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บทคัดยอ 

 
        การศึกษาคนควาดวยตนเอง  เร่ือง  การศึกษากลยุทธการเพ่ิมสวนแบงการตลาดดาน   
เงินฝากของธนาคารออมสิน  มีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาปญหาในเรื่องสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของธนาคารออมสิน  และกําหนดกลยุทธในการเพิ่มสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสิน  พรอมทั้งนํากลยุทธดังกลาวเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาเชิงกลยุทธทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอไป 
        จากการศึกษาผูศึกษาไดศึกษาและวิเคราะหถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นพบวา ธนาคารออมสินมี
ปญหาในเรื่องของสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงเม่ือเปรียบเทียบจากสวนแบงการตลาด
ดานเงินฝากของธนาคารคูแขง  โดยมองในภาพรวมทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงิน ตั้งแตป 2552 
จนถึงปจจุบัน ณ เดือนกรกฎาคม  2555  โดยปจจุบัน ณ เดือนกรกฎาคม 2555 ธนาคารก็มี
สวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงอยางเห็นไดชัดจากป 2554 รวมทั้งปญหาดังกลาวยัง
สืบเน่ืองมาจากแนวโนมการแขงขันในตลาดเงินสูงขึ้น  และจากการฟนตัวของเศรษฐกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป  จึงมีผลทําใหแตละธนาคารตางทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  และ
นําเสนอกลยุทธใหมๆ เพ่ือนํามาใชในการออกผลิตภัณฑเงินฝากใหสามารถที่จะตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาใหมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับในปจจุบันจากการขยายตัวของเศรษฐกิจทําให
มีผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนในตลาดนี้เปนจํานวนมาก ตลอดจนมีสินคาทดแทนและการ
ใหบริการที่มีความหลากหลายมากขึ้น  จึงสงผลกระทบตอการตัดสินใจของลูกคาในการเลือกใช
ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารได 
        การศึกษาในครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึกษา
ไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากการนําขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษา เอกสารงานวิจัย 
และปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกรมาทําการวิเคราะหในภาพรวม  รวมทั้งเก็บขอมูลปฐมภูมิจาก  



แบบสอบถาม  และจากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหาร  สัมภาษณพนักงานในแผนกตางๆ ที่
เก่ียวของ ตลอดจนสัมภาษณลูกคาของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ  จํานวน 10 ทาน  ซ่ึงจาก
ผลการศึกษาทําใหผูศึกษาไดวิเคราะหหาแนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธในการเพิ่มสวน
แบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินจาก  3  กลยุทธทางเลือก  คือ  
        ทางเลือกที่  1  กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาตลาด (Market Development)   
        ทางเลือกที่  2  กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ  
(Product Development)   
        ทางเลือกที่  3  กลยุทธการเติบโตแบบการเจาะตลาด (Market Penetration)  
        ทั้งน้ีผูบริหารเล็งเห็นวา  กลยุทธทางเลือกที่  2  เปนกลยุทธที่เหมาะสมตอสภาวะตางๆ ที่
เกิดขึ้น  และสามารถนํามาใชในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของ
ธนาคารได  รวมทั้งกลยุทธดังกลาวยังสามารถที่จะรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐานลูกคาใหม
ใหเพ่ิมมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังสามารถท่ีจะนําเอากลยุทธทางเลือกที่ 1 และ 3 มาใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงองคกรในโอกาสตอไปไดในอนาคต 



กิตติกรรมประกาศ 

  
        การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความกรุณาและความ
ชวยเหลืออยางดียิ่งจาก  อาจารยอนุฉัตร ช่ําชอง อาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
รวมทั้งคณะอาจารยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทุกทาน ที่ไดกรุณาให
คําแนะนํา  ตรวจทานและแกไขเนื้อหาของการศึกษาคนควาดวยตนเองที่ดีมาโดยตลอด และ
ขอขอบพระคุณผูบริหาร และบุคลากรของธนาคารออมสิน ที่ไดกรุณาสละเวลาในการให
สัมภาษณ และใหขอมูลตางๆ ที่เก่ียวของเพ่ือนํามาใชประกอบการศึกษาในครั้งนี้  จึงทําให
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีถูกตองสมบูรณยิ่งขึ้น  ขาพเจาจึงขอกราบขอบพระคุณทุก
ทานเปนอยางสูง 
        ทั้งน้ี  ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของขาพเจาที่ใหการสนับสนุนใน
การมาศึกษาตอระดับปริญญาโท  รวมทั้งเปนกําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษา
คนควาดวยตนเอง  และขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรู  ทําใหสามารถนําความรูที่
ไดรับจากทานมาใชในการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีไดเปนอยางดี 
        สุดทายน้ีผูทําการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา  การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ีจะเปน
ประโยชนสําหรับทานที่สนใจ และสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในองคกรของทานได   
แตหากการศึกษาในครั้งน้ีมีขอบกพรองประการใด  จึงใครขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 



สารบัญ 

 
 หนา 
บทคัดยอ  ................................................................................................................. ง 
  
กิตติกรรมประกาศ  .................................................................................................... ฉ 
  
สารบัญ  .................................................................................................................... ช 
  
สารบัญตาราง  .......................................................................................................... ฌ 
  
สารบัญแผนภูมิ  ........................................................................................................ ญ 
  
สารบัญภาพ  ............................................................................................................. ฎ 
  
บทที ่  

1. บทนํา  ............................................................................................................ 1 
องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร  ............................................................. 1 
ปญหาและลักษณะที่เกิดขึ้นภายในองคกร  .................................................... 6 
ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร  ............................... 10 
วัตถุประสงคของการศึกษา  ........................................................................... 11 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  ........................................................................... 12 
  

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ  ........................................................... 12 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป  PEST  Analysis  .................................... 13 
การวิเคราะหอุตสาหกรรม  Five - Force  Model  ......................................... 14 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม  SWOT Analysis  ............................................. 16 
การวิเคราะหโอกาสและปญหาโดยใช  TOWS  Matrix  ................................. 18 
ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  7 Ps  ......................................................... 22 
  



สารบัญ (ตอ) 
 
 หนา 
บทที ่  

งานวิจัยที่เก่ียวของ  ……………………………………………………………… 23 
  

3. ระเบียบวิธกีารศึกษา  และผลการศึกษา  .......................................................... 28 
การเก็บรวบรวมขอมูล  ................................................................................. 28 
การวิเคราะหขอมูล  และสรุปผลการศึกษา  ..................................................... 29 
แนวทางเลือก และการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา  ........................ 64 
  

4. สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ  ............................................ 82 
สรุปผลการศกึษา  ........................................................................................ 82 
ขอเสนอแนะสาํหรับองคกร  .......................................................................... 85 
ขอจํากัดของการศึกษา  ................................................................................ 85 
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป  .............................................................. 86 
  

บรรณานุกรม  ……………………………………………………………………………… 87 
  
ภาคผนวก  ................................................................................................................ 89 

ภาคผนวก ก บทสัมภาษณ  ........................................................................... 90 
ภาคผนวก ข แบบสอบถาม  ......................................................................... 108 
  

ประวตัิผูศึกษา  .......................................................................................................... 113 
  



สารบัญตาราง 
 
ตารางที ่  หนา 

1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเพศอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน  .......................................................... 

 
31 

2 แสดงจํานวนและรอยละของผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสินที่กลุมตวัอยาง
ใชมากท่ีสุดในปจจุบัน  ................................................................................ 

 
34 

3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามความถีใ่นการใช
บริการดานเงินฝาก  ................................................................................... 

 
35 

4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามจํานวนเงิน
ในแตละครั้งตอการฝากเงินกับธนาคาร  .................................................. 

 
36 

5 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเหตุผลการตัดสินใจ
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินอันดับที่ 1 …………………… 

 
37 

6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเหตุผลการตัดสินใจ
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของ  ธนาคารออมสินอันดับที่ 2 ………………….. 

 
38 

7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเหตุผลการตัดสินใจ
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของ  ธนาคารออมสินอันดับที่ 2  ………………… 

 
38 

8 แสดงจํานวนและรอยละของผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นที่กลุมตวัอยาง  
อยากใหธนาคารออกผลิตภัณฑในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย   

 
39 

9 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามแหลงขาวสาร
เก่ียวกับผลติภัณฑเงินฝากธนาคารออมสนิที่ไดรับ ......................................... 

 
40 

10 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามพฤติกรรมหลังจาก  
ที่เลือกใชผลติภัณฑเงินฝากของธนาคาร  ....................................................... 

 
41 

11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามพฤติกรรมการ
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืนๆ  .................................................. 

 
42 

12 แสดงคาเฉลี่ยและหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตวัอยางโดยจําแนก
ตามปจจัยทางการตลาด  .................................................................................. 

 
43 

13 แสดงการวิเคราะห TOWS  Matrix  …………………………………………… 63 
14 แสดงการประเมินผลทางเลอืก (Data Matrix Analysis)  ............................. 70 
15 แสดง  Action  Plan  ป  2556 ไปจนถึงเดือนมกราคม ป 2557 .................. 80 



สารบัญแผนภูมิ 
 
แผนภูมิที่  หนา 

1 แสดงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงินป  
2552 ถึง  กรกฎาคม 2555  ……………………………………………….. 

 
8 

2 แสดงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินป  2552 ถึง 
กรกฎาคม  2555  ............................................................................. 

 
8 

3 แสดงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบ 
กับธนาคารกรุงไทย ป  2552  ถึง  กรกฎาคม  2555  ..........................

 
9 

4 แสดงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบ 
กับธนาคารกรุงเทพ  ป  2552  ถึง  กรกฎาคม  2555  ....................... 

 
9 

5 แสดงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงินป 
2552 ถึง  กรกฎาคม 2555  …………………………………………….. 

 
53 

6 แสดงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินป  2552 ถึง 
กรกฎาคม  2555  …………………………………………………………

 
53 

7 แสดงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบ  
กับธนาคารกรุงไทย  ป  2552  ถึง  กรกฎาคม  2555  …………………

 
54 

8 แสดงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบ 
กับธนาคารกรุงเทพ  ป  2552  ถึง  กรกฎาคม  2555 ………………… 

 
54 

   



สารบัญภาพ 

 
ภาพที่  หนา 

1 แสดงโครงสรางของธนาคารออมสิน  …………………………………………. 3 
2 แสดงภาพผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินที่ผานมาสําหรับปสิน้สุด  31  

ธันวาคม  2554  ........................................................................................
 
5 

3 แสดงภาพเคร่ืองมือการวิเคราะห  PEST  Analysis  .................................. 13 
4 แสดงภาพเครือ่งมือการวิเคราะห  Five  Forces  Model  ........................... 14 
5 แสดงภาพเคร่ืองมือการวิเคราะห  SWOT  Analysis  ................................. 16 
6 แสดงภาพเคร่ืองมือการวิเคราะห  TOW  Matrix  ...................................... 18 
7 แสดงภาพเคร่ืองมือการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด 7 Ps  …………. 22 



13 
 

 

 

บทที่ 1 
บทนํา 

องคกร  และลักษณะธุรกิจขององคกร 
  
 ชื่อองคกร 
         ธนาคารออมสิน 
 
 ภาพรวมและประวตัิความเปนมาขององคกร 
         ธนาคารออมสินเปนสถาบันเงินที่อยูภายใตการกํากับดูแลของรัฐบาล ซ่ึงกอตั้งขึ้นในป 
พ.ศ. 2456  โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ผูทรงริเร่ิมนํากิจการดานการออมมา
ใชเปนครั้งแรก ตอมาทรงโปรดใหตราพระราชบัญญัติคลังออมสินประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2456 ที่เรียกวาคลังออมสิน สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและทรงโปรดเกลาฯ 
พระราชทานเงินทุนประเดิมจายเงินคงพระคลังมหาสมบัติหน่ึงแสนบาทใหเปนทุนดําเนินการ  
จนกระทั่งในยุคที่นายปรีดี พนมยงค  เปนนายกรัฐมนตรี ทานไดสนับสนุนใหคลังออมสินเปลี่ยน
ฐานะเปนธนาคารออมสินเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2490 เปนตนมาและมีฐานะเปนนิติบุคคล
บริหารงานโดยอิสระภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ  ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เปนผูแตงตั้ง โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีนิสัยรักในการออมทรัพยและเพื่อ
ใหบริการทางการเงินแกประชาชนทั่วไป และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
        ปจจุบันธนาคารออมสินมีบุคลากร ณ วันที่ 14 กันยายน  2555 จํานวนทั้งสิ้น 18,215 คน 
เปนพนักงานจํานวน 13,947 คน และลูกจางจํานวน  4,268 คน และมีธุรกิจตลอดจนการ
ใหบริการที่สามารถรองรับกับความตองการของประชาชนอยางหลากหลาย ทั้งทางดานเงินฝาก 
สินเชื่อ  และการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ  รวมทั้งการดําเนินภารกิจภายใตนโยบายที่
ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล  เชน โครงการธนาคารประชาชน โครงการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง  และขยายธุรกิจรูปแบบตางๆ  อยางตอเน่ือง  ทั้งนี้ จากผลการดําเนินงานงวด   
ไตรมาส 1/2555  ณ  วันที่ 31  มีนาคม  2555  ธนาคารมีกําไรสุทธิอยูที่ 3,611 ลานบาท 
        จากความมุงม่ันและใหความสําคัญที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับ    
ฐานรากและชุมชนดวยการสรางโอกาสใหประชาชนในระดับฐานรากใหสามารถเขาถึงแหลง
เงินทุนและบริการทางการเงินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนเปนสถาบันการเงินชั้นนํา
ที่สรางคุณคาใหกับสังคมและดูแลอนุรักษสิ่งแวดลอม  จึงทําใหธนาคารไดรับรางวัลรัฐวิสาหกิจ 
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ยอดเยี่ยมกลุมสถาบันการเงิน  รางวัล “Bank of The Year 2011” และ “Banker Of The Year 
2011”  รางวัลผลิตภัณฑเงินฝากยอดเยี่ยมประจําป 2554  รวมทั้งไดรับรางวัลสถานประกอบ
กิจการดีเดนดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานระดับประเทศ  
ตลอดจนไดรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005  ดานความปลอดภัยสารสนเทศและความ
ตอเน่ืองในการใหบริการท่ีครอบคลุม  จึงทําใหธนาคารเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยองจาก
องคกรและสถาบันทั้งในและตางประเทศ 
 
 การประกอบธุรกิจ 
         ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง  
โดยมีคณะกรรมการธนาคารออมสินเปนผูวางนโยบาย และควบคุมดูแลกิจการ ตลอดจนมี
ผู อํานวยการธนาคารออมสินทําหนาที่บริหารงานของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย           
กฎระเบียบและขอบังคับ  ซ่ึงปจจุบันธนาคารมีผลิตภัณฑ  และบริการหลัก  ดังน้ี 

1.   ผลิตภัณฑเงินฝาก ไดแก เงินฝากหลักและเงินฝากโปรโมชั่น สลากออมสิน เงินฝาก
สงเคราะหชีวิตพันธบัตร 

2.   ผลิตภัณฑสินเชื่อ ไดแก สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเศรษฐกิจฐานราก สินเชื่อเคหะสินเชือ่
ธุรกิจรายยอย  สินเชื่อภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ  สินเชื่อเอกชนรายใหญ  สินเชื่อเพ่ือพัฒนากลุม
อาชีพ 

3.   บริการทางการเงินดานอ่ืน ๆ ไดแก บัตรอิเล็กทรอนิกส Online Payment  
แลกเปลีย่นและโอนเงินตราตางประเทศ เช็คของขวัญ การออกหนังสือรับรองอ่ืนๆ ใหเชาตู
นิรภัย เปนตวัแทน/นายหนาคาหลกัทรัพยเปนที่ปรึกษาการลงทุน ฯ 

4.   เงินลงทุนในหลักทรัพยไดแก  การลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 
 โครงสรางองคกร 
         ปจจุบันธนาคารไดแบงโครงสรางออกแบงเปน 7 กลุม 24 สายงาน 18  ภาค  68 ฝาย  
และ  995 สาขา  (ขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน  2555) จากภาพดังตอไปน้ี 
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ภาพที่  1   โครงสรางของธนาคารออมสิน 
ที่มา : รายงานประจําป  2554  ธนาคารออมสิน 
         
 จะเห็นไดวาโครงสรางดังกลาวมีลักษณะเปนแบบทางการ (Bureaucracy) ซ่ึงจะ
แบงเปนลําดับชั้นและเปนแผนกอยางชัดเจน โดยจะแบงตามสายการบังคับบัญชา (Chain of 
Command) ตามหนาที่ (Function) ตามผลิตภัณฑ (Product) ตามขนาดของการควบคุม (Span 
of Control) เชน  ในแตละสายงานจะแบงออกเปนฝายตาง ๆ  ซึ่งในแตละฝายจะแบงเปน
หนวยหรือแผนก  และแตละแผนกจะประกอบไปดวยหัวหนา 1 คน มีลูกนองในแผนก ๆ ละ 2 – 
3 คน ตลอดจนมีการระบุตําแหนงที่ชัดเจน  (Formal Rules and regulations)   
 
 วิสัยทัศน 
         เปนสถาบันการเงินที่ม่ันคงเพื่อการออม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
ของประเทศ และเปนผูนําในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก ดวยการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล 
 
 พันธกิจ  
         1.  เปนสถาบันเพ่ือการลงทุนและการพัฒนา 
         2.  เปนสถาบันเพ่ือสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
         3.  เปนสถาบันเพ่ือการออม 
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         4.  เปนสถาบันทีดู่แลสังคมและสิ่งแวดลอม 
 
 คานิยม 
         ธนาคารมีความพรอมที่จะขับเคลื่อนองคกรใหไปสูความสําเร็จดวยการกําหนด
คานิยมรวม (Core  Value) เพ่ือใหพนักงานไดยึดถือและปฏิบัติรวมกัน  โดยใชชื่อ  “VIPS”  คือ 
         1.  มุงม่ันในวสิัยทัศน  (Vision  Focus) 
         2.  ยึดม่ันในคุณธรรม  (Integrity) 
         3.  เชี่ยวชาญงานบริการ  (Professionalism) 
         4.  รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  (Social  Responsibility) 
 
 วัตถุประสงค 
         1.  เพื่อเพิ่มและขยายขอบเขตการใหบริการธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายและ
ตอบสนองความตองการของลูกคาทุกกลุม สามารถสรางรายได ลดตนทุน และเพ่ิมมูลคาใหแก
ธนาคารในระยะยาว  
         2.  เพ่ือใหประชาชนและชุมชนในระดับฐานรากมีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ 
และไดรับการสงเสริมความรู  สงเสริมการตลาดชุมชน พรอมทั้งใหความสําคัญกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม  เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานของความพอเพียง 
         3.  เพื ่อสงเสร ิมใหเด ็ก  เยาวชน  และประชาชนตระหนักถึงความสําคัญและ
ประโยชนของการออมมีคานิยมและพฤติกรรมทางการออมที่เหมาะสม ซ่ึงจะนําไปสูการมีวินัย
ทางการเงิน  รวมทั้งสรางหลักประกันสําหรับประชาชนที่จะเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
         4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการแขงขันและประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการ
ภายในใหทัดเทียมกับสถาบันการเงินอ่ืน และสรางความเชื่อม่ันในกลไกการดําเนินงานของ
ธนาคารตอผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
 
 กลุมลูกคาหลัก 
         ในกลุมลูกคาเปาหมายของธนาคาร  ไดมีการแบงกลุมลูกคาออกตามผลิตภัณฑหลัก ซ่ึง
กลุมลูกคาดังกลาวประกอบดวยกลุมคนทุกเพศทุกวัย  ดังน้ี 
         1.   ผลิตภัณฑเงินฝาก  ประกอบดวยกลุมลูกคาบุคคล  กลุมเศรษฐกิจฐานราก  กลุม
ลูกคารายใหญ  กลุมลูกคาภาครัฐ  และกลุมลูกคานิติบุคคล  ซ่ึงสวนใหญใหบริการผานสาขา  รถ
และเรือเคลื่อนที่  ธนาคารโรงเรียน  ตลอดจนผานพนักงานที่ใหบริการนอกสถานที่ ฯ 
         2.   ผลิตภัณฑสินเชื่อ  ประกอบดวย  กลุมลูกคาบุคคล  กลุมลูกคาบานและที่อยูอาศัย 
กลุมสินเชื่อพัฒนากลุมอาชีพ  กลุมลูกคาเศรษฐกิจฐานราก  กลุมลูกคารายใหญ  และกลุมลูกคา
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ธุรกิจรายยอย (SMEs)  ซ่ึงสวนใหญใหบริการผานสาขา  และรถเคลื่อนที่ผานพันธมิตรทางธุรกิจ  
และรับชําระสินเชื่อผานเคานเตอรเซอรวิส  รวมทั้งบริการผานพนักงานใหบริการนอกสถานทีโ่ดย
การรับคําขอสินเชื่อ ณ โครงการอสังหาริมทรัพย   
         3.   บริการทางการเงินดานอื่น ๆ ประกอบดวย กลุมลูกคาบัตรและคาธรรมเนียม 
กลุมลูกคาบุคคล  กลุมลูกคาภาครัฐ  และกลุมลูกคานิติบุคคล  ซ่ึงสวนใหญใหบริการ ผานสาขา 
รถและเรือเคลื่อนที่ และชําระคาบริการผานเคร่ืองเอทีเอ็ม  ตลอดจนผานพันธมิตร เชน บริษัท
ไปรษณีย  และเคานเตอรเซอรวิส ฯ           
        นอกจากนี้  ธนาคารยังมีการใหบริการดานเงินลงทุนในหลักทรัพย ซึ่งประกอบดวย  
กลุมลูกคารายใหญ  และกลุมลูกคานิติบุคคล  โดยจะมีพนักงานทําหนาที่ในการใหบริการ
โดยตรง เพ่ือที่จะไดตอบสนองตอความตองการของลูกคาและตลาดมากขึ้น 
 
 ภาพรวมของอุตสาหกรรม 
         ธนาคารออมสิ น เปนสถาบันการ เ งิน เฉพาะกิ จภายใต การ กํ า กับ ดูแลของ
กระทรวงการคลัง  โดยมีวัตถุประสงคหลัก  เพ่ือสงเสริมใหประชาชนมีนิสัยในการออมทรัพย 
และเพ่ือใหบริการทางการเงินแกประชาชนทั่วไป  ตลอดจนทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
 

 
 
 

ภาพที่  2   ผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินที่ผานมาสําหรับปสิ้นสุด  31  ธนัวาคม  2554 
ที่มา  :      รายงานประจําป  2554  ธนาคารออมสิน 
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         แมวาที่ผานมาธนาคารออมสินตองเผชิญกับปจจัยที่ทาทายทั้งภาวะเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานหรือกฎระเบียบที่เก่ียวของธนาคารยังมีผลการ
ดําเนินงานที่โดดเดนในทุกๆ ดานโดยในป  2554  มีกําไรจากผลการดําเนินงานจํานวน 20,334 
ลานบาท ซ่ึงนับเปนผลประกอบการที่สูงสุดเปนประวัติการณของธนาคารจากความสามารถใน
การดําเนินธุรกิจและการบริหารสินทรัพยและหนี้สิน ทําใหมีรายไดดอกเบี้ยสุทธิมีกําไรและเงิน
ปนผลจากเงินลงทุนสูงกวาปกอน  มียอดเงินใหสินเชื่อและเงินฝากขยายตัวสูงตอเน่ืองจากป
กอนตามลําดับ  
         ทั้งนี้มาจากความเชื่อม่ันที่ลูกคามีตอธนาคาร การบริการที่จริงใจและเงื่อนไขผลิตภัณฑ
ที่จูงใจใหใชบริการอยางตอเน่ือง  ธนาคารจึงมุงเนนที่จะพัฒนาผลิตภัณฑพัฒนาการใหบริการ
และขยายเครือขายการใหบริการดานการพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ออมเงินที่คุมคาของประชาชน 
 
 สภาพการแขงขันและคูแขงหลัก 
         จากสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมดังกลาว ทําใหทราบวาการแขงขันของสถาบัน
การเงินปจจุบันมีแนวโนมการแขงขันในตลาดเงินสูงขึ้น  สงผลใหปจจุบันธนาคารมีคูแขงขันเปน
จํานวนมากเนื่องจาก  ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐที่ใหบริการในกลุม
ลูกคาบุคคลรายยอยกวารอยละ 90 จึงทําใหคูแขงเริ่มหันมาใหความสนใจในกลุมลูกคาเดียวกัน
กับธนาคาร  ซึ่งในปจจุบันคูแขงหลักของธนาคาร  ไดแก  ธนาคารพาณิชย  นอกจากนี้ยังมี
สถาบันการเง ินที ่ม ิใช ธนาคารพาณิชย  อาทิ  เชน  สหกรณออมทรัพย  บริษัทเงินทุน
อุตสาหกรรม ฯ  โรงรับจํานํา  ตลอดจนกองทนุตาง ๆ  เปนตน 
 
ปญหา  และลักษณะปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร 
 
        ปจจุบันธนาคารออมสินตองประสบปญหาในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลง
สืบเนื่องมาจากแนวโนมการแขงขันในตลาดเงินสูงขึ้น  และจากการฟนตัวของเศรษฐกิจที่เปนไป
อยางตอเนื่อง  ซึ่งจากปญหาดังกลาวมีผลทําใหธนาคารตางทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก และจําเปนตองนําเสนอผลิตภัณฑเงินฝากใหมๆ  หรือออกผลิตภัณฑเงินฝากสงเสริมการ
ขายใหมีความหลากหลายเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด  
รวมทั้งเพ่ือรักษาและขยายฐานลูกคาของธนาคารไว  ซ่ึงแตละธนาคารตางนํากลยุทธออกมาใชใน
การออกผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถแขงขัน  และใหไดเปรียบคูแขงขันทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว  
รวมทั้งใชกลยุทธดังกลาวมาเปนตัวเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝากไดในอนาคต 
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         ทั้งน้ี  ผลจากการที่ธนาคารนํากลยุทธมาใชในการออกผลิตภัณฑเงินฝากใหมที่ใหอัตรา
ผลตอบแทนสูงจะสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการแขงขันดานเงินฝาก  ตลอดจนการ
เพ่ิมขึ้นของสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก  และยังสงผลใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันในดานการ
สรางความนาเชื่อถือ (Reliability) แตในขณะเดียวกันภาพลักษณของธนาคารเฉพาะกิจน้ัน หรือ
การจัดการดานกระบวนการและคุณภาพยังถือวาเปนรองธนาคารพาณิชยและยังไมเปนที่นา
พอใจ  เน่ืองจากขั้นตอนที่มีความซับซอนและการออกผลิตภัณฑไมทันกับความตองการลูกคา
ตลอดจนสถานที่และการใหบริการหรือมิติคุณภาพดานการบริการยังไมทันสมัยเม่ือเทียบกับ
ธนาคารพาณิชย 
         จากขอมูลที่แสดงดังแผนภูมิรูปภาพที่  1 – 4  สะทอนใหเห็นวา  สวนแบงการตลาด
ดานเงินฝากของธนาคารออมสินในปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  2555  ลดลงอยางเห็นไดชัด
จากป  2554  แสดงใหเห็นวาธนาคารถูกแยงชิงสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก  ทําให
ธนาคารตองประสบปญหาในเรื่องของสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงและในอนาคต
สวนแบงการตลาดดังกลาวจะมีแนวโนมที ่ลดลงอยางตอเนื่อง  สงผลกระทบโดยตรงตอ
ธนาคารเปนอยางมาก  ซึ่งเมื่อมองในภาพรวมทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงินพบวา  สวนแบง
การตลาดดานเงินฝากของธนาคารในป 2552 จนถึงป 2553 มีสวนแบงการตลาดที่นอยมาก
ตามลําดับ   เมื่อเทียบกับคู แขงหลักอยางธนาคารพาณิชย  แตในขณะเดียวกันป  2554  
ธนาคารมีสวนแบงการตลาดที่เพ่ิมขึ้นมาเปนอับดับที่หน่ึง  เน่ืองจากธนาคารไดนํากลยุทธมาใช
ในการแขงขัน  ดวยการพัฒนาและออกผลิตภัณฑเงินฝากที่ใหผลตอบแทนสูงและจูงใจลูกคา
มากขึ้น  จึงทําใหสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตามยังถือวา
เปนรองคูแขงอยางธนาคารกรุงเทพที่ในปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  2555  ยังคงครองสวน
แบงการตลาดดานเงินฝากเปนอันดับที่หน่ึงอยูในขณะนี้ 
        นอกจากนี้ยังมีคูแขงอยางธนาคารกรุงไทยอีกธนาคารหนึ่ง  ซ่ึงถือไดวาเปนธนาคารที่
ดําเนินธุรกิจในรูปแบบรัฐวิสาหกิจเชนเดียวกับธนาคารออมสิน  และจากปปจจุบัน  ณ  เดือน
กรกฎาคม  2555  ธนาคารกรุงไทยมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่เพ่ิมขึ้น  โดยจากป  2554  
อยูที่  11.95 %  แตในปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  2555  มีสวนแบงการตลาดที่เพิ่มขึ้นเปน  
13.04 %  ซ่ึงถือวาเพิ่มขึ้นในอัตราสวนที่มากและขึ้นมาเปนอันดับที่สองรองจากธนาคาร
กรุงเทพ  มีผลทําใหธนาคารออมสินในปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  2555  มีสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากลดลงอยูที่  12.67 %  ตกมาเปนอันดับที่สาม  และคาดวาตอไปในอนาคต
สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารกรุงไทยมีแนวโนมที่จะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ  จึงทําใหธนาคาร
ตองเรงศึกษาพรอมทั้งกําหนดกลยุทธมาใชเปนตัวเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของ
ธนาคาร  รวมทั้งใหสามารถแขงขันกับคูแขง  และใหสามารถครองสวนแบงการตลาดดานเงิน
ฝากที่เพ่ิมขึ้นไดทั้งในระยะสั้น  และระยะยาวตอไป 
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แผนภูมิที่ 1 สวนแบงการตลาดดานเงินฝากทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงิน ป 2552 ถึง  กรกฎาคม 2555 
ที่มา   :       ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย  
                ธนาคารเฉพาะกิจ  และธนาคารออมสิน 
 
 

แผนภูมิที่ 2  สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสิน ป  2552 ถึง กรกฎาคม  2555 

ที่มา   :       ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย  
                ธนาคารเฉพาะกิจ  และธนาคารออมสิน 
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แผนภูมิที่ 3   สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบ 
                  กับธนาคารกรุงไทย ป  2552  ถึง  กรกฎาคม  2555 
ที่มา   :        ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย  
                 ธนาคารเฉพาะกิจ  และธนาคารออมสิน 
 
 

แผนภูมิที่ 4  สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบ 
                กับธนาคารกรุงเทพ  ป  2552  ถึง  กรกฎาคม  2555 
ที่มา   :       ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย  
                ธนาคารเฉพาะกิจ  และธนาคารออมสิน 
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ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร 
 
        จากปญหาดังกลาวขางตนในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของธนาคารน้ัน  
ถือเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งกับธนาคารออมสิน  ซึ่งแตละธนาคารจําเปนตองรักษาสวนแบง
การตลาด  และพยายามนํากลยุทธตาง ๆ มาใช  เพื ่อที ่จะใหสวนแบงการตลาดเพิ่มขึ ้น  
โดยเฉพาะอยางยิ่งสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก  นอกจากน้ีธนาคารยังคงตองรักษาฐาน
ลูกคาของตนเองไว  พรอมทั้งขยายฐานลูกคาดวยการตอบสนองตอความตองการของลูกคาใน
ทุก ๆ ดานอีกดวย  เพ่ือใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันและเกิดความพึงพอใจสูงสุดตอการใหบริการ
ที ่คุ มค า เช น การออกผลิตภัณฑเง ินฝากสงเสร ิมการขายที ่หลากหลาย และใหอ ัตรา
ผลตอบแทนสูง  ซ่ึงสิ่งเหลาน้ีสามารถชวยเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝากไดอีกทางหนึ่ง 
        ทั้งนี้ หากธนาคารออมสินไมทําการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  ตลอดจนหากลยุทธ
หรือหาแนวทางมาใชในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลง หรือหากปญหา
ดังกลาวของธนาคารไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไมสามารถแกไขปญหาได  รวมทั้งไม
สามารถเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝากไดเม่ือเทียบกับคูแขง  หรืออีกทางหนึ่งธนาคารไดนํา
กลยุทธมาใชในการออกผลิตภัณฑแลวไมตรงกับความตองการของลูกคา  จะสงผลใหตอไปใน
อนาคตธนาคารจะมีแนวโนมที่สวนแบงการตลาดดานเงินฝากลดลง  หรือโดนแยงชิงสวนแบง
การตลาด  รวมทั้งธนาคารไมสามารถที่จะรักษาและขยายฐานลูกคาไดทั้งในระยะสั้น  และ
ระยะยาวตอไปได   
        แตในขณะเดียวกันหากปญหาดังกลาวของธนาคารไดรับการแกไขแลวสามารถเพ่ิมสวน
แบงการตลาดดานเงินฝากไดเม่ือเทียบกับคูแขง  หรืออีกทางหนึ่งนํากลยุทธมาใชในการออก
ผลิตภัณฑแลวตรงกับความตองการของลูกคา  จะสงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใช
บริการทางการเงินของธนาคาร  ซ่ึงเม่ือไหรที่ลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด  สงผลใหตอไป
ในอนาคตธนาคารจะมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากเพ่ิมมากขึ้น  หรือสามารถรักษาสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากเอาไวได  พรอมทั้งธนาคารก็จะสามารถรักษาและขยายฐานลูกคาตอไป
ไดเชนเดียวกัน 
        ดังน้ัน  ผูศึกษาจึงทําการศึกษากลยุทธการเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน  รวมทั้งกําหนดกลยุทธดังกลาวมาเปนแนวทางในการที่จะเพ่ิมสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากของธนาคารตอไปได  อีกทั้งยังสามารถนํากลยุทธมาใชในการออก
ผลิตภัณฑเพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาที่หลากหลาย  ซ่ึงสงผลใหในระยะยาว
ธนาคารสามารถที่จะแขงขันกับคูแขงไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพตอไป  แตขณะเดียวกัน
ก็จะทําใหธนาคารออมสินมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากเพิ่มมากขึ้น  และมีขีดความสามารถ
ทางการแขงขันเพ่ิมขึ้นไดในอนาคต 
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
        1.  เพ่ือศึกษาปญหาในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของธนาคารออมสิน 
        2.  เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสิน
พรอมทั้งนํากลยุทธดังกลาวเปนแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวตอไป 
  
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ระยะส้ัน  
         1.  ทําใหเรียนรูไดถึงปญหาที่สําคัญในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของ
ธนาคารออมสิน 
 
 ระยะกลาง   
         1.  ทําใหทราบถึงกลยุทธที่จะนํามาใชในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของ
ธนาคารออมสิน   
         2.  สามารถนํากลยุทธที่ไดจากการศึกษาไปใชในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ  รวมทั้ง
นําไปใชในการพัฒนาและออกผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาไดในอนาคต  ตลอดจนสามารถแขงขันกับคูแขงไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 
 
 ระยะยาว     
         1.  สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับคูแขง 
         2.  เพ่ิมความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมการเงิน 
        3.  ขยายฐานลูกคาใหม  และรักษาฐานลูกคาเดิมได     
         4.  ลูกคามีความผูกพันตอธนาคาร  
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
        ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เร่ือง การศึกษากลยุทธการเพ่ิมสวนแบงการตลาดดาน
เงินฝากของธนาคารออมสิน  ผูศึกษาไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวของมาเปน
แนวทางในการศึกษา  ดังน้ี 
         1.  แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ  ไดแก 
               1.1  แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป  (PEST  Analysis) 
               1.2  แนวคิดการวิเคราะหอุตสาหกรรม  (Five - Force  Model) 
               1.3  แนวคิดการวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT Analysis) 
               1.4  แนวคิดการวิเคราะหโอกาสและปญหาโดยใช  TOWS  Matrix 
         2.  ทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาด  ไดแก  
               2.1  ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  หรือ  7 Ps 
         3. งานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 
แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ 
 
         การท่ีแตละองคกรจะประสบความสําเร็จ  และสามารถบรรลุไปสูวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายที่องคกรตั้งไวไดน้ัน สิ่งสําคัญคือ  ทุกองคกรตองมีการกําหนดกลยุทธเพ่ือให
สอดคลองกับสิ่งที่องคกรกําหนดไว เชน วิสัยทัศน พันธกิจ ฯ ซ่ึงแตละองคกรจะมีการกําหนดกล
ยุทธที่แตกตางกันไป ทั้งน้ีตองขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ มากมาย  ไมวาจะเปนปจจัยภายในและ
ปจจัยภายนอกขององคกร รวมทั้งสภาพแวดลอมหรือการแขงขันระหวางองคกร 
ก็ถือเปนเรื่องหน่ึงที่สําคัญที่ทุกองคกรตองตระหนักถึง 
        ดังนั้น  การจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic  Management) จึงเปนแนวทางหนึ่งในการ
บริหารธุรกิจที่ตองอาศัยชั้นเชิงในการบริหารการปรับตัวใหทันตอภาวะการแขงขันที่เกิดขึ้นใน
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั่นเอง  ซ่ึงสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลาจะกอใหเกิดโอกาส  หรืออุปสรรคตอองคกรได  ทั้งน้ี  องคกรจึงตองศึกษาถึง
สภาพแวดลอมภายในองคกร  เพ่ือที่จะหาจุดแข็งหรือจุดออนที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจาก
อุปสรรค  และสามารถใชประโยชนจากโอกาสที่มีอยูไดรวมทั้งการจัดการเชิงกลยุทธยังเปน
แนวทางในการเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในการแขงขันใหกับองคกรไดในระยะยาว
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อีกดวย  นอกจากน้ีองคกรยังตองคํานึงถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียกับองคกร 
(Stakeholders)  และทําหนาที่ในการเชื่อมโยงประสานกันระหวางหนวยงานตางๆ  ในองคกรให
สามารถบริหารจัดการเพ่ือบรรลุเปาหมายขององคกรรวมกันได 
 
 แนวคิดที่เก่ียวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป  (PEST  Analysis) 
 

 
 

         ภาพที่ 3   เคร่ืองมือการวิเคราะห  PEST  Analysis 
         ที่มา   :    http://www.helpwithassignment.com/PEST-Analysis-Assignment-Help     
         
 เปนการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร หรือมองภาพรวมของ
สภาพแวดลอมที่องคกรจะเขาไปดําเนินธุรกิจ  รวมทั้งเปนการศึกษาถึงโอกาสและภัยคุกคาม  
โดยองคกรจะตองทําการคนควาขอมูลตางๆ  เพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับสภาพแวดลอมของ
พ้ืนที่ที่องคกรจะเขาไปดําเนินธุรกิจ  ตลอดจนทําการวางแผนเพ่ือหาประโยชนจากโอกาสและ
พยายามลดภัยคุกคาม  ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน  และมีแนวทางในการวิเคราะห  ดังน้ี 
           ดานการเมือง  (Political)  เชน  การวิเคราะหกรอบกฎหมาย  นโยบายภาษีและการคา  
แนวโนมของกฎระเบียบขอบังคับที่จะออกมาใหม  กฎระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในปจจุบัน  การ
เลือกตั้ง  การเมืองภาคประชาชน  และสถานะความมั่นคงของรัฐบาล     
         ดานเศรษฐกิจ (Economic Analysis)  เชน  การวิเคราะหระบบการคาเสรี (FTA) ระบบ
ตลาดแรงงาน  ขั้นตอนของวัฏจักรธุรกิจ  สถานการณปจจุบันและการคาดการณการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟอและอัตราดอกเบี้ย  การวางงานและอุปทานของแรงงานตนทุน
คาแรงงาน  ระดับรายไดและการกระจายระดับชั้นของรายไดของคนทํางาน  ผลกระทบของ
การคาแบบโลกาภิวัฒน  ตลอดจนการวิเคราะหแนวโนมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีหรืออ่ืนๆ  ที่มีผลตอเศรษฐกิจ 
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         ดานสังคม (Social Analysis) เชน  การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชาชน  อัตราการเติบโตของจํานวนประชากรและอายุเฉลี่ย  สังคมวิถีชีวิตของสังคมเมือง
และสังคมชนบท  ประชากรท่ีใชแรงงานในตลาดแรงงาน  รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม  วิถี
ชีวิตทองถิ่น  ตลอดจนการศึกษาทัศนคติ  ความเชื่อ  และคานิยม 
         ดานเทคโนโลยี (Technology Analysis) เชน การวิเคราะหการพัฒนาเทคโนโลยีใหม 
ๆ ดานการสื่อสารและสารสนเทศ  ผลกระทบของระบบอินเตอรเน็ต  และระบบการติดตอส่ือสาร
แบบมีสายและแบบไรสาย  ผลกระทบของเทคโนโลยีตอการเรียนรูและการพัฒนากําลังคน  
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาสื่อ  รวมไปถึงการวิเคราะหกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาอีกดวย 
        จากท่ีกลาวมาทั้งหมดในตอนตน  จะใชเปนการวิเคราะหในขั้นตอนแรก  จากน้ันจะนํา
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาสรุปผล  และนํามาใชประกอบการตัดสินใจที่สําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานภายในองคกร  
 
         แนวคิดที่เก่ียวกับการวิเคราะหอุตสาหกรรม  (Five - Force  Model) 
 

 
         ภาพที่  4   เคร่ืองมือการวิเคราะห  Five  Forces  Model 
         ที่มา   :       http://nidaguru.wordpress.com/category/michael-e-porter/five-force-model/ 
 
         เปนการวิเคราะหการแขงขันในอุตสาหกรรมภายนอก  เพ่ือทําใหรูถึงความรุนแรงของ
สภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมวาเปนอยางไร  อีกทั้งยังเปนการประเมินสภาพแวดลอม
ภายนอก  เพ่ือลดจุดออนและเสริมจุดแข็งใหแกองคกร ซ่ึง Michael  E. Porter  กลาวไววา  
สภาวะการดําเนินงานของธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม โดยมีการ
วิเคราะหปจจัย  5  ประการ  ไดแก 
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         สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม  เปนสภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรง อัน
เน่ืองมาจากปจจัยตางๆ  เชน  การพัฒนาเทคโนโลยีของคูแขงขัน และอัตราการเติบโตของ
ตลาด  ถาอุตสาหกรรมยังเติบโตสูงการแขงขันในอุตสาหกรรมก็มักจะไมรุนแรง  
         อํานาจการตอรองของลูกคา  เปนการวิเคราะหเพ่ือใหทราบถึงอํานาจการตอรองของ
ลูกคาวามีมากนอยเพียงใด  ถามีการแขงขันในทางธุรกิจสูงและลูกคามีทางเลือกมากขึ้น  ก็จะสงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกรโดยเฉพาะในแงของรายได  และสวนแบงการตลาดที่
ลดลง  เชน  ปริมาณการซื้อ  ถาซ้ือมากก็จะมีอํานาจการตอรองสูง  นอกจากน้ีขอมูลตาง ๆ ที่
ลูกคาที่ไดรับเก่ียวกับสินคาและผูขาย  ซ่ึงถาลูกคามีขอมูลมากก็จะตอรองไดมาก  ทั้งนี้ความ
ผูกพันตอตราสินคาก็จะทําใหลูกคาสามารถมีอํานาจการตอรองสูงไดเชนกัน   
         อํานาจการตอรองของผูผลิต  เปนการวิเคราะหเก่ียวกับ ผูผลิตที่ขายวัตถุดิบตางๆ  
ใหแกองคกร  ถาธุรกิจเราตองมีการพ่ึงพาจากผูผลิตรายหนึ่งๆ  สูงก็จะมีความเส่ียงของการ
ประกอบธุรกิจมากขึ้น  เพราะถาผูผลิตรายนั้นไมสามารถสงวัตถุดิบไดไมวาจะดวยสาเหตุใดก็
ตาม  จะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของเราทันที   
         การเขามาของผูประกอบการรายใหม  เปนการวิเคราะหวามีความยากงายในการ
เขามาของผูประกอบการรายใหมมากนอยเพียงใด  ถาการเขามาของผูประกอบการรายใหม
สามารถทําไดงายและสะดวก  ก็จะตองทําใหองคกรไดรับผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจไดงาย  
หรือหมายความถึง  ผูประกอบการรายใหมที่จะเขามามีความมุงหมายที่จะยึดครองสวนแบง
การตลาดใหไดน่ันเอง 
         การมีสินคาและบริการอ่ืนทดแทน หรือสินคาอ่ืนๆ ซึ่งสามารถใชทดแทนได    จะ
เปนการวิเคราะหวาสินคาและบริการที่องคกรมีอยูน้ัน  มีโอกาสหรือไมที่จะมีสินคาและบริการ
อ่ืนเขามาทดแทนสินคาและบริการเดิมขององคกร  ซ่ึงอาจทําใหรายไดจากการขายสินคาและ
บริการลดลง รวมไปถึงสวนแบงการตลาดที่ลดลงไดในอนาคต  โดยสินคาอ่ืนที่สามารถใชทดแทนใน
อุตสาหกรรมจึงถือเปนภัยคุกคาม  ทั้งน้ีดูไดจากระดับการทดแทน เปนการทดแทนไดมาก หรือ
ทดแทนไดนอยแคไหน  ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคาปจจุบันไปสูการใช
สินคาทดแทน  และระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติใชงานของสินคาทดแทน  เปนตน 
         ดังน้ัน  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมและการแขงขันในอุตสาหกรรมภายนอก  ทําใหรู
ถึงสภาวะที่องคกรหรืออุตสาหกรรมนั้นๆ  ดํารงอยู  เพ่ือที่จะทําใหองคกรสามารถปกปองตนเอง
ใหพนจากสิ่งรอบขาง  และในขณะเดียวกันก็สามารถทนแรงผลักดันจากสิ่งตางๆ รอบดาน  ซ่ึง
กอใหเกิดประโยชนกับองคกรในการชวยลดจุดออนและเสริมจุดแข็งใหแกองคกรไดอีกทางหนึ่งดวย 
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 แนวคิดที่เก่ียวกับการวิเคราะหสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)  

 
         ภาพที่ 5   เคร่ืองมือการวิเคราะห  SWOT  Analysis 
         ที่มา   :     http://th.wikipedia.org/wiki/SWOT 
         
 เปนเคร่ืองมือที่ ใชในการประเมินสถานการณสําหรับองคกร  เพ่ือวิเคราะหถึง
สภาพแวดลอมภายในองคกร  (Internal environment)  เพ่ือใหทราบถึงจุดแข็ง  จุดออนของ
องคกร  และสภาพแวดลอมภายนอกองคกร  (External  environment)  เพ่ือใหทราบถึงโอกาส
และอุปสรรค  โดยผลกระทบที่มาจากปจจัยเหลาน้ีจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ ที่ เกิดขึ้นภายนอกองคกร ทั้งสิ่งที่ได เ กิดขึ้นแลวและแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต  ซ่ึงขอมูลเหลาน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน  
การกําหนดกลยุทธ  และการดําเนินตามกลยุทธขององคกรที่เหมาะสมตอไป  หรือกลาวไดวา
เปนการพิจารณาทุกสวนภายในองคกรวามีประสิทธิภาพในการทํางานมากนอยเพียงใด  
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
        SWOT  มาจากคําศัพททั้งหมด  4  คํา  ไดแก   
        S = Strengths  หมายถึง  จุดแข็ง  ที่เปนความสามารถหรือสถานการณภายในองคกรที่
มีความไดเปรียบ  ซ่ึงองคกรนํามาใชเปนประโยชนในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคหรือ
หมายถึงการดําเนินงานภายในที่องคกรทําไดดี 
        W = Weaknesses  หมายถึง  จุดออน  หรือสถานการณภายในองคกรที่เห็นวาตองไดรับ
การปรับปรุงหรือสิ่งที่องคกรทําไดไมดีหรือดอยความสามารถ ซ่ึงองคกรไมสามารถนํามาใชเปน
ประโยชนในการทํางานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคได  หรือหมายถึง การดําเนินงานภายในที่
องคกรทําไดไมดีนัก 
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        O = Opportunities  หมายถึง  โอกาสหรือส่ิงที่เปนปจจัยและสถานการณจากภายนอก
องคกรที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุวัตถุประสงค  หรือหมายถึง  สภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปนประโยชนตอการดําเนินการขององคกร 
        T = Threats  หมายถึง  อุปสรรค  หรือปจจัยและสถานการณภายนอกที่ขัดขวางการ
ทํางานขององคกรไมใหบรรลุวัตถุประสงค  หรือหมายถึงสภาพแวดลอมภายนอกที่เปนปญหา
ตอองคกร  และควบคุมไมได 
 
         ประโยชนจากการวิเคราะห  SWOT  Analysis   
         โดยทั่วไปวัตถุประสงคหลักขององคกร  ก็คือ  การแสวงหากําไร  การวิเคราะห SWOT  
น้ันจะเปนหนทางสูความสําเร็จอีกวิธีหน่ึง  และเปนอีกวิธีหน่ึงในการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ทํางานขององคกรดวย 
         ในการทํา  SWOT  Analysis  น้ันเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร  กลาวคือ  จะทํา
ใหทราบวา   องคกรของเรามีศ ักยภาพมากนอยเพียงใด  โดยพิจารณาจากจุดแข็ง  
(Strength)  และจุดออน  (Weakness)  ทั้ง  2  ตัวน้ีจะแสดงใหเห็นวาองคกรมีอะไรบางที่เปน
จุดแข็งที่ควรคงไวและอะไรบางที่เปนจุดออนที่ควรปรับปรุงใหดีขึ้น  สวนภายนอกองคกร จะ
ทราบไดจากการวิเคราะหโอกาส  (Opportunity)  และอุปสรรค  (Threat)  ซ่ึงเปนปจจัย
ภายนอกที่ควบคุมไมได  แตจะไดวิเคราะหเพ่ือนําไปปรับปรุงองคกร  เพ่ือใหเขากับปจจัย
สิ่งแวดลอมภายนอก 
         ในการวิเคราะห  จุดแข็งและจุดออน  ซ่ึงเปนสิ่งที่อยูภายในองคกร  และสามารถแกไข
ไดโดยพิจารณาจากการวิเคราะห  4 M คือ Money, Man, Material และ Management  และ
สามารถพิจารณาไดจากวิเคราะห  4 P คือ  Product, Price, Place  และ  Promotion 
         สวนการวิเคราะห  โอกาสและอุปสรรค  องคกรควรจะพิจารณา  2  ปจจัยภายนอกที่เรา
ไมสามารถควบคุมได  คือ 
         1.   สิ่งแวดลอมมหภาค  ซ่ึงไดแก  สภาพการเมือง  กฎหมาย  แนวโนมสภาวะ  
เศรษฐกิจ  สภาวะทางสังคม  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี 
         2.   สิ่งแวดลอมจุลภาค  ซ่ึงไดแก  การเจริญเติบโตของตลาด  สวนแบงทางการตลาด  
ขนาดของตลาด  และคูแขงขัน 
         
 ขอพิจารณาในการนําความรูไปประยุกตใช 
         ในการทําการวิเคราะห  SWOT จะตองทําการวิเคราะหใหละเอียดถี่ถวน  โดยตอง
พิจารณาทุกสวนที่เก่ียวของกับองคกร  ถาขาดอันใดอันหน่ึงไปจะทําใหไมทราบขอมูลที่แทจริง  
ซ่ึงจะทําใหการปรับปรุงองคกรไมเปนผลสําเร็จ  การวิเคราะหจุดแข็งและจุดออนเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
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ภายในองคกร  ถาสามารถแกไขปรับปรุงไดก็ควรที่จะรีบแกไขโดยเร็ว  สวนการวิเคราะหโอกาส
และอุปสรรค  เปนสิ่งที่เราไมสามารถควบคุมได  แตก็ควรที่จะปรับองคกรใหเขากับสภาวะ
สิ่งแวดลอมน้ันๆ  ซ่ึงถาทําการวิเคราะหใหละเอียดถี่ถวนและทําการแกไขอยางแทจริงในทุก
ปญหาที่เกิดขึ้นแลว  จะทําใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลสําเร็จไดโดยงาย 
 
 แนวคิดที่เก่ียวกับการวเิคราะหโอกาสและปญหาโดยใช  TOWS  Matrix 
 

 
         ภาพที่ 6   เคร่ืองมือการวิเคราะห  TOWS  Matrix 
         ที่มา   :    http://www.mof.or.th/web/about.php?type=5  
         
 เปนเคร่ืองมือแสดงความสัมพันธระหวางจุดแข็ง  และจุดออน  กับอุปสรรค  และโอกาส  
โดยจะแสดงถึงกลยุทธทางเลือก  4  ประการ  และหลังจากที่ไดมีการประเมินสภาพแวดลอมทั้ง
ภายในและภายนอกโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง  จุดออน  โอกาส  และอุปสรรคแลว  
ตอไปจะเปนการนําผลวิเคราะห  SWOT  ไปจัดการทํากลยุทธโดยการนําปจจัยในแตละอยางมา
จับคูกันและกําหนดเปนกลยุทธตางๆ  เรียกวา  TOWS  Matrix  ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
 กลยุทธเชิงรุก  หรือกลยุทธจุดแข็งกับโอกาส  (SO)  เปนการนําขอมูลจากการ 
ประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน  เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก 
 กลยุทธเชิงปองกัน  หรือ  กลยุทธจุดแข็งกับอุปสรรค  (ST)  เปนการนําขอมูล 
การประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและอุปสรรคหรือขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน  เพ่ือที่จะ
นํามากําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน 
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 กลยุทธเชิงแกไข  หรือกลยุทธจุดออนกับโอกาส  (WO)  เปนการนําขอมูลการ 
ประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนด
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข 
         กลยุทธเชิงรับ  หรือกลยุทธจุดออนกับอุปสรรค  (WT)  เปนการนําขอมูลการ
ประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและอุปสรรคหรือขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามา
กําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรับ 
ซ่ึงสามารถกําหนดกลยุทธ  (Strategic  Formulation) ออกเปน  3  ระดับ  ดังน้ี 
         1.  กลยุทธระดับองคกร  (Corporate  Strategy) 
         เปนการกําหนดทิศทางขององคกรตลอดจนแนวโนมการดําเนินงานในอนาคตวาจะ
ดําเนินธุรกิจเดียว  หรือหลายธุรกิจ  จะอยูในอุตสาหกรรมเดียวหรือหลายอุตสาหกรรมและ
กําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวในอนาคตวาตองการขยายตัว  คงที่หรือหดตัว  หากตองการจะ
ขยายตัวจะขยายไปสูธุรกิจใหมที่เก่ียวของกับธุรกิจเดิม  หรือขยายตัวไปยังธุรกิจใหมที่ไม
เก่ียวของกับธุรกิจเดิมเพ่ือบรรลุเปาหมายที่องคกรตองการ  กลยุทธระดับองคกรแบงออกเปน  
3 ประเภท  ดังน้ี 
             1.1  กลยุทธการเติบโต  (Growth  Strategy) กลาวถึงลักษณะของกลยุทธการ
เจริญเติบโตมี  3  ลักษณะ  ดังน้ี 

1.1.1  กลยุทธการเจริญเติบโตที่มุงเนนดานความเชี่ยวชาญ  (Concentration   
Growth  Strategy)  ในอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโต  จําเปนตองขยายกิจการทางธุรกิจ  เพื่อ
ความอยูรอดของธุรกิจ  ดวยการเพิ่มยอดขาย  เพ่ือใหตนทุนตอหนวยลดลงจนสามารถทํากําไร
และมีการเติบโตของกําไรไดตอไป  และใหสามารถแขงขันกับคูแขงที่อาจจะมีการตอสูดานราคา
ได  ซ่ึงสามารถเปนไปไดทั้งในแนวตั้งและแนวนอน 

1.1.1.1  การเติบโตในแนวตั้ง  (Vertical  Growth)  คือการขยายธุรกิจไปสู 
ตนนํ้า  เพ่ือใหครอบคลุมกิจกรรมซ่ึงเดิมทําโดยผูจําหนายวัตถุดิบ หรือผูจัดจําหนายสินคา ซ่ึง
อาจทําไดโดยการเพ่ิมกิจกรรมภายในของบริษัทเอง  การเขาถือหุนบางสวน  หรือการซ้ือกิจการ
ทั้งหมดก็ได 

1.1.1.2  การเติบโตในแนวนอน (Horizontal Growth) คือการขยายขอบเขต 
ของการทําธุรกิจ   

1.1.2  กลยุทธการเจริญเติบโตแบบหนาแนน  หรือเขมขน  (Intensive Growth 
Strategy)  ซ่ึงมีอยู  3  แนวทาง  คือ 

1.1.2.1   การพัฒนาตลาด  (Market  Development)  เพ่ือเพ่ิมการขายผลิตภัณฑ
หรือบริการเดิมในตลาดใหม  หรือการขยายไปยังตําแหนงภูมิศาสตรใหม 

1.1.2.2  การพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ  (Product Development)  เพ่ือ
เพ่ิมยอดขายดวยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหม  มีรูปแบบใหมที่ดี
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ยิ่งขึ้นมีคุณภาพ  ความนาเชื่อถือ  หรือความคงทนเพ่ิมขึ้น  หรือเพ่ิมความหลากหลายของสาย
ผลิตภัณฑเดิมใหมากขึ้น 

1.1.2.3  การเจาะตลาด  (Market  Penetration)  เพ่ือเพิ่มยอดขายจาก
ผลิตภัณฑเดิมตลาดเดิม  การสงเสริมใหลูกคามีการใชงานมากขึ้นหรืออาจเปนการดึงลูกคามา
จากคูแขง เชน เพ่ิมสาขา จัดโปรแกรมสงเสริมการขาย 
  1.1.3  การเติบโตดวยธุรกิจใหม (Diversification  Growth  Strategy)  สามารถ
เปนไปไดทั้งในธุรกิจที่เก่ียวของกับธุรกิจเดิม  หรือธุรกิจที่ไมเก่ียวของกับธุรกิจเดิมก็ได  แบง
ออกเปน  2  กลยุทธ  ดังน้ี 

1.1.3.1  การเติบโตดวยธุรกิจใหมที่เก่ียวของกับธุรกิจเดิม  (Concentric 
Diversification) ในกรณีที่องคกรมีประสิทธิภาพหลัก หรือสินทรัพยบางอยางในธุรกิจเดิมที่
สามารถนํามาประยุกตใชในธุรกิจใหมที่เก่ียวของหรือคลายคลึงกันได  เพ่ือสรางความไดเปรียบ
หรือความประหยัดในธุรกิจใหม  (Economy  of  Scale)  เชน  เดิมผลิตสบู  อาจขยายไปผลิต
ยาสระผม  และยาสีฟน 

1.1.3.2  การเติบโตดวยธุรกิจใหมที่แตกตางจากธุรกิจเดิมไปโดยสิ้นเชิง 
(Conglomerate  Diversification)  เปนการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจอ่ืนที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑในธุรกิจเดิม  ธุรกิจอาจเลือกใชกลยุทธน้ีเน่ืองจากธุรกิจเดิมเติบโตลดลง 
         1.2  กลยุทธการคงสภาพ  (Stability  Strategy)  เปนการเลือกที่จะคงกิจกรรมทางธุรกิจ
ไวตามเดิมโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางในการดําเนินธุรกิจ  ซ่ึงอาจเปนกรณีที่ธุรกิจมี
ความสําเร็จอยูในตลาดเฉพาะสวนหรือชวงที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแบงออก 3 กลยุทธ ดังน้ี 

 1.2.1  กลยุทธการชะลอตัว  (Pause / Proceed  with  Caution  Strategy)  ใชเม่ือ
เกิดเหตุการณที่ไมเอ้ืออํานวยตอการเติบโต  หรือเกิดสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงทําให
องคกรไมสามารถจัดหาทรัพยากรใหพรอมที่จะขยายตัวได  องคกรจึงควรใชกลยุทธน้ี 

 1.2.2  กลยุทธการไมเปลี่ยนแปลง  (No  Change  Strategy)  ในสภาวะแวดลอม 
ที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง  องคกรอาจเลือกที่จะดําเนินกิจกรรมแบบเดิม  แตไมควรใชเปน
ระยะเวลาที่ยาวและนานเกินไป 

 1.2.3  กลยุทธการทํากําไรในระยะสั้น  (Profit  Strategy)  ในสภาวะแวดลอมที่แยลง
ทําใหรายได หรือกําไรลดลง  องคกรอาจเลือกลดคาใชจายบางอยาง  เพ่ือชดเชยและทําให
ธุรกิจยังสามารถคงระดับกําไรเอาไว 
         1.3  กลยุทธการตัดทอน  (Retrenchment  Strategy)  เปนกลยุทธที่เม่ือองคกรมีความ
ออนแอทางการแขงขันหรือตกอยูในสภาวะตกต่ําในธุรกิจ  สงผลตอรายไดขององคกร ซ่ึงองคกร
อาจเลือกใชกลยุทธการตัดทอน  ซ่ึงมี  3  แนวทาง  คือ 
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 1.3.1  กลยุทธการพลิกฟนธุรกิจ  (Turnaround  Strategy)  สามารถนาํมาใช
ในชวงภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา  หรือองคกรมีรายไดที่ลดลง  ซ่ึงจะทําการลดขนาดขององคกรลง  
(Downsizing)  โดยการลดจํานวนพนักงานและปรับโครงสราง  (Re-engineering) 

 1.3.2  กลยุทธการขายกิจการหรือถอนการลงทุน (Sell Out or Divesment Strategy)  
เปนการแกปญหาขององคกรในชวงที่ตกต่ํา ไมมีโอกาสเติบโตหรือทํากําไรได กลยุทธน้ีเปนการ
เก็บเก่ียวผลประโยชนจากธุรกิจ  (Harvest  Strategy)  จนกวาธุรกิจไมสามารถดําเนินการ
ตอไปได 

 1.3.3  กลยุทธการเขาสูศาลลมละลายหรือการเลิกกิจการ (Bankruptcy  or  Liquidate)   
ใชเม่ือกลยุทธการตัดทอนไมประสบผลสําเร็จ  ซ่ีงใชสําหรับธุรกิจที่ไมสามารถทําประโยชนไดอีก  
ถาทําตอไปจะประสบกับปญหาเร่ืองของการขาดทุน  จึงทําการเลิกกิจการหรือขายกิจการใหผูอ่ืน 
         2.  กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ  (Business  Strategy)  เปนการกําหนดแนวทางการเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันใหกับสินคาหรือบริการของหนวยธุรกิจน้ันในสวนตลาดที่
เฉพาะเจาะจง  วาหนวยธุรกิจน้ันจะแขงขันอยางไร  และจะสรางคุณคาใหกับลูกคาและสราง
ความไดเปรียบในการแขงขันดวยการใชศักยภาพหลักอยางไร  การเลือกกลยุทธทั่วไปกับ
ทางเลือกตลาดเปาหมาย  จะไดความแตกตาง  4 แบบคือ 

2.1 กลยุทธผูนําดานตนทุน  (Cost  Leadership  Strategy)  เปนกลยุทธที่มีตลาด 
เปาหมายตลาดกวาง  เนนตนทุนต่ําที่สุดจากทั้งประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการประหยัด
จากขนาดองคกร  การควบคุมคาใชจายตางๆ  เพ่ือทําใหสามารถขายสินคาไดในราคาต่ํากวา
คูแขง  โดยยังมีกําไรแมในสภาวะที่มีการแขงขันที่รุนแรง 

2.2  กลยุทธความแตกตาง  (Differentiation  Strategy)  เปนกลยุทธที่เนนความมี
เอกลักษณเฉพาะตัวที่แตกตางและมีคุณคาหรือผลประโยชนโดดเดนในสายตาลูกคา  ทําให
สามารถขายไดในราคาสูงกวาคูแขง  และลูกคามีความผูกพัน  โดยไมออนไหวตอราคา 

2.3  กลยุทธผูนําดานตนทุนเฉพาะกลุม (Cost Focus Strategy)  เปนกลยุทธตนทนุต่าํ
ที่มุงเนนตลาดเฉพาะสวน  ดวยการเสนอสินคาราคาถูกใหกับตลาดกลุมเปาหมายเฉพาะดวย
ความเชื่อวาเม่ือมุงเนนตลาดเฉพาะสวนแลว  จะสามารถบริการลูกคาไดมีประสิทธิภาพกวาคูแขง 

2.4 กลยุทธความแตกตางเฉพาะกลุม  (Differentiation  Focus  Strategy)  เปน     
กลยุทธที่มุงเนนการเสนอสินคาหรือบริการที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวใหกับตลาดกลุมเปาหมาย 
เฉพาะสวนที่มีความตองการเปนพิเศษ  รวมทั้งสามารถใหบริการลูกคาในกลุมน้ีไดดีกวาคูแขง 
         3.  กลยุทธระดับหนาที่  (Functional  Strategy)  หรือกลยุทธปฏิบัติการ  เปนกลยุทธที่
นําไปใชในแตละหนาที่  เพ่ือนํามาสนับสนุนกลยุทธระดับธุรกิจและกลยุทธระดับองคกรให
ประสบความสําเร็จ  บรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไว  ซ่ึงกลยุทธน้ีจะครอบคลุมวิธีการแขงขัน
ใหแกผูที่เก่ียวของในหนวยงานตางๆ  โดยมุงเนนใหแผนกงานตามหนาที่ทําการพัฒนากลยุทธ
ขึ้นมา  โดยอยูภายใตกรอบของกลยุทธระดับองคกรและกลยุทธระดับธุรกิจ 
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ทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธทางการตลาด 
 

 ทฤษฎีที่เก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด  หรือ  7 Ps 
 

 
         ภาพที่ 7 เคร่ืองมือการวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (7 Ps)  
         ที่มา  :  http://business-fundas.com/2011/the-8-ps-of-services-marketing/ 
          
 การท่ีองคกรดําเนินธุรกิจแบบการใหบริการนั้น  สามารถใชสวนประสมทางการตลาด  
หรือ  7Ps  ในการวิเคราะหเพ่ือใหตอบสนองความพึงพอใจของกลุมลูกคาเปาหมายได  โดย 
Philip  Kotler ไดกลาวถึงแนวคิดที่จะทําใหองคกรมีประสิทธิภาพโดยการกําหนดกลยุทธ
การตลาดดังน้ี 
 ดานผลิตภัณฑ  (Product)  เปนสิ่งที่สนองความจําเปนและความตองการของบุคคลได  
คือ  สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑ
น้ันๆ  โดยทั่วไปแลวผลิตภัณฑแบงเปน  2  ลักษณะ  คือ  ผลิตภัณฑที่อาจจับตองไดและ
ผลิตภัณฑที่จับตองไมได 
 ดานราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา  (Value)  ของบริการกับราคา  (Price)  ของบริการน้ัน  ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะ
ตัดสินใจซื้อ  ดังนั้น  การกําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการใหบริการ
ชัดเจน  และงายตอการจําแนกระดับบริการที่ตางกัน 
 ดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place)  เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอม
ในการนําเสนอการใหบริการแกลูกคา  ซ่ึงมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชน
ของบริการท่ีนําเสนอ  ซ่ึงจะตองพิจารณาในดานทําเลที่ตั้ง  (Location)  และชองทางในการ
นําเสนอบริการ  (Channels) 
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          ดานสงเสริมการตลาด  (Promotion)  เปนเครื่องมือหน่ึงที่ มีความสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ  โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมการใชบริการ  และเปนสิ่งสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 
 ดานบุคคล  (People)  หรือพนักงาน  (Employee)  ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก  การ
ฝกอบรมการจูงใจ  เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขงขันเปน
ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการและผูใชบริการตางๆ  ขององคกร  เจาหนาที่ตองมี
ความสามารถมีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอผูใชบริการ  มีความคิดริเร่ิม  มีความสามารถใน
การแกไขปญหา  และสามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 
 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  
เปนการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหกับลูกคา  โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม  
ทั้งทางดานกายภาพ และรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับลูกคา  ตลอดจนดานการ
แตงกายสะอาดเรียบรอย  การเจรจาตองสุภาพออนโยน  และการใหบริการที่รวดเร็ว  หรือ
ผลประโยชนอ่ืนๆ  ที่ลูกคาควรไดรับ 
 ดานกระบวนการ  (Process)  เปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการ  ขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน  และงานที่ปฏิบัติในดานการบริการท่ีจะนําเสนอใหกับผูใชบริการหรือลูกคา  
เพ่ือมอบการใหบริการอยางสะดวก ถูกตอง และรวดเร็ว  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคาหรือผูใชบริการ  พรอมทั้งทําใหเกิดความรูสึกประทับใจตอการใหบริการ 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
        สําหรับงานวิจัยที่เก่ียวของในครั้งน้ี  ไดทําการศึกษาไวทั้งสิ้นจํานวน  5  งานวิจัย  ซ่ึงเปน
งานวิจัยที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา  โดยรายละเอียดมีดังตอไปน้ี 
 ชนกานต  ทองคํา  (2553)  การศึกษาปญหาการจัดการเชิงกลยุทธและกลยุทธ
การตลาดเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑประกันชีวิตผานชองทางธนาคาร 
(Bancassurance)  กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือ
ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่เก่ียวของกับสวนแบงการตลาด  และศึกษาแนวทางในการกําหนด
กลยุทธธุรกิจ  ตลอดจนศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธทางการตลาดสําหรับธุรกิจประกัน
ชีวิตผานชองทางธนาคาร (Bancassurance)  ของบมจ.ธนาคารกสิกรไทย  ซ่ึงเปนการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative  Independent  Study)  ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทางธุรกิจ  
ทั้งน้ีผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิ  และขอมูลปฐมภูมิ  
โดยการสัมภาษณเชิงลึกของผูที่เก่ียวของ  เพ่ือศึกษาแนวทางในการใชกลยุทธในการบริหาร
ศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  และวิเคราะหตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ  
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        ผลการศึกษาพบวา  บมจ.ธนาคารกสิกรไทยมีจุดแข็งและมีโอกาส  ทําใหเกิดความ
ไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรม  โดยกําหนดแนวทางในการเลือกกลยุทธได 3 แนวทาง  
ไดแก  กลยุทธการเจริญเติบโต (Growth  Strategy)  ซึ่งบมจ.ธนาคารกสิกรไทยมีความ
แข็งแกรงทางธุรกิจและเปาหมายที่จะเปนผูนําในกลุมอุตสาหกรรม  Bancassurance  โดยมุงไป
ที่การขยายตลาดกลุมเดิมที่มีอยูดวยการพัฒนาสินคาอยางตอเน่ืองตามความตองการของลูกคา  
และมุงไปยังตลาดกลุมใหม  ที่ มีคูแขงนอยรายและมีกําไรสูง  กลยุทธความแตกตาง  
(Differentiation  Stategy)  ที่มุงเนนความไดเปรียบในการแขงขัน  การแขงขันในอุตสาหกรรม 
Bancassurance  จะใหความสําคัญกับการสรางผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากคูแขง  และ  
กลยุทธระดับหนาที่งานดานการตลาด  มุงเนนการพัฒนาตลาด (Market Development) ซ่ึงผู
ศึกษาไดเลือกเอาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing  Strategy)  
มาใช  เพ่ือใหองคกรสามารถแขงขันในตลาด  และสามารถเติบโตไดอยางตอเน่ืองและมั่นคงใน
อนาคต  โดยการเพ่ิมสวนแบงตลาดในอุตสาหกรรม  Bancassurance  ใหมากขึ้น  การนําเอา
กลยุทธสวนประสมทางการตลาด  (Marketing  Mix)  มาใชในการแกไขปญหา  เพ่ือสรางสินคา
ใหเปนที่รูจัก  และเพื่อเปนการสื่อใหผูซ้ือรับทราบถึงคุณภาพของสินคาไดดีในราคาที่ต่ํา  เพ่ือ
เปนทางเลือกหนึ่งของลูกคาในการตัดสินใจเลือกซ้ือ  ตลอดจนมุงเนนดานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย  ประกอบกับการใชกลยุทธ  CRM  (Customer  Relationship  Management)  โดย
มุงเนนการรักษาลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหม  เพ่ือติดตอส่ือสารกับลูกคาใหรับรูขอมูลขาวสาร
จนเกิดความผูกพันตอองคกร  และจากการที่ผูศึกษาไดกําหนดกลยุทธดังกลาวในแตละระดับให
มีความสอดคลองและสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  จึงทําใหบริษัทมีสินคาหรือบริการที่ตรงใจ
ลูกคา  มีสวนแบงการตลาดเพ่ิมขึ้นจนกระทั้งกลายมาเปนผูนําตลาด  และมีกําไรอยางยั้งยืน  
ทั้งน้ีมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ  รวมถึงกระบวนการการทํางานของพนักงานใหมี
ประสิทธิภาพ   
 ขันธนา  หาเรือนโภค  (2550)  การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธการเพ่ิมรายได
และสวนแบงการตลาดของ บริษัท สื่อสารไทย จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงคของ
การศึกษาเพื่อศึกษาปญหาและวิเคราะหสาเหตุของปญหาที่ทําใหรายได ของบริษัทฯ ลดลง 
ตลอดจนเพ่ือกําหนดกลยุทธการเพ่ิมรายไดและสวนแบงทางการตลาดของบริษัท สื่อสารไทย 
จํากัด (มหาชน)  โดยใชขอมูลทุติยภูมิที่รวบรวมมาจากภายในบริษัท  และนําทฤษฎีตาง ๆ มา
ใชวิเคราะหปญหาที่เกิดขึ้น   
         ผลการศึกษาพบวา  บริษัทยังขาดความพรอมของทีมผลิตรายการและทีมการตลาด   
เนนการขายโฆษณาเพียงบางชวงเวลา ทําใหคูแขงสามารถแยงสวนแบงทางการตลาดไป  
สงผลใหรายไดคาโฆษณาของสถานีโทรทัศนลดลง  รวมทั้งยังมีการพ่ึงพาบริษัทพันธมิตรผูรวม
ผลิตรายการมากเกินไป และการวิเคราะหสภาพแวดลอม รวมทั้งวิเคราะหสภาพการแขงขัน  
ควรดําเนินการกําหนดกลยุทธระดับบริษัท  คือ  กลยุทธการเติบโตในแนวราบ โดยทําการผลิต
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รายการเองในอัตราสวนที่มากกวาเดิม  และสรางผลิตภัณฑใหมโดยใชขอมูลวัตถุดิบขาวสารที่มี
ของบริษัท  และสรางความแตกตางโดยจัดหารายการสารคดี  รายการประเภทสาระความรู  
การวิเคราะหเจาะลึกขาวสารใหสามารถเขาถึงผูชมไดมากขึ้น เพ่ือเปนการทําตลาดเชิงรุก และ
คุมคากับการซ้ือเวลาโฆษณาของลูกคา โดยผูศึกษาไดทําการเลือกกลยุทธในการแกปญหา
ดังกลาว  เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจใน
อนาคต   และสามารถสรางประโยชนใหกับบริษัทในดานรายได และสวนแบงทางการตลาด 
และลูกคาไดในระยะยาว 
 ณัฏฐพร  จาวโกนันท (2551)  การกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดของ
เคร่ืองสําอาง Guerlain โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือหาสาเหตุ  วิเคราะหปญหาและ
เสนอกลยุทธเพ่ือเปนแนวทางในการนําไปปฏิบัติเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดของเครื่องสําอาง 
Guerlain  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  และบทสัมภาษณ
ผูบริหารขอมูลภายในบริษัทและบทความทางวิชาการที่เก่ียวของกับธุรกิจเคร่ืองสําอาง 
        ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยภายในที่ทําใหผูบริโภคตัดสินใจเลือกซ้ือเคร่ืองสําอาง คือ
ตองการทดลองผลิตภัณฑใหมรองลงมาคือไดรับการจูงใจจากพนักงานขาย สวนปจจัยภายนอก 
ที่ผูบริโภคใชในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางมากท่ีสุดคือ คุณภาพของผลิตภัณฑรองลงมา คือ  
การบริการของพนักงานขาย  และจากการสัมภาษณผูบริหารพบวา ปญหาที่บริษัทกําลังประสบ
อยูคือ  ฐานลูกคานอย และตรายี่หอยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลายในประเทศไทยและการ
บริหารงานไมคลองตัว  การวิเคราะหขอมูลของปญหาดานสวนแบงทางการตลาดของ Guerlain 
ที่ไมเปนไปตามเปาหมายที่บริษัทแมกําหนดสามารถกําหนดแนวทางในการเลือกกลยุทธ     
เพ่ือเพิ่มสวนแบงทางการตลาดได 3 แนวทาง  ไดแก  กลยุทธการเจาะตลาด (Market 
penetration Strategy)  กลยุทธการพัฒนาตลาด (Market development strategy)  กลยุทธการ
ขายกิจการบางสวน  (Divestment Strategy)  และจากการประเมินทางเลือกโดยการพิจารณา
จากความนาดึงดูดของกลยุทธ  และผลประโยชนตอคาใชจายแลวไดตัดสินใจเลือกใชกลยุทธ
การเจาะตลาด ( Market penetrationStrategy ) โดยใชการบริหารลูกคาสัมพันธหรือ CRM เพ่ือ
สรางความประทับใจและรักษาลูกคาเกา  ตลอดจนเพิ่มการใชผลิตภัณฑโดยจะใชกลยุทธน้ี
ควบคูไปกับกลยุทธการพัฒนาตลาด ( Market development strategy ) โดยการขยายสาขา
เพ่ิมเคานเตอรจําหนายสินคาเพ่ือขยายฐานลูกคากลุมใหมๆ  ซ่ึงผูศึกษาไดใชกลยุทธทั้งสองน้ี
ควบคูกันไป   ทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดที่ยั่งยืนสรางความ
พึงพอใจสูงสุดตอลูกคาพนักงานและองคกร 
 อุษณีย เกงตรง (2552) การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมสวนแบง
การตลาดในธุรกิจเคมีภัณฑ (ผงสี) : กรณีศึกษา บริษัท ด๊ิก อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) 
จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาลักษณะของปญหา และผลกระทบของปญหา  
ตลอดจนเพ่ือกําหนดกลยุทธในระดับองคกร ระดับธุรกิจ และระดับการตลาด ในการแกไขปญหา 
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ของบริษัท ด๊ิก  อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  โดยการใชการสัมภาษณเชิงลึก     
(In-Depth Interview)  และใชเคร่ืองมือในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย SWOT Analysis      
การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน Five-Forces Model  
        ผลการศึกษาพบวา  การวิเคราะหขอมูลของปญหาดานสวนแบงทางการตลาดของบริษัท 
ด๊ิก อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด  ที่มียอดการส่ังซ้ือสินคาลดลง สามารถกําหนด
แนวทางในการเลือกกลยุทธเพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดได 3 แนวทาง  ไดแก  กลยุทธการ
เจริญเติบโต (Growth Strategy)  กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy)  
การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)  โดยจากการประเมินทางเลือกมีการเลือกใชกลยุทธในระดับ
องคกร คือ  กลยุทธการเจริญเติบโต  โดยเจาะลึกไปที่กลยุทธการเจริญเติบโตตามแนวนอน 
(Horizontal Growth Strategy) ซ่ึงจะใชการพัฒนาผลิตภัณฑ/บริการ (Product Developement) 
เพ่ือเพ่ิมยอดขายดวยการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมีความแปลกใหม  มีคุณภาพ  
และใชกลยุทธในระดับธุรกิจ คือ  กลยุทธการสรางความแตกตาง  (Differentiation Strategy) 
เพ่ือสรางคุณคาใหกับสินคาและสรางความไดเปรียบในการแขงขันในปจจุบันที่มีการแขงกัน
ทางดานราคาอยางรุนแรง  โดยจะมุงเนนการสรางความแตกตางทั้งในดานความหลากหลาย
ของสินคา  นอกจากน้ียังใชกลยุทธในระดับหนาที่  คือ  การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) เพ่ือ
เปนการรักษาฐานลูกคาเดิม และสรางความประทับใจใหกับลูกคาใหม สรางความผูกพันตอตรา
สินคาของบริษัทฯ  เพ่ือใหเกิดการซ้ือซํ้า  ซ่ึงผูศึกษาไดนํากลยุทธทั้ง 3 มาปฏิบัติและมีการ
ติดตามผล  ทําใหตอไปในอนาคตปญหายอดขายที่ลดลงจะตองหมดไป  และยังสรางการ
เจริญเติบโตใหกับองคกรได 
 กรรณิการ  ขัดคํา  (2554)  การศึกษาแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือเพ่ิมยอดขาย
ในธุรกิจการซ้ือเพ่ือนําเขาและสงออกทองคําแทงของ  บริษัท เอ็มเคเอสพรีเชียสเมททอลส 
(ประเทศไทย)  จํากัด  โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาปจจัยที่ มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของยอดขายและการนําเขา  สงออกทองคําแทงของบริษัท  และกําหนดกลยุทธเพ่ิม
ยอดขาย  และการนําเขา  สงออกทองคําแทง  พรอมทั้งหาแนวทางในการแกปญหาเชิงกลยุทธ
ซ่ึงเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research)  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  
(Secondary  Data)  จากเอกสารของบริษัทบทความ  ขอมูลจากผูที่เก่ียวของ  รวมทั้งการเก็บ
ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data)  จากการสัมภาษณผูบริหารของบริษัทในเชิงลึก  พนักงานที่
เก่ียวของ  และลูกคาของบริษัท  เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร  วิเคราะหอุตสาหกรรม  จุดออน  จุดแข็ง  โอกาสและอุปสรรคของบริษัท  เพ่ือนํามา
วิเคราะหทางเลือกและทิศทางในการกําหนดกลยุทธของบริษัท   
         ผลการศึกษาพบวา  บริษัทมีปญหาดานยอดซื้อขายและการนําเขาสงออกทองคําแทง
ลดลง  และธุรกิจของบริษัทมีการเติบโตที่ลด  เม่ือเทียบกับปริมาณการนําเขาและสงออกทองคํา
แทงของตลาดรวมของประเทศ  สงผลทําใหบริษัทมีผลกําไรติดลบ  และเนื่องดวยตลาดการซ้ือ
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ขายทองคําแทงของประเทศไทยมีการแขงขันกันสูง  จากตัวเลขปริมาณการนําเขาและสงออก
ของประเทศไทยที่มีปริมาณและแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกป  ทําใหผูประกอบการรายใหมที่เดิมเปน
ผูคาทองคํารูปพรรณในประเทศอยูแลว  ผันตัวเขามาทําธุรกิจการนําเขา  สงออกทองคําแทง
มากข้ึน  ทั้งน้ีดวยชื่อเสียงและการเปนที่รูจักและยอมรับกันในกลุมผูซ้ือขายทองคําในประเทศ  
ทําใหลูกคามีตัวเลือกเพ่ือเปรียบเทียบราคาในการตัดสินใจซื้อหรือขาย  ประกอบกับการมีตลาด
ซ้ือขายสัญญาทองคําลวงหนา  จากตลาดตราสารอนุพันธ  ซ่ึงเปนการเปดตลาดที่ไดรับการ
ตอบรับจากผูลงทุนเปนอยางดีทําใหบริษัทมีปริมาณยอดขายและการนําเขาสงออกทองคําแทงที่
ลดลง  เม่ือเทียบกับปริมาณการนําเขา  สงออกโดยรวมของประเทศ  โดยจากการประเมิน
ทางเลือกผูศึกษาไดมีการเลือกใชกลยุทธการเติบโตในแนวนอนแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ/
บริการ  (Product  Development)  มาใชในการแกไขปญหาในการดําเนินธุรกิจและเพ่ือเปนการ
ขยายฐานลูกคาและสรางยอดขายพรอมทั้งเพ่ิมรายไดใหกับบริษัท  ทั้งน้ีผูศึกษาไดนํากลยุทธ
ทางการตลาด (7Ps) มาชวยในการสรางความเติบโตใหกับบริษัท และเพื่อใหกําหนดสวนตลาด
เปาหมายที่ชัดเจน  ใหสามารถรองรับความตองการของลูกคาทั้งตลาดรายยอยและตลาดลูกคา
เดิมในดานราคาและรูปลักษณที่เหมาะสม 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธกีารศึกษา  และผลการศึกษา 

