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บทคัดยอ 
 
 รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเองเรื่องการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธ
การตลาดเพื่อเพ่ิมผลประกอบการในธุรกิจบัตรเครดิต สวนธุรกิจแบงจายรายเดือน ธนาคารซิตี้แบงกน้ี
มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหา และกําหนดกลยุทธเพ่ือใชในการแกไขปญหา ทั้งระดับ
องคกร ระดับธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่เก่ียวกับการตลาดของบริษัท  โดยมีระเบียบวิธีการศึกษา 
คือ การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเก็บขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึก 
(Depth Interview) ตอผูบริหารและผูเก่ียวของ ผลการศึกษาพบวา บริษัทมีปญหาเรื่องผลประกอบการ
ลดลงเน่ืองจากการแขงขันในตลาดสูงขึ้นทําใหตนทุนการตลาดเพ่ิมสูงขึ้น แนวทางแกไขปญหา 
คือ บริษัทควรใชกลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) คือ กลยุทธการเติบโต (Growth 
Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) ควรใชกลยุทธมุงเนนการสรางความแตกตาง 
สวนกลยุทธระดับหนาที่  (Functional  Strategy)  ดานการตลาด คือ กลยุทธสวนผสมการตลาด
บริการ (7P’s) และกลยุทธเสริมอ่ืนๆตามสถานการณการแขงขัน  
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การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี สามารถสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคของการศึกษา

ไดดวยดี  ดวยความกรุณาจากคณาจารย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ
คณาจารยทุกทาน ขอขอบพระคุณ อาจารย เอ้ือจิต ทัศนะภาคย อาจารยที่ปรึกษา ที่คอยให
คําปรึกษา แนะแนวทางการศึกษาคนควา ตลอดจนใหขอมูลและขอคิดอันเปนประโยชนตอการศึกษา
คนควาในครั้งน้ี  

ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานซึ่งไดสละเวลาและใหคําแนะนําอันเปนประโยชนอยางยิ่ง 
ทําใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สมบูรณยิ่งขึ้น ขอนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา  
ที่ไดอุปถัมภค้ําชู อบรมและเปนกําลังใจเสมอมา ทําใหขาพเจาสามารถทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเองฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวง ไปไดโดยสมบูรณ  ขอบคุณพ่ี  ๆและเพื่อน  ๆทุกคนที่คอยใหความชวยเหลือ
เปนกําลังใจเสมอมาตลอดการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง และขอบคุณเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ที่ไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู หากพบวามีขอบกพรองประการใด ผูศึกษาขอนอมรับ 
คําวิจารณไวดวยความเต็มใจอยางยิ่ง 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความเปนมาและลักษณะธุรกิจ 
 
ธนาคารซิตี้แบงกเปนสถาบันการเงินตางชาติและไดดําเนินธุรกิจทางดานการเงิน

และบัตรเครดิต และระบบแบงจายรายเดือน PayLite เปนสิทธิประโยชนอยางหนึ่งของสมาชิก
บัตรเครดิตซิตี้แบงกและการดําเนินธุรกิจในสวนของระบบแบงจายรายเดือน PayLite ไดเริ่ม
ดําเนินธุรกิจมาตั้งแตป ค.ศ.2001 

ธนาคารซิตี้แบงก และบริษัทในเครือซิตี้กรุปใหบริการแกลูกคารายยอย และลูกคา
สถาบันมากกวาสถาบันการเงินอ่ืนใด ธนาคารซิตี้แบงกเร่ิมเปดดําเนินกิจการ ในมหานครนิวยอรค
ในป พ.ศ. 2355 ปจจุบันธนาคารมีเครือขายครอบคลุมทั่วโลก มากกวา 3,000 สาขาใน 100 ประเทศ 
กิจการบุคคลธนกิจของธนาคารใหบริการบัตรเครดิตกวา 60 ลานใบทั่วโลก จากเครือขายที่
กวางไกลของธนาคารทําใหสามารถใหบริการดานเงินทุน และธุรกรรมการเงินเพื่อตอบสนอง
ลูกคาสถาบันทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งประเทศในตลาดเกิดใหมซิตี้กรุปมีเจาหนาที่มากกวา 
255,000 คนทั่วโลก ซ่ึงไดรับความไววางใจจากลูกคา และนักลงทุน เจาหนาที่ของเราเปนผูมี
ความสามารถ มีประสบการณ มีประสิทธิภาพสูงซ่ึงทําใหมีความโดดเดนมากกวาสถาบันการเงิน
อ่ืนใด ทําใหซิตี้กรุปสามารถใหบริการการเงินตอบสนองลูกคาไดดียิ่งขึ้น  

ธนาคารฯ มีวิสัยทัศน คือ มุงมั่นเปนธนาคารระดับโลก และมีเอกลักษณในการมี
เครือขายสาขาทั่วโลก ทุมเทใหลูกคาของเรา มีความแข็งแกรงทางการเงิน เสมอตนเสมอปลาย 
สนับสนุนและชวยพัฒนาศักยภาพของพนักงานอยางตอเน่ือง นําเสนอบริการที่เหนือกวาแก 
นักลงทุนตลอดเวลา และมีเอกลักษณในการมีเครือขายทั่วทุกมุมโลก ดําเนินงานทั้งในประเทศ
ทองถิ่น และรวมมือกันทั่วโลก เพื่อนําเสนอบริการ การเงินที่เอื้อประโยชนแกลูกคา ทั้งที่เปน
รายบุคคลและองคกรบริษัท ทั้งยังมีเอกลักษณในเจตนารมณของการทําธุรกิจ นอกจากน้ีธนาคาร
มุงทุมเทใหลูกคา โดยมุงมั่นสนองตอบความตองการดานการเงินแกลูกคา ความสําเร็จของเรา
ขึ้นอยูกับความสําคัญที่ลูกคาใหกับเรา ความตองการของลูกคาจะเปนตัวกําหนดรูปแบบผลิตภัณฑ
และบริการ ตลอดจนลักษณะการนําเสนอของเรา เราปรารถนาที่จะเสริมสรางสัมพันธภาพอัน
ยั่งยืนกับลูกคา และใหความสําคัญอยางสูงกับความตอเนื่องของบุคลากร เรามุงมั่นดําเนินงาน
เพ่ือความเปนเลิศดานการแขงขัน สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา และทําการลงทุนอยางตอเน่ือง 
ทั้งในดานธุรกิจ บุคลากร และเทคโนโลยี เพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคา มีความแข็งแกรง
ทางการเงินงบดุลและผลกําไรของเรา แสดงถึงความมั่นคงดานการเงินของเรา ซ่ึงเปนที่ยอมรับ



 

 

2 

ของลูกคา นักลงทุน คูแขงขัน สถาบันจัดอันดับความเชื่อถือ และทางการ เปาหมายของการ
ดําเนินการของเรา คือ การควบคุมใหมีผลการปฏิบัติงาน ที่ดีเลิศและปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 
เสมอตนเสมอปลายมีความเสมอตนเสมอปลาย และไววางใจได ในคํามั่นของเราตอพนักงาน 
ตอลูกคาในการพัฒนา การปฏิบัติเชิงกลยุทธ และการบริหารความเสี่ยง และในดานพนักงาน
และการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ธนาคารฯ มุงม่ันเลือกสรร พัฒนา และรักษาไวซ่ึงบุคลากรที่มี
ทักษะเปนเลิศจากทั่วโลก เราใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยยึดถือความสามารถ การทํางาน
รวมกัน ผลงาน และคานิยมเดียวกันเปนพ้ืนฐาน เรารับผิดชอบตอการกระทําและการใชวิจารณญาณ
ของเราตอสิ่งที่ไดกระทําลงไปในทุกๆ กรณี เราปฏิบัติตอผูคนดวยความไววางใจอยางเปดเผย 
และใหเกียรติ และรักษามาตรฐานสูงสุดทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติตอลูกคา ชุมชน และ
เพ่ือนรวมงาน นําเสนอบริการที่เหนือกวาแกนักลงทุนตลอดเวลา  

ธนาคารฯ มีเปาหมาย คือมุงสรางผลตอบแทนในระดับสูงสุดใหแกการลงทุนของลูกคา 
และมุงมั่นสรางชื่อเสียงในฐานะ เปนธนาคารที่มีระบบการจัดการที่ดี มีการใชวิจารณญาณใน
การบริหารความเสี่ยงที่ดีอยางเสมอตนเสมอปลาย อีกทั้งเปนสถาบันการเงินที่นาเชื่อถือมากที่สุด
แหงหน่ึงในโลก เปนธนาคารที่มีเอกลักษณระดับโลก  

กลุมธนาคารซิตี้แบงกในประเทศไทย เร่ิมดําเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2512 
ปจจุบันธนาคารซิตี้แบงก นําเสนอบริการดานการเงินอยางหลากหลาย ทั้งสายบุคคลธนกิจ  
สายสถาบันธนกิจ และสายธนบดีธนกิจ กิจการของธนาคารและบริษัทในเครือซิตี้กรุป ใหบริการ
แกลูกคามากกวา 600,000 ราย และมีพนักงานมากกวา 1,400 คนในประเทศไทย ความสําเร็จ
และความมุงม่ันของเราที่มีตอประเทศไทยเห็นไดจากขนาด และเครือขายของเรา เรามุงม่ันที่จะ
เติบโตและกาวหนาไปพรอมๆ กับลูกคาของเราและกับประเทศไทย โดยซิตี้กรุปเริ่มเขามา
ดําเนินธุรกิจในประเทศไทยในป พ.ศ. 2512 ภายใตชื่อบริษัท เฟสต เนชั่นแนล ซิตี้ดีเวลลอปเมนต 
ไฟแนนซ คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จํากัด สิบปตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด ตอมา ไดมีการแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพยออก
จากกัน จึงไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัทเงินทุน ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 
พ.ศ. 2543 และในป พ.ศ. 2525 ซิตี้กรุปไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการแฟรนไชส ไดเนอรส คลับ 
และเขาบริหารกิจการของบริษัทไดเนอรส คลับ (ประเทศไทย) จํากัด ซ่ึงกอตั้งในป พ.ศ. 2512 
เพ่ือดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตเปนแหงแรกในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2527 ธนาคารซิตี้แบงกได
เขาซ้ือกิจการของธนาคารเมอรเคนไตท สาขาประเทศไทย ตอมาธนาคารซิตี้แบงก ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบกิจการธนาคารซิตี้แบงก สาขากรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528  
เปนตนมา บริษัท ซิตี้คอรป ลีสซ่ิง (ประเทศไทย) จํากัด กอตั้งในป พ.ศ. 2530 เพ่ือดําเนินธุรกิจ
ใหบริการใหเชาและเชาซ้ืออุปกรณเคร่ืองจักรแกลูกคาที่เปนบริษัท และเชาซ้ือรถยนตแกลูกคา
รายยอย  
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ในป พ.ศ. 2529 ไดมีการจัดตั้งบริษัท ซิตี้แคปปตอล จํากัด ขึ้นมาเพื่อใหบริการ
จัดหาเงินทุน และใหคําปรึกษาดานการเงินแกบริษัทตั้งใหม บริษัทที่ตองการขยายกิจการ และ
บริษัทที่มีโครงการจะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย นอกจากน้ัน ซิตี้แคปปตอล ยังดําเนิน
ธุรกิจรวมทุนในกิจการตางๆ ดวย บริษัทหลักทรัพย ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด ไดจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2543 และไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2543 เพื่อประกอบธุรกิจการคาหลักทรัพย ที่ปรึกษา
การลงทุน และการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัท ซาโลมอน บราเธอรส เอเชีย แปซิฟก จํากัด 
ซ่ึงเปนเครือของบริษัทซาโลมอน สมิธ บารนีย ไดเขารวมในเครือซิตี้กรุป เม่ือวันที่ 8 ตุลาคม 
พ.ศ. 2541 เมื่อบริษัททราเวลเลอรส กรุป อิงก ซึ่งเปนบริษัทแม ไดรวมกิจการกับ ซิตี้คอรป 
กลายเปน ซิตี้กรุป สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดแหงหน่ึงในโลก บริษัท ซาโลมอน บราเธอรส เอเชีย 
แปซิฟก จํากัด ไดเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ซิตี้กรุป โกลบอล มารเก็ต เอเชีย แปซิฟก จํากัด ตั้งแต
เดือนเมษายน พ.ศ. 2546 เปนตนมา  

ปจจุบันธนาคารซิตี้แบงกมีเครือขายสํานักงานกวางขวางที่สุดในภูมิภาค โดยมีสาขา
มากกวา 200 แหงใน 21 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย บังกลาเทศ บรูไน กวม ฮองกง อินเดีย 
อินโดนีเซีย ญ่ีปุน เกาหลี มาเกา มาเลเซีย เนปาล นิวซีแลนด ปากีสถาน จีน ฟลิปปนส สิงคโปร 
ศรีลังกา ไตหวัน ไทย และเวียดนาม โดยหนวยธุรกิจที่สําคัญ คือ “PayLite” ซ่ึงหมายถึง ระบบ
แบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิตซิตี้แบงก และเปนการเพ่ิมความสะดวกสบายและสรางทางเลือก
ใหลูกคา ใหสามารถซื้อสินคาไดงายขึ้น โดยที่ลูกคาสามารถเลือกผอนชําระสินคาไดทันทีโดยไม
ตองกรอกเอกสารใดๆ ทั้งสิ้น ไมวาจะเปนสินคาประเภทโฮมเธียเตอร เฟอรนิเจอร กีฬาและอ่ืนๆ 
อีกมากมาย โดยซ้ือสินคาผานระบบแบงจายรายเดือน PayLite จากบัตรเครดิตซิตี้แบงก สามารถ
ดูตารางการผอนชําระตอเดือนไดทันที และสามารถเลือกแบงจายสบายๆ แบบที่ตองการไดไมวา
จะนาน 4, 6 หรือ 10 เดือน พรอมอัตราดอกเบี้ยต่ําสุดถึง 0% และรับสินคาไดทันที ณ รานคาที่
รวมรายการ ที่สําคัญสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงก สามารถใชบริการไดทันที โดยไมตองสมัครยื่น
เอกสาร หรือเสียคาธรรมเนียมใดๆ ณ รานคาที่รวมรายการ ธุรกิจบัตรเครดิตซิตี้แบงก เปนธุรกิจ
ที่ดําเนินงานเก่ียวกับบัตรเครดิตที่ออกโดยธนาคารซิตี้แบงกและระบบแบงจายรายเดือน PayLite 
ก็เปนสิทธิประโยชนหน่ึงที่ทางบัตรเครดิตซิตี้แบงกมอบใหลูกคาเพ่ือใหลูกคาตัดสินใจใชบริการ
บัตรเครดิตซิตี้แบงกในการชําระสินคาและคาบริการมากขึ้น 

ระบบแบงจายรายเดือนบัตรเครดิตซิตี้แบงก (PayLite) มีสัดสวน คือ  
A: Regular PayLite: คือระบบแบงจายรายเดือนที่ลูกคาตองการผอนชําระและลูกคา

ยินยอมจายดอกเบี้ยเองในการซื้อสินคาในระบบแบงจายรายเดือน PayLite 
B: 0% PayLite: คือระบบแบงจายรายเดือนที่ทางรานคาผูขายสินคายินยอมจาย

ดอกเบี้ยใหกับลูกคา ทําใหลูกคาผูถือบัตรเครดิตซิตี้แบงกไมตองเสียดอกเบี้ยในการผอนชําระสินคา 
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C: 0% Special PayLite: คือระบบแบงจายรายเดือนที่ทางแบรนดสินคายินยอมจาย
ดอกเบ้ียใหกับลูกคาที่ซ้ือสินคาแบรนดหรือรุนนั้นๆทําใหรานคาและลูกคาไมตองเสียดอกเบี้ยใน
การผอนชําระ 

สัดสวนตามประเภทของระบบแบงจายรายเดือน PayLite 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1 สัดสวนตามประเภทของระบบแบงจายรายเดือน PayLite 
ที่มา: ขอมูลจาก ธนาคารซิตี้แบงก ประเทศไทย (2553) 
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 สัดสวนแบงตามกลุมประเภทของสินคา Category 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 2 สัดสวนแบงตามกลุมประเภทของสินคา Category 
ที่มา: ขอมูลจาก ธนาคารซิตี้แบงก ประเทศไทย (2553) 
 
  

กลุมลูกคาของธนาคารฯ แบงกลุมตามประเภทของสินคาไดเปน Category ดังน้ี 
1. Electronic & Modern Trade 
2. IT&Telco 
3. Beauty & Luxury& Hospital 
4. Department Stores & Auto & Insurance 
5. Furniture& Property & Special channel 
6. The Mall Group 
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โครงสรางองคกร 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 ผังโครงสรางองคกรของธนาคารซิตี้แบงก ประเทศไทย สวนการศึกษา  

แผนกแบงจายรายเดือน PayLite  
ที่มา: ขอมูลจาก ธนาคารซิตี้แบงก ประเทศไทย (2553) 
 

A: ธุรกิจบัตรเครดิต ระบบแบงจายรายเดือนเปนสวนหนึ่งของธุรกิจบัตรเครดิตที่มี
การแขงขันกันอยางรุนแรงในปจจุบัน และจําเปนอยางยิ่งที่ตองลงไปทําการแขงขันเพื่อรักษา
สถานภาพการแขงขันเอาไวและทํากําไรจากธุรกิจน้ี 

B: รานคาขายปลีก เนื่องจากระบบแบงจายรายเดือนไดเขาไปรวมกับทางรานคา
ในการทําโปรโมชั่นตางๆเพ่ือซ้ือสินคาโดยชําระผานระบบแบงจายรายเดือน PayLite โดยบางครั้ง
ทางรานคาปลีกเองตองการจายสวนตางดอกเบี้ยใหกับทางธนาคารเพ่ือทําโปรโมชั่น 0% ใหกับ
สินคาในรานเปนการกระตุนยอดขายของทางรานคาเองอีกดวย 

C: แบรนดสินคาตางๆที่เปนเครื่องใชไฟฟาและอิเล็คโทรนิค เชน Samsung, Sony, 
LG, และกลองถายรูปตางๆ เปนตน ซ่ึงแบรนดตางๆเหลาน้ีก็มักจะทําโปรโมชั่น 0% ใหกับสินคา
ของตัวเองเพ่ือใหทางตัวแทนจําหนายที่เปนรานคาปลีกขายสินคาของแบรนดตัวเองในโปรโมชั่น
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ที่เปน 0% โดยที่ทางรานไมตองจายสวนตางดอกเบี้ยแทนลูกคาเพราะทางแบรนดยินดีจายให
เพ่ือเปนการกระตุนใหรานคาตัวแทนจําหนายขายสินคาของตัวเอง ซ่ึงทางธนาคารตองเขาไปทํา
โปรโมชั่นกับแบรนดตางๆ เหลาน้ีเปนสวนใหญ และยอดขายที่ไดมาก็มักจะมาจากโปรโมชั่นนี้
เปนหลัก และบางครั้งในการทําโปรโมชั่นกันก็มีการทํา0% และ Cash Back เปนเงินคืนใหลูกคา
อีกดวย ซ่ึงถือวาการแขงขันกันทําโปรโมชั่นกับแบรนดตางๆ เหลานี้เปนการแขงขันกันรุนแรง
มากที่สุดอีกดวย 

สภาพการแขงขัน คูแขงขัน  
สภาพการแขงขันที่รุนแรงในตลาดปจจุบันสงผลใหโอกาสทางธุรกิจของระบบแบงจาย

รายเดือนซิตี้แบงกลดลง 
 

ปญหาและความสําคัญของปญหาที่เกิดขึ้น 
 
จากที่ไดกลาวไปแลวเก่ียวกับการทําโปรโมชั่นในสินคาประเภทสินคาที่จําเปน เชน 

สินคา Electronic, IT And Telco เปนตน เริ่มจะมีการแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น ทั้งทําโปรโมชั่น
ลดราคา หรือ Cash Back ใหลูกคานอกเหนือจากการทําโปรโมชั่น 0% ปกติ เพราะการแขงขัน
ทุกวันนี้ไมสามารถจะทําการตลาดอยูกับที่ไดตองทันตอความตองการของตลาดและทันตอคูแขง
วาทําอะไรอยูและเรายังสามารถแขงกับคูแขงในตลาดไดอีกหรือไม จึงตองมีการทําตลาดในบาง
ประเภทสินคาอยางรุนแรง ซ่ึงบางครั้งแทบจะไมไดกําไรจากการทําโปรโมชั่นนั้นเลยดวยซ้ําได
เพียงคาธรรมเนียมการรูดบัตรเทานั้น ซึ่งถือวาต่ํากวารายไดที่ควรจะได และการทําการตลาด
บางครั้งใชเงินทุนสูงกวาที่ทางบริษัทกําหนดในบาง Event เพ่ือเปนการรักษาสถานภาพทางการ
แขงขันเอาไว ทุกวันนี้จึงเปนปญหาที่เริ่มจะมากขึ้นจึงตองเริ่มหาทางแกปญหาและเพิ่มชองทาง
การตลาดในดานอ่ืนๆ เขามาทดแทนใหได ซ่ึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตองทําการเพ่ิมเงินทุน
เพ่ือแขงขันกับสภาพการแขงขันที่รุนแรงในตลาด สงผลใหอัตราการเพิ่มผลประกอบการลดลง 
การแขงขันที่รุนแรงของคูแขงในตลาด ทําใหการลงทุนในการทําการตลาดคอนขางสูงเพราะใน
การทําโปรโมชั่นตองลดคาธรรมเนียมตางๆ ใหกับทางรานคาที่รวมรายการกับระบบแบงจาย
รายเดือน และบางครั้งยังตองทําสวนลดหรือของแถมใหกับลูกคาอีกดวยเพื่อใหเทาทันกับคูแขงขัน
ที่มีการลดแลกแจกแถมมากมาย ทําใหมีคาใชจายสูงขึ้น ในป 2009 R/E คอนขางต่ําหรือใกลเคียง
กับคาที่ทางบริษัทกําหนดมากขึ้น เพ่ือทําใหยอดขายและรายไดมากขึ้นจึงตองทําโปรโมชั่นเพ่ือ
ดึงยอดขายใหเพิ่มสูงขึ้น ทําใหคา R/E ของปนี้มีหลายๆ Event หรือหลายๆ Project ต่ําใกล 
คากําหนด หรือบางครั้งก็ต่ํากวา 4 คอนขางบอยทําใหเริ่มเกิดปญหาที่คอนขางเห็นชัดขึ้นมา  
ซ่ึงหมายความวารายจายเม่ือเทียบกับรายไดสูงกวา 25% แลวในบาง Project 
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การที่คูแขงในปจจุบันไดมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นนั้น เพียงการทําการตลาดและโปรโมชั่น
ใหนาสนใจเพื่อใหลูกคาเลือกใชระบบแบงจายรายเดือน PayLite ของบัตรเครดิตซิติ้แบงกแทนที่
จะใชของคูแขงรายอ่ืนๆ อยางเดียวไมพอ ปจจุบันมีการใชกลยุทธที่รุนแรงมากขึ้น เชน การลด
อัตราดอกเบี้ย (ซ่ึงคือรายไดหลักของธุรกิจนี้) ในอัตราที่ต่ําทําใหการแขงขันทวีความรุนแรง  
ซ่ึงถาองคกรตอสูดวยการลดอัตราดอกเบี้ยสู แมวาจะรักษาตลาดไดแตจะไดในระยะสั้น เพราะ
ในระยะยาวจะสงผลกระทบโดยตรงกับผลประกอบการขององคกร  

จากปญหาที่เกิดขึ้นหากไมไดรับการวางกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพตลาดปจจุบัน
จะทําใหบริษัทมีกําไรนอยลง และในระยะยาวอาจจะเขาสูภาวะขาดทุนในบางชวงได ซึ่งจะสง 
ผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจในระยะยาวตอไปได ดังน้ันปจจัยที่มีผลตอการรักษาสภาพการแขงขัน
เอาไวและยังสามารถทํารายไดใหกับองคกร รวมถึงการหาโอกาสและชองทางการทําตลาดใหมๆ 
ไวไดเปนสิ่งที่ควรศึกษาอยางยิ่งเพ่ือใชเปนขอมูลอางอิงในการดําเนินธุรกิจ และวางแผนกลยุทธ
การตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม  
 

วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
1. เพ่ือศึกษาสภาพการแขงขันของตลาด และรักษาโอกาสทางธุรกิจแบงจายรายเดือน

ของบัตรเครดิตซิตี้แบงก 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการกําหนดกลยุทธธุรกิจในระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับ

หนาที่การตลาดที่เก่ียวของ 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

ระยะส้ัน 
1. สามารถลดคาใชจายในการทําการตลาดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือรับทราบปญหาและสาเหตุของปญหาที่สงผลกระทบตอผลประกอบการของ

บริษัท  
3. สรางความไดเปรียบทางการตลาดทั้งในหัวเมืองใหญและในอุตสาหกรรมใหมๆ

ไดกอนคูแขงรายอ่ืน 
ระยะยาว 
1. สามารถทําใหองคกรมีเงินทุนในการทํากําไรในดานอื่นๆ ใหเพิ่มขึ้นไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
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2. สามารถเพ่ิมผลประกอบการของบริษัทใหมากขึ้นอยางตอเน่ืองและรักษาสถานะ
ทางการตลาดไวได 

3. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและเพิ่มตัวแทนจําหนายใหมๆ ที่จะ
ทําใหตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

 
 
 



 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
  

 
การศึกษาครั้งน้ี มีลักษณะของปญหาทั้งในระดับองคกร ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่

ของธุรกิจ ดังนั้นทางผูศึกษาไดหาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ รวมถึงบทสัมภาษณ
ของผูบริหารในระดับตางๆ เพ่ือรวบรวมมาเปนขอมูลในการวิเคราะหและวิจัยถึงปญหาที่เกิดขึ้น
เพ่ือใหรูถึงลักษณะของปญหา และแนวทางในการแกปญหาอยางมีอยางมีประสิทธิภาพในการ
กําหนดกลยุทธในการดําเนินธุรกิจแบงจายรายเดือนของบัตรเครดิตซิตี้แบงกตอไป 

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของกับการทําการวิจัย แบงเปน 
1. การจัดการเชิงกลยุทธ  
 1.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
  1.1.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก PEST Analysis 
  1.1.2 วิเคราะหสภาพการแขงขันในธุรกิจ Five Forces  
  1.1.3 วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค SWOT 
 1.2 การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
  1.2.1 ทฤษฎี TOWS Matrix 
  1.2.2 แนวคิดและทฤษฎีการกําหนดกลยุทธ 3 ระดับ 
2. การจัดการการตลาดและกลยุทธการตลาด 
 2.1 การวิเคราะหสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 2.2 การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 

 

การจัดการเชิงกลยุทธ 
 
1. การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis) 
 1.1 ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) คือ 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกทั้งทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานกฎหมายและการเมือง 
ดานเทคโนโลยี รวมกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมในอุตสาหกรรมนั้น สภาพแวดลอมทั่วไป
สามารถสงผลกระทบตอองคการได ยกตัวอยางเชน หากรัฐออกกฎหมายที่เอ้ือตอการดําเนินธุรกิจ 
ก็จะสงผลดีตอโอกาสในการดําเนินงานขององคการ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว
อาจสงผลใหสินคามีความลาสมัยอยางรวดเร็ว หรือการดําเนินงานในธุรกิจน้ันอาจจะไมเสียเปรียบ
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คูแขงได เปนตน ดังน้ันจึงตองทําการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกแลวนําขอมูลที่มีผลตอ
การดําเนินงานขององคกร เพ่ือใชเปนปจจัยดานยุทธศาสตร ทฤษฎีที่นํามาใชในการวิเคราะห
เชิงกลยุทธตอไป 

   PEST Analysis จะประกอบไปดวย 
  1.1.1 สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment) นโยบาย

ของรัฐถือเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลกระทบตอองคกรไมวาทางตรงหรือทางออม เพราะนโยบายของ
รัฐอาจจะสงผลกระทบในการดําเนินงานในปจจุบันขององคกร เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลมี
การกําหนดใหมีการพัฒนาทางดาน IT หรือ ขอกฎหมายตางๆ ที่อาจจะสงผลตอการดําเนินงาน
หรือนโยบายขององคกรในระยะยาวได ดังนั้นทางบริษัทจึงมีการพัฒนาการทําการตลาดผาน
ระบบ IT และผลิตภัณฑสินคาที่ใช High Technology เพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่ขยายตัวอยูตลอดเวลา ซ่ึงปจจุบันนี้เทคโนโลยีมีสวนชวยใหองคกรมีความเจริญกาวหนา 
และดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหองคกรและบุคคลตางตองการเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และดีที่สุดเพ่ือนํามาใชไมวาสวนของการขยายธุรกิจหรือการปองกันภัยตางๆ ในองคกร ทําให
ตองตอบสนองความตองการลูกคาไดตามความตองการและความพึงพอใจสูงสุดได แตถาเรา
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางดานการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไมดีพอ ก็อาจสงผลตอการวาง
กลยุทธขององคกรในระยะยาวได 

  1.1.2 สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอองคกร หากชวงใดสภาวะเศรษฐกิจดี 
ไมมีเหตุการณรายแรงเกิดขึ้น ก็จะทําใหองคกรมีความม่ันใจในการดําเนินงาน และสามารถออก
กลยุทธระยะยาวได รวมถึงลูกคาที่มีความม่ันใจในเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทําให 
การดําเนินงานขององคกรดีขึ้นตามไปดวย แตหากชวงใดเกิดเหตุการณที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ของประเทศ ก็จะทําใหลูกคาเกิดความไมม่ันใจ ทําใหความตองการใชจายของลกูคาลดนอยไปดวย 
ทําใหเกิดความหวั่นไหวตางๆ ตามมา เชน ชวงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจการเงินที่อเมริกาทําให 
การออกนโยบาย หรือการกําหนดกลยุทธตางๆสะดุดไปดวยเชนกัน 

  1.1.3 สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment) การดําเนินงาน
ดานบัตรเครดิตในปจจุบัน สามารถขยายธุรกิจไปยังหลายๆ พื้นที่ หลากหลายสังคม แตใน
ปจจุบันตองทําการวิเคราะหใหดีวาสภาพสังคมในปจจุบันมีทัศนคติอยางไรกับระบบแบงจายราย
เดือนของบัตรเครดิตและมีมุมมองความสนใจในธุรกิจเปนอยางไรบาง เพื่อจะไดเก็บขอมูลเพื่อ
นํามาวิเคราะหเพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธในการทําการตลาดในสังคมตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.1.4 สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment) นวัตกรรม
ของสินคา รูปแบบการดําเนินธุรกิจในปจจุบันตองยอมรับวาเทคโนโลยีเปนสินที่สําคัญมากใน
การดําเนินธุรกิจและการกําหนดกลยุทธตางๆในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ ในปจจุบัน 
Technology ที่จะนํามาใชในองคกรน้ันมีผลกระทบทั้งดีและเสียคูกันไป แตองคกรพยายามที่จะ
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นําเอาขอดีของ Technology มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย Internet นํามาใชในการ
ติดตอสื่อสารขอมูลภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อการลดขั้นตอนในการทํางานกอใหเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองการดําเนินงานขององคกร การทํางานดวยระบบ Internet มีสวน
ในการที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จในการดําเนินงานสูง เพราะสามารถใชในการติดตอ
ลูกคาไดโดยตรง แตในทางกลับกันก็เปนคาใชจายที่สูงขึ้น หากตองการระบบที่มีคุณภาพก็จะทํา
ใหคาใชจายสูงขึ้นตามไปดวย จึงเปนสิ่งสําคัญในการทําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหไปเปนขอมูล
ในการกําหนดกลยุทธตางๆ ได 

 1.2 ทฤษฎีการวิเคราะหการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวยแบบจําลอง 
Five Forces Model 

  Michael E. Porter ซ่ึงไดเคยกลาวไววา สภาวะการดําเนินงานขององคกร
ธุรกิจจะขึ้นอยูกับสภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรมที่องคกรธุรกิจนั้นอยู และขึ้นอยูกับปจจัยที่
สําคัญทั้ง 5 ประการของ Five Force Model ซ่ึงประกอบไปดวย 5 ปจจัย คือ  

  1) การคุกคามของผูเขามาใหม (New Entrants) 
  2) คูแขงขันในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) 
  3) การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน (Substitutes) 
  4) อํานาจการเจรจาตอรองของผูซ้ือ (Bargaining Power of Buyers) 
  5) อํานาจการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) 

  
แผนภาพที่ 2 แสดงวิธีการวเิคราะห Five Forces 
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  การวิเคราะหสภาพแวดลอมการดําเนินงานขององคกร อาจจะเรียกวา 
การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Industrial Analysis) คือ กลุมขององคกรที่มีผลิตผลและบริการ
คลายคลึงกัน หรือกลุมธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกัน สภาพแวดลอมการดําเนินงานจะประกอบไป
ดวยปจจัยที่เฉพาะเจาะจงและกระทบตอการบริหารงานขององคกรในทันที อิทธิพลเหลานี้จะ
พิจารณาถึงลักษณะและขอบเขตในการแขงขัน ซ่ึงจะชวยผูบริหารในการกําหนดกลยุทธที่เหมาะสม
ในการแขงขันในอุตสาหกรรมได 

  1.2.1 การคุกคามของผูเขามาใหม (New Entrants) 
   โดยทั่วไปผูเขามาใหม จะมีความตองการสวนแบงการตลาดและ

ทรัพยากรของผูมาใหมจะก็มักจะคุกคามองคกรที่มีอยูเดิมทันที การคุมคามของผูเขามาใหมจะ
ขึ้นอยูกับอุปสรรคการเขามา (Entry Bayer) และการตอบโตจากคูแขงขันที่มีอยูเดิม ซ่ึงถาเขามา
ในอุตสาหกรรมไดงายก็มีการแขงขันสูงและเปนอุปสรรคในการทําธุรกิจ อุปสรรคการเขามาใน
อุตสาหกรรมที่องคกรที่มีอยูเดิมจะทําได ก็คือ การประหยัดตอขนาด (Economics of scale) 
ความแตกตางของสินคา เงินลงทุนสูง ตนทุนการเปลี่ยนผูขาย ความสามารถในการเขาถึงชองทาง
การจัดจําหนาย และ นโยบายของรัฐ 

   วิธีการปองกันภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม สําหรับธุรกิจระบบ
แบงจายรายเดือนของบัตรเครดิตนั้นคือ การสรางแบรนดใหเปนที่รูจักกับลูกคาในตลาด และ
ลูกคาสามารถรูไดวาน่ีคือระบบแบงจายรายเดือน ซ่ึงลูกคาสามารถรูถึงสิทธิประโยชนที่ลูกคาจะ
สามารถไดรับจากการใชบริการจนเกิดความเคยชินวาถาตองการแบงชําระคาสินคา สามารถใช
ระบบแบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิต Citibank PayLite ไดเปนตัวเลือกแรก ทําใหลูกคารูสึกวา 
PayLite เปนผูนําดานระบบแบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิต และหนึ่งวิธีการปองกันภัยคุกคาม
ของคูแขงรายใหมคือ การไดเปรียบดานชองทางจัดจําหนายของระบบแบงจายรายเดือน เน่ืองจาก
รานคาที่จะสามารถรับทําระบบแบงจายรายเดือนไดน้ันไมเพียงแครับบัตรเครดิตในการชําระสินคา
เทาน้ันแตยังตองผานขั้นตอนการเปดรหัสรานคาจากบัตรเครดิตน้ันๆ กอนจึงจะสามารถรับระบบ
แบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิตนั้นๆ ได การที่ผูคาเดิมเขามาทําตลาดกอนทําใหไดเปรียบผูคา
หนาใหมๆ ในการทําการตลาดหรือโปรโมชั่นตางๆ กับรานคาเพ่ือใหไดสวนแบงตลาดมาซึ่งจะ
ทําใหตนทุนในการทําโปรโมชั่นของผูคาเดิมน้ันนอยกวาผูคาหนาใหมมากทีเดียว 

  1.2.2 คูแขงขันในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) 
   สภาพการแขงขันระหวางบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน การดําเนินการ

ของคูแขงขันหนึ่งจะมีผลกระทบตอคูแขงขันอื่น และอาจจะทําใหเกิดการตอบโต ความรุนแรง
ของสภาพการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ 
เหลาน้ี 
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   1) จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรม 
   2) อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ถาอุตสาหกรรมยัง

เติบโตสูง การแขงขันก็ไมรุนแรง 
   3) คุณลักษณะของสินคาและบริการ มีความเหมือนหรือความตางกัน 
   4) มูลคาของตนทุนคงที่ 
   ในธุรกิจระบบแบงจายรายเดือนมีการแขงขันที่รุนแรงมากในชวง 

2-3 ปที่ผานมา โดยเฉพาะในกลุมสินคาที่จําเปนหรือเครื่องใชไฟฟาตางๆ เพราะเปนตลาด
คอนขางใหญและคูแขงทุกรายมักตองการเขามากทําการตลาดในกลุมสินคาน้ีกอนเสมอ การพัฒนา
กลยุทธและบริหารของเราใหดีกวา เพื่อที่จะดึงดูดใหผูบริโภคมาใชบริการบัตรเครดิตของเรา  
แตถาสมมุติวา คูแขงของเรามีขีดความสามารถที่เหนือกวาเชนเงินทุนในการทําการตลาดหรือ
ฐานบัตรเครดิตที่เยอะกวาเรา แนนอนวาเราก็จะตองตกอยูในภาวะลําบาก ในฐานะที่เราตอง
รักษาขีดความสามารถในการแขงขันเชนกัน เราจึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงขีดความสามารถของ
เราใหเหนือไปกวาคูแขงของเรา ดังน้ันเราจะตองตรวจสอบคูแขงของเราอยางสมํ่าเสมอวา คูแขง
ไดใชกลยุทธอะไรบางในการทําการตลาด และคูแขงเรามีใครบาง เพื่อจะนํามาเปนขอมูลใน 
การปรับกลยุทธเพ่ือรักษาสภาพการแขงขันในตลาดเอาไว 

  1.2.3 การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน (Substitutes) 
   สินคาทดแทนเปนสินคาหรือบริการ ที่สามารถนําไปใชตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค แทนสินคาหรือบริการอ่ืนไดเชนเดียวกันหรือใกลเคียงกัน การเขามา
ของสินคาทดแทน (Substitute Products or Services) สงผลในแงของสวนแบงทางการตลาด
หายไปเนื่องจากผูซื้อบางสวนหันไปใชสินคาทดแทน ผลกระทบตอมาคือการแขงขันระหวาง
ผูประกอบการจะเพิ่มความเขมขนขึ้นเพราะตลาดก็เริ่มเล็กลงธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่ง จะเปน 
คูแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่น ที่ผลิตภัณฑทดแทนได ทําใหมีขอจํากัดของความสามารถ
ในการทํากําไร คือ ถาลูกคารูสึกวาสินคาทดแทนมีความคุมคากวา ลูกคาก็จะเปลี่ยนใจไปซื้อ
ผลิตภัณฑทดแทน 

   ในธุรกิจแบงจายรายเดือนมีสินคาทดแทนที่นากลัวคือการที่รานคา
หรือแบรนดที่ทําโปรโมชั่น 0% และตองจายดอกเบี้ยใหลูกคาไดทําโปรโมชั่นใชเงินสดหรือรูด
บัตรเครดิตเต็มจํานวนจะไดสวนลดเพ่ิม ทําใหเกิดเปนทางเลือกใหลูกคาที่ถือบัตรเครดิตมีทางเลือก
และถาทําโปรโมชั่นแรงกวาก็จะทําใหสูญเสียสวนแบงการตลาดได และสิ่งที่ผูบริหารตองทําคือ
การทํากลยุทธเพ่ือไมใหสูญเสียสวนแบงตลาดนี้ไปมากจนเกินไป และทําใหลูกคารูสึกวาการใช
ระบบแบงจายรายเดือน Citibank PayLite เปนทางเลือกดีที่สุดสําหรับการใชจายเงินอยางฉลาด
และระบบแบงจายรายเดือนเปนการใชจายเงินที่ไมหนักจนเกินไป 



 

 

15 

  1.2.4 อํานาจการเจรจาตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)  
   แบรนดหรือรานคาที่ใหบริการซึ่งถือเปนลูกคาจะมีผลกระทบตอ

อุตสาหกรรมดวย ถาลูกคามีอํานาจตอรอง สภาพการแขงขันจะสูง เพราะลูกคาหรือแบรนดสามารถ
ที่จะกดดันเรตอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมใหต่ําลง และบริการดีขึ้น และสามารถเปลี่ยนไป
ทําโปรโมชั่นกับคูแขงขัน ลูกคาจะมีอํานาจการเจรจาตอรองสูงเม่ือมียอดขายสูงในสัดสวนสูงจาก
บริษัท ลูกคามีทางเลือกอ่ืนๆ ในการเลือกทําโปรโมชั่นมากมาย เน่ืองจากบัตรเครดิตแตละแบงก
ในตลาดไมแตกตางกันมาก ลูกคาจะเลือกทําโปรโมชั่นกับรายใดก็ไดที่เปนรายใหญมีผูถือบัตร
ในตลาดสูงในระดับเดียวกัน  

   ในกรณีน้ีนอกจากเราจะทําการลดราคาอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
เพ่ือลงไปแขงขันแลวเรายังตองกําหนดกลยุทธตางๆ ออกมาเพ่ือจะสูกับคูแขง และสรางอํานาจ
การตอรองกับลูกคาเองอีกดวย เชน ใชความเปนผูนําดานฐานบัตรเครดิตที่มียอดใชจายสูงสุด 
ถึงแมจะไมไดมีผูถือบัตรมากที่สุดก็ตาม ซ่ึงแสดงใหเห็นวาลูกคาของเราเปนลูกคาที่มีคุณภาพสูง
และเชิญชวนรานคาหรือแบรนดมาทําโปรโมชั่นรวมกันแบบ Excusive กับรานคานั้นๆ รวมถึง
การที่เรามีบัตรโคแบรนดตางก็สามารถเขาไปทําโปรโมชั่นตางๆ ในหางน้ันๆ ไดดีกวาคูแขง 

  1.2.5 อํานาจการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ (Bargaining Power 
of Suppliers)  

   ถา Supplier มีอํานาจตอรองการแขงขันจะสูง เน่ืองจากผูจําหนาย
วัตถุดิบสามารถกระทบธุรกิจไดดวยการขึ้นราคา หรือลดปริมาณของวัตถุดิบลง  

   ผูจําหนายวัตถุดิบจะมีอํานาจการเจรจาตอรองสูงเม่ือ 
   1) มีผูจําหนายวัตถุดิบนอยราย แตจําหนายไปยังบริษัทจํานวนมาก 
   2) ผูซื้อผลิตภัณฑ ซื้อเปนสัดสวนที่นอยจากผูจําหนายวัตถุดิบ 

เม่ือเทียบกับลูกคารายอ่ืน 
   3) ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชวัตถุดิบอ่ืนสูง  
   4) ไมมีผลิตภัณฑแทน 
   ในธุรกิจแบงจายรายเดือนนั้นจะถือวาบริษัทเจาของเครื่องรูดบัตร

ตางสามารถที่จะถือวาเปน Supplier ไดทั้งสิ้น ซ่ึงในปจจุบันถือวามีตัวเลือกมากพอสมควรจึงไม
คอยมีปญหาในการตอรองกับ Supplier เทาไรนักในธุรกิจน้ีเน่ืองจากเปนการประมูล 

 1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) 
  การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) เปนการประเมินสภาพแวดลอม

ทั้งภายนอก และภายในวาสงผลการดําเนินธุรกิจอยางไร การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายนอก 
ตองประเมินสภาพแวดลอมระดับมหาภาค (Macro environment) เชน สภาพแวดลอมดาน
เศรษฐกิจ ดานสังคมวัฒนธรรม ดานกฎหมายและการเมือง ดานเทคโนโลยี รวมทั้งคูแขง ผูซื้อ 
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Suppliers และสินคาทดแทนเพ่ือพิจารณาวาสภาวะใดสงผลดีตอธุรกิจ กอใหเกิดโอกาสที่ดีทาง
ธุรกิจ ก็จะจัดวาเปน “Opportunity” สวนถาสภาวะหรือปจจัยใด กอใหเกิดผลเสียตอธุรกิจ คุกคาม
ตอการดําเนินธุรกิจ ก็จะจัดวาเปน “Threats”  

  สวนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในนั้นหมายถึง ปจจัยภายในองคกร 
เชน โครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคกร รวมทั้งทรัพยากรขององคกรในดานตางๆ ไมวาจะ
เปนฝายการตลาด ฝายการเงิน ฝายทรัพยากรมนุษย ฝายปฏิบัติการ เปนตน โดยพิจารณา
ปจจัยตางๆ เหลาน้ี วามีความแข็งแกรงเพียงใด ถาเปนจุดแข็งขององคกรถือวาเปน “Strengths” 
แตถาเปนปญหา หรือจุดออนขององคกรถือวาเปน “Weaknesses” 

  การวิเคราะห SWOT เพ่ือทราบจุดแข็ง และจุดออนขององคการ และมีการ
จัดการดาน Strengths ใหเหมาะสม ถามีโอกาสของธุรกิจ และเตรียมพรอม Strengths เพื่อ
หลีกเลี่ยงตอภัยคุกคามของธุรกิจ ในลักษณะเดียวกัน เมื่อเราทราบ Weakness ขององคกร  
เราจะตองพยายามหาโอกาสที่จะเอาชนะ Weakness หรือทําให Weakness ลดนอยลง รวมทั้ง 
ตองเลี่ยงตอภัยคุกคามตอองคกรดวยเชนกัน 

 

 
 

 แผนภาพที่ 3  ภาพตัวอยางแสดงการวิเคราะห SWOT Analysis 
 

  ในการวิเคราะห SWOT องคกรควรไดศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกกิจการ ตลอดจนผลกระทบจากปจจัยตางๆ เพื่อทําให
ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

  S = Strength (จุดแข็ง) หมายถึง การดําเนินงานภายในองคกรที่สามารถ
กระทําไดดี องคกรจะตองวิเคราะหการดําเนินงานภายใน เชน การบริหาร การเงิน การตลาด 
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การผลิต และการวิจัยพัฒนา เพ่ือพิจารณาเปนระยะ องคกรที่บรรลุความสําเร็จจะกําหนดกลยุทธ
ขององคกร โดยใชประโยชนจากจุดแข็งของการดําเนินงานภายในเสมอ 

  W = Weakness (จุดออน) หมายถึง การดําเนินงานภายในองคกรที่ทําได
ไมดี อาจเปนเพราะการขาดแคลนทรัพยากรในองคกรที่จะสงเสริมใหการดําเนินงานลุลวงดวยดี 
ไดแก การบริหาร การเงิน การตลาด การผลิต การวิจัยพัฒนา ซ่ึงเปนขอดอยขององคกรที่ทําให
ไมประสบความสําเร็จ องคกรจะตองกําหนดกลยุทธที่สามารถลบลาง หรือปรับปรุงจุดออน  
การดําเนินงานภายในเหลาน้ีใหดีขึ้น 

  O = Opportunity (โอกาส) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอก ที่เปน
ประโยชนตอการดําเนินงานขององคกร องคกรตองคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม 
เชน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี และการแขงขันอยูเปนระยะ เพ่ือการแสวงหาประโยชน
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงความเปล่ียนแปลงอาจสงผลถึงความตองการ
ของผูบริโภค ทัศนคติของพนักงาน ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธไปตามความเปลี่ยนแปลงดวย 

  T = Threats (อุปสรรค) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกที่คุกคามตอ
การดําเนินงานขององคกร สภาพแวดลอมภายนอกเหลานี้ไดแก เศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
เทคโนโลยี และการแขงขัน เปนตน ซ่ึงสงผลลบตอการดําเนินงานขององคกร เชน ทําใหความ
ตองการของผูบริโภคลดลง ทัศนคติของพนักงานแยลง ทําใหตองมีการปรับกลยุทธเพื่อขจัด 
หลีกเลี่ยงสภาพแวดลอมที่สงผลลบตอองคกร 

  จุดแข็ง (Strengths) 
  จุดแข็งดานทรัพยากรและความสามารถทางการแขงขัน 
  1. มีสภาพการเงินที่แข็งแกรงในการที่จะผลักดันธุรกิจใหเติบโตได 
  2. เปนผูนําตลาดในดานภาพพจน ชื่อเสียงขององคกรที่แข็งแกรง  
  3. มีชองทางการใหบริการระบบแบงจายมากที่สุดติด 1 ใน 3 ของตลาด 
  4. มีความโดดเดนดานการใหบริการและสราง Brand Loyalty อยางมี

ประสิทธิภาพ 
  5. มีการทําการตลาดที่ดึงดูดลูกคาอยูอยางสมํ่าเสมอ 
  จุดออน (Weaknesses) 
  จุดออนดานทรัพยากรและความสามารถทางการแขงขัน 
  1. ตนทุนในการทําการตลาดในโปรแกรมตางๆยังไมเหมาะสมเทาที่ควร 
  2. เคร่ืองรูดบัตรเครดิตแบบผอนชําระในบางรานคาน้ันลาสมัยเกินไป 
  3. ภาพพจนหรือชื่อเสียงของ Citibank PayLite คอนขางเกาและไมมี

ความแปลกใหมเทาที่ควร 
  4. การบริหารดานสายงานตางๆ เปลี่ยนแปลงบอยทําใหเกิดปญหาดาน

การดําเนินงาน 
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  โอกาส (Opportunities) 
  โอกาสขององคกร 
  1. มีโคลงการขยายตลาดดานภูมิศาสตรใหมมากขึ้น 
  2. การขยายชองทางการใหบริการระบบแบงจายรายเดือนในสายผลิตภัณฑ

ใหมๆ มากขึ้น 
  3. การที่มีการออกบัตรเครดิตรวมกับหางสรรพสินคาตางๆ ทําใหเกิดชองทาง

การตลาดใหมๆ 
  4. การมีผูถือบัตรเครดิตมากขึ้นทําใหทําการตลาดในระบบแบงจาย 

รายเดือนไดมากขึ้นดวย 
  อุปสรรค (Threats) 
  อุปสรรคภายนอกขององคกร 
  1. การเพ่ิมขึ้นของคูแขงขันหนาใหมที่มีศักยภาพทําใหสวนแบงตลาดลดลง 
  2. การเกิดขึ้นของผลิตภัณฑทดแทน เชน การทําการตลาดสําหรับบัตร

เครดิตที่รูดเต็มจํานวน 
  3. การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอตลาดบัตรเครดิตและการทํากลยุทธ

ขององคกร 
  4. อํานาจการตอรองของลูกคาที่เพ่ิมมากขึ้น 
2. การกําหนดกลยุทธ (Strategic Formulation) 
 2.1 ทฤษฎี TOWS Matrix 
  หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และขอจํากัดแลว ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธ
แบบแมตริกซโดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะห
ที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพ่ือกําหนด
ออกมาเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธประเภทตาง ๆ  

  ในการนําเทคนิคที่เรียกวา TOWS Matrix มาใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนด
ยุทธศาสตรและกลยุทธน้ัน จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังน้ี 

  1. การระบุจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด โดยที่การประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนการระบุใหเห็นถึงจุดแข็งและจุดออนจะเปนการประเมินภายในองคการ 
สวนการประเมินสภาพแวดลอมที่เปนโอกาสและขอจํากัดจะเปนการประเมินภายนอกองคการ 
กลาวไดวา ประสิทธิผลของการกําหนดกลยุทธที่ใชเทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด ที่ละเอียดในทุกแงมุม เพราะ
ถาวิเคราะหไมละเอียดหรือมองไมทุกแงมุม จะสงผลทําใหการกําหนดกลยุทธที่ออกมาจะขาด
ความแหลมคม 



 

 

19 

  2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางจุดแข็งกับโอกาส จุดแข็งกับขอจํากัด 
จุดออนกับโอกาส และจุดออนกับขอจํากัด ซ่ึงผลของการวิเคราะหความสัมพันธในขอมูลแตละคู
ดังกลาว ทําใหเกิดยุทธศาสตรหรือกลยุทธสามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

   1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร
หรือกลยุทธในเชิงรุก ตัวอยาง กรมธนารักษ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และ
มีโรงกษาปณที่ทันสมัย มีโอกาส คือ สามารถหารายไดจากการผลิตเหรียญได ทั้งหมดสามารถ
นํามากําหนดยุทธศาสตรในเชิงรุก คือ ยุทธศาสตรการรับจางผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและ
ตางประเทศ 

    2) กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการ
ประเมินสภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปน
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการมีจุดแข็ง ขณะเดียวกันองคการก็
เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใช
จุดแข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัดที่มาจากภายนอกได ตัวอยาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มีจุดแข็ง คือ เปนมหาวิทยาลัยที่เปดโอกาสการศึกษาใหแกประชาชนทั่วประเทศ ขณะเดียวกัน
มีขอจํากัด คือ งบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐมีไมเพียงพอที่จะสามารถจัดตั้งหนวยงาน
ของตนเองอยูทุกจังหวัดทั่วประเทศได ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเชิงปองกัน คือ 
ยุทธศาสตรการสรางความรวมมือกับโรงเรียนในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 

   3) กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร
หรือกลยุทธในเชิงแกไข ทั้งนี้เนื่องจากองคการมีโอกาสที่จะนําแนวคิดหรือวิธีใหมๆ มาใชใน 
การแกไขจุดออนที่องคการมีอยูได ตัวอยาง ระบบราชการมักมีจุดออน คือ มีขั้นตอนการทํางาน
ที่ยาว ใชเวลามาก ขณะเดียวกันก็มีโอกาส คือ โอกาสของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช ทั้งหมดสามารถนํามากําหนดยุทธศาสตรเชิงแกไข คือ ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารจัดการและในกระบวนการทํางาน
ของราชการใหมากขึ้น (e-Administration)  

   4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน
สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธศาสตร
หรือกลยุทธในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและขอจํากัดภายนอกที่องคการ
ไมสามารถควบคุมได ตัวอยาง ประเทศไทย จุดออน คือ ตองนําเขานํ้ามันดิบจากตางประเทศ 
ประกอบกับพบขอจํากัด คือ ราคานํ้ามันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นอยางมาก ทั้งหมดนํามากําหนด
ยุทธศาสตรในเชิงรับ คือ ยุทธศาสตรการรณรงคประหยัดพลังงานทั่วประเทศอยางจริงจัง และ
ยุทธศาสตรการหาพลังงานทดแทนที่นําทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่มีอยูมาใชมากขึ้น 
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แผนภาพที่ 4 ภาพตัวอยางแสดง TOWS Matrix 
ที่มา: http://www.msit.mut.ac.th/newweb/phpfile/showwebboard.php  
 

 2.2 แนวคิดและทฤษฎีการกําหนดกลยุทธ 3 ระดับ 
  การกําหนดกลยุทธ เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาส

และอุปสรรค ที่ไดจากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนที่
ไดจาการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน โดยองคการจะตองกําหนดและเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดที่
เหมาะสมกับองคการที่สุด ผูบริหารตองพยายามตอบคําถามวาทําอยางไรองคการจึงจะไปถึง
เปาหมายที่ไดกําหนดไวได โดยใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคการกําหนดเปนกลยุทธ 
ทั้งน้ีจะตองคํานึงถึงระดับที่แตกตางกันของกลยุทธดวย ซ่ึงมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ 

  2.2.1 กลยุทธระดับองคการ (Corporate Strategy) เปนกลยุทธที่
ครอบคลุมและบงบอกถึงกลยุทธโดยรวม และทิศทางในการแขงขันขององคการวา องคการจะมี
การพัฒนาไปสูทิศทางใด จะดําเนินงานอยางไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแตละหนวยของ
องคการอยางไร  

    กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy) เปนกลยุทธรวมของ
องคกรที่จะแสดงถึงแนวทางการดําเนินธุรกิจทุกอยางในอนาคตขององคกรได และสามารถแยก
ไดเปน 4 แนวทางตามลักษณะของการดําเนินธุรกิจ  

    1) Growth Strategies โดยทั่วไปทุกองคกรนิยมที่จะเลือกกลยุทธ
น้ีในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือที่จะใหธุรกิจมีการขยายตัวหรือมีสวนแบงทางการตลาดมากขึ้น อาจเปน
การหาตลาดใหมหรือกลุมเปาหมายที่วางไว  
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    2) Stability Strategies เปนกลยุทธที่ตลาดและสินคาไมคอยมี
การเปลี่ยนแปลง ไมมีการลงทุนเพ่ิมเติม และยังคงโครงสรางบริหารไวดังเดิม  

    3) Retrenchment Strategies เปนกลยุทธการหดตัวที่เกิดจาก
แรงกดดันจากสิ่งแวดลอมภายในและส่ิงแวดลอมภายนอก เชนเทคโนโลยีที่ตายแลวยอมจะตอง
มีความตองการในตลาดลดลง ดังน้ันควรจะพิจารณาวาควรดําเนินงานตอไปไดหรือไม  

    4) Combination Strategies เปนการผสมผสานกลยุทธตามแนวทาง
ทั้งสามขางตน มีการใชกลยุทธที่คูขนานกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับองคกรที่มีผลิตภัณฑที่
หลากหลายตองมีการผสมผสาน 

  2.2.2 กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เปนการกําหนดกลยุทธ
ในระดับที่ยอยลงไป จะมุงปรับปรุงฐานะการแขงขันขององคการกับคูแขง และระบุถึงวิธีการท่ี
องคการจะใชในการแขงขัน มุงปรับปรุงฐานะการแขงขันของผลิตภัณฑใหสูงขึ้น โดยอาจรวมกลุม
ผลิตภัณฑที่คลายกันไวดวยกัน ภายในหนวยธุรกิจเชิงกลยุทธ (Strategic Business Unit–SBU) 
เดียวกัน กลยุทธระดับธุรกิจของ SBU น้ีจะมุงการเพ่ิมกําไร (Improving Profitability) และขยาย
การเติบโต (Growth) ใหมากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกลยุทธในระดับน้ีวากลยุทธการแขงขัน (Competitive 
Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เปนกลยุทธระดับที่สองขององคกรซ่ึงสามารถ
ที่จะแยกพิจารณาได 3 แนวทาง  

    1) กลยุทธการเปนผูนําดานตนทุน (Cost-Leadership Strategies) 
    2) กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategies) 

เปนการใชความแตกตางของสินคาหรือผลิตภัณฑเปนกลยุทธในการแขงขัน โดยสามารถสนองตอบ
ตอความตองการของผูบริโภคไดในรูปแบบที่คูแขงไมสามารถทําได  

    3) กลยุทธการมุงเนนลูกคาเฉพาะกลุม (Focus Strategy) เปน
การมุงตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมในจํานวนจํากัด โดยอาจจะเปนเฉพาะภูมิภาค สามารถที่จะ
ตอบสนองลูกคาในกลุมไดดีกวาผูอ่ืน  

     - Cost Focus เปนการมุงเนนการทําตนทุนต่ําแตมุงเจาะกลุม
ลูกคาเฉพาะสถานที่โดยไมสนลูกคากลุมอ่ืนเลย  

     - Differentiation Focus เปนกลยุทธที่มุงเนนเฉพาะกลุมหรือ
สินคาเฉพาะอยาง และมีการเสนอสินคาหรือบริการที่แตกตางจากคูแขง 

  2.2.3 กลยุทธระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) เปนการกําหนด
กลยุทธที่ครอบคลุมวิธีการในการแขงขัน แกผูเก่ียวของในหนวยงาน (Function) ตางๆ มุงเนน
ใหแผนกงานตามหนาที่พัฒนากลยุทธขึ้นมา โดยอยูภายใตกรอบของกลยุทธระดับองคการและ
กลยุทธระดับธุรกิจ เชน แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดําเนินงานทั่วไป แผนการดาน
ทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เปนตน  
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    กลยุทธดานการตลาด 
    1) การมุงเนนการสรางผลิตภัณฑ (Product) เพ่ือตอบสนองกลุม

ตลาดเปาหมายใหมีความชัดเจน คือ การจําแนกกลุมลูกคาเปาหมาย แลวสรางผลิตภัณฑ
ตอบสนองเฉพาะกลุมเพ่ิมขึ้น  

     2) การสรางตราย่ีหอสินคาและการประกาศใหกลุมลูกคาเปาหมาย
เกิดการจดจํา เม่ือเกิดความตองการในสินคา ก็จะเลือกตรายี่หอสินคาเปนสําคัญ 

    3) การขยายตลาดและการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
ทั้งภายในประเทศสหรัฐอเมริกาและตางประเทศ ใหมีความครอบคลุม ใหลูกคาสามารถซ้ือหาได 
ดวยความสะดวก รวดเร็วที่สุด 

    4) ดานราคา (Price) จากการที่บริษัทมีการประกาศนโยบายตาม
กลยุทธการเติบโต และจากการกลยุทธการเนนเปนผูนําทางดานตนทุนจะทําใหบริษัทสามารถ
ขายสินคาไดในราคาที่ต่ํากวาคูแขงในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน 
 

การจัดการการตลาดและกลยุทธการตลาด 
 

1. วิเคราะหสวนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s Service Marketing Mix)  
 กลยุทธทางการตลาดนั้นมีอยูมากมาย แตที่เปนที่รูจักและเปนพ้ืนฐานที่สุดก็คือ

การ ใช 4P (Product Price Place Promotion) ซึ่งหลักการใชคือการวางแผนในแตละสวนให
เขากัน และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายที่เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด แตในบางธุรกิจที่เปน
ธุรกิจบริการจะมีองคประกอบที่เปนสวนประสมทางการตลาดที่แตกตางออกไป เพราะธุรกิจที่
เปนงานบริการเปนอะไรที่มีความหลากหลายมาก  

 การจัดการทางดานการตลาดของการบริการนี้จะตองผสมผสานกัน จนไมอาจจะ
แบงแยกออกจากกันไดอยางชัดเจนขึ้นอยูกับแตละบริการดวย ซ่ึงจําเปนตองใช 7P’s ของบริการ
ที่ตองสอดประสานกันอยางดีจึงจะไดประสิทธิผล มีดังน้ี 

 1.1 ผลิตภัณฑ (Product) ก็คือสินคาหรือบริการที่เราจะเสนอใหกับลูกคา 
แนวทางการกําหนดตัว product ใหเหมาะสมก็ตองดูวากลุมเปา หมายตองการอะไร เชน ตองการ
นํ้าผลไมที่สะอาด สด ในบรรจุภัณฑถือสะดวก โดยไมสนรสชาติ เราก็ตองทําตามที่ลูกคาตองการ 
ไมใชวาเราชอบหวานก็จะพยายามใสนํ้าตาลเขาไป แตโดยทั่วไปแนวทางที่จะทําสินคาใหขายได
มีอยูสองอยางคือ  

  1.1.1 สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตองเปน
สิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและลูกคาตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เชน คุณสมบัติ
พิเศษ รูปลักษณ การใชงาน ความปลอดภัย ความคงทนโดยกลุมลูก คาที่เราจะจับก็จะเปน
ลูกคาที่ไมมีการแขงขันมาก (niche market)  
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  1.1.2 สินคาที่มีราคาต่ําน่ันคือ การยอมลดคุณภาพในบางดานที่ไมสําคัญ
ลงไป เชน สินคาที่ผลิตจากจีนจะมีคุณภาพไมดีนักพอใชงานได แตถูกมากๆ หรือสินคาที่
เลียนแบบแบรนดดังๆ ในซุปเปอรสโตรตางๆ จริงๆ แลวสําหรับนักธุรกิจมือใหมควรเลือกใน
แนวทาง สรางความแตกตางมากกวา การเปนสินคาราคาถูกเพราะ หากเปนดานการผลิตแลว
รายใหญ จะมีตนทุนการผลิตที่ถูกกวารายยอย แตหากเปนดานบริการ เราอาจจะเร่ิมตนที่ราคา
ถูกกอน แลวคอยๆ หาตลาดที่ราย ใหญไมสนใจ  

 1.2 ราคา (Price) ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวาคิดอะไร
ไมออกก็ลดราคาอยางเดียวเพราะการลดราคาสินคา อาจจะไมไดชวยใหการขายดีขึ้นได หากปญหา
อ่ืนๆ ยังไมไดรับการแกไข การตั้งราคาในท่ีน้ีจะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และ
กลุมเปาหมายของเรา เชน หากเราขายนํ้าผลไมที่จตุจักร ราคาอาจจะตองถูกหนอย แตหากขาย
ที่สยาม หากตั้งราคาถูกไป เชน 10 บาท กลุมที่เปนเปาหมายอยากใหซ้ืออาจจะไมซ้ือ แตคนที่
ซ้ืออาจจะเปนคนอีกกลุมซ่ึงมีนอยกวาและไมคุม ที่จะขายแบบนี้ในสยาม ยิ่งไปกวาน้ันหากราคา 
และรูปลักษณสินคาไมเขากัน ลูกคาก็จะเกิดความของใจและอาจจะกังวลที่จะซ้ือ เพราะราคาคือ
ตัวบงบอกภาพลักษณของสินคาที่สําคัญที่สุด อยางไรก็ตาม ในดานการทําธุรกิจขนาดยอมแลว 
ราคาที่เราตองการ อาจไมไดคิดอะไรลึกซ้ึงขนาดน้ัน แตจะมองกันในเรื่องของตัวเลข ซ่ึงจะมีวิธี
กําหนดราคางายตางๆ ดังน้ี 

  1.2.1 กําหนดราคาตามลูกคา คือการกําหนดราคาตามที่เราคิดวา ลูกคา
จะเต็มใจจาย ซ่ึงอาจจะไดมาจากการทําสํารวจ หรือแบบสอบถาม  

  1.2.2 กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาดซึ่ง
อาจจะต่ํามากจนเราจะมีกําไรนอย ดังนั้นหากเราคิดที่จะกําหนดราคาตามตลาด เราอาจจะตอง
มาน่ังคิดคํานวณยอนกลับวา ตนทุนสินคาควรเปนเทาไรเพ่ือจะไดกําไรตามที่ตั้งเปา แลวมา
หาทางลดตนทุนลง  

  1.2.3 กําหนดราคาตามตนทุน+กําไร วิธีน้ีเปนการคํานวณวาตนทุนของ
เราอยูที่เทาใด แลวบวกคาขนสง คาแรงของเรา บวกกําไร จึงไดมาซ่ึงราคา แตหากราคาที่ไดมา
สูงมาก เราอาจจําเปนตองมีการทําประชาสัมพันธ หรือปรับภาพลักษณ ใหเขากับราคานั้น  

 1.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) คือ วิธีการนําสินคาไปสูมือของลูกคา  
หากเปนสินคาที่จะขายไปหลายๆ แหง วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก 
หลักของการเลือกวิธีกระจายสินคานั้นไมใชขายใหมากสถานที่ที่สุดจะดีเสมอ เพราะมันขึ้นอยู
กับวาสินคาของทานคืออะไร และกลุมเปาหมายทานคือใคร เชนของใชในระดับบน ควรจะจํากัด
การขายไมใหมีมากเกินไป เพราะอาจจะทําใหเสียภาพลักษณไดสิ่งที่เราควรจะคํานึงอีกอยาง
ของวิธีการกระจายสินคาคือตนทุนการกระจายสินคา เชน การขายสินคาใน 7-eleven อาจจะ 
กระจายไดทั่วถึง แตอาจจะมีตนทุนที่สูงกวา หากจะกลาวถึงธุรกิจที่เปนการขายหนาราน Place 
ในที่นี้ก็คือ ทําเล ซึ่งก็ควรเลือกที่ ใหเหมาะสมกับสินคาของเราเชนกัน อยางมาบุญครองกับ 
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สยามเซ็นเตอร จะมีกลุมคนเดินที่ตางออกไปและลักษณะสินคาและ ราคาก็ไมเหมือนกันดวย
ทั้งๆ ที่ตั้งอยูใกลกัน ทานควรขายที่ใดก็ตองพิจารณาตามลักษณะสินคา  

 1.4 การสงเสริมการตลาดและการสื่อสารทางการตลาด (Promotion & IMC) 
ไมมีสินคาชนิดใดที่จะประสบความสําเร็จได ถาไมมีโปรแกรมการสื่อสารการตลาดที่ดี ซึ่งมี
บทบาทในการใหขอมูลที่จําเปนกับลูกคา ชักชวนใหเห็นประโยชนที่จะไดรับ ตลอดจนกระตุนให
ลูกคาตัดสินใจซื้อบริการเร็วขึ้น แตหลักการส่ือสารการตลาดของการบริการมักจะเนนที่การสอน
ลูกคาเก่ียวกับบริการน้ันๆ วามีประโยชนอยางไรบาง เม่ือใดจึงควรจะใชจะหาไดที่ไหน และ
จะตองทําอยางไรบางในการมารับบริการน้ันๆ  

 1.5 พนักงานผูใหบริการและลูกคาที่มีสวนรวมในงานบริการน้ันดวย สงมอบ
บริการ (People) มีบริการหลายชนิดที่เจาะจงใหลูกคาและพนักงานตองมามีสวนรวมในงานบริการ
รวมกัน ขาดฝายใดฝายหนึ่งไมได เชน การใหบริการตัดผม  

 1.6 เกิดความประทับใจจากสิ่งที่เห็น (Physical Evidence) มีสวนในการชวย
ทําใหลูกคารูสึกวา บริการน้ันมีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ไดแก อาคารสํานักงาน
สถานที่ที่ใหบริการ เคร่ืองมือที่ใช การแตงกายของพนักงานที่เหมาะสม  

 1.7 กระบวนการออกแบบบริการ (Process Design) เปนการสงมอบบริการให
ลูกคา ถาการออกแบบทําไดดี การสงมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ ถูกตองตรงเวลา มีคุณภาพ
สมํ่าเสมอ แตถาขั้นตอนการออกแบบบริการไมดีพอก็จะทําใหลูกคารูสึกรําคาญ หรือทําใหลูกคา
ไมพอใจ จนทําใหเลิกใชบริการไป 

2. แนวคิดการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
 Customer Relationship Management หรือ CRM คือกลยุทธการบริหาร

จัดการอยางหน่ึง ซ่ึงถูกออกแบบมาเพื่อชวยองคการใหสามารถจัดการกระบวนการตางๆ ภายใน 
ใหดําเนินการไดอยางสอดคลองและตอบสนองตอความตองการของลูกคา เพื่อใหลูกคาเกิด
ความพอใจสูงสุด นํามาซ่ึงความภักดีของลูกคา รายไดที่เพ่ิมขึ้นและการทํากําไรในระยะยาว 
สวนหนึ่งของกลยุทธ CRM จําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีมาเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลลูกคา 
ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่จะทําใหองคการสามารถดําเนินงานเพื่อสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้น ซ่ึงถาจะใหเห็นภาพชัดเปรียบไดกับการที่องคการจะตอง
สูญเสียลูกคาออกไปอยูตลอดเวลาและ CRM ก็คือเคร่ืองมือที่จะมาลดอัตราการสูญเสียลูกคาให
ต่ําลงนั่นเอง  
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แผนภาพที่ 5 ภาพตัวอยางแสดงการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
 

 ความสําคัญของการบริหารงานลูกคาสัมพันธ (CRM) ชวยใหองคกรสามารถ
เพ่ิมความสัมพันธอันดีใหกับลูกคา เพ่ิมรายไดลดคาใชจายตางๆโดยเฉพาะเรื่องคาใชจายในการ
แสวงหาลูกคาและเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา โดยการสรางกระบวนการทํางานและพัฒนา
ผลิตภัณฑตามความตองการของลูกคา จํานวนผูประกอบการ ที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วในปจจุบัน 
สามารถนําแนวทางการบริหารลูกคาสัมพันธ เชน แนวทางที่สําคัญในการจัดการระบบการ
บริหารงานและสรางมาตรฐานการทํางานได เชน การรวบรวมการเกี่ยวกับขอมูลของลูกคา  
การจัดการเก่ียวกับชองทางการสื่อสารและการพัฒนาสินคาและบริการเพื่อสนองตอบสิ่งที่ลูกคา
ตองการประโยชนของการบริหารลูกคาสัมพันธ(CRM)ตอองคกร คือ 

 1. การเพิ่มรายไดจากการขาย (Sale Revenue Increase) การมุงเนนการ
สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา เพ่ือทําใหลูกคาเกิดความภักดีการใชสินคาหรือบริการ (Customer 
Loyalty) การนําหลักการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) มีรายไดที่เพ่ิมขึ้น ปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานในบริษัท ลดรายจายในการดําเนินงาน และตนทุนการหาลูกคาใหมๆ หรือดึงลูกคา
กลับมาใชสินคาหรือบริการอีกคร้ัง  

 2. การบริหารของวงจรการทําธุรกิจของลูกคา (Customer Life Cycle 
Management) 

  2.1 การหาลูกคาใหมเขาองคกร (Customer Acquisition) โดยการสราง
ความเดนของสินคาหรือบริการที่ใหม และเสนอความความสะดวกสบายใหกับลูกคา 
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  2.2 การเพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคาเพ่ือทําการซื้อสินคาและบริการ 
โดยผานขั้นตอนการทํางาน ที่กระชับเพ่ือการสนองตอบความตองการของลูกคาไดรวดเร็วและ
ถูกตอง และการทํางานที่สนองตอบส่ิงที่ลูกคาตองการหรือเสนอสิ่งที่ลูกคาตองการ โดยผาน
หนวยงานลูกคาสัมพันธ  

  2.3 การรักษาลูกคา (Customer Retention) ใหอยูกับองคการนานที่สุด 
และการดึงลูกคาใหกลับมา ใชสินคาหรือบริการ โดยฟงความคิดเห็นจากลูกคาและพนักงานใน
องคกร (Listening) รวมถึงการเสนอสินคาและบริการใหม  

 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Improving Integration of 
Decision Making Process) การเพ่ิมการประสานงานในฝายตางๆของบริษัท โดยเฉพาะการใช
ระบบฐานขอมูลของลูกคารวมกัน และผูบริหารสามารถดึงขอมูลจากระบบตางๆ มาประกอบการ
ตัดสินใจ เชน รายละเอียดของลูกคาที่ติดตอเขามาในฝายลูกคาสัมพันธ (Call Center)  
รายละเอียดของการจายเงินของลูกคาจากฝายขายกิจกรรมทางการตลาดที่เสนอใหลูกคาแตละ
กลุมหรือแตละบุคคลจากฝายการตลาด (Marketing) และการควบคุมปริมาณของสินคาในแตละ
ชวงจากฝายสนิคาคงคลัง (Inventory Control) เปนตน 

 4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Enhanced Operational Efficiency) 
การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของฝายตางๆ ของบริษัท 
โดยขอมูลตางๆ น้ันไดมาจากชองทางการสื่อสาร เชน Fax โทรศัพท และอีเมล เปนตน 

  4.1 ฝายการตลาด (Marketing) ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM)  
มีสวนชวยใหบริษัท สามารถวิเคราะหวาวิธีใดที่ควรจัด จําหนายสินคาผานชองทางการขาย 
(Sales Channels) ตางๆ เชน ตัวแทนการขาย (Sales Representatives) และ ผานทางเวบไซด 
(Website) ระบบการบริหารลูกคาสัมพันธยังมีบทบาทสําคัญกับชองทางการสื่อสาร (Communication 
Channels) เชน ระบุชองทางการสื่อสารที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการขายสินคาชนิดน้ันหรือลูกคา
แตละราย หรือ การระบุ พนักงานที่เหมาะสม ที่สุดในการใหบริการหรือติดตอกับลูกคารายน้ันๆ 

  4.2 ฝายลูกคาสัมพันธ (Customer Service ) และฝายสนับสนุน ระบบการ
บริหารลูกคาสัมพันธในฝายลูกคาสัมพันธ (Customer Service ) และฝายสนับสนุน ที่สําคัญคือ
ดานการดูแลลูกคา เชน ระบบการจัดการเก่ียวกับขอมูล รายละเอียดของลูกคาในองคกร และ
ระบบแสดงรายละเอียดของขอสัญญาระหวางองคกรกับลูกคา (Detail Service Agreement) 
นอกจากนี้แลวระบบจัดการทางดานอีเมลล (Email Management System) ถือวาเปนสวนสําคัญ
ในการสรางกลยุทธทางดานการบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) เชน สามารถยอนหลังดูอีเมลลของ
ลูกคาในอดีตได และระบุผูแทนฝายขายที่เหมาะสมที่สุดกับลูกคารายน้ันไดโดยขอมูลที่ใชอาจจะ
มาจากขอมูลตางๆ ที่ลูกคาเคยติดตอดวย 

  4.3 กิจกรรมที่สรางความภักดีและการรักษาลูกคา (Loyalty And Retain 
Program) การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยูกับการแยกความแตกตาง
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เหลาน้ีตามกลุมลูกคา เชน การจําแนกประเภทของลูกคาออกตามความตองการของลูกคา  
ประวัติสวนตัวของลูกคาและประวัติการซื้อ นอกจากนี้ยังสามารถกิจกรรมลูกคายอนหลัง เพื่อ
บริษัทจะไดนําขอมูลเหลาน้ีไปวิเคราะหหาขอมูลเชิงลึก เชน ชองทางการสื่อสารเหมาะสมที่สุด
ของลูกคาแตละราย พฤติกรรมการซื้อของลูกคา (Customer Behavior) และสินคาที่มีความพิเศษ
เฉพาะตัว สําหรับลูกคาแตละราย  

 5. เพิ่มความรวดเร็วในการใหบริการ (Speed of Service) การใชหลักการ
บริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) สามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยมุงเนนที่การตอบสนอง
ความตองการของลูกคาจะตองรวดเร็วและถูกตอง โดยเฉพาะการตอบสนองแบบใหบริการ หรือ
ตอบสนองกับลูกคาทันที  

 6. การรวบรวมรายละเอียดตางของลูกคา การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) 
ไดชวยใหเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของฝายตางๆ ในบริษัทไดมากข้ึน เพราะวาการบริหาร
ลูกคาสัมพันธ (CRM) ชวยการจัดการเก่ียวกับขอมูลของลูกคาที่มีอยูไดมากขึ้น ทําใหขอมูลเก็บ
อยางเปนระบบอยางเชื่อมโยงขึ้นบริษัทและจะสามารถนําฐานขอมูลน้ีมาใชในระบบตางๆ ได 

 7. การลดตนทุนในดานการขายและการจัดการ การลดลงของตนทุนการดําเนินงาน
น้ันมาจากใชหลักการบริหารลูกคาสัมพันธ เน่ืองจากบริษัทมีระบบการจัดการที่เนนในเรื่องการ
สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา เขาใจความตองการของลูกคาและตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดมากขึ้น ทําใหบริษัท ไมสูญเสียตนทุนในการดึงลูกคากลับเปนลูกคาขององคกรอีก และ
ตัดกระบวนการและกิจกรรมที่ไมกอใหเกิดรายไดแกบริษัทออกดวย 

 8. การสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) ใหกับลูกคาในปจจุบันลูกคาน้ันพยายาม
แสวงหาความพึงพอใจสูงสุดจากสินคาและบริการ สิ่งที่ลูกคาตองการจึงไมใชแคคุณคาอีกตอไป 
แตตองการคุณคาเพ่ิมที่ทําใหลูกคามีความรูสึกมากกวาความพอใจ ซ่ึงผูประกอบการควรสราง
คุณคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ 
 

 



 
บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา “ปญหาและการกําหนดกลยุทธในการเพิ่ม 
ผลประกอบการและรักษาสถานะภาพทางการแขงขันธุรกิจแบงจายรายเดือนบัตรเครดิตซิตี้แบงก” 
โดยขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดมาจากการสัมภาษณบุคลากรในระดับบริหาร 
และวิเคราะหสถานการณปจจัยสภาพแวดลอมและกําหนดปญหา และเก็บรวบรวมขอมูลสามารถ
สรุประเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษาตามกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ ซ่ึงประกอบดวย
การวิเคราะหขอมูลเชิงกลยุทธ นําขอมูลที่ไดมาระบุถึงสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น กําหนดทางเลือก
ในการแกไขปญหา และตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหาซึ่งสามารถอธิบายไดดังน้ี 

1. การออกแบบวิจัย 
2. การเก็บขอมูล 
 2.1 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ 
 2.2 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ 
3. การวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
 3.2 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
4. การสรุปประมวลผลและวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
 4.1 วิเคราะหกลยุทธ 
 4.2 กําหนดแนวทางในการเลือกกลยุทธ 
 4.3 การปฏิบัติตามกลยุทธ 

 

การออกแบบวิจัย  
 

การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดทําการออกแบบวิจัยทั้งขอมูลดานทุติยภูมิ (Secondary 
Data) และขอมูลดานปฐมภูมิ (Primary Data) แลวนําขอมูลทั้งสองมาทําการวิเคราะหเชิงกลยุทธ
โดยใชทฤษฎีที่เก่ียวของในการสรุปประมวลผลเพื่อเลือกกลยุทธทั้งสามระดับคือ กลยุทธระดับ
องคกร กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ และกลยุทธระดับหนาที่  
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การเก็บขอมูล 
 

1.  การเก็บขอมูลแบบทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการคนควาขอมูลที่เก่ียวของกับบริษัท

และรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจบัตรเครดิตและระบบแบงจายรายเดือน รวมทั้งยงัเก็บ
รวบรวมขอมูลภายนอกองคกร โดยสื่อตางๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ บทความ 
เอกสารการทําวิจัย รวมถึงเว็บไซตตางๆ เพื่อใหทราบถึงขอมูลของคูแขง และสภาพแวดลอม
ของธุรกิจระบบแบงจายรายเดือน 

2. การเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ไดมีการสัมภาษณผูบริหารในระดับสูงของสวนธุรกิจแบงจายรายเดือน บัตรเครดิต

ซิตี้แบงกที่มีอํานาจในการตัดสินใจและเปนผูมีสวนสําคัญในการกําหนดกลยุทธโดยตรง รวมถึง
กําหนดนโยบายตางๆในสวนที่เก่ียวของกับระบบแบงจายรายเดือน บัตรเครดิตซิตี้แบงก โดยใช
รูปแบบการสัมภาษณเชิงลึกและสัมภาษณตามแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ 

 ในการเก็บขอมูลปฐมภูมิคร้ังนี้ไดทําการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงที่เก่ียวของ
กับการกําหนดกลยุทธ รวมถึงกําหนดนโยบายและเปาหมายขององคกรทั้งหมดรวม 3 ทาน คือ 

 1. คุณธีรวัฒน ตรีรัตนดิลกกุล 
   Deputy Director 
 2. คุณปญจมนุช มโนทัย 
   VP Vice president 
 3. คุณสิรินธร วิมลมงคลพร 
   Key Account Manager 
 และไดมีการสัมภาษณรานคาที่เปนสมาชิกระบบแบงจายรายเดือน PayLite อีก

จํานวน 5 รานคาคือ  
 1. รานสินสยาม  
 2. รานมัลติเอวี  
 3. รานคอมเซเวน  
 4. รานบุญถาวร  
 5. รานเพาเวอรบาย 
 วิธีการเก็บขอมูลจะไมมีโครงสรางหรือแบบแผนใดๆ ประเด็นโครงรางเก่ียวกับ

ระบบแบงจายรายเดือน ธนาคารซิตี้แบงก มีดังน้ี 
 1. ดานผลิตภัณฑ (Product) จุดดี จุดดอยของระบบแบงจายรายเดือนจาก

บัตรเครดิตซิตี้แบงก เม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง สวนไหนที่อยากใหปรับปรุงบาง 
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 2. ดานราคา (Price) แสดงความคิดเห็นเรื่องอัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียมตางๆ 
ในมุมมองของลูกคาหรือรานคาเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง 

 3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีความสะดวกสบายมากนอยเพียงใด 
หรือมีจุดดี จุดดวยอยางไรเม่ือเทียบกับคูแขง 

 4. ดานสงเสริมการขาย (Promotion) มุมมองของรานคาหรือลูกคาคิดวาการ
ทําการสงเสริมการขายเพียงพอหรือไม และสามารถแขงขันในตลาดไดหรือไม และอยากใหทํา
การสงเสริมการขายสวนใดมากที่สุด  

 5. ดานบุคลากร (People) คิดวาความสามารถของบุคลากรดานการบริการ 
การขาย หรือที่เก่ียวของกับการติดตอประสานงานเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขงเปนอยางไร 

 6. ดานกระบวนการ (Process) มีความรวดเร็ว หรือขอผิดพลาดมากนอย
เพียงใดเม่ือเทียบกับคูแขงขันในตลาด 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีไดมีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ 

จึงไดนํามาประมวลผลตามขั้นตอนของการจัดการเชิงกลยุทธดังตอไปน้ี 
1. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) การวิเคราะหขอมูล

ทุติยภูมิเปนการรวบรวมขอมูลเพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกขององคกร ซึ่งจะมีผลตอ
การบริหารงานของธุรกิจและความความสามารถในการบรรลุเปาหมายขององคกรและแหลงขอมูล
ทุติยภูมิไดมาจาการเก็บขอมูลจาการคนควาและรายละเอียดตางๆ จากเอกสารงานวิจัย ทฤษฎี 
ขอมูลจากเว็บไซต สื่อสิ่งพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจบัตรเครดิต สวนธุรกิจระบบแบงจาย
รายเดือน PayLite 

 1.1 การวิเคราะหแนวโนมธุรกิจบัตรเครดิตในป 2554 
  ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดวิเคราะหแนวโนมการเติบโตของตลาดบัตรเครดิต 

สภาวะการแขงขันและปจจัยแวดลอมทางธุรกิจที่จะมีผลตอธุรกิจบัตรเครดิตในป 2554 ดังนี้
ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา ตลาดบัตรเครดิตในป 2554 น้ี นาจะกลับมาเติบโตในระดับศักยภาพ
ไดอีกคร้ัง แมวาธุรกิจบัตรเครดิตไทยจะเขาสูภาวะการเติบโตที่เต็มที่แลวก็ตาม (Maturity Stage) 
แตการดําเนินธุรกิจยังคงตองดําเนินตอไป โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยมองวา ตลาดบัตรเครดิตของไทย
ยังมีชองทางการขยายตัวไดอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะการทําธุรกรรมผานบัตรเครดิต ที่นอกจาก
จะเนนการทําธุรกรรมไปยังการใชจายผานบัตรเครดิตในชีวิตประจําวันเปนหลักแลว  
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  ศูนยวิจัยกสิกรไทย มองวา การเพ่ิมการทําธุรกรรมผานบัตรเครดิตยังสามารถ
ที่จะกระจายไปยังการทําธุรกรรมระหวางภาครัฐ รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และประชาชน เชน การชําระ
คาธรรมเนียมตางๆ การชําระภาษี และคาบริการตางๆ เปนตน นอกจากนี้การทําธุรกรรม 
บัตรเครดิตผานชองทางออนไลน เชน การซื้อสินคาบนเว็บไซตโดยชําระผานบัตรเครดิตยังคง
เปนตลาดที่มีโอกาสการเติบโตที่สูงไดในอนาคต  

  อยางไรก็ดี การโปรโมทกระตุนยอดการใชจายผานบัตรเครดิตใหเพ่ิมขึ้นนั้น 
จะมีผลตอยอดคงคางสินเชื่อบัตรเครดิตปรับตัวสูงขึ้นตาม ทําใหการดําเนินนโยบายทางธุรกิจ
ผูประกอบการจึงตองมีความรอบคอบและระมัดระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระยะขางหนา 
โดยเฉพาะเม่ือปจจัยที่แวดลอมทางธุรกิจขณะนี้มีความสลับซับซอนมากขึ้นกวาในอดีตที่ผานมา 
จะเห็นไดวา แมจะมีการประเมินทิศทางการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยวาจะสามารถรักษาระดับ
การขยายตัวไดอยางตอเน่ือง ซ่ึงนาจะสงผลดีตอความเชื่อม่ันและระดับรายไดของผูบริโภค แต
อยางไรก็ตาม ผูบริโภคกลับตองเผชิญกับภาระรายจายที่ปรับตัวสูงขึ้นทั้งจากการปรับขึ้นของ
ราคาสินคาอุปโภคและบริโภคหลายรายการ รวมถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู ซ่ึงสงผลตอ
กําลังซื้อของผูบริโภคและเปนแรงกดดัน ทําใหผูบริโภคอาจจําเปนตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การใชจาย รวมถึงความสามารถในการผอนชําระสินเชื่อของผูบริโภคบางกลุมลดลงไดเชนกัน 

  ทั้งน้ีศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดวิเคราะหแนวโนมธุรกิจบัตรเครดิตในป 2554 
ดังน้ี ผูประกอบการเรงเคร่ืองขยายฐานบัตรใหมทามกลางตลาดอ่ิมตัว การขยายฐานบัตรเครดิต
ในป 2554 น้ี คงจะหลีกไมพนกับการแขงขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการชวงชิงตําแหนงผูนําทาง
ธุรกิจบัตรเครดิตของผูประกอบการรายใหญ นอกจากนี้ผูประกอบการรายกลางยังคงตองการ
เสริมสรางความแข็งแกรงทางธุรกิจตางมีเปาหมายที่จะขยายฐานบัตรเครดิตเชนกัน  

  ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดวา จํานวนบัตรเครดิตทั้งระบบในป 2554 จะมี
ประมาณ 14,815,000-14,960,000 บัตร ขยายตัวรอยละ 4.5-5.5 ขยายตัวในกรอบท่ีใกลเคียง
กับที่คาดวาจะขยายตัวประมาณรอยละ 5.1 ในป 2553 โดยในปนี้จะเห็นการทําตลาดมากขึ้น 
ซ่ึงผูประกอบการคงจะตองสรรหากลยุทธการตลาดตางๆ เพ่ือจูงใจลูกคาใหเลือกสมัครบัตรเครดิต
ของตน ทั้งการโปรโมทสิทธิประโยชนจากบัตรเครดิตที่จะทวีความรุนแรง การใชกลยุทธอัตรา
ดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ต่ํากวาคูแขงในชวงระยะเวลาสั้นๆ รวมถึงการเขาถึงลูกคาโดยผานชองทาง
ตางๆ อาทิ การใชชองทางโทรศัพทที่มีความรุนแรงมากขึ้น และการผานระบบตัวแทน เปนตน  

  การใชจายผานบัตรเครดิตป 2554 ขยายตัวสูงขึ้น…ปรับกลยุทธเพ่ิมชอง
ทางการทําธุรกรรม สําหรับแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการเติบโตของการใชจายผานบัตรเครดิต
ในป 2554 น้ี นอกจากจะมาจากปจจัยดานเศรษฐกิจแลว ปจจัยดานการแขงขันทางธุรกิจทําให
ผูประกอบการตางยังคงตองสรรหากลยุทธการตลาดในรูปแบบใหมออกมา เพ่ือกระตุนการใชจาย
ผานบัตรเครดิต ซ่ึงการเปนผูนําการตลาดบัตรเครดิตนอกจากจะเปนผูนําในดานจํานวนบัตรแลว 
องคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ มูลคาการใชจายผานบัตรเครดิตที่จะนํามาซึ่งรายรับ
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ทางธุรกิจตามมา ทําใหผูประกอบการจําตองออกแคมเปญกระตุนการใชจายผานบัตร เพื่อให
เกิดการใชจายผานบัตรเครดิตอยางตอเน่ือง โดยแนวโนมการใชจายผานบัตรเครดิตในป 2554 น้ี 
(ไมรวมการใชจายของชาวตางประเทศที่ถือบัตรเครดิตตางประเทศ และการเบิกเงินสดลวงหนา) 

  ยอดคงคางสินเชื่อบัตรเครดิตปรับตัวขึ้นตามการใชจายผานบัตรเครดิต…
แตผูประกอบการยังคงตองระวังกับปจจัยเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น การเพ่ิมขึ้นของยอดคงคางสินเชื่อ 
บัตรเครดิตสอดคลองกับการเติบโตตามปริมาณการใชจายผานบัตรเครดิตที่เพ่ิมขึ้น โดยศูนยวิจัย
กสิกรไทย คาดวา ยอดสินเชื่อคงคางบัตรเครดิตในป 2554 จะมีมูลคาประมาณ 221,950-
225,250 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 6.0-7.5 เพ่ิมขึ้นจากที่คาดวาจะขยายตัวรอยละ 6.5 ในป 2553 
แมวาการเพ่ิมขึ้นของยอดคงคางสินเชื่อจะมีผลตอรายไดของผูประกอบการที่เพ่ิมขึ้นก็ตาม 

  แตอยางไรก็ตาม ยอดสินเชื่อคงคางบัตรเครดิตในป 2554 ยังเปนประเด็น
สําคัญที่ผูประกอบการตองติดตาม เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจไทยในระยะขางหนา ยงัคงมีความเสีย่ง
ที่อาจทําใหการฟนตัวของเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขาดความตอเนื่องได ประกอบกับผูบริโภค
ตองเผชิญกับภาระรายจายที่เพ่ิมขึ้น จากการปรับขึ้นราคาสินคาอุปโภคและบริโภค ซ่ึงอาจจะ
สงผลตอความสามารถการผอนชําระสินเชื่อในผูบริโภคบางกลุมได 

  บทสรุปและขอคิดเห็น การดําเนินธุรกิจบัตรเครดิตในป 2554 น้ี ผูประกอบการ
คงตองเผชิญกับโจทยทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความสลับซับซอนมากขึ้น โดยเฉพาะ
การเขาถึงผูบริโภคที่นับวันความจงรักภักดีตอแบรนดสินคาเร่ิมลดลง และธุรกิจสินเชื่อบัตรเครดิต
จัดอยูในกลุมผลิตภัณฑทางการเงินที่มีการแขงขันสูง ความแตกตางทางผลิตภัณฑมีนอย 
(ผลิตภัณฑสินเชื่อบัตรเครดิตความแตกตางของผลิตภัณฑจะอยูที่สิทธิประโยชนของบัตรเครดิต 
และพันธมิตรที่รวมรานคา) ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้นไมวาจะเปนการหันไปใชผลิตภัณฑของ
คูแขง หรือการหาผลิตภัณฑอ่ืนที่มีคุณสมบัติคลายคลึงกัน ทําใหปจจุบันผูประกอบการธุรกิจตาง
จึงตองทํางานหนักขึ้น  

  ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีจุดเดนที่เหนือคูแขง รวมถึงผลิตภัณฑให
เปนที่นาสนใจของผูใชอยูตลอดเวลาและใหลูกคามีความจงรักภักดีตอแบรนดของตนอยางตอเน่ือง 
ซ่ึงกลายเปนโจทยที่ทาทายที่สุดของผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตในยุคน้ี ในการที่จะสามารถ
เขามาสรางกระแส Must Have หรือไมมีบัตรเครดิตแบรนดนี้ไมไดในสังคมผูถือบัตรเครดิต 
ดังนั้น ในป 2554 น้ี ผูบริโภคคงจะเห็นการแขงขันทางธุรกิจที่มีความเขมขน ซ่ึงหากมองในมุม
ของผูบริโภค พบวา การแขงขันที่รุนแรงทางธุรกิจจะสงผลดีตอผูบริโภค โดยเฉพาะสิทธิประโยชน
ที่จะไดรับจากการใชจายผานบัตรเครดิต เชน การรับสวนลดจากทางรานคา การรับเงินสดคืน
เขาสูบัญชี (Cash Back) และการรับของสมนาคุณเม่ือใชจายตามวงเงินที่กําหนด เปนตน 

  อยางไรก็ดี ผูบริโภคจะไดรับประโยชนสูงสุดจากบัตรเครดิตก็ตอเม่ือผูบริโภค
มีการจัดการบริหารการใชจายผานบัตรเครดิตอยางระมัดระวัง และชําระเต็มจํานวนตามรอบบัญชี
เรียกเก็บ สําหรับประเด็นสําคัญที่ผูประกอบการธุรกิจบัตรเครดิตตองใหความสําคัญ ซ่ึงอาจมีผล



 

 

33 

ตอการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจบัตรเครดิตในระยะขางหนา อาทิ กฎเกณฑการเปดเสรีทางการเงิน 
ที่ในป 2554 น้ี กลุมสาขาธนาคารตางประเทศสามารถขยายสาขาได 2 แหง ซ่ึงจะเพิ่มความ
คลองตัวในการทําธุรกิจของผูประกอบการกลุมนี้มากขึ้น (ภายหลังจากที่สัดสวนการตลาด 
บัตรเครดิตในดานของจํานวนบัตรของผูประกอบการกลุมนี้ปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง) รวมถึง
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต (ที่ปจจุบันอยูในขั้นตอนของกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
เพื่อสงใหคณะกรรมการประสานงานดานนิติบัญญัติพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎร) 
ซ่ึงอาจมีผลตอการทําธุรกิจบัตรเครดิตในระยะขางหนาได เปนตน ทั้งนี้ศูนยวิจัยกสิกรไทย  
คาดวา ภาพรวมธุรกิจบัตรเครดิตในปน้ียังคงสามารถรักษาระดับการเติบโตไดอยางมีศักยภาพ 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2554) 

 1.2 สถานการณในธุรกิจแบงจายรายเดือน 
  ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จึงนําเสนอบริการแบงจายรายเดือน

ทีเอ็มบี โซกูดด “TMB So GooOD” สําหรับลูกคาผูถือบัตรเครดิตธนาคารทหารไทย (TMB) ทุกใบ 
ใหลูกคามีอิสระในการจับจายสินคาและบริการ ทุกประเภท โดยสามารถผอนชําระ 0% ผาน 
บัตรเครดิต TMB นานถึง 3 เดือน 

  นายอูรชา พงษวัฒนา ผูอํานวยการอาวุโสเจาหนาที่บริหาร สายงานธุรกิจ
สินเชื่อไมมีหลักประกัน TMB กลาวเพิ่มเติมวา “ปจจุบันโปรแกรมแบงจายรายเดือนแบบไมมี
ดอกเบี้ย หรือ 0% Interest Installment Planไดเขามามีบทบาทอยางมากในตลาดบัตรเครดิต 
ตั้งแตป 2543 และเติบโตอยางตอเน่ือง เพราะโปรแกรมแบงจายเชนนี้ ทําใหลูกคาสามารถซื้อ
สินคาที่มีราคาสูง เชน เคร่ืองใชไฟฟา มือถือ อุปกรณรถยนต เฟอรนิเจอร-บาน ไดโดยไมตอง
รอการสะสมเงินกอน จึงไดรับความนิยมสูงจากลูกคาเปนจํานวนมาก โดยปจจุบันตลาดแบงจาย
รายเดือนมีมูลคาถึง 36,000 ลานบาท ตอป จากยอดใชจายผานบัตรเครดิต ประมาณปละ 
2,000,000 ลานบาท (BOT, 2554) 

  สําหรับบริการแบงจาย TMB So GooOD จะเขามามีบทบาทแทนบริการ
ผอนจายประเภทเดิมๆ ที่เจาของสินคาหรือรานคาเปนผูกําหนดวา “อะไรผอนได” เปนลูกคา
กําหนดวา “อะไรที่จะผอน” ทําใหลูกคามีอิสระในการจับจายอยางแทจริง ไมตองมองหาโปรโมชั่น
หรือสินคารวมรายการบัตรเครดิตอีