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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาเรื่อง การกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมการใชบริการบัตรออมสิน วีซา เดบิต 
ของธนาคารออมสิน เปนการศึกษาการจัดการกลยุทธเพ่ือเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมบริการดวย     
กลยุทธที่เกิดจากการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ  โดยมุงเนนเพื่อใหเกิดการพัฒนาและ
การแขงขันเพ่ือสรางรายไดคาธรรมเนียมอยางตอเน่ืองกับองคกร และยังเปนการตอบความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางเต็มที่ 
         วัตถุประสงคของการศึกษา เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาในการลดลงของรายได
คาธรรมเนียมบริการ เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต 
ธนาคารออมสิน และเพ่ือกําหนดกลยุทธในการแขงขันและใชเปนแนวทางในการเพิ่มการใชบัตร
ออมสินวีซา เดบิต อันจะนําไปสูรายไดคาธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้น 
         การรวบรวมขอมูล จะแบงเปน 2 สวนหลักคือ ขอมูลดานปฐมภูมิ (Primary Data) โดย
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณจากผูบริหาร พนักงาน และลูกคาของธนาคารออมสิน รวมถึง
แบบสอบถามลูกคาธนาคารออมสิน ขอมูลดานทุติยภูมิ (Secondary Data) นําขอมูลจาก      
บทวิจัยที่เก่ียวของ หนังสือพิมพ รวมถึงเว็ปไซคตางๆ นํามาวิเคราะหและสรุปขอมูล 
        การวิเคราะหขอมูลน้ันใชแนวคิดการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกทั่วไปโดย
ใช PEST Analysis การวิเคราะหการแขงขัน โดยใช Five  Force การวิเคราะหอุตสหกรรม
ภายใน โดย SWOT Analysis  หลังจากน้ันนํามากําหนดกลยุทธทางเลือก โดย TOWS Matrix 
นําทางเลือกที่ไดมา เสนอผูบริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีความเปนไปไดมากที่สุด 
 จากการศึกษาและวเิคราะหขอมูลตาง ๆ ผูศึกษาไดนําเสนอกลยุทธทางเลือกทัง้         
3 แนวทาง โดยสรุปดังนี้



จ 
 

 1. กลยุทธทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเติบโตแบบขยายตลาด โดยการเพ่ิมการติดตั้ง
เคร่ือง eCRM (Cash Recycle Machine) ที่เปนทั้งเคร่ืองฝากเงินและเครื่องถอนเงินรวมอยูใน
เคร่ืองเดียวกัน การเชื่อมโยงผลิตภัณฑที่ธนาคารมีอยูใหรวมอยูในเครื่อง eCRM การปรับเพ่ิม
คาธรรมเนียมบริการ รวมถึงแนวคิดเร่ืองการลดใชกระดาษเพ่ือลดโลกรอน  
        2. กลยุทธทางเลือกที่ 2 กลยุทธมุงเนนรักษาฐานลูกคาเดิมอยางตอเน่ือง เปนการ
เชื่อมโยงฐานลูกคาเงินฝากเผื่อเรียกและกลุมนักเรียนธนาคารโรงเรียน ที่ยังไมมีบัตรออมสินวีซา 
เดบิต ธนาคารออมสิน โดยมอบสิทธิพิเศษใหกับกลุมลูกคาดังกลาว เพ่ือเปนการสรางฐานลูกคา
เดิมใหเขมแข็ง                                                                                                                     
 3. กลยุทธทางเลือกที่ 3 กลยุทธสงเสริมการตลาด เปนกลยุทธแบบผสม มุงเนนดาน
การประชาสัมพันธ 2. ดานโปรโมรชั่นสงเสริมการขายบัตรเดบิต 3. ดานการพัฒนากระบวนการ
บริการ             
 จากกลยุทธแนวทางเลือกทั้ง 4 แนวทาง ผูศึกษาไดนําเสนอผูบริหารเพ่ือทําการให
คะแนนความเปนไปไดในการดําเนินกลยุทธขององคกร ซ่ึงกลยุทธทางเลือกที่ 3 มีความเปนไป
ไดมากที่สุด ในการดําเนินการแกไขปญหา 
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กิตติกรรมประกาศ 

         การศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องนี้ สําเร็จไดดวยดีเน่ืองจากไดรับความกรุณาเปนอยาง
สูงจาก อาจารย ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ อาจารยที่ปรึกษาในการคนควาดวยตนเอง ที่ทานกรุณา
ใหคําแนะนําและชวยเหลือ กอใหเกิดความคิดใหมๆ แกขาพเจาเพ่ือนํามาปรับปรุงการศึกษาใน
คร้ังน้ี  นอกจากน้ีผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่มีเมตตาและความทุมเทในการให
คําแนะนํา ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองคร้ังน้ีประสบผลสําเร็จ ขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ ที่น้ี 
         ขอขอบพระคุณทานผูบริหารของธนาคารออมสิน ที่ทานสละเวลาและใหความสนใจกับ
การศึกษาคนควาดวยตัวเองในครั้งนี้ และขอบคุณ คุณพ่ีสุภาวดี โตรื่น และคุณพ่ีนวลจันทร 
หลาบมงคล  ที่ทําใหมีขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษา รวมถึงผูถือบัตรออมสินวีซาเดบิต 
ธนาคารออมสินทุกทานที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและบทสัมภาษณ  
         สุดทายน้ีผูทําการศกึษาขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาที่ไดวางรากฐานทางการ
ศึกษา คุณอิศรา มีถาวร ซ่ึงเปนผูใหกําลังใจในการศึกษารวมถึงพ่ีๆ แลเพ่ือนทุกทานและหากวา
มีขอบกพรองประการใด ขาพเจาขอนอมรับคําวิจารณไวดวยความเตม็ใจยิ่ง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1. องคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร  
 
         1.1 ขอมูลทั่วไปองคกร 
        ทิศทางและแผนความรับผิดชอบธนาคารออมสิน คือตนกําเนิดของการออม  ดวย
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเล็งเห็น
คุณประโยชนของการออมทรัพยและตองการสรางสถานที่เก็บรักษาทรัพยสิน เงินทองของ
ประชาชนใหปลอดจากโจรผูราย โดยไดทรงพระราชทานทุนประเดิม 1 แสนบาท เพ่ือเปนทุน
ดําเนินการ จัดตั้งคลังออมสินทดลองขึ้นและพระราชทานนามวา “ ลีฟอเทีย” ในป พ.ศ.2450 
 ยุคที่ 1  คลังราษฎร คลังออมสิน  เพ่ือใหคลังออมสินไดเปนประโยชนไปถึงราษฎรโดย
ทั่วกัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 จึงทรงโปรดเกลาใหจัดตั้ง คลังออม
สิน ขึ้น ในสังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติและพระราชทานพระบรม
ราชานุญาติ ประกาศใช พระราชบัญญัติคลังออมสิน พ.ศ.2456 ในวันที่   1 เมษายน พ.ศ.2456 
น้ันถือเปนกาวแรกที่ม่ันคงของธนาคารออมสิน 
 ยุคที่ 2  การเจริญเติบโต บนรากฐานของการออม  เพ่ือประโยชนที่สงผลตอราษฎร 
กองคลังออมสินภายใตสังกัดกรมไปรษณียโทรเลข กระทรวงพาณิชยและคมนาคม ในป พ.ศ.
2472 – 2489 เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการทํางานไปอีกชั้นหนึ่ง 
  ยุคที่ 3  รากฐานการออม เพ่ือความม่ันคง คือ ยุคปจจุบัน ธนาคารออมสินเปนองคกร
ของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคล ซ่ึงดําเนินธุรกิจภายใต พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.2483  
ภายใตการควบคุมกระทรวงการคลัง 
  ธนาคารออมสิน ยึดม่ันการดําเนินงานแผนงานและโครงการทางดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความย่ังยืนและสอดคลองกับผูมีสวน
ไดเสีย (Stakeholder) ทุกระดับ โดยดําเนินงานภายใตหลักกฎหมายและมาตรฐานตางๆ อยาง
เครงครัดตามกรอบแนวคิดดังน้ี 
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                                                                                            วิสัยทัศน     

เปนสถาบันการเงินท่ีม่ันคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของประเทศ และเปนผูนําในการสนับสนุน

เศรษฐกิจฐานราก ดวยการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพและ  ธรรมาภิบาล 

                                                                                         

                                                                                     พันธกิจ  

                       1. เปนสถาบันเพื่อการลงทุนและการพัฒนา  2. เปนสถาบันเพื่อสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

                       3. เปนสถาบันเพื่อการออม                     4. เปนสถาบันท่ีดูแลสังคมและสิ่งแวดลอม 

 

 

                                                                               คานิยมองคกร 

                                 มุงม่ันในวิสัยทัศน  (Vision  Focus)        ยึดม่ันในคณุธรรม  (Integrity)   

                                 เชี่ยวชาญงานบริการ  (Professionalism)       รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (Social  Responsibility) 

ภาพที่ 1 แสดงทิศทางและแผนความรับผดิชอบ 

 
โครงสรางองคกร 
 
        ธนาคารออมสินมีการบริหารงานแบบกระจายศูนยควบคุม โดยจะแบงเปน 18 ภาคใน
แตละภาคจะมีการบริหารภายใตนโยบายหลักของธนาคารโดยมีหนวยงานสวนกลาง (สํานักงาน
ใหญ) สนับสนุนและประสานงาน  ดานนโยบาย และ การปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามเปาหมายท่ี
ธนาคารกําหนดไว 

ผูมีสวนไดเสีย ธนาคารออมสิน  นโยบายภาครัฐที่สําคัญ 
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ภาพที่ 2 โครงสรางองคกร ธนาคารออมสิน 

 
 การดําเนินงานของธนาคารออมสิน 
         ตามพระราชบัญญัตธินาคารออมสิน พ.ศ.2489 บัญญัติมาตรา 7 ใหจัดตั้งธนาคาร   
ออมสินขึ้นเพ่ือประกอบธุรกิจ ดังตอไปน้ี 
         1.  รับฝากเงินออมสิน  
         2.  ออกพันธบัตรออมสิน และสลากออมสิน 
         3.  รับฝากเงินออมสินเพ่ือสงเคราะหชีวติและครอบครัว 
         4.  ทําการรับจายและโอนเงิน 
         5.  ซ้ือขายพันธบตัรรัฐบาลไทย 
         6.  ลงทุนเพ่ือแสวงหาผลประโยชนซ่ึงคณะรฐัมนตรีอนุญาต 
         7.  การออมสินอ่ืนๆ ตามที่จะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไว 
 8.  กิจการอันพึงเปนงานธนาคาร ตามที่จะมีพระราชกฤษฎีกากําหนดไว ทั้งน้ีให
ประกอบธุรกิจไดตามขอกําหนดและเง่ือนไขในกระทรวง 
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ความนาสนใจของอุตสาหกรรม 
 
        1)   ดานเงินฝาก ในอุตสาหกรรมมีการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบเงินฝากใหมๆ รวมไป
ถึงการเชื่อมโยงผลิตภัณฑตางๆ ของธนาคารมากขึ้น เพ่ือตอบสนองลูกคาไดทุกกลุมเปาหมาย 
ลูกคาสามารถเลือกอัตราผลตอบแทนได โดยเฉพาะทางดานเงินฝากออมทรัพยซ่ึงมี Switching 
Cost ต่ํามาก  ในสวนของสินคาทดแทนมีแนวโนมที่จะเพิ่มบทบาทมากข้ึน   ตามความรูและ
ความเขาใจเรื่องการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุนของลูกคา  เชน ตราสารทุน ตราสารหนี้ 
ประกันชีวิต เปนตน 

        2)   สินเชื่อ มีการแขงขันที่คอนขางรุนแรง เน่ืองจากการมีสภาพคลองในระบบจํานวน
มากลูกคามีความตองการและพฤติกรรมการใชบริการดวยชองทางที่เขาถึงไดงาย  สะดวก 
รวดเร็ว  โดยในสวนของลูกคารายใหญจะมีอํานาจตอรองในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยไดมาก     
ทําใหการแขงขันภายในอุตสาหกรรมเปนไปในลักษณะ  ของการนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ
อ่ืนๆอยางครบวงจรใหกับลูกคาเพ่ือสรางรายไดอ่ืนเพ่ิมเติมโดยเฉพาะรายไดที่มิใชดอกเบี้ย    
ดานสินคาทดแทนของลูกคากลุมธุรกิจรายใหญมีทางเลือกในการระดมเงินโดยการออกหุนกูหรือ
ระดมเงินผานตลาดหลักทรัพยได 
        3)   คาธรรมเนียม พบวามีการแขงขันภายในอุตสาหกรรมที่รุนแรงเนื่องจากทุกธนาคาร
มีเปาหมายในการเพ่ิมสัดสวนรายไดคาธรรมเนียมใหสูงขึ้น  จึงมีการคิดกลยุทธขึ้นมาเพื่อแขง
กันสรางและรักษาฐานลูกคา ในขณะที่จํานวนลูกคามีการเติบโตนอยและมี Switching costs 
ที่ตํ่าทําใหสามารถเลือกใชบริการจาก  ผูใหบริการรายใดก็ได โดยจะเลือกใชบริการกับธนาคาร
ที่มีชองทางการใหบริการท่ีเขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว  และมีการบริการท่ีดี สําหรับบริการ
ทางการเงินบางประเภทลูกคาสามารถใชบริการจากชองทางอ่ืนที่ไมใชธนาคารได เชน ราน
สะดวกซื้อ ไปรษณียไทย ซ่ึงมีสาขาใหบริการอยูเปนจํานวนมาก 
       4)  การลงทุน พบวา มีสภาพคลองสวนเกินในระบบการเงินสูง ในขณะที่ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศในแถบเอเชียมีการขยายตัวที่ดีกวาประเทศสหรัฐฯ และประเทศในกลุม
ยุโรป ดังน้ันจึงเกิดกระแสของเงินทุนเคลื่อนยายเขามาลงทุนในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
โดยสวนใหญเปนการลงทุนระยะส้ันดวยการซ้ือตราสารหนี้ในประเทศและหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยที่มีแนวโนมผลประกอบการดี   รวมไปถึงเก็งกําไรจากคาเงินบาทที่มีแนวโนมแข็งคา
ขึ้นตามคาเงินในภูมิภาค  ทําใหดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการปรับตัวสูงขึ้นอยาง
มาก อยางไรก็ตามจําเปนตองมีการบริหารความเส่ียงอยางรัดกุมโดยอาศัยเคร่ืองมือทางการเงิน
ตาง ๆ อยางเหมาะสม เน่ืองจากกระแสของเงินทุนเคลื่อนยายสามารถไหลออกไดอยางรวดเร็ว
เชนกัน และจะสงผลใหหลักทรัพยตางๆ มีราคาลดลงอยางรวดเร็ว 
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 ผลการดําเนินงาน ป 2550 ถึง 2554 
 
ตารางที่ 1. ผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินที่ผานมา สําหรับปสิ้นสุด 31  ธันวาคม 2554 
 

 

 
ที่มา  :  รายงานประจําป  2554  ธนาคารออมสิน 
 
สภาพการแขงขัน 
 
         ปจจุบันบัตรพลาสติก (ครอบคลุมทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม) ยังคงมี
บทบาทสําคัญที่จะเขามาทดแทนการใชเงินสดในการชําระเงินคาสินคาและบริการ รวมถึงการ
โอนเงินระหวางกันมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ทั้งน้ีในสวนของบัตร
เดบิต ยังคงมีอัตราการขยายตัว สูงกวาบัตรเครดิต เน่ืองจากมีฐานผูใชบัตรที่กวางกวา ประกอบ
กับบัตรเครดิตมีขอจํากัดเร่ืองฐานเงินเดือนของ ผูที่สามารถที่จะขอใชบัตรเครดิตไดสําหรับบัตร
เอทีเอ็มยังคงมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากการที่ธนาคารผูออกบัตรพยายามสรางแรงจูงใจให
ผูใชบริการถือบัตรเดบิตแทนบัตรเอทีเอ็มมากขึ้น เพราะมีความปลอดภัยมากกวาการถือเงินสด  
        ซ่ึงคูแขงหลักไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ  ธนาคาร
ไทยพาณิชย ซ่ึงเปนคูแขงหลัก ปจจุบันธนาคารดังกลาวมีการพัฒนากลยุทธทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑบัตรเดบิตมาแขงขันมากขึ้น 
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ปญหาและลักษณะปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 
  
        จากขอมูลของผลการดําเนินธนาคารออมสิน ในชวงป 2553 -  2554 พบวารายได
คาธรรมเนียมบริการมีรายไดลดลงจากปกอน 539 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 19.3 รายการ
สําคัญเกิดจากการยกเวนคาธรรมเนียมบัตรอิเล็กทรอนิกสรายป/แรกเขา และการยกเวน
คาธรรมเนียมการทํารายการธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ 3 แหง คือ ธนาคารออมสิน ธนาคาร
อาคารสงเคราะห และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ตามนโยบายกระทรวงการคลังที่ให
เชื่อมโยงบริการทางการเงินโดยใชเทคโนโลยีรวมกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกและจูงใจใหลูกคา
มาใชบริการมาก  ทําใหธนาคารฯ สูญเสียรายไดจากคาธรรมเนียมบริการเปนเม็ดเงิน จํานวน
มากถือวาเปนปญหาเรงดวนที่ตองแกไข 

หนวย:ลานบาท  

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงรายไดคาธรรมเนียม 
ที่มา :  งบการเงินธนาคารกรุงเทพ งบการเงินธนาคารกรุงไทย งบการเงินธนาคารกสิกรไทย 

งบการเงินธนาคารไทยพาณิชย 
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แผนภูมิที่ 2  งบการเงินแสดงรายไดคาธรรมเนียมบริการ 
ที่มา : งบการเงินธนาคารกรุงเทพ, งบการเงินธนาคารกรุงไทย, งบการเงินธนาคารกสิกรไทย, 

งบการเงินธนาคารไทยพาณิชย 
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โครงสรางรายไดคาธรรมเนียม ป  2553 

 

 

แผนภูมิวงกลมที่ 3 แสดงสัดสวนรายไดคาธรรมเนียมบริการ ธนาคารออมสิน ป 2553 และ 
2554 
ที่มา : ผลการดําเนินงานป 2553 และ 2554 
 
 
 

โครงสรางรายไดคาธรรมเนียม ป  2554 
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หนวย : ใบ 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจํานวนบัตรลูกคาธนาคารออมสิน 

ที่มา : รายงานความกาวหนาในระบบงาน ATM รายไตรมาส ป 2554 

หนวย : เคร่ือง 

 

แผนภูมิที่ 5 กราฟแสดงเครื่อง ATM ประจําป 2554 รายไตรมาส 
ที่มา : รายงานความกาวหนาในระบบงาน ATM รายไตรมาส ป 2554 
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หนวย : บาท 

 

แผนภูมิที่ 6 แสดงรายไดคาธรรมเนียม ATM / VISA รายไตรมาส ป 2554                                               
ที่มา : รายงานความกาวหนาในระบบงาน ATM รายไตรมาส ป 2554 
 

3. ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร  
 
       จากภาพขางตนอธิบายไดวาสัดสวนของรายไดคาธรรมเนียมบริการ มีคาธรรมเนียมบัตร  
ATM / VISA   ป 2553 มีสัดสวนรอยละ 16  เปอรเซ็นต และป 2554 เพ่ิมขึ้นเปน 22 เปอรเซนต  
ซ่ึงการเพ่ิมขึ้นของโครงสรางรายไดคาธรรมเนียมนี้ เปนผลมาจากธนาคารใหความสําคัญและ
มุงเนนการเพ่ิมสัดสวนรายไดที่ไมใชดอกเบี้ยของธนาคารมากข้ึน (ภาพท่ี 1.4)ปญหาสําคัญที่
เกิดขึ้น  เน่ืองจากจํานวนลูกคาที่ถือบัตรมีจํานวนเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาส (ภาพที่ 1.5 )  และ
จํานวนเครื่อง ATM ที่ติดตั้งเพ่ิมขึ้น (ภาพท่ี 1.6)  แตรายไดคาธรรมเนียมลดลงอยางตอเน่ือง 
(ภาพที่ 1.7)   อาจกลาวไดวามีลูกคาถือบัตรมากขึ้น จํานวนเครื่อง ATM เพ่ิมขึ้น การใชบัตรของ
ลูกคานอยลง สวนหนึ่งของการลดลงเปนผลมากจากนโยบายการยกเวนคาธรรมเนียมของ
รัฐบาล ผลกระทบโดยตรงคือ บัตร ATM ซ่ึงการที่จะเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมบ ATM /VISA กล
ยุทธที่นํามาใชจะมุงเนนที่ บัตรออมสินวีซาเดบิต เน่ืองจากบัตรออมสินวีซาเดบิตสามารถสราง
มูลคาและรายไดคาธรรมเนียมที่มากกวาบัตร ATM  ซ่ึงแตละธนาคารจะตองพยายามรักษาฐาน
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ลูกคาของตนเองไว  และพรอมที่จะขยายฐานลูกคาโดยการตอบสนองตอความตองการของลูกคา
ในทุก ๆ ดาน  เพ่ือใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันและเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอการใหบริการ    ถา
หากธนาคารไมเรงดําเนินการคนหาวิธีแกไขปญหาดังกลาว จะสงผลกระทบตอไปในอนาคต
ธนาคารจะสูญเสียรายไดคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น  แตในขณะเดียวกันปญหาดังกลาวของธนาคาร
ไดรับการแกไขแลว  ธนาคารจะมีรายไดคาธรรมเนียมคงที่ เม่ือหยุดการลดลงของรายได
คาธรรมเนียมแลว จึงนํากลยุทธตางๆมาใชในการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมตอไป 
       ผูคนควาจึงศึกษาการกําหนดกลยุทธในการเพิ่มการใชบริการบัตรออมสิน วีซาเดบิต ของ
ธนาคารออมสิน  เพ่ือเปนแนวทางใหลูกคาหันมาใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิตมากขึ้น  ซ่ึงจะ
สงผลใหธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้น  สามารถที่จะแขงขันกับคูแขงไดอยางตอเน่ือง
และมีประสิทธิภาพตอไป   
 

วัตถุประสงคของการศึกษา  
 
        1.  เพ่ือศึกษาสาเหตุของปญหาในการลดลงของรายไดคาธรรมเนียมบริการ 

2.  เพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลการใชบัตรออมสินวีซาเดบิตในเขตกรุงเทพ 
3.  เพ่ือกําหนดกลยุทธในการแขงและใชเปนแนวทางในการเพิ่มการใชบัตรออมสิน      

วีซาเดบิต อันจะนําไปสูรายไดคาธรรมเนียมที่เพ่ิมขึ้น 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
       ผูทําการศึกษาคาดวาผลของการวิจัยจะไดขอมูลที่เปนประโยชนเพ่ือนําเสนอตอธนาคาร
โดยผลของการศึกษาจะใชเปนแนวทางพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมการใชบัตรออมสินวีซา เดบิตของ
ลูกคาธนาคารฯ รวมถึงการกําหนดกลยุทธดานตางๆ ใหสอดคลองกับการใชบริการ บัตรออมสิน
วีซา เดบิต   และเปนการสรางแรงจูงใจตอความตองการใชบริการ บัตรออมสินวีซา เดบิต ใน
การชําระคาสินคาและบริการแทนเงินสดใหมากยิ่งขึ้น ซ่ึงลูกคาผูถือบัตรสามารถใชประโยชน
จากบัตรออมสินวีซา เดบิตไดสูงสุด  ซ่ึงแบงตามชวงดังน้ี 
 

        ระยะส้ัน 
- ทําใหธนาคารฯ ทราบถึงสาเหตุที่แทจริงที่เกิดขึ้นจากการลดลงของรายได

คาธรรมเนียมบริการ รวมถึงปองกันการลดลงอยางตอเน่ืองของรายไดคาธรรมเนียมบริการ 
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        ระยะกลาง 
- ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบัตรออมสินวีซา เดบิต ที่จะนํามาใชใน

การกําหนด  กลยุทธการเพ่ิมการใชบริการบัตรออมสิน วีซา เดบิต และสามารถนําขอมูลที่ไดมา
เปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันให
มากขึ้นตามเปาหมายที่ธนาคารวางไว 
       ระยะยาว 

- จากการเพ่ิมขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมบริการ ทําใหธนาคารมีกําไรมากขึ้น 
โอกาสเติบโตทางดานบัตรออมสินวีซาเดบิตมากขึ้น มีศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงใน 
อตุสหกรรมเดียวกัน 

- นํากลยุทธทีไ่ดจากการศึกษาไปใชในการเพิ่มปริมาณการใชบตัรออมสินวีซาเด
บิตจะสงผลใหรายไดคาธรรมเนียมบริการเพ่ิมขึ้น
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บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
  แนวคิดและทฤษฎีทีเ่ก่ียวของ 
         1.  แนวคิดที่เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
         2.  ทฤษฎีเร่ืองสวนประสมการตลาด 
         3.  แนวคิดเรือ่งการวิเคราะหสภาพทัว่ไป และการวเิคราะหอุตสาหกรรม 
         4.   แนวคิดเรือ่งการวิเคราะหสถานการณ 
        5.  แนวคิดเรือ่งการจัดการเชิงกลยุทธ  
 
แนวคิดเรื่องพฤติกรรมผูบริโภค 
 
        แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาที่เก่ียวกับการวิเคราะหพฤติกรรมของ
ผูบริโภค และปจจัยที่มีผลตอกระบวนการการติดสินใจในการเลือกซ้ือสินคาของผูบริโภค รวมถึง
มูลเหตุจูงใจในการเลือกซ้ือทั้งทางตรงและทางออม อิทธิพลของสังคม วัฒนธรรม ที่มีผลตอการ
เลือกซ้ือ ซ่ึงมีนักวิชาการไดใหความหมายของ พฤติกรรมผูบริโภคไวหลายทานดังนี้ 
        Philip Kotler  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่ซ้ือสินคา และ
บริการไปเพ่ือกินใชเอง หรือเพ่ือใชภายในครัวเรือน ผูบริโภคทุกคนที่ซ้ือสินคาและบริการไป     
เพ่ือวัตถุประสงคน้ี รวมกันเรียกวา ตลาดผูบริโภค และผูบริโภคในโลกนี้ก็มีความแตกตางกันจาก
ปจจัยหลายประเด็นดวยกัน เชน ในเรื่องอายุ รายได ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
คานิยม และรสนิยม เปนตน ทําใหพฤติกรรมการกิน การใช การซ้ือ และความรูสึกนึกคิดของ
ผูบริโภคตอผลิตภัณฑแตกตางกันไป สงผลใหมีการซ้ือสินคา และบริการหลายชนิดแตกตางกันไป 
        Petrr and Olson พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึง พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในชีวิตมนุษย ซ่ึงดําเนินไปภายใตผลสะทอนที่เกิดจากภาวะแวดลอม พฤติกรรมความรูสึกนึกคิด 
และความรูความเขาใจมนุษย ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
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แนวคิดเรื่องสวนประสมการตลาด 
 
       Philip Kotler สวนประสมการตลาด เปนตวัแปรทีส่ามารถควบคุมไดทางการตลาด 
หมายถงึ การเสนอความตองการเปนตวัแปรที่สามารถควบคุม และสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจ 
       ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ สรุปวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง
ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดที่องคกรจะตองนํามาใชรวมกัน เพ่ือสนองความพึงพอใจ
ของตลาดเปาหมายดวยเครื่องมือตอไปน้ีการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญใน
การตลาดมาก เพราะการที่จะเลือกใชกลยุทธการตลาดใหตรงกับตลาดเปาหมายไดถูกตองนั้น 
จะตองสรางสรรคสวนประสมทางการตลาดขึ้นมาในอัตราสวนที่พอเหมาะกนั ซ่ึงในการกาํหนดสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือ (7P’S) น้ัน ประกอบดวยเครื่องมือตอไปน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 3  เคร่ืองมือการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix)  
ที่มา : http://www.marketing91.com/service-marketing-mix/ 
 
         1.  ผลิตภัณฑ ( Product ) หมายถึงสิ่งที่เสนอเพ่ือขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความตอง 
การของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณธที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล โดยผลิตภัณฑตอง
มีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑขายได 
         2.  ราคา (Price) จํานวนเงินที่ตองชําระเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการ หรือสิ่งมีคาอ่ืนๆ ที่ 
ผูบริโภคตองนําไปแลกเปลี่ยนกับประโยชนที่ไดรับ จากการมีหรือไดใชสินคาหรือบริการ     
(Kotler and Armstrong 1996) หรือเปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑออกมาในรูปของเงินตรา
ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑและราคา (Price) ผลิตภัณฑน้ัน โดยถา
คุณคาสุงกวาราคาเขาจะตัดสินใจซื้อ 
         3.  ชองทางการจัดจําหนาย (Place)  หมายถึงเสนทางที่ผลิตภัณฑและกรรมสิทธิ์ที่ 
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ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบไปดยผูผลิตคน
กลาง ผูบริโภคคนสุดทาย หรือผูใชทางอุตสหกรรม โดยมีกิจกรรมซึ่งเปนกิจกรรมชวยกระจาย
สินคา ประกอบดวย 1. การขนสง (Transportation)  2. การเก็บรักษาสินคาคงคลัง (Storage)    
และการคลังสินคา (Warehousing) และ 3. การบริการสินคาคงเหลือ (Inventory Management) 
        4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเครื่องมือการสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจ 
ตอตราสินคาหรือบริการ หรือความคิด หรือตอบุคคล เพ่ือจูงใจใหเกิดความตองการ เพ่ือเตือน
ความทรงจํา (Remind) ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และ
พฤติกรรมการซื้อของผูซ้ือหรือเปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขาย เพ่ือสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย ทําการขาย และติดตอสื่อสาร
โดยไมใชคน ซ่ึงเคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการ อาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเครื่องมือ  
ซ่ึงตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated 
Marketing Communication IMC ) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคาผลิตภัณฑ คูแขงขัน 
โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่สําคัญ ประกอบดวย การโฆษณา 
(Advertising) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) การสงเสริมการขาย (Sale 
Promotion) การใชขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation : PR) และ 
การตลาดทางตรง (Direct marketing)  
         5.  ดานบุคคล  (People)  หรือพนักงาน  (Employee)   
ในยุคที่มีการแขงขันดานการบริการที่สูง พนักงานบริการตองมีทัศนคติที่ ดี มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคเพ่ือสรางความแตกตางใหอยูเหนือคูแขง สามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได สินคา
และบริการที่ผลิตออกมาจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
         6.  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical  Evidence  and  
Presentation)  เปนการสรางคุณภาพโดยรวมใหกับภาพลักษณของสินคาและบริการรวมถึงทั้ง
ทางดานปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพ 
         7.   ดานกระบวนการ  (Process)  คือกระบวนการตางๆ ในการจัดการดานสินคาและ
บริการ อยางมีระเบียบขอปฏิบัติที่ชัดเจนและรวดเร็ว เพ่ือใหผูใชบริการเกิดความประทับใจ 
 
แนวคิดเรื่องการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป 
 
        สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) เปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญ แตอาจจะ
ไมใชสภาพแวดลอมที่เขามาเก่ียวของกับองคการโดยตรงแตเปนสภาพแวดลอมโดยทั่วไป มีตัว
แบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ไดแก 
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 1. สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment –P) กฎหมายปองกันการทุม
ตลาด กฎหมายเก่ียวกับภาษี นโยบายการผอนคลายกฎระเบียบ ปรัชญา และนโยบายดาน
การศึกษา 
 2. สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment – S) เงินเฟอดอกเบ้ีย
ดุลการคา งบประมาณแผนดิน อัตราการออม รายไดประชาชาติ 
 3. สภาพแวดลอมดานสังคม (Socailogcal Environment –S) การยอมรับสตรีในการ
ทํางาน ความหลากหลายของแรงงาน ทัศนคติเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน การใหความสําคญั
กับสภาพแวดลอม 
 4. สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment – T) นวัตกรรมของสินคา 
การประยุกตใชความรู คาใชจายสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีการสื่อสารใหม 
 
 
แนวคิดเรื่องการวิเคราะหอุตสหกรรม 
 
 เพ่ือวิเคราะหสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมตางๆ โดยมีปจจัย 5 ประการที่จะเปน
ตัวกําหนดสภาวะการแขงขัน อันจะมีผลตอศักยภาพการทํากําไร (Profitability potential) และการ
ดึงดูดใจในอุตสาหกรรม (industry attractiveness) คือ อํานาจตอรองของคูแขงรายใหม            
ความรุนแรงของการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน อํานาจตอรองของลูกคา อํานาจตอรองของ 
Supplier และสินคาทดแทนโดยใชแนวคิดของ ไมเคิล อี พอรตเตอร (Michael E.Poter)  อธบิายดัง
รูปภาพที่ 4 การวิเคราะหอุตสาหกรรม 

 
         

รูปภาพที่ 4 การวเิคราะหอุตสาหกรรม 
ที่มา : http://piggyman007.blogspot.com/2011/11/five-competitive-forces.html 

 



17 
 

ความเขมแข็งของปจจัยทั้ง 5 ประการ จะเปนตัวบงบอกถึงโอกาสในการไดกําไรของธุรกิจ
ภายในอุตสหกรรม ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่จะตองเขาใจถึงสวนประกอบยอยๆ ของแตละปจจัย
อยางละเอียดเพ่ือใหสามารถวิเคราะหถึงโอกาสและความเสี่ยงของอุตสหกรรมไดดังนี้ 
         1. ภัยคกุคามจากคูแขงทีเ่ขามาใหม 
          การเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงรายใหมจะทําใหเกิดการแขงขันที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรมซึ่ง
อาจสงผลกระทบใหผูที่อยูในอุตสาหกรรมรายเดิมประสบปญหาได ดังน้ันยิ่งมีขอจํากัดในการเขาสู
อุตสหกรรมรายเดิมประสบปญหาได ดังนั้นยิ่งมีขอจํากัดในการเขาสูอุตสหกรรมของคูแขงรายใหม
มากเทาใด ก็จะยิ่งเปนผลดีตอผูที่อยูในอุตสหกรรมอยูแลวมากเทาน้ัน ซ่ึงอุปสรรคในการเขามา
ของคูแขงขันรายใหมน้ันจะถูกพิจารณาจากหลายสวน เชนการประหยัดตอขนาด ความแตกตาง
กันทางดานสินคา การเขาถึงชองทางการจําหนาย  นโยบายของภาครัฐ เปนตน ซ่ึงถาหาก
อุตสหกรรมมีสิ่งกีดขวางสูงก็จะทําใหอุตสหกรรมนั้นไดเปรียบเพราะคูแขงจะเขามาไดยาก 
        2. อํานาจตอรองของผูขาย 
         ถาหากองคกรมีความสามารถในการตอรองกับผูขายไดมากเทาใด ก็จะทําใหองคกรมี
ศักยภาพในการทํากําไรมากขึ้นเทาน้ัน แตถาหากผูขายมีอํานาจในการตอรองที่มากกวาก็จะทําให
เราเสียศักยภาพในสวนนี้ไป  ซ่ึงปจจัยทีเ่ปนตวักําหนดอํานาจตอราองของผูขายนัน้มักพิจารณา
จาก จํานวนผูขาย สินคาที่สามารถทดแทนได คุณภาพของวตัถุดิบของผูขาย ตนทนุการ
เปลี่ยนแปลงของผูขาย และ อ่ืนๆ 
        3. แรงผลกัดันซึ่งเกิดจากสินคาอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถใชทดแทนกันได 
          ปจจัยที่สงเสรมิใหผูผลติทําการคนหาสนิคาอ่ืนมาทดแทน ไดแก ตนทุนราคาสนิคาที่ต่ํา
กวา คุณภาพสินคาทีผ่ลติไดมีประสทิธภิาพมากกวา และสามารถใหผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น หรือ
สามารถตอบสนองตอความตองการของลกูคาที่อาจแปรเปลี่ยนไปจากความตองการแบบเดิมดังนัน้ 
จึงกอใหเกิดการแขงขันในดานการตัดราคา หรือเปนการแขงขนัดานการปรบัปรงุคณุภาพสินคา
หรือบริการใหเหนือกวาเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ซ่ึงหากลูกคาตอบสนองตอสินคาที่
ผลติขึน้มาเพ่ือทดแทนกันไดก็จะทําใหผูผลติอยูในฐานะที่จะกําหนดราคาในระดับทใีหกําไรสูงได 
จนทําใหคูแขงรายอ่ืนๆ ทาํการแขงขันดานราคาหรือเปลีย่นกลยทุธในการคนคิดคนหาวธิีผลิต
สินคาทีจะมาทดแทนในรปูแบบใหมบาง 
       4. อํานาจการตอรองของกลุมผูซ้ือหรือลูกคา หมายถึงโอกาสทีลู่กคาจะหันไปใชสินคาของ
คูแขงหรือสินคาชนิดอืนๆ มีมากนอยเพียงใดนัน้จะพิจารณาจาก จํานวนผูซ้ือปริมาณใน 
การซ้ือ ความแตกตางของสนิคา ตนทนุการเปลีย่นแปลงของผูซ้ือ การมีขอมูลของผูซ้ือและอ่ืนๆ 
        5. ความเขมขนของการแขงขัน  การแขงขนัที่รุนแรง ไมเปนผลดีตอผูประกอบการที่อยูใน
อุตสหกรรม เพราะน่ันเหมายถึงสวนแบงตลาดทีล่ดลง นอกจากน้ีการแขงขนักันลดลงก็จะนําไปสู
การลดลงของรายได และผลกําไรทีจ่ะตองหดหายไปในที่สุด โดยพิจารณาจาก จํานวนคูแขงใน
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อุตสหกรรม การเตบิโตของอุตสหกรรม ความแตกตางกันของสนิคา รวมถงึขอจํากัดในการเขาออก
จากอุตสาหกรรมดวย 
 
แนวคิดเรื่องการวเิคราะหสถานการณ 
 
        การวิเคราะหอุตสาหกรรมภายใน เพ่ือที่จะตรวจสอบเพื่อทราบจุดแข็ง (Strengths) และ
จุดออน (Weaknesses) ของบริษัทอันเปนปจจัยภายใน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อหาปจจัยภายนอกซึง่
ก็คือโอกาส (Opportunities) และอุปสรรคของบริษัท (Threats) และดวยเหตุที่การวิเคราะห
สถานการณประกอบดวยการวิเคราะหปจจัย 4 อยางดังกลาว (SWOT) เพ่ือใหองคกรสามารถหา
กลยุทธที่เหมาะโดยสอดคลองกับพันธกิจ วิสัยทัศน และเปาหมายขององคกร 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

         
 
 
 
ภาพที่ 5 การวิเคราะห จุดแข็งจุดออน โอกาส และอุปสรรค 
 
 จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ความสามารถภายในองคกร หรือสถานการณภายใน
องคกรที่เปนบวก ซ่ึงองคกรนํามาใชประโยชนในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค หรือ
หมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดดี 
        จุดออน (Weaknesses) หมายถึง สมรรถนะท่ีทําใหองคกร หรือหนวยธุรกิจภายในองคที่
เปนลบและดอยความสามารถ ซ่ึงองคกรไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อ
บรรลถวัตถุประสงค หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในองคกรทําไดไมดี 
        โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่เอ้ืออํานวยใหการ
ทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่เปนประโยชนตอ

 

ท่ีมา : http://eiamsri.wordpress.com/ 
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การดําเนินงานขององคกร 
       อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ
องคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหาตอองคกร 
 
การจัดการกลยุทธทางเลอืก 
 
       จากการวิเคราะหจุดแขงและจุดออนภายใน รวมทั้งตรวจสอบเพื่อหาโอกาส และอุปสรรค
แลวก็จะนําปจจัยทั้ง 4 ที่วิเคราะหมาแลวมาวิเคราะหตอ โดยใช TOWS Matrix ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัยหลักสําคัญ 4 ชอง และชองกลยทุธอีก 4 ชอง 
       ชองปจจัยหลักจะนําเอา จุดแขง และจุดออนที่วิเคราะหมาแลวขางตนมาใส รวมถึงโอกาส
และอุปสรรคดวย                              

 
 
ภาพที่ 6  TOWS MATRIX 
ที่มา : http://karen-goldfarb.com/marketing- 
 
 ชองกําหนดกลยุทธ ก็จะมีอยู 4 ชองประกอบดวย กลยุทธ SO กลยุทธ W กลยทุธ ST 
และกลยทุธ WT ซ่ึงเกิดขึ้นภายหลังจาการใสปจจัยหลักสําคัญทั้ง 4 ชอง และอธิบายไดดังน้ี 

1. กลยุทธ SO Strategies เปนการคิดหาแนวทางการดําเนินงานของบริษัท โดยใช 
จุดแขงที่มีอยูเพ่ือสรางความไดเปรียบจากโอกาสที่เอ้ืออํานวยให 

2. กลยุทธ WO Strategies เปนการใชความพยายามเพ่ือปรับปรุงจุดออนภายในบรษิัท
ใหดีขึ้น ดวยการใชประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นภายนอก สถานการณเชนนี้เกิดขึ้นเม่ือบริษทั
พบวา มีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นภายนอก แตบรษิัทมีจุดออนภายในไมสามารถที่นําโอกาสที่เกิดขึ้นได
น้ันมาใชประโยชนไดเต็มที ่

3. กลยุทธ ST Strategies เปนการใชจุดแขงของบริษทั เพ่ือหาทางหลีกเลี่ยง หรือลด
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ผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก 
4. กลยุทธ WT Strategies เปนยุทธวธิีปองกันตัวของบริษัท โดยมีจุดมุงหมายเพื่อลด

จุดออนภายในใหเหลือนอยที่สุด และเพือ่หลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภัยอันตรายที่เกิดขึ้นจาก
ภายนอก 

 
แนวคิดเรื่องการจัดการกลยุทธ (Strategy management) 
 

  การกําหนดกลยุทธระดับองคกร สามารถแบงได 3 ระดับ 
1. กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Stragey ) 
2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy ) 
 
กลยุทธระดบัองคกร (Corporate Level Stragey ) 

 เปนการกําหนดจุดมุงหมายขององคกร ตั้งแตระดับนโยบายและแผนงานตางๆ ซ่ึงทําให
องคกรรูวาเราทําธุรกิจอะไร องคกรโดยรวมควรเปนอยางไร ตลอดจนความสัมพันธระหวางสาย
ผลิตภัณฑที่มีอยู รวมถึงความสัมพันธในหนวยธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธสําหรับองคกรน้ันแบงออกเปน 
3 กลยุทธดังน้ี 
 
 1. กลยุทธการขยายตัว (Growth Strategy) 
         เปนกลยุทธทีมุ่งเนนการลงทุน การขยายตลาด รวมถึงการขยายอุตสาหกรรม โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยู และความสามารถที่องคกรมีอยูหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ซ่ึงกลยุทธการ
ขยายตวัน้ีสามารถแบงออกเปน 2 ลักษณะดังน้ี 
         1.1  กลยุทธการเจริญเติบโตแบบรวมตวั (Integrative Growth Strategy)  
  องคกรจะใหความสําคัญกับธุรกิจที่ตนเองมีความถนัด เชี่ยวชาญ โดยทุมเท
ทรัพยากร ไปในการดําเนินงานในอุตสหกรรมเดียว หรือสายผลิตภัณฑที่มีศักยภาพในการ
เติบโต ซ่ึงสามารถดําเนินการไดดวยกลยทุธ 2 กลยทุธ คือ 
         1.1.1  กลยุทธขยายตามแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy)  
   แบงไดเปนกลยุทธการขยายตัวไปขางหลัง (Backward Integration 
Strategy) เปนการขยายธุรกิจไปในกิจกรรมกอนหนาโดยการเขาสูธรุกิจของผูผลิต และกลยุทธ
ขยายตวัไปขางหนา (Forward Integration Strategy) เปนการขยายตัวไปในกิจกรรมขางหนา 
โดยการเขาสูธุรกิจการจัดจําหนายสินคาแกลูกคาเอง หรือธุรกิจ ซัพพลายเออร 
          1.1.2  กลยุทธการขยายตัวตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy)  
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เปนการขยายธุรกิจไปยังพ้ืนที่ทําเลใหม หรือการเพ่ิมสายผลิตภัณฑ เพ่ือนําเสนอตอตลาดหรือ
ลูกคากลุมเดิม 
        1.2 กลยุทธการยายตัวแบบเขมขน (Intensive Growth Strategy)  
 เม่ืออุตสาหกรรมเร่ิมเขาสูภาวะอ่ิมตัวองคกรสวนใหญจะลดการขยายตัวลง ดวยการ
ขยายตวัตามแนวดิ่งหรือแนวนอน ทําใหธุรกิจตองดําเนินกลยุทธขยายตัวดวย การกระจาย
ธุรกิจไปยังอุตสหกรรมอ่ืน เพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจตอไป ซ่ึงสามารถจําแนกกลยุทธการ
ขยายตวัออกเปน 2 กลยุทธคือ 
 1.2.1 กลยุทธการเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เปนความพยายามที่
จะเพ่ิมยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม ในตลาดเดิม โดยใชความพยายามในการดําเนินงานที่มาก
ขึ้นกวาเดิม ซ่ึงเหมาะสําหรับใชในการปรบัปรุงตําแหนงของธุรกิจ 
 

 1.2.2 กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market Development Strategy) 
  เปนความพยายามในการเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม โดยการแสวงหา
ตลาดใหมเปนกลยุทธที่เหมาะสําหรับใชเพ่ิมสวนแบงการตลาดจํานวนมาก จากผลิตภัณฑใน
ปจจุบันที่ตลาดอ่ิมตัว 
 1.2.3  กลยุทธการพัฒนาผลติภัณฑ (Product development Strategy)เปนความ
พยายามที่จะเพิ่มยอดขาย โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑใหมจากตลาดเดิม หรือ แสวงหาตลาด 
         1.3 กลยุทธการกระจายตัว (Diversification)  
  การกระจายตวัทางธุรกิจ คอืการกระจายการลงทุน ไปยังธุรกิจอ่ืนๆ เพ่ือสรางความ
หลากหลาย และความแตกตางในการดําเนินงาน ซ่ึงอาจเก่ียวหรือไมเก่ียวกับผลติภัณฑเดิมก็ได
ซ่ึงการกระจายตัว แบงออกเปน 2 กลยุทธหลัก ดังน้ี 
  1.3.1 กระจายธุรกิจแบบเกาะกลุม (Concentric Diversification Strategy) เปนการ
ขยายธุรกิจไปยังอุตสหกรรม หรือผลิตภัณฑอ่ืน ที่มีความเก่ียวของกับอุตสหกรรมหรือ
ผลิตภัณฑเดิม ซ่ึงกลยุทธน้ีเหมาะสําหรับองคกรที่มีภาวการณแขงขันที่แขงแกรงแตอุตสหกรรม
ลดลง ทําใหองคกรสามารถนําความแขงแกรงน้ีไปขยายธุรกิจอ่ืน ที่มีความเก่ียวของกัน โดยพ
ยายายมสรางความสอดคลองทางกลยุทธ จากการใชเทคโนโลยีในตวัผลติภัณฑทีค่ลายกัน
ความสามารถในการผลิตทีค่ลายกัน และทักษะดานการตลาดที่เคยใชอยางมีประสิทธิภาพใน
อุตสาหกรรมเดิม 
  1.3.2 กลยุทธการกระจายธรุกิจแบบไมเกาะกลุม ( Conglomerate Diversification 
Strategy ) เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอ่ืนที่ไมมีความเกี่ยวของกับผลิตภัณฑในธุรกิจเดิม 
         1.4 การควบรวมกิจการ และการรวมคา (Mergers & Jount Ventures)  การควบรวม
กิจการเกิดจาก กิจการตั้งแต 2 กิจการสลายตวั และรวมตวัเปนกิจการใหมขึ้นมา 
        1.5  กลยุทธพันธมิตร (Strategy Alliance) การเปนหุนสวนกันระหวาง 2 บริษัท หรือ
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มากกวาน้ัน เพ่ือนําขอไดเปรียบของแตละบรษิัท มาเปนจุดแขง เพ่ือใหบรรลุวตัถปุระสงค
ทางดานกลยุทธ และไดรับผลประโยชนรวมกัน โดยกลยุทธพันธมิตรจะชวยธุรกิจในการปรับ
ตําแหนงทางการตลาดใหมีความแขมแขง อีกทั้งเปนการลดตนทุน และลดความเสี่ยง 
         2. กลยุทธการคงตวั (Stability Strategy) เปนกลยุทธทีใ่ชเพ่ือรักษาตําแหนง และ
ความสามารถในการแขงขันขององคกรไว โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทศิทางธุรกิจ ซ่ึงกลยุทธน้ี
มักใชกับองคกรที่อยูในอุตสหกรรมที่มีภาวะเติบโตเตม็ที่ รวมถึงองคกรที่อยูในอุตสหกรรมที่
กําลังถดถอยแตองคกรยังมีความสามารถในการสรางกําไร 
        3. กลยุทธการหดตัว (Retrenchment Strategy) เปนกลยุทธที่นํามาใชเม่ือเกิดความ
ออนแอทางการแขงขันสงผลใหยอดขายและกําไรลดลง โดยกลยุทธที่นํามาใชในการแกไขคือกล
ยุทธการฟนฟูสถานะ การลดขนาดขององคกร การปดกิจการบางสวนของธุรกิจที่ไมกอใหเกิด 
กําไร การขายทิ้ง หรือการเลิกกิจการ 
 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Level Strategy)  กลยุทธระดับน้ีเปนกลยุทธที่ใชใน
การแขงขันกับคูแขงในตลาด กลยุทธระดับน้ีมีความสําคัญตอความสําเร็จในธุรกิจเปนอยางมาก
ซ่ึงเปนการผสมผสาน และเชื่อมโยงทุกแผนกในองคกร เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
ดวยความสามารถหลักที่มีอยูซ่ึง Michael E. Porter องคกรแตละองคกรน้ันสามารถแขงขันได 
โดยใช 3 กลยุทธดังน้ี 
 

 
 
ภาพที่ 7 กลยุทธระดับธุรกิจ 
ที่มา : http://www.organicmonitor.com/r2010.htm 

   1.  กลยุทธผูนําดานตนทุน (Overall Cost Leadership)  
         เปนกลยุทธที่มุงเนนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงาน
ที่ต่ํากวา ภายใตความเสี่ยงที่เทากัน กลยุทธที่จะเนนไปยังการตั้งราคาที่ต่ํากวาคูแขงขัน โดยยัง
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ไดกําไรในระดับที่นาพอใจ ซ่ึงการจะใชกลยุทธน้ีไดองคกรตองมีตนทุนที่ต่ํากวาคูแขง สามารถ
ซ้ือวัตถุดิบในราคาที่ต่ํากวาคูแขงรายอ่ืน และมีอํานาจการตอรองที่เหนือกวาผูผลิตและผูจัด
จําหนาย รวมถึงสามารถสรางอุปสรรคในการเขามาใหมของคูแขงขันได เน่ืองจากคูแขงขันราย
ใหมตอง ผลิตเปนปริมาณมากเพ่ือใหเกิดตนทุนต่ํา แตความเสี่ยงของกลยุทธน้ีก็มีเชน งายตอ
การลอกเลียนแบบ และความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปนไปอยางรวดเร็ว 
       2.  กลยุทธดานความแตกตาง (Differentiate Strategy)  
        เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบทางการแขงขันดวยความแตกตางของสินคาและ
บริการ โดยมุงเนนตลาดเปาหมายกวางดวยการสรางสินคาและบริการที่มีเอกลักษณเฉพาะ ทํา
ใหสามารถตั้งราคาสูงสําหรับสินคาและบริการนั้น ซ่ึงเอกลักษณเฉพาะน้ันอาจเกิดจากรูปแบบ 
สินคา คุณภาพ เทคโนโลยี รวมถึงเครือขายตัวแทนจําหนาย เปนตน บริษัทสามารถทํากําไรได
เกินกวาปกติ เน่ืองจากกลุมลูกคากลุมน้ีไมมีความออนไหวกับราคาสินคาและบริการ อีกทั้งคน
กลุมน้ีจะภักดีตอตัวสินคา จึงสงผลใหเปนอุปสรรคสําหรับการเขามาใหมของคูแขง  อีกทั้งการที่
คูแขงขันจะเขามาใหมน้ันตองใชคาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑที่สูง สงผลใหเปนอุปสรรคที่สําคัญ
ในการเขามาใหม แตความเสี่ยงของกลยุทธน้ีก็มีเชน การลอกเลียนแบบจากคูแขง และการ
เสนอคุณคาที่ลูกคาไมตองการ หรือลูกคารูสึกวาไมคุมคากับราคา 
         3.  กลยุทธแบบมุงเนน (Focus Strategy)   
         เปนกลยุทธที่มุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม คือกลยุทธที่องคกรมุงผลิตสินคาหรือบริการเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของลูกคาเฉพาะกลุม การใชกลยุทธน้ีองคกรตองคนหากลุมลูกคา
เฉพาะกลุม การใชกลยุทธน้ีองคกรตนคนหากลุมลูกคาที่ความตองการยังไมไดรับการตอบสนอง
จากผูผลิตรายอ่ืน ซ่ึงถือวาเปนชองวางทางการตลาดที่ยังไมมีคูแขงทางธุรกิจ หรือมีนอยราย ซ่ึง
แบงไดเปน 2 กลยุทธหลัก 

3.1  กลยุทธแบบมุงเนนดานตนทุน (Cost Focus Strategy)  
 เปนกลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ดวยการเนนความชํานาญดาน

ตนทุนต่ํา บริษัที่เลือกใชกลยุทธน้ีจะสรางความไดเปรียบจากการที่ผูนําในอุตสหกรรมไม
สามารถผลิตหรือใหบริการในบางตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือมีตนทุนที่สูงกวาได 

3.2 กลยุทธแบบมุงเนนดานความแตกตาง (Focused Differentiation Strategy)  เปน
กลยุทธ สรางความไดเปรียบดวยการที่มุงเนนตลาดบางตลาด และสรางคุณคาดวยความ
แตกตางในบางเรื่อง บริษัทที่ใชกลยุทธมุงเนน และสรางความแตกตางจะตองใหความสนใจกับ
คุณภาพ มาตรฐาน เน่ืองจากในตลาดขนาดเล็กน้ี ลูกคาเฉพาะกลุมจะมีความรูในเรื่องสินคาและ
บริการนั้นๆ เปนอยางดี แตกลยุทธน้ีสามารถสรางผลกําไรไดสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เน่ืองจากจะไดรับความเชื่อถือจากผูบริโภความีความเชี่ยวชาญในดานน้ีเปนพิเศษ มีการ
คนควาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑมาอยางตอเน่ือง สวนความเส่ียงในกลยุทธน้ีคือตลาดมีขนาด
ที่เล็กเกินไป คูแขงในตลาดใหญอาจเขาสูตลาดเฉพาะ และความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมน้ี



24 
 

อาจสามารถทดแทนดวยสินคาและบริการทั่วไป 
 

 กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Level Strategy)  
        เปนกลยุทธที่ฝายปฏิบัติงานตองปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธ
ระดับธุรกิจ กลยุทธระดับหนาที่น้ี ประกอบดวย 5 ฝายที่สําคัญ คือ 
         1.   กลยุทธดานการวิจัยและพัฒนา เปนหนาที่ของนักวิชาการที่คนหาวิธีการผลิตและ
ประดิษฐสินคาหรือบริการใหมๆ ออกมา รวมถึงปรับปรุงสินคาใหยากตอการลอกเลียนแบบ 
        2.  กลยุทธดานการปฏิบัติการ เปนหนาที่ของฝายผลิต โดยฝายผลิตตองเปนผู 
ควบคุมกระบวนการผลิต ควบคุมคาใชจายใชสมรรถนะของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยูใหมี
ประโยชนสูงที่สุด รวมถึงบํารุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณใหอยูในสภาพพรอมใช 
       3.  กลยุทธดานการตลาด เปนหนาที่ของฝายตลาดที่จะดําเนินกิจกรรมทางการตลาด
กําหนดแผนการตลาด ใหเหมาะกับผลิตภัณฑ 
       4.  กลยุทธดานการเงิน เปนหนาที่ของฝายการเงินที่จะตองประเมินการลงทุน 
วาคุมคากับการลงทุนหรือไม กอใหเกิดอัตราเสี่ยงมากเทาไหร กอนที่จะตัดสินใจดําเนินการ
ลงทุน 
      5.  กลยุทธดานทรัพยากรมนุษย เปนหนาที่ของฝายบุคคล โดยดําเนินการศึกษาทั้ง
ปจจัยภายนอก และปจจัยภายในที่เก่ียวของ โดยปจจัยภายนอกจะเนนเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ของกฏหมาย และระเบียบขอบังคับของรัฐ ดานแรงงาน และตลาดแรงงาน ปจจัยภายในเนน
เรื่องประสิทธิภาพของบุคลากร การเขาออกของพนักงาน และความปลอดภัยในการทํางาน 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 1.  เบญจรัช  กิจภักดีกุล (2553) ไดศึกษาความตองการนวัตกรรมที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบตัรอิเล็กทรอนิกส ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครความตองการ
นวัตกรรมที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรอิเล็กทรอนิกสของกลุมคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยนําผลที่ไดจากการวิจัยมาพิจารณากับแนวคดิเก่ียวกับนวตักรรม รวมกับ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนผสมการตลาด  ซ่ึงพิจารณาถึงความสอดคลองในแตละป
สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี     

1. ดานระดับความตองการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส 
จากผลการวิจัยพบวา ระดับความตองการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส 

ของกลุมคนทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงสามารถจําแนกไดในแตละ
ดาน ดังน้ี 
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ดานสวนประสมทางการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการที่ใหระดับความสําคัญมาก 

ลําดับแรก เรื่องของความปลอดภัยการใชบัตรอิเล็กทรอนิกส ลําดับรองลงมา คือ การใหบริการ
ของพนักงานฝายบริการลูกคา สรุปผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามแสดงความตองการถึง 
ความปลอดภัยการใชบัตรฯ ที่สามารถมีพนักงานบริการใหบริการอยูตลอดเวลา   

ดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการที่ใหระดับความสําคัญมาก ลําดับ
แรก เรื่องฟรีคาสมัคร และคาธรรมเนียม ลําดับรองลงมา คือ คาธรรมเนียมตางๆ ในอัตราที่
เหมาะสม สรุปผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามแสดงความตองการถึง การใชบัตรอิเล็กทรอนิกส 
ที่ไมใหเกิดคาใชจาย 

ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการที่ใหระดับ
ความสําคัญมาก ลําดับแรก การใหบริการที่หลากหลายภายในบัตรเดียว ลําดับรองลงมา คือ มี
จุดบริการที่ใหความสะดวกอยางทั่วถึง สรุปผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามแสดงความตองการ
ถึง การรองรับจุดใหบริการ ที่สามารถใชทดแทนกันไดเพียงบัตรเดียว 

ดานสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการท่ีใหระดับความสําคัญ
มาก ลําดับแรก มีโปโมชั่นใหมๆ ที่นาสนใจใหรวมอยูเสมอ ลําดับรองลงมา มีคะแนนสะสมจาก
การใชบัตรที่ไมมีวันหมดอายุ สรุปผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามแสดงความตองการถึง 
คะแนนสะสมที่สามารถใชกับโปรโมชั่นใหมๆ ได 

ดานนวัตกรรมเทคโนโลยี 
ดานการนํานวัตกรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความตองการที่ใหระดับความสําคัญ

มาก ลําดับแรก บริษัทผูออกบัตรมีรูปแบบออกลักษณะบัตรฯ ที่เปนเอกลักษณ ยากตอการแฮก
เกอรขอมูล หรือ ลอกเลือนแบบ ลําดับรองลงมา มีวัสดุที่บัตรอิเล็กทรอนิกส ที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดหลากหลาย ภายในบัตรเดียว สรุปผลการศึกษาผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
ตองการถึง ความปลอดภัยการใชบัตรฯโดยที่สามารถใชประโยชนไดหลากหลายภายในบัตรเดียว 

2. การเปรียบเทียบความตองการของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีผลตอ
การใชบัตรอิเล็กทรอนิกส ดานสวนประสมทางการตลาด จากการศึกษา พบวา 

ดานสวนประสมทางการตลาด พบวา เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายไดรวมเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางมีระดับความตองการในการใช
บัตรอิเล็กทรอนิกสที่แตกตางกัน 
 2. เสาวลักษณ โลตระกูล (2547) ไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูอยูอาศัยตอ
การใชเฟอรนิเจอรที่สั่งทําในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีทัศนคติในระดับที่เห็นดวย
อยางยิ่งตอเฟอรนิเจอรที่สั่งทําวามีความลงตัวทั้งดานผลิตภัณฑ และราคา สวนดานชองทางการ
จัดจําหนายผูบริโภคมีทัศนคติอยูในระดับกลาง และดานสงเสริมการตลาดนั้นผูบริโภคมีทัศนคติ
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ที่เห็นดวยเปนอยางยิ่งตอการรับประกันสินคา และมีการบริการหลังการขาย 
 3. กมลวรรณ  มหาไชย (2551)  ไดศึกษาการกําหนดกลยุทธ เพ่ือการแขงขัน  
บริษัทดรีมแมทเทรส จํากัด พบวาสาเหตุของปญหาเกิดขึ้นมาจากการขาดการประชาสัมพันธ 
ทําใหผูบริโภคสวนใหญ ไมรูจักตราสินคาของบริษัท และไมทราบถึงคุณภาพของสินคาที่มีอยูมี
เพียงประเภทเดียวคือรานขายปลีก ทําใหฐานลุกคาของบริษัทแคบลง อีกทั้งหากรานดังกลาวไม
สนับสนุนที่จะขายสินคาของบริษัท ก็จะทําใหยอดขายของบริษัทลดลงทัน 
 4. นวลจันทร หลาบมงคล (2551) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันกับพฤติกรรมการใชบริการ 
บัตรออมสิน วีซา เดบิต / วีซา อิเลคตรอนของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพจากผลการวิจัย
พบวา ผูถือบัตรสวนใหญ เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 36 – 45 ป สถานภาพ
โสด มีอาชีพขาราชการและพนักงานองคการของรัฐ มีการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทาปริญญาตรี 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 – 30,000 บาท 
 ผูถือบัตรมีความพอใจในการใชบริการโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ในราย ดานราคา 
ดานการจัดจําหนาย ดานลักษณะทางกายภาพ ดานภาพเพิ่มผลผลิต รายดานผูใชบัตรมีความ
พึงพอใจมาก ในการที่ธนาคารใหวงเงินในการใชจายผานบัตรชําระคาสินคาและบริการสูงถึง 
100,000 บาท มีความสะดวกรวดเร็วที่สามารถใชบัตรทําธุระกรรมทางการเงินที่เคร่ือง ATM ทกุ
ธนาคารได ผูถือบัตรมีบุคลิกภาพ เปนตัวของตัวเองมากชอบลองของใหมมากและเปนคน
ทันสมัยมาก มีความรูความเขาใจเก่ียวกับบัตรเปนอยางมากมีพฤติกรรมการใชบริการโดยใช
จายผานบัตรเฉลี่ย 4.43 คร้ังตอเดือน จํานวนเงินใชจายผานบัตร 6,062.50 บาทตอเดือนมี
ความจงรักภักดีในการที่จะกลับเขามาเปนสมาชิกตอและแนะนําบุคคลอ่ืนเขามาเปนสมาชิกอยู
ในระดับมาก 
 5.  ดุลยทัศน  พืชมงคล (2542) ไดศึกษาปจจัยทางดานการสื่อสารการตลาดกับ
พฤติกรรมการใชบริการบัตรเดบิตของผูเปนสมาชิก กลาววาปจจัยการสื่อสารการตลาดทั้ง 4 
ดานน้ัน โดยภาพรวมของแตละดานไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเลือกใชบริการบัตร    
เดบิตทั้งในดานความถี่ในการใชบัตรเดบิตตอสับดาห และมูลคาการใชบัตรเดบิตตอคร้ัง 
 สําหรับปจจัยการสื่อสารการตลาดนั้น เม่ือพิจารณาการมีความสําคัญตอการตัดสินใจใช
บริการมากนอยเพียงใดนั้น จากผลการวิจัยแสดงออกมาปรากฏวาในภาพรวมวามีความสําคัญ
ในระดับที่มากตอการตัดสินใจใชบริการในทุกๆ ปจจัยทางการสื่อสารการตลาด แตเม่ือนําขอมูล
ที่ไดมาทดสอบสมมุติฐานกับพฤติกรรมการใชบริการจริงแลวพบวา ปจจัยทางการส่ือสารการา
ตลาดโดยสวนใหญไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรเดบิต ซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมุติฐานที่ตั้งไวในขางตนของการวิจัย แสดงถึงความขัดแยงกันของการรับรูในประโยชนและ
คุณสมบัติของบัตรเดบิตกับพฤติกรรมการใชบริการท่ีเกิดขึ้น คือ มีการรับรูในระดับสูงแตไม
กอใหเกิดพฤติกรรมไดเทาที่ควร ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากปจจัยการสื่อสารการตลาดดานการสงเสริม
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การตลาดดวยสื่อโฆษณานั้นแสดงถึงความไมประสบผลในการจูงใจผูเปนสมาชิกใหใชบริการ
บัตรเดบิตได เพียงแตสรางการรับรูบัตรเดบิตใหแกผูบริโภคเทาน้ัน 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

         จากการศึกษา และเก็บรวมรวมขอมูลสามารถสรุประเบียบวิธีกาศึกษา และผลของ
การศึกษาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหขอมูลในเชิงกลยุทธ 
นําขอมูลที่ไดมาระบุถึงสาเหตุปญหาที่เกิดขึ้น กําหนดทางเลือกในการแกไขปญหา และตัดสินใจ
เลือกแนวทางในการแกปญหาที่ดีที่สุด ซ่ึงประกอบไปดวย 

       สวนที่ 1  การวิเคราะหเชงิกลยทุธ   

 1 .1  การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) 
       แบบสอบถามลูกคาในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล     จํานวน 160 แบบ 
       แบบสัมภาษณลูกคาที่ใชบตัรออมสินวีซาเดบติ        จํานวน  10  ทาน 
       แบบสัมภาษณผูบริหาร                                จํานวน    2  ทาน 
       แบบสัมภาษณพนักงานปฏิบัติการ                       จํานวน    2  ทาน 
1.2   การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) ประกอบดวย 

 ขอมูลจากภาคนิพนธ เรื่อง ปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ บัตรออมสิน 
วีซา เดบิต / วีซา อิเลคตรอนของธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพ โดย คุณนวลจันทร        
หลาบมงคล  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พ.ศ.2551 

การเปรียบเทยีบสมรรถนะคูแขงขันดานบัตรเดบติ (Benchmarking) โดยใชแนวคิด
ด้ังเดิมของวงจรคุณภาพ คือ PDCA CYCLE ของ DR.Deming 

 

 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ในการศึกษาเรื่อง “ การกําหนดกลยุทธในการเพิ่มการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต 
ธนาคารออมสิน ไดมีการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการบัตรออมสนิวซีาเด
บิต ธนาคารออมสิน “ เพ่ือเปนขอสนับสนุนในการตัดสินใจกําหนดกลยุทธ  โดยการใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวมรวมขอมูล  
 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ลูกคาธนาคารออมสินในเขต

กรุงเทพมหานคร ของกลุมคนทํางาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ชวงอายุระหวาง 20-60 ป ซ่ึง
สํารวจขอมูล ณ ธันวาคม พ.ศ.2553 มีจํานวน 5,701,391 คน (ที่มาชอมูล เว็ปไซตกรมการ
ปกครอง / การใหบริการสถิติและขอมูล/จํานวนประชากรและบาน/ป 2554) 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใชในงานการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงผูทํา

การศึกษาไดจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการบัตรออมสินวีซา       
เดบิต ธนาคารออมสิน โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังน้ี 

 โครงสรางคําถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
วุฒิการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) มีจํานวน 7 ขอ 
 ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการบัตรออมสิน    วีซา เด
บิตธนาคารออมสิน ไดแก ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด  

1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานการจัดจําหนาย 
4. ดานสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานลักษณะทางกายภาพ 
7. ดานกระบวนการ 
8. ดานการเพิ่มผลผลิต 

 ตอนที่ 3  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต ซ่ึงประกอบไป
ดวยความถี่การถอนเงินสดผานเครื่อง ATM  การใชจายบัตรในการซื้อสินคาจํานวนครั้งตอเดือน 
และ จํานวนเงินที่ถอนเงินสดผานเครื่อง ATM จํานวนเงินที่ใชซ้ือสินคาตอเดือน 

 การทดสอบเครื่องมือ  
 ผูคนควาไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาสําหรับเปนเคร่ืองมือในการคนควา ไดนําไป
ตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี 

1. นําแบบสอบถาม เสนอตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือขอคําแนะนํามาปรับปรุงแกไขให 
สมบูรณ 

2. นําแบบสอบถามที่ไดรับการแกปรับปรุงแลว ไปทดสอบ (Pretest) กับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 10 ชุด 
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การเก็บรวมรวมขอมูล 
1. ผูคนควาและแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยาง และเก็บแบบสอบถามที่กลุม

ตัวอยางทําการกรอกขอมูลเรียบรอยแลวคืนดวยตนเอง 
2. ผูคนควานําแบบสอบถามที่กรอกขอมูลเรียบรอยแลวนําไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีการ

ทางสถิติ 

สถิติใชในการวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลมีวิธีการ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบแบบสอบถามที่ไดรับจากกลุมตัวอยาง 
2. นําขอมูล ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสถิติ  

เกณฑการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนเฉลี่ยคาความสําคัญ 

ตารางที่ 2 เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย 
 

ระดับคะแนนเฉลีย่ ความหมายของระดับคะแนน 

4.21 – 5.00 มีอิทธิพลตอการใชมากที่สุด 

3.41 – 4.20 มีอิทธิพลตอการใชมาก 
2.61 – 3.40 มีอิทธิพลตอการใชปานกลาง 
1.81 – 2.60 มีอิทธิพลตอการใชนอย 
1.00 – 1.80 มีอิทธิพลตอการใชนอยที่สดุ 

1. การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม‘ 
ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได ปรากฏผลดัง
ตารางตอไปน้ี 

 

 

 



81 
 

ตาราง 3   แสดงจํานวนและคารอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได  

 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย       51 31.9 
หญิง     109 68.1 
รวม     160 100.0 
อายุ จํานวน รอยละ 
20-30 ป      51 31.9 
31-40 ป        50 31.3 
41-50 ป      42 26.3 
51-60 ป     17 10.6 
รวม    160 100.0 
สถานภาพ จํานวน รอยละ 
โสด     98   61.3 
สมรส     61   38.1 
หมาย/หยาราง      1    0.6 
รวม   160 100.0 
ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 
ต่ํากวาปริญญาตรี     11    6.9 
ปริญญาตรี     98      61.3 
ปริญญาโท     51   31.9 
สูงกวาปริญญาโท     -     - 
รวม   160 100.0 
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ตาราง 3   แสดงจํานวนและคารอยละของปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และรายได (ตอ) 

 
อาชีพ จํานวน รอยละ 
ขาราชการ       9 5.6 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ    119 74.4 
พนักงานบริษัทเอกชน     11 6.9 
ประกอบธุรกิจสวนตัว      8 5.0 
อาชีพอิสระ      7 4.4 
อ่ืนๆ      6 3.8 
รวม 160 100.0 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 
นอยกวา 5 ปหรือ 5 ป 75  46.9 
6-10 ป 25  15.6 
11-15 ป 15   9.4 
15-20 ป 9   5.6 
มากกวา 20 ปขึ้นไป 36 22.5 
รวม 160 100.0 
รายไดเฉลี่ยรวมตอเดือน จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 4 2.5 
10,001-20,000 บาท 72 45.0 
20,001-30,000 บาท 20 12.5 
30,001-40,000 บาท 22 13.8 
50,001-60,000 บาท 19 11.9 
มากกวา 60,001 บาทขึ้นไป 23 14.4 
รวม 160 100 
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จากตาราง 3.2 แสดงใหเห็นวาเพศของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด ไดแก เพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 68.1 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 31.9 

 ทางดานอายุของผูตอบแบบสอบถามมากที่สุดไดแก 20-30 ป คิดเปนรอยละ 31.9 
รองลงมาไดแก อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 31.3  อายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 26.3 
และอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 10.6 ตามลําดับ 

 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนมากที่สุด ไดแก สถานภาพ โสด คิดเปนรอย
ละ 61.3  สถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 38.1 และลําดับสุดทาย ไดแกสถานภาพ หยาราง/
หมาย คิดเปนรอยละ 0.6 

 ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม จํานวนของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ 
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.3 ลําดับลองลงมาไดแก ปริญญาโท คิดเปนรอยละ 31.9 ต่ํา
กวาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 6.9  ตามลําดับ 

อาชีพสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม ไดแกพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 74.4
ลงมาพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 6.4 ขาราชการ รอยละ 5.6 ประกอปธุรกิจสวนตัว 
รอยละ 5.0 ไดแก อาชีพอิสระรอยละ4.4 อ่ืนๆ พนักงานองคกรของรัฐ ลูกจางประจํารัฐวิสาหกิจ 
ลูกจางทั่วไป นักเรียน / นักศึกษา คิดเปนรอยละ  3.8 ตามลําดับ  

 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือ นอยกวา 5 ปหรือ 5 ป 
คิดเปนรอยละ 46.9 ลองลงมามากกวา 20 ปขึ้นไปคิดเปนรอยละ 22.5   อายุงาน 6-10 ป คิด
เปนรอยละ 15.6   ระยะเวลา 11-15 ป คิดเปนรอยละ 9.4 และ 15-20 ป คิดเปนรอยละ 5.6  
ตามลําดับ 

 รายไดรวมเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถาม มากที่สุด ไดแก 10,000-20,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมาไดแก มากกวา 60,000 บาท ขึ้นไป 11.9 30,001-40,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 13.8  20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 12.5  40,001 -60,000 รอยละ 11.9
ต่ํากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.5   
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจใชบัตรออมสิน วีซา เดบติ 

ตารางที่  4  แสดงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานผลิตภัณฑ 

 

ระดับความสําคัญปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 

คาเฉลีย่น
เบี่ยงเบน 

คาเฉลีย่ ระดับอิทธิพล 

รูปแบบและสสีันของบัตรวซีาเด
บิตธนาคารออมสินมีความ
ทันสมัย 

0.79 3.33 ปานกลาง 

บัตรวีซาเดบติ ธนาคารออมสิน
สามารถใชสะดวกคลองตวั 

0.76 3.69 มาก 

บัตรออมสินวซีาเดบิตธนาคาร
ออมสินใชแทนเงินสดเพ่ือชําระ
คาสินคาหรือบริการ ตามรานคา 

0.8 3.65 มาก 

รวมเฉลีย่ 0.65 3.55  

 จากตาราง 4 รูปแบบและสีสันของบัตรวีซาเดบิตธนาคารออมสิน มีอิทธิพลตอการ
บริการอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยรอยละ 3.33 ความสะดวกใชงานงายและสามารถใชบัตร
ออมสินวีซาเดบิตแทนเงินสดได ทั้งสองปจจัยน้ี มีระดับอิทธิพลมาก คาเฉลี่ยนอยูที่รอยละ 3.69 
และ 3.65 ตามลําดับ โดยที่ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือ ดานการใชงานที่สะดวกคลองตัว 
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ตารางที่ 5  แสดงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานราคา 
 

ระดับความสําคัญปจจัย
สวนประสมทางการตลาด 

คาเฉลีย่
เบี่ยงเบน 

คาเฉลีย่ ระดับอิทธิพล 

คาธรรมเนียมในการทําบตัร
และคาธรรมเนียมรายปบัตรวี
ซาเดบิตธนาคารออมสินมี
ความเหมาะสม 

0.77 3.76 มาก 

วงเงินของบัตรในการชําระคา
สินคาหรือบริการ สูงสุด 
100,000 บาทตอวันเหมาะสม 

0.70 3.80 มาก 

วงเงินของบัตรในการถอนเงิน
ที่เคร่ือง ATM สูงสุด 200,000 
บาทตอวัน เหมาะสม 

0.62 3.88 มาก 

รวมเฉลีย่ 0.56 3.81  

 จากตารางที่ 5 ปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือปจจัยดานวงเงินของบัตรในการถอนเงิน
สดจากตัวเคร่ือง ซ่ึงมีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 3.88 ลําดับลองลงมาคือวงเงินในการชําระคาสินคา
หรือบริการ มีคาเฉลี่ยอยูที่ รอยละ 3.80 ลําดับที่มีคาเฉลี่ยนนอยที่สุดคือความเหมาะสมของ
คาธรรมเนียมรายป มีคาเฉลี่ยอยูที่รอยละ 3.76 
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ตารางที่ 6  แสดงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานจัดจําหนาย 

 

ระดับความสําคัญปจจัย
สวนประสมทางการตลาด 

คาเฉลีย่
เบี่ยงเบน 

คาเฉลีย่ ระดับอิทธิพล 

การชําระคาสนิคาและบริการท่ี
จุดขาย มี  รานคารับบตัร
เพียงพอตอการใหบริการ 

0.87 3.35 ปานกลาง 

การใชบตัรวีซาเดบิตออมสิน
ทําธุรกรรมผานเครื่อง ATM 
ไดรับความสะดวกรวดเรว็ 

0.83 3.68 มาก 

ใชบตัรวีซาเดบิต ธนาคารออม
สินในการชําระคาสินคาและ
บริการมากกวา 24 ลานแหง
ทั่วโลก และถอนเงินที่เคร่ือง 
ATM ตางประเทศไดทัว่โลก 

0.82 3.56 มาก 

รวมปจจัยดานจัดจําหนาย 0.69 3.52  

 จากตารางที่ 6  ปจจัยที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดคือการถอนเงินผานเครื่อง ATM ซ่ึงมีระดับ
อิทธิพล รอยละ 3.68 ลําดับตอมาคาชําระคาสินคาและบริการและการถอนเงินสดไดทั่วโลก รอย
ละ 3.56 ในเรื่องการชําระคาสินคาและบริการท่ีจุดขาย มีรานคาเพียงพอตอการรับบัตรมีระดับ
ปานกลางที่ รอยละ 3.35 
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ตารางที่  7  แสดงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานสงเสริมการตลาด 

 

ระดับความสําคัญปจจัย
สวนประสมทางการตลาด 

คาเฉลีย่
เบี่ยงเบน 

คาเฉลีย่ ระดับอิทธิพล 

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใช
บัตรวีซาเดบิต ธนาคารออมสิน 
ที่ไดดําเนินการทางส่ือ(วิทยุ) 

0.93 3.08 ปานกลาง 

สิทธิประโยชนและการสงเสริม
การขายในการแจกของ
สมนาคุณเม่ือขอทําบัตรใหม 
เชน การแจกรมกันแดด หรือ
ของที่ระลึกอ่ืน 

0.87 3.41 ปานกลาง 

การสง Sale Slips เขารวม
กิจกรรมชิงโชคแจกรถ และ
ของรางวัลที่ผานมาลาสุดทาน
ไดรับรูขาวสารการ
ประชาสัมพันธ 

0.79 3.92 มาก 

รวมเฉลีย่ 0.69 3.46  

 จากตารางที่ 7 การสง Sale Slips การรับรูขาวสารการประชาสัมพันธเขารวมกิจกรรม
ในการชิงโชคแจกรถมีอิทธิพลมากที่สุด รอยละ 3.92 สิทธิประโยชนการสงเสริมการขายในการ
แจกขของในการขอทําบัตร รอยละ 3.41  การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ คาเฉลี่ยรอยละ 3.08 
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ตารางที่ 8  แสดงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานบุคลากร 
 

ระดับความสําคัญปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 

คาเฉลีย่เบี่ยงเบน คาเฉลีย่ ระดับอิทธิพล 

เม่ือทานทําการติดตอพนักงานใน
การขอเปนสมาชิกบัตรออมสินวีซา
เดบิต การบรกิารที่ไดรับจาก
พนักงานไดรับ 

0.77 3.65 มาก 

เม่ือเกิดปญหาขัดของเก่ียวกับการ
ใชบริการบัตร ทานไดรับความ
สะดวกจากพนักงาน 

0.96 3.46 มาก 

เม่ือทานตองการรับขอมูล ขาวสาร
บัตรออมสินวซีา เดบิต ธนาคาร
ออมสินทานไดรับขอมูลขาวสารที่
ถูกตองจากพนักงาน 

0.83 3.53 มาก 

รวมดานบุคลากร 0.76 3.54  

 จากตาราง 8 ปจจัยที่มีระดับอิทธิพลมากที่สุด การบริการการขอติดตอขอเปนสมาชิก
บัตรออมสินวีซาเดบิต การบริการของพนักงาน คาเฉลี่ย 3.65 การรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
จากพนักงาน รอยละ 3.46 ความสะดวกเกี่ยวกับการแกปญหาการใชงานจากพนักงาน 3.53 
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ตารางที่ 9  แสดงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานลักษณะทางกายภาพ 
 

ระดับความสําคัญปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 

คาเฉลีย่
เบี่ยงเบน 

คาเฉลีย่ ระดับอิทธิพล 

บัตรออมสินวซีา เดบิต สามารถใช
แทนเงินสดได 

0.76 3.82 มาก 

บัตรออมสินวซีาเดบิต มีความสะดวก
ปลอดภัยในการใชบริการเพราะมี
ลายเซ็นตดานหลังบัตรแสดงความ
เปนเจาของ 

0.83 3.48 มาก 

บัตรออมสินวซีาเดบิต มีบรษิัทวีซา 
อินเตอรเนชั่นจํากัด เปนผูควบคุม
มาตรฐานการออกบัตรซึ่งเปนที่
ยอมรับทั่วโลก 

0.83 3.80 มาก 

รวมลักษณะทางกายภาพ 0.69 3.70  

 จากตาราง 9 บัตรออมสินวีซาเดบิต สามารถใชแทนเงินสดได คาเฉลี่ยอยูที่ 3.82 บัตร
ออมสินวีซาเดบิต มีบริษัทวีซาอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เปนผูควบคุมมาตรฐานซ่ึงเปนที่ยอมรับ
ทั่วโลก คาเฉล่ีย 3.80 ดานความปลอดภัยของบัตรเพราะมีลายเซ็นดานหลังมีคาเฉลี่ย รอยละ 
3.48 
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ตารางที่ 10 แสดงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานกระบวนการ 

 

ระดับความสําคัญปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด 

คาเฉลีย่
เบี่ยงเบน 

คาเฉลีย่ ระดับอิทธิพล 

ขั้นตอนและกระบวนการสมัครเปน
สมาชิกบัตรออมสินวีซา เดบิต 
สะดวกรวดเร็ว 

0.84 3.60 มาก 

เมื่อทานสมัครเปนสมาชิกบัตรออม
สิน  วีซาเดบิต ทานไดรับบัตรและ
ซองรหัสสามารถใชไดตามขั้นตอน
โดยไมเกิดปญหา 

0.84 3.73 มาก 

ในการติดตอเมื่อเกิดปญหาการใช
บริการ เชน การอายัดบัตร หรือบัตร
ไมสามารถทํารายการได มี
กระบวนการขั้นตอนในการ
แกปญหาไดรวดเร็ว 

0.95 3.44 มาก 

รวมกระบวนการ 0.73 3.58  

 ตารางที่ 10 กระบวนการข้ันตอนสมัครขอใชบัตรโดยไมเกิดปญหา มีระดับอิทธิพลรอย
ละ 3.73 ความสะดวกรวดเร็วในการขอทําบัตรใหม รอยละ 3.60 การแกปญหาเก่ียวกับการใช
งานเชนการอายัดบัตร มีกระบวนการที่รวดเร็ว รอยละ 3.44 
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ตารางที่ 11 แสดงขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับ
ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ดานการเพิ่มผลผลิต 
 

ระดับความสําคัญปจจัย
สวนประสมทางการตลาด 

คาเฉลีย่
เบี่ยงเบน 

คาเฉลีย่ ระดับอิทธิพล 

ธนาคารไดทําการปรับปรุง
รูปแบบบัตรและสีสรร เพื่อความ
ทันสมัยใหเหมาะสมกับยุค
โลกาภิวัฒน 

0.91 3.44 มาก 

ธนาคารไดใชสัญลักษณวีซาเด
บิตบนบัตรออมสินวีซาเดบิต  
ซึ่งเปนสัญลักษณเดียวกับบัตร
เครดิต ทําใหเกิดความคลองตัว
ในการใชบริการ 

0.82 3.63 มาก 

ธนาคารไดพัฒนาระบบงานให
สามารถเปดใชบริการบัตรได
ทันที ที่สาขาเม่ือผูถือบัตรติดตอ
ขอรับบัตรใหม 

0.84 3.69 มาก 

รวมดานการเพิ่มผลผลิต 0.73 3.58  

 จากตารางที่ 11 การขอทําบัตรใหมที่สามารถใชงานไดทันที คาเฉลี่ยรอยละ 3.69 การ
ปรับปรุงรูปแบบและสีสันของบัตรใหมใหเหมาะสมกับยุคโลกาภิวัตน คาเฉลี่ยรอยละ 3.63 
ขั้นตอนการใชงานการอายัดบัตรเม่ือเกิดปญหา รอยละ 3.44 
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต 
 
ตารางที่ 12  แสดงชวงการใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตในการถอนเงินสด 
 

จํานวนครั้ง / เดือน จํานวนคนที่ใช รอยละ 
1 – 5 คร้ังตอเดือน 70 43.8 
6-10 คร้ังตอเดือน 50 31.3 
11 -15 คร้ังตอเดือน 10 6.3 
15-20 คร้ังตอเดือน 8 5.0 
มากกวา 20 คร้ัง / เดือน 4 2.5 
รวม 142 88.8 
ไมเคยใชบริการ 18 11.3  

  

          จากตารางที่ 12  ชวงในการใชบริการบัตรเดบิตในการถอนเงินสดตอเดือนมากที่สุด
คือ การใชงาน 1 ถึง 5 คร้ังตอเดือน รอยละ 43.8 ชวงการใชบริการถอนเงินสดนอยที่สุดคือ 
15 ถึง 20 คร้ังตอเดือน รอยละ 5.1  ไมเคยใชบริการถอนเงินสด รอยละ 11.5 
           

  

ตารางที่ 13 แสดงชวงการใชจายผานบัตรออมสินวีซาเดบิตในการซื้อสินคา 
 

จํานวนครั้ง / เดือน จํานวนคนที่ใช รอยละ 
1-3 คร้ัง / เดือน 72 45.0 
4 – 6 คร้ัง /เดือน 16 10.2 
7-9 คร้ัง / เดือน 1 0.6 
มากกวา 9 คร้ัง /
เดือน 

5 3.1 

รวม 94 58.8 
ไมเคยใชบริการ 64 40.8  

  

             จากตารางที่ 13 แสดงจํานวนครั้งในการใชจายผานบัตรออมสินวีซาเดบิตในการซื้อ
สินคา ใชมากที่สุด 1 ถึง 3 คร้ังตอเดือน รอยละ 45.2 นอยที่สุด 7 ถึง 9 คร้ังตอเดือน รอยละ 0.6 
ไมเคยใชบริการเลย รอยละ 40.8  
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ตารางที่ 14  แสดงชวงจํานวนเงินการใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตในการซื้อสินคา 
 

จํานวนเงินในการใช
บริการ/คร้ัง 

จํานวนคนที่ใช รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท 16 10.2 
501 – 800 บาท 1 0.6 
801 – 1200 บาท 27 17.2 
1201 – 1500 บาท 2 1.3 
1501 – 2000 บาท 17 10.8 
มากกวา 2000 บาท 7 4.5 
รวม 70 44.6 
ไมเคยใชบริการ 87 55.4  

  

          ตารางที่ 14 แสดงจํานวนเงินใชซ้ือสินคาและบริการตอคร้ังมากที่สุด ชวง 801 – 1200 
บาท อยูที่รอยละ 17.2  จํานวนเงินซ้ือสินคาและบริการนอยที่สุด 501 – 800 บาท รอยละ 0.6 ไม
เคยใชบริการเลย รอยละ 55.4 

ตารางที่ 15  แสดงชวงจํานวนเงินการใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตในการถอนเงินสด 
 

ชวงในการใชบริการ 
บาท / คร้ัง 

จํานวนคนที่ใช รอยละ 

ไมเกิน 500 บาท 14 8.9 
501 – 1000 บาท 35 22.3 
1001 -3000 บาท 32 20.4 
3001 – 5000 บาท 15 9.6 
5001 – 100000 บาท 14 8.9 
มากกวา 10000 บาท 8 5.1 

รวม 118 75.2 
ไมเคยใชบริการ 39 24.8  
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          จากตารางที่ 15 แสดงจํานวนเงินในการถอนเงินสดผานตู ATM จํานวนเงินในการถอนมาก
ที่สุด 501 – 1000 บาท/คร้ัง  รอยละ 22.3  นอยที่สุด มากกวา 10000 บาท/คร้ัง สวนผูทีไมเคยมา
ใชบริการ รอยละ 24.8 เปอรเซ็นต 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study) 

ตารางที่ 16 ตารางแสดงผลรวมเฉลีย่ในแตละดาน 
 

ดานผลิตภัณฑ 3.56 
ดานราคา 3.81 
ดานสงเสริมการตลาด 3.46 
ดานลักษณะทางกายภาพ 3.70 
ดานกระบวนการ 3.58 
ดานการจัดจําหนาย 3.52 
ดานบุคลากร 3.54 
ดานการเพิ่มผลผลิต 3.58 

 จากผลการสํารวจดวยแบบสอบถามพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ
บัตรออมสินวีซา อิเลคตรอนมากที่สุดคือปจจัยดานราคา ซ่ึงปจุบันธนาคารมีคาธรรมเนียมแรก
เขารายปที่ต่ํากวาบัตรของธนาคารอ่ืนในปจจุบัน ซ่ึงถือเปนจุดแขงของธนาคาร สวนรองลงมา
เปนปจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพ คือทางดานคุณสมบัติของตัวบัตรเองดวยเครื่องหมาย 
VISA ซ่ึงสามารถใชแทนเงินสดในการชําระคาสินคาและบริการตางเปนที่ยอมรับทั่วโลก  

 ในดานพฤติกรรมการใชบัตรจากผลสํารวจขางตนพบวาพฤติกรรมการใชบัตรออมสิน  
วีซาเดบิต มีพฤติกรรมการใชงานถอนเงินสดผานเคร่ือง ATM มากกวาการใชบัตรในการซื้อ
สินคาและบริการ ซ่ึงทําใหธนาคารขาดรายไดคาธรรมเนียมจากสวนนี้ไป  

 สรุปบทสัมภาษณผูบริหารและลูกคาธนาคารออมสิน  เพ่ือหาสาเหตุของการลดลง
ของคาธรรมเนียมบริการ ไดดังน้ี 

 ผูบริหาร กลาววา ธนาคารออมสินปจจุบันไดเปดใหบริการดานบัตรเดบิต รวมเกือบ 10 
ป โดยยังคํานึงถึงการใหประโยชนลูกคาสูงสุดกับลูกคา โดยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมที่ต่ํา
กวาธนาคารอ่ืน  กลุมเปาหมายคือ ประชาชนกลุมเศรษฐกิจฐานราก ซ่ึงเปนฐานลูกคาที่มี
จํานวนมาก  สําหรับคูแขงที่สําคัญ ไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทย
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พาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงธนาคารเหลาน้ีมีประเภทบัตรเดบิตใหลูกคาในรูปแบบที่
หลากหลาย ปจจุบันธนาคารไดรวมมือกับธนาคารรัฐ 2 แหง ในการดําเนินโครงการใชเคร่ือง
เอทีเอ็มรวมกัน โครงการ SFI (ธนาคารอาคารสงเคราะห และ ธนาคารอิสลาม) โดยไมตองเสีย
คาธรรมเนียม ลูกคาสวนใหญม่ันใจในชื่อเสียงของธนาคารที่มีความม่ันคงการออกผลิตภัณฑ
ตางๆ ไดรับการยอมรับเปนอยางดี แตในอีกมุมมองของลูกคายังมองวาธนาคารออมสินเปน
ธนาคารรัฐมีการทํางานที่ไมมีความคลองตัว ซ่ึงตรงนี้ธนาคารตองสรางมุมมองใหมใหลูกคาเห็น
วา การใชบริการมีความทันสมัยและมีความสะดวกคลองตัวตอไปในอนาคต 

 ดานลูกคา ไดแสดงความคิดเห็นวายังไมมีความม่ันใจในการใชบริการในดานการใช
บัตรซื้อสินคาและบริการ  การใชบัตรเดบิตในการถอนเงินสดยังไมไดรับความสะดวกเพียงพอ 
ดานการสงเสริมการตลาดยังไมมีความตอเน่ือง และไมสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดเพียงพอ วงเงินที่ใหมาบัตรมากเกินไปควรมีการกําหนดวงขั้นต่ําในการใชงานเพื่อความ
ปลอดภัย 
 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 จากการที่ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีนโยบายใหแบงกเรงทําตลาดบัตรเดบิต เพ่ือ 
ลดการถือเงินสดในมือผูบริโภค โดยท่ีตลาดบัตรเดบิตยังมีโอกาสเติบโตทั้งในดานจํานวนและ
ปริมาณการใชจาย ในขณะท่ี “บัตรเครดิต” ติดเง่ือนไขมากขึ้นและตลาดเร่ิมอ่ิมตัวลง “บัตรเด
บิต” 
 จึงเปนตัวเลือกที่แบงกทุกแหงใหความสนใจ ซ่ึงหากบรรลุผลจะสงใหรายไดของแบงก
เพ่ิมขึ้น 
 ที่ผานมาบัตรพลาสติก (ครอบคลุมทั้งบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม) ยังคงมี
บทบาทสําคัญที่จะเขามาทดแทนการใชเงินสดในการชําระคาสินคาและบริการ รวมถึงการโอน
เงินระหวางกันมากขึ้น โดยเฉพาะในสวนของบัตรเครดิตและบัตรเดบิต ทั้งน้ีในสวนของบัตรเด
บิต ยังคงมีอัตราการขยายตัวสูงกวาบัตรเครดิต จากขอมูล ธปท. ณ สิ้นป 2551 มีจํานวนบัตร 
26,266,359 ใบ และจํานวนบัตรเครดิต 12,971,694 ใบ เน่ืองจากมีฐานผูใชบริการที่กวางกวา 
ประกอบกับบัตรเครดิตมีขอจํากัดเร่ืองฐานเงินเดือนของผูที่จะขอใชบัตรเครดิตได สําหรับบัตร
เอทีเอ็มมีแนวโนมลดลง เน่ืองจากการท่ีธนาคารผูออกบัตรพยายามสรางแรงจูงใจใหผูใชบริการ
ถือบัตรเดบิตแทนบัตรเอทีเอ็มมากขึ้น โดยบัตรเดบิตนั้น จะมีคุณสมบัติคลายบัตรเอทีเอ็ม แตจะ
มีคุณสมบัติ เ พ่ิมเติมตรงที่บัตรเดบิต  ใชแทนเงินสดในการชําระคาสินคาบริการและ
สาธารณูปโภคไดคลายกับบัตรเครดิต แตสําหรับบัตรเครดิตนั้นเปนการนําเงินในอนาคตมาใชใน
การชําระคาสินคาและบริการแลวจายชําระหนี้คืนใหสถาบันการเงินภายหลัง ดังน้ันการใชบัตรเด
บิตจายสินคา แทนการเบิกเงินสดเพียงอยางเดียว จะเปนประโยชนตอตนทุนของระบบที่ลดลง 
รวมทั้งมีความปลอดภัยมากกวาการถือเงินสด และลดความเสี่ยงธนบัตรปลอมดวย 
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 ในเมืองไทยการใชบัตรเดบิตยังคงเปนเรื่องที่ไมคุนเคย ผูบริโภคไมคุนเคยทีจะรูดบัตร
ในการชําระคาสินคาและบริการ และความไมม่ันใจเรื่องความปลอดภัยเพราะบัตรเดบิตจะหัก
จากบัญชีเงินฝากทันทีเม่ือรูดซ้ือสินคา สวนหนึ่งเปนเพราะจุดรูดบัตรเดบิตไมมากเทากับบัตร
เครดิต ในระยะที่ผานมาบัตรเดบิตมียอดใชจายเพียง 5% โดยมีมูลคาการใชจายบัตรเดบิตนอย
กวาการนําบัตรไปถอนเงินจากเคร่ือง ATM ในอัตราสวน 40 ตอ 60 (ขอมูล ณ ส้ินป 2551 
ธปท.ประกาศ ณ เดือนมิถุนายน 2552) 

 จากขอความดังกลาวทําใหในปจจุบันทุกธนาคารตางๆ เรงทํากลยุทธการทําตลาดดาน
บัตร   เดบิต และมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้น ตัวอยางเชน ธนาคารกสิกรไทย มีกลุมเปาหมายคือ 
Gen Y (อายุ 18 -25 ป โดยทําตลาดผานบัตรประเภท Character ที่ไดรับการตอบรับอยางสูง
เชน บัตร Angry Bird  บัตร Paul Frank หรือบัตร Kitty ซ่ึงการทํากลยุทธน้ีก็เปนสรางฐาน
ลูกคากลุมน้ีใหเขมแขง เพ่ือเตรียมตอยอดสูบริการดานอ่ืนๆ ตอไป  

 

แผนภูมิที่ 7  กราฟแสดงขอมูลจํานวนบตัรเปรียบเทียบ 4 ธนาคารใหญ 
ที่มา : รายงานผลการดําเนินงานระบบงาน ATM สิ้นสุดเม่ือ ธันวาคม 2554 
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 จากภาพที่ 1และภาพที่ 2 จะเห็นไดวาจํานวนบัตรเดบิตมีแนวโนมเติบโตขึ้นอยาง
ตอเน่ือง ในทุกธนาคารซ่ึงการที่แนวโนมของบัตรเดบิตที่เพ่ิมขึ้นนั้น ก็สงผลดีกับอุตสหกรรม
บัตรเดบิต ในดานการขยายตลาดบัตรเดบิต 

อางถึงผลการวิจัย ของคุณนวจันทร หลาบมงคล  ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สัมพันธ
กับพฤติกรรมการใชบริการ บัตรออมสิน วีซา เดบิต / วีซาอิเลคตรอนของธนาคารออมสินในเขต
กรุงเทพมหานคร จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา  

 (หนังสืออนุญาตนําภาคนิพนธน้ีมาประกอปการศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การ
กําหนดกลยุทธการเพ่ิมปริมาณการใชบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน ลงวันที่ 10 
มกราคม 2556 )                

โดยคุณนวลจันทร หลาบมงคลไดใหขอเสนอแนะวา ผูถือบัตรมีความพึงพอใจที่สามารถ
ใชบัตรออมสิน วีซา เดบิต/วีซาอิเลคตรอน ทําธุรกรรทางการเงินไดที่เคร่ือง ATM  ของทุก
ธนาคารและสามารถใชบัตรชําระคาสินคาและบริการได โดยมีรานคารับบัตรเพียงพอตอการ
ใหบริการ หากธนาคารทําการประสานงานกับบริษัทที่มีหนาที่พิจารณาการกําหนดรานคาใหรับ
บัตรเพียงพอตอการใหบริการ และธนาคารประชาสัมพันธรายชื่อรานคาใหลูกคาทราบ และ
สงเสริมการใชบัตรในสถานบริการตางๆ เพ่ิมมากขึ้น เชนสถานบริการเสริมความงาม สถาน
บริการออกกําลังกาย (fitness) สถาบันสอนภาษา สถาบันกวดวิชา การใชบัตรในการจองตั๋ว
เคร่ืองบิน และการใชบริการในการจองทัวรเพ่ือทองเท่ียว ผูถือบัตรมีความพึงพอใจและใชบริการ
ใชจายบัตรเพ่ิมมากขึ้น 

จากผลการวิจัยคุณนวลจันทร หลาบมงคล กลาวไดวาลูกคาบัตรออมสินวีซาเดบิตพึง
พอใจในการใชบัตรผานเครื่อง ATM มากกวาการใชบัตรออมสินวาซา เดบิตในการซื้อสินคา
เน่ืองจากทางธนาคารยังขาดการประชาสัมพันธในการสงเสริมการใชบัตรที่ยังมีไมเพียงพอ 

ดังน้ันทางผูศึกษาคนควา จึงไดนําเคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพมาใชในการเปรียบเทียบ
สมรรถนะคูแขงขันดานบัตรเดบิต เพ่ือใหทราบถึงการพัฒนาของบัตรออมสินวีซา เดบิต 
ธนาคารออมสิน เม่ือเทียบกับคูแขงขันในแตละดานวามีคุณภาพเพียงพอ สามารถแขงขันใน
อุตสหกรรมบัตรเดบิต ไดหรือไม 
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การเปรียบเทียบสมรรถนะคูแขงขันดานบัตรเดบิต (Benchmarking) 

การเปรียบเทียบสมรรถนะคือการใชเคร่ืองมือในระบบจัดการตางๆ มาใชเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในทุกดานขององคกร เพ่ือปรับสภาพองคกรทั้งทางดานพัฒนาศักยภาพการบริหาร 
การพัฒนาศักยภาพดานผลิตภัณฑ ใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับคูแขงขันได อยางเปน
รูปธรรมและตอเน่ือง โดยผูคนควาขอนําเคร่ืองมือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยใช
แนวคิดด้ังเดิมของวงจรคุณภาพ คือ PDCA CYCLE ของ DR.Deming ซ่ีงประกอบไปดวย 

1. PLAN (P)  วัตถุประสงคของการวางแผนผูศึกษาจะเปรียบเทยีบโปรโมรชั่นสิทธ ิ
ประโยชนตางรูปแบบบัตร กลุมลูกคาเปาหมาย ผลิตภัณฑในปจจุบันและผลิตภัณฑในอนาคต 
ของบัตรเดบิต เพ่ือใหทราบถึงจุดออนที่ตองแกไขและนํามากําหนดกลยุทธในการเพ่ิมการใช
บริการบัตรออมสินวีซาเดบิต ของธนาคารออมสิน กับ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
เน่ืองจาก ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) มีลักษณะคลายกับธนาคารออมสิน กลาวคือ เปน
ธนาคารรัฐวิสาหกิจ ใหบริการลูกคาที่เปนภารรัฐ ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคล
ทั่วไป  

โดยมีประวัติโดยยอของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) คร้ังแรกที่ธนาคารกรุงไทย
เริ่มเปดดําเนินกิจการคือ วันที่ 14 มีนาคม 2509 จากการควบรวม 2 ธนาคารที่รัฐบาลเปนผูถอื
หุนใหญในขณะนั้น ไดแก ธนาคารเกษตร จํากัด และ ธนาคารมณฑล จํากัด และกอตั้งขึ้นเปน 

 ธนาคารกรุงไทยจํากัด (Krung Thai Bank Limited) เพ่ือใหมีฐานะทางการเงินที่
ม่ันคงสามารถคุมครองผูฝากเงิน และบริการลูกคาไดกวางขวางและมีบทบาทชวยพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไดมากขึ้นดวย โดยมีสาขาแรกตั้งอยูบนถนนเยาราชซึ่งเปนสํานักงานใหญ
ของธนาคารเกษตร 

โดยมีเปาหมายและวิสัยทัศนของธนาคารในปจจุบัน คือ ธนาคารแสนสะดวก หรือ  
THE CONVENIENCE BANK ในยุคใหมน้ีธนาคารกรุงไทยมุงสูการเปนธนาคารที่ทันสมัย      
มีผลิตภัณฑครบวงจรตอบสนองทุก กลุมลูกคา และลูกคาสามารถเขามาใชบริการไดเสร็จสิ้น    
ณ จุดเดียว งาย รวดเร็ว ใชไดทุกที่ทุกเวลา ตามเปาหมายและวิสัยทัศน ในดานโครงสราง
องคกรธนาคารไดปรับปรุงโครงสรางเพ่ือใหการดําเนินธุรกิจเปนไป อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพ่ิมสายงานเพื่อดูแลกลุมธุรกิจที่กําลังเติบโต และปรับลดบางสายงานที่ซํ้าซอนเพ่ือใหการ
ดําเนินงานคลองตัวมากขึ้น เพ่ือกาวสูทศวรรษใหมน้ี ธนาคารไดออกแบบผลิตภัณฑใหม และ
พัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูใหสอดคลอง กับพฤติกรรมลูกคาที่เปลี่ยนไปจากที่ผานมา เพ่ือใหลูกคา
ทําธุรกรรม ทางการเงินไดมากข้ึน อีกทั้งธนาคารยังไดมีการนําเทคโนโลยีอันทันสมัยใชในการ
ดําเนินธุรกิจและใหบริการ เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว มีคุณภาพในทุกเวลาและทุกสถานที่  
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ตอบรับเศรษฐกิจปของประเทศทีกํ่าลังขยายตัวในอนาคต  (ที่มา 
www.keb.co.th/ktb/th/about-ktb.aspk) 

2. การปฏิบัติ (DO) ผูศึกษาจัดทําตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑดานบัตรเดบิต ซ่ึงจะ 
แสดงผลทางดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการใหบริการ การสงเสริมการตลาด ดังตอไปน้ี 
 

ตารางที่ 17 เปรียบเทยีบผลิตภัณฑบตัรเดบิต 2 ธนาคาร 

1. ดานผลิตภัณฑ 
 

หัวขอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
1. จํานวนบัตรเดบิต 

(ณ.สิ้น ธ.ค.54) 
 

4,158,377 10,382,477 

2. รูปแบบของบัตร 
 
 
 

 
 

1.บัตรออมสินวีซาเดบิต 
2 .บั ต ร ออมสิ น วี ซ า เ ดบิ ต 
SMART LIFE 

1. บัตรวีซาเดบิต e-Money 
2. บัตรวีซาเดบิต Life Smart 
3.บัตรวีซา เดบิต OIL Fund 
CARD 
4.บัตรวีซาเดเบิต KTB Shop 
Smart  
 

2.ดานราคา                             

หัวขอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 

อัตราคาธรรมเนียม แรกเขา/
คาธรรมเนียมรายป 

 

 

 

1. บัตรออมสินวีซาเดบติ 
ธนาคารออมสิน 
คาธรรมเนียมแรกเขา         
50 บาท คาธรรมเนียมรายป 
150 บาท 

1. บัตรวีซาเดบิต KTB        
e-Money วงเงินขั้นต่ํา 100 
บาท  
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ดานราคา  (ตอ) 
                           

หัวขอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 

อัตราคาธรรมเนียม แรกเขา/
คาธรรมเนียมรายป 

 

 

 

 

 

2 .  บัตรออมสินวีซ า เดบิต 
Smart Life คาธรรมเนียมแรก
เขา 100 บาท คาธรรมเนียม
รายป 999 บาท 

2. บัตรวีซาเดบิต Life Smart 

คาธรรมเนียมแรกขา  150 
บาท คาธรรมเนียมรายป 250 
บาท  

3.บัตรวีซา เดบิต OIL Fund 
CARD คาธรรมเนียมแรกเขา 100 
บาท คาบริการรายป 200 บาท 

 

อัตราคาธรรมเนียม แรกเขา/
คาธรรมเนียมรายป 

 

 4.บัตรวีซาเดเบิต KTB Shop 
Smart  แรกเขา 100 บาท 

 คาบริการรายป 999 บาท 
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3. ชองทางการใหบริการ   

หัวขอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
1.จํานวนเครื่อง ATM ของแต
ละธนาคาร (ณ.ธ.ค.54) 
2 . จุ ดบ ริการ ท่ีสามารถใช
บริการบัตรวีซาเดบิตได 

 
 

3,549 เคร่ือง 
1.ทําธุรกรรมทางการเงินผาน
เคร่ือง ATM ไดทุกธนาคาร 

2. ใชชําระคาสินคาและบรกิาร 
ณ.รานที่มีสัญลักษณ VISA 
ไดทั่วโลก 

8,107 เคร่ือง 
ทําธุรกรรมทางการเงินผาน
เคร่ือง ATM ไดทุกธนาคาร 

2.ใชชําระคาสินคาและบริการ 
ณ.รานที่มีสัญลักษณ VISA 
ไดทั่วโลก 
3. รานคาที่มีเคร่ืองหมาย 
KTB Shop Smart กวา 5,000 
แหงทั่วประเทศ 

4. การสงเสริมการตลาด                    

หัวขอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 
1. สิทธิพิเศษเฉพาะผูถือ

บัตรแตละประเภท 
 

 

1.บัตรออมสินวีซาเดบิต Smart 
Lifeคุมครองชวิีตจากอุบัติเหตุ 
500,000 บาท                 คา
รักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 20,000 บาทตออุบัติเหตุ
แตละครั้ง  คูปองสวนลดเงินสด
หางบิ๊กซี 200 บาท 
2. รานคาเขารวมรายการ          
           HOT POT 
 ,       BLACK CANYON 
           McDonald 
           Watson 
         วุฒิศกัดิ์ คลีนิค 
           รานหนังสือ B2S 
 

1.บัตร KTB Shop Smart 
คุมครองชีวิตจากอุบัติเหตุ 
200,000 บาท  
คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 10,000 บาทตออุบัติเหตุ
แตละครั้ง   
2.รับสวนลดจากรานคา      5-
50% ณ.รานคาที่มีสัญลักษณ 
KTB SHOP Smart กวา 5,000 
แหง 
3. Bonus Point  ทุกครั้งที่จาย
บัตรกรุงไทยวีซา เดบิต ต้ังแต 
25 บาทขึ้นไปรับคะแนนสะสม 
1 คะแนน เพื่อแลกบัตรกํานัล 
หางสรรสินคา รานอาหาร ฯลฯ 

ที่มาขอมูล www.ktbdebit.ktb.co.th และ www.gsb.or.th  เม่ือวันที่  20 ธันวาคม 2555  
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3 การตรวจสอบ (Check)  หลังจากผูศึกษาไดทําการเปรียบเทียบขอมูลบัตรเดบิตของ
ธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสิน ดังตารางขางตน พบวาทาง  ดานผลิตภัณฑบัตรเดบิต 
ธนาคารกรุงไทย มีผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายมากกวามีเจาะจงไปเฉพาะกลุมเปาหมาย
มากกวา ธนาคารออมสิน  สวนในดานราคาธนาคารออมสินมีราคาคาธรรมเนียมแรกเขาและ
คาธรรมเนียมรายปท่ีบัตรต่ํากวา ธนาคารกรุงไทย ชองทางการใหบริการธนาคารกรุงไทยมี
ชองทางทีใหบริการลูกคาไดหลากหลายกวาครอบคลุมมากกวาธนาคารออมสิน โปรโมรชั่น
สงเสริมการขายธนาคารกรุงไทยจะมีโปรโมรชั่นดึงดูดใจลูกคาใหเขามาใชบริการ โดยมีปาย
ประชาสัมพันธ KTB SHOP SMART ซ่ึงสรางความม่ันใจในการใชบริการไดมากกวาธนาคาร
ออมสิน 

 4 การปรับปรุง (ACT)  ผูศึกษาจะนําผลลัพธที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน โดยการกําหนดกลยุทธในการ
เพ่ิมการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน เพ่ือเพ่ิมรายไดดานคาธรรมเนียม
ใหกับธนาคารออมสินตอไป 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยทั่วไป โดยใช PEST Environment 
1. สภาพแวดลอมดานกฎหมายและการเมือง (Political Environment – P) 

ผลจากการขึ้นคาแรง 300 บาท และการกําหนดเงินเดือนผูจบปริญญาตรีในอัตรา  
15,000 บาทตอเดือน จะเปนคาเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน กลุมคนวัยทํางานกลุมน้ีจะมีกําลังซ้ือ
เพ่ิมขึ้นมีการใชจายเงินมากขึ้น ซ่ึงถือเปนโอกาสในการเสนอผลิตภัณฑตางๆ ใหกับกลุม
คนทํางาน 

2. สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Econnomic Environment – E)  
เศรษฐกิจโลกแมจะมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นในชวงเดือนพฤศจิกายน แต IMF  

(กองทุนการเงินระหางประเทศ) คาดวาเศรษฐกิจโลกในป 2555 และ 2556 ยังไมดีขึ้นเทาที่ควร 
ทางดานเศรษฐกิจสหรัฐฯและจีนปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะภาคที่อยูอาศัยและการจางงานใน
สหรัฐฯ ดานเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมการขยายตัวตอเน่ือง โดยธนาคารแหงประเทศไทยคาดวา 
ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกยังจํากัดอยูเฉพาะในภาคที่เก่ียวของกับการสงออก ซ่ึงจะไมมี
ผลกระทบการใชจายเพ่ืออุปโภคและบริโภคภายในประเทศ  โดย ธนาคารแหงประเทศไทยคาด
วา GDP ประเทศไทยป 2555 จะขยายตัว 5.7% สวนป 2556 ขยายตัว 4.6% ผลของเศรษฐกิจ
โลกถดถอยจะไมผลกระทบตอการขายตัวของบัตรเดบิต 
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3. สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment S )  
แนวโนมคนรุนใหมชอบความสะดวกสบายและปลอดภัย การใชจายเพ่ือซ้ือสินคา

และบริการผานบัตรเดบิต ไดรับการยอมรับมากขึ้น  เน่ืองจากไมตองพกเงินสดคร้ังละมากไปซื้อ
สินคา และสามารถใชไดทุกที่ทั่วโลก ซ่ึงปจจุบันไดรับความนิยมมากในตางประเทศเพราะมี
ความปลอดภัยสูง 

4. สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี  (Technology Environment – T)  
เทคโนโลยีจะทําใหผูบริโภคเขาถึงสินคาและบริการที่มีอยูมากมายในโลก Online  

การนําเสนอสินคาและบริการผาน ระบบ Online ซ่ึงถือเปนเรื่องสําคัญในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน  ซ่ึ งในสวนนี้บัตรออมสินวีซา เดบิตได นําเสนอผาน 
APPICATION ของธนาคารผาน SMART PHONE และ TABLET ตางๆ ซึงเปนชองทางที่กําลัง
ไดรับความนยิมในปจจุบัน 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกโดยใช Five Forces Model โดย Michel  E.Porter 
 

 การวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสหกรรม จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 
โดยกําหนดปจจัย 5 ประการดังตอไปน้ี 

1. ภัยคุกคามจากคูแขงที่เขามาใหม 
การแขงขันในอุตสหกรรมธุรกิจบัตรเดบิต มีการแขงขันที่สูงมากและมีแนวโนมที่ 

ธนาคารตางชาติจะเขามาทําตลาดในประเทศไทย จากการเปดประชาคมอาเซ่ียนในป 2015 
เน่ืองจากคาธรรมเนียมในการใชงานเปนตัวจูงใจใหผูแขงขันรายใหมหันมาสนใจทําตลาดในดาน
น้ี อีกทั้งภาครัฐยังใหการสนับสนุนการใชจายโดยท่ีประชาชนไมตองถือเงินสดติดตัว อีกทั้ง
สภาพเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น  สงผลใหธนาคารตางชาติเขามาลงทุน
ในธุรกิจน้ีเพ่ิมขึ้น 

2. อํานาจการตอรองของผูขาย  
ในสวนอํานาจการตอรองของผูขายธุรกิจดานบัตรเดบิต จะไมมีผลกระทบในดานน้ี 

เน่ืองจากผูขายเปรียบเทียบไดกับ บริษัทฯ ที่ผลิตสินคาและบริการใหกับธนาคารซึ่งธนาคารเปน
คนกําหนดมาตารฐานในการเลือกผูผลิตตามระเบียบและวิธีปฏิบัติเอง 

3. แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินคาอ่ืนๆ ซึ่งสามารถทดแทนได 
สินคาทดแทนดานบัตรเดบิต ก็คือบัตรเครดิต ซ่ึงมีลักษณะการใชงานที่คอนขาง 

คลายกัน และจําพวกบัตรกดเงินสดตางๆ ซ่ึงผูบริโภคก็จะเลือกใชงานตามความตองการและ
ความเหมาะสมของตนเอง แตจะตางกันตรงที่บัตรเดบิตน้ันจะใชเ งินที่ผูบริโภคมีอยู           
สวนบัตรเครดิตจะเปนการใชเงินในอนาคต ซ่ึงลักษณะสินคาทดแทนน้ีขึ้นอยูกับผูบริโภคเปน
ตัวกําหนด 
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4. อํานาจการตอรองของลูกคา 
เน่ืองจากธุรกิจบัตรเดบิตในแตละธนาคารไดออกผลิตภัณฑดานน้ีจํานวนมากลูกคา 

เอง มีชองทางใหเลือกใชไดมากมาย จากการที่ในแตละธนาคารจะเรงการออกผลิตภัณฑในกลุม
ที่ลูกคาตนเองตั้งเปาหมายไว จากผลิตภัณฑที่หลากหลายน้ี ลูกคามีสิทธิ์เลือกและตัดสินใจใช
บริการในสิ่งที่เห็นวาลูกคาเองไดรับประโยชนสูงสุด  

5. ความรุนแรงของการแขงขัน 
สภาพตลาดของการแขงขันในธุรกิจบัตรเดบิต มีการแขงขันที่รุนแรง แตละธนาคาร 

จะเรงทําตลาดดวยการโฆษณาประชาสัมพันธ ผานสื่อตาง เชน ทางวิทยุ ทางโทรทัศน และ 
อินเตอรเนต และจัดโปรโมชั่นตางๆ อยางตอเน่ือง โดยตั้งเปาไววาจะสามารถสรางจุดเดนในตัว
บัตร ทั้งรูปแบบ ลวดลาย หรือ สิทธิประโยชนตางๆ เพ่ือดึงดูดใจใหลูกคามาใชบริการ  

การวิเคราะหสถานการณ (Situational analysis : SWOT) 

 การวิเคราะหสถานการรโดย SWOT เพ่ือตรวจสอบหาโอกาสและขอกําหนด ปจจัย
ภายใน จุดออน และ จุดแขง และตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรค
ซ่ึงไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสองแบบ คือ ขอมูลปฐมภูมิ และ ขอมูลทุติยภูมิ นํามา
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 จุดแข็ง Strengths 
 S1 . คาธรรมเนียมแรกเขาถูกกวาธนาคารอ่ืน 
 S2   ธนาคารไดพัฒนาการปรับปรุงวงเงินใหสูงขึ้น เพ่ืออํานวยความสะดวกใหลกูคา 
 S3 ธนาคารมีฐานลูกคามาก 
 S4 ภาพลักษณของธนาคารทีมี่ความม่ันคง 
 S5  ธนาคารมีผลิตภัณฑหลักที่หลากหลายสามารถนําโปรโมชั่นมาใชขามผลติภัณฑได 
 จุดออน Weaknesses 
 W1 รูปแบบของบตัรที่ไมมีความหลากหลาย 
 W2  ขาดการประชาสัมพันธเก่ียวกับการใชบตัรเพ่ือสรางความเขาใจใหลกูคา 
 W3  การสงเสริมการขายที่ไมมีความตอเน่ือง และไมจูงใจลูกคา 
 W4  การบริการติดตอกับธนาคารที่ไมมีความสะดวกรวดเรว็ 
 W5 รานคาปฏิเสธการรบับตัรออมสิน วีซาเดบิต  

 โอกาส Opportunities 

 O1  ธนาคารใหความสําคัญกับลูกคาเศรฐกิจฐานราก ซ่ึงมีบัญชีจํานวนมาก 
 O2  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน จะทําใหบัตรออมสินวีซา เดบิต มีโอกาสเปดใหบริการ
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ลูกคาชาวตางชาติเพ่ิมมากขึ้น 
 O3  ลูกคามีการรับรูผานสื่อตางๆ มากขึ้น 
 O4  คนสวนใหญใหความเชื่อม่ันกับชื่อเสียงของธนาคาร การออกผลิตภัณฑจะไดรับ
การยอมรับเปนอยางดี 
 O5  นโยบายภาครัฐเก่ียวกับการขึ้นคาแรง 
 

 อุปสรรค Threats 

 T1 คูแขงมีบริการที่หลากหลายลูกคาสามารถเลือกใชบริการได 
 T2  คูแขงตางมีพันธมิตรในการขยายจํานวนบัตรไดมากกวา 
 T3   คูแขงมีกลยุทธในการสงเสริมการขายที่ดีกวา 
 

จากการวิเคราะหจุดแขงและจุดออนภายใน  รวมทั้งตรวจสอบเพื่อหาโอกาส และ
อุปสรรคแลวจึงนําปจจัยทั้ง 4 ที่วิเคราะหมาแลวมาวิเคราะหตอ โดยใช TOWS Matrix ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยหลักสําคัญ 4 ชอง และชองกลยทุธอีก 4 ชอง 

1. กลยุทธเชิงรุก  SO 
2. กลยุทธเชิงปองกัน  ST 
3. กลยุทธเชิงแกไข WO 
4. กลยุทธเชิงรับ WT 
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ตารางที่ 18 TOWS Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

จุดแข็ง Strengths 

S1 . คาธรรมเนียมแรกเขาถูกกวาธนาคารอ่ืน 

S2   ธนาคารไดพัฒนาการปรับปรุงวงเงินให

สูงขึ้น เพื่ออํานวยความสะดวกใหลูกคา 

S3  ธนาคารมีฐานลูกคามาก 

S4 ภาพลักษณของธนาคารท่ีมีความมั่นคง 

S5  ธนาคารมีผลิตภัณฑหลักท่ีหลากหลาย

สามารถนําโปรโมชั่นมาใชขามผลิตภัณฑได 
 

จุดออน Weaknesses 

W1 รูปแบบของบัตรท่ีไมมีความหลากหลาย 

W2  ขาดการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชบัตรเพื่อ

สรางความเขาใจใหลูกคา 

W3  การสงเสริมการขายท่ีไมมีความตอเนื่อง และ

ไมจูงใจลูกคา 

W4 การบริการติดตอกับธนาคารท่ีไมมีความสะดวก 

W5 รานคาปฏิเสธรับบัตรออมสินวีซาเดบิต  

 

โอกาส Opportunities 

O1  ธนาคารใหความสําคัญกับลูกคาเศรฐกิจฐาน

ราก ซึ่งมีบัญชีจํานวนมาก 

O2  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน จะทําใหบัตรออม

สินวีซา เดบิต มีโอกาสเปดใหบริการลูกคา

ชาวตางชาติเพิ่มมากขึ้น 

O3  ลูกคามีการรับรูผานสื่อตางๆ มากขึ้น 

O4  คนสวนใหญใหความเชื่อม่ันกับชื่อเสียงของ

ธนาคาร การออกผลิตภัณฑจะไดรับการยอมรับ

เปนอยางดี 

O5  นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับการขึ้นคาแรง 

     กลยุทธเชิงรุก SO (S O Strategy) 

                S1+S2+S5+O4 

ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธการเติบโตแบบ

ขยายตลาด 

1. การเพิ่มจํานวนเคร่ือง ATM 
2. การเพิ่มอัตราคาธรรมเนียม 
3. การเชื่อมโยงผลิตภัณฑตางๆของ

ธนาคารมารวมในจุดเดียว  
4. การสรางความนาสนใจใหตัวเคร่ืองให

มีจุดเดนและแตกตาง 

 

กลยุทธเชิงแกไข  (W O Strategy) 

W2+W3+O3+O5 

  ทางเลือกท่ี 3 กลยุทธการสงเสริม

การตลาด 

 1.สงสลิปชิงโชคของรางวัล 

 2.เพิ่มปายประชาสัมพันธจุดรับบัตร
เดบิต /ส่ือเผยแพร 

 3.จัดโปรโมรชั่นผูสมัครบัตรใหม 

              4.เพิ่มรานคาเขารวมรายการ 

 

อุปสรรค Threats 

T1 คูแขงมีบริการท่ีหลากหลายลูกคาสามารถ

เลือกใชบริการได 

T2 คูแขงตางมีพันธมิตรในการขยายจํานวนบัตร

ไดมากกวา 

T3   คูแขงมีกลยุทธในการสงเสริมการขายท่ีดีกวา 

 

    กลยุทธเชิงปองกัน (S T Strategy)      

               S3 + S4 +T2 

ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธการมุงเนนรักษา
ฐานลูกคาเดิม อยางตอเนื่อง 

 1. สิทธิประโยชนพิเศษสําหรับ
ลูกคาเดิม 

 2.รักษาฐานลูกคาเดิมของ
ธนาคารที่ยังไมมีบัตรเดบิต 

 

      กลยุทธเชิงรับ (W T Strategy) 

         W1 +w3+w4+w5+T1+T3 

ทางเลือกท่ี 4 กลยุทธสรางความสัมพันธกับ

พันธมิตร 

1.รวมกลุมสมาคมธนาคารเพื่อสงเสริมการสราง
รายไดคาธรรมเนียม 

2.พัฒนาบุคลากรแลเคร่ืองมือใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
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จากการวิเคราะหดวย FIVE Force Model , SWOT Analysis รวมถึงการวิเคราะห 
TOWS Matrix พบวาแนวทางการแกปญหารายไดคาธรรมเนียมที่ลดลงนั้น ทั้งหมด 4 ทางเลือก
คือ การพัฒนาผลิตภัณฑเดิมของธนาคารใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น และการสรางความ
เขาใจเก่ียวกับการใชบัตรเดบิตรวมถึงเพ่ิมชองทางการใชบริการใหมีความสะดวกรวดเร็ว จะทํา
ใหธนาคารสามารถเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมมากขึ้น และสามารถแขงขันกับคูแขงขันไดในระยะ
ยาว 

 จากการวิเคราะห การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (Internal Analysis) โดยใช 
SWOT สามารถกําหนดแนวทางการแกไขปญหาได 4 ทางเลือก ดังตอไปน้ี 

การกําหนดทางเลือกในการแกปญหา 
 
 ทางเลือกที่ 1 
 กลยุทธการเติบโตแบบขยายตลาด 

กลยุทธที่จะเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑเดิม ในตลาดเดิม โดยเพิ่มชองทางการบริการ
ใหมากขึ้นกวาเดิมที่มีอยู ซ่ึงในธุรกิจบตัรเดบิต การสรางมูลคาใหตวับัตรเดบติสามารถใช
ประโยชนไดคลองตัวเปนบตัรมากกวาการกดเงินสดทั่วไปถือเปนสิ่งที่ลูกคามีความตองการมาก
ที่สุด สวนรูปแบบสีสันของตัวบัตรถือเปนสวนประกอบที่สําคัญ ที่จะสรางแรงจูงใจใหลูกคาขอใช
บริการ 

 สําหรับผลติภัณฑบัตรออมสิน วีซา เดบติ ธนาคารออมสิน จะพัฒนาจากพื้นฐาน
ผลิตภัณฑเดิมใหมีการใชงานไดหลากหลาย ผานชองทางตางๆ ที่ธนาคารมีอยูใหใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการรวมผลติภัณฑตางๆ ของธนาคารใหรวมไวในเครื่อง ATM ซ่ึงจะ
ใชรวมกับบตัรออมสินวีซาเดบิต ธนาคารออมสิน    

จากแบบสํารวจปจัจยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบรกิารบัตรออมสินวีซา เดบิต    
ธนาคารออมสิน พบวาลูกคาตองการบตัรใหสามารถใชงานบัตรแทนเงินสดได มีระดับอิทธิพล
ตอการตัดสินใจถึง รอยละ 3.82   

ดังน้ันการพัฒนาคุณสมบัตขิองตัวเคร่ืองใหมีคุณสมับติที่หลากหลายรวมอยูในเครื่อง
เคร่ืองเดียวกนั ไมวาจะเปนการฝาก-ถอนเงินสด การซ้ือผลิตภัณฑของธนาคาร การรับชําระ
คาบริการตางๆ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายใหลูกคาทีใ่ชบัตรออมสินวีซาเดบติ ธนาคารจะไดรับ
คาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นจากการใชงานบัตรออมสินวีซา เดบิต ผานเครือ่ง ATM ของธนาคาร 
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 กลุมเปาหมาย   กลุมลูกคาเดิมเคยใชบริการดานอ่ืนของธนาคารและมีบตัรออมสินวีซา
เดบิตธนาคารออมสินกลุมลูกคาเดิมเคยใชบริการดานอ่ืนของธนาคารแตยังไมมีบตัรวีซาเดบิต 
ธนาคารออมสิน กลุมลูกคาใหมที่ยังไมเคยใชบริการและตองการความสะดวกคลองตวัในการทํา
ธุรกรรมตางๆ ของธนาคาร 

วัตถุประสงค    เพ่ือเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมบริการ และ กระตุนการใชงานใหลูกคา
เดิมซ่ึงไมเคยใชงานดานอ่ืนนอกจากการถอนเงินผานเครื่อง ATM ใหเกิดความคุนเคย      ใน
การใชงาน และเกิดความเขาใจในคุณสมบัติของตวับตัรออมสินวีซาเดบิต ธนาคารออมสิน วา
ไมใชเปนเพียงแคบัตรถอนเงินสดไดเพียงอยางเดียว 

 

รายไดที่ธนาคารจะไดรับจากเครื่อง ATM 

1. รายไดคาธรรมเนียมจากการโอนเงินระหวางธนาคาร 

 

 

 

 

 

2. รายไดคาธรรมเนียมจากการใชบัตรซือ้ผลิตภัณฑ หรือ ชําระคาบริการ 

 

     ประเภทของธุรกิจบริการ     รายไดคาธรรมเนียมที่ไดรับ 

ซ้ือผลิตภัณฑของธนาคาร รายการละ 20 บาท 

ชําระคาสินคาและบริการ รายการละ 10 ถึง 50 บาท 

 

            ลูกคา 

อนไมเกิน10,000 

 ลูกคาจาย 25 

      โอนเกิน      
10,000 – 30,000 

ลูกคาจาย 35 บาท 

 เจาของตู  18 บาท 

 เจาของบัตร  7 บาท 

 ธ.ผูรับโอน  10  บาท 
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3. รายไดคาธรรมเนียมเคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ        
ฝากเงินสดเขาบัญชีธนาคารออมสิน 
จะไดรับคาธรรมเนียม เริ่มตน 20 บาท สูงสุด 120 บาท ในวงเงินตัง้แต 100 ถึง

100,000 บาท          
 

วิธีการปฏิบตัิ  
การเพ่ิมมูลคาบัตรใหมากขึน้จะตองมีชองทางที่หลากหลาย การเพ่ิมสินคาและบริการ

เขาไปในเคร่ือง ECRM (Cash Recycle Machine ) หรือการเพ่ิมจํานวนเครื่อง ECRM ให
ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ จํานวน 500 เคร่ือง จะชวยใหลกูคามีความสะดวกเกิดความคุนเคยในการ
ใชงานมากขึ้น 

 

ข้ันตอนการเพิ่มจํานวนเครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมผูบริหารระดับสูง

และหนยงานท่ีเกี่ยวของ 

จัดทําแผนและ

งบประมาณ 

ขั้นตอนการจัดซ้ือจัด

จางดวยวิธีพิเศษ 

ทําสัญญาผูชนะการ

ประกวดราคา 

ตรวจรับมอบ 

 

  สงมอบงาน 

 

   พัฒนา Soft ware 

      ทดสอบระบบ     ติดต้ังและใชงานจริง 

เย่ือมโยงขอมูล

ผลิตภัณฑของธนาคาร 

ใหสามารถซ้ือ /ชําระ 

ผลิตภัณฑของธนาคาร

ไดใหครบทุกผลิตภัณฑ 

เพ่ิมบริการอื่นเขา

ในระบบ 
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 กลยุทธการเติบโตแบบขยายตลาด ทางผูศึกษาใหความสําคัญที่การพัฒนาระบบ
ซอฟแวร เพราะซอฟแวรถือเปนหัวใจสําคัญในการใหบริการ ซ่ึงเคร่ือง ECRM  ที่จัดซ้ือมาน้ัน
เปนเคร่ือง ATM ที่สามารถฝากและถอนเงินสดอยูในเครื่องเดียวกันลูกคาไมตองเดินทางไปที่
สาขาอีกตอไป รวมถึงจะไดคาธรรมเนียมจากการฝากตางธนาคารไดอีกดวย โดยซอฟแวรที่
พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถเชื่อมโยงระบบดังน้ี 

1. ระบบฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติผานเครื่อง ECRM 
2. ซ้ือสลากออมสินออนไลน โดยส่ังซ้ือผานเครื่อง และเลือกที่จะมารับตัวสลากที่สาขา

ใกลบานหรือสงทางไปรษณีย 
3. การซ้ือหรือชําระเงินสงเคราะหชีวิต โดยไมตองใชใบแจงหน้ี จะมีขอความเตือนไป

ยังโทรศัพทมือถือ สามารถชําระโดยผานเครื่อง ATM  
4. เติมเงินมือถือระบบตางๆ 
5. ชําระคาสินคาบริการ คานํ้า คาไฟ คาโทรศัพท 

     การปรับเพ่ิมอัตราคาธรรมเนียมบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน 

1. ปรับอัตราคาธรรมเนียมรายป เพ่ิม 20 เปอรเซ็นตจากราคาเดิม 
2. ปรับลดจํานวนครั้งในการถอนเงินตางธนาคารโดยไมเสียคาธรรมเนียมจํานวนลดลง 
3. ปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมถอนขามเขต 

 
 การสรางความแตกตางใหกับตัวเครื่องเพื่อเปนการดึงดูดใจใหลูกคามาใช
บริการ  
          การสรางความแตกตางใหกับตัวเครื่องน้ันสิ่งแรกที่ควรคํานึงถึงคือจุดติดตั้งเคร่ือง ATM 
ซ่ึงตองสรางความโดดเดนนาสนใจ ใหลูกคาเขามาใชบริการ เชน แหลงชุมชน หางสรรพสินคา 
ปมนํ้ามัน รานสะดวกซื้อตางๆ จุดติดตั้งจะตองมีความปลอดภัยในการใชบริการกับลูกคา 
หรือไมเปนจุดเสี่ยงที่ทําใหเกิดความเสียหายกับลูกคาและตัวเครื่อง ATM เอง 

 ปจจุบันแนวโนมการอนุรักษธรรมชาติและการใหโอกาสทางการศึกษากับเด็กผูยากไร
กําลังเปนสิ่งที่องคกรใหญใหการสนับสนุน ดังน้ันการสรางความแตกตางใหกับตัวเครื่องดวยการ
อนุรักษธรรมชาติและการใหโอกาสทางปญญาใหกับเด็กผูยากไรดวย โครงการ ตูน้ีมีแตให 

 การดําเนินโครงการ ตูน้ีมีแตให  

 เม่ือลูกคาทํารายการผานตัวเครื่อง ATM โดยไมรับสลิปการทํารายการ จะเปนการชวย
ลดการ ใช ก ร ะดาษซึ่ ง เป นสา เหตุ ก า รตั ด ไม ทํ า ล ายป า  ทํ า ให เ กิ ดภาวะ โลกร อน                    
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จากการท่ีลูกคามีจิตสาธารณะเชนนี้ 1 คร้ังของการกดไมรับสลิป ซ่ึงจะดูจากการลดคาใชจาย
การใชกระดาษในแตละเดือน  รวมการลดจํานวนรอบการเปดเคร่ือง ATM เพ่ือเติมกระดาษ   
ซ่ึงตองจางบริษัทฯ เติมเงินมาเปดเคร่ือง ลดคาใชจายจํานวนเงินเทาไหร ธนาคารจะเพ่ิมใหอีก 
1 เทา เพ่ือนําเงินดังกลาว ไปเติมชีวิตดวยการให โดยทํา โครงการรวมกับมูลนิธิศุภนิมิต
แหงประเทศไทย ซ่ึงยอดเงินบริจาคจะแสดงผานหนาจอประชาสัมพันธผานตัวเครื่องในทุกคร้ัง
ของการบริจาค จากโครงการดังกลาวจะสรางความนาสนใจใหกับตัวเครื่อง และผูใชบริการยัง
ไดรับความสุขจาการใหไดอีกทางหนึ่งดวย 

 
 ผลที่คาดวาจะไดรับจากทางเลือกที่ 1 

1. สรางความสะดวกรวดเร็วใหลูกคาเกิดความประทับใจในการใชบริการ 
2. รายไดคาธรรมเนียมจากการฝากถอนเงินสดตางธนาคาร 
3. รายไดคาธรรมเนียมตางธนาคาร 
4. รายไดคาธรรมเนียมการรับชําระสินคาและบริการผานเครื่อง ATM 
5. การสรางภาพลักษณและประชาสัมพันธ ของธนาคารผานเครื่อง ATM 

 

 งบประมาณและระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 

ข้ันตอนโครงการ ระยะเวลาที่ใช งบประมาณ 
1.ประชุมวางแผน 30 วัน ไมมี 
2.จัดทําแผนงบประมาณ/อนุมัติ/
ราง TOR 

60 วัน 
ไมมี 

3.ขั้นตอนจัดซ้ือจัดจาง  
ประกาศ / ขายแบบ /ประมูล 

60 วัน 
คาเชาสถานที่ประมูลงาน 

4.ทําสัญญาผูชนะการประกวด 30 วัน ไมมี 
5.ตรวจรับมอบเครื่อง 30 วัน 200,000 บาท 
6.สงมอบเครื่อง 30 วัน 
7.พัฒนาติดตั้งระบบ soft ware 30 วัน 
8.ทดสอบระบบ 30 วัน 
9.ติดตั้งใชงานจริง อายุเคร่ือง 10 ป 

ราคาเครื่องละ 600,000 บาท 
500 เครื่องเปนเงิน 

จํานวน 300,000,000 บาท 
(เฉพาะราคาเคร่ือง) 
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ขอดีของกลยุทธน้ี 
1. มีรายไดคาธรรมเนียมจากการใชบัตรผานเครื่อง ATM เพ่ิมขึ้น 
2. สรางภาพลักษณธนาคารใหเปนที่รูจัก 
3. สรางความสะดวกและคลองตัวใหกับลูกคาดวยชองทางที่เพ่ิมขึ้น 
4. สรางความคุนเคยใหลูกคาและเปนชองทางการประชาสัมพันธตางๆ 

ขอเสียของกลยุทธ 
1. ระยะเวลาดําเนินโครงการใชระยะเวลายาว 
2. เงินลงทุนจํานวนสูง 
3. จากจํานวนงานที่เพ่ิมขึ้นตองมีบุคลากรรองรับการบริการเพ่ิมขึ้น 
4. คาใชจายหลังติดตั้งสูง เชน คาบํารุงรักษา คาเติมเงิน คาเชาสถานที่ คาปรับปรุง 
5. การดําเนินกลยุทธมีความเส่ียงถาลูกคารูสึกวาไมคุมคา 

 

ทางเลือกที่ 2 
กลยุทธมุงเนนรักษาฐานลูกคาเดิมอยางตอเน่ือง 
 การรักษาฐานลูกคาเดิมของธนาคารไวเปนสิ่งหนึ่งที่ธนาคารควรใหความสําคัญกับ
ลูกคากลุมดังกลาว เน่ืองจากลูกคาเหลาน้ีมีความจงรักภักดีกับผลิตภัณฑของธนาคารดวยดี
เสมอมา ดังน้ันจึงจําเปนตองดูแล เอาใจใสลูกคาใหเกิดความประทับใจและไววางใจใหมากขึ้น 
หากไมดูแลกลุมลูกคาเหลาน้ี ธนาคารอาจเสียฐานลูกคาเดิมซ่ึงถือวาสําคัญไดโดยงาย  เพราะ
ปจจุบัน การเอาชนะใจลูกคาและสรางความจงรักภักดีใหลูกคาได จะไดรับการตอบสนองสินคา
และบริการอยางตอเน่ืองและยาวนาน และยังมีโอกาสไดฐานลูกคาใหมจากการบอกตออีกดวย   

แนวทางการดําเนินกลยทุธรักษาฐานลูกคาเดิม 
 1. แนวทางการรักษาฐานลูกคาเดิมดวยการเชื่อมโยงเครือขายลูกคาธนาคารโรงเรียน 
เน่ืองดวยธนาคารออมสินเปนธนาคารที่มุงเนนสังคมและสิ่งแวดลอม โครงการที่สรางสรรคและ
สามารถตอยอดผลิตภัณฑและการบริการได น่ันคือโครงการธนาคารโรงเรียนซึ่งธนาคารออมสิน
ไดจัดตั้ง ธนาคารทั้งหมดทั่วประเทศรวมแลว 357 โรงเรียน มีบัญชีเงินฝาก 838,513 บัญชี 
เงินออมเฉพาะธนาคารโรงเรียน กวา 331 ลานบาท  (ขอมูลจาก www.gsb.or.th)         
 ซ่ึงจํานวนบัญชีเหลาน้ีสวนใหญเปนเด็กนักเรียน อายุตั้งแต 7 – 18 ป  ซ่ึงอยูในเกณฑที่
สามารถทําบัตรออมสิน วีซา เดบิตได เม่ือครบอายุ 15 ป ธนาคารจะมอบสิทธิพิเศษใหกับลูกคา
ธนาคารโรงเรียนสามารถขอเปดใชบัตร  TEEN CARD ดวยสิทธิพิเศษของบัตรดังน้ี  
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สิทธิพิเศษบตัร VISA DEBIT  TEEN CARD  
1. คาธรรมเนียมแรกเขา 50 บาท รายป 50 บาท 
2. สมาชิกรานหนังสือชั้นนําทั่วประเทศ 
3. ชิงรางวัลทุนการศึกษา มัธยมปลาย ถึง ระดับปริญญาตรี  
4. ลุนรับโนตบุคเพ่ือการศึกษาสําหรับการสมัตรบัตรแรก 
5. ใชบตัรในการฝาก – ถอนเงินสดจากเครื่อง ATM ไดทั่วประเทศ 
6. ใชบตัรในการชําระคาสินคาและบริการไดจากรานคาที่มีเคร่ืองหมาย VISA 
7. สวนลดพิเศษสําหรับสถาบนักวดวิชาที่เขารวมโครงการ 
8. เม่ือเปนสมาชิกบัตรครบ 3 ป และมียอดเงินคงเหลือไมต่ํากวา 1,000 บาท รับสิทธิ

พิเศษสมาชิกบัตรออมสิน VISA DEBIT Premium CARD ฟรีคาธรรมเนียมรายป 
และของขวัญพิเศษจากผูอํานวยการธนาคารออมสิน 
 

2. แนวทางการดูแลลูกคาเงินฝากเผ่ือเรียกเดิมที่ยังไมเคยใชบริการบตัรออมสินวีซาเดบิต  
   

 

แผนภูมิที่ 8 แสดงสัดสวนลกูคาเงินฝากและบตัรเดบติ ที่มา รายงานสถิติเงินฝาก และ รายงาน

ความกาวหนาระบบงาน ATM 

      จากภาพที่ 3.19 แสดงสัดสวนจํานวนลูกคาบัญชีเผื่อเรียก อายุตั้งแต 15 – 60 ป ลูกคา
ที่ใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตมีจํานวน 42 เปอรเซ็นต เม่ือเทียบกับจํานวนบัญชีเผื่อเรียก
ทั้งหมดที่เปนลูกคาธนาคาร โดยลูกคากลุมน้ีธนาคารตองพยายามสรางแรงจูงใจ ดวยการมอบ
สิทธิพิเศษตางๆ ไมวาจะเปนของที่ระลึกของธนาคารในทุกโอกาสพิเศษของธนาคาร  สงถึงบาน
โดยตรง ชองทางพิเศษสําหรับติดตอธุรกรรมทางการเงินผานสาขาของธนาคารออมสิน  เชน
การฝาก – ถอนเงิน  รับรางวัลสลาก ติดตอสินเชื่อ เม่ือมีผลิตภัณฑใหมของธนาคาร ลูกคากลุม
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น้ีจะไดรับการติดตอเปนกลุมแรกของธนาคาร สิทธิประโยชนสวนลดที่มากกวาบัตรออมสินวีซา 
เดบิตทั่วไปดวยบัตร VISA DEBIT Premium Card 

 
 

 

 

 
 

  

 

                     

 
ภาพที่ 8 ขั้นตอนการดําเนินกลยุทธการรักษาฐานลูกคา ธนาคารออมสิน 

ขอดีของกลยุทธ 
1. ใชงบประมาณต่ํา 
2. ลูกคาเดิมมีความคุนเคยกับธนาคารเปนอยางดี 
3. สรางภาพลักษณที่ดีใหกับลูกคาใหมที่กําลังจะเขามาเปนลูกคาธนาคาร 
4. สามารถสรางผลกําไรไดในระยะทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ขอเสียกลยุทธ 
1. ลูกคาธนาคารโรงเรียนมีเง่ือนไขที่ซับซอน 
2. ลูกคาเดิมที่ไมเคยมีบัตรออมสินวีซาเดบิต ไมนิยมใชบัตรในการทําธุรกรรมตางๆ 
3. กลยุทธน้ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง ตองใชบุคลากรมากในการดูแลลูกคา 
4. การดําเนินกลยุทธมีความเส่ียงเพราะตลาดมีขนาดเล็กเกินไป 

 ทางเลือกที่ 3 กลยุทธการสงเสริมการตลาด 

 กลยุทธการสงเสริมการตลาดถือเปนสิ่งหน่ึงในการสื่อสารกับผูบริโภค ใหเกิดการรับรู   
ในตัวผลิตภัณฑ ถึงแมจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการไดมีคุณภาพดีขนาดไหน แตขาด
การประชาสัมพันธที่ดี ผูบริโภคก็จะไมเขาถึงตัวผลิตภัณฑและบริการน้ันๆ 

จากการเปรียบเทียบสมรรถนะคูแขงขันดานบัตรเดบิต (Benchmarking)  รวมถึงขอมูล
จากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ แสดงใหเห็นวาธนาคารยังขาดการประชาสัมพันธ ณ จุด

กลุมลูกคา 

กลุมลูกคา 

    เดิม 

 ลูกคาธนาคาร    
โรงเรียน 

  ขั้นตอนการ

คัดเลือกลูกคา 

  ขอเสนอพิเศษ

ในการขอทําบัตร

ใหม 



115 
 

ใหบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต และการสรางความเขาใจในการใชบัตรออมสินวีซาเดบิต รวมถงึ
การรับสวนลดจากรานคาและสิทธิพิเศษตางๆ ยังมีจํานวนที่นอยเม่ือเทียบกับคูแขง 

การทํากลยุทธการสงเสริมการตลาดจะเปนการกระตุนใหเกิดการใช จากความเขาใจ
ของลูกคาถึงลักษณะการใชงาน และมีความม่ันใจในการใชงาน จากการใชงานมากขึ้นนี้จะนํา
รายไดคาธรรมเนียมบริการมาสูธนาคาร 

การวางแผนการสงเสริมการตลาด ตามภาพที่ 9 

 

ภาพที่ 9  แผนสงเสริมการตลาด 

 การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ 

 จัดทําสื่อ ณ รานคาที่รวมรายการ เพ่ือใหลูกคาเกิดความม่ันใจในการใชงานวาบัตรออม
สินสามารถนํามาใชซ้ือสินคาและบริการ ที่รานคาไดจริง เชน โปสเตอร ปายตั้งบนเคานเตอร 
แผนพับ การโฆษณาผานสื่อ ออฟไลน และ ออนไลน 

 โปรโมรชั่นบัตรออมสินวีซา เดบิต  

 เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหลูกคามีความตองการซื้อจากสวนลดจากรานคา โดยการ
มอบสวนลดใหกับลูกคาบัตรออมสินวีซาเดบิต   ในการซื้อสินคาและบริการกับรานคาที่ เขารวม
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รายการ การสงสลิปชิงโชครับของรางวัลจากธนาคาร เชน สลากออมสิน คอนโดมิเนียม รถยนต 
หรือ สินคาที่มีความนิยมในขนาดนั้น ของสมนาคุณสําหรับลูกคาที่ขอทําบัตรใหม 

พัฒนากระบวนการ 

ตั้งศูนยบริการลูกคาและรานคาพันธมิตรบัตรออมสินวซีาเดบิต ธนาคารออมสิน เพ่ือ
อํานวยความสะดวกใหลูกคา เม่ือมีปญหาในการใชบตัรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน เพ่ือ
รองรับการใชบริการที่มากขึ้น 

วิธีปฏบิตัิทางเลือกที่ 3 ตามภาพที่ 
10

 

ภาพที่ 10 วิธปีฏิบัตทิางเลอืกที่ 3 

จากภาพที่ 10 สามารถอธิบายไดดังตอไปน้ี 
1.การจัดแผนงานวางแผนเรื่องคาใชจายระยะเวลาโครงการ นําเสนอผูอนุมัติตาม

ขบวนการ 
2. จัดหาบริษัทเพ่ือเปนตวักลางในการทาํแผนสงเสริมการตลาด  เน่ืองจากธนาคารไมมี

ความชํานาญพอ 
3. คัดเลือกบริษัทดวยวธิีประกวดราคาเปนขบวนการจัดซ้ือจัดจางของราชการ 
4. บริษัทที่ผานการคัดเลือกวางแผนรวมกับธนาคารเพ่ือดําเนินการสงเสริมการตลาด 
5. ดําเนินตามแผนสงเสริมการตลาดที่กําหนดไว 
6. ตรวจสอบและประเมินผลงาน 

 

 



117 
 

ตารางที่ 19 คาใชจายในการทําสื่อประชาสัมพันธ ระยะเวลา 6 เดือน 

ร ายการ ลักษณะสื่อ จํานวน ราคา หมายเหตุ 

Tent Card 
รานคา 

ปายตั้งขนาดกาง
ออก 14.85 x 

53.5 ซม. 
5,000 ใบ 125,000 บาท  

ใบปลวิ 

ขนาด A       
5  กระดาษอารต
มัน 80 แกรม 40 

สี 

20,000 ใบ 160,000 บาท  

สติ๊กเกอร      
ติดหนาราน 

ขนาด 11 x 14.5 
ซม 40 สี เคลือบ

ยูว ี
5,000 ใบ 75,000 บาท  

คาโฆษณา 

ผานเว็ปไซค 

จัดทํา web และ 
content 
เชื่อมตอ ระบบ
ลงทะเบียน
รายงานการเขา
ชม 

1 40,000 บาท 

 

โฆษณาชองทาง
สื่อสิ่งพิมพ 

หนังสือพิมพ 

นิตยสาร ชั้นนํา 
20 สื่อ 300,000 บาท 

ระยะเวลา 6 
เดือน 

รวมราคาทั้งสิ้น 700,000 บาท  
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ตารางที่ 20  คาใชจายในการทําโปรโมรชั่น ระยะเวลา 6 เดือน 

ร ายการ 
ลักษณะ

โปรโมรชั่น 
จํานวน ราคา หมายเหตุ 

สวนลดการใช
บัตรซื้อสินคา 

รวบรวมสิทธิ
พิเศษสําหรับ

ลูกคา 

18 สถาน
ประกอบการ 

2,700,000 บาท 

รางวัลที่ 1 
Galaxy NOTE 

2  
10 รางวัล/ด 1,020,000 บาท 

รางวัลที่ 2  

Bluetooth Jabra 
10 รางวัล /ด 210,000 บาท สงสลิปชิงโชค 

รางวัลที่ 3 

แพ็คเกจที่พัก  
10 รางวัล /ด 300,000 บาท 

ระยะเวลา 6 
เดือน 

ของสมนาคุณ
บัตรใหม 

กระเปาสะพายสี
ชมพู/กระเปาเป 
สีดําชมพู 

10,000 ใบ 4,000,000 บาท 
จนกวาสินคา
จะหมด 

รวมราคาทั้งสิ้น 8,230,000 บาท  

คาใชจายในการพัฒนากระบวนการ 

 จัดตั้งศูนยรับเรื่องสําหรับโครงการเพ่ือการติดตอประสานงานแกปญหาสําหรับลูกคา
และสถานประกอบการที่เขารวมรายการ โดยประสานงาน CALL CENTER ของธนาคาร และ 
CALL CENTER ของบริษะท คาใชจาย 6 เดือน 300,000 บาท โดยการทํางานตามแผนงานดัง
ภาพที่ 11 ดังน้ี 
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ภาพที่ 11 แผนการพัฒนากระบวนการ 

กลยุทธสงเสริมการตลาดมีคาใชจายตลอดระยะเวลา 6 เดือน จํานวน 9,230,000 บาท
จากคาใชจายจํานวนนี้ จะทําใหลูกคาม่ันใจในการใชผลิตภัณฑ จากการประชาสัมพันธผานสื่อ
ตางๆ หรือการประชาสัมพันธ ณ จุดขาย กระตุนใหเกิดการใชบัตรออมสินวีซาเดบิต ในการซื้อ
สินคาและบริการมากขึ้น นอกเหนือจากการกดเงินสดผานเครื่อง ATM ยังเปนการขยายกลุม
ลูกคาที่กําลังตัดสินใจเลือกใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต ใหตัดสินใจใชบริการทันที 

 ขอดีของกลยุทธทางเลือกที่ 3 

1. การดําเนินกลยุทธทําไดรวดเร็ว 
2. กระตุนความตองการใหเกิดการใชบริการ 
3. คาใชจายไมสงูมาก 
4. ลูกคามีความเขาใจในการใชงานบัตรออมสิน วีซา เดบิต มากขึ้น 
5. เพ่ิมชองทางการติดตอสื่อสารระหวางธนาคารกับลูกคาไดอยางชัดเจน 

 ขอเสียของกลยุทธทางเลอืกที่ 3 

1. ผลที่ไดรับในระยะสั้น 
2. มีความเสี่ยงสาํหรับการทําการสงเสริมการตลาดในสิ่งที่ลูกคาไมตองการ 
3. การดําเนินกลยุทธตองกระทําอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเห็นผลดีที่สุด 
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ตารางที่ 21 เปรียบเทยีบแนวทางเลือก 

กลยุทธ ขอดี ขอเสีย 
ทางเลือกที่ 1  
กลยุทธการเติบโตแบบ
ขยายตลาด 

1  รายไดคาธรรมเนียมจากการ
ใชบตัรผานเครื่อง ATM 
2 สรางภาพลักษณธนาคารให
เปนที่รูจัก 
3 สรางความสะดวกคลองตัวให
ลูกคา                      
4  สรางความคุนเคยใหกับ
ลูกคาและเปนชองทางการ
ประชาสัมพันธ        

1 ระยะเวลาดาํเนินโครงการ
ยาว 
2.เงินลงทุนสงู 
3.บุคลากรมีไมเพียงพอ 
4.ความเสี่ยงในการลงทุนสงู 

ทางเลือกที่ 2 
กลยุทธมุงเนนรักษาฐาน
ลูกคาเดิมอยางตอเน่ือง 

1.ใชงบประมาณต่ํา 
2.ลูกคาเดิมมีความคุนเคยกับ
ธนาคารเปนอยางดี 
3.สรางภาพลักษณที่ดีใหกับ
ลูกคาใหมที่กําลังจะเขามาเปน
ลูกคา 
4.สามารถสรางผลกําไรไดทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

1.ลูกคาธนาคารโรงเรียนมี
เง่ือนไขที่ซับซอน 
2.ลูกคาเดิมไมนิยมใชบัตรใน
การทําธุรกรรม 
3.กลุยุทธน้ีตองดําเนินการ
อยางตอเน่ือง ใชบุคลากรมาก
ในการดูแลลูกคา 
4 การดําเนินกลยุทธมีความ
เสี่ยงเพราะตลาดมีขนาดเลก็
เกินไป 
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ตารางที่ 21 เปรียบเทยีบแนวทางเลือก (ตอ) 

กลยุทธ ขอดี ขอเสีย 
ทางเลือกที่ 3  
กลยุทธสงเสริมการตลาด 

1.การดําเนินกลยุทธทําได
รวดเร็ว 
2.กระตุนความตองการใหเกิด
การใชบริการ 
3.คาใชจายไมสูงมาก 
4.ลูกคามีความเขาใจในการใช
งานมากขึ้น 
5.เพ่ิมชองสื่อสารระหวาง
ธนาคารกับลกูคา 

1.ผลที่ไดรับในระยะสั้น 
2.มีความเส่ียงสําหรับการทาํ
การสงเสริมการตลาดในสิ่งที่
ลูกคาไมตองการ 
3.การดําเนินกลยุทธตอง
กระทําอยางตอเน่ืองเพ่ือให
เห็นผลดีที่สุด 

การตัดสินใจแนวทางเลือกและแนวทางการแกไขปญหา 
 จากกลยุทธทั้ง 3 แนวทางผูศึกษาไดกําหนดปจจัย เพ่ือนํามาประกอบพิจารณาเลือก
แนวทางที่เหมาะสมตอองคกรดังน้ี 

1. จํานวนเงินลงทุนในการดําเนินกลยุทธในแตละทางเลือก ถือเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด 
ในการพิจารณากําหนดแนวทางเลือกในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น เน่ืองจากธนาคารออมสินเปน
องคกรขนาดใหญ การใชเงินลงทุนสูงจะมีผลตอการขับเคลื่อนของกลยุทธทําใหเกิดความลาชา 

2. ระยะเวลาในการดําเนินกลยุทธ  เปนปจจัยที่ธนาคารตองคํานึงถึงเนื่องจากการ 
ดําเนินกลยุทธตองมีการกําหนดเวลาและการจัดลําดับในแตละงาน ถางานแตละงานใชระยะ
เวลานาน ก็จะสงผลกระทบตอเน่ืองกับการแกปญหา 

3. ประสิทธิภาพของบุคลกรเพ่ือตอบสนองกลยุทธ เพ่ือใหการดําเนินกลยุทธมี      
ประสิทธิสูงสุดบุคลากรตองมีความพรอมในการปฏิบัติตามแนวทางของกลยุทธ 

4. วิธีดําเนินกลยุทธ การดําเนินกลยุทธตองมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ 
แนวทางปฏิบัติของธนาคาร ซ่ึงจะไมกระทบกับหนวยงานตางๆ มากนัก  

5. การสรางความพึงพอใจใหลูกคา เปนปจจัยที่มีความสําคัญในการนํามาพิจารณา 
กําหนดแนวเลือกใชกลยุทธ ประสิทธิภาพของกลยุทธจะประสบผลสําเร็จไดมากหรือนอย ขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของลูกคา 
 การใหคะแนนของผูบริหารตอทางเลือกทั้ง 3 แนวทาง ในการแกปญหา 
  5 แทน มากที่สุด 

  4  แทน มาก 
  3 แทน ปานกลาย 
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  2 แทน นอย 
  1 แทน นอยที่สุด 

 

ตารางที่ 22 สรุปการวิเคาระหความเปนไปได แนวทางเลือกกลยุทธ ทั้ง 3 แนวทางเลือก 

ตารางแสดงคะแนน 

ปจจัย/กลยุทธ 

ทางเลือกที่ 1 
กลยุทธการเติบโต
แบบขยายตลาด 

ทางเลือก 2 
ก ล ยุ ท ธ มุ ง เ น น
รักษาฐานลูกค า
เดิม อยางตอเน่ือง 

ทางเลือก 3  
กลยุทธการสงเสริม
การตลาด 

จํานวนเงินลงทุนการ
ดําเนินกลยุทธ 

3 4 4 

ระยะเวลาการดําเนินกล
ยุทธ 

3 4 5 

ประสิทธิภาพบุคลากร 3 3 3 
วิธีการดําเนินกลยุทธ 4 4 4 
การสรางความพึงพอใจ
ของลูกคา 

4 3 5 

รวม 17 18 21 

 จากการสรุปผลความเปนไปไดของกลยุทธทั้ง 3 แนวทางเลือก จะพบวาผูบริหาร
ตัดสินใจเลือกแนวทางที่ 3 กลยุทธการสงเสริมการตลาด เปนกลยุทธที่ใชในการแกไขปญหา ซ่ึง
เหตุผลที่เลือกแนวทางนี้ เน่ืองจากคาใชจายในการดําเนินงานเม่ือเปรียบเทียบกับประโยชน     
ที่ธนาคารไดรับมากกวาแนวทางเลือกอ่ืน  และเปนการสรางความเขาใจในการใชบริการให
ลูกคาเกิดการรับรูที่ดีตอบัตรออมสินวีซาเดบิต และถือเปนการสรางโอกาสในการปอนผลิตภัณฑ
อ่ืนที่เก่ียวของเชื่อมโยงเขาการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต ไดอีกทางหนึ่งดวย 
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ตารางที่  23 แสดงระยะเวลาการดําเนินกลยุทธ 

ระยะเวลาดําเนินกลยุทธทางเลือกท่ี 3 

เร่ิม มกราคม 2555  – กันยายน 2555 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

หัวขอการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.ประชุมวางแผน
กําหนดระยะเวลาการ
สงเสริมการตลาด 

                    

จัดทําแผนงาน
ผูรับผิดชอบ 2.รางรายละเอยีดและ

คุณลักษณะการจาง/ขอ
อนุมัติจาง 

                    

1 ประกาศประกวดราคา                     
2 ขายแบบ                     

3 รับซอง/เปดซอง                     
จัดหาบริษัทท่ีมี
ความชํานาญ 

4 อนุมัติส่ังจาง/ทํา
สัญญา 

                    

บริษัทชนะการ
ประกวด
วางแผนรวมกบั
ธนาคาร 

ประชุมวางแผนการ
สงเสริมการตลาด 

                    

ดําเนินการ
สงเสริม
การตลาด 

การทําส่ือ
ประชาสัมพันธ/สวนลด
รานคา 
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ตารางที่ 23 แสดงระยะเวลาการดําเนินกลยุทธ (ตอ) 
 

ระยะเวลาดําเนินกลยุทธทางเลือกท่ี 3 

เร่ิม มกราคม 2555  – กันยายน 2555 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน  

หัวขอการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

การทําส่ือ
ประชาสัมพันธ/
สวนลดรานคา /ของ
สมนาคุณบัตรใหม 

                     

ดําเนินการ
สงเสริม
การตลาด 

จับรางวัล สําหรับ
เดือน เม.ย. 

                     

จับรางวัล สําหรับ
เดือน พ.ค. 

                     

จับรางวัล สําหรับ
เดือน มิ.ย. 

                     

จับรางวัล สําหรับ
เดือน  ก.ค. 

                     

ดําเนินการ
สงเสริม
การตลาด 

จับรางวัล สําหรับ
เดือน  ส.ค. 
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ตารางที่ 23 แสดงระยะเวลาการดําเนินกลยุทธ (ตอ) 

ระยะเวลาดําเนินกลยุทธทางเลือกท่ี 3 

เร่ิม มกราคม 2556  – กันยายน 2557 

ตุลาคม พฤศจิกายน 

หัวขอการ
ดําเนินการ 

กิจกรรม 

1 2 3 4 1 2 3 4 

ดําเนินการ
สงเสริม
การตลาด 

จับรางวัล สําหรับเดือน ก.ย.         

ตรวจสอบและ
ประเมินผล 

ผลการดําเนินงาน รายไตรมาส
เกี่ยวกับรายไดคาบริการ 

        

เตรียมแผนงาน
ใหม 

หลังจากประเมินผล สรุปการ
ประเมิน/ เตรียมแผนงานใหม ในป 
2557 
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บทที่  4 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการศึกษา 
 

  จากการศึกษารายไดคาธรรมเนียมบริการท่ีลดลงของ ธนาคารออมสิน พบวาสาเหตุของปญหาเกิดขึ้นมา
จากการขาดการสงเสริมการตลาด ทําใหลูกคาบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน ไมทราบถึงคุณลักษณะการ
ใชงานของตัวบัตร ซึ่งใชเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกคือเครื่องหมาย VISA    รวมถึงชองทางการใชงานบัตรยังมี
ไมเพียงพอตอความตองการของลูกคา ไมมีการประชาสัมพันธ ณ จุดขาย โปรโมรช่ันและสวนลดที่มีอยูไม
สามารถกระตุนใหลูกคาตองการใชบัตรมากขึ้น จากท่ีกลาวมาน้ีจึงทําใหฐานลูกคาแคบลง ลูกคาไมมีการ
ตอบสนองผลิตภัณฑและบริการ บัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสินทําใหรายไดคาธรรมเนียมบริการลดลง
อยางตอเน่ือง  
  การศึกษาคนควาดวยตัวเองในคร้ังน้ี ผูศึกษาไดศึกษาแลว นําจุดแขง จุดออน โอกาส และอุปสรรคมา
กําหนด กลยุทธทางเลือก ทั้ง 3 กลยุทธ เพ่ือนํามาเพ่ิมรายไดคาธรรมเนียมดังตอไปน้ี 
  1.  กลยุทธทางเลือกที่ 1 กลยุทธการเติบโตแบบขยายตลาด  โดยการเพ่ิมการติดต้ังเครื่องฝากและถอน
เงิน eCRM  (Cash  Recycle  Machine)  รวมถึงการเช่ือมโยงผลิตภัณฑสินคาและบริการ ใหรวมอยูในเครื่อง
เดียวกัน (One  Stop  Service)  ซึ่งเมื่อลูกคามาใชบริการท่ีเครื่อง eCRM  (Cash  Recycle Machine)  ลูกคา
สามารถใชบริการทําธุรกรรมทางการเงินไดเหมือนกับการทําธุรกรรมที่สาขา ซึ่งสรางความสะดวกสะบายใหกับ
ลูกคาเปนอยางมาก การปรับเพ่ิมคาธรรมเนียมบริการเพ่ือนําไปพัฒนาระบบการบริการใหมีความทันสมัยและ
ความสะดวกรวดเร็วของลูกคา การสรางความนาสนใจใหกับตัวเครื่อง ดวยการลดการใชกระดาษ สวนลดของ
ตนทุนคาใชจายจากการลดกระดาษ มาบริจาคดวย โครงการตูน้ีมีแตให ซึ่งบริจาคให โครงการศุภนิมิต แหง
ประเทศไทย 
  2.  กลยุทธทางเลือกที่ 2 กลยุทธมุงเนนรักษาฐานลูกคาเดิมอยางตอเน่ือง (Focus  Strategy)  ธนาคาร
ออมสินมีฐานลูกคามากอีกทั้งยังมีโครงการธนาคารโรงเรียน ซึ่งมีโรงเรียนเขารวมโครงการอยูทั่วประเทศ การนํา
ฐานลูกคาเดิมที่มีบัญชีเงินฝากเผ่ือเรียกอยูแลวแตยังไมเคยใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต โดยมอบขอเสนอพิเศษ
ใหฐานลูกคากลุมน้ีมีความรูสึกวา 
  

บัตรออมสินวีซาเดบิตแทนคําขอบคุณ ของธนาคารท่ีเปนลูกคาที่ดีเสมอมา ซึ่งลูกคามีความคุนเคยกับธนาคารอยู
แลว โดยธนาคารจะดูแลลูกคากลุมน้ีดวยการบริการท่ีมีความสะดวกสะบาย ในการทําธุรกรรมตางๆ ของธนาคาร
เชนการมีหองรับรองพิเศษเมื่อลูกคาเขามาทําธุรกรรมที่สาขาเพียงใชยื่นบัตรออมสินวีซาเดบิต ลูกคาจะไดรับ
ความสะดวกมากกวาลูกคากลุมอื่น กลยุทธทางเลือกที่ 2 น้ีนาจะสงผลดีในระยะยาว 
  ลูกคาโครงการธนาคารโรงเรียน เปนกลุมลูกคาที่มีความนาสนใจเน่ืองจากโครงการธนาคารโรงเรียน
เปนโครงการที่ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักการออมอยางมีระเบียบวินัย ซึ่งประสบผลสําเร็จดวยดี การนํากลุมนักเรียน
กลุมน้ีที่กําลังจะเปนผูใหญมีนิสัยรักการออม มาเปนลูกคาบัตรออมสินวีซาเดบิต ถือเปนการขยายฐานลูกคาได
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อยางดี แตขอเสียของลูกคาธนาคารโรงเรียน นักเรียนเมื่อเรียนจบปดบัญชีธนาคารโรงเรียน ธนาคารไมสามารถ
ดูแลนักเรียนกลุมน้ีไดอยางตอเน่ือง ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 2 คือเปนลูกคาเฉพาะกลุม รายไดคาธรรมเนียม
ที่ไดอาจจะไมคุมคา แตกลยุทธน้ีจะสงผลดีเมื่อธนาคารมีรายไดคาธรรมเนียมบริการท่ีดีอยูแลว ตองการรักษาฐาน
ลูกคาเดิมเพ่ือตอยอดผลิตภัณฑ การเริ่มที่ฐานลูกคาเดิมที่มีความจงรักภักดีกับธนาคาร ถือวาเปนกลุมลูกคาที่มี
ความนาสนใจมากที่สุด 
  กลยุทธทางเลือกที่ 3 กลยุทธการสงเสริมการตลาด จะเปนกลยุทธผสม (Mix  Strategy)การใชกลยุทธ
ดึงและกลยุทธผลักรวมกัน โดยมีการวางแผนการสงเสริมการตลาด 3 ดาน  
1 ดานการทําสื่อประชาสัมพันธ  คือ การทําสื่อประชาสัมพันธใหลูกคาทราบถึงบริการดานบัตรออมสินวีซาเดบิต 
ธนาคารออมสิน  การสรางความมั่นใจในการใชงานดวยการทําปายประชาสัมพันธใหกับรานคาหรือ
ผูประกอบการ การแจกแผนพับหรือการแนะนําการใชบัตร การโฆษณารานคาผานสื่อออนไลน และ ออฟไลน 
ลูกคาจะมีความเขาใจในคุณลักษณะการใชบัตรมากขึ้น ซึ่งคุณสมบัติเดนของตัวบัตรคือไมตองถือเงินสดไปใชจาย
ครั้งละมากๆ ซึ่งเมื่อลูกคาเขาใจและมั่นใจในคุณสมบัติน้ี จะมีการใชงานบัตรในการซื้อสินคามากขึ้นทําใหรายได
คาธรรมเนียมเพิ่มมากขึ้นเชนกัน 
2.  ดานโปรโมรช่ันบัตรเดบิต กลยุทธทางเลือกที่ 3 จะเพ่ิมจํานวนรานคาที่เขารวมรายการมากขึ้น มอบสวนลด
ตางๆ และ การสงเสริมการขายดวยการสงสลิปจากการซื้อสินคาและบริการ ชิงโชค การทําโปรโมรช่ันบัตรใหม
ดวยของสมนาคุณ จากการทําสือประชาสัมพันธใหลูกคาเกิดการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออม
สินแลว เมื่อลูกคามาใชบริการยังไดรับสวนลดและการสงสลิปชิงโชค ซึ่งทําใหลูกคาเกิดการใชงานในคร้ังตอไป 
3.  ดานการพัฒนากระบวนการ สําหรับการพัฒนากระบวนการเปรียบเทียบไดกับการบริการหลังการขาย 
ศูนยบริการซึ่งมี 2 สวน 1.  ศูนยสําหรับรานคา 2.  ศูนยสําหรับลูกคา ทั้งสองจะทํางานรวมกัน ซึ่งจะทําใหการใช
งานบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน จะไดรับการแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วที่สุด  
โดยแนวคิดของผูศึกษา การที่กลยุทธทั้ง 3 กลยุทธจะประสบผลสําเร็จไดน้ัน สิ่งที่สําคัญก็คือการที่จะทําใหลูกคา
เกิดความคุนเคยในการใชบัตร การนําบัตรมาใชงานโดยไมจําเปนตองเปนการรูดซื้อสินคาเพียงเทาน้ัน อาจ
หมายถึงการไดรับสวนลดหรือบริการท่ีเปนพิเศษจากการเปนสมาชิกบัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสิน เมื่อ
ลูกคาเกิดความคุนเคยในการใชงานแลว ธนาคารตองสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคาดวยการบริการท่ีสมบูรณแบบ
ในสิ่งที่ลูกคาตองการ เมื่อลูกคาเกิดความพึงพอใจและความเช่ือมั่นในการใชบริการแลว ธนาคารก็สามารถปอน
ผลิตภัณฑอื่นใหกับลูกคา ลูกคามีการบอกตอ เปนการขยายตลาดและนํามาซึ่งรายไดคาธรรมเนียมบริการตอไป 
  

ขอจํากัดทางการศึกษา 
  1.  การศึกษาดวยคนควาตนเองในครั้งน้ี อาจจะมีมุมมองที่ไมครอบคลุมถึงปญหาและทางแกไขไดครบ
ในทุกดานที่มีความซับซอน  เน่ืองจากระยะเวลาในการศึกษามีขอจํากัด 
  2. ขอมูลในการประกอบการศึกษาคนควาดวยตัวอง ทางดานองคกรและคูแขงขัน ขอมูลบางชนิดอยูใน
ช้ันความลับไมสามารถนํามาศึกษาได 
  3.  การเปล่ียนแปลงทั้งปจจัยภายนอกและภายใน อาจสงผลใหขอมูลที่นํามาวิเคราะหในการศึกษา
เปล่ียนไป  
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ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาคนควาดวยตัวองในครั้งน้ี ไดทําการศึกษาจากขอมูลเฉพาะรายไดคาธรรมเนียมบริการ ดาน
บัตรออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสินเทาน้ัน ซึ่งหากตองการศึกษาอุตสหกรรมประเภทรายไดคาธรรมเนียม
บริการท้ังระบบท้ังอุตสหกรรม ตองมีขอมูลที่หลากหลายมากกวาน้ี 
 ในการลงมือปฏิบัติจริง ขอมูลทั้งภายนอกและภายในอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตลอดดวลา เครื่องมือที่
ใชในการทํากลยุทธในการศึกษา เชน การสรางเครื่องมือในการทําแบบสอบถาม บทสัมภาษณ รวมถึงกลุม
ตัวอยางที่แจกแบบสอบถาม ถือเปนสิ่งสําคัญ จึงขอเสนอแนะใหผูที่สนใจในงานวิจัยน้ี ใหความสําคัญกับ
เครื่องมือดังกลาว เปนอันดับแรก          
 การปฏิบัติตามกลยุทธการสงเสริมการตลาด  ผูบริหารตองวางนโยบายลงมาสูผูปฎิบัติ และผูปฎิบัติตอง
ระดมความคิดรวมมือสรางกระบวนการตางๆ นําไปใชงานจริง และนําขอสรุปจากกลยุทธมาปรับปรุงแกไขหา
แนวทางอื่นเพ่ือพัฒนาองคกรใหมีความยั่งยืนตอไป 
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ภาคผนวก ก 
ผลของการศึกษาแบบสัมภาษณ  (interview) 

 
สัมภาษณผูบริหาร คนที่ 1 
ตําแหนง ผูอํานวยการฝายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส 
 

หัวขอในการสัมภาษณผูบริหารดังน้ี 
          1.  ทานคิดวาผลการดําเนินงานโดยทั่วไปของบตัรออมสินวซีาเดบิตธนาคาร
ออมสินเปนเชนไร 
              ตอบ การเติบโตในปน้ีเปนไปอยางกาวกระโดด โดยมียอดจํานวนบัตรเพ่ิมขึ้นจาก
เดิม ถึง 50 เปอรเซ็นตเม่ือเทียบจากปทีแ่ลว 
          2.  ทานคิดวาตลาดการแขงขันของบัตรออมสินวซีาเดบิต ธนาคารออมสินเปน
อยางไรเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง 
    ตอบ  เราสามารถสูกับคูแขงไดซ่ึงเราไดพัฒนาคุณสมบัติตวับตัรวงเงินเทียบเทา
ธนาคารอ่ืนทัว่ไป รูปลักษณอัตราคาธรรมเนียมต่ํากวาทั่วไป และไดจัดทําส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ รวมทั้งจัดรายการสงเสริมการตลาด ใหมีชองทางที่หลากหลายนาํมาซ่ึงการ
เติบโต สําหรับเรื่องการควบผลติภัณฑตอนน้ีธนาคารยังไมไดดําเนินการแตเปนสิ่งที่นาสนใจ 
          3.  ทานคิดวาจุดออนจุดแข็งของบัตรออมสนิวีซาเดบิต ธนาคารออมสินเปน
อยางไร 
   ตอบ ลูกคายังมองธนาคารเราเปนธนาคารรัฐไมมีความสะดวก ซ่ึงความรูสึกนึกคิดของ
ลูกคา ซ่ึงตรงนี้เราตองทําความเขาใจกับลูกคา 
          4.  ในมุมมองของผูบริหารอะไรที่เปนโอกาสและอุปสรรคที่สงผลตอบัตรออมสิน
วีซาเดบิตธนาคารออมสิน 
 ตอบ โอกาสเราคือ ป 2015 ประชาคมอาเซี่ยนเขามาการคาชายแดนไทย มีความ
เจริญเติบโตมากซ่ึงตรงนี้เรามีโอกาสเติบโตไดสูง เน่ืองจากฐานลูกคาเราในแถบชายแดนเยอะ
มาก ซ่ึงปจจุบันธนาคารไดตดิตั้งตู ATM เพ่ิมเติมใหครอบคลุมทุกชายแดน 
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         5.  นโยบายและกลยุทธทางการตลาดที่นํามาใชในการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียม
ดาน   บัตรออมสิน   วีซาเดบิตธนาคารออมสินคืออะไร 
              ตอบ ปจจุบันเราขายคําวา วซีา ซ่ึงเปนอะไรที่ เวริด วาย อยูแลว เพียงแตลูกคาไม
ทราบถึงประโยชนการใชงาน ซ่ึงตรงนี้ก็ตองทําการประชาสัมพันธใหลูกคาทราบ 

 
บทสัมภาษณผูบริหาร  คนที่ 2 
ตําแหนง ผูชวยผูอํานวนการฝายธุรกิจบริการและอิเล็กทรอนิกส 
       หัวขอในการสัมภาษณผูบริหารดังน้ี 

1. ทานคิดวาผลการดาํเนินงานโดยทัว่ไปของบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออม
สินเปนเชนไร 
ธนาคารออมสินไดเปดใหบริการบัตรอิเล็กทรอนิกสคร้ังแรกในป 2536 ภายใตชื่อ “บัตร

เงินดวนออมสิน”  เปนบริการถอนเงินเพียงอยางเดียวจากบัญชีเงินฝาก โดยใชงานไดที่เคร่ือง
ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินเทาน้ัน ตอมาในป 2540 ไดเปลี่ยนชื่อมาเปน บัตร
ออมสิน เอทีเอ็ม  

หลังจากประสบความสําเร็จจากการใหบริการบัตรออมสิน เอทีเอ็ม แลวธนาคารได
พัฒนารูปแบบการรับชําระเงินแบบใหมโดยรวมกับวีซา ในการเปดใหบริการบัตรออมสิน วีซา 
อิเลคตรอน ในป 2545 และปรับเปลี่ยนเปนบัตรออมสิน วีซา เดบิต ในป 2547 ภายใตแนวคิด 
“ฉลาดคิด ฉลาดใช ในบัตรเดียว”  

ธนาคารออมสินไดเปดใหบริการดานบัตรเดบิต เพ่ือใหลูกคาและผูใชบริการไดรับความ
สะดวกในการทําธุรกรรมทางการเงินผานเครื่องอิเล็กทรอนิกส  และสามารถจับจายใชสอบได
โดยไมตองพกพาเงินสด  ซ่ึงปจจุบันธนาคารเปดใหบริการบัตรเดบิตรวมเปนเกือบ 10 ป มีการ
พัฒนารูปแบบและเพิ่มชองทางการใหบริการ ตลอดจนนําเสนอนวัตกรรมทางการเงินเพ่ือรองรับ
และเพ่ิมความสะดวกใหแกผูใชบริการมาอยางตอเน่ือง พรอมกันนี้ธนาคารออมสินยังคงคํานึงถึง
การใหประโยชนที่สูงสุดกับลูกคาโดยการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการทํารายการ 
คาธรรมเนียมสมัครบัตรใหม และคาธรรมเนียมรายปในอัตราที่ถูกกวาธนาคารอ่ืนๆ เพ่ือลูกคา
จะไดไมเปนภาระกับตัวลูกคา จึงทําใหในขณะนี้มีผูสนใจสมัครบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน
จํานวนกวา 1.8 ลานบัตร คิดเปนอัตราเติบโตรอยละ 20 ตอป และเม่ือ 9 สิงหาคม 2555  
ธนาคารออมสิน นําเสนอบัตรเดบิตแบบใหม "บัตรออมสิน วีซา เดบิต สมารท ไลฟ" ซ่ึงเปนบัตร
อิเล็กทรอนิกสบัตรเดียวที่มีคุณลักษณะและสิทธิประโยชนครอบคลุมความตองการดานการเงิน
ในชีวิตประจําวันของผูใชบัตรเดบิต และยังไดรับความคุมครองชีวิต และคารักษาพยาบาลกรณี
เกิดอุบัติเหตุอีกดวย โดยมีลูกคากลุมเปาหมาย คือ ประชาชนกลุมเศรษฐกิจฐานรากเชน ผูคา
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หาบเรแผงลอย ผูใชแรงงาน ซ่ึงคาดวาในปลายป 2555 น้ีจะทําใหอัตราการเติบโตบัตรเดบิต
ของธนาคารออมสินเพ่ิมขึ้นจากปกอนประมาณ 25%   

         
2. ทานคิดวาตลาดการแขงขันของบัตรออมสินวีซาเดบิต ธนาคารออมสินเปน

อยางไรเม่ือเทียบกับคูแขง 

ดานการแขงขันของบัตรออมสิน วีซา เดบิต เทียบกับคูแขง จากในระบบบัตรเดือนพฤศจิกายน 
2555 จะเห็นไดวาธนาคารออมสินมีจํานวนบัตรกวา 5 ลานบัตร ซ่ึงเปนบัตร ATM กวาจํานวน 3 
ลานบัตร และเปนบัตรเดบิตจํานวน กวา 1.8 ลานบัตร โดยรวมสถิติของจํานวนบัตรในระบบ 
ATM Pool อยูเปนอันดับที่ 5 ซ่ึงจะเห็นไดวาคูแขงที่สําคัญไดแก ธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย ซ่ึงธนาคารเหลาน้ีมีประเภทบัตรเด
บิตที่ใหบริการลูกคาในรูปแบบที่หลากหลาย และที่สําคัญมีฐานลูกคาที่ใหญมาก ธนาคารออม
สินจึงตองมีภาระในการมุงม่ันพัฒนาศักยภาพของบัตรอยางไมหยุดน่ิง เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิม 
และเพ่ิมจํานวนลูกคาใหม 

3. ทานคิดวาจดุออนจุดแข็งของบัตรออมสิน วีซา เดบิต ของธนาคารออมสินเปน
อยางไร 
จุดออน   

1. มีรูปแบบใหลกูคาเลือกไดใชบริการไดนอย 
2. ลูกคาไมเขาใจวิธีการใชบตัรเดบิต  

จุดแข็ง 

1. คาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมรายปถูกกวาธนาคารอื่นๆ 
2. ธนาคารพัฒนาโดยการปรับเพ่ิมวงเงินการทําธุรกรรมใหสูงขึ้น เพ่ือเปนการ

อํานวยความสะดวกใหลูกคา 
3. ธนาคารออมสินไดจับมือรวมกับธนาคารของรัฐอีก 2 แหงในการดําเนิน

โครงการใชเคร่ืองเอทีเอ็มรวมกันในโครงการความรวมมือ SFI (ธนาคาร
อาคารสงเคราะห และธนาคารอิสลาม) ซ่ึงทําใหลูกคาทีถ่ือบัตรสามารถใช
บัตรไปทําธุรกรรมของที่เคร่ือง ATM ของธนาคารทั้ง 3 ธนาคาร ไมตอง
เสียคาธรรมเนียม โดยธนาคารเริ่มโครงการนี้ตั้งแต 30 พฤษภาคม 2554 
ถึง 30 มิถุนายน 2556 

4. ธนาคารออมสินจัดโปรแกรมทางการตลาดสําหรับผูถือบัตรออมสิน วีซา เด
บิต อยางตอเน่ือง เพ่ือเปนการสมนาคุณลูกคา 
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ที่ผานมาธนาคารออมสินไดนําเสนอโปรโมชั่นจูงใจบุคคลทั่วไปที่มีเงินฝากเผื่อเรียก 
จํานวน 16 ลานบัญชี  ไดถือบัตรออมสิน วีซาเดบิต เพ่ือความคลองตัวในการชําระเงินดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกสแทนการจายดวยเงินสด จนปจจุบันมีผูถือบัตรเอทีเอ็มและบัตรออมสินวีซา
เดบิตแลวกวา 5 ลานบัตร คิดเปน 31% ของจํานวนบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกสําหรับบุคคลทั่วไป 
ซ่ึงนอกเหนือจากผูถือบัตรจะไดรับความสะดวกสบาย และไดรับสิทธิโประโยชนจากคอมเพล็กซ
ดานความบันเทิง เชน รานหนังสือ รานอาหาร รานคา โรงภาพยนตร ตลอดจนหางสรรพสินคา 
ที่จัดโปรโมชั่นรวมกับธนาคารออมสินดวยการใหสวนลด หรือจัดสมนาคุณตางๆ เม่ือใชจายผาน
บัตร  

4.  ในมุมมองของผูบริหารอะไรที่เปนโอกาสและอุปสรรคที่สงผลตอบัตรออมสินวี
ซาเดบิตของธนาคาร 

โอกาส 
1. ธนาคารออมสินยังคงใหความสําคัญกับประชาชนกลุมเศรษฐกิจฐานรากซ่ึงมี

จํานวนมาก ที่ธนาคารออมสินจะเปดใหกลุมบุคคลเหลาน้ีไดสมัครบัตรเดบิตของ
ธนาคารออมสิน 

2. คนสวนใหญใหความเชื่อม่ันกับชื่อเสียงของธนาคารออมสินไมวาจะออก
ผลิตภัณฑอะไรก็จะไดรับการตอบรับอยางดียิ่ง 

3. บัตรออมสิน วีซา เดบิต สามารถเปดใหบริการกับลูกคาชาวตางชาติได ซ่ึง
อนาคตขางหนา เม่ือรวมกลุม AEC ก็จะทําใหบัตรออมสิน วีซา เดบิต มีโอกาส
ขยายไดเพ่ิมมากขึ้น 

อุปสรรค 

1. คูแขงขันมีรูปแบบการใหบริการบัตรเดบิตที่หลากหลาย ลูกคาสามารถเลือกใช
บริการไดตามความเหมาะสม 

2. คูแขงขันมีพันธมิตรในการเปดบัญชีใหกับกลุมลูกคาที่เปนขาราชการ เชน 
ธนาคารกรุงไทย ทําใหการขยายกลุมลูกคาของธนาคารออมสินที่จะเขาถึงกลุม
ลูกคาเหลาน้ีเปนไปไดยาก 

5 นโยบายและกลยุทธทางการตลาดที่นํามาใชในการเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมดาน
บัตรออมสิน วีซา เดบติ ของธนาคารออมสินคืออะไร 

ปจจุบันธนาคารออมสินไดวางนโยบายและกลยุทธทางการตลาดเพ่ือเพ่ิมรายได
คาธรรมเนียมดานบัตรออมสิน วีซา เดบติ ซ่ึงทําใหผลการดําเนินงานในป  2555 ธนาคารมี
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รายไดคาธรรมเนียมจากการใหบริการเพ่ิมจากป 2554  คิดเปนรอยละ 34 ซ่ึงธนาคารออมสินใช
กลยุทธทางการตลาดดังน้ี 

1. จัดโปรแกรมเพ่ือกระตุนการสมัครบัตรใหมอยางตอเน่ือง  
2. จัดโปรโมชั่นจากรานคาชั้นนําเพ่ือใหสิทธิประโยชนกับลูกคาที่ถือบัตรออมสิน วี

ซา เดบิต ทั้งดานความบันเทิง จากรานหนังสือ รานอาหาร รานคา โรง
ภาพยนตร ตลอดจนหางสรรพสินคา  

3. จัดโปรแกรมทางการตลาดสําหรับผูใชบตัรออมสิน กับตูออมสิน เพ่ือลุนรถยนต 
นิว โตโยตา ฟอรจูนเนอร เพ่ือกระตุนยอดผูสมัครบัตรและลดภาระคาใชจายของ
ลูกคาผูถือบตัรออมสินไปใชที่เคร่ือง ATM ของธนาคารอ่ืน 

6  แนวโนมหรือทิศทางในอนาคตดานบัตรออมสินวีซาเดบิตคาดวาจะมีแนวโนมเปน
เชนไร 

แนวโนมของบัตรออมสิน วีซา เดบิต ซ่ึงคาดวาจะไดรับการตอบรับจากลูกคาเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยในปลายป 2555 คาดวาจะมีอัตราเติบโตจากปที่แลวประมาณ 25% และเปาหมายป 
2556 คาดวาจะเพ่ิมขึ้นประมาณ 30% 

7. ทานคิดวาปจจัยอะไรทีท่ําใหลูกคาเลือกใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน 

การที่ลูกคาตดัสินใจเลือกใชบริการบตัรออมสิน วีซา เดบิตของธนาคารออมสิน ดวย
เหตุผลดังน้ี 
1. อัตราคาสมัครบัตรใหม และอัตราคาธรรมเนียมรายปถกูกวาธนาคารอื่นๆ 
2. อัตราคาธรรมเนียมบริการทัว่ไป ในการถอน โอนขามเขต หรืออ่ืนๆ ถูกกวา

ธนาคารอ่ืนๆ 
3. ธนาคารออมสินเปนสถาบนัการเงินที่ม่ันคงและมีชื่อเสียง ดังน้ันผลิตภัณฑตางๆ 

รวมทั้งบตัรออมสนิ วีซา เดบิต จึงไดรับความนิยมจากลูกคาทัว่ไป 
4. พนักงานมีความตั้งใจ ใสใจ ในการใหบรกิารลูกคาทุกคนเปนอยางดี 

8. พฤติกรรมผูถือบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินสวนมากมีพฤติกรรมเปน
เชนไร 

สวนใหญผูถือบัตรออมสินวซีาเดบิต จะใชบัตรในการทําธุรกรรมถอนเงินสด สอบถาม 
และการโอนมากกวาการรูดซ้ือสินคา  

9. ทานคิดวาการตลาดทีดํ่าเนินการอยูในปจจบันมีจุดเดนจุดดวยอยางไรเมื่อเทียบ
กับคูแขงธนาคารทางดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน 
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ธนาคารออมสินมีนโยบายในการดําเนินการเพ่ือรักษาฐานลูกคาบัตรอยางตอเน่ือง กับ
รานคาพันธมิตรชั้นนํา ซ่ึงเม่ือเทียบดานการตลาดแลวธนาคารออมสินมอบสิทธิประโยชนใหกับ
ลูกคาบัตรออมสิน วีซา เดบิตไดมากและคุมคากวาธนาคารอ่ืนๆ อาทิเชน ดูหนังราคา 50 บาท
ในวันเสารและอาทิตย กินไอศครีมมูลคา 200 บาทแถมไอศกรีมมูลคา 200 บาท หรือไปทาง
อาหารดวยโปรแกรมไป 4 คนจาย 3 คน ฯลฯ 

10.ทานคิดวาปจจุบันโปรโมชั่นในการกระตุนการใชบัตรออมสิน วีซาเดบติธนาคาร
ออมสินเพียงพอหรือไมเม่ือเทียบกับคูแขงขัน 

ปกติธนาคารออมสินทําโปรโมชั่นสงเสริมการตลาดกระตุนการใชจายผานบัตรอยาง
ตอเน่ืองและตอบสนองลูกคาบัตรเดบิตดวยสิทธิประโยชนมากมาย ซ่ึงเพียงพอสําหรับการ
กระตุน แตก็มีสิ่งที่ตองกระทําเพ่ิมเติม น่ันก็คือการเผยแพรโปรโมชั่นตามชองทางตางๆ ซ่ึง
ธนาคารออมสินตองเพ่ิมชองทางการจัดทําประชาสัมพันธสื่อทุกประเภท เพ่ือสรางการรับรู ตอก
ย้ํา และรับทราบถึงโปรโมชั่นที่ธนาคารไดจัดอยางตอเน่ืองเพ่ือใหลูกคาทุกคนเขารวมรายการได 

 
บทสัมภาษณพนักงาน คนที่ 1 (Interview) 

1. แนวโนมหรือทิศทางในอนาคตดานบัตรออมสินวีซาเดบิตคาดวาจะมี
แนวโนมเปนเชนไร 
ตอบ แนวโนมและทิศทางการใชบัตรเดบิตของธนาคารออมสิน มีแนวโนมทีจะใช
บัตร 

มากขึ้นเพราะปจจุบัน คนสวนใหญไมนิยมพกเงินสด และบัตรเดบิตมีโปรโมรชั่นตางๆ เพ่ิมขึ้น       
เพ่ือดึงดูดใจในการใช 

2. ทานคิดวาปจจัยอะไรที่ทําใหลูกคาเลือกใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคาร
ออมสิน 
ตอบ  ปจจัยดานความสะดวก และโปรโมชั่นสงเสริมการขายเปนตน 

3. พฤติกรรมผูถอืบัตรออมสินวีซาเดบติธนาคารออมสินสวนมากมีพฤตกิรรมเปนเชน
ไร 
ตอบ พฤติกรรมผูถือบัตรออมสินวีซาเดบิตสวนใหญคอืเปนกลุมที่ตองการใชจายที่ 

ควบคุมการใชเงินได ซ่ึงตางจากบัตรเดบิตที่การควบคุมทําไดยาก ฉะนั้นการการใชบตัรเดบติ
เปนการปองกันการเกิดหน้ีได 

4. ทานคิดวาการตลาดที่ดําเนินการอยูในปจจุบันมีจุดเดนจุดดอยอยางไรเม่ือ
เทียบกับคูแขงธนาคารทางดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน 
ตอบ  จุดเดน  มีฐานลูกคามาก และดวยการเปนสถาบนัการเงินของรัฐ ทําใหไดรับ 
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ความไววางใจจากประชาชน รวมถึงความนาเชื่อถือของสถาบันหากมีการตลาดที่ดี การทํา
โปรโมชั่น การทําโฆษณาอยางตอเน่ืองจะทําใหบตัรออมสินวีซาเดบติมีการใชงานมากขึ้น 

จุดดอย โปรโมชั่นตางๆ ยังขาดความตอเน่ือง เชน โปรโมชั่นดูหนัง 100 บาท มี 
ระยะเวลาเพียง 1 เดือน ทําใหลูกคาขาดการกระจายขาวสูกลุมอ่ืน ถามีโปรโมชั่นที่ตอเน่ืองการ
บอกตอระหวางกลุมนาจะทําใหบัตรออมสินวีซาเดบติเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 

5. ทานคิดวาปจจุบันโปรโมชั่นในการกระตุนการใชบริการบัตรออมสินวีซาเด
บิตธนาคารออมสินเพียงพอหรือไมเม่ือเทียบกับคูแขง 
ตอบ  ยังไมเพียงพอ สวนตัวแลวมองวานอยเกินไป และบางโปรโมชั่นดูไมคอย 

เปนธรรมกับลูกคา เชนการซ้ือของ 150 บาทที่ราน WATSON รับคปูองสวนลด 30 บาท แตใน
ความเปนจริง เม่ือไปที่ราน WATSON จะตองรูดซ้ือสินคาขั้นต่ําที่ 300 บาท โปรโมชั่นดูหนังก็มี
ชวงเวลาที่นอยเกินไป ควรมีโปรโมชั่นที่ใชระยะเวลาใหยาวนานและเหมาะสมเพื่อเปนการ
กระจายฐานลกูคาจากกลุมลูกคาเดิมไปยงักลุมลูกคาใหมที่กําลังสนใจอยากทําบตัรวีซาเดบิตแต
ยังไมรูจะเลือกบัตรธนาคารอะไร การทําโปรโมชั่นที่ยาวนานและนาสนใจจะสรางแรงจูงใจให
ลูกคาใหมเลือกใชบตัรออมสินวีซาเดบติ 
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บทสัมภาษณพนักงาน คนที่ 2  (Interview) 
1.  แนวโนมหรือทิศทางในอนาคตดานบัตรออมสินวีซาเดบิตคาดวาจะมี

แนวโนมเปนเชนไร 
     ตอบ ปจจุบันทางเลือกการใชลูกคามีแนวทางหลากหลาย ซ่ึงดานการใชบริการบัตร
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารออมสิน ประเภทบัตร VISA Debit จะมีการขยายตัวมากขึ้นและ
เน่ืองจากฐานลูกคามีจํานวนมาก การสงเสริมการขาย Promotion ตางๆ จะมีทางเลือกใหลูกคา
ไดสิทธิประโยชนอยางตอเน่ืองมากขึ้น  
            2. ทานคิดวาปจจัยอะไรที่ทําใหลูกคาเลือกใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออม
สิน 
    ตอบ ปจจัยตนทุนคาใชจายที่ต่ํา อาทิ เชนคาธรรมเนียมรายป คาเปดบริการ  
                   ปจจัยการโฆษณา สื่อโฆษณาตางๆ Promotion ที่หลากหลายทางเลือก 
ตอบสนองความตองการลูกคา 
          3. พฤติกรรมผูถือบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินสวนมากมีพฤติกรรมเปน
เชนไร 
    ตอบ พฤตกิรรมผูถือบัตร ยังคงใชในการถอนเงินสดผานเคร่ือง ATM เปนหลัก ซ่ึง
ชองทางอ่ืนยังมีลักษณะการใชนอย เน่ืองจากกลุมเปาหมายหรือฐานลูกคาเปนชาวบานทั่วไป 
ซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดยาก 
          4. ทานคิดวาการตลาดที่ดําเนินการอยูในปจจุบันมีจุดเดนจุดดอยอยางไรเม่ือ
เทียบกับคูแขงธนาคารทางดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน 
   ตอบ จุดเดน ราคาที่ไดเปรียบในตลาดคูแขง 
         จุดดอย การเปดใหบริการมีขั้นตอนที่ซับซอนเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงใชเวลาไม
นาน 
         5. ทานคิดวาปจจุบนัโปรโมชั่นในการกระตุนการใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบติ
ธนาคารออมสินเพียงพอหรือไมเม่ือเทียบกับคูแขง 

    ตอบ ปจจุบนัมีการกระตุนการใชเปนอยางดี แตจะใหไดเปรียบคูแขงจะตองสราง 
Promotion ทีห่ลากหลาย และตอเน่ืองนานมากขึ้น 
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บทสัมภาษณลูกคาธนาคารออมสิน คนที่ 1  (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . การถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM มีนอยไปเสียเวลาหาตูของธนาคารออมสิน 
สวน 

การใชบัตรชําระคาบริการน้ันผมเคยใชบัตรเดบิตแลวโดนชารจจากรานคาจากน้ันมาก็เลยไมใช
อีกเลยครับ และอีกอยางก็ชื้อสินคาเจาของบัตรไมทราบรายละเอียดคาใชจายไมเหมือนบัตร
เครดิตตอนเรียกเก็บเงิน 

2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. ผมอยากใหธนาคารติดตอรานคาใหเขารวมกับธนาคารมากขึ้น เชน ปายรับ
บัตร 

ออมสินวีซาเดบิตจากรานคา 
           3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน
ในการชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ การชําระสินคาดวยบารโคดผานเครื่อง ATM ควรมีบริการใหหลากหลายมาก 
ยิ่งขึ้น 

4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ
ตองการในปจจุบันหรือไม 

ตอบ เพียงพอแลว แตไมมีระบบการขยายวงเงินการทีมีบัตรวงเงินเยอะมีความ
เสี่ยงตอ 

จํานวนเงินในบัญชีเม่ือมีการสูญหาย 
         5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 

ตอบ รูปแบบบัตรนาจะมีความนาสนใจมากกวาน้ี เชนการวาดรูปดีไซนบัตรตัวเอง
ได 

เหมือนของธนาคารธนชาติ หรือบัตรลายการตูนตางๆ 
       6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ
ทานเคยประสบปญหาหรือไม 

ตอบ ยังไมพบปญหาเพราะไมคอยไดใชชําระคาสินคา 
      7. ความเชื่อม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชนไร 

ตอบ มีความเชื่อม่ันเพราะรัฐบาลเปนประกัน และรับประกันเงินฝากรอยเปอรเซ็นต 
     8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทางอะไร 
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ตอบ จากการโฆษณาทางทีวี และจากอินเตอรเนต 
     9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
    ตอบ อยากใหเพ่ิมลวดลายใหมากขึ้น บริการโทรขยายวงเงินได ไมใชวาทําบัตรใหม
ก็ไดแตบัตรรูปแบบเดิมๆ 

บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 2  (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . การถอนเงินสดจากเคร่ือง ATM มีนอยไปเสียเวลาหาตูของธนาคารออมสิน 
สวน 

การใชบัตรชําระคาบริการน้ันผมเคยใชบัตรเดบิตแลวโดนชารจจากรานคาจากน้ันมาก็เลยไมใช
อีกเลยครับ และอีกอยางก็ชื้อสิน 

2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. ผมอยากใหธนาคารติดตอรานคาใหเขารวมกับธนาคารมากขึ้น เชน ปายรับ
บัตร 

ออมสินวีซาเดบิตจากรานคา 
3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน
ในการชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ การชําระสินคาดวยบารโคดผานเครื่อง ATM ควรมีบริการใหหลากหลายมาก 
ยิ่งขึ้น 

4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ
ตองการในปจจุบันหรือไม 

ตอบ เพียงพอแลว แตไมมีระบบการขยายวงเงินการทีมีบัตรวงเงินเยอะมีความ
เสี่ยงตอ 

จํานวนเงินในบัญชีเม่ือมีการสูญหาย 
5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ รูปแบบบัตรนาจะมีความนาสนใจมากกวาน้ี เชนการวาดรูปดีไซนบัตรตัวเอง
ได 

เหมือนของธนาคารธนชาติ หรือบัตรลายการตูนตางๆ 
    6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและ

บริการทานเคยประสบปญหาหรือไม 
ตอบ ยังไมพบปญหาเพราะไมคอยไดใชชําระคาสินคา 
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  7. ความเชื่อม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปน
เชนไร 

ตอบ มีความเชื่อม่ันเพราะรัฐบาลเปนประกัน และรับประกันเงินฝากรอยเปอรเซ็นต 
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง

อะไร 
ตอบ จากการโฆษณาทางทีวี และจากอินเตอรเนต 

 9.  ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวซีาเดบิตอยางไร 
    ตอบ อยากใหเพ่ิมลวดลายใหมากขึ้น บริการโทรขยายวงเงินได ไมใชวาทําบัตรใหม
ก็ไดแตบัตรรูปแบบเดิมๆ 
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บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 3  (Interview) 

 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . พอใจดานการถอนเงินสดผานเคร่ือง ATM แตนาจะมีใหครอบคลุมมากกวาน้ี 
           2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. การบริการรับแจงปญหาลูกคาไมคอยไดรับความสะดวก 
          3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินใน
การชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ ไมคอยไดใช กลัวรานคาไมรับ 
4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ

ตองการในปจจุบันหรือไม 
ตอบ เพียงพอ 

5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ นาจะมีลวดลายใหมากกวาน้ี 

6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ
ทานเคยประสบปญหาหรือไม 

ตอบ ไมเคย 
7. ความเช่ือม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชน
ไร 

ตอบ มีความเชื่อม่ัน 
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง
อะไร 

ตอบ สาขา  โทรทัศน 
 9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
    ตอบ อยากใหมีการชิงโชค 
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บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 4  (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . พอใจมากครับ สะดวก สบาย รวดเร็วทันใจ ทั้งถอน โอน จาย 
           2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. เพียงพอแลวครับ ไมตองการมากไปกวาน้ี แคความจริงใจในการบริการที่ดีดี  
ควรปรับแตงเพ่ิมเติมในสวนที่ขาดหาย ไมวาจะเปนสีสัน สิทธิประโยชนและลวดลาย 
          3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินใน
การชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ ไมแตกตางจากธนาคารพาณิชยอ่ืน 
4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ

ตองการในปจจุบันหรือไม 
ตอบ เพียงพอไมมากนอยเกินไป ควรมีการเพ่ิมหรือลดวงเงินดวยการโทรศัพท 

5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ เปนเอกลักษณของธนาคารไดอยางชัดเจน อาจจะตองออกแบบบัตรใหดู
ทันสมัยมากขึ้น 

6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ
ทานเคยประสบปญหาหรือไม 

ตอบ ไมเคย 
7. ความเช่ือม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชน
ไร 

ตอบ มีความเชื่อม่ันใจในระบบ เทคโนโลยี โปรงใสตรวจสอบได 
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง
อะไร 

ตอบ  โทรทัศน  ปายโฆษณาสถานที่ตางๆ 
 9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
    ตอบ โปรโมรชั่นบัตรใหม สวนลดรานคาใหครอบคลุม 
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บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 5  (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . ถอนเงินผานตูมีตูนอยไปเสียเวลาหา ชําระดวยบัตรเดบิตโดนชารจ 
           2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. อยากใหมีรานคารวมรายการมากขึ้น 
          3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินใน
การชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ อานบารโคดจากตู 
4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ

ตองการในปจจุบันหรือไม 
ตอบ เพียงพอ 
5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ รูปแบบนาจะมีการเจาะกลุมตลาดมากขึ้น 
6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ

ทานเคยประสบปญหาหรือไม 
ตอบ รูดบัตรแลวโดนคาธรรมเนียม 

7. ความเช่ือม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชน
ไร 

ตอบ มีความเชื่อม่ัน รัฐบาลเปนประกัน 
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง
อะไร 

ตอบ  เว็ปไซคธนาคาร 
 9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
    ตอบ ลวดลาย โทรขยายวงเงิน เพ่ิมความสะดวกในการทําบัตรใหม 
 

 
 
 
 



42 
 

บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 6  (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . พอใจ 
           2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. สวนลดรานคา 
          3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินใน
การชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ ดี แตบางรานปฎิเสธการรับบัตร 
4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ

ตองการในปจจุบันหรือไม 
ตอบ เพียงพอ 
5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ ดีมาตรฐาน 
6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ

ทานเคยประสบปญหาหรือไม 
ตอบ เคยประสบปญหารานคาปฏิเสธการรับบัตร 
7. ความเช่ือม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชน

ไร 
ตอบ เชื่อม่ันในธนาคารออมสิน 
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง

อะไร 
ตอบ  อินเตอรเนต ทีวี 
 9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
    ตอบ รานคาไมควรคิดคาธรรมเนียมบัตรเพ่ิมเพราะเปนบัตรเงินสด 
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บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 7  (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . แกไขปญหาไดชา 
           2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. เพ่ิมศูนยบริการลูกคา 
          3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินใน
การชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ ดี 
4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ

ตองการในปจจุบันหรือไม 
ตอบ เพียงพอ 
5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ มีลวดลายสีสันนอย ไมคอยนาสนใจ 
6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ

ทานเคยประสบปญหาหรือไม 
ตอบ ไมเคย 

7. ความเช่ือม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชน
ไร 

ตอบ มีความเชื่อม่ัน  
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง
อะไร 

ตอบ  โทรทัศน 
 9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
    ตอบ เพ่ิมจุดบริการลูกคา 
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บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 8  (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . พอใจ 
           2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. ซ้ือสลาก รับเงินสลากผานตู 
          3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินใน
การชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ เคยใชบริการ แตทางรานไมรับบัตร 
4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ

ตองการในปจจุบันหรือไม 
ตอบ เพียงพอ 
5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ อยากใหมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น 
6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ

ทานเคยประสบปญหาหรือไม 
ตอบ เคยรูดบัตรไมได 
7. ความเชื่อม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชน

ไร 
ตอบ มีความเชื่อม่ัน  
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง

อะไร 
ตอบ  โทรทัศน 
9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
ตอบ รานคารับบัตร 
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บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 9  (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . การบริการชา 
           2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. ศูนยรับแจงปญหา 
          3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินใน
การชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ ไมเคยใช 
4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ

ตองการในปจจุบันหรือไม 
ตอบ เพียงพอ 
5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ ควรมีสีสันมากกวาน้ี 
6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ

ทานเคยประสบปญหาหรือไม 
ตอบ ไมเคยใช 
7. ความเช่ือม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชน

ไร 
ตอบ เชื่อมันในชื่อเสียงของธนาคาร 
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง

อะไร 
ตอบ  สาขา โทรทัศน 

 9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
    ตอบ ควรมีการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากกวาน้ี 
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บทสัมภาษณลูกคา ธนาคารออมสิน คนที่ 10 (Interview) 
 1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสิน ทานไดรับความพึงพอใจ
หรือไม 

ตอบ . ถอนเงินผานตูแลวไมไดรับเงิน  
           2. ทานคิดวาอยากใหบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินเพิ่มเติมบริการอะไร
ที่นอกเหนือจากบริการในปจจุบันที่ทานไดรับ 

ตอบ. ถอนเกินบัญชี 
          3. ทานไดรับการบริการที่ดีหรือไมเม่ือใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินใน
การชําระคาสินคาและบริการ 

ตอบ ไดรับการบริการที่ดี 
4. ทานคิดวาวงเงินในการใชจายของบัตรออมสินวีซาเดบิตเพียงพอกับความ

ตองการในปจจุบันหรือไม 
ตอบ เพียงพอ 
5. รูปแบบของตัวบัตรมีรูปแบบเปนเชนไรในดานลวดลายและสีสัน 
ตอบ นาจะมีหลายๆ รูปแบบใหเลือก 
6. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินในการชําระคาสินคาและบริการ

ทานเคยประสบปญหาหรือไม 
ตอบ ไมเคย 
7. ความเชื่อม่ันที่ทานมีตอบัตรออมสินวีซาออสินเดบิตธนาคารออมสินเปนเชน

ไร 
ตอบ ม่ันคงเปนธนาคารรัฐ 
8. ทานไดรับขาวสารดานบัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคารออมสินทางชองทาง

อะไร 
ตอบ  โฆษณาทีวี 
 9 ทานมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เก่ียวกับบัตรออมสินวีซาเดบิตอยางไร 
    ตอบ  ควรปรับปรุงการใหบริการทางโทรศัพท 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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หมายเลขแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิต ธนาคารออมสิน 
ในเขตกรุงเทพ 

 
 คําชี้แจง  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบัตรออม
สินวีซาเดบติ ธนาคารออมสิน รวมถึงการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Independent Study) ระดับ
ปริญาโท หลกัสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 ทางผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยจะเก็บขอมูลของทาน
เปนความลบัโปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองหรือเติมขอความลงในชองวาง ใหไดความ
ครบถวนสมบรูณ โดยตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยขอมูลสวนบุคคล 
ตอนที่ 2 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลในการใชบริการบัตรวีซาเดบิต ธนาคารออมสิน 
ตอนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชบริการบัตรวซีาเดบิต ธนาคารออมสิน 
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สวนที่ 1 ปจจัยขอมูลสวนบุคคล 
สวนที่  1  :  ขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
 

โปรดทําเคร่ืองหมาย () ในชองท่ีตรงกับขอมูลของทานมากท่ีสุด 

1. เพศ 
    1) ชาย    2) หญิง 

2. อายุ 
    1) 20-30 ป    2) 31 - 40 ป    

   3) 41 - 50 ป   4) 51 - 60 ป  

3. สถานภาพ 
 OO 1) โสด OO   2) สมรส   

OO  3) หยาราง/หมาย  

4. ระดับการศึกษา 
 OO   1) ตํ่ากวาปริญญาตรี OO  2) ปริญญาตรี   

 OO   3) ปริญญาโท OO  4) สูงกวาปริญญาโท  

5. อาชพี 
 OO   1) ขาราชการ OO  2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 OO   3) พนักงานเอกชน OO  4) ประกอบธุรกิจสวนตัว 

  OO  5) อาชีพอิสระ OO 6) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..................... 

6. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 OO  1) นอยกวา 5 ป หรือ 5 ป                 2) 6-10 ป 

 OO   3) 11-15 ป           4) 15-20 ป 

 5) มากกวา 20 ป  ขึ้นไป 
 

7. รายไดรวมเฉล่ียตอเดือน 
    1) ตํ่ากวา  10,000 บาท  OO  2) 10,001 - 20,000 บาท  

 OO   3) 20,001 - 30,000 บาท OO  4) 30,001 - 40,000 บาท    

            OO  6) 50,001 - 60,000 บาท  OO  7) มากกวา 60,000 บาท ขึ้นไป  
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สวนที่  2  :  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการบัตรออมสินวีซา 
เดบิต ธนาคารออมสิน 
   

ระดับอิทธิพล ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้ 
ขอใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรออมสิน    
วีซา เดบิต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง   นอย นอยที่สุด 

ดานผลิตภัณฑ 
1.รูปแบบและสีสันของบัตรวีซาเดบิต
ธนาคารออมสินมีความทันสมัย 

     

2. บัตรวีซาเดบิต ธนาคารออมสินสามารถ
ใชสะดวกคลองตัว 

     

3. บัตรออมสินวีซาเดบิตธนาคาร     ออม
สินใชแทนเงนิสดเพื่อชําระคาสินคาหรือ
บริการ ตามรานคาหรือสถานบริการ ชัน้
นําไดทั้งใน และนอกประเทศ 

     

ดานราคา 
4.คาธรรมเนียมในการทําบัตรและ
คาธรรมเนียมรายปบัตรวีซาเดบิตธนาคาร
ออมสินมีความเหมาะสม 

     

5. วงเงินของบตัรในการชําระคาสินคาหรือ
บริการสูงสุด 100,000 บาทตอวัน
เหมาะสม 

     

6. วงเงินของบตัรในการถอนเงินที่เครือ่ง 
ATM สูงสุด 200,000 บาทตอวัน 
เหมาะสม 
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สวนที่  2  :  (ตอ) 
 

ระดับอิทธิพล ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้ 
ขอใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรออมสิน    
วีซา เดบิต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง   นอย นอยที่สุด 

ดานการจัดจาํหนาย 
7. การชําระคาสินคาและบริการที่จุดขาย มี
รานคารับบัตรเพียงพอตอการใหบริการ 

     

8. การใชบัตรวีซาเดบิตออมสินทําธุรกรรม
ผานเครื่อง ATM ไดรับความสะดวก 

     

9.ใชบัตรวีซาเดบิต ธนาคารออมสินในการ
ชําระคาสินคาและบริการมากกวา 24 ลาน
แหงทั่วโลก และถอนเงินที่เครือ่ง ATM 
ตางประเทศไดทั่วโลก 

     

ดานสงเสริมการตลาด 
10. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการใชบัตรวีซา
เดบิต ธนาคารออมสิน ที่ไดดําเนินการทาง
ส่ือ(วิทยุ) 

     

11.สิทธิประโยชนและการสงเสริมการขาย
ในการแจกของสมนาคุณเมื่อขอทําบัตร
ใหม เชน การแจกรมกันแดด หรอืของที่
ระลึกอื่น  

     

12. การสง Sale Slips เขารวมกิจกรรมชิง
โชคแจกรถ และของรางวัลที่ผานมาลาสุด
ทานไดรับรูขาวสารการประชาสัมพันธ 

     

ดานบุคลากร 
13. เมื่อทานทาํการติดตอพนักงานในการ
ขอเปนสมาชิกบัตรออมสิน วีซา    เดบิต 
ธนาคารออมสิน การบริการท่ีไดรับจาก
พนักงาน 

     

14. เมื่อเกิดปญหาขัดของเกีย่วกับการใช
บริการบัตร ทานไดรับความสะดวกจาก
พนักงาน  
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สวนที่  2  :   (ตอ) 
 

ระดับอิทธิพล ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้ 
ขอใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรออมสิน    
วีซา เดบิต มากที่สุด มาก ปานกลาง   นอย นอยที่สุด 

15.เมื่อทานตองการรับขอมูล ขาวสารบัตร
ออมสินวีซา เดบิต ธนาคารออมสินทาน
ไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองจากพนักงาน 

     

ดานลักษณะทางกายภาพ 
16. บัตรออมสินวีซา เดบิต สามารถใช
แทนเงนิสดได 

     

17.บัตรออมสินวีซาเดบิต มีความสะดวก
ปลอดภัยในการใชบริการเพราะมี
ลายเซ็นตดานหลังบัตรแสดงความเปน
เจาของ  

     

18. บัตรออมสินวีซาเดบิต มีบริษัทวีซา 
อินเตอรเนชั่นจํากัด เปนผูควบคุม
มาตรฐานการออกบัตรซึ่งเปนที่ยอมรับทั่ว
โลก 

     

ดานกระบวนการ 
19. ขั้นตอนและกระบวนการสมัครเปน
สมาชิกบัตรออมสินวีซาเดบิต สะดวก
รวดเร็ว 

     

20. เมื่อทานสมัครเปนสมาชิกบัตรออมสิน 
วีซาเดบิต ทานไดรับบัตรและซองรหัส
สามารถใชไดตามขั้นตอนโดยไมเกิด
ปญหา 
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สวนที่  2  :   (ตอ) 
 

ระดับอิทธิพล ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดตอไปนี้ 
ขอใดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบัตรออมสิน    
วีซา เดบิต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง   นอย นอยที่สุด 

21.ในการติดตอเมื่อเกิดปญหาการใช
บริการ เชน การอายัดบัตร หรือบัตรไม
สามารถทํารายการได มีกระบวนการ
ขั้นตอนในการแกปญหาไดรวดเร็ว 

     

ดานการเพ่ิมผลผลิต 
22. ธนาคารไดทําการปรับปรุงรูปแบบบัตร
และสีสรร เพื่อความทันสมัยใหเหมาะสม
กับยุคโลกาภิวัฒน  

     

23. ธนาคารไดใชสัญลักษณวีซาเดบิตบน
บัตรออมสินวีซาเดบิต  ซึ่งเปนสัญลักษณ
เดียวกับบัตรเครดิต ทําใหเกิดความ
คลองตัวในการใชบริการ 

     

24 . ธนาคารไดพัฒนาระบบงานให
สามารถเปดใชบริการบัตรไดทันที ที่สาขา
เมื่อผูถือบัตรติดตอขอรับบัตรใหม 

     

 
วนที่ 3 : พฤติกรรมการใชบริการบัตรออมสินวีซา เดบิต 

1. การใชบริการบัตรออมสินวีซาเดบิตในการถอนเงินสด..........คร้ัง /เดือน 
2. การใชจายผานบัตรออมสินวีซาเดบิตในการซื้อสินคา...........คร้ัง/เดือน 
3. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตในการซื้อสินคา.................... บาท /คร้ัง 
4. การใชบัตรออมสินวีซาเดบิตในการถอนเงินสด...................บาท/คร้ัง 

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ
...............................................................................................................................................
................................................................................................................................. 

                          *******  ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม  ******* 
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ประวัติผูศึกษา 

        นายสุระ  เวชมนัส เกิดเม่ือวันที่ 20 มีนาคม 2518 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะ
บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป จากสถาบันราชภัฎเพชรบูรณ เม่ือปการศึกษา 2545 และ
ศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ตั้งแตปการศึกษา 2554 ปจจุบันทํางาน ธนาคารออมสิน สํานักงาน
ใหญ 

 