 
         การศึกษาดวยตนเอง เร่ือง การศึกษากลยุทธการเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก 
ของธนาคารออมสิน  เปนการศึกษาโดยการวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทั้งภายใน  และภายนอก
ขององคกร  ซ่ึงไดกําหนดปญหาของการวิจัยในครั้งน้ี  คือ  ธนาคารออมสินมีปญหาในเรื่องของ
สวนแบงการตลาดดานเงินฝากลดลง  เม่ือเปรียบเทียบจากสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก  โดย
มองในภาพรวมทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงิน  ตั้งแตป 2552  จนถึงปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  
2555  ซ่ึงมีวัตถุประสงคในการศึกษา  ดังน้ี 
         1.   เพ่ือศึกษาปญหาในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของธนาคารออม
สิน 
         2.   เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสิน 
พรอมทั้งนํากลยุทธดังกลาวเปนแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาวตอไป 
         ในการศึกษาคนควาในครั้งน้ี  ผูศึกษาไดออกแบบงานวิจัยในเชิงคุณภาพ (Qualitative  
Research)  โดยดําเนินการตามกรอบของแนวคิดดานกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ  ซ่ึงมี
การเก็บรวบรวมขอมูล  และมีการวิเคราะหขอมูล  ตลอดจนมีการสรุปผลการศึกษา  ดังน้ี 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ขอมูลปฐมภูมิ 
         เก็บขอมูลโดยไดจากแบบสอบถาม  สัมภาษณผูบริหาร  สัมภาษณพนักงานในแผนก
ตางๆ ภายในธนาคารออมสิน  สํานักงานใหญ รวมทั้งสัมภาษณลูกคาของธนาคารออมสิน 
เพ่ือใหทราบถึงปญหาที่แทจริง  ตลอดจนทําใหทราบถึงมุมมองและขอเสนอแนะที่เก่ียวของฯ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธ  ดังน้ี 
 เก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมลูกคาธนาคารออมสิน สํานักงานใหญที่เขามาใช
บริการในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสิน โดยเลือกแจกแบบสอบถามที่ธนาคาร
ออมสิน  สํานักงานใหญ  จํานวน  100  ชุด  เน่ืองจากลูกคาคือ  ผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจมา
ใชบริการ  ตลอดจนเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  ซ่ึงแตละคนมีปจจัยในการใชบริการ  
และเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากที่แตกตางกัน  



29 
 

 

             สัมภาษณผูบริหารของธนาคารออมสิน  จํานวน 2 คน คือ  ผูบริหารในฝายการสลาก
ออมสินและเงินฝาก  ตําแหนงผูอํานวยการฝายการสลากออมสินและเงินฝาก  และตําแหนง
ผูชวยผูอํานวยการฝายการสลากออมสินและเงินฝาก  เน่ืองจากเปนผูเก่ียวของและเปนผูมีสวน
เก่ียวของตอการตัดสินใจในการบริหารจัดการ  และการกําหนดกลยุทธวาจะไปในทิศทางใด 
             สัมภาษณพนักงานของธนาคารออมสิน  จํานวน  3  คน  คือ  พนักงานในฝายการ
สลากออมสินและเงินฝาก และพนักงานธนาคารออมสินสาขาสํานักพหลโยธิน ตําแหนงพนักงาน
ปฏิบัติการ 4 - 7 เน่ืองจากมีสวนเกี่ยวของในการติดตอกับลูกคา  และเปนผูที่รูในเรื่องของ
ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน 
             สัมภาษณลูกคาของธนาคารออมสิน จํานวน 5 คน คือ ลูกคาที่เขามาใชบริการในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสิน  เน่ืองจากลูกคาคือผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจมาใช
บริการกับธนาคารตามความตองการของลูกคา 
 
 ขอมูลทุตยิภูมิ 
 การศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินที่ผานมา  จนถึงปสิ้นสุด 31 
ธันวาคม  2554 
 เก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ  และขอมูลสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของ 
ธนาคารออมสิน   
 เก็บรวบรวมขอมูลทางสถิติ  และขอมูลสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของ 
คูแขงขัน   
 ศึกษาคนควาขอมูลเพ่ิมเติมจากงานวิจัยและเอกสารอางอิงตางๆ ทีเ่ก่ียวของ  
 ศึกษาแนวคิด  และทฤษฎีตาง ๆ ที่เก่ียวของ แลวนํามาใชในการศึกษาคร้ังน้ี     
โดยหลังจากที่ไดศึกษาแนวคดิและทฤษฎี  พรอมทั้งไดขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวของแลว จึงนําขอมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะหประมวลผล  
 
การวิเคราะหขอมูล  และสรุปผลการศึกษา 
 
 การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการศึกษา  โดยแบงออกเปน  3  สวน  ดังน้ี 
 สวนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ  จากแบบสอบถาม  สัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหาร  
สัมภาษณพนักงานในแผนกตาง ๆ ภายในธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ และสัมภาษณลูกคา
ของธนาคารออมสิน  รวมทั้งสรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
 สวนที ่ 2  การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จากการนําขอมูลตางๆ ที่เ กี ่ยวของกับ
การศึกษา  เอกสารงานวิจัย บทความบทวิเคราะหที่เก่ียวของ  และขอมูลสนับสนุนจากแหลง
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ตางๆ  มาทําการวิเคราะหในภาพรวม และปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร  รวมทั้งสรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
              สวนที่ 3  การวิเคราะหจากการนําแนวคิด  ทฤษฎี  และเคร่ืองมือตางๆ  มาทําการ  
วิเคราะหสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม  (Five  Force  Model)  วิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอกทั่วไป (PEST Analysis) และวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ซ่ึงเปนการวิเคราะหถึง
จุดออน  จุดแข็ง  โอกาส  และอุปสรรคของธนาคาร  (SWOT  Analysis)  จากนั้นนําเครื่องมือ
การสรางกลยุทธหรือ TOWS  Matrix  มาใชในการกําหนดกลยุทธและแนวทางในการแกไขปญหา 
 
สวนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม  บทสัมภาษณเชิงลึกของผูบริหาร 
                พนักงาน  และลูกคาของธนาคารออมสิน  รวมทั้งสรุปผลการศึกษาจากการ 
                วิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ   
 
ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมลูกคาธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ
ที่เขามาใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสิน  โดยเลือกแจก
แบบสอบถามที่ธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ จํานวน 100  ชุด  ดังน้ี 
 
        1.  ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ  
และรายไดตอเดือน  โดยลักษณะแบบสอบถามจะเปนแบบ  Check List  จํานวน 5 ขอ 
        2.  พฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสิน  โดยลักษณะแบบสอบถาม
จะเปนแบบ Check List จํานวน 9 ขอ และเปนแบบการจัดอันดับความสําคัญจํานวน 1 ขอ 
        3.  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสิน  โดย
ลักษณะแบบสอบถามจะเปนแบบชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก  
ปานกลาง  นอย  และนอยที่สุด  ซ่ึงปจจัยดังกลาวมีความสําคัญมากนอยเพียงใดตอการตัดสินใจ
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสิน  ทั้งน้ี  มีเกณฑในการใหคะแนนจากสวนประสมทาง
การตลาดจํานวน 16 ขอ  และกําหนดเกณฑในการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนน  
โดยการใชวิธีการจัดชวงระดับคะแนน  เพ่ือใชในการเปรียบเทียบระดับความสําคัญของแตละ
ปจจัย  ดังตอไปน้ี 
 
 (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)    =   (5 – 1)     =      0.8 
 
 
 

จํานวนชั้น 5 
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 ดังน้ัน  สามารถกําหนดเกณฑไดดังน้ี 
 คาเฉลี่ย     ระดับความสําคัญ 

1.00 – 1.80   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด 
1.81 – 2.60   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจนอย 
2.61 – 3.40   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 
3.41 – 4.20   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมาก 
4.21 – 5.00   ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจมากที่สุด 

 
สรุปผลการเก็บขอมูลแบบสอบถามจากกลุมลูกคาธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ  ดังน้ี 
1.  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
 ซ่ึงทําการวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ (Percentage)  ไดแก  เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ และรายไดตอเดือน  
 

ตารางที่ 1   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน (n = 100) 

 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 36 36.0 

หญิง 64 64.0 

รวม 100 100.0 

อายุ   

15 - 20 ป 2 2.0 

21 - 30 ป 42 42.0 

31 - 35 ป 14 14.0 

36 - 40 ป 13 13.0 

41 - 45 ป 13 13.0 
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ตารางที่ 1   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน (n = 100) (ตอ) 

 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 

46 - 50 ป 9 9.0 

51 - 55 ป 3 3.0 

56 - 60 ป 3 3.0 

60 ปขึ้นไป 1 1.0 

รวม 100 100.0 

ระดับการศึกษา   

มัธยมปลาย  หรือต่ํากวา 2 2.0 

ปวช./ปวส. 4 4.0 

อนุปริญญา 2 2.0 

ปริญญาตรี 68 68.0 

ปริญญาโท 24 24.0 

ปริญญาเอก - - 

รวม 100 100.0 

อาชีพ   

พนักงานบริษทัเอกชน 27 27.0 

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 65 65.0 

แมบาน 1 1.0 

นักเรียน/นักศกึษา 6 6.0 

รับจางทั่วไป 1 1.0 

รวม 100 100.0 

 
 
 
 
 



33 
 

ตารางที่ 1   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเพศ  อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายไดตอเดือน (n = 100) (ตอ) 

 

ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 

รายไดตอเดือน   

ต่ํากวา  10,000  บาท 6 6.0 

10,000 - 20,000  บาท 47 47.0 

20,001 - 30,000  บาท 11 11.0 

30,001 - 50,000  บาท 21 21.0 

50,001 - 70,000  บาท 14 14.0 

สูงกวา  70,000  บาท 1 1.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตารางที่ 1  จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนเพศหญิง จํานวน 64  คน 
จากกลุมตัวอยาง 100 คน คิดเปนรอยละ 64.0 สวนลําดับตอไปจะเปนเพศชาย จํานวน 36 คน 
คิดเปนรอยละ  36.0  และสวนใหญมีอายุระหวาง 21 – 30 ป  จํานวน 42 คน จากกลุมตัวอยาง 
100 คน คิดเปนรอยละ 42.0 รองลงมาคือ กลุมอายุ 31 - 35 ป  จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 
14.0 ลําดับที่ 3  มี 2 ชวงอายุคือ กลุมอายุ 36 - 40 ป จํานวน 13  คน คิดเปนรอยละ 13.0 และ
กลุมอายุ 41 - 45 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 13.0 ลําดับที่ 4 คือ กลุมอายุ 46 - 50 ป 
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 9.0 ลําดับที่ 5 มี 2 ชวงอายุคือ กลุมอายุ 51 – 55 ป จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 3.0 และกลุมอายุ 56 - 60 ป  จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0 ลําดับที่ 6 คือ 
กลุมอายุ 15 - 20 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และลําดับที่ 7 คือ กลุมอายุ 60 ปขึ้นไป 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0 
 ในสวนของระดับการศึกษานั้น  จะเห็นไดวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาอยูที่
ระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน จากกลุมตัวอยาง 100 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาคือ 
กลุมที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท  จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 24.0 ลําดับที่ 3 คือ กลุมที่มี
การศึกษาระดับปวช./ปวส. จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0 และลําดับที่ 4 มี 2 ระดับ
การศึกษาคือ กลุมที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.0 และกลุมที่มี
การศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือต่ํากวา จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.0  
 นอกจากน้ี  กลุมตัวอยางสวนใหญยังประกอบอาชีพ คือ เปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
จํานวน 65 คน จากกลุมตัวอยาง 100 คน คิดเปนรอยละ 65.0 รองลงมาคือ กลุมพนักงาน
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บริษัทเอกชน จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 27.0 ลําดับที่ 3 คือ กลุมนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
6 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และลําดับที่ 4 มี 2 อาชีพคือ กลุมแมบาน จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 
1.0 และกลุมรับจางทั่วไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.0  อีกทั้ง กลุมตัวอยางสวนใหญยังมี
รายไดตอเดือนอยูที่ 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 47 คน จากกลุมตัวอยาง 100 คน คิดเปน
รอยละ 47.0 รองลงมาคือ กลุมผูมีรายไดตอเดือน 30,001 - 50,000 บาท จํานวน 21 คน คิด
เปนรอยละ 21.0 ลําดับที่ 3  คือ กลุมผูมีรายไดตอเดือน 50,001 - 70,000 บาท จํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 14.0 ลําดับที่ 4 คือ กลุมผูมีรายไดตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 11 คน 
คิดเปนรอยละ 11.0 ลําดับที่ 5 คือ กลุมผูมีรายไดตอเดือนต่ํากวา  10,000  บาท จํานวน 6 คน 
คิดเปนรอยละ 6.0 และลําดับที่ 6 คือ กลุมผูมีรายไดตอเดือนสูงกวา  70,000  บาท จํานวน 1 คน 
คิดเปนรอยละ 1.0 
 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก
ธนาคารออมสิน   
 
 ขอมูลการใชผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสินของกลุมตัวอยาง   

โดยจําแนกตามผลิตภัณฑเงินฝากที่ใชอยูในปจจุบันมากที่สุด  
 

ตารางที่  2  แสดงจํานวนและรอยละของผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสินที่กลุมตวัอยางใชมาก
ที่สุดในปจจุบนั 

  
ผลิตภัณฑเงินฝาก จํานวน รอยละ 

เงินฝากเผื่อเรยีก      81 36.82 

สลากออมสินพิเศษ 71 32.27 

เงินฝากประจํา  32 14.55 

เงินฝากเผื่อเรยีกพิเศษ 21 9.55 

เงินฝากโปรโมชั่น 15 6.82 

รวม 220 100.0 
 

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชผลิตภัณฑเงินฝากเผื่อเรียก
มากที่สุด จํานวน 81 ขอ คิดเปนรอยละ 36.82 รองลงมาคือ ใชผลิตภัณฑสลากออมสินพิเศษ 
จํานวน 71 ขอ คิดเปนรอยละ 32.27 ลําดับที่ 3  คือ ใชผลิตภัณฑเงินฝากประจํา จํานวน 32 ขอ 
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คิดเปนรอยละ 14.55 ลําดับที่ 4 คือ ใชผลิตภัณฑเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ จํานวน 21 ขอ คิดเปน
รอยละ 9.55 และลําดับที่ 5 คือ ใชผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น จํานวน 15 ขอ คิดเปนรอยละ 
6.82 (ทั้งน้ี ผลรวมทั้งหมดคือ 220 ขอจาก 100 คน เนื่องจากกลุมตัวอยาง 1 คนสามารถ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน   
 
ตารางที่  3  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามความถี่ในการใชบริการดาน

เงินฝาก 
 
 

ความถี่ในการใชบริการ จํานวน รอยละ 
ทุกวัน 6 6.0 

1 คร้ัง/เดือน 30 30.0 
2 คร้ัง/เดือน 17 17.0 
3 คร้ัง/เดือน 11 11.0 
4 คร้ัง/เดือน 7 7.0 

มากกวา 4 คร้ัง/เดือน 29 29.0 

รวม 100 100.0 
 

 จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถี่ในการใชบริการดานเงินฝาก 
1 คร้ัง/เดือน จํานวน 30 คน จากกลุมตัวอยาง 100 คน คิดเปนรอยละ 30.0 รองลงมาจะมี
ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากมากกวา 4 คร้ัง/เดือน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.0 
ลําดับที่ 3  คือ มีความถี่ในการใชบริการดานเงินฝาก 2 คร้ัง/เดือน จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
17.0 ลําดับที่ 4 คือ มีความถี่ในการใชบริการดานเงินฝาก 3 คร้ัง/เดือน จํานวน 11 คน คิดเปน
รอยละ 11.0 ลําดับที่ 5 คือ มีความถี่ในการใชบริการดานเงินฝาก 4 คร้ัง/เดือน จํานวน 7 คน คิด
เปนรอยละ 7.0 และลําดับที่ 6 คือ มีความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากทุกวัน จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 6.0 
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จํานวนเงินในแตละครัง้ตอการฝากเงินกับธนาคาร 
 
ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามจํานวนเงินในแตละครั้งตอ

การฝากเงินกับธนาคาร 
 
 

จํานวนเงินในแตละคร้ัง จํานวน รอยละ 
ต่ํากวา  1,000  บาท 17 17.0 
1,000 - 5,000  บาท 59 59.0 
5,001 - 10,000  บาท 9 9.0 
10,001 - 15,000  บาท 5 5.0 
15,001 - 20,000  บาท 3 3.0 
20,001  บาท ขึ้นไป 7 7.0 

รวม 100 100.0 
 

 จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญฝากเงินกับธนาคารในแตละครั้ง
ตั้งแต 1,000 - 5,000  บาท จํานวน 59 คน จากกลุมตัวอยาง 100 คน คิดเปนรอยละ 59.0 
รองลงมาฝากเงินกับธนาคารในแตละครั้งต่ํากวา 1,000 บาท จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 
17.0 ลําดับที่ 3  คือ ฝากเงินกับธนาคารในแตละครั้งตั้งแต 5,001 - 10,000  บาท จํานวน 9 คน 
คิดเปนรอยละ 9.0 ลําดับที่ 4 คือ ฝากเงินกับธนาคารในแตละครั้งตั้งแต 20,001 บาทขึ้นไป
จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 7.0 ลําดับที่ 5 คือ ฝากเงินกับธนาคารในแตละครั้งตั้งแต 10,001 - 
15,000  บาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และลําดับที่ 6 คือ ฝากเงินกับธนาคารในแตละ
คร้ังตั้งแต 15,001 - 20,000  บาท จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.0 
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เหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน 
 
ตารางที่ 5   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจ

 เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินอันดับที่ 1 
 

อันดับที่ 1 
เหตุผล 

จํานวน รอยละ 
ตองการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากรูปแบบใหม ๆ 11 11.0 
อัตราดอกเบี้ยสูง 62 62.0 

ระยะเวลาในการรับฝาก 4 4.0 

ไดรับการจูงใจและโนมนาวจากพนักงาน 12 12.0 

ไมพอใจในผลติภัณฑเงินฝากที่ใชอยูเดิม 1 1.0 

ธนาคารมีการแจกของสมนาคุณ 8 8.0 
อ่ืนๆ คือ  เปนธนาคารรัฐ 1 1.0 

อ่ืนๆ คือ ฝากตั้งแตเกิด 1 1.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตารางที่ 5  เหตุผลที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเปนอันดับที่ 1 มากที่สุด 3 เหตุผล
แรก ไดแก เหตุผลที่ 1 คือ อัตราดอกเบ้ียสูง จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.0 เหตุผลที่ 2 คือ 
ไดรับการจูงใจและโนมนาวจากพนักงาน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และเหตุผลที่ 3  
คือ ตองการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบใหม ๆ จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11.0 
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ตารางที่ 6 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจ
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินอันดับที่ 2 

 
อันดับที่ 2 

เหตุผล 
จํานวน รอยละ 

ตองการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากรูปแบบใหม ๆ 16 16.0 
อัตราดอกเบี้ยสูง 16 16.0 
ระยะเวลาในการรับฝาก 42 42.0 
ไดรับการจูงใจและโนมนาวจากพนักงาน 6 6.0 

ไมพอใจในผลติภัณฑเงินฝากที่ใชอยูเดิม 5 5.0 

ธนาคารมีการแจกของสมนาคุณ 15 15.0 
รวม 100 100.0 

 
 จากตารางที่ 6  เหตุผลที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเปนอันดับที่ 2 มากที่สุด 3 เหตุผล
แรก ไดแก เหตุผลที่ 1 คือ ระยะเวลาในการรับฝาก จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42.0 เหตุผล
ที่ 2 มีอยู 2 เหตุผลดวยกัน คือ อัตราดอกเบี้ยสูง จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16.0 สวนอีก
เหตุผลคือ ตองการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบใหมๆ จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 16.0 
และเหตุผลที่ 3 คือ ธนาคารมีการแจกของสมนาคุณ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 15.0 
 
ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามเหตุผลในการตัดสินใจ

เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินอันดับที่ 3 
 

อันดับที่ 3 
เหตุผล 

จํานวน รอยละ 
ตองการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากรูปแบบใหม ๆ 27 27.0 
อัตราดอกเบี้ยสูง 7 7.0 
ระยะเวลาในการรับฝาก 18 18.0 
ไดรับการจูงใจและโนมนาวจากพนักงาน 12 12.0 
ไมพอใจในผลติภัณฑเงินฝากที่ใชอยูเดิม 6 6.0 
ธนาคารมีการแจกของสมนาคุณ 29 29.0 
อ่ืนๆ คือ ความม่ันคง 1 1.0 

รวม 100 100.0 
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 จากตารางที่ 7 เหตุผลที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกเปนอันดับที่ 3 มากที่สุด 3 เหตุผล
แรก ไดแก เหตุผลที่ 1 คือ ธนาคารมีการแจกของสมนาคุณ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 29.0 
เหตุผลที่ 2 คือ ตองการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบใหมๆ จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 
27.0 และเหตุผลที่ 3 คือ ระยะเวลาในการรับฝาก จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18.0 
 
ผลิตภัณฑเงนิฝากโปรโมชั่นที่กลุมตัวอยางอยากใหธนาคารออกผลิตภัณฑ ในกรณีทีมี่
การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย       
 
ตารางที่  8  แสดงจํานวนและรอยละของผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นที่กลุมตัวอยางอยากให

ธนาคารออกผลิตภัณฑในกรณีที่มีการจัดกิจกรรมสงเสรมิการขาย  
 

เง่ือนไขของผลิตภัณฑเงินฝาก จํานวน รอยละ 

ผลิตภัณฑที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูง 82 47.40 
มีการชิงโชค/ชิงรางวัล 52 30.06 

มีการแจกของสมนาคุณ 38 21.97 

อ่ืนๆ คือ ไมเสียภาษ ี 1 0.58 
รวม 173 100.0 

 

 จากตารางที่ 8 จะเห็นไดวา เม่ือมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  กลุมตัวอยางสวน
ใหญอยากใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นที่เปนผลิตภัณฑเงินฝากที่ใหอัตรา
ดอกเบี้ยสูงมากที่สุด จํานวน 82 ขอ คิดเปนรอยละ 47.40 รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเงินฝากที่มีการ
ชิงโชค/ชิงรางวัล จํานวน 52 ขอ คิดเปนรอยละ 30.06 ลําดับที่ 3  คือ ผลิตภัณฑเงินฝากที่มีการ
แจกของสมนาคุณ จํานวน 38 ขอ คิดเปนรอยละ 21.97 และลําดับที่ 4 คือ ผลิตภัณฑเงินฝากที่
ไมเสียภาษี จํานวน 1 ขอ คิดเปนรอยละ 0.58 (ทั้งนี้ ผลรวมทั้งหมดคือ 173 ขอจาก 100 คน 
เน่ืองจากกลุมตัวอยาง 1 คนสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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แหลงขอมูลขาวสารเก่ียวกับผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินที่ไดรับ 
 
ตารางที่ 9   แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตาม                                 

แหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลติภัณฑเงินฝากธนาคารออมสินที่ไดรับ 
 

แหลงขอมูลขาวสาร จํานวน รอยละ 

โทรทัศน      66 21.85 
อินเตอรเน็ต 50 16.56 
พนักงาน 48 15.89 
เพ่ือน/คนรูจัก 37 12.25 
แผนพับ 35 11.59 
หนังสือพิมพ 35 11.59 
วิทย ุ 15 4.97 
นิตยสาร 12 3.97 
ครอบครัว 4 1.32 

รวม 302 100.0 
 

 จากตารางที่ 9 จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินจากแหลงขอมูลประเภทสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด จํานวน  
66 ขอ คิดเปนรอยละ 21.85 รองลงมาคือ ไดรับขอมูลขาวสารจากอินเตอรเน็ต จํานวน 50 ขอ 
คิดเปนรอยละ 16.56 ลําดับที่ 3  คือ ไดรับขอมูลขาวสารจากพนักงาน จํานวน 48 ขอ คิดเปน
รอยละ 15.89 ลําดับที่ 4 คือ ไดรับขอมูลขาวสารจากเพ่ือน/คนรูจัก จํานวน 37 ขอ คิดเปนรอยละ 
12.25 ลําดับที่ 5  มี 2 แหลงขอมูลคือ ไดรับขอมูลขาวสารจากแผนพับ จํานวน 35 ขอ คิดเปน
รอยละ 11.59 และไดรับขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ จํานวน 35 ขอ คิดเปนรอยละ 11.59 
ลําดับที่ 6 คือ ไดรับขอมูลขาวสารจากวิทยุ จํานวน 15 ขอ คิดเปนรอยละ 4.97 ลําดับที่ 7 คือ 
ไดรับขอมูลขาวสารจากนิตยสาร จํานวน 12 ขอ คิดเปนรอยละ 3.97 และลําดับที่ 8 คือ ไดรับ
ขอมูลขาวสารจากครอบครัว จํานวน 4 ขอ คิดเปนรอยละ 1.32 (ทั้งน้ี ผลรวมทั้งหมดคือ 302 ขอ
จาก 100 คน เน่ืองจากกลุมตัวอยาง 1 คนสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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พฤติกรรมหลังจากทีเ่ลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร 
 
ตารางที่ 10  แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตาม                                

พฤติกรรมหลงัจากที่เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร 
 

พฤติกรรมหลงัจากที่เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร จํานวน รอยละ 

มีความพึงพอใจในผลติภัณฑเงินฝากที่เลอืกใช   
   -   หาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑเงินฝากใหมของธนาคารอ่ืนๆ เสมอ 55 30.05 
   -   ใชตอไปเรื่อยๆ โดยไมเปลี่ยนไปใชผลติภัณฑของธนาคารอ่ืน 44 24.04 
   -   กลับมาใชของธนาคารอีก และบอกตอใหเพ่ือนหรือคนใกลชิดเลือกตาม 43 23.50 
   -  ลองใชผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ของธนาคารเพ่ิมเติม 41 22.40 

รวม 183 100.0 

ไมพึงพอใจในผลิตภัณฑเงินฝากที่เลือกใช   

    -  ยังอยากจะใชผลติภัณฑอ่ืนๆ ของธนาคารเพิ่มเตมิ เน่ืองจาก 
      ธนาคารคุมครองเงินฝากเต็มจํานวน และมีรัฐบาลเปนประกัน     

62 54.87 

   -  ไมเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอีก 35 30.97 

    -   จะบอกไมใหผูอ่ืนเลือกใชผลติภัณฑน้ัน เม่ือมีผูมาขอคําแนะนํา 
       เก่ียวกับผลติภัณฑเงินฝากของธนาคาร      

16 14.16 

รวม 113 100.0 
 

 จากตารางที่ 10 จะเห็นไดวา พฤติกรรมของกลุมตัวอยางสวนใหญหลังจากที่เลือกใช
ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารไปแลวน้ัน จะมีทั้งความพึงพอใจ และไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ
เงินฝากที่เลือกใชไป ดังน้ี 
 ถากลุมตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑเงินฝากที่เลือกใช กลุมตัวอยาง
สวนใหญจะยังคงหาขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑเงินฝากใหมของธนาคารอ่ืนๆ เสมอ จํานวน  55 
ขอ คิดเปนรอยละ 30.05 รองลงมาคือ จะใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร ตอไปเรื่อยๆ โดยไม
เปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอื่น จํานวน 44 ขอ คิดเปนรอยละ 24.04 ลําดับที่ 3  
คือ กลับมาใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอีก และบอกใหเพ่ือนหรือคนใกลชิดเลือกตาม 
จํานวน 43 ขอ คิดเปนรอยละ 23.50 และลําดับที่ 4 คือ จะลองใชผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ของธนาคาร
เพ่ิมเติม จํานวน 41 ขอ คิดเปนรอยละ 22.40 (ทั้งนี้ ผลรวมทั้งหมดคือ 183 ขอจาก 100 คน 
เน่ืองจากกลุมตัวอยาง 1 คนสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
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ถากลุมตัวอยางสวนใหญไมพึงพอใจในผลิตภัณฑเงินฝากที่เลือกใช กลุมตัวอยางสวน
ใหญจะยังอยากจะใชผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของธนาคารเพ่ิมเติม เน่ืองจากธนาคารคุมครองเงินฝาก
เต็มจํานวน และมีรัฐบาลเปนประกัน จํานวน 62 ขอ คิดเปนรอยละ 54.87 รองลงมา คือ จะไม
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอีก จํานวน 35 ขอ คิดเปนรอยละ 30.97 และลําดับที่ 3  
คือ จะบอกไมใหผูอ่ืนเลือกใชผลิตภัณฑน้ัน เม่ือมีผูมาขอคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑเงินฝาก
ของธนาคาร จํานวน 16 ขอ คิดเปนรอยละ 14.16  (ทั้งนี้ ผลรวมทั้งหมดคือ 113 ขอจาก 100 
คน เน่ืองจากกลุมตัวอยาง 1 คนสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 
พฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอื่นๆ 
 
ตารางที่ 11 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามพฤติกรรมการเลือกใช

ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอื่นๆ 
 

พฤติกรรมหลงัจากที่เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน จํานวน รอยละ 

เคยเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน 88 88.0 

ไมเคยเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน 12 12.0 

รวม 100 100.0 

เหตผุลทีเ่ลือกใชผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืนๆ  (สามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 -  อัตราดอกเบี้ยสูง 47 30.52 

  -  ตองการเลอืกใชผลติภัณฑเงินฝากรปูแบบใหม ๆ  43 27.92 
 -  ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน ๆ  มีคุณสมบัติตรงตาม

ตองการ 
30 19.48 

 -  จากคําแนะนําของเพ่ือน/คนรูจัก/ครอบครัว 23 14.94 

 - ไมพอใจในผลิตภัณฑเงินฝากทีใ่ชอยูเดิม 6 3.90 

  - อ่ืนๆ 5 3.25 
รวม 154 100.0 

 

 จากตารางที่ 11  จะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมที่เคยเลือกใชผลิตภัณฑ
เงินฝากของธนาคารอื่น จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 88.0 และรองลงมา คือ ไมเคยเลือกใช
ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.0  โดยมีเหตุที่เลือกใช
ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืนๆ มากที่สุดเปนลําดับที่ 1 คือ มีอัตราดอกเบี้ยสูง จํานวน 47 
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ขอ คิดเปนรอยละ 30.52 รองลงมาคือ ตองการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบ   ใหมๆ จํานวน 
43 ขอ คิดเปนรอยละ 27.92 ลําดับที่ 3  คือ ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอื่น ๆ มีคุณสมบัติ
ตรงตามตองการ จํานวน 30 ขอ คิดเปนรอยละ 19.48  ลําดับที่ 4 คือ จากคําแนะนําของเพ่ือน/
คนรูจัก/ครอบครัว จํานวน  23 ขอ คิดเปนรอยละ 14.94  ลําดับที่ 5 คือ ไมพอใจในผลิตภัณฑเงิน
ฝากที่ใชอยูเดิม จํานวน  6 ขอ คิดเปนรอยละ 3.90 และลําดับที่ 6 คือ ธนาคารอ่ืนมีสาขาที่
มากกวา  และมีสะดวกในการใชบริการ  ตลอดจนธนาคารอ่ืนนั้นอยูใกลที่ทํางาน และอยูใกล
บาน จํานวน 5 ขอ คิดเปนรอยละ 3.25 (ทั้งนี้ ผลรวมทั้งหมดคือ 154 ขอจาก 100 คน 
เน่ืองจากกลุมตัวอยาง 1 คนสามารถเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 
ผลการศึกษาจากแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใช 
 
      ผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสิน     
           ขอมูลเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสิน 
ทําการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ซ่ึงจากการสอบถามกลุม
ตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสิน  โดยให
กลุมตัวอยางใหคะแนนปจจัยที่สําคัญทั้ง 16 ปจจัย  โดยมีความสําคัญมากที่สุดจะเปน 5 คะแนน 
มีความสําคัญมากเปน 4 คะแนน  มีความสําคัญปานกลางเปน 3 คะแนน  มีความสําคัญนอย
เปน 2 คะแนน และมีความสําคัญนอยที่สุดจะเปน 1 คะแนน จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาหา
คาเฉลี่ย และหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวเรียงลําดับตามคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
 
ตารางที่12 แสดงคาเฉลี่ยและหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตาม

ปจจัยทางการตลาด 
 

ปจจัยทางการตลาด คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ลําดับที ่

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 4.42 0.79 1 
ความนาเชื่อถอืของตราสัญลักษณ 4.06 0.90 2 
ใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 4.02 0.88 3 
พนักงานพรอมใหบริการเสมอและมีความจริงใจ 3.98 0.93 4 
มีขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑเงินฝากที่ชัดเจน 3.96 0.85 5 
ระยะเวลาของผลิตภัณฑเงินฝาก 3.93 0.77 6 
เง่ือนไขของผลิตภัณฑ 3.86 0.71 7 
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ตารางที่12 แสดงคาเฉลี่ยและหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตาม
ปจจัยทางการตลาด (ตอ) 

 
ปจจัยทางการตลาด คาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 
ลําดับที ่

การใหบริการของพนักงาน 3.85 0.86 8 

พนักงานสามารถตอบปญหาเก่ียวกับผลติภัณฑ
และแนะนําผลิตภัณฑทีเ่หมาะสมกับทานได 

3.80 0.87 9 

มีการดูแลเอาใจใสและติดตามลูกคา 3.76 0.97 10 
มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย 3.66 0.89 11 
มีการแจกของสมนาคุณ 3.54 1.0 12 
มีการโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เชน   
โทรทัศน, นิตยสาร, แผนพับฯ 

3.40 0.75 13 

พบเห็นตราสญัลักษณเปนประจํา 3.36 0.88 14 
เพ่ือนหรือคนรูจักแนะนํา 3.26 0.72 15 

มีการจัดรูปแบบสาขาที่สวยงาม 3.14 0.88 16 
 
 

       จากตารางที่ 12 จะเห็นไดวา กลุมตัวอยางทั้งหมดใหคะแนนความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสินจากปจจัยตางๆ  ทั้ง  16  ปจจัย  โดยลําดับ 
ที่ 1  ปจจัยที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด  ซ่ึงถือวาสูงมาก  คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ของธนาคาร  มีคะแนนเฉลี่ย 4.42  รองลงมาใหความสําคัญอยูในระดับมาก คือ ความนาเชื่อถือ
ของตราสัญลักษณ มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 ลําดับที่ 3 มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ ธนาคารให
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02 ลําดับที่ 4 มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ พนักงาน
พรอมใหบริการเสมอและมีความจริงใจในการใหบริการ มีคะแนนเฉลี่ย 3.98 ลําดับที่ 5 มี
ความสําคัญอยูในระดับมาก คือ ธนาคารมีขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑเงินฝากที่ชัดเจน    
มีคะแนนเฉลี่ย 3.96 ลําดับที่ 6 มีความสําคัญอยูในระดับมาก   คือ ระยะเวลาของผลิตภัณฑ 
เงินฝาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.93 ลําดับที่ 7 มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ เง่ือนไขของ
ผลิตภัณฑ  มีคะแนนเฉลี่ย 3.86 ลําดับที่ 8 มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ การใหบริการของ
พนักงาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.85 ลําดับที่ 9 มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ พนักงานสามารถ
ตอบปญหาเก่ียวกับผลิตภัณฑและแนะนําผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับทานได มีคะแนนเฉลี่ย 3.80  
ลําดับที่ 10 มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ พนักงานมีการดูแลเอาใจใสและติดตามลูกคา     
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มีคะแนนเฉลี่ย 3.76 ลําดับที่ 11 มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ มีชองทางการใหบริการที่
หลากหลาย มีคะแนนเฉลี่ย 3.66 ลําดับที่ 12 มีความสําคัญอยูในระดับมาก คือ มีการแจกของ
สมนาคุณ มีคะแนนเฉลี่ย 3.54 ลําดับที่ 13 มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คือ มีการ
โฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ เชน โทรทัศน, นิตยสาร, แผนพับ ฯ มีคะแนนเฉลี่ย 3.40 
ลําดับที่ 14 มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คือ พบเห็นตราสัญลักษณเปนประจํา มีคะแนน
เฉลี่ย 3.36 ลําดับที่ 15 มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คือ เพ่ือนหรือคนรูจักแนะนํา        
มีคะแนนเฉลี่ย 3.26 และลําดับที่ 16 มีความสําคัญอยูในระดับปานกลางคือ มีการจัดรูปแบบ
สาขาที่สวยงาม  มีคะแนนเฉลี่ย 3.14 
 สรุปผลการศึกษาจากแบบสอบถาม กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 
21 – 30 ป  มีระดับการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเปนขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ มี
รายไดอยูที่ 10,000 - 20,000 บาทตอเดือน และผลิตภัณฑเงินฝากที่กลุมตัวอยางสวนใหญใช
อยูในปจจุบัน คือ เงินฝากประเภทเผื่อเรียก, เงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ และเงินฝาก
ประเภทประจํา ตามลําดับ ซึ่งความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากกับธนาคาร คือ  1  คร้ังตอ
เดือน และมีการฝากเงินกับธนาคารในแตละครั้งคือ ตั้งแต 1,000 - 5,000  บาท สวนเหตุผล
อันดับที่ 1 ในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน คือ ผลิตภัณฑเงินฝาก
มีอัตราดอกเบี้ยสูง เหตุผลอันดับที่ 2 คือ ดูที่ระยะเวลาในการรับฝาก และเหตุผลอันดับ ที่ 3 คือ 
ธนาคารมีการแจกของสมนาคุณ ซ่ึงเม่ือไหรที่ธนาคารมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  กลุม
ตัวอยางสวนใหญอยากใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นที่เปนผลิตภัณฑเงินฝากที่ให
อัตราดอกเบี้ยสูงมากที่สุด  กลุมตัวอยางสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑเงิน
ฝากของธนาคารออมสินจากแหลงขอมูลประเภทสื่อโทรทัศนมากท่ีสุด ถาเม่ือใดที่กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑเงินฝากที่เลือกใช  กลุมตัวอยางสวนใหญจะยังคงหา
ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑเงินฝากใหมของธนาคารอ่ืนๆ อยูเสมอ แตถาไมพึงพอใจในผลิตภัณฑ
เงินฝากที่เลือกใช กลุมตัวอยางสวนใหญก็ยังอยากที่จะเลือกใชผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของธนาคาร ที่
นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝากเพิ่มเติม เน่ืองจากธนาคารคุมครองเงินฝากเต็มจํานวน และมี
ความนาเชื่อถือ เพราะมีรัฐบาลเปนประกัน และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑ
เงินฝากธนาคารออมสินมากที่สุด คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร, ความนาเชื่อถือของ
ตราสัญลักษณ และธนาคารมีการใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษ  ตามลําดับ 
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ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหาร  พนักงาน  และลูกคาของธนาคารออมสิน  
สํานักงานใหญ 
  
 1.  ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูบริหารดวยประเด็น ดังน้ี 
          1. ทานคิดวาควรใชแนวทางใดในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่

ลดลงของธนาคาร 
          2.  จากผลการดําเนินงานที่ผานมา  ธนาคารไดตั้งเปาหมายในเรื่องสวนแบงการตลาด

ดานเงินฝากหรือไม  อยางไร 
          3.  จากปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลง  สงผลกระทบตอธนาคารอยางไร 
          4.  ปจจัยอะไรที่เก่ียวของและเปนตัวกําหนดการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของสวนแบง 
การตลาดดานเงินฝากของธนาคาร 
          5.  ธนาคารมีจุดออน  จุดแข็งอยางไรบาง 
          6.  คูแขงที่สําคัญของธนาคาร คือใคร 
          7.  คูแขงที่สําคัญของธนาคารที่จะชวงชิงสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก  คือใคร 
          8.  กลยุทธที่ธนาคารจะนํามาใชในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก คืออะไร 
          9.  แนวโนมอัตราการเจริญเติบโตของธนาคาร และของอุตสาหกรรมเปนอยางไรและ

แนวโนมของสวนแบงการตลาดดานเงินฝากมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหรือไมในอนาคต 
 
 สรุปผลการสมัภาษณผูบริหาร 

ปจจุบันภาวะเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมที่จะขยายตัวสูงขึ้น ประกอบกับมีปจจัยเสี่ยง
จากวิกฤตหนี้ยุโรป  รวมไปถึงการเขามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่ทําใหการคา
ระหวางประเทศสมาชิก การลงทุน และแรงงานจะมีเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนโครงสรางของ
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุจะมีมากข้ึน ทั้งนี้ จากการขยายตัวดังกลาวมีผล    
ทําใหอุตสาหกรรมทางการเงินมีแนวโนมที่จะขยายตัวไดทั้งดานเงินฝาก และดานสินเชื่อ  
รวมทั้งสงผลดีตอการขยายธุรกิจและชองทางการใหบริการของธนาคาร ซ่ึงจากภาวะดังกลาวทํา
ใหในปจจุบันเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงภายในอุตสาหกรรมการเงิน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แขงขันกันในเรื่องของผลิตภัณฑเงินฝาก เพราะเปนตัวที่ทํารายไดใหแกธนาคาร โดยธนาคาร
ตางๆ จะมีการแขงขันกันระดมเงินฝากในชวงไตรมาสสุดทายของป รวมไปถึงตางพากันทยอย
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตลอดจนออกผลิตภัณฑเงินฝากใหมีความหลากหลายมากขึ้น 
และใหผลตอบแทนเปนที่นาพอใจ เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด 
ซ่ึงเม่ือไหรที่ธนาคารสามารถระดมเงินฝากไดมากขึ้น ก็จะสงผลใหสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก
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ของธนาคารเพ่ิมขึ้นดวย รวมทั้งจะทําใหธนาคารสามารถรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐาน
ลูกคาใหมได 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม และทําการขยายฐานลูกคาใหม ประกอบกับเพ่ือ
เปนการเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก จึงเปนโอกาสอันดีที่ธนาคารออมสินจะเรงพัฒนา
และออกผลิตภัณฑเงินฝาก รวมทั้งขยายธุรกิจเงินฝากโดยเนนเฉพาะกลุมใหมากข้ึน เพ่ือให
สามารถรองรับกับการแขงขันที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการใหบริการทาง
การเงินรูปแบบใหมๆ ใหมีความทันสมัยมากขึ้น เชน เนนใหมีการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน  
เพ่ือรองรับตอความตองการกลุมลูกคาเปาหมายในปจจุบัน 

อยางไรก็ตามผูบริหารกลาววา เน่ืองจากภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมการเงินที่มี
การแขงขันในเรื่องของการระดมเงินฝาก และการนํากลยุทธออกมาใชในการพัฒนาและออก
ผลิตภัณฑเงินฝาก  มีผลทําให ณ  ปจจุบันธนาคารออมสินตองประสบปญหาในเรื่องสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากที่ลดลง ซ่ึงคูแขงที่สําคัญของธนาคารในปจจุบัน คือ ธนาคารพาณิชย  
ธนาคารเฉพาะกิจ  รวมทั้งสถาบันที่มิใชสถาบันการเงิน  (Non bank) เชน กองทุนตางๆ สหกรณ
ออมทรัพยฯ สวนคูแขงที่สําคัญของธนาคารที่จะชวงชิงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของ
ธนาคารในขณะนี้ น่ันก็คือ ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงปจจุบันมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่เพ่ิม
ขึ้นมาเปนอันดับ 2 รองจากธนาคารกรุงเทพ จึงถือไดวาธนาคารกรุงไทยเปนคูแขงที่ถือวานา
กลัวที่สุดที่จะชวงชิงสวนแบงการตลาดดานเงินฝากไป  และจากปญหาดังกลาวสงผลกระทบให
สภาพคลองของธนาคารลดลงตามไปดวย ธนาคารจึงจําเปนตองแกไขปญหาดวยการกูยืมเงิน
ระหวางธนาคาร (Interbank) นอกจากน้ียังสงผลกระทบในดานการบริหารเงินทุน  และสงผล
กระทบตอการขยายสินเชื่อของธนาคารไดอีกทางหน่ึง และที่สําคัญคือ การเปนผูนําในตลาดจะ
ถูกลดลําดับลง  สงผลใหธนาคารตองมีการทบทวนกลยุทธเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมและเพ่ิมฐาน
ลูกคาใหม ทั้งน้ี  ปจจัยที่เปนตัวกําหนดการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก
ของธนาคารนาจะมาจาก ผลิตภัณฑและการบริการทางการเงินของธนาคาร รวมไปถึงการ
ใหบริการที่มีคุณภาพ โดยธนาคารตองเนนดานการบริการใหไดมาตรฐาน เชน  การไดรับความ
สะดวกรวดเร็ว  การใหคําแนะนําผลิตภัณฑ  และการสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา เปนตน 
นอกจากนี้ยังมาจากการที่ธนาคารใชกลยุทธสวนผสมทางการตลาดที่เหมาะสม  โดยธนาคารนํา
กลยุทธดังกลาวมาใชเพ่ือผลักดันใหลูกคาหันมาใชบริการผลิตภัณฑเงินฝากกับธนาคารมากขึ้น 
จึงถือไดวาปจจัยตางๆ เหลาน้ีมีความสําคัญตอสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคาร  

ในสวนของปญหาท่ีเกิดขึ้นธนาคารจึงควรที่จะยกระดับความสามารถในการแขงขันและ
พัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับภาวะตลาดในปจจุบัน ดวยการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมใหตอบโจทยตามความตองการของลูกคาทุกชวงวัย และตอบสนองตอความตองการตาม
รูปแบบในการดําเนินชีวิต (Life  Style) ของลูกคาอยางตอเนื่อง ตลอดจนออกผลิตภัณฑที่มี
ความเหมาะสมกับลูกคา เพ่ือสรางความแตกตางในการที่จะรักษาฐานลูกคา และสามารถดึง
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ความสนใจจากกลุมลูกคาใหม เชน เพ่ิมสวนลดตางๆ  ตามรานคา หรือปรับอัตราดอกเบ้ียพิเศษ
เพ่ือจูงใจลูกคาฯ  นอกจากน้ียังเนนที่จะพัฒนาพนักงานใหมีความรู และความเขาใจใน
ผลิตภัณฑและการใหบริการ พรอมทั้งยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการใหดียิ่งขึ้น รวม
ไปถึงธนาคารตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR) ทั้งน้ีเพ่ือเปนการคืนกําไรสู
สังคม เปนการสรางภาพลักษณที่ดีของธนาคาร และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

สําหรับในป  2556  ธนาคารไดกําหนดเปาหมายเงินฝากอัตราเติบโตรอยละ 7 ตาม
ภาวะของเศรษฐกิจไทย และใกลเคียงกับการเติบโตของอุตสาหกรรมธนาคาร ซ่ึงธนาคารมีแผน
ในการระดมเงินฝาก ทั้งเงินฝากประเภทออมทรัพยและเงินฝากประเภทที่มีระยะเวลา เพ่ือให
สอดคลองกับแผนการขยายสินเชื่อและลงทุน  และรักษาสภาพคลองของธนาคาร  รวมทั้งรักษา
อันดับของสวนแบงการตลาดดานเงินฝากในอุตสาหกรรมการเงินไว ตลอดจนการพัฒนา
ปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากใหมีรูปแบบใหมๆ ซ่ึงธนาคารจะสงเสริมการออมแกลูกคารายยอย
อยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะกลุมลูกคาวัยเรียนถึงวัยทํางาน  รวมทั้งทําการตลาดเชิงรุก เพ่ือให
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา และการทําตลาดลูกคาสัมพันธกับหนวยงานพันธมิตรฯ 
และคาดวาแนวโนมในอนาคตธนาคารจะมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่เพ่ิมขึ้น โดย
ตั้งเปาหมายอยูในอันดับหนึ่งในสาม 

 
 2.  ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณพนักงานดวยประเด็นดังน้ี 
          1.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมมีผลตอการใชบริการของลูกคาหรือไม 
         2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมใชเวลาเหมาะสมหรือไม 
         3.  การใหบริการของพนักงานมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของลูกคา
มากนอยเพียงใด 
          4.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของลูกคา  ที่นอกเหนือจากการ
ใหบริการของพนักงาน  คืออะไร     
          5.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขึ้นอยูกับอะไร 
          6.  เม่ือธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น   มีผลทาํใหลูกคาเลือกใชผลติภัณฑ            
เงินฝากของธนาคารเพิ่มขึน้หรือไม 
 
 สรุปผลการสมัภาษณพนักงาน 
 ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงิน ที่มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือสงเสริมใหประชาชนมี
นิสัยรักในการออมเงิน และเพื่อใหบริการทางการเงินแกประชาชนทั่วไป ตลอดจนหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ซ่ึงมองวาธนาคารควรมีรูปแบบในการใหบริการท่ีทันสมัยมากขึ้น แต ณ 
ปจจุบันธนาคารกลับมีขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมที่ยุงยากและไมเหมาะสม เน่ืองจากลูกคาตอง
กรอกเอกสารจํานวนมาก ประกอบกับขั้นตอนในการเปดบัญชีดังกลาวมีหลายขั้นตอนเกินไป
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ตลอดจนจํานวนลูกคาและพนักงานของแตละสาขามีจํานวนที่ไมเทากัน จึงทําใหลูกคาตองใช
เวลารอนาน กลาวคือ เวลาในการใหบริการถือเปนเรื่องที่สําคัญ ซ่ึงธนาคารนาจะกําหนด
ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหสะดวกมากขึ้น และควรที่จะปรับปรุงกระบวนการในการทํางานให
สามารถใหบริการในจุดๆ เดียวใหครบกระบวนการใหมากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนในการทํางาน  
ทั้งน้ีจะสงผลใหลูกคาเกิดความรูสึกไมพอใจตอการใชบริการของธนาคารเปนอยางมากที่จะมา
เปดบัญชีกับทางธนาคาร หรืออาจเปลี่ยนใจไปใชบริการกับธนาคารอ่ืนๆ  ดังนั้น ถาธนาคารทํา
การปรับกระบวนการ และขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมใหมีความสะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น จะทํา
ใหลูกคาเกิดความรูสึกประทับใจตั้งแตคร้ังแรกที่เขามาใชบริการ  ซ่ึงอาจสงผลตอการใชบริการ
ดานอ่ืนๆ ไดอีกทางหนึ่ง 

สําหรับการใหบริการที่ดีของพนักงานก็มีสวนสําคัญ และมีผลตอการตัดสินใจเลือกใช
ผลิตภัณฑเงินฝากของลูกคา ซ่ึงในสวนนี้พนักงานมองวา หากพนักงานไมใหความสนใจในการ
ใหบริการตอลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความรูสึกไมพอใจตอการใหบริการในครั้งแรก และในครั้ง
ตอๆ ไป ถึงแมวาผลิตภัณฑเงินฝากจะดีเพียงใด อัตราดอกเบ้ียเงินฝากจะมีอัตราสูงแคไหนก็
ตาม แตกลับมองวาลูกคานาจะรับรูผลิตภัณฑตาง ๆ ไดดีที่สุดจากพนักงาน ซ่ึงพนักงานจะให
รายละเอียดเง่ือนไข และใหผลตอบแทนของผลิตภัณฑและการบริการ รวมทั้งความรักตอการ
ใหบริการกับลูกคา โดยไมเกิดความรูสึกเบื่อหนายในการบริการทุก ๆ คร้ัง  ซ่ึงเม่ือไหรที่ลูกคามี
ความรูและความเขาใจในผลิตภัณฑและการใหบริการ  ตลอดจนรูสึกประทับใจในการใหบริการ  
ก็จะชวยใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑไดรวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็ตามอาจจะมีปจจัยอ่ืนที่
นอกเหนือจากการใหบริการ น่ันก็คือ เง่ือนไขของผลิตภัณฑเงินฝาก เชน ผลิตภัณฑที่ใหอัตรา
ดอกเบี้ยสูง, ระยะเวลาในการเปดรับฝากที่เหมาะสม และจากที่กลาวมาขางตนก็ยังมีปจจัยที่
นอกเหนือไปกวาน้ัน คือ ในเรื่องของความความสะดวกในการใชบริการ และสถานที่ในการ
เปดรับฝาก หรือการใหบริการผานชองทางตาง ๆ ที่มีความทันสมัยขึ้น รวมทั้งความเชื่อถือใน
ผลิตภัณฑ ความเชื่อม่ันในตราสัญลักษณ และการบอกตอของลูกคาเดิมที่ใชผลิตภัณฑเงินฝาก
น้ันอยูแลว โดยบอกตอไปยังลูกคารายอ่ืน เปนตน สิ่งเหลาน้ีถือเปนทางเลือกหน่ึงที่ลูกคาให
ความสนใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารในปจจุบัน  ดังนั้น พนักงานจึงควรใหความ
สนใจและใสใจตอการใหบริการลูกคา เพราะพนักงานมีสวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหลูกคา
ตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑไดเปนอยางดี        

เม่ือกลาวถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากในปจจุบัน นับไดวาเปนเรื่องที่สําคัญของลูกคา
กลุมเปาหมาย  ตลอดจนมีผลตอการแขงขันกันในแตละธนาคาร โดยพนักงานกลาววา  อัตรา
ดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารจะขึ้นกับ 2 สวน ดวยกัน น่ันก็คือ ขึ้นอยูกับปจจัยภายใน และ
ภายนอกธนาคารของธนาคาร ซ่ึงปจจัยภายใน เชน  ภารกิจ และวัตถุประสงค  โดยส่ิงเหลาน้ีจะ
เปนตัวกําหนดทิศทางนโยบายของธนาคาร  และในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะตอง
อาศัยสิ่งน้ีพิจารณาใหเหมาะสม  รวมไปถึงสภาพคลองของธนาคาร  ทั้งนี้ หากธนาคารมีสภาพ
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คลองที่ไมเพียงพอก็จะไมสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหเทากับคูแขงขันได  เปนตน  
สวนปจจัยภายนอกนั้น  เชน เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  เทคโนโลยี  รวมไปถึงในเรื่องของ
อัตราเงินเฟอ  ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีอาจทําใหความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป     
มีผลทําใหธนาคารตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสอดคลองกับความตองการ และการ
แขงขัน  หากชวงใดการแขงขันมีสูง อัตราดอกเบี้ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้ง
การเมืองและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  เชน การกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากตามนโยบายของ
ธนาคารแหงประเทศไทย  ดังน้ัน จากที่กลาวมาในเร่ืองของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังกลาว  อาจ
ทําใหการออกผลิตภัณฑเงินฝากสงเสริมการขายของธนาคารในปจจุบัน  มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารเพิ่มมากขึ้น  ซ่ึงหากธนาคารมีผลิตภัณฑเงินฝากที่
หลากหลาย  และเหมาะสมตรงใจลูกคากลุมเปาหมาย  ประกอบกับเปนผลิตภัณฑเงินฝาก
สงเสริมการขายที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูงกวาผลิตภัณฑเงินฝากปกติ  ก็จะทําใหลูกคาพอใจและมี
ทางเลือกในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้น  รวมทั้งเปนสิ่งที่ปองกันไมใหลูกคา
หันไปเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืนได  เชน  ผลิตภัณฑเงินฝากที่ใหอัตราดอกเบี้ย
สูงเม่ือเทียบกับคูแขง  หรือผลิตภัณฑเงินฝากที่สามารถลดหยอนภาษีได เปนตน  ซ่ึงทั้งหมดน้ี
จะเปนอีกกลยุทธหน่ึงในการที่ธนาคารจะสามารถรักษาฐานลูกคาเดิม  และเปนการขยายฐาน
ลูกคาเงินฝากใหมเพ่ิมขึ้นตอไปไดในอนาคต 

 
 3.  ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณลูกคาดวยประเด็นดังน้ี 
          1.  ปจจัยใดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน 
          2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมกับธนาคารมีความสะดวกตอลูกคาหรือไม 
          3.  การใหบริการของพนักงานเปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 
          4.  ทานใชเกณฑใดในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  นอกเหนือจากการ
ใหบริการของพนักงาน 
          5.  ลูกคาใหความสนใจในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  หรือสนใจผลิตภัณฑ
อ่ืน ๆ  ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก 
          6.  ทานตองการใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น  เปนอะไร    
          7.  ตราสัญลักษณของธนาคารออมสิน  มีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจ            
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 
          8.  ในแตละครั้งทานฝากเงินเปนจํานวนเทาไหร 
          9.  ทานมีเหตุผลอยางไรตอการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารในแตละครั้ง   
 10. ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน  ทานใชบริการก่ีคร้ัง    
         11. ทานสะดวกใชบริการดานเงินฝากชองทางใดบาง 
         12. ความสะดวกของสถานที่และการติดตอ 
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         13. ขอเสนอแนะของลูกคา 
 
 สรุปผลการสมัภาษณลูกคา 
 การตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินสําหรับลูกคาน้ัน  โดยปจจัย
หลักในการตัดสินใจเลือกใช  คือ  ลูกคาสวนใหญจะคํานึงถึงเรื่องของความมั่นคงของธนาคาร
เปนหลัก  เน่ืองจากธนาคารออมสินถือเปนธนาคารที่มีรัฐบาลเปนประกัน ซ่ึงอาจรวมไปถึง   
ตราสัญลักษณของธนาคารก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน  ที่จะมีผลทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันใน
ความม่ันคงของธนาคาร  รวมทั้งการใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงของผลิตภัณฑเงินฝาก  และ
เง่ือนไขของผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นที่นาสนใจ  โดยตองมีระยะเวลาการฝากสั้นเหมาะสม  
และมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  (มีของแจกของแถม)  เชน  ผลิตภัณฑเงินฝากที่มีอายุใน
การรับฝาก  3 - 7 เดือน  และเปนผลิตภัณฑเงินฝากที่มีการประกันอุบัติเหตุ  หรือประกัน
สุขภาพ  เปนตน 

ปจจุบันนอกจากที่ลูกคาเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารแลว  ลูกคายังใหความ
สนใจในผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของธนาคารที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก  เชน  ผลิตภัณฑ
สงเคราะหชีวิต และผลิตภัณฑสินเชื่อเพ่ือประชาชน ตลอดจนผลิตภัณฑเงินกูยืมเงินเพ่ือมา
ลงทุนคาขาย เพราะลูกคามองวาผลิตภัณฑดังกลาวตรงตอความตองการของลูกคา  อีกทั้งยังให
ผลตอบแทนที่คุมคา  ลูกคาจึงมองวาสามารถที่จะใชทดแทนผลิตภัณฑเงินฝากไดเชนเดียวกัน  
ซ่ึงทั้งหมดที่กลาวมาน้ีอาจสงผลใหในอนาคตลูกคาอาจหันไปเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของ
ธนาคารคูแขงไดอีกทางหน่ึง  ดังน้ัน  เพ่ือเปนการปองกันไมใหลูกคาหันไปเลือกใชผลิตภัณฑ  
เงินฝากของธนาคารคูแขง  และเพ่ือเปนการรักษาฐานลูกคา  ธนาคารจึงควรที่จะหากลยุทธในการ
ออกผลิตภัณฑเงินฝากใหตรงใจลูกคาใหมากที่สุด   

อยางไรก็ตามในเรื่องของการใหบริการที่ดีของพนักงานก็ถือเปนปจจัยที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอีกปจจัยหน่ึง  ทั้งนี้  ลูกคากลาววาการ
ใหบริการของพนักงานในปจจุบันเปนที่นาพอใจมาก  เน่ืองจากพนักงานใหความใสใจตอลูกคา
ทุกคนเปนอยางดี  แตก็มีบางสาขาที่ใหบริการไมเหมาะสม  รวมทั้งในปจจุบันธนาคารมีขั้นตอน
ในการเปดบัญชีใหมที่ยุงยากไมสะดวกสบาย  โดยลูกคาตองกรอกเอกสารจํานวนมาก  และตอง
ทําการกรอกแบบฟอรมสอบถามขอมูลรายบุคคล (KYC) ทุกคร้ังซํ้า ๆ ทั้งที่มีขอมูลเดิมอยูแลว  
จึงทําใหลูกคาตองใชเวลารอนานไมเหมือนกับธนาคารคูแขง  ทั้งน้ี  ธนาคารจึงควรที่จะปรับปรุง
ในเรื่องของการใหบริการใหเพ่ิมมากขึ้น  ตลอดจนตองมีการพัฒนารูปแบบและกระบวนการของ
การทํางาน  ตลอดจนการใหบริการใหมีความทันสมัยมากขึ้น  เพ่ือใหสามารถแขงขันกับ
ธนาคารคูแขงได 

  สําหรับในเรื่องของความสะดวกสบายของสถานที่ในการมาใชบริการก็ถือเปน
สิ่งจําเปนที่ลูกคาเลือกที่จะคํานึงถึงในปจจุบัน  และมีสวนในการที่ลูกคาจะตัดสินใจหันมา
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เลือกใชบริการกับธนาคาร  เชน  ธนาคารตั้งอยูใกลบาน และใกลที่ทํางาน  เปนตน  ทั้งนี้  โดย
สวนใหญในแตละครั้งลูกคาจะมีวัตถุประสงคในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก  และใชบริการดาน
เงินฝากของธนาคารเพื่อตองการที่จะออมเงิน  และตองการที่จะรับฝากเงินตอกับทางธนาคาร  
เน่ืองจากมีบัญชีเงินฝากเดิมอยูแลว รวมทั้งตองที่จะถอนเงินเปนจํานวนครั้งละมาก ๆ  ซ่ึงไม
สามารถเบิกผานเอทีเอ็มได  จึงทําใหตองมาใชบริการผานเคานเตอรของธนาคาร  โดยในแตละ
คร้ังลูกคาจะใชบริการรับฝากเงินตั้งแต  500 -  30,000  บาท ตอครั้ง  หรือรับฝากเปนจํานวนเงิน
ที่ไมแนนอน  ซ่ึงลูกคาจะใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือนเปนจํานวน  2 – 5  ครั้งตอเดือน  
หรือลูกคาบางรายจะใชบริการเปนประจําทุกวัน  หรือบางคนอาจจะสะดวกในการใชบริการผาน
ตูเอทีเอ็มเปนจํานวนมาก  จึงทําใหธนาคารควรที่จะเพิ่มหรือขยายชองทาง  และสถานที่ในการ
ใหบริการใหมากขึ้นกวาในปจจุบันและใหมีความหลากหลาย  เชน  การใหบริการโอนเงิน  และ
สอบถามขอมูลผานทางอินเตอรเน็ต  รวมทั้งควรใหบริการลูกคาโดยลดขั้นตอนในการใหบริการ
เพ่ือใหลูกคามีความสะดวกสบายมากขึ้น  และรวดเร็วยิ่งขึ้น  อีกทั้งพนักงานจึงควรที่จะให
ความสําคัญตอการใหบริการกับลูกคาทุกประเภทของธนาคารไดอยางเทาเทียมกัน 

 
สวนที่ 2   การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ  รวมทั้งสรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะหขอมูล 
               ทุติยภูมิ 
 

วิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ  จากการนําขอมูลตางๆ  ที่เก่ียวของกับการศึกษา  และขอมูล
สนับสนุนจากแหลงตางๆ  โดยเริ่มจากการศึกษาขอมูลทางสถิติของสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก
ของธนาคารออมสิน  และสวนแบงการตลาดดานเงินฝากทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงิน  รวมทั้ง
สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับธนาคารคูแขงอยาง  
ธนาคารกรุงไทย  และธนาคารกรุงเทพ  ทั้งนี้  ขอมูลจากธนาคารแหงประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารเฉพาะกิจ และธนาคารออมสิน ในป  
2552  ถึงเดือนกรกฎาคม  2555  จะเห็นไดวาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสิน
ลดลงในปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  2555  ลดลงอยางเห็นไดชัดจากป  2554  เม่ือเทียบกับ
คูแขงหลักอยางธนาคารพาณิชย และทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงิน ดังแผนภูมิรูปภาพตอไปน้ี   
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แผนภูมิที่ 5  สวนแบงการตลาดดานเงินฝากทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงิน ป 2552 ถึง  กรกฎาคม 2555 
ที่มา   :      ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย  
               ธนาคารเฉพาะกิจ  และธนาคารออมสิน 
 

แผนภูมิที่ 6  สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสิน ป  2552 ถึง กรกฎาคม  2555 

ที่มา   :       ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย  
                ธนาคารเฉพาะกิจ  และธนาคารออมสิน 
 



54 
 

แผนภูมิที่ 7  สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับ 
                ธนาคารกรุงไทย ป  2552  ถึงกรกฎาคม  2555 
ที่มา   :       ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย  
                ธนาคารเฉพาะกิจ  และธนาคารออมสิน 
 

แผนภูมิที่ 8  สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินเปรียบเทียบกับ 
                 ธนาคารกรุงเทพ  ป  2552  ถึง  กรกฎาคม  2555 
ที่มา   :        ธนาคารแหงประเทศไทย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย  
                 ธนาคารเฉพาะกิจ  และธนาคารออมสิน 
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สรุปผลการศึกษาจากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
 
         จากขอมูลที่แสดงดังแผนภูมิรูปภาพที่  5 – 8 การที่สวนแบงการตลาดดานเงินฝากของ
ธนาคารออมสินในปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  2555  ลดลงจากป  2554  น้ัน  สงผลกระทบ
โดยตรงตอธนาคารเปนอยางมาก  และในอนาคตคาดวาสวนแบงการตลาดดังกลาวจะมีแนวโนม
ที่ลดลงอยางตอเน่ือง  โดยเห็นไดจากในป  2554  ธนาคารมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่
เพ่ิมขึ้นมาเปนอับดับที่หน่ึง  เน่ืองจากธนาคารไดนํากลยุทธมาใชในการแขงขันดวยการพัฒนา
และออกผลิตภัณฑเงินฝากที่ใหผลตอบแทนสูงและจูงใจลูกคามากขึ้น  จึงทําใหสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้น  แตในปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  2555  สวนแบง
การตลาดดานเงินฝากของธนาคารกลับลดลง  ซ่ึงที่ผานมาเมื่อมองในภาพรวมทั้งระบบ
อุตสาหกรรมการเงิน และเทียบกับคูแขงหลักอยางธนาคารพาณิชย จะเห็นไดวา สวนแบง
การตลาดดานเงินฝากของธนาคารในป   2552  จนถึงป  2553  มีสวนแบงการตลาดที่นอยมาก
ตามลําดับ   

ทั้งน้ี  จากขอมูลสวนแบงการตลาดดานเงินฝากในปจจุบัน  ณ  เดือนกรกฎาคม  
2555  ธนาคารพาณิชยที่เปนธนาคารคูแขงอยาง  ธนาคารกรุงเทพ  ซึ่งปจจุบันยังคงครอง
สวนแบงการตลาดดานเงินฝากเปนอันดับที่หนึ่งอยูที่  13.05 %  ในขณะนี้  สวนอันดับที่สอง  
และที่ตามมานั้นก็คือ  ธนาคารกรุงไทยมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากอยูที่  13.04 %  โดย
ธนาคารกรุงไทยมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากจากป  2554  อยูที่  11.95 %  ซ่ึงถือไดวา
เพ่ิมขึ้นในอัตราสวนที่มาก   

ดังน้ัน  ธนาคารกรุงไทยจึงเปนคูแขงที่นากลัวอีกธนาคารหนึ่งที่มีสวนแบงการตลาด
ดานเงินฝากตามธนาคารอยูเพียง  0.01 % เทานั้น  มีผลทําใหธนาคารออมสินในปจจุบัน  ณ  
เดือนกรกฎาคม  2555  มีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากลดลงอยูที่  12.67 %  ตกมาเปน
อันดับที่สาม  และคาดวาตอไปในอนาคตสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารกรุงไทยมี
แนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ  จึงทําใหธนาคารจําเปนตองกําหนดกลยุทธเพ่ือที่จะใชในการเพ่ิม  
และพยายามที่จะรักษาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากไว  ใหสามารถแขงขันกับคูแขงทั้งใน
ระยะสั้น  และระยะยาวตอไปไดในอนาคต 
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สวนที่ 3   การวิเคราะหจากการนําแนวคิด ทฤษฎี และเครื่องมือตางๆ  เพ่ือนํามาใชใน 
                การกําหนดกลยุทธและหาแนวทางในการแกไขปญหา 
 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป  (PEST  Analysis) 
 
 สภาพแวดลอมทางดานการเมือง  (Political)   

สถานการณทางดานการเมืองไมมีผลกระทบโดยตรงตอธนาคาร เน่ืองจาก ธนาคารออม
สินเปนธนาคารของรัฐที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง  ทั้งน้ีธนาคารมีหนาที่ทํา
ตามนโยบายของรัฐบาลเทาน้ัน  แตในเรื่องวิกฤตการณทางการเมือง หรือเสถียรภาพและความ
ม่ันคงทางการเมือง จะสงผลกระทบตอการเติบโตของระบบเศรษฐกิจโดยสวนใหญ เชน 
นโยบายการคา  การเลือกตั้ง กรอบกฎหมาย แตทั้งนี้เม่ือไหรที่มีความไมม่ันคงทางเสถียรภาพ
ทางการเมืองเกิดขึ้น เม่ือน้ันระบบเศรษฐกิจอาจเปลี่ยนแปลงไป  ซ่ึงอาจสงผลตอการ
เจริญเติบโตของธนาคารได แตไมกระทบโดยตรง  โดยจะทําใหธนาคารเกิดการชะลอตัวลง 
เน่ืองจากเศรษฐกิจชะลอตัว หรือเกิดความเสี่ยงตอการลงทุนเพ่ิมขึ้นได   

 
 สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ (Economic)   

สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจน้ันในปจจุบันมีการขยายตัวสูงขึ้น  โดยการขยายตัว
ดังกลาวน้ี  อาจกลาวถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  ซ่ึงเม่ือไหรที่เศรษฐกิจโลกเกิดการ
ขยายตัว  จะสงผลตอการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศไทยอีกดวย  ทั้งนี้อาจเปนผลดีที่ทํา
ใหธุรกิจธนาคารสามารถขยายตัวไดทั้งเงินฝากและสินเชื่อ  นอกจากน้ียังมีปจจัยอีกหลายปจจัย
ที่เก่ียวของ  ไดแก  การเปล่ียนแปลงของจีดีพี  ที่จะสงผลตอโอกาสในการขยายธุรกิจเงินฝาก
เฉพาะกลุมของธนาคารเพ่ิมขึ้นได  และการเขามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให
การคาระหวางประเทศสมาชิก  การลงทุน  และการเคลื่อนยายเงินทุนและแรงงานมีมากขึ้น  
สงผลดีตอการขยายธุรกิจและชองทางใหบริการของธนาคาร  รวมทั้งในเรื่องของคาครองชีพและ 
คาจางแรงงาน  ระดับการศึกษา  อีกทั้งในเรื่องของภาวะเงินเฟอ  และการปรับตัวของอัตรา
ดอกเบ้ีย  รวมไปถึงในเรื่องของระบบการคาเสรี (FTA) และระบบตลาดแรงงาน ก็มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของธนาคารทั้งสิ้น   

จะเห็นไดวา  สภาวะเหตุการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป และการเคลื่อนไหวของ
เศรษฐกิจ  ลวนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมธนาคาร  รวมไปถึงสงผลตอความ
ตองการของลูกคาดวย  
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 สภาพแวดลอมทางดานสังคม (Social)   
เน่ืองจากปญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน  และการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง

ประชากร  ตลอดจนในเรื่องของระดับการศึกษามีผลทําใหในปจจุบันจากสัดสวนหนี้สินตอรายได
ของประชากรพบวา ประชากรยังมีหน้ีสินในสัดสวนคอนขางสูงเม่ือเทียบกับรายได และเปน
หน้ีสินเพ่ือการอุปโภคบริโภคจํานวนมาก โดยสวนใหญจะตกงานและขาดรายได สงผลให
ประชากรในประเทศเปนหนี้สูงขึ้น จึงไมมีรายไดพอที่จะนําเงินมาฝากกับธนาคาร 

 
 สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี (Technology)  

 เทคโนโลยีในปจจุบันมีความกาวหนามาก  รวมถึงการสื่อสารและชองทางในการ
ใหบริการที่มีผลตอการตัดสินใจของลูกคาในการที่จะเลือกใชบริการ  และเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก
กับธนาคาร  ดังน้ัน ธนาคารจึงไดเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องเทคโนโลยีอยางมาก  และพรอมที่
จะพัฒนาระบบเทคโนโลยีใหมๆ  ตลอดจนนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน
ของธนาคารในดานตางๆ  เชน ดานทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารความเสี่ยง และดานการ
บริหารจัดการกระบวนการ  (Process Management)  อีกทั้งการเชื่อมโยงระบบและขอมูลตางๆ 
ของทั้งธนาคาร  เพ่ือใหลูกคาเกิดความสะดวกรวดเร็วตอการใชบริการ  รวมไปถึงธนาคารยัง
สามารถที่จะนําเสนอผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบใหมๆ ที่มีความหลากหลายเหมาะสมกับลูกคาใน
แตละกลุมได  โดยธนาคารไดนําเทคโนโลยีมาใชผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ  เชน  ระบบการ
บริการลูกคา  (CBS)  และเคร่ืองฝากเงินอัตโนมัติ  แทนการฝากเงินผานเคานเตอรธนาคาร  
เปนตน 

 
การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five - Force  Model) 
 
 สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม   

ปจจุบันการแขงขันในอุตสาหกรรมการเงินอยูในสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น สงผลให
ธนาคารมีคูแขงจํานวนมาก ทั้งที่เปนสถาบันการเงิน และที่มิใชสถาบันการเงิน  (Non bank) ซ่ึง
จากการแขงขันดังกลาว ทําใหสถาบันการเงินตางทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และ
นําเสนอผลิตภัณฑเงินฝากใหมๆ ใหมีความหลากหลาย หรือออกผลิตภัณฑเงินฝากสงเสริม 
การขายเพื่อใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดมากที่สุด โดยปจจุบัน จะเห็น
ไดวา คูแขงเดิมอยางเชน ธนาคารพาณิชย ธนาคารเฉพาะกิจ ฯ ในอุตสาหกรรมมีแนวโนมไปสู
การพัฒนาผลิตภัณฑที่มีรูปแบบใหมๆ มากขึ้น เพ่ือใหตอบสนองตอความตองการของลูกคาได
หลากหลายและครบวงจร ซ่ึงลูกคาเองก็มีการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากตามอัตราดอกเบ้ียที่
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ไดรับ รวมไปถึงเง่ือนไขของผลิตภัณฑเงินฝากที่ตรงใจมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของ
เงินฝากสงเสริมการขายใหอัตราดอกเบี้ยสูง  
 
 การเขามาของผูประกอบการรายใหม   

ปจจุบันการแขงขันในอุตสาหกรรมการเงินอยูในสภาวะการแขงขันที่สูงขึ้น ประกอบกับ
แนวโนมการแขงขันในตลาดเงิน และแนวโนมเศรษฐกิจขยายตัวสูงขึ้น จึงทําใหมีผูประกอบการ
รายใหมๆ ที่เขามาในตลาดนี้คอนขางมาก ทั้งที่เปนสถาบันการเงินอยางธนาคารพาณิชย 
ธนาคารเฉพาะกิจ และที่มิใชสถาบันการเงิน (Non bank) เชน สหกรณออมทรัพย  กองทุนตางๆ 
โรงรับจํานํา  และตลาดทองคํา เปนตน  ซ่ึงถือวาเปนคูแขงใหมที่ปจจุบันเขามาลงทุนเปน 
จํานวนมาก  
  
 อํานาจการตอรองของผูผลิต      
 เน่ืองจากธนาคารมีหนาที่ในการใหบริการทางการเงินแกประชาชนทั่วไป ตลอดจนทั้ง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน มีธุรกิจตลอดจนการใหบริการท่ีสามารถรองรับกับความตองการ
ของประชาชนอยางหลากหลาย ทั้งทางดานเงินฝาก สินเชื่อ และการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ รวมทั้งการดําเนินภารกิจภายใตนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล ทั้งน้ี 
ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง  โดยมี
คณะกรรมการธนาคารออมสินเปนผูวางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการ  และมีผูอํานวยการ
ธนาคารออมสินทําหนาที่บริหารงานของธนาคารใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  และ
ขอบังคับ  จึงสรุปไดวา อํานาจการตอรองของผูผลิตไมสงผลกระทบตอธนาคาร  
        
 อํานาจการตอรองของลูกคา    

ธนาคารออมสินเปนธนาคารที่ทําหนาที่ในการใหบริการทางการเงินแกประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยตรง ซ่ึงสวนใหญลูกคาของธนาคารจะเปนกลุม
ลูกคาบุคคลรายยอยกวารอยละ 90 ทําใหอํานาจการตอรองของลูกคาธนาคารมีนอย จึงสรุปได
วาอํานาจการตอรองของลูกคาไมสงผลกระทบตอธนาคารมากนัก 

 
 การมีสินคาและบริการอ่ืนทดแทน หรือสินคาอ่ืนๆซึ่งสามารถใชทดแทนได   

ปจจุบันสินคาหรือผลิตภัณฑ และการบริการมีหลากหลาย เชน ผลิตภัณฑเงินฝาก
สงเสริมการขายรูปแบบใหม กองทุนตางๆ ผลิตภัณฑประกันชีวิต ตราสารทุน ตราสารหนี้ รวม
ไปถึงการลงทุนในตลาดทองคําฯ นอกจากนี้เง่ือนไขของผลิตภัณฑที่แตกตางกันก็ถือเปนสวนหนึ่ง
ที่ทําใหเกิดสินคาทดแทนกันได เชน ระยะเวลาของผลิตภัณฑเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ย เปนตน 
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ทั้งน้ี แนวโนมของสินคาทดแทนในปจจุบันจะมีบทบาทเพ่ิมสูงขึ้นตามความรูความเขาใจในเรื่อง
ของการลงทุนตลอดจนความเสี่ยงจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ ที่ลูกคาจะไดรับ จึงสรุปไดวา 
การมีสินคาและบริการอ่ืนทดแทน หรือสินคาอื่นๆซึ่งสามารถใชทดแทนกันไดน้ัน ถือเปนตัวหน่ึงที่
สงผลและเปนอุปสรรคตอธนาคาร         

 
การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด  (7Ps)   
 
 ดานผลิตภัณฑ  (Product)  ปจจุบันธนาคารออมสินมีผลิตภัณฑเงินฝากที่หลากหลาย 
และมีเง่ือนไขของผลิตภัณฑเงินฝาก  รวมทั้งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงใกลเคียงกับคูแขง  เชน  
ผลิตภัณฑเงินฝากประเภทประจํา  4  เดือน  อัตราดอกเบี้ย 4%  แตเนื่องจากเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปจึงมีผลทําใหแตละธนาคารแขงขันกันในดานการออกผลิตภัณฑเงินฝากมากขึ้น  
ดังนั้น  จากที่กลาวมาขางตนทําใหเงินฝากที่มีระยะสั้นและใหอัตราดอกเบี้ยสูง  เปนผลิตภัณฑ
เงินฝากตัวหน่ึงที่มีการแขงขันกันมาก  รวมทั้งเปนผลิตภัณฑเงินฝากที่ไดรับความสนใจจาก
ลูกคาเปนจํานวนมากในขณะนี้ 
 ดานราคา  (Price)  อาจกลาวไดวาราคาถือเปนสิ่งจําเปนที่ลูกคาคํานึงถึงในปจจุบัน  
ซ่ึงเปรียบไดกับอุตสาหกรรมทางการเงินอยางธนาคารออมสินที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกวา
ธนาคารอ่ืน  เน่ืองจาก  ธนาคารออมสินมีประกาศยกเวนจากกรมสรรพากรในเรื่องที่ลูกคา   
ฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกและไดรับดอกเบี้ยเกิน 20,000  บาท แตไมตองเสียภาษี  จึงทําให
ธนาคารไดเปรียบคูแขงขัน  อีกทั้งยังเปนขอดีที่ทําใหลูกคาเกิดความม่ันใจในการเขามาใช
บริการเพ่ิมมากขึ้น  ตลอดจนลูกคายังไดรับผลประโยชนและความคุมคาจากการมารับฝากเงิน
กับทางธนาคารอีกดวย  ซ่ึงเม่ือไหรที่ลูกคาไดรับคุณคาที่สูงขึ้นเม่ือน้ันลูกคายอมตัดสินใจหันมา
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารไดงายขึ้น   
 ดานชองทางการจัดจําหนาย  (Place)  ในปจจุบันธนาคารออมสินมีพ้ืนที่การใหบริการท่ี
หลากหลาย  และมีสาขาครอบคลุมถึง  995 สาขาทั่วประเทศ  อีกทั้งลูกคายังมีความสะดวกและ
งายตอการมาใชบริการกับธนาคาร  เน่ืองจากสถานท่ีตั้งของธนาคารในแตละสาขาโดยสวนใหญ
จะตั้งอยูใกลแหลงที่ทํางานของลูกคาทั่วไป  นอกจากนี้ยังมีชองทางในการใหบริการที่
หลากหลายและเปนมาตรฐาน  เชน  การใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  รวมทั้งมีการแนะนํา
ผลิตภัณฑและการใหบริการผานสื่อโฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ มากมาย อาทิเชน  
โทรทัศน, นิตยสาร, แผนพับ  เปนตน  แตถึงอยางไรในปจจุบันธนาคารก็ยังถือวามีชองทางในการ
จัดจําหนายที่นอยกวาคูแขงในขณะน้ี  จึงทําใหธนาคารตองเรงที่จะพัฒนาชองทางอยางตอเน่ือง  
เพ่ือใหทันคูแขงขันตอไปไดในอนาคต 
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 ดานสงเสริมการตลาด  (Promotion)  ในการสงเสริมการตลาดดังกลาวถือเปน
เคร่ืองมือหน่ึงที่มีความสําคัญมากกับธนาคาร  และเปนการสรางทัศนคติใหกับลูกคา  รวมไปถึง
พฤติกรรมในการใชบริการของลูกคาที่มีตอธนาคารอีกดวย  เน่ืองจากปจจุบันแตละธนาคารตาง
ก็มีกลยุทธในการสงเสริมการตลาดที่แตกตางกันไป  เพ่ือใหสามารถสรางความไดเปรียบในการ
แขงขันกับคูแขงได  เชน  การโฆษณา  การขายตรงโดยใชพนักงาน  การประชาสัมพันธ  และ
การสงเสริมการขาย (ลด แลก แจก แถม)  เปนตน  ทั้งน้ี  ธนาคารออมสินจึงเล็งเห็น
ความสําคัญของการจัดทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดใหกับผลิตภัณฑเงินฝาก  เน่ืองจากเปนตัว
ที่ทํารายไดใหแกธนาคาร  รวมทั้งเปนตัวกระตุนใหลูกคาหันมาเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของ
ธนาคารไดมากขึ้น  เชน  เม่ือธนาคารมีการออกผลิตภัณฑเงินฝากที่เปนผลิตภัณฑเงินฝาก
โปรโมชั่น  ถาลูกคามาเปดรับฝากบัญชีเงินฝากดังกลาว  ธนาคารจะมีการแจกของสมมนาคุณ
ใหกับลูกคาที่มาเปดบัญชีเงินฝากในครั้งแรก  เปนตน     
 ดานบุคคล  (People)  หรือพนักงาน  (Employee)  ธนาคารออมสินมุงเนนที่จะ
พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  และความสามารถอยางทั่วถึง  อีกทั้งยังมุงเนนใหบุคลากรรักใน
องคกร  ซ่ึงปจจุบันธนาคารสงเสริมใหพนักงานทุกคนในองคกรไดยึดถือและปฏิบัติในคานิยมรวม  
(Core  Value)  โดยใชชื่อวา “VIPS”  ไดแก  มุงม่ันในวิสัยทัศน  (Vision  Focus)  ยึดม่ันใน
คุณธรรม  (Integrity)  เชี่ยวชาญงานบริการ  (Professionalism)  และใหมีความรับผิดชอบตอ
สังคมและสิ่งแวดลอม  (Social  Responsibility)  เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมที่จะขับเคลื่อน
องคกรใหไปสูความสําเร็จในอนาคต  สวนในแงของผลิตภัณฑเงินฝากนั้น  ธนาคารก็ไดมี
การจัดฝกอบรมใหแกพนักงานที่เก่ียวของไมวาจะเปนพนักงานในสวนกลาง (สํานักงานใหญ)  
หรือพนักงานสาขาใหมีความรูความสามารถในดานผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  เชน  
เงื่อนไขของผลิตภัณฑตาง ๆ  รวมทั้งสามารถใหคําแนะนํากับลูกคาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
เงินฝากไดเปนอยางดี  ทั้งนี ้  เพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาใหมีความ
แตกตางเหนือกวาคูแขงขันได  และเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางพนักงานและลูกคา
ของธนาคารไดอีกทางหนึ่ง  
 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation)  
ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินที่ทําหนาที่ใหบริการรับฝากเงินแกลูกคา  ดังน้ัน  ธนาคารจึง
มุงเนนที่จะใหบริการแกลูกคาอยางทั่วถึงและใหมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมทั้งใหความ
สนใจและเอาใจใสดูแลลูกคาใหเกิดความประทับใจในครั้งแรก  ตลอดจนในดานของการสื่อสาร
กับลูกคา  โดยพนักงานตองใชวาจาที่สุภาพออนโยนตอลูกคา  เพ่ือที่ลูกคาจะไดเกิดความมั่นใจ
และเชื่อใจตอการใหบริการของธนาคาร  อีกทั้งธนาคารยังนําเสนอรูปแบบการใหบริการ  
โดยเฉพาะผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  ซ่ึงธนาคารมองวานาจะมีผลทําใหลูกคาหันมา
เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารได  ทั้งน้ี  พนักงานจึงควรที่จะใหรายละเอียดและเงื่อนไข



61 
 

ของผลิตภัณฑใหถูกตองและชัดเจน  และบอกขอมูลที่สําคัญของผลิตภัณฑน้ัน ๆ โดยไมปกปด
ขอมูลที่อาจเปนเหตุใหลูกคาเสียผลประโยชน  ซ่ึงเม่ือไหรที่ลูกคามีความรูและความเขาใจใน
ผลิตภัณฑและการใหบริการ  ก็จะชวยใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 ดานกระบวนการ  (Process)  เน่ืองจากในปจจุบันธนาคารออมสินมีกระบวนการและ
ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมที่ยุงยากและไมเหมาะสม  เน่ืองจากลูกคาตองกรอกเอกสารจํานวน
มาก  ประกอบกับขั้นตอนในการเปดบัญชีดังกลาวมีหลายขั้นตอนเกินไป  แตทั้งน้ีธนาคารมี
กฎระเบียบ  และขอบังคับในเรื่องของขั้นตอนในการเปดบัญชีดังกลาว  จึงทําใหธนาคารตองหัน
มามุงเนนที่จะพัฒนาในดานกระบวนการในการทํางานดานอ่ืน ๆ  เพ่ิมเติม  ตลอดจนลดขั้นตอน
ในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  โดยการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ
บริหารจัดการ  เพ่ือลดระยะเวลาในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น  
ทั้งน้ี  ถาธนาคารทําการปรับกระบวนการ และขั้นตอนในการปฏิบัติงานใหมีความสะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น จะสงผลใหลูกคาเกิดความรูสึกประทับใจตอการเขามาใชบริการ  รวมทั้งอาจสง 
ผลตอการใชบริการดานอ่ืนๆ ไดอีกทางหนึ่ง 
 
การวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง โอกาส  และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 
 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 
             -   จุดแข็ง (Strength) 
 S1  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวาธนาคารอ่ืน 
   S2  ภาพลักษณการเปนสถาบันการเงินที่ม่ันคงและนาเชือ่ถือ เพราะเปนธนาคารของ
  รัฐ 
 S3  มีฐานลูกคาเงินฝากรายยอยเปนจํานวนมาก 
             S4  พนักงานมีการใหบริการที่ดี  และมีความจริงใจตอการใหบริการ 
 S5  มีสาขาและหนวยใหบริการเปนชองทางในการใชบริการเปนจํานวนมาก  
             S6  มีความสัมพันธที่ดีและเปนพันธมิตรกับหนวยงานภาครัฐ  รัฐวสิาหกิจ ทําใหมี 
                   โอกาสขยายธรุกรรมและความรวมมือระหวางกัน 
          -   จุดออน (Weaknesses) 

   W1  กลุมลูกคาสวนใหญเปนผูสูงวัยและเด็ก  ยังขาดกลุมลูกคาที่เปนวัยรุนและวยั 
  ทํางาน 

               W2  กระบวนการในการเปดบัญชีคอนขางยุงยาก เน่ืองจากมีการกรอกเอกสารจํานวน
  มาก 
 W3  ขาดชองทางการบริการท่ีทันสมัย  เชน  อินเตอรเน็ตแบงคก้ิง โมบายแบงคก้ิงฯ   
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 W4  การใหบริการลูกคามีขัน้ตอนมาก  ทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการ 
 W5  ขาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบทีท่ันสมัย   

 W6  การพัฒนา และการออกผลิตภัณฑเงินฝาก ยังไมทันตอการแขงขัน 
 

 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
             -   โอกาส (Opportunity) 
              O1  ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเน่ือง สงผลใหธุรกิจธนาคาร
สามารถขยายตัวไดทั้งเงินฝากและสินเชื่อ 
              O2  การเขามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สงผลดีตอการขยายธุรกิจ
และขยายชองทางการใหบรกิารของธนาคาร 
              O3  พรบ.คุมครองเงินฝากที่คุมครองเงินฝากของธนาคารเต็มจํานวน  สงผลตอ
โอกาสในการนําเสนอผลิตภัณฑเงินฝาก และขยายฐานลูกคาได 
     O4  เทคโนโลยีในการทําธุรกรรมผานระบบ  Online  มีเพ่ิมมากขึ้น  สงผลตอความ
ตองการในการบริการทางการเงินรูปแบบใหมๆ จากธนาคาร 
             -  อุปสรรค (Threat) 
              T1  ธนาคารไมสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน การลุนโชคได เน่ืองจาก
เปนขอหามของธนาคารแหงประเทศไทย 
              T2  การเขามาของคูแขงรายใหมที่ไมใชธนาคารพาณิชย เชน สหกรณออมทรัพย
กองทุน และตลาดทองคํา ฯ 
              T3  การแขงขนัของอัตราดอกเบีย้เงินฝาก และการออกผลิตภัณฑเงินฝากหลากหลาย
ที่รุนแรงขึ้นของอุตสาหกรรมการเงิน 
    T4  สินคาทดแทน เชน ประกันชีวติ, กองทุนตาง ๆ  
             T5  เสถียรภาพทางการเมืองอาจสงผลใหการเตบิโตของระบบเศรษฐกิจชะลอลง 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ  โดยวิเคราะหจากภาพรวมทั้งระบบอุตสาหกรรม
การเงิน  วิเคราะหภาพรวมของธนาคารออมสินในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก และ
แนวโนมและสภาวะการแขงขันที่เกิดขึ้น  รวมทั้งผลการดําเนินงานของธนาคารออมสินที่ผานมา  
ตลอดจนวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิจากแบบสอบถาม  สัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหาร  สัมภาษณ
พนักงานในแผนกตาง ๆ ภายในธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ รวมทั้งสัมภาษณลูกคาของ
ธนาคารออมสิน  เพ่ือนํามาสรุปผลในการกําหนดกลยุทธการเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก
ของธนาคารออมสิน  โดยใชวิธีการวิเคราะหจาก  TOWS  Matrix  ซ่ึงสามารถสรุปไดดังน้ี 
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การวิเคราะห  TOWS  Matrix   
 
ตารางที่  13 แสดงการวิเคราะห  TOWS  Matrix   
 

ปจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 
 

  -  จุดแข็ง (Strength) 
    S1  อัตราดอกเบ้ียเงินฝากสูงกวาธนาคารอ่ืน 
    S2  ภาพลักษณการเปนสถาบันการเงินท่ี
มั่นคงและนาเชื่อถือ เพราะเปนธนาคารของรัฐ        
   S3  มีฐานลูกคาเงินฝากรายยอยเปนจํานวนมาก 
   S4  พนักงานมีการใหบริการท่ีดี  และมีความ
จริงใจตอการใหบริการ 
   S5  มีสาขาและหนวยใหบริการเปนชองทางใน
การใชบริการเปนจํานวนมาก 
   S6  มีความสัมพันธท่ีดีและเปนพันธมิตรกับ
หนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ทําใหมีโอกาส 
ขยายธุรกรรมและความรวมมือระหวางกัน 

   -  จุดออน (Weaknesses) 
     W1  กลุมลูกคาสวนใหญเปนผูสูงวัยและเด็ก   
ยังขาดกลุมลูกคาท่ีเปนวัยรุนและวัยทํางาน 
     W2  กระบวนการในการเปดบัญชีคอนขาง
ยุงยาก เน่ืองจากมีการกรอกเอกสารจํานวนมาก 
     W3  ขาดชองทางการบริการท่ีทันสมัย  
เชน  อินเตอรเน็ตแบงคก้ิง  โมบายแบงคก้ิงฯ   
     W4  การใหบริการลูกคามีข้ันตอนมาก ทํา
ใหเกิดความลาชาในการใหบริการ 
      W5  ขาดส่ือโฆษณาประชาสัมพันธใน
รูปแบบท่ีทันสมัย   
     W6  การพัฒนา และการออกผลิตภัณฑ
เงินฝาก  ยังไมทันตอการแขงขัน 

-  โอกาส (Opportunity) 
   O1  ภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมขยายตัวอยาง
ตอเน่ือง สงผลใหธุรกิจธนาคารสามารถขยายตัวได
ท้ังเงินฝากและสินเชื่อ 
   O2  การเขามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) สงผลดีตอการขยายธุรกิจและขยายชอง
ทางการใหบริการของธนาคาร 
   O3  พรบ.คุมครองเงินฝากท่ีคุมครองเงินฝากของ
ธนาคารเต็มจํานวน สงผลตอโอกาสในการนําเสนอ
ผลิตภัณฑเงินฝาก และขยายฐานลูกคา 
   O4  เทคโนโลยีในการทําธุรกรรมผานระบบ  
Online  มีเพิ่มมากขึ้น  สงผลตอความตองการในการ
บริการทางการเงินรูปแบบใหมๆ จากธนาคาร 

SO  เชิงรุก 
  S1, S2, S6, O1, O3, O4 
  1.  กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาตลาด 
(Market  Development)  โดยเลือกท่ีจะ 
ขยายตลาดไปสูลูกคากลุมท่ีเปนหนวยงาน 
ภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ ในทุกพื้นท่ีใหครอบคลุมท่ัว
ประเทศ  ซ่ึงกลุมลูกคาดังกลาวก็มีความ 
สัมพันธท่ีดีตอธนาคารอยูแลว  
        
 
    
 

WO  เชิงแกไข 
W1, W6, O1, O2, O3 
1.  กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ 
หรือบริการ (Product Development) 
โดยปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมี
ความหลากหลายแปลกใหม และมีรูปแบบใหม
ท่ีดีย่ิงข้ึนใหตรงกับความตองการของลูกคา
วัยรุนและวัยทํางาน 
 W1, W3, W5, W6, O1, O2, O3, O4  
 2. กลยุทธการเติบโตแบบการเจาะตลาด  
(Market  Penetration)  โดยการสงเสริมให
ลูกคากลุมวัยรุนและวัยทํางานใหหันมาเลือกใช
ผลิตภัณฑเงินฝากมากขึ้น  เชน  
จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพิ่มส่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ และชองทางการบริการใน
รูปแบบท่ีทันสมัย   

 -  อุปสรรค (Threat) 
     T1  ธนาคารไมสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ขาย เชน การลุนโชคได เน่ืองจากเปนขอหามของ
ธนาคารแหงประเทศไทย 
     T2  การเขามาของคูแขงรายใหมท่ีไมใชธนาคาร
พาณิชย เชน สหกรณออมทรัพย กองทุน และตลาด
ทองคํา ฯ 
     T3  การแขงขันของอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก และ
การออกผลิตภัณฑเงินฝากหลากหลายท่ีรุนแรงข้ึน
ของอุตสาหกรรมการเงิน 
    T4  สินคาทดแทน เชน ประกันชีวิต, กองทุนตางๆ  
      T5  เสถียรภาพทางการเมอืงอาจสงผลใหการ
เติบโตของระบบเศรษฐกิจชะลอลง 

ST  เชิงปองกัน 
S1, S2, S3, T3 
1.  กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy)   
 โดยภาพลักษณของธนาคาร และการท่ีมีลูกคา 
 เงินฝากรายยอยเปนจํานวนมาก  ตลอดจนมี 
 ผลิตภัณฑเงินฝากท่ีใหอัตราดอกเบี้ยสูงแตกตาง 
 จากธนาคารอ่ืน ตลอดจนมีประกาศยกเวนของ  
 กรมสรรพากรในเรื่องท่ีลูกคาฝากเงินประเภท   
 เงินฝากเผื่อเรียกและไดรับดอกเบี้ยเกิน 20,000  
 บาท แตไมตองเสียภาษี  ส่ิงเหลาน้ีจึงทําใหลูกคา 
    เงินฝากกลุมรายยอยไดรับคุณคาและ
ผลประโยชน  
    รวมท้ังมีความผูกพันกับธนาคาร   
 

WT  เชิงรับ 
W2, W4, T2, T4 
1.  กลยุทธพัฒนากระบวนการทํางานหรือ 
พัฒนาหวงโซคุณคา (Value Chain)   โดย
พัฒนากระบวนการในการเปดบัญชี และการให 
บริการลูกคาใหมีความสะดวกรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาได ท้ังน้ี
เพื่อเตรียมรับมือกับการเขามาของคูแขงราย
ใหมอยางเชน สหกรณออมทรัพย กองทุน  
และตลาดทองคํา ฯ รวมท้ังสินคาทดแทนท่ี
ลูกคาสามารถหันมาใชบริการได เชน ประกัน
ชีวิต, กองทุนตาง ๆ เปนตน  
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แนวทางเลือก  และการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา  
 
 ทางเลือกในการแกไขปญหา 

จากการวิเคราะหขอมูลปญหา  รวมทั้งวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกของ
ธนาคาร  ซ่ึงกําหนดทางเลือกกลยุทธโดยใชเคร่ืองมือ TOWS Matrix ในการวิเคราะหขอมูล  
โดยสามารถกําหนดแนวทางเลือกในการแกไขปญหาได  5  กลยุทธทางเลือก  ทั้งน้ีแนวทาง
เลือกในการแกไขปญหาที่ไดกําหนดมา  มีทางเลือกในกลยุทธ  3  ทางเลือกที่ใชนํามาเปน
ทางเลือกนําเสนอเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร  ดังน้ี 

 
 ทางเลือกที่ 1   กลยทุธการเติบโตแบบการพัฒนาตลาด (Market Development) 
 ที่มา 

เน่ืองจากปจจุบันแนวโนมการแขงขันในตลาดเงินสูงขึ้น และจากการฟนตัวของ
เศรษฐกิจที่เปนไปอยางตอเนื่อง  มีผลทําใหอุตสาหกรรมการเงินอยูในสภาวะที่มีการแขงขัน
สูงขึ้น  ซ่ึงจากการแขงขันดังกลาว  ทําใหธนาคารมีคูแขงเปนจํานวนมาก ทั้งที่เปนสถาบัน
การเงิน และที่มิใชสถาบันการเงิน  (Non bank)  ตางแขงขันกันที่จะหากลยุทธใหมๆ มาจูงใจ
ลูกคา  เชน  การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากใหสูงกวาธนาคารที่เปนคูแขง  เพ่ือใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด  ประกอบกับสรางภาพลักษณที่นาเชื่อถือ 
และสรางความเชื่อม่ันใหกับกลุมลูกคาที่มาใชบริการ  รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดี  จึงทําใหมี
กลุมลูกคาเพ่ิมมากขึ้นในตลาดอุตสาหกรรมการเงิน  ดังนั้นผูศึกษาจึงเล็งเห็นวา  ควรใชวิธีการ
ขยายตลาดจากกลุมลูกคาเงินฝากรายยอยที่ปจจุบันธนาคารมีฐานลูกคากลุมน้ีเปนจํานวนมาก
ไปสูกลุมลูกคาที่เปนหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  เน่ืองจากธนาคารออมสินเปนธนาคารที่มี
ขนาดใหญ  รวมทั้งเปนสถาบันการเงินที่ม่ันคง  และมีภาพลักษณที่นาเชื่อถือ เพราะเปน
ธนาคารของรัฐ  ประกอบกับมีพรบ.คุมครองเงินฝาก  โดยคุมครองเงินฝากของธนาคารเต็ม
จํานวน  อีกทั้งในปจจุบันธนาคารไดมีการใหบริการธุรกรรมทางการเงิน  รวมทั้งมีความสัมพันธ
ที่ดีและเปนพันธมิตรกับกลุมลูกคาที่เปนหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจอยูแลว แตก็ยังนอยมาก  
เน่ืองจากลูกคาสวนใหญของธนาคารจะเปนลูกคาเงินฝากรายยอย  หรือลูกคาในระดับฐานราก  
จึงเห็นควรวา กลยุทธน้ีจะทําใหธนาคารมีโอกาสที่จะขยายการทําธุรกรรมทางการเงิน โดยเลือก
ที่จะขยายในทุกพ้ืนที่ใหครอบคลุมทั่วประเทศ  และเพ่ือขยายฐานลูกคาไปสูกลุมลูกคาที่เปน
หนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนสรางความรวมมือระหวางกัน  โดยทําการตลาดเชิงรุก
เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเพ่ิมมากยิ่งขึ้น  ทั้งนี้อาจสงผลใหธุรกิจ
ธนาคารสามารถขยายตัวไดทั้งดานผลิตภัณฑเงินฝาก  และดานผลิตภัณฑสินเชื่อไดอีกทางหนึ่ง 

 



65 
 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 จากการนํากลยุทธการพัฒนาตลาดนี้มาชวยในการสรางโอกาสในการขยายการทํา
ธุรกรรมทางการเงิน  และสามารถขยายไดอยางครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศนี้  จะชวยให
ธนาคารมีสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากที่เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งชวยใหธนาคารมีฐานลูกคากลุม
ที่เปนหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจเพ่ิมมากข้ึน  และสามารถขยายความรวมมือและเปน
พันธมิตรที่ดีตอกันไดในระยะยาวอีกทางหนึ่ง 
 
 ขอดี 
 1. สามารถระดมเงินฝากใหเพ่ิมมากขึ้นและสรางโอกาสในการขยายการทําธุรกรรม 
             ทางการเงินใหกับธนาคารไดในอนาคต 

2. สามารถขยายฐานลูกคา และเพิ่มชองทางในการทําธุรกรรมทางการเงินให  
    ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทัว่ประเทศ 
3. สรางภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคาร 
4. สรางสัมพันธภาพที่ดีกับลูกคากลุมหนวยงานภาครัฐ  รัฐวสิาหกิจ รวมทั้งสรางความ 
   ผูกพันอยางตอเน่ือง 
5. สวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากของธนาคารเพิ่มมากขึ้น 
 

 ขอเสีย 
1. มีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมการเงิน  เน่ืองจากการเขามาของคูแขง 
   รายใหมที่ไมใชธนาคารพาณิชย เชน สหกรณออมทรัพย กองทุน และตลาดทองคํา ฯ 

             รวมทั้งมีสินคาที่สามารถใชทดแทนกันได  เชน  ประกันชีวติ, กองทุนตางๆ เปนตน 
 
 งบประมาณ 

1. คาลวงเวลาพนักงาน  (จํานวน 5 คน ตอวัน) 
    -  วันธรรมดา  จํานวน 10 วันๆละ  2 ชม. 320 บาท ตอชม.   
       รวมเปนเงิน  32,000 บาท 
2. คาโฆษณา   200,000  บาท 
3. คาของแจก     10,000  บาท  
4. คาเดินทาง     10,000  บาท 
5. คารับรอง     10,000  บาท 
6. คาใชจายเบ็ดเตล็ด      5,000  บาท  
7. คาเคร่ืองเขียนและวัสดุ     5,000  บาท 
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ดังน้ัน  งบประมาณโดยรวม  272,000  บาท 
 

 ทางเลือกที่  2   กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ  
(Product Development) 
 ที่มา  

เน่ืองจากธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงินที่มีความม่ันคง  และเปนสถาบันที่มุงเนน
การออม  ธนาคารจึงเนนที่จะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากเดิม และออกผลิตภัณฑเงินฝาก
ใหมใหมีความหลากหลาย  สามารถจูงใจลูกคากลุมเปาหมายไดเปนอยางดี  อีกทั้งเพ่ือรองรับ
กับการแขงขันในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เพราะจาก
การแขงขันดังกลาวทําใหธนาคารพัฒนา และออกผลิตภัณฑเงินฝากยังไมทันตอการแขงขัน  
ประกอบกับในปจจุบันมีผูประกอบการรายใหมๆ ที่เขามาคอนขางมาก เชน สหกรณออมทรัพย 
โรงรับจํานํา และตลาดทองคําฯ รวมทั้งสินคาทดแทนที่ลูกคาสามารถหันไปใชบริการได เชน 
ประกันชีวิต กองทุนตาง ๆ เปนตน  ซ่ึงจากภาวะดังกลาวอาจสงผลกระทบตอการแขงขันในเรื่อง
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  รวมไปถึงตนทุนของธนาคารสูงขึ้นไปดวยตามลําดับ ดังน้ัน ธนาคารจึง
ตองพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากเดิม และออกผลิตภัณฑเงินฝากใหม ประกอบกับใหมี
การบริการที่ทันสมัย  เพ่ือตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกกลุมเปาหมาย และเพ่ือ
รักษาฐานลูกคาเดิมของธนาคาร อีกทั้งยังสามารถที่จะขยายฐานลูกคาใหม ๆ ไดอีกทางหนึ่ง    
มีผลทําใหสวนแบงการตลาดดานเงินฝากเพ่ิมมากขึ้น  และเพิ่มรายไดใหแกธนาคาร แตเน่ืองจาก  
ณ  ปจจุบันผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารไดรับความสนใจจากลูกคาทุกกลุมเปาหมายอยาง
มาก  เปนเพราะธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกวาธนาคารอ่ืน รวมทั้งมีพรบ.คุมครองเงิน
ฝากท่ีคุมครองเงินฝากของลูกคาธนาคารเต็มจํานวนจึงทําใหไดรับความสนใจจากลูกคาเปน
จํานวนมาก  โดยสวนใหญลูกคาของธนาคารจะเปนลูกคาเงินฝากรายยอยระดับรากหญา จึง
เหมาะสมที่จะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากเดิม และออกผลิตภัณฑเงินฝากใหมๆ ไปยัง
ลูกคากลุมอ่ืน อยางเชน กลุมลูกคาเปาหมายท่ีเปนวัยรุนและวัยทํางาน เพราะปจจุบันธนาคาร
ยังขาดกลุมลูกคาดังกลาวอยูหรือมีจํานวนที่นอยมาก  โดยธนาคารควรพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑเงินฝากเดิม และออกผลิตภัณฑเงินฝากใหมๆ ใหตรงกับความตองการ และ
พฤติกรรม รวมไปถึงรูปแบบในการดําเนินชีวิต (Life Style) ของลูกคาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
ทั้งน้ี  จึงเห็นควรวากลยุทธน้ีจะทําใหธนาคารมีโอกาสที่จะขยายฐานลูกคาใหมๆ และรักษาฐาน
ลูกคาเดิม อีกทั้งยังมีผลทําใหสวนแบงการตลาดดานเงินฝากเพิ่มมากขึ้น  และเพิ่มรายไดใหแก
ธนาคาร  รวมทั้งเปนการเพ่ิมทางเลือกใหมในการออมใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย เพราะธนาคาร
มีผลิตภัณฑเงินฝากที่หลากหลายมากขึ้น ตลอดจนเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคาร  
โดยการเลือกที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑเงินฝากใหมีความหลากหลาย และมีความ
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แปลกใหมมากขึ้น ตรงใจกลุมลูกคาเปาหมายทุกกลุม เน่ืองจากกลุมลูกคาเปาหมายจะมี
ทางเลือกและมีการตัดสินใจคอนขางสูง  ดังน้ัน ผลิตภัณฑเงินฝากที่ควรพัฒนาและนํามาปรับปรุง 
ตลอดจนออกผลิตภัณฑเงินฝากใหม  รวมทั้งจะใชกิจกรรมสงเสริมการขายเขามาเกี่ยวของ  น่ันก็คือ 
เนนพัฒนาผลิตภัณฑเงินฝากโดยใหที่มีระยะเวลาเงินฝากที่สั้น  และใหอัตราดอกเบี้ยที่คุมคาแก
ลูกคามากที่สุด ไดแก  ผลิตภัณฑเงินฝากประเภทประจํา 5 เดือน  ใหอัตราดอกเบี้ย 5% น่ันเอง 

 
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ทําใหธนาคารสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไวได และในระยะยาวจะสงผลใหธนาคารมี
ฐานลูกคากลุมใหม ๆ เพ่ิมมากขึ้น  ประกอบกับเปนการเพ่ิมรายไดใหแกธนาคาร และสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากของธนาคารจะเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งตอไปในอนาคตธนาคารก็จะมี
ผลิตภัณฑเงินฝากที่หลากหลาย พัฒนาผลิตภัณฑ และออกผลิตภัณฑเงินฝากไดทันคูแขง     
อีกทั้งจะทําใหธนาคารสามารถเขาถึงลูกคาไดงาย เน่ืองจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ  ตลอดจนออก
ผลิตภัณฑเงินฝากที่เหมาะสมตรงกับความตองการของกลุมลูกคาเปาหมาย และตรงกับรูปแบบ
ในการดําเนินชีวิต (Life Style) ไดเปนอยางดี  ทั้งนี้ จะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ันและเกิดความ
ผูกพันกับธนาคารตอไป 
 
 ขอดี 

1.  ผลิตภัณฑเงินฝากมีความหลากหลายมากขึ้น 
2.  เพ่ิมทางเลือกในการออมที่หลากหลายใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย 
3.  สามารถรักษาฐานลูกคาเดิม  และขยายฐานลูกคาใหมมากขึ้น 
4.  สรางภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคาร 
5.  สวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากของธนาคารเพิ่มมากขึ้น 
 

 ขอเสีย 
1.  ทําใหตนทุนของธนาคารสูงขึ้น เน่ืองจากการแขงขันในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   
2.  มีการแขงขันรุนแรงจากคูแขง  เน่ืองจากแตละธนาคารตองหากลยุทธในการรักษา 
    ฐานลูกคาเดิม และเพ่ิมฐานลูกคาใหม 
 

งบประมาณ 
1. คาลวงเวลาพนักงาน  (จํานวน 5 คน ตอวัน) 
    -  วันธรรมดา  จํานวน 14 วันๆละ  2 ชม. 320 บาท ตอชม.   
       รวมเปนเงิน  44,800 บาท 
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2. คาโฆษณา   500,000  บาท   
3. คาของแจก          3,500,000  บาท  
4. คาใชจายเบ็ดเตล็ด    10,000  บาท  
5. คาเคร่ืองเขียนและวัสดุ   10,000  บาท 
ดังน้ัน  งบประมาณโดยรวม  4,064,800  บาท 
 

ทางเลือกที่  3   กลยุทธการเติบโตแบบการเจาะตลาด  (Market Penetration) 
ที่มา     

จากสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรมการเงินในปจจุบัน  มีผลทําใหแตละธนาคาร
แขงขันที่จะออกผลิตภัณฑเงินฝากที่ถือไดวาเปนตัวที่ทํารายไดใหกับธนาคารเปนอยางมาก  ซ่ึง
แตละธนาคารตางก็มีกลยุทธในการออกผลิตภัณฑที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับผลิตภัณฑเงินฝาก
ตัวไหนจะตรงใจลูกคากลุมเปาหมายมากที่สุด  ซ่ึงผลิตภัณฑเงินฝากตัวไหนที่ไดรับความนิยม
จากกลุมลูกคาเปาหมายเปนจํานวนมาก  ก็จะทําใหธนาคารมีรายไดและมีศักยภาพในการ
แขงขันกับคูแขงไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยกลยุทธสวนใหญที่แตละธนาคารใชในการแขงขัน
กันนั้นก็คือ  ใชการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายควบคูไปกับการออกผลิตภัณฑเงินฝาก  เพ่ือที่จะ
ดึงดูดความสนใจกลุมลูกคาเปาหมายใหหันมาใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  ทั้งนี้ จากการ
ที่แตละธนาคารนํากลยุทธโดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายออกมาใชกับผลิตภัณฑเงินฝาก
ดังกลาว มีผลทําใหธนาคารออมสินตองเรงที่จะหาวิธีที่จะเพ่ิมรายได  และขยายฐานลูกคาให
มากขึ้น  รวมทั้งขยายชองทางและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธใหมีรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น   
ดังน้ันผูศึกษาจึงเล็งเห็นวา  ควรใชวิธีการเจาะตลาดไปสูกลุมลูกคาที่เปนกลุมวัยรุนและวัย
ทํางาน  เน่ืองจากเปนกลุมลูกคาที่ทุกธนาคารใหความสนใจ  ประกอบกับปจจุบันธนาคารออมสิน
มีจํานวนกลุมลูกคาดังกลาวนอยมากทําใหธนาคารยังขาดกลุมลูกคากลุมน้ีอยู  และคาดวาใน
อนาคตอันใกลน้ีการเขามาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทําใหเกิดกลุมลูกคาที่เปน
กลุมวัยรุนและวัยทํางานเพ่ิมมากขึ้น  โดยจะมีคนเขามาลงทุนหรือทําธุรกิจภายในประเทศมาก
ขึ้น  รวมไปถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปก็อาจเปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหธนาคารตองใหความสนใจ  
ดังน้ัน จึงเลือกที่จะเจาะตลาดไปสูกลุมลูกคาที่เปนกลุมวัยรุนและวัยทํางาน  ซ่ึงธนาคารจะ
สงเสริมใหลูกคากลุมวัยรุนและวัยทํางานใหมีการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารเพิ่ม
มากขึ้น  โดยการเพ่ิมสื่อโฆษณาประชาสัมพันธที่ทันสมัย  และเพิ่มการทําธุรกรรมผานระบบ
ออนไลนใหมากขึ้น เชน การใชบริการผานระบบอินเตอรเน็ตแบงคก้ิง รวมทั้งเพ่ิมการจัด
กิจกรรมสงเสริมการขายใหกับลูกคากลุมวัยรุนและวัยทํางานเพ่ือจูงใจใหมากขึ้น น่ันก็คือ 
จัดบูธประชาสัมพันธผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร เพ่ือใหลูกคาไดรูจักและหันมาสนใจในตัว
ผลิตภัณฑมากขึ้น  หรือจัดกิจกรรมสงเสริมการขายโดยเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากกับธนาคารมี
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สิทธิ์ลุนแคมเปญรับสื่อการเรียนการสอน หรือทุนการศึกษาตลอดจนของสมมนาคุณตางๆ 
มากมาย ไดแก บัตรสวนลดในการซื้อหนังสือที่หางสรรพสินคา, บัตรเติมนํ้ามันฟรี เปนตน  

  
 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

ทําใหระยะยาวธนาคารสามารถเพิ่มฐานลูกคาใหม  รวมทั้งสามารถดึงลูกคามาจาก
คูแขงได  ประกอบกับธนาคารจะมีสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากที่เพ่ิมขึ้น  และมีชองทาง
ในการใหบริการท่ีหลากหลาย  ตลอดจนธนาคารยังมีสื่อประชาสัมพันธที่สามารถเขาถึงลูกคา
กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง 

 
 ขอดี 

1.  สามารถขยายฐานลูกคาใหมไดมากขึ้น 
2.  สามารถเพ่ิมชองทางการใหบริการ และสือ่โฆษณาประชาสัมพันธที่หลากหลาย 
3.  เพ่ิมทางเลือกในการออมและธุรกรรมทางการเงินที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 
4.  สรางภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคาร 
5.  สวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากของธนาคารเพิ่มมากขึ้น 
 

 ขอเสีย 
1.  มีตนทุนในการขยายชองทาง และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธที่สูงขึ้น  
2.  มีการแขงขันรุนแรงจากคูแขงในเรื่องการทํากลยุทธในการเพ่ิมฐานลกูคาใหม 
 

งบประมาณ 
1. คาลวงเวลาพนักงาน  (จํานวน 5 คน ตอวัน) 
    -  วันธรรมดา  จํานวน 14 วันๆละ  2 ชม. 320 บาท ตอชม.   
       รวมเปนเงิน  44,800 บาท 
    -  วันหยุด (08.30 – 16.30 น.) จํานวน 8 วันๆละ 5 ชม. 220 บาท ตอชม.   
       รวมเปนเงิน  44,000 บาท 
    -  วันหยุด (17.30 – 20.30 น.) จํานวน 8 วันๆละ 2 ชม. 640 บาท ตอชม.   
       รวมเปนเงิน  51,200 บาท 
2. คาโฆษณา   10,000,000  บาท   
3. คาของแจก     1,000,000  บาท   
4. คาเดินทาง       300,000  บาท   
5. คาใชจายเบ็ดเตล็ด        20,000  บาท  
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6. คาเคร่ืองเขียนและวัสดุ       20,000  บาท 
ดังน้ัน  งบประมาณโดยรวม  11,480,000  บาท 
 

 การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
จากกลยุทธทั้ง 3 แนวทาง ผูศึกษาไดกําหนดปจจัยตางๆ เพื่อใหผูบริหารทําการ

ลงคะแนน  แลวนําคะแนนที่ไดมาประกอบในการพิจารณาหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด โดยให
คะแนนปจจัยที่สามารถเปนไปไดมากที่สุด คือ ที่ระดับคะแนน 5 คะแนน และลดหลั่นกันไป
ตามลําดับ  ดังน้ี   
 ระดับคะแนน 5 คือ  มากที่สุด 
   4 คือ  มาก 
   3 คือ  ปานกลาง 
   2 คือ  นอย 
   1 คือ  นอยที่สุด 
ปจจัยที่ใชพิจารณา คือ 
 1.  ความเปนไปไดของกลยุทธ 

2.  ผลตอบแทนที่จะไดรับเพ่ิมขึ้นในระยะยาว 
 3.  ความเสี่ยงในการดําเนินงาน 
 
 การแสดงผลการประเมินทางเลือก  (Data  Matrix  Analysis) 
 
ตารางที่  14 แสดงการประเมินผลทางเลอืก (Data Matrix Analysis) 
 
 

กลยุทธการเติบโต
แบบการพัฒนาตลาด 
(Market Development) 

กลยุทธการเติบโตแบบ
การพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือบริการ (Product 
Development) 

กลยุทธการเติบโต 
แบบการเจาะตลาด 
(Market Penetration) 

กลยุทธ 
 
 

ปจจัย 

น้ําหนัก
เกณฑ 

ระดับ
คะแนน 

รวม ระดับ 
คะแนน 

รวม ระดับ
คะแนน 

รวม 

1. ความเปนไปไดของกลยุทธ 2 3 6 4 8 2 4 
2. ผลตอบแทนที่จะไดรับ 
   เพ่ิมขึ้นในระยะยาว 

4 4 16 4 16 2 8 

3. ความเส่ียงในการดําเนินงาน 4 2 8 3 12 4 16 
รวม 10  30  36  28 
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 การสรุปผลทางเลือกของกลยุทธ   
จากตารางการประเมินทางเลือกกลยุทธแสดงการตัดสินใจเลือกกลยุทธ  เพ่ือใชแกไข

ปญหาในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของธนาคารออมสิน  ซ่ึงคะแนนที่ไดจาก
การประเมินทางเลือกที่ดีที่สุด  โดยการประเมินจากผูบริหารเลือกทางเลือกที่ 2  คือ กลยุทธการ
เติบโตแบบการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ (Product Development) เน่ืองจากปจจุบันการ
แขงขันในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ประกอบกับใน
ปจจุบันมีผูประกอบการรายใหมๆ ที่เขามาคอนขางมาก เชน สหกรณออมทรัพย โรงรับจํานํา 
และตลาดทองคําฯ  รวมทั้งสินคาทดแทนที่ลูกคาสามารถหันไปใชบริการได  เชน ประกันชีวิต 
กองทุนตาง ๆ ทั้งน้ี เพ่ือเปนการรองรับกับภาวะการแขงขันดังกลาว อีกทั้งยังทําใหการพัฒนา 
และออกผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารทันตอการแขงขันของคูแขง จึงเปนโอกาสของธนาคารที่
จะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากเดิม รวมทั ้งออกผลิตภัณฑเงินฝากใหม  เพ่ือให
สามารถจูงใจลูกคาทุกกลุมเปาหมายไดเปนอยางดีทั้งในเรื่องผลิตภัณฑเงินฝาก และการ
ใหบริการท่ีทันสมัย โดยเนนใหมีความหลากหลายและมีความแปลกใหมมากขึ้น ตรงใจกลุม
ลูกคาเปาหมายทุกกลุม และเพื่อตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกกลุมเปาหมาย  ดังน้ัน 
ทําใหผูบริหารเล็งเห็นวา  ธนาคารควรมีกลยุทธที่เหมาะสมอยางกลยุทธในการพัฒนาผลิตภัณฑ
หรือบริการ เพ่ือที่ในอนาคตธนาคารสามารถที่จะขยายฐานลูกคาใหม ๆ ไดมากขึ้น และสามารถ
รักษาฐานลูกคาเดิมของธนาคารไวได  ซ่ึงจากกลยุทธดังกลาวจะสงผลใหธนาคารมีสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากที่เพ่ิมมากขึ้นเชนกัน รวมทั้งจะทําใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ัน  และเกิดความ
ผูกพันกับธนาคารตอไป  ทั้งน้ี  รายละเอียดของการดําเนินการตามกลยุทธ  มีดังตอไปน้ี 

ธนาคารไดทําการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากเดิม  รวมทั้งออกผลิตภัณฑ 
เงินฝากใหม  และทําการวางแผนทางการตลาด  โดยนําหลักทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  
(7Ps)  เพ่ือนํามาใชในการสนับสนุนกลยุทธในระดับองคกรใหประสบความสําเร็จ  และบรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนด  ไดดังน้ี    

1. ดานผลิตภัณฑ (Product)  จากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณพบวาลูกคามองวาการ
พัฒนา  และการออกผลิตภัณฑเงินฝากยังไมทันตอการแขงขัน  ประกอบกับธนาคารยังขาด
กลุมลูกคาเปาหมายท่ีเปนวัยรุนและวัยทํางาน  ดังน้ัน  ธนาคารจึงมีการพัฒนาและออก
ผลิตภัณฑเงินฝากใหม  โดยปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายแปลกใหม 
และมีรูปแบบใหมที่ดียิ่งขึ้นใหตรงกับความตองการของลูกคาวัยรุน และวัยทํางาน  ครอบคลุมไป
จนถึงลูกคาทุกกลุมเปาหมาย  ทั้งนี้จะออกผลิตภัณฑเงินฝาก  2  ผลิตภัณฑดวยกัน  คือ  
ผลิตภัณฑเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน  ใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  1.25% ตอป  
เปดบัญชีขั้นต่ํา 1,000 บาท  มีอายุในการฝาก 100 วัน  และพลัส 1  ตรงที่ตลอดระยะเวลาการ
ฝากเงินจะมีการใหลูกคาไดสะสมแตมรับของสมมนาคุณ  เพ่ือเปนการรณรงคใหลูกคาไดรูจักรัก
ในการออมเงินมากขึ้น  โดยผลิตภัณฑเงินฝากนี้จะมุงเนนการเปดรับฝากไปที่กลุมลูกคา
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เปาหมายที่เปนวัยรุน  และผลิตภัณฑเงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  ใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  
2.45% ตอป  เปดบัญชีขั้นต่ํา  10,000  บาท  และมีอายุในการฝาก 100 วัน  ซ่ึงเง่ือนไขของ
ผลิตภัณฑน้ีเม่ือครบกําหนดระยะเวลาในการรับฝาก  ลูกคาตองมียอดเงินคงเหลือไมต่ํากวา  
50,000 บาท ถึงจะไดดอกเบี้ยพลัสเพ่ิมอีก  0.50%  นอกจากน้ียังสามารถนําเงินฝากตัวน้ีไปค้ํา
ประกันสินเชื่อเงินกูที่มีอายุไมเกิน 1 ป  จะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูลดจากอัตราดอกเบ้ียเงินกู
ตามประกาศธนาคารถึง  0.50%  (หลักเกณฑเง่ือนไขของสินเชื่อเปนไปตามประกาศ และคําสั่ง
ธนาคาร)  โดยผลิตภัณฑเงินฝากดังกลาวน้ีจะมุงเนนการเปดรับฝากไปที่กลุมลูกคาเปาหมายท่ี
เปนวัยทํางาน  แตผลิตภัณฑเงินฝากทั้ง  2  ผลิตภัณฑน้ี  ลูกคากลุมเปาหมายทั่วไปก็สามารถ
รับฝากไดเชนเดียวกัน    

2. ดานราคา (Price)  เน่ืองจากราคาในที่น้ีจะเปรียบไดกับอัตราผลตอบแทนที่ลูกคาจะ
ไดรับในรูปแบบที่เปนอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก  และเงินรางวัลของธนาคารนั่นเอง  โดยอัตรา
ดอกเบ้ีย   เงินฝากดังกลาวถือไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหลูกคาหันมาเลือกใชผลิตภัณฑเงิน
ฝากของธนาคารมากขึ้น  โดยจากขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามพบวา  
ธนาคารออมสินมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกวาธนาคารอ่ืน เน่ืองจาก ธนาคารออมสินมี
ประกาศยกเวนจากกรมสรรพากรสําหรับลูกคาที่ฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่ไดรับอัตรา
ดอกเบี้ยเกิน  20,000  บาท  โดยไมตองเสียภาษี  ทั้งน้ี จึงทําใหธนาคารไดเปรียบคูแขงขันใน
เร่ืองของการออกผลิตภัณฑเงินฝากประเภทเผ่ือเรียก  และสามารถใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก   
ที่สูง  ซ่ึงทําใหเกิดผลดีตอการที่ธนาคารจะรักษาและขยายฐานลูกคา  รวมทั้งเปนการชวยเพิ่ม
สวนแบงการตลาดดานเงินฝากไดในอนาคต  อีกทั้งยังเปนผลดีตอลูกคาไดอีกทางหน่ึง 
เนื่องจากลูกคาจะไดรับผลประโยชนและความคุณคาจากการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก  
ตลอดจนการเขามาใชบริการกับทางธนาคารไดเปนอยางดี 

ในการที่ธนาคารจะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากเดิม  รวมทั้งออกผลิตภัณฑ
เงินฝากใหมน้ัน  นอกจากจะคํานึงถึงตัวผลิตภัณฑ  และอัตราดอกเบี้ยแลว  ธนาคารยัง
จําเปนตองมีการพัฒนาและจัดการในเร่ืองของชองทางการจัดจําหนาย  การสงเสริมการขาย   
ในเรื่องของบุคลากร  และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  รวมทั้งในดานของ
กระบวนการอีกดวย  ซ่ึงองคประกอบเหลาน้ีถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยผลักดันใหกลยุทธในการ
พัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการบรรลุไดตามเปาหมายที่กําหนด  โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปน้ี 

3.  ดานชองทางในการจัดจําหนาย (Place)  เน่ืองจากในปจจุบันธนาคารมีสาขาและ
หนวยใหบริการเปนจํานวนมาก  ซ่ึงงายและสะดวกตอลูกคาในการมาใชบริการรับฝากเงิน  และ
ทําธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคาร  แตเน่ืองจากในปจจุบันอุตสาหกรรมการเงินมีการ
แขงขันกันสูงในดานการใหบริการ  จึงทําใหธนาคารตองมีการพัฒนาและขยายชองทางในการ
ใหบริการใหมากขึ้นไปจากเดิม  รวมทั้งเรงที่จะพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น  เน่ืองจาก  ธนาคารยังขาดสื่อโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบที่ทันสมัย  
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ดังน้ัน  ธนาคารจึงตองทําการขยายชองทางการใหบริการเพ่ิมยิ่งขึ้น  โดยการเพ่ิมชองทางและ
สื่อโฆษณาประชาสัมพันธในรูปแบบใหม ๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคาทุกกลุมเปาหมาย  
คือ  ทําการขยายชองทางในการใหบริการผานทางอินเตอรเน็ตแบงคก้ิง โมบายแบงคก้ิง และ
เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธถึงผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารผานทางเว็บไซตตางๆ ที่
ลูกคาในกลุมวัยรุนและลูกคาทุกกลุมเปาหมายกําลังใหความนิยมอยูในขณะนี้  คือ  ผานทาง
เว็บไซตเฟรชบุค,  เด็กดี, และสนุกดอทคอม  เปนตน  รวมทั้งออกบูธประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
เงินฝากใหม ๆ ของธนาคารตามหางสรรพสินคา  และหนวยงานที่เปนพันธมิตรกับธนาคาร ซ่ึง
เม่ือไหรที่ธนาคารมีชองทางในการใหบริการท่ีสะดวกและมีความหลากหลายยิ่งขึ้น  อาจเปน
ผลดีที่จะชวยใหลูกคาหันมาเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้นไดอีกทางหนึ่ง  
รวมทั้งในระยะยาวจะสงผลใหสวนแบงการตลาดดานเงินฝากเพ่ิมขึ้นไปดวยตามลําดับ   

4.  ดานสงเสริมการตลาด (Promotion)  จากที่กลาวมาขางตนหากลูกคาที่เปดรับฝาก
ผลิตภัณฑเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน  และผลิตภัณฑเงินฝากประเภทประจํา 101 
วัน  ธนาคารจะมีกิจกรรมสงเสริมการขายดังน้ี       

     4.1  สําหรับลูกคาที่เปดรับฝากผลิตภัณฑเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน     
นอกจากที่ธนาคารจะใหอัตราดอกเบี้ย  1.25% ตอปแลว  ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรมสงเสริม
การขาย  โดยเรียกวา  “พลัส 1”  คือ  เปนเงินฝากที่มีอายุการฝาก  100 วัน  และพลัส 1  ตรงที่
ตลอดระยะเวลาการฝากเงินจะมีการใหลูกคาไดสะสมแตมแลกรับของสมมนาคุณ  เพ่ือเปนการ
รณรงคใหลูกคาไดรูจักรักในการออมเงินมากขึ้น  โดยมีรายละเอียดของแจก และงบประมาณ 
คาของแจก  ดังน้ี   (คาของแจก  3,500,000  บาท)   

ชิ้นเล็ก    คือ USB Flash Drive ขนาด 16GB  ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด     
                จํานวน 5,000 ชิ้นๆ ละ 300 บาท เปนเงิน  1,500,000 บาท 
ชิ้นกลาง  คือ ลําโพง MP3 พกพา ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด 
                จํานวน 2,000 ชิ้นๆ ละ  500 บาท   เปนเงิน  1,000,000 บาท 
ชิ้นใหญ  คือ  External Harddisk  แบบพกพา ขนาด 500 GB ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด  
                จํานวน 500 ชิ้นๆ ละ 2,000 บาท    เปนเงิน  1,000,000 บาท 

           4.2  สําหรับลูกคาที่เปดรับฝากผลิตภัณฑเงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  
นอกจากที่ธนาคารจะใหอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  2.45% ตอปแลว  ธนาคารยังมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขาย  โดยเรียกวา  “พลัส 1”  คือ เปนเงินฝากที่มีอายุการฝาก  100 วัน  และพลัส 1  
ตรงที่เม่ือครบกําหนดระยะเวลาในการรับฝาก  ลูกคาที่มียอดเงินคงเหลือไมต่ํากวา  50,000 
บาท  จะไดดอกเบี้ยพลัสเพ่ิมอีก  0.50%  นอกจากน้ียังสามารถนําเงินฝากตัวน้ีไปค้ําประกัน
สินเชื่อเงินกูที่มีอายุไมเกิน 1 ป  จะไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูตาม
ประกาศธนาคารถึง  0.50%  (หลักเกณฑเง่ือนไขของสินเชื่อเปนไปตามประกาศ และคําสั่ง
ธนาคาร) 



74 
 

5.  ดานบุคคล (People)  ธนาคารไดมุงเนนในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  
และความสามารถในทุก ๆ ดาน  เพ่ือรองรับกับสภาวะการแขงขันที่เกิดขึ้นในปจจุบัน  ทั้งนี้
ธนาคารไดทําการจัดอบรมใหความรูในเรื่องของผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  โดยพัฒนา
พนักงานไดมีความรู  และความเขาใจในเรื่องของผลิตภัณฑเงินฝาก  เชน  เงื่อนไขของ
ผลิตภัณฑตาง ๆ  รวมทั้งสามารถใหคําแนะนําในเรื่องของการลงทุนใหกับลูกคาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเงินฝากไดเปนอยางดี  และใหพนักงานไดรูหลักในการใหบริการที่ดี  เพื่อให
สามารถตอบโจทยลูกคาทุกกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี  ตลอดจนปลูกฝงใหพนักงานทุกคน   
มีใจรักในการใหบริการแกลูกคาทุกกลุมเปาหมายไดอยางเทาเทียมกัน   

6.  ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation)  โดยธนาคารจึงมุงเนนที่จะใหบริการแกลูกคาอยางทั่วถึงและใหมีความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น  รวมทั้งใหความสนใจแกลูกคากลุมเปาหมายในทุกระดับ  เพ่ือที่ลูกคาจะไดเกิด
ความเช่ือม่ันตอการใหบริการของธนาคาร  เชน  เม่ือลูกคาไมเขาใจในหลักเกณฑเง่ือนไขใน
ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  พนักงานควรใหคําปรึกษาดวยความรวดเร็ว และใหรายละเอียด
เง่ือนไขของผลิตภัณฑเงินฝากที่ถูกตองชัดเจน  ทั้งนี้  เพ่ือเปนการตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคาไดเปนอยางดี   

7.  ดานกระบวนการ (Process) ธนาคารไดปรับเปลี่ยนกระบวนการเปดบัญชี โดยลด
ขั้นตอนที่มีความยุงยากและซับซอนลง โดยพิจารณาจากขอมูลที่จําเปนบางอยาง เพ่ือความ
สะดวกในการเปดบัญชี  และการทําธุรกรรมตอกัน  โดยการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการ
บริหารจัดการ  เพ่ือลดระยะเวลาในการทํางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานใหมากขึ้น 

จากการที่ไดทําการวางแผนการตลาด  โดยนําหลักทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด  
(7Ps)  เขามาใชในการสนับสนุนกลยุทธในระดับองคกร  เพ่ือที่จะนํามาพัฒนาและปรับปรุง
ผลิตภัณฑเงินฝากเดิม  รวมทั้งออกผลิตภัณฑเงินฝากใหมใหประสบความสําเร็จ  และใหบรรลุ
ตามเปาหมาย  ตลอดจนใหเปนไปตามกลยุทธที่กําหนด  ดังน้ัน  การที่จะดําเนินงานเพื่อที่จะทํา
ใหกลยุทธทางการตลาดประสบความสําเร็จไดน้ัน  ธนาคารจึงมีแผนในการดําเนินงาน  
ดังตอไปน้ี     

 
Action Plan   
1. ทําการศึกษาและวิเคราะหรวมทั้งพัฒนา และออกผลิตภัณฑเงินฝากใหม เพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคา  ซ่ึงทําการศึกษาและวิเคราะหภายในเดือนมกราคม 2556 
    -  โดยนําผลการศึกษาและวิเคราะหมาจากฝายวิจัยและพัฒนา สวนวิจัยตลาดและ

ขอมูลลูกคา (ฝวพ.) และบริษัทแอดวานซ รีเสิรซ จํากัด  มาใชในการพัฒนา และออกผลิตภัณฑ
เงินฝากใหม  ทั้งน้ี หนวยงานดังกลาวไดวิเคราะหโดยการใชแบบสอบถามแบบวิจัยเชิงสํารวจ  
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ซ่ึงครอบคลุมคําถาม 7 ดาน (6Ws และ 1H) และแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทั่วประเทศ  
โดยแบงตามชวงอายุ  เพ่ือหาคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมการเงินและการใชบริการดานเงินฝาก   

2.  ขอความเห็นชอบจากธนาคาร  และขออนุมัติหลักเกณฑเง่ือนไขของผลิตภัณฑเงินฝาก
ที่จะเปดรับฝาก  รวมทั้งขออนุมัติแผนดําเนินงาน  งบประมาณ  และการจัดทําของแจก  จัด
กิจกรรมสงเสริมการขาย  ตลอดจนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธตางๆ ที่เก่ียวของ โดยดําเนินการ
ขออนุมัติภายในเดือนมกราคม 2556  ดังนี้ 

   -  จัดทําหนังสือขออนุมัติเปดรับฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน และ
เงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  และการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  และกําหนดงบประมาณ
การจัดทําของแจก  ตลอดจนการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  โดยขอความเห็นชอบจากคณะ
จัดการของธนาคาร  เพ่ือพิจารณาในเรื่องของการเปดรับฝากเงินฝากทั้ง  2  ผลิตภัณฑ  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1.  วัตถุประสงคของทั้ง  2  ผลิตภัณฑ  คือ 
 1.1  เพ่ือสรางนิสัยการออมและสรางวินัยทางการเงินใหแกกลุมเปาหมาย 
 1.2  เพ่ิมทางเลือกในการออมที่หลากหลายใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย 
 1.3  เพ่ือขยายฐานรักษาฐานลูกคาเดิม  และขยายฐานลูกคาใหมมากขึ้น 
 1.4  เพ่ือสงเสริมภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคาร 
1.5  เพ่ือเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดดานเงินฝากใหแกธนาคาร   

 2. ระยะเวลาที่เปดรับฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน  และเงินฝาก
ประเภทประจํา 101 วัน  โดยเปดรับฝากตั้งแตวันที่  1 มีนาคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556  

3.  ภาพรวมของผลิตภัณฑ 
3.1  เปนเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ  และเงินฝากประเภทประจําสําหรับ

กลุมลูกคาวัยรุนและวัยทํางาน  รวมทั้งลูกคากลุมเปาหมายทั่วไปก็สามารถรับฝากได 
3.2  การเปดบัญชี  ดังนี้ 

                         -  เงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน  เปดบัญชีขั้นต่ํา 1,000 บาท  
ฝากเพ่ิมคร้ังละไมต่ํากวา 100 บาท  
                         -  เงินฝากประเภทประจํา 101 วัน เปดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาท ฝากเพ่ิม
คร้ังละไมต่ํากวา 1,000 บาท 

3.3  เปดบัญชีไดเพียงคนละ 1 บัญชีเทาน้ัน 
3.4  ไมรับฝากบัญชีเพ่ือประโยชนของผูเยาว  และบัญชีรวม 
3.5  ผูฝากมีสิทธิ์สะสมแตม  เพ่ือแลกรับของสมมนาคุณกวา 7,500 รางวัล   

4.  อัตราดอกเบี้ย 
4.1  สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน มีอัตรา

ดอกเบี้ย 1.25% ตอป 
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4.2  สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  มีอัตราดอกเบี้ย  
2.45% ตอป  เม่ือครบกําหนดระยะเวลาในการรับฝาก  ลูกคาที่มียอดเงินคงเหลือไมต่ํากวา  
50,000 บาท  จะไดรับอัตราดอกเบี้ยบวกเพ่ิม  0.50%  ตอป  และไดรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูลด
จากอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามประกาศธนาคารถึง  0.50%  (หลักเกณฑเง่ือนไขของสินเชื่อเปนไป
ตามประกาศ และคําสั่งธนาคาร) 

5.  ลูกคาเปาหมาย 
5.1  กลุมลูกคาวัยรุนและวัยทํางาน  รวมทั้งลูกคากลุมเปาหมายท่ัวไป  โดย

กลุมลูกคาวัยรุนตองกําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  และไม
เกินระดับอุดมศึกษา              

6.  หลักเกณฑและเง่ือนไขของทั้ง  2  ผลิตภัณฑ 
 6.1  คุณสมบัติผูฝาก ดังน้ี   

                          -  สําหรับผูที่ฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน  คุณสมบัติผูฝาก
จะเปนบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต 7 ปบริบูรณขึ้นไป และกําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  และไมเกินระดับอุดมศึกษา   
                          -  สําหรับผูที่ฝากเงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  คุณสมบัติผูฝากจะเปน
บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต  7  ปบริบูรณขึ้นไป   

6.2  การฝาก 
                          -  เงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน  เปดบัญชีขั้นต่ํา 1,000 บาท  
ฝากเพ่ิมคร้ังละไมต่ํากวา 100 บาท  
                          -  เงินฝากประเภทประจํา 101 วัน เปดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาท ฝาก
เพิ่มครั้งละไมต่ํากวา 1,000 บาท  และมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อใชเปนบัญชีคูโอน
ดอกเบี้ยและเงินตน เม่ือครบกําหนดระยะเวลาฝากเงิน 

      -  สําหรับเงินฝากทั้ง 2 ผลิตภัณฑ  ผูฝากสามารถเปดบัญชีไดเพียงคนละ
1 บัญชีเทาน้ัน 

      -  สําหรับเงินฝากทั้ง  2  ผลิตภัณฑ  ไมรับฝากบัญชีเพื่อประโยชนของ
ผูเยาว  และบัญชีรวม 

6.3  การถอน 
                         -  เงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน สามารถถอนครั้งละเทาใดก็ได   
                         -  เงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  ไมสามารถถอนบางสวนของเงินฝาก
แตละรายการได  ใหถอนปดทั้งรายการฝากนั้น  และถอนกอนครบกําหนดระยะเวลาฝากจะ
ไมไดรับดอกเบี้ย 

6.4  การคํานวณดอกเบี้ย  และการลงรับดอกเบี้ย 
                         -  สาํหรับเงินฝากทั้ง  2  ผลิตภัณฑ  จะคํานวณดอกเบี้ยเปนรายวัน 
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                         -  เงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน ลงรับดอกเบี้ย ทุกวันที่ 30
มิถุนายน  และวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป 
                         -  เงินฝากประเภทประจํา 101 วัน ลงรับดอกเบี้ยเม่ือครบกําหนดระยะเวลาฝาก  
โดยโอนเงินตนและดอกเบี้ยเขาบัญชีเผื่อเรียกที่เปนบัญชีคูโอน 

7. เง่ือนไขพิเศษ 
7.1  สําหรับผูที่ฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน  สามารถสะสมแตม

รับของรางวัล  (ยอดเงินทุก 100 บาท เทากับ 1 คะแนน)  ดังนี้ 
-  สะสมครบ  100  คะแนน  สามารถแลกของชิ้นเล็กได  คือ USB Flash 

Drive ขนาด 16GB  ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด     
-  สะสมครบ  500  คะแนน สามารถแลกของชิ้นกลางได คือ  ลําโพง MP3 

พกพา  ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด 
-  สะสมครบ  1,000  คะแนน  สามารถแลกของชิ้นใหญได  คือ  External 

Harddisk  แบบพกพา ขนาด 500 GB  ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด  
ทั้งนี้  ผูฝากที่แลกของรางวัลไปแลว  สามารถแลกของรางวัลใหมได  โดย

ธนาคารจะเริ่มนับแตมสะสมใหม 
7.2  สําหรับผูที่ฝากเงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  เม่ือครบกําหนดระยะเวลา

ในการรับฝาก  ลูกคาที่มียอดเงินคงเหลือไมต่ํากวา  50,000 บาท  จะไดดอกเบี้ยพลัสเพ่ิมอีก  
0.50%  และยังสามารถนําเงินฝากตัวน้ีไปค้ําประกันสินเชื่อเงินกูที่มีอายุไมเกิน 1 ป จะไดรับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกูลดจากอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามประกาศธนาคารถึง 0.50% (หลักเกณฑ
เง่ือนไขของสินเชื่อเปนไปตามประกาศ และคําส่ังธนาคาร) 

8.  งบประมาณคาใชจายของการเปดรับฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 
วัน  และเงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  รวมเปนเงินทั้งสิ้น  4,064,800 บาท  ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี  

8.1  คาลวงเวลาพนักงาน  (จํานวน 5 คน ตอวัน) 
                -  วันธรรมดา  จํานวน 14 วันๆละ  2 ชม. 320 บาท ตอชม.   
                   รวมเปนเงิน  44,800 บาท 

8.2  คาโฆษณา    เปนเงิน      500,000  บาท   
8.3  คาของแจก   เปนเงิน    3,500,000  บาท  
8.4  คาใชจายเบ็ดเตล็ด  เปนเงิน        10,000  บาท  
8.5  คาเคร่ืองเขียนและวัสดุ เปนเงิน        10,000  บาท 
                                  รวมเปนเงิน     4,064,800  บาท 



78 
 

3.  จัดทําประกาศและคําสั่ง  รวมทั้งหนังสือซักซอมและคูมือวิธีปฏิบัติ  โดยจัดทํา
ภายในเดือนมกราคม  ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ  2556  ดังนี้     

    -  จัดทําหนังสือรางประกาศและคําสั่ง เร่ือง  การเปดรับฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียก
พิเศษ 101 วัน และเงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  ใหกับฝายนิติการ (ฝนต.) เพื่อตรวจราง
ประกาศและคําสั่งดังกลาว   

    -  เมื่อผานการตรวจรางจากฝายนิติการ (ฝนต.) แลว จึงจัดทําหนังสือนําเสนอ
ผูอํานวยการธนาคารออมสิน  เพ่ือลงนามประกาศและคําส่ังตอไป   

ทั้งนี้  คําสั่งของธนาคารจะลงในเวปไซดภายในของธนาคาร เพื่อใหพนักงานได
ปฏิบัติตามคําสั่งเทานั้น  แตประกาศของธนาคารจะลงในราชกิจจานุเบกษา  เพื่อใหลูกคาทุก
กลุมเปาหมายไดเขาไปศึกษาถึงเง่ือนไขผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารได 

    -  จัดทําหนังสือเร่ือง  การเปดรับฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน และ
เงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดแก  ฝายพัฒนาระบบงาน
บริการลูกคา (ฝพร.)  ฝายบัญชี (ฝบช.)  ฝายผลิตภัณฑชองทางและการบริการ (ฝผบ.) ฝาย
สื่อสารองคกร (ฝสอ.) เพ่ือเตรียมความพรอมในการดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของตอไป 

4. จัดทํา TOR ของสะสมแตม / จัดจางบริษัทภายนอกตามระเบียบพัสดุ  โดยจัดทํา
ภายในเดือนมกราคม ไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ  2556  ดังนี้   

4.1 จัดทํา TOR การจัดซื้อของแจก ไดแก USB Flash Drive ขนาด 16GB, ลําโพง  
MP3 พกพา  และ  External Harddisk  แบบพกพา ขนาด 500 GB  ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด  
โดยวิธีพิเศษ  เนื่องจากเปนการจางงานกรณีเรงดวน  และของมีราคาเกิน 100,000 บาท 
ใหกับฝายการพัสดุ (ฝกพ.) เปนผูตรวจสอบ TOR การจัดซ้ือของแจกดังกลาว   

- โดยกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของการใชงาน หรือขอจํากัดทาง
เทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ในที่นี้ไดแก กําหนดวัตถุประสงคในการจัดซื้อ
ของแจก  รายละเอียดและคุณสมบัติของแจก  เงื่อนไขในการเสนอราคา  เงื่อนไขในการ
พิจารณา  เงื่อนไขการทําสัญญา  เงื่อนไขการสงมอบ  และเงื่อนไขการชําระเงิน  ตลอดจน
เง่ือนไขในการปรับกรณีที่ผูขายไมปฏิบัติตามเง่ือนไข 

4.2  จัดทาํหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือ และกรรมการตรวจรับใหกับฝายการ
พัสดุ (ฝกพ.) เปนผูออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดังกลาว ในกรณีที่ฝายการพัสดุไดพิจารณา
และปรับปรุง TOR ใหมีความถูกตองเรียบรอยแลว   

4.3  ดําเนินการติดตอผูขายใหมาเสนอราคาของแจก กรณีที่ไดรับหนังสือคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อของแจกโดยวิธีพิเศษ  ไดแก USB Flash Drive ขนาด 16GB, 
ลําโพง MP3 พกพา  และ  External Harddisk  แบบพกพา ขนาด 500 GB  ลายตัวการตูน 
แองจ้ีเบิรด  จากฝายการพัสดุ (ฝกพ.) 



79 
 

4.4  ดําเนินการติดตอผูขายใหมาทําสัญญาซื้อขาย หรือสัญญาจาง ในกรณีที่ตกลง
ราคาไดแลว  และรายงานผลการพิจารณาผาน ฝายการพัสดุ (ฝกพ.) เพ่ือธนาคารจะไดทําการ
อนุมัติตอไป  ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  7  วันทําการ  นับถัดจากวันที่ธนาคาร
ออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือของแจกโดยวิธีพิเศษ   

5.  เปดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน  และเงินฝากประจํา 101 วัน  ตั้งแต
วันที่ 1 มีนาคม 2556  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

6.  จัดกิจกรรมสงเสริมการขายดวยการสะสมแตมเพ่ือแลกของรางวัล    
                6.1  สามารถสะสมแตมรับของรางวัล  (ยอดเงินทุก 100 บาท เทากับ 1 คะแนน)  ได  
ตั้งแตวันที่  1 มีนาคม 2556  ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังนี้ 

-  สะสมครบ  100  คะแนน  สามารถแลกของชิ้นเล็กได  คือ USB Flash 
Drive ขนาด 16GB  ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด     

-  สะสมครบ  500  คะแนน  สามารถแลกของชิ้นกลางได คือ  ลําโพง MP3 
พกพา  ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด 

-  สะสมครบ  1,000  คะแนน  สามารถแลกของชิ้นใหญได  คือ   External 
Harddisk  แบบพกพา ขนาด 500 GB  ลายตัวการตูนแองจ้ีเบิรด  

ทั้งน้ี  ผูฝากท่ีแลกของรางวัลไปแลว สามารถแลกของรางวัลใหมได โดย
ธนาคารจะเริ่มนับแตมสะสมใหม 

7.  กําหนดชวงเวลาในการดําเนินการใหผูฝากแลกของรางวัล ไดตั้งแตวันที่ 1 เมษายน   
2556  ถึงวันที่ 1 มกราคม 2557  

8.  ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม  
ไดแก  ฝายสื่อสารองคกร (ฝสอ.)  ฝายบริการกลาง (ฝบก.) ผูจัดการภาค 1 - 18 (ผจภ.) เพื่อ
การดําเนินงานในสวนที่เก่ียวของตอไป  โดยจะดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  ถึง
วันที่ 1 กันยายน  2556  

9.  ออกบูธประชาสัมพันธเงินฝาก  เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐานลูกคาใหม
ดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  ถึงวันที่ 1 กันยายน  2556   

    -  โดยธนาคารจะทําการออกบูธตามหนวยงานตางๆ  ไดแก สถาบันการศึกษา  
ธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสิน  และงานมหกรรมการศึกษา  ตลอดจนมหกรรมการเงิน 
เปนตน  

10.  สรุปผลการดําเนินงานในการรับฝากเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน และ
เงินฝากประเภทประจํา 101 วัน  โดยรายงานผลการดําเนินงานในชวงเดือนธันวาคม 2556 
กับผูบริหารของธนาคาร  
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Gantt Chart 
 
ตารางที่ 15 แสดง Action  Plan ป 2556 ไปจนถึงเดือนมกราคม ป 2557 

 

ระยะเวลา  1  ป  1  เดือน 
(เริ่มมกราคม  2556  ถึง  มกราคม  2557) 

ป  56 ป 57 
แผนในการดําเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เมย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

หนวย 
งาน 
ท่ีรับ 

ผิดชอบ 

1. ศึกษาและวิเคราะหรวมทั้ง 
   พัฒนาผลิตภัณฑใหม 

             ฝสง., 
ฝวพ. 

2. ขอความเห็นชอบและอนุมัต ิ
   หลักเกณฑเงื่อนไข / แผน 
   ดําเนินงาน / งบประมาณ /  
   จัดทําของแจก / ส่ือโฆษณา/  
    สําหรับการจัดกิจกรรมเงินฝาก 
   ออมสินสัญจร       

             ฝสง., 
ฝบป. 

3. จัดทําประกาศและคําส่ัง  
   รวมทั้งหนังสือซักซอมและ 
   คูมือวิธีปฏบิัต ิ    

             ฝสง., 
ฝนต. 

4. จัดทํา TOR ของสะสมแตม/จาง  
   บริษัทภายนอกตามระเบียบพัสดุ  

             ฝสง., 
ฝกพ. 

5. เปดรับฝากเงินฝากเผ่ือเรียก 
   พิเศษ 101 วัน และเงินฝาก 
   ประจํา 101 วัน 

             ฝสง.,ฝพร., 
ฝบช,ฝผบ.
,ฝสอ. 

6. สะสมแตมเพือ่แลกของรางวัล                   ฝสง. 

7. แลกของรางวลั                            ฝสง.,ผจภ. 
1-18 

8. ประสานงานกบัหนวยงานที ่
   เก่ียวของในการเตรียมความ 
   พรอมในการจัดกิจกรรม      

             ฝสง.,ฝสอ., 
ฝบก.,ผจภ. 
1-18 

9. ดําเนินการจัดงานออกบูธ 
   ประชาสัมพันธเงินฝาก 

             ฝสง. 

10. สรุปผลการดําเนินงาน                   ฝสง. 

 
ทั้งน้ี ทางผูบริหารเล็งเห็นวากลยุทธที่  2  คือ กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนา

ผลิตภัณฑหรือบริการ (Product Development) เปนทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะนําพาองคกรใหไปสู
การเติบโต  และประสบความสําเร็จไดตอไปในอนาคต  นอกจากนี้ยังสามารถที่จะแขงขันกับ
คูแขงขันไดเปนอยางดี อีกทั้งกลยุทธดังกลาวยังทําใหธนาคารมีผลิตภัณฑเงินฝากที่หลากหลาย
มากขึ้น  รวมทั้งเปนการเพ่ิมทางเลือกในการออมใหแกกลุมลูกคาเปาหมายได  สิ่งเหลาน้ีจะ
สงผลใหลูกคาใหความสนใจ และหันมาเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้นอีกดวย  
ประกอบกับเปนการสรางภาพลักษณที่ดีใหแกธนาคารไดอีกทางหนึ่ง  ดังนั้นกลยุทธการเติบโต
แบบการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ (Product Development)  จึงถือเปนตัวผลักดันที่จะทําให
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ธนาคารมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่เพ่ิมขึ้น  รวมทั้งมีฐานลูกคาเงินฝากทั้งที่เปนลูกคา
เดิม  และลูกคาใหมเพ่ิมมากขึ้นเชนเดียวกัน ซ่ึงอาจกลาวไดวากลยุทธน้ีสามารถที่จะแกไข
ปญหาในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารที่ลดลงได  ทั้งนี้  ในสวนกลยุทธที่  1  
และ 3  ผูบริหารกลาววา  เปนกลยุทธที่มีความสําคัญมากเชนกันในลําดับรองลงมา ซึ่ง
สามารถที่จะนํามาใชในการพัฒนาองคกรในโอกาสตอไปไดในอนาคต 
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บทที่ 4 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่อง  การศึกษากลยุทธการเพ่ิมสวนแบงการตลาด

ดานเงินฝากของธนาคารออมสินพบวา  ธนาคารออมสินมีปญหาในเรื่องของสวนแบงการตลาด
ดานเงินฝากที่ลดลง  เม่ือเปรียบเทียบจากสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารคูแขง  
โดยมองในภาพรวมทั้งระบบอุตสาหกรรมการเงิน ตั้งแตป 2552 จนถึงปจจุบัน ณ เดือน
กรกฎาคม  2555  โดยในป 2552 จนถึงป 2553 มีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่นอยมาก
ตามลําดับ เมื่อเทียบกับคูแขงหลักอยางธนาคารพาณิชย ประกอบกับในปจจุบัน ณ เดือน
กรกฎาคม 2555 ธนาคารก็มีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงอยางเห็นไดชัดจากป 2554  
เนื่องจากในป 2554  ธนาคารมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่เพ่ิมขึ้นมาเปนอับดับที่หน่ึง  
เน่ืองจากธนาคารไดนํากลยุทธมาใชในการแขงขันดวยการพัฒนาและออกผลิตภัณฑเงินฝากที่
ใหผลตอบแทนสูงและจูงใจลูกคามากขึ้น  จึงทําใหสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคาร
เพ่ิมขึ้น  แตอยางไรก็ตามในปจจุบัน ณ เดือนกรกฎาคม 2555 ธนาคารกลับมีสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากที่ลดลง  และยังถือวาเปนรองคูแขงหลักอยางธนาคารพาณิชย  ซ่ึงจาก
ปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงสงผลกระทบโดยตรงตอธนาคารเปนอยางมาก  
และคาดวาในอนาคตสวนแบงการตลาดดังกลาวของธนาคารจะมีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเน่ือง  
รวมทั้งปญหาดังกลาวยังสืบเนื่องมาจากแนวโนมการแขงขันในตลาดเงินสูงขึ้น และจากการ  
ฟนตัวของเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จึงมีผลทําใหแตละธนาคารตางทยอยปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  และนําเสนอกลยุทธใหมๆ เพ่ือนํามาใชในการออกผลิตภัณฑเงินฝาก
สงเสริมการขายใหมีความหลากหลาย  สามารถที่จะตอบสนองตอความตองการของลูกคาให
มากยิ่งขึ้น  รวมทั้งใหสามารถแขงขันกับคูแขงไดทั้งในระยะสั้น  และระยะยาว  ประกอบกับใน
ปจจุบันจากการขยายตัวของเศรษฐกิจ  ทําใหมีผูประกอบการรายใหมเขามาลงทุนในตลาดนี้เปน
จํานวนมาก  ทั้งที่เปนสถาบันการเงินอยางธนาคารพาณิชย ธนาคารเฉพาะกิจ และที่มิใช
สถาบันการเงิน (Non bank) เชน สหกรณออมทรัพย  กองทุนตางๆ โรงรับจํานํา  และตลาด
ทองคํา  แตในขณะเดียวกันปจจุบันก็มีสินคาทดแทน และการใหบริการที่มีความหลากหลายมาก
ขึ้น  เชน  ผลิตภัณฑเงินฝากสงเสริมการขายรูปแบบใหมๆ  กองทุนตางๆ ผลิตภัณฑประกันชีวิต  
รวมไปถึงการลงทุนในตลาดทองคํา เปนตน  ทั้งน้ีไมวาจะเปนผูประกอบการรายใหมที่เขามา  
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ตลอดจนสินคาทดแทนที่เกิดขึ้น  สิ่งเหลาน้ีจะสงผลกระทบตอการตัดสินใจของลูกคาใน
การเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารไดอีกทางหนึ่ง  เน่ืองจากลูกคามีตัวเลือกและมีการ
ตัดสินใจที่หลากหลายขึ้น   

ดังนั้น  หากธนาคารไมทําการปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น  ตลอดจนหากลยุทธหรือ
หาแนวทางมาใชในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลง หรือหากปญหา
ดังกลาวไดรับการแกไขแลวไมสามารถเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝากไดเม่ือเทียบกับคูแขง  
หรือนํากลยุทธมาใชในการออกผลิตภัณฑแลวไมตรงกับความตองการของลูกคา จะสงผลให
ตอไปในอนาคตธนาคารจะมีแนวโนมที่สวนแบงการตลาดดานเงินฝากลดลงเพิ่มขึ้นตามลําดับ  
รวมทั้งธนาคารไมสามารถที่จะรักษาและขยายฐานลูกคาได  แตในขณะเดียวกันหากปญหา
ดังกลาวของธนาคารไดรับการแกไขแลวสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝากไดเม่ือเทียบ
กับคูแขง  หรือนํากลยุทธมาใชในการออกผลิตภัณฑแลวตรงกับความตองการของลูกคา จะ
สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจในการใชบริการทางการเงินของธนาคาร  และสงผลให
ตอไปในอนาคตธนาคารจะมีสวนแบงการตลาดดานเงินฝากเพ่ิมมากขึ้น  หรือสามารถรักษา
สวนแบงการตลาดดานเงินฝากเอาไวได  พรอมทั้งสามารถรักษาและขยายฐานลูกคาตอไปได
เชนเดียวกัน 

จากการศึกษาคนควาดวยตนเองในครั้ ง น้ี  เปนการศึกษาวิ จัยในเชิงคุณภาพ  
(Qualitative  Research)  โดยผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  จากการนําขอมูลตางๆ ที่
เก่ียวของกับการศึกษา เอกสารงานวิจัย และขอมูลสนับสนุนจากแหลงตางๆ มาทําการวิเคราะห
ในภาพรวม  และปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร  รวมทั้งเก็บขอมูลปฐมภูมิ  จากแบบสอบถาม และ
จากการสัมภาษณเชิงลึกจากผูบริหาร  สัมภาษณพนักงานในแผนกตาง ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจน
สัมภาษณลูกคาของธนาคารออมสิน สํานักงานใหญ  เพ่ือใชประกอบการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกของธนาคาร  และวิเคราะหอุตสาหกรรม  รวมไปจนถึงวิเคราะหจุดออน  จุดแข็ง  
โอกาส  และอุปสรรคของธนาคาร  เพ่ือนํามาสรุปผลในการกําหนดกลยุทธการเพ่ิมสวนแบง
การตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสิน  และนํามาวิเคราะหทางเลือกและทิศทางในการ
กําหนดกลยุทธของธนาคาร  โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา  ดังน้ี 

1.  เพ่ือศึกษาปญหาในเรื่องสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของธนาคารออมสิน 
2.  เพ่ือกําหนดกลยุทธในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสิน

พรอมทั้งนํากลยุทธดังกลาวเปนแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธทั้งในระยะสั้น และระยะ
ยาวตอไป 

จากผลการศึกษา  ทําใหผูศึกษาไดวิเคราะหหาแนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธใน
การเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารออมสินจาก  3  กลยุทธทางเลือก  คือ 
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ทางเลือกที่  1  กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาตลาด  (Market Development)  โดยเลือก
ที่จะขยายตลาดไปสูลูกคากลุมที่เปนหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ในทุกพ้ืนที่ใหครอบคลุมทั่ว
ประเทศ  เพ่ือขยายฐานลูกคา  ตลอดจนสรางความรวมมือระหวางกัน   

ทางเลือกที่  2  กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ (Product 
Development)  โดยเลือกที่จะปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายแปลกใหม  
และมีรูปแบบใหมที่ดียิ่งขึ้นใหตรงกับความตองการของลูกคากลุมเปาหมายทุกกลุม  โดยเฉพาะ
กลุมวัยรุน และวัยทํางาน  เพ่ือขยายฐานลูกคาใหมๆ และรักษาฐานลูกคาเดิม  อีกทั้งยังมีผลทําให
สวนแบงการตลาดดานเงินฝากเพ่ิมมากขึ้น  และเพิ่มรายไดใหแกธนาคาร  รวมทั้งเปนการเพิ่ม
ทางเลือกใหมในการออมใหแกกลุมลูกคาเปาหมาย  

ทางเลือกที่  3   กลยุทธการเติบโตแบบการเจาะตลาด  (Market Penetration)  โดยการ
เจาะตลาดไปสูกลุมลูกคาที่เปนกลุมวัยรุนและวัยทํางาน  เพ่ือสงเสริมใหลูกคากลุมดังกลาวใหหัน
มาเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากมากข้ึน  เชน จัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เพ่ิมสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธ  และชองทางการบริการในรูปแบบที่ทันสมัย   

จากทั้ง  3  แนวทางเลือกน้ี  ผูบริหารมีความเห็นชอบในการนํากลยุทธระดับองคกร
ทางเลือกที่  2  คือ  กลยุทธการเติบโตแบบการพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการ  (Product  
Development)  มาใชในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลงของธนาคาร  
เน่ืองจากเปนทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะใชในการดําเนินธุรกิจขององคกรใหไปสูการเติบโต  รวมทั้ง
เพ่ือเปนการรักษาฐานลูกคาเดิม และขยายฐานลูกคาใหมเพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนเพ่ิมรายไดใหแก
ธนาคาร และตอบสนองตอความตองการของลูกคาทุกกลุมเปาหมาย นอกจากนี้ยังทําให
ธนาคารมีผลิตภัณฑเงินฝากที่หลากหลายมากขึ้น  อีกทั้งยังเปนการเพ่ิมทางเลือกในการออม
ใหแกกลุมลูกคาเปาหมายได  ทั้งน้ี เพ่ือใหกลยุทธที่เลือกสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค  
ผูศึกษาไดนํากลยุทธสวนประสมทางการตลาด (7Ps) เขามาใชในการสนับสนุนกลยุทธในระดับ
องคกรใหประสบความสําเร็จ เพ่ือที่จะนํามาพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากเดิม รวมทั้ง
ออกผลิตภัณฑเงินฝากใหมใหประสบความสําเร็จ และใหบรรลุตามเปาหมายได  ตลอดจนให
เปนไปตามกลยุทธที่กําหนด  ซ่ึงอาจกลาวไดวากลยุทธน้ีสามารถที่จะแกไขปญหาในเรื่องสวน
แบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารที่ลดลงได   

ทั้งน้ี  ทางธนาคารสามารถที่จะนําเอากลยุทธทางเลือกที่ 1 และ 3 มาใชในการพัฒนา
และปรับปรุงองคกรในโอกาสตอไปไดในอนาคต 
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ขอเสนอแนะสําหรับองคกร 
 
         1. ควรศึกษาขอมูลที ่เ กี ่ยวกับปจจัยภายใน และภายนอกของธนาคารอยาง
สมํ่าเสมอ  ทั้งน้ี  เพ่ือใหสามารถนํามาปรับใชในการกําหนดกลยุทธของธนาคารใหสอดคลองกับ
สภาพ แวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 
         2.  ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ และออกผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบใหม ๆ ใหมี
ความแตกตางและมีความหลากหลาย  เชน  เนนพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑเงินฝากโดยใหมี
ระยะเวลาเงินฝากที่สั้น  และเปนผลิตภัณฑที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูงคุมคาแกลูกคามากที่สุด อยาง  
ผลิตภัณฑเงินฝากประเภทประจํา 5 เดือน  ใหอัตราดอกเบ้ีย 5%  ตลอดจนใหมีการพัฒนาการ
ใหบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหรองรับกับการแขงขันที่รุนแรงของคูแขงไดในอนาคต 
         3.  ควรมีการศึกษาขอมูลของคูแขงขัน  และเก็บขอมูลของสภาพแวดลอมในตลาด
อุตสาหกรรมการเงินอยางตอเน่ือง เพ่ือใหไดขอมูลที่แมนยําและสามารถนําไปใชในการ
ประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ที่เก่ียวของกับธนาคารได 
         4.  ควรมีการควบคุม  และประเมินผลการดําเนินงานในดานความเสี่ยง  ตลอดจนมี
การปรับปรุงและทบทวนกลยุทธใหเปนไปตามแนวทางที่กําหนดไวอยางตอเน่ือง  ทั้งน้ี ธนาคาร
จําเปนตองมีการปรับปรุงกลยุทธ  เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณในตลาดอุตสาหกรรมการเงิน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 
 
ขอจํากัดของการศึกษา 
 
         1. ขอจํากัดในดานของระยะเวลาของการศึกษามีอยู อยางจํากัด  ซึ ่งการเก็บ
รวบรวมขอมูล  ตลอดจนการศึกษาขอมูลยังไมเพียงพอและไมครอบคลุมมากนัก  มีผลทําให
ขอมูลที่ศึกษานั้นเกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะหขอมูลได 
         2. ในการศึกษาขอมูลเชิงลึก  และการคนควาขอมูลบางอยางของคูแขงที่จําเปน
ตอการศึกษานั้น  ยังไมสามารถเขาถึงขอมูลของคูแขงไดมากนัก  เน่ืองจากขอมูลบางอยางเปน
ความลับไมสามารถเปดเผยได 
         3. การศึกษาขอมูลจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบสอบถามในครั ้งนี ้  เปน
การศึกษาเฉพาะกลุมลูกคาเปาหมายที่เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินในพื้นที่
กรุงเทพเทาน้ัน  ไมไดทําการเก็บขอมูลจากกลุมลูกคาเปาหมายอ่ืนๆ ที่ตัดสินใจเลือกใช
ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสินเชนเดียวกัน 
 

 



86 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
         1. ควรศึกษาถึงขอมูลในการพัฒนา และออกผลิตภัณฑเงินฝาก รวมทั้งศึกษาขอมูล
ในดานตางๆ  ของคูแขง เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน  และนําขอมูลดังกลาวมา
วิเคราะหแนวทางในการกําหนดกลยุทธการเพ่ิมสวนแบงการตลาดดานเงินฝากของธนาคารให
ทันตอคูแขงขันได 
         2.   ควรทําการศึกษากลยุทธในดานอื่น ๆ เพิ่มเติม  เชน  ในเรื่องทรัพยากรบุคคล  
และกลยุทธในการพัฒนากระบวนการทํางานหรือพัฒนาหวงโซอุปทาน (Value Chain) เพ่ือเตรียม
ความพรอมกับการเขามาของคูแขงขัน  และสรางบุคลากรที่มีคุณภาพ  เน่ืองจากธนาคารเปน
องคกรที่ใหบริการทางการเงินเปนหลักและเขาถึงลูกคาไดงาย จึงตองศึกษากลยุทธในดานอ่ืน ๆ 
เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 
         3.   ควรทําการศึกษากลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ  และออกผลิตภัณฑเงินฝาก
เพิ่มเติม  เชน  การนําเทคโนโลยีเขามาสนับสนุนการบริหารจัดการภายในของธนาคารในดาน
ตางๆ  ควบคูไปกับการพัฒนาและออกผลิตภัณฑเงินฝาก เพ่ือใหรองรับกับการเขามาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  รวมไปถึงรองรับกับการขยายตัวที่
สูงขึ้นของภาวะเศรษฐกิจไทย  และสภาวะเหตุการณตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป  ทั้งน้ี  จากการเขา
มาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังกลาว จะเปนโอกาสอันดีตอการขยายธุรกิจเงินฝาก
เฉพาะกลุม  และชองทางในการใหบริการของธนาคารเพ่ิมขึ้นได  เนื่องจากจะมีคนเขามาลงทุน
หรือทําธุรกิจภายในประเทศมากขึ้น  
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ภาคผนวก ก 
บทสัมภาษณ 

 
บทสัมภาษณน้ีเพ่ือการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมสวนแบงการตลาด

ดานเงินฝากของธนาคารออมสิน 
สัมภาษณโดยนางสาวอิศรา  มีถาวร  นักศึกษาปริญญาโท  CEO MBA สาขาวิชาการ

จัดการ  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย   
 

บทสัมภาษณผูบริหาร  ดังน้ี 
         1.  ทานคิดวาควรใชแนวทางใดในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ 
  ลดลงของธนาคาร 
         2.  จากผลการดําเนินงานที่ผานมา  ธนาคารไดตั้งเปาหมายในเรื่องสวนแบงการตลาด 
             ดานเงินฝากหรือไม  อยางไร 
         3.  จากปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลง  สงผลกระทบตอธนาคารอยางไร 
         4.  ปจจัยอะไรที่เก่ียวของและเปนตัวกําหนดการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของสวนแบง 
             การตลาดดานเงินฝากของธนาคาร 
         5.  ธนาคารมีจุดออน  จุดแข็งอยางไรบาง 
         6.  คูแขงที่สําคัญของธนาคาร คือใคร 
         7.  คูแขงที่สําคัญของธนาคารที่จะชวงชิงสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก  คือใคร 
         8.  กลยุทธที่ธนาคารจะนํามาใชในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก คืออะไร 
         9.  แนวโนมอัตราการเจริญเติบโตของธนาคาร และของอุตสาหกรรมเปนอยางไร 
             และแนวโนมของสวนแบงการตลาดดานเงินฝากมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหรือไมในอนาคต 
 

บทสัมภาษณพนักงาน  ดังน้ี 
         1.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมมีผลตอการใชบริการของลูกคาหรือไม 
        2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมใชเวลาเหมาะสมหรือไม 
        3.  การใหบริการของพนักงานมีผลตอการตดัสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของลูกคา 
            มากนอยเพียงใด 
         4.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของลูกคา  ที่นอกเหนือจากการ 
             ใหบริการของพนักงาน  คืออะไร     
         5.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขึ้นอยูกับอะไร 
         6.  เม่ือธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นมีผลทําใหลูกคาเลือกใชผลิตภัณฑ 
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             เงินฝากของธนาคารเพิ่มขึน้หรือไม 
 
บทสัมภาษณลูกคา  ดังน้ี 
         1.  ปจจัยใดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน 
         2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมกับธนาคารมีความสะดวกตอลูกคาหรือไม 
         3.  การใหบริการของพนักงานเปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 
         4.  ทานใชเกณฑใดในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  นอกเหนือจากการ 
  ใหบริการของพนักงาน 
         5.  ลูกคาใหความสนใจในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  หรือสนใจผลิตภัณฑ 
  อ่ืน ๆ  ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก 
         6.  ทานตองการใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น  เปนอะไร    
         7.  ตราสัญลักษณของธนาคารออมสิน  มีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจ 
  เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 
         8.  ในแตละครั้งทานฝากเงินเปนจํานวนเทาไหร 
         9.  ทานมีเหตุผลอยางไรตอการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารในแตละครั้ง   
        10.  ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน  ทานใชบริการก่ีคร้ัง    
        11.  ทานสะดวกใชบริการดานเงินฝากชองทางใดบาง 
        12.  ความสะดวกของสถานที่และการติดตอ 
        13.  ขอเสนอแนะของลูกคา 
 
ผลจากการสัมภาษณ  ดังน้ี 
การสัมภาษณผูบริหารของธนาคารออมสิน  จํานวน  2  คน     
ผูบริหารทานที่ 1   เปนผูบริหารในฝายการสลากออมสินและเงินฝาก   
                        ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายการสลากออมสินและเงินฝาก   

1.   ทานคิดวาควรใชแนวทางใดในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ 
 ลดลงของธนาคาร 

 -   ตองยกระดับความสามารถในการแขงขันและพัฒนายุทธศาสตรดานผลิตภัณฑ
ใหสอดคลองกับภาวะตลาดในปจจุบนัดวยการปรับปรุงผลิตภัณฑที่ตอบโจทยความตองการของ
ลูกคา   
              -   พัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือสรางความแตกตางเพ่ือที่จะรกัษาฐานลูกคาและ
สามารถดึงความสนใจจากกลุมลูกคาใหม 

    -   เนนสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 
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     -   ออกผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับลูกคาทุกชวงวัย 
     -   พัฒนาพนักงานใหมีความรู  ความเขาใจในการใหบริการและผลติภัณฑ 
     -   ขยายชองทางการใหบริการ  เชน  อินเตอรเน็ตแบงคก้ิง โมบายแบงคก้ิงฯ   
     -   เพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธทางเวบ็ไซตตางๆ  ทีว่ัยรุนนิยม  เชน  เด็กดี,  
                 สนุกดอทคอม, เฟรชบุค ฯลฯ 

2.   จากผลการดําเนินงานที่ผานมา  ธนาคารไดตั้งเปาหมายในเรื่องสวนแบงตลาดดาน 
     เงินฝากหรือไม  อยางไร 

 -   ตั้งเปาหมายอยูในอันดับหนึ่งในสามโดยธนาคารกําหนดเปาหมายเงินฝากเติบโตรอย
ละ 7  ตามภาวะเศรษฐกิจไทย  และอัตราเงินเฟอ  ซ่ึงใกลเคยีงกับการเติบโตขอ
อุตสาหกรรมธนาคาร  ซ่ึงธนาคารมีแผนการระดมเงินฝากทั้งเงินฝากออมทรัพย 

                 และเงินฝากทีมี่ระยะเวลา  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการขยายสินเชื่อและลงทุน  
                 จะเนนการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑเงินฝากรูปแบบใหมใหตอบสนองความ 
                 ตองการของลูกคา  การสรางความสัมพันธอยางตอเน่ืองกับลูกคาและหนวยงาน 
                 พันธมิตร  โดยจะสงเสริมการออมแกลูกคารายยอยอยางตอเน่ือง  โดยเฉพาะ

กลุมลูกคาวัยเรียนถึงวัยทํางาน  รวมทั้งทําการตลาดเชงิรุก 
3.   จากปญหาสวนแบงการตลาดดานเงินฝากที่ลดลง  สงผลกระทบตอธนาคารอยางไร 
     -   สงผลกระทบดานสภาพคลองของธนาคาร  และอันดับในสวนแบงการตลาด

ดานเงินฝากในระบบธนาคารลดลง  แตถาสภาพคลองลดลงธนาคารก็จะ
สามารถแกปญหาเร่ืองสภาพคลองดวยการกูยืมระหวางธนาคารได  
(Interbank)ซ่ึงปจจุบันอัตราสวนสภาพคลอง (L/D ratio) ของธนาคารยังคงอยู
ภายใตกรอบการบริหารความเสี่ยงของธนาคารที่ระดับ  90-95% 

      -   สงผลกระทบดานการบริหารเงินทุน  คือ การลดลงของเงินฝาก  สงผลกระทบ
  ตอการขยายสินเชื่อ,  การ  Matching  Fund  และตนทุนเงินทุน ฯ 

4.   ปจจัยอะไรที่เก่ียวของและเปนตัวกําหนดการเพิ่มขึ้น  หรือลดลงของสวนแบง  
    การตลาดดานเงินฝากของธนาคาร 

     -  สวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7Ps)  และวงจรชีวติผลติภัณฑ  
        (Product  Life  Cycle) 
5.   ธนาคารมีจุดออน  จุดแข็งอยางไรบาง 

 -   จุดออน 
        1.  กลุมลกูคาสวนใหญเปนผูสูงวัยและเด็ก  ขาดกลุมวยัรุนและวัยทาํงาน 
  2.  ขาดชองทางการบริการที่ทันสมัย  เชน  Mobile  Banking  Internet  

Banking   
  3.  การใหบริการลูกคามีขัน้ตอนมาก  ทําใหเกิดความลาชาในการใหบริการ 
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      4.  การพัฒนาบุคลากรยังไมเพียงพอและไมทันตอความเปลี่ยนแปลง 
 5.  ขาดสื่อโฆษณาประชาสมัพันธในรูปแบบทีท่ันสมัย   
     -  จุดแข็ง 

        1.  พนักงานมีความมุงม่ันที่จะปฏิบัติงานตามวิสัยทศัน  และมีความภักดีตอ
องคกร 

 2.   ภาพลักษณการเปนสถาบนัการเงินที่ม่ันคงนาเชื่อถือ 
 3.   มีฐานลูกคารายยอยเปนจํานวนมาก 
 4.   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงกวาธนาคารอ่ืน 
 5.   มีสาขาและหนวยใหบริการเปนชองทางในการใชบริการเปนจํานวนมาก 

 6.   คูแขงที่สําคัญของธนาคาร  คือใคร 
  -   ธนาคารพาณิชย ธนาคารเฉพาะกิจ  รวมทั้งสถาบันที่มิใชสถาบันการเงิน  

   (non bank) 
  7.   คูแขงที่สําคัญของธนาคารทีช่วงชิงสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก คือใคร 

        -   ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ  ไดแก  ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารไทย 
    พาณิชยธนาคารกสิกรไทย  และธนาคารกรุงไทย  ซ่ึงปจจุบันคูแขงที่
    ถือวานากลวัที่สุด คือ ธนาคารกรุงไทย 

  8.   กลยุทธที่ธนาคารจะนํามาใชในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก  คือ
   อะไร 
                 -   ขยายกลุมลูกคารายยอยและรายใหม  โดยออกผลิตภัณฑที่ตอบสนอง
    ความตองการของลูกคา  เชน  เพ่ิมสวนลดตางๆ  ตามรานคา  ปม 
    นํ้ามัน  เพ่ือจูงใจใหลูกคาใชบริการ 
                -   ออกบูธประชาสัมพันธผลิตภัณฑใหมๆ   ตามหางสรรพสินคา   
    หนวยงานพันธมิตร 
      -   ปรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพ่ือจูงใจลูกคา  เนื่องจากในชวงปลายป 
    ธนาคารพาณิชยจะออกแคมเปญทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ให 
    ผลตอบแทนสงู เพ่ือแขงขันระดมเงินฝากจากลูกคาในการรับสิทธ ิ
    ประโยชนทางภาษี 
      -   เพ่ิมชองทางการใหบริการลกูคามากขึ้น 

      -   กลยุทธเพ่ือตลาดเปาหมาย  (target  market  strategies)  ออก 
    ผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายตอกลุมลกูคาใหมากขึน้  เชน  การออก
    ผลิตภัณฑการออมระยะยาวสําหรับผูหญิงโสด  หรือกลุมผูสูงวัยซ่ึงใน
    อนาคตจะมีเพ่ิมมากขึ้น 
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      -   กลยุทธราคา (pricing  strategies)  โดยใหผลตอบแทนสูงกวา  หรือ
    จัดกิจรรมสงเสริมการขาย 
     -   สรางความสัมพันธและความผูกพันกับลกูคา 
     -   รักษากลุมลูกคาวัยเด็ก  วัยรุน  วัยเริ่มทํางาน  และเจาะกลุมผูสูงวัย 

  9.   แนวโนมอัตราเจริญเติบโตของธนาคาร  และของอุตสาหกรรมเปนอยางไร   
      และแนวโนมของสวนแบงการตลาดดานเงินฝากมีแนวโนมเพ่ิมขึน้หรือไม

   ในอนาคต 
       -   แนวโนมอัตราการเจริญเตบิโตของธนาคารและของอตุสาหกรรมจะมี
    การขยายตวัเพ่ิมขึ้นและมีการแขงขันอยางรุนแรงยิ่งขึ้น  เน่ืองจาก 
    ในชวงไตรมาสสุดทายของปธนาคารตางๆ  รวมถึงธนาคารออมสินจะมี
    การแขงขันระดมเงินฝากกันอยางรุนแรง  โดยอาจจะออกผลิตภัณฑที่
    ใหผลตอบแทนเปนที่นาพอใจและมีผลติภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น  
    เพ่ือรักษาสวนแบงตลาด 
       -   แนวโนมของสวนแบงการตลาดดานเงินฝากมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น   
    เน่ืองจากธนาคารจะตองระดมเงินฝากเพ่ือนําเงินที่ระดมไดเพ่ือรองรับ
    การขยายสินเชื่อ  รักษาสภาพคลองของธนาคาร  และรักษาอันดับใน
    สวนแบงตลาดดานเงินฝากในระบบธนาคารไว  ซ่ึงสําหรับในป  2556  
    ธนาคารไดกําหนดเปาหมายเงินฝากเตบิโตรอยละ 7  ตามภาวะ 
    เศรษฐกิจไทย  และใกลเคียงกับการเตบิโตของอุตสาหกรรมธนาคาร  
    โดยธนาคารมีแผนการระดมเงินฝาก  รวมทั้งการพัฒนาปรับปรุง  
                    ผลิตภัณฑเงินฝากใหมีรูปแบบใหม ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของ
    ลูกคาและการทําตลาดลูกคาสัมพันธกับหนวยงานพันธมิตร ฯ  
 
ผูบริหารทานที่ 2    เปนผูบริหารในฝายการสลากออมสินและเงินฝาก  สวนพัฒนาธุรกิจ  2  
                         หนวยพัฒนาธุรกิจ 6  ตําแหนง  ผูอํานวยการฝายการสลากออมสินและเงิน
 ฝาก   

 1.  ทานคิดวาควรใชแนวทางใดในการแกไขปญหาสวนแบงการตลาดดานเงิน 
   ฝากที่ลดลงของธนาคาร 

      -   มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑใหครบวงจร  และตอบสนองรูปแบบในการ 
    ดําเนินชีวิต (Life style)  ในแตละกลุมลกูคา 

      -   สรางความสัมพันธและความผูกพันกับลกูคา 
      -   ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการใหบริการที่เปนเลศิ 
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 2.   จากผลการดําเนินงานที่ผานมา  ธนาคารไดตั้งเปาหมายในเรื่องสวนแบงตลาด
   ดานเงินฝากหรือไม  อยางไร 
                 -   ติดอันดับหนึ่งในหา 

       -   เงินฝากเตบิโต (Growth) ไมต่ํากวาปละ 7% 
       -   ขยายการเตบิโตของกลุมรายยอยมากขึ้น 
       -   รักษาฐานลูกคาเดิมที่เปนเด็กและเยาวชน  พรอมทั้งขยายกลุมลูกคาให 
          ครอบคลุมทุกชวงอายุ 
 3.  จากปญหาสวนแบงตลาดดานเงินฝากที่ลดลง  สงผลกระทบตอธนาคารอยางไร 
       -   การเปนผูนําในตลาดถูกลดลําดับลง  สงผลใหตองมีการทบทวนกลยุทธ 
   เพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมและเพ่ิมลูกคาใหม 
 4.   ปจจัยอะไรที่เก่ียวของและเปนตัวกําหนดการเพ่ิมขึ้น  หรือลดลงของสวนแบง 
      การตลาดดานเงินฝากของธนาคาร 
      -   วงจรชีวติผลอตภัณฑ (Product  Life Cycle)  และสวนผสมทางการตลาด 

    (7Ps) 
          1.  ผลิตภัณฑและบริการทางการเงินของธนาคารมีความสําคัญตอผูฝาก

เงินในการเลือกฝากเงินกับธนาคาร  เน่ืองจากการมีผลิตภัณฑทาง
การเงินที่มากมายหลายประเภท  คือ  ผลตอบแทนที่ได รับจาก
ผลิตภัณฑทางการเงินทั้งดอกเบ้ียและเงินรางวัลจากสลากออมสินที่สูง
เปนสวนตัดสินใจที่สําคัญในการเลือกผลิตภัณฑการฝากเงิน  ในดาน
การบริการเปนการบริการที่มาจากระบบงานเงินฝากที่มีความรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ  มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารตางๆ  
เหมาะสมกับธนาคารในการใหบริการดานเงินฝาก 

           2.  การบริการที่มีคุณภาพ  โดยธนาคารมีการเนนดานการบริการท่ีมี
มาตรฐานและเปนมิตรกับผูฝากเงิน  อันเปนจุดขายที่สําคัญของ
อุตสาหกรรมธนาคารที่มีการแขงขันสูงนอกเหนือดานผลิตภัณฑเงิน
ฝาก  เชน  การไดรับความสะดวกรวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  การ
แนะนําผลิตภัณฑ  การสรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา  เปนตน   

                    3.  การใชสวนผสมทางการตลาด  เปนแนวทางที่ดีที่ทําใหผูฝากเงินรูจัก
และเขาใจถึงการบริการดานเงินฝากกับธนาคาร  และใชบริการ
ผลิตภัณฑเงินฝากกับธนาคารมากขึ้น  

           4.  ผูฝาก เปนปจจัยที่สําคัญไมนอยไปกวาปจจัยดานอ่ืนๆ  ดังนั้น  
ธนาคารจึงควรรักษาผูฝากเดิมไวใหมีความผูกพันและใชบริการ
ตอเน่ืองกับธนาคารมีการดูแลเอาใจใสที่ดี  เพ่ิมการหาผูฝากรายใหม
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รวมไปถึงกลุมเปาหมายใหมที่สอดคลองกับผลิตภัณฑเงินฝากของ
ธนาคารใหมากขึ้น  รวมมือกับหนวยงานตางๆ เพ่ือเพ่ิมการใชบริการ
เงินฝากผานธนาคาร 

   5.   ธนาคารมีจุดออน จุดแข็งอยางไรบาง 
       -  จุดออน 
          1.  เงินฝากเผือ่เรียกและกระแสรายวันยังมีสัดสวนต่ําเม่ือเทียบกับธนาคาร

พาณิชยทําใหมีตนทุนเงินทนุที่สูงกวา 
          2.  กระบวนการภายใน  การใหบริการลูกคา  การออกผลิตภัณฑ  การปรับ

อัตราดอกเบี้ยยังไมทันตอการแขงขัน 
             3.  ลูกคาในชวงวัยรุนถึงวัยเริ่มทํางานหรือเริ่มธุรกิจยังมีสัดสวนนอย 
                4.  สัดสวนพนักงานใหมมีมากขึ้น  ทําใหตองเรงพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ

ในเรื่องของความรูในผลติภัณฑ  ทักษะการขาย  และการใหบริการที่
เปนเลศิ 

         5.  การพัฒนาระบบงานทีส่นับสนุนธุรกิจ  โดยเฉพาะบริการดาน
อิเล็กทรอนิกสใหทันตอการพัฒนาผลิตภัณฑและการแขงขัน 

      -  จุดแข็ง      
 1.  พนักงานมีความมุงม่ันที่จะปฏิบตัิงานตามวิสัยทัศน และภักดีตอองคกร  
 2.  ภาพลักษณการเปนสถาบันการเงินทีม่ั่นคงและนาเชื่อถือ 
    3.  มีฐานลูกคาเงินฝากรายยอยเปนจํานวนมาก 
 4.  สาขาและเครือขายธนาคารโรงเรียนมีจํานวนมากโดยเฉพาะใน

ตางจังหวัด 
 5.  มีความสัมพันธที่ดีและเปนพันธมิตรกับหนวยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ 

ทําใหมีโอกาสขยายธุรกรรมและความรวมมือระหวางกัน 
 6.  ธนาคารไดรับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความม่ันคง

ปลอดภัย สารสนเทศมาตรฐาน ISO/IEC27001:2500 
6.   คูแขงขันที่สําคัญของธนาคารคือใคร 
     -   ธนาคารพาณิชย  ธนาคารเฉพาะกิจ  รวมทัง้สถาบันที่มิใชสถาบันการเงิน  (non 

   bank) 
7.  คูแขงที่สําคัญของธนาคารที่ชวงชิงสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก คือใคร 
     -   ธนาคารกรุงไทย 
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8.   กลยุทธที่ธนาคารจะนํามาใชในการเพิ่มสวนแบงการตลาดดานเงินฝาก  คืออะไร 
     -  ผลิตภัณฑและบริการ  คือ  การออกแบบจะตองสามารถสนองตอบความ 

   ตองการตามรูปแบบในการดําเนินชีวิต  Life  Style  ของลูกคาและสนองตอบ
   อยางตอเน่ืองครบทุกชวงอายุ 

    -   กระบวนการสงมอบการบริการที่มีคุณภาพ  คือ  คุณภาพการใหบริการของ 
       พนักงาน และชองทางการในการบริการที่ครอบคลุม  เชื่อมโยงโดยระบบไอททีี่

   มีประสิทธิภาพท้ังกระบวนการสงมอบที่ไมยุงยาก  สะดวกรวดเรว็ตัง้แตเริ่มตน
   ไปจนจบกระบวนการ 
              -   ลูกคา  โดยทั่วไปจะมีกระบวนการตอบสนองอยางมีคุณภาพ คือ 
                  ลูกคาที่ยังไมเคยใชบริการ การพัฒนาลูกคา และกระบวนการคัดเลือกลูกคา 
                 ลูกคาที่เปนลกูคาอยูแลว การบริการหลังการขาย  เสนอบริการเพ่ิม  รักษา 
   ลูกคาไวลูกคาหลังการใชบรกิารการนําเสนอผลิตภัณฑ/บริการ ใหมๆ 
             -   มีการจัดกิจกรรมทางการตลาดรวมทั้งกิจกรรมเพ่ือสังคม (CSR)  เพ่ือการ 
  เปนธนาคารทีย่ั่งยืนคืนกําไรสูสังคม (รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม) 

9.   แนวโนมอัตราเจริญเติบโตของธนาคาร  และของอุตสาหกรรมเปนอยางไร  และ 
     แนวโนมของสวนแบงการตลาดดานเงินฝากมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นหรือไมในอนาคต 

               -   ภาวะเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโนมขยายตวั  แมวาจะมีปจจัยเสี่ยงจากวิกฤตหนี ้
                  ยุโรป  แตจะสงผลใหธุรกิจธนาคารสามารถขยายตัวไดทั้งเงินฝากและสินเชื่อ 
              -   ลูกคาฐานราก/ประชาชนที่ยงัเขาไมถึงแหลงเงินทุนยังมีโอกาสเติบโต  ธนาคาร
   ยังมีโอกาสนําเสนอผลิตภัณฑและบรกิารในกลุมน้ีไดเพ่ิมขึ้น 
              -   แนวโนมการทําธุรกรรมผานระบบออนไลน  มีเพ่ิมมากขึ้น  สงผลตอความ 
   ตองการบริการทางการเงินรูปแบบใหมๆ จากธนาคาร 
              -   โครงสรางประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสงัคมผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น  สงผลตอ
   โอกาส ในการขยายธุรกิจเงินฝากเฉพาะกลุมเพ่ิมขึ้นไดอีก 
              -   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหการคาระหวางประเทศสมาชิก   
   การคาชายแดน การลงทุน  การเคลื่อนยายเงินทุนและแรงงานมีมากขึ้น  สงผล
   ดีตอการขยายธุรกิจและชองทางใหบริการของธนาคาร 
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การสัมภาษณพนักงานของธนาคารออมสิน  จํานวน  3  คน     
พนักงานทานที่ 1   เปนพนักงานในฝายการสลากออมสินและเงินฝาก  สวนพัฒนาธุรกิจ 2  
                        หนวยพัฒนาธุรกิจ 6  ตําแหนง  พนักงานปฏิบัติการ  7 

1.   ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมมีผลตอการใชบริการของลูกคาหรือไม 
     -   มีผลตอการใชบริการของลูกคา  หากขั้นตอนการเปดบัญชีใหมมีความสะดวก  
        ถูกตอง รวดเร็วเอกสารอานและเขาใจงาย ลูกคาจะเกิดความรูสึกประทับใจ 
        ตั้งแตคร้ังแรกที่เขามาใชบริการ  ซ่ึงสงผลตอการใชบริการดานอ่ืนๆ และในครั้ง 
        ตอไปของลูกคา    
2.   ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมใชเวลาเหมาะสมหรือไม 
     -   ธนาคารไดกําหนดระยะเวลามาตรฐานที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานแตละ 
  ขั้นตอนไวแลว  ซ่ึงขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมก็เชนกัน  แตเน่ืองจากจํานวน
  พนักงานจํานวนลูกคาและปริมาณงานที่มากนอยตางกัน  ทําใหแตละสาขาใช
  เวลาในการ 
  ปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนไมเทากับระยะเวลามาตรฐานที่ธนาคารกําหนด    
3.   การใหบริการของพนักงานมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของลูกคา 
     มากนอยเพียงใด 
     -   พนักงานมีสวนสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะหนวยงานที่ใหบริการ  เน่ืองจาก 
        ผลิตภัณฑของหนวยงาน  เปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัวตน แตลูกคารับรูผลิตภัณฑ 
        ตาง ๆ ไดจากส่ือโฆษณาประชาสัมพันธตาง ๆ  แตสื่อที่ดีที่สุด คือ พนักงาน
  ผูใหรายละเอียด เง่ือนไขและผลตอบแทนของผลิตภัณฑและบริการ  รวมทั้ง
  ความรักตอการใหบริการกับลูกคา คือ พรอมที่จะมอบส่ิงที่ดีที่สุดใหกับลูกคา 
  โดยไมเกิด ความรูสึกเบื่อหนายในการบริการทุก ๆ คร้ัง  เม่ือลูกคามีความรู
  ความเขาใจในผลิตภัณฑและบริการ  รวมทั้งประทับใจในการใหบริการ  ก็จะ
  ชวยใหลูกคดตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 
4.   ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของลูกคา  ที่นอกเหนือจากการ 
     ใหบริการของพนักงาน คืออะไร 
     -   เม่ือลูกคาจะเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากใด ๆ ลูกคาก็จะมีขอมูลเบื้องตนของ 
  ผลิตภัณฑอยูแลว เชน  ชื่อผลิตภัณฑ, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาในการเปด 
        รับฝาก, สถานที่เปดรับฝาก เปนตน แตหากตองการรายละเอียดมากกวาน้ัน 
        ลูกคาจะตองใชการส่ือสารแบบ 2 ทาง คือ สอบถามจากพนักงานซึ่งถือวาการ 
        ใหบริการของพนักงานเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเลือกใชผลิตภัณฑ 
        เชนเดียวกับขอมูลเบื้องตนของผลิตภัณฑที่ลูกคามีอยู  แตยังมีปจจัยอ่ืน 
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        นอกเหนือจาก 2 ปจจัยขางตน  เชน  ความสะดวกในการใชบริการ,  สถาน
  ที่ตั้งซ่ึงสามารถใชบริการไดสะดวกรวดเร็ว, มีบริการที่จอดรถเพียงพอ  หรือ
  การใหบริการผานชองทางตาง ๆ ทั้งเคร่ืองรับ-ฝากถอนเงินอัตโนมัติ,   
  อินเตอรเน็ตแบงคก้ิง,  การส่ือสารผานสื่อส่ิงพิมพ, วิทยุ, โทรทัศน, สื่อการแจง, 
  สื่อเคลื่อนที่รวมทั้งลูกคาเดิมที่ใชผลิตภัณฑเงินฝากนั้นอยูแลว  และบอกตอไป
  ยังลูกคารายอ่ืน ซ่ึงจะสรางความไวเน้ือเชื่อใจ  และความเชื่อถือในผลิตภัณฑได
  เปนอยางดี   
5.   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขึ้นอยูกับอะไร 
     -   อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขึ้นอยูกับ 2 สวน คือ ภายนอกธนาคาร  และ 
        ภายในธนาคาร   
     -   ภายนอกธนาคาร  ประกอบดวย เศรษฐกิจ  สังคมวัฒนธรรม  เทคโนโลยี   
        ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ีอาจทําใหความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลง   
        มีผลทําใหธนาคารตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลองกับความตองการ   
        และการแขงขัน หากชวงใดการแขงขันมีสูง อัตราดอกเบี้ยก็จะมีการ 
  เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  รวมทั้งการเมืองและกฎหมายที่เก่ียวของ เชน อัตรา
  ดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกําหนด    

               -   ภายในธนาคาร  ประกอบดวย  ภารกิจ และวัตถุประสงค  ซ่ึงจะเปนสิ่งที่ 
   กําหนดทิศทางนโยบายของธนาคาร  และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะตองอาศัยสิ่ง
   น้ีพิจารณาใหเหมาะสมดวย  รวมไปถึงสภาพคลองของธนาคาร  หากสภาพ
   คลองมีเพียงพอ  ธนาคารก็จะไมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากหรือหากจะปรับ
   ก็จะเทากับคูแขงขันเทาน้ัน  รวมทั้งการไดเปรียบหรือเสียเปรียบ  หากกําหนด
   อัตราดอกเบี้ยสูง  หรือต่ํากวาคูแขงในชวงระยะเวลาตาง ๆ เปนตน  

6.   เม่ือธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น  มีผลทําใหลูกคาเลือกใชผลิตภัณฑ 
     เงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้นหรือไม 
     -   หากธนาคารมีผลิตภัณฑเงินฝากที่หลากหลาย  โดยเฉพาะเงินฝากโปรโมชั่น 
         ซ่ึงจะเปดรับฝากเพียงชวงเวลาตามที่กําหนด รวมทั้งใหผลตอบแทนที่สูงกวา 
       ผลิตภัณฑปกติ  ก็จะชวยใหลูกคามีทางเลือกในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของ 
        ธนาคารเพ่ิมขึ้น  และธนาคารก็สามารถรักษาลูกคาไมใหหันไปใชผลิตภัณฑ 
        เงินฝากของธนาคารอื่นอีกกลยุทธหน่ึงในการรักษาฐานลูกคาเดิม  และเปนการ 
        ขยายฐานลูกคาเงินฝากใหมเพ่ิมขึ้นอีกดวย 
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พนักงานทานที่ 2   เปนพนักงานในสังกัดธนาคารออมสินสาขาสํานักพหลโยธิน  
                         (ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ) สวนธุรกิจเงินฝาก  หนวยบริการลูกคา 1 
                               ตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ 5   

1.  ขั้นตอนในการเปดบัญชใีหมมีผลตอการใชบริการของลูกคาหรือไม 
    -  มีผลตอการใชบริการของลูกคา ซ่ึงในปจจุบันขั้นตอนในการเปดบัญชีน้ันมีขัน้ตอน 
       ที่ยุงยาก  เน่ืองจากมีการกรอกเอกสารจํานวนมาก หลายฉบับ จึงทําใหลูกคา 
       รอนาน  สงผลตอการใชบริการกับลกูคาอยางมาก    
2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชใีหมใชเวลาเหมาะสมหรือไม 
    -  ธนาคารยังกําหนดขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมไมเหมาะสม  เน่ืองจากขั้นตอน 
       ดังกลาวมีหลายขั้นตอนเกินไป  ตลอดจนจํานวนลูกคาและพนกังานของแตละ 
       สาขามีจํานวนไมเทากัน จึงทําใหการปฏิบัติงานของแตละสาขาใชเวลานาน 
       ซ่ึงธนาคารนาจะกําหนดขั้นตอนในการเปดบัญชใีหสะดวกมากขึ้น  รวมทั้งนาจะ 
       ทําในจุดๆ เดียวใหครบกระบวนการ   
3.  การใหบรกิารของพนักงานมีผลตอการตัดสินใจเลอืกใชผลติภัณฑเงินฝากของลูกคา 
    มากนอยเพียงใด 
    -  การบริการที่ดีของพนักงานมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชผลติภัณฑเงินฝาก 
       อยางมาก  ซ่ึงหากพนักงานไมใหความสนใจในการใหบริการตอลูกคา จะทําให 
       ลูกคาเกิดความรูสึกไมพอใจตอการใหบริการในครั้งแรก และในครั้งตอๆ ไป  
       ถึงแมวาผลิตภัณฑเงินฝากจะดีเพียงใด อัตราดอกเบี้ยสูงแคไหนก็ตาม ดังน้ัน 
       พนักงานจึงควรใหความสนใจ และใสใจตอการใหบริการลูคา เพราะพนักงานมี 
       สวนสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชผลติภัณฑไดเปนอยางดี 
4.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากของลูกคา  ที่นอกเหนือจากการ 
    ใหบริการของพนักงาน คืออะไร 
    -  นอกเหนือจากการใหบริการของพนักงานแลว สิง่ที่นาจะเปนปจจัยที่มีตอการ 
       เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของลูกคาน่ันก็คือ อยูที่ตวัผลติภัณฑเงินฝากของ 
       ธนาคารที่มีความพิเศษ หรือเปนเงินฝากโปรโมชั่นที่ใหอัตรดอกเบี้ยสูง รวมทั้ง 
       ระยะเวลาในการรับฝาก ก็ถือเปนอีกตัวหน่ึงทีลู่กคาคํานึงถึง  และมีผลทําใหลูกคา 
       ตัดสินใจในการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารในปจจุบัน 
5.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขึ้นอยูกับอะไร 
    -  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก  ซ่ึงมี 
       สวนทําใหธนาคารตองปรับอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลอง  เชน  อัตราเงินเฟอ 
       ตลอดจนอัตราดอกเบี้ยนโยบายทีธ่นาคารแหงประเทศไทยกาํหนด   นอกจากนี้ 
       ธนาคารยังตองดูจากสภาพคลองของธนาคารเปนหลัก  รวมทั้งดูจากคูแขงขันที่ 
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       สําคัญของธนาคาร 
6.  เม่ือธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น  มีผลทําใหลกูคาเลือกใชผลติภัณฑ 
     เงินฝากของธนาคารเพิ่มขึน้หรือไม 
    -  ถาธนาคารมีการออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นที่ดี จะมีผลทาํใหลูกคาเลือกใช 

                 ผลิตภัณฑเงินฝากเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากอัตราดอกเบี้ยในปจจุบันมีอัตราที่ต่ํามาก  
                 แตเม่ือธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น  เชน  เงินฝากที่ใหอัตรา 
                 ดอกเบี้ยสูง  จึงทําใหลูกคาใหความสนใจเพ่ิมขึ้นเม่ือเทยีบกับคูแขง  
 
พนักงานทานที่ 3   เปนพนักงานในสังกัดธนาคารออมสินสาขาสํานักพหลโยธิน  
                         (ธนาคารออมสินสํานักงานใหญ) สวนธุรกิจเงินฝาก  หนวยบริการลูกคา 2 
                               ตําแหนงพนักงานปฏิบัติการ 5   

1.  ขั้นตอนในการเปดบัญชใีหมมีผลตอการใชบริการของลูกคาหรือไม 
    -  มีผลตอการใชบริการของลูกคา ซ่ึงในปจจุบันขั้นตอนในการเปดบัญชีน้ันมีขัน้ตอน 
       ที่ยุงยาก  เน่ืองจากมีการกรอกเอกสารจํานวนมาก มีเอกสารหลายฉบบั จึงทําให 
       ลูกคารอนานและเสียเวลามาก  สงผลใหลูกคาไมพอใจตอการใชบริการของ 
       ธนาคาร 
2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชใีหมใชเวลาเหมาะสมหรือไม 
    -  ธนาคารยังกําหนดขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมที่ไมเหมาะสม  เน่ืองจากขั้นตอน 
       ดังกลาวมีหลายขั้นตอนเกินไป  จึงทําใหลูกคาใชเวลาในการเปดบัญชีนาน  ซ่ึง 
       ธนาคารควรที่จะปรับปรุงกระบวนการในการทาํงานใหมากขึ้น เพ่ือลดขั้นตอนใน 
       การทํางาน  
3.  การใหบรกิารของพนักงานมีผลตอการตัดสินใจเลอืกใชผลติภัณฑเงินฝากของลูกคา 
    มากนอยเพียงใด 
    -  การบริการที่ดีของพนักงานมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชผลติภัณฑเงินฝาก 
      อยางมาก  ซ่ึงหากพนักงานไมใหความสนใจ และไมใหความสําคัญตอการ 
      ใหบริการกับลูกคา จะสงผลใหลูกคาไมพอใจ และหันไปใชบริการกับธนาคารอ่ืนได 
4.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากของลูกคา  ที่นอกเหนือจากการ 
    ใหบริการของพนักงาน คืออะไร 
    -  สิ่งที่นาจะเปนปจจัยที่มีตอการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากของลูกคาน่ันก็คือ  
       เง่ือนไขของผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารที่มีเง่ือนไขพิเศษตรงที่เปนผลติภัณฑ 
       ที่ใหอัตรดอกเบี้ยสูง และมีระยะเวลาในการรับฝากที่เหมาะสม ซ่ึงถือเปนทางเลือก 
       หน่ึงที่ลูกคาใหความสนใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  
5.  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขึ้นอยูกับอะไร 
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    -  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมปจจัยภายนอก ซ่ึงมี 
       สวนทําใหธนาคารตองปรับอัตราดอกเบี้ยใหสอดคลอง เชน อัตราเงินเฟอ  และ 
       อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ธนาคารแหงประเทศไทย ฯ    

6.  เม่ือธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น  มีผลทําใหลกูคาเลือกใชผลติภัณฑ 
    เงินฝากของธนาคารเพิ่มขึ้นหรือไม 
    -  ผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นของธนาคาร มีผลทําใหลูกคาเลอืกใชผลติภัณฑ 
       เงินฝากเพ่ิมขึ้น  ซ่ึงถาธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากที่เหมาะสมและตรงใจลกูคา 
       จะทําใหลูกคาพอใจและหันมาเลือกใชมากขึ้น  เชน  ผลิตภัณฑเงินฝากที่สามารถ 
       ลดหยอนภาษีได  หรือผลิตภัณฑเงินฝากที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูงเม่ือเทียบกับคูแขง  
 

การสัมภาษณลูกคาของธนาคารออมสิน  จํานวน  5  คน     
ลูกคาทานที่ 1   เปนลูกคาที่เขามาใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสิน   

1. ปจจัยใดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน 
             -  คํานึงถึงผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยสูงของผลิตภัณฑเงินฝากเปนหลัก รวมทั้งความ 
                ม่ันคงของธนาคาร 
  2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมกับธนาคารมีความสะดวกตอลูกคาหรือไม 
              -   ขั้นตอนในการเปดบัญชีในปจจุบันไมสะดวก  เน่ืองจากมีขั้นตอนที่ยุงยาก  เพราะ
   ตองทําแบบฟอรมสอบถามขอมูลรายบุคคล (KYC) ทุกคร้ัง ทั้งที่มีขอมูลเดิมอยู
   แลว 

3.  การใหบริการของพนักงานเปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 
    -   การใหบรกิารของพนกังานเปนที่นาพอใจมาก  เน่ืองจากพนักงานใหความใสใจ

   ตอการใหบริการกับลูกคาทกุคนเปนอยางดี 
4.  ทานใชเกณฑใดในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  นอกเหนือจากการ 
    ใหบริการของพนักงาน 
   -    เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารตรงที่  ในปจจุบันธนาคารใหอัตรา 

   ดอกเบี้ยเงินฝากสูง  และมีระยะเวลาของเงินฝากประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสม 
5. ลูกคาใหความสนใจในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  หรือสนใจผลิตภัณฑอ่ืนๆ   

             ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก 
     -   ผลิตภัณฑสงเคราะหชีวติและสินเชื่อ 
6. ทานตองการใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นเปนอะไร    

               -   เปนผลติภัณฑเงินฝากที่มีระยะสั้นและระยะกลาง (3-7 เดือน) รวมทั้งเปนเงิน
   ฝากที่ใหอัตราผลตอบแทนสูง และไมเสียภาษี 
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           7.  ตราสัญลักษณของธนาคารออมสิน  มีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจ 
              เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 

     -   มีผลมาก  เพราะทําใหเกิดความเชื่อม่ันในความมั่นคงของธนาคาร 
8.  ในแตละครั้งทานฝากเงินเปนจํานวนเทาไหร 
     -   ฝากเงินแตธนาคารในแตละคร้ังมีจํานวนเงินที่ไมแนนอน 
9.  ทานมีเหตุผลอยางไรตอการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารในแตละครั้ง   

               -   ในการติดตอเคานเตอรแตละคร้ัง เน่ืองจากตองถอนเงินเปนจํานวนมากกวา
   วงเงินที่สามารถเบิกผานเอทีเอ็มได 

10. ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน  ทานใชบริการก่ีคร้ัง    
                 -   เดือนละ 1-2 คร้ัง 

11. ทานสะดวกใชบริการดานเงินฝากชองทางใดบาง 
                 -   เอทีเอ็ม 

12. ความสะดวกของสถานที่และการติดตอ 
                -   มีความสะดวกสบายมาก เพราะใกลบาน โดยสวนใหญจะใชบรกิารทีธ่นาคาร 
                    ออมสินสาขาสาํนักพหลโยธนิ  

13. ขอเสนอแนะของลูกคา 
               -   ธนาคารควรเพิ่มชองทางการใหบริการโอนเงิน และสอบถามขอมูลทาง 
   อินเตอรเน็ตใหมีความหลากหลาย 
 
ลูกคาทานที่ 2   เปนลูกคาที่เขามาใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสิน   

1.  ปจจัยใดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน 
              -   เพราะธนาคารอยูใกลบาน และใหอัตราดอกเบี้ยที่สูง รวมทั้งมีการใหบริการแจง
   เตือนในกรณีที่เงินฝากถึงวันครบกําหนดระยะเวลาฝาก 
  2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมกับธนาคารมีความสะดวกตอลูกคาหรือไม 
              -   ไมสะดวก เนื่องจากขั้นตอนการเปดบัญชีลาชามากไมเหมือนแบงคพาณิชย
   อ่ืนๆ 

3.  การใหบริการของพนักงานเปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 
    -   เปนที่นาพอใจมาก เน่ืองจากธนาคารออมสินสาขาสํานักงานใหญมีการ 

   ใหบริการที่ดี แตก็มีบางสาขาที่ใหบริการไมเหมาะสมเทาไหร ธนาคารจึงควรที่
   จะปรับปรุง 

4.  ทานใชเกณฑใดในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  นอกเหนือจากการ 
    ใหบริการของพนักงาน 



104 
 

   -    ดูจากโทรทัศน และสื่อโฆษณา  ตลอดจนดูวาธนาคารอะไรบางที่นาสนใจ และ
   ที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูง 

5.  ลูกคาใหความสนใจในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  หรือสนใจผลิตภัณฑ
  อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก 

     -   ผลิตภัณดานนสินเชื่อเพ่ือประชาชน หรือผลิตภัณฑเงินกูเพ่ือการลงทุนคาขาย 
6.  ทานตองการใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นเปนอะไร    

               -  เปนผลิตภัณฑเงินฝากทีมี่ระยะสั้น และใหอัตราดอกเบี้ยที่สูง 
7. ตราสัญลักษณของธนาคารออมสิน  มีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจ 

             เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 
     -   ไมคอยมีความสําคัญ  เน่ืองจากในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากทุก

   คร้ังจะดูที่การใหบริการของธนาคารเปนหลัก 
8.  ในแตละครั้งทานฝากเงินเปนจํานวนเทาไหร 
     -   ฝากเงินในแตละครั้งจํานวน 500 – 1,000  บาท 
9.  ทานมีเหตุผลอยางไรตอการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารในแตละครั้ง   

               -   ตองการออมเงิน และการเดินทางมาใชบรกิารมีความสะดวก เพราะใกลบาน   
                 และที่ทํางาน 

10. ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน  ทานใชบริการก่ีคร้ัง    
                -   ใชบริการเปนประจําทุกวัน 

11. ทานสะดวกใชบริการดานเงินฝากชองทางใดบาง 
                -   ใชบริการดานการฝาก – ถอนเงินผานเคานเตอรธนาคาร 

12. ความสะดวกของสถานที่และการติดตอ 
                -   มีความสะดวกสบายมาก เพราะอยูใกลทีท่ํางาน 

13. ขอเสนอแนะของลูกคา 
              -   ธนาคารควรใหบริการลูกคารวดเร็วกวาน้ี รวมทั้งควรลดขั้นตอนในการ 
   ใหบริการเพ่ือใหลูกคามีความสะดวกสบายมากขึ้น 
 
ลูกคาทานที่ 3   เปนลูกคาที่เขามาใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสิน   

1.  ปจจัยใดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน 
              -   คํานึงถึงความมั่นคงของธนาคารเปนหลัก เน่ืองธนาคารออมสินถือเปนธนาคารที่
   มีรัฐบาลเปนประกัน และมีความม่ันคงมาก จึงทําใหม่ันใจและตัดสินใจเลือกใช 
                  ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร 
  2.  ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมกับธนาคารมีความสะดวกตอลูกคาหรือไม 
              -   ไมสะดวกสบาย เน่ืองจากขั้นตอนในการเปดบัญชีมีขั้นตอนที่ยุงยากมากเกินไป 
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3.  การใหบริการของพนักงานเปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 
    -   เปนที่นาพอใจอยูในระดับปานกลาง  
4.  ทานใชเกณฑใดในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  นอกเหนือจากการ 
    ใหบริการของพนักงาน 
   -   ดูที่ความสะดวกของสถานที่ตั้งของธนาคารในการทีจ่ะไปใชบริการ 
5.  ลูกคาใหความสนใจในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  หรือสนใจผลิตภัณฑ

  อ่ืนๆ  ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก 
     -  ผลิตภัณฑสงเคราะหชวีติ 
6.  ทานตองการใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นเปนอะไร    

               -  เปนผลติภัณฑเงินฝากที่ใหอัตราดอกเบี้ยสูง 
7.  ตราสัญลักษณของธนาคารออมสิน  มีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจ 

              เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 
 -  ไมมีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร 
8. ในแตละครั้งทานฝากเงินเปนจํานวนเทาไหร 
    -   เปนจํานวนเงินไมเกิน  30,000  บาท ตอคร้ัง 
9.  ทานมีเหตุผลอยางไรตอการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารในแตละครั้ง   

               -   ตองการออมเงินกับธนาคาร  
10.  ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน  ทานใชบริการก่ีคร้ัง    

                -   ใชบริการหนาเคานเตอร 2 คร้ัง /เดือน 
11. ทานสะดวกใชบริการดานเงินฝากชองทางใดบาง 

                -   เอทีเอ็ม 
12. ความสะดวกของสถานที่และการติดตอ 

                -   มีความสะดวกสบายอยูในระดับปานกลาง เพราะอยูใกลบาน 
13. ขอเสนอแนะของลูกคา 

              -   ควรมีชองทางการใหบริการที่มากขึ้นกวาในปจจุบัน 
 
ลูกคาทานที่ 4   เปนลูกคาที่เขามาใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสิน   

 1.  ปจจัยใดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร
   ออมสิน 
               -   คํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง และระยะเวลาการฝากสั้นเหมาะสม รวมทั้ง
    มีของแจกของแถม ตลอดจนมีพนักงานที่ใหบริการที่ดี 
   2. ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมกับธนาคารมีความสะดวกตอลูกคาหรือไม 
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               -   ไมสะดวก เน่ืองจากในการกรอกขอมูลของเอกสารในการเปดบัญชีมีความ
    ยุงยากมากเกินไป 

 3.  การใหบริการของพนักงานเปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 
     -   เปนที่นาพอใจอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการใหบริการของแตละ

    สาขาและวุฒิภาวะอารมณของผูใหบริการ 
 4.  ทานใชเกณฑใดในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  นอกเหนือจาก

   การใหบริการของพนักงาน 
    -    ใชการเปรียบเทียบผลตอบแทนกับธนาคารอ่ืน 
 5.  ลูกคาใหความสนใจในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  หรือสนใจ 

   ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก 
      -   สนใจดานสินเชื่อการกูยืมเงินเพ่ือมาลงทุน 
 6.  ทานตองการใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นเปนอะไร    

                -  เปนผลติภัณฑเงินฝากที่มีระยะเวลาสั้น  และใหผลตอบแทนดี  เชน  
    ดอกเบี้ยประกันอุบัติเหต ุ

 7.  ตราสัญลักษณของธนาคารออมสิน  มีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการ 
   ตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 

      -   ไมมีความสําคัญขึ้นอยูกับการใหบริการและผลติภัณฑที่มีความนาสนใจ
    มากกวา 

 8.  ในแตละครั้งทานฝากเงินเปนจํานวนเทาไหร 
      -   เปนจํานวน 500 – 4,000  บาท ตอคร้ัง 
 9.  ทานมีเหตุผลอยางไรตอการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารในแตละครั้ง   

                -   มีความสะดวก เพราะอยูใกลบาน 
 10. ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน  ทานใชบริการก่ีคร้ัง    

                  -   3 - 5 คร้ัง 
 11. ทานสะดวกใชบริการดานเงินฝากชองทางใดบาง 

                  -   เอทีเอ็มผานตู 
 12. ความสะดวกของสถานที่และการติดตอ 

                  -   มีความสะดวกมาก เน่ืองจากอยูไมไกลจากที่พัก 
 13. ขอเสนอแนะของลูกคา 

                 -   ธนาคารออมสินทุกสาขาควรมีการบริการที่รวดเร็ว และควรยิ้มแยมในบาง
    สาขา 
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ลูกคาทานที่ 5   เปนลูกคาที่เขามาใชบริการในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารออมสิน   
1.  ปจจัยใดที่มีผลตอลูกคาในการตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารออมสิน 

              -   คํานึงถึงความคุนเคย และความสะดวกสบาย ตลอดจนมีการใหบริการที่ดี รวมไป
   ถึงเปนผลิตภัณฑเงินฝากที่ใหอัตราผลตอบแทนสูง 
  2. ขั้นตอนในการเปดบัญชีใหมกับธนาคารมีความสะดวกตอลูกคาหรือไม 
              -   ไมคอยสะดวก เน่ืองจากกรอกขอมูลมากเกินไป 

3. การใหบริการของพนักงานเปนที่นาพอใจมากนอยเพียงใด 
    -   พอใจมาก 
4.  ทานใชเกณฑใดในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  นอกเหนือจากการ 
    ใหบริการของพนักงาน 
   -   ดูที่ความสะดวกสบายเนื่องจากธนาคารอยูใกลบานและที่ทํางาน 
5. ลูกคาใหความสนใจในการใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารหรือสนใจผลิตภัณฑอ่ืนๆ   

             ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก 
     -   สินเชื่อ การลงทุน มีบริการครบวงจร 
6.  ทานตองการใหธนาคารออกผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่นเปนอะไร    

               -   เปนผลิตภัณฑเงินฝากประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 101 วัน (เงินฝากระยะยาว) 
7.  ตราสัญลักษณของธนาคารออมสิน  มีความสําคัญมากนอยเพียงใดในการตัดสินใจ 

              เลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 
     -   มีความสําคัญมาก เพราะเปนธนาคารที่มีรัฐบาลเปนประกัน 
8.  ในแตละครั้งทานฝากเงินเปนจํานวนเทาไหร 
     -   เปนจํานวน 1,000 บาทขึ้นไป 
9. ทานมีเหตุผลอยางไรตอการใชบริการดานเงินฝากของธนาคารในแตละครั้ง   

              -   ตองการออมเงินกับทางธนาคาร และตองการใชบริการเน่ืองจากมีบัญชีเงินฝาก 
                 เดิมอยูแลว 

10. ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน  ทานใชบริการก่ีคร้ัง    
                -   2-3  คร้ัง 

11. ทานสะดวกใชบริการดานเงินฝากชองทางใดบาง 
                -   เอทีเอ็ม 

12. ความสะดวกของสถานที่และการติดตอ 
                -   มีความสะดวกสบายมาก เพราะใกลสถานที่ทํางาน 

13. ขอเสนอแนะของลูกคา 
     -   พนักงานควรใหบริการกับลูกคาทุกประเภทอยางเทาเทียมกัน 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมในการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 
ธนาคารออมสิน  ของลูกคาธนาคารออมสิน  สํานักงานใหญ 

 

         แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของการทําวิจัยในรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
(Independent Study) ของนักศึกษา CEO MBA สาขาวิชา การจัดการ มหาวิทยาลยัหอการคาไทย  
จึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม  เพ่ือใหการศึกษาในครั้งน้ีสามารถ
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  อันจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจในเรื่องนี้ 

 
โปรดทําเคร่ืองหมาย   √  หนาคําตอบทีเ่ลือก  เวนแตกรณีที่ระบุใหตอบเปนแบบอ่ืน 
สวนที่  1  :  ขอมูลสวนตวัของผูตอบแบบสอบถาม 
1.   เพศ 
         1.       ชาย   2.       หญิง 
 
2.  อายุ 
         1.       15 - 20 ป  2.       21 - 30 ป  3.       31 - 35 ป 
         4.       36 - 40 ป  5.       41 - 45 ป  6.       46 - 50 ป 
         7.       51 - 55 ป  8.       56 - 60  ป  9.       60 ปขึ้นไป 
 
3.  ระดับการศึกษา 
         1.       มัธยมปลาย  หรือต่ํากวา  2.       ปวช./ปวส. 3.       อนุปริญญา 
         4.       ปริญญาตรี   5.       ปริญญาโท 6.       ปริญญาเอก 
 
4.  อาชีพ 
         1.       พนักงานบริษัทเอกชน  2.       ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
         3.       ประกอบธุรกิจสวนตวั  4.       แมบาน 
         5.       นักเรียน/นักศึกษา  6.       อ่ืนๆ โปรดระบุ............. 
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5.  รายไดตอเดือน 
 
         1.        ต่ํากวา  10,000  บาท  2.        10,001 - 20,000  บาท 
         3.       20,001 - 30,000  บาท  4.        30,001 - 50,000  บาท 
         5.       50,001 - 70,000  บาท  6.        สูงกวา  70,000  บาท 
 
สวนที่  2  :  พฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากธนาคารออมสิน   
 
1. ทานใชผลติภัณฑเงินฝากประเภทใดบางดังตอไปน้ี  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

         1.        เงินฝากเผื่อเรียก       2.        เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 
         3.        เงินฝากประจํา   4.        เงินฝากโปรโมชั่น 
         5.        สลากออมสินพิเศษ 
 
2. ความถี่ในการใชบริการดานเงินฝากในแตละเดือน  ทานใชบริการประมาณกี่คร้ัง    
         1.        ทุกวัน    2.        1 คร้ัง/เดือน 
         3.        2 คร้ัง/เดือน   4.        3 คร้ัง/เดือน 
         5.        4 คร้ัง/เดือน   6.        มากกวา 4 คร้ัง/เดือน        
 
3. ในแตละคร้ังทานฝากเงินเปนจํานวนเทาไหร 

         1.        ต่ํากวา  1,000  บาท  2.        1,000 - 5,000  บาท 
         3.        5,001 - 10,000  บาท  4.        10,001 - 15,000  บาท   
         5.       15,001 - 20,000  บาท  6.        20,001  บาท ขึ้นไป 
 
4. โปรดเรียงลําดับความสําคัญของเหตผุลในการตัดสินใจเลอืกใชผลิตภัณฑเงินฝากของ 
   ธนาคารออมสิน  (ใสเลข 1 - 3  โดย  1  หมายถึง ปจจัยที่ทานใหความสําคัญเปนอันดับแรก) 
         ........ตองการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากรูปแบบใหม ๆ 
         ........อัตราดอกเบี้ยสูง 
         ........ระยะเวลาในการรับฝาก 
         ........ไดรับการจูงใจและโนมนาวจากพนักงาน 
         ........ไมพอใจในผลิตภัณฑเงินฝากที่ใชอยูเดิม  
         ........ธนาคารมีการแจกของสมนาคุณ 
         ........อ่ืนๆ โปรดระบุ...................................... 



110 
 

5. กรณีที่ธนาคารจะจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหกับผลิตภัณฑเงินฝากโปรโมชั่น  ในครั้งตอไป 
   ทานคิดวาธนาคารควรออกผลิตภัณฑเงินฝากที่มีเง่ือนไขแบบใด   
   (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 
         1.       เปนผลิตภัณฑเงินฝากทีใ่หอัตราดอกเบี้ยสูง  
         2.       มีการชิงโชค/ชิงรางวัล 
         3.       มีการแจกของสมนาคุณ 
         4.       อ่ืนๆ  โปรดระบุ..................... 
 
6. ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารจากแหลงขอมูลใด 
   (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 
         1.        โทรทัศน  2.        แผนพับ  3.        วิทย ุ  
         4.        หนังสือพิมพ 5.        พนักงาน  6.        ครอบครัว 
         7.        นิตยสาร  8.        เพ่ือน/คนรูจัก    9.        อินเตอรเน็ต 
       10.        อ่ืนๆ  โปรดระบุ............................... 
     
7. หลังจากที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารไปแลว  ถาทานพึงพอใจทานจะ 
    ปฏิบัติอยางไร  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 
         1.        ทานจะเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารตอไปเรื่อยๆ  โดยไมเปลี่ยน 
                   ไปใชผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน 
         2.        ทานจะลองใชผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ของธนาคาร  ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑเงินฝาก 
                   เพ่ิมเติม 
         3.        แมวาผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารทีท่านใชอยูจะดี  แตทานยังคงหาขอมูล 
                    เก่ียวกับผลติภัณฑเงินฝากใหมของธนาคารอ่ืน ๆ อยูเสมอ 
         4.        ทานจะกลับมาใชผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารอีก  และบอกใหเพ่ือนหรือคน 
                    ใกลชิดเลือกผลิตภัณฑดังกลาวตาม 
         5.        อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................... 
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8. หลังจากที่ทานเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารไปแลว  ถาทานไมพึงพอใจทาน 
   จะปฏิบัติอยางไร  (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 
         1.        ยังอยากที่จะเลือกใชผลติภัณฑอ่ืน ๆ ของธนาคาร  ที่นอกเหนือจากผลิตภัณฑ 
                   เงินฝากเพ่ิมเติม  เน่ืองจากธนาคารคุมครองเงินฝากเต็มจํานวน  และมีความ 
                   นาเชื่อถือเพราะรัฐบาลเปนประกัน 
         2.       ทานจะไมเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอีก 
         3.        เม่ือมีผูมาขอคําแนะนําเก่ียวกับผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคาร  จะบอกไมให  
                   ผูอ่ืนเลือกใชผลิตภัณฑน้ัน 
         4.        อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................................... 
9. ทานเคยเลอืกใชผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน ๆ หรือไม 

         1.        เคย  2.       ไมเคย (ขามไปทําสวนที่ 3) 

10. สาเหตุใดที่ทําใหทานเลอืกใชผลติภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน (ตอบไดมากกวา  1  ขอ) 

         1.        ตองการเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากรูปแบบใหม ๆ 
         2.        จากคําแนะนําของเพ่ือน/คนรูจัก/ครอบครัว 
         3.        อัตราดอกเบ้ียสูง 
         4.        ผลิตภัณฑเงินฝากของธนาคารอ่ืน ๆ มีคุณสมบัติตรงตามที่ทานตองการ   
                   มากกวา 
         5.        ไมพอใจในผลิตภัณฑเงินฝากที่ใชอยูเดิม 
         6.        อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................. 
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สวนที่  3  :  ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชผลิตภัณฑเงนิฝากธนาคารออมสิน 
   
ปจจัยตอไปนีมี้ความสําคญัมากนอยเพียงใดตอการตัดสินใจเลือกใชผลติภัณฑเงินฝากธนาคารออมสิน 
โปรดเรียงลําดับความสําคญั  โดยทําเคร่ืองหมาย   √    ในชองคําตอบที่เลือก   
 

ระดับความสําคัญที่ทําใหตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑเงินฝาก 
1 2 3 4 5 ปจจัยทางการตลาด 

นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1. เง่ือนไขของผลิตภัณฑ      
2. อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก      
3. ระยะเวลาของผลิตภัณฑเงินฝาก      
4. มีขอมูลรายละเอียดของผลิตภัณฑ 
   เงินฝากที่ชัดเจน 

     

5. ใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษ      
6. แจกของสมนาคุณ      
7. มีชองทางการใหบริการที่หลากหลาย      
8. การใหบริการของพนักงาน      
9. พนักงานสามารถตอบปญหา 
    เก่ียวกับผลิตภัณฑและแนะนํา 
    ผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับทานได 

     

10.พนักงานพรอมใหบริการเสมอ      
    และมีความจริงใจในการใหบริการ 

     

11.มีการดูแลเอาใจใสและตดิตามลูกคา      
12.ความนาเชื่อถือของตราสัญลักษณ        
13.โฆษณาประชาสัมพันธทางสื่อตางๆ  
    เชน  โทรทัศน, นิตยสาร, แผนพับฯ 

     

14.เพ่ือนหรือคนรูจักแนะนํา      
15.การจัดรูปแบบสาขาที่สวยงาม      
16.พบเห็นตราสัญลักษณเปนประจํา      
   

................จบแบบสอบถาม  ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลา....................
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ประวัติผูศึกษา 
 

 นางสาว อิศรา  มีถาวร  เกิดเม่ือวันที่  27  เดือน มิถุนายน  ป  2527  สําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เม่ือป
การศึกษา  2549 และไดเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  ตั้งแตปการศึกษา  2554  
ขณะน้ียังศึกษาอยูในหลักสูตรดังกลาว  โดยในป  2549  จนถึงปจจุบัน  เขาทํางานที่ธนาคาร
ออมสิน สํานักงานใหญ  และปจจุบันดํารงตําแหนง พนักงานปฏิบัติการ 5   
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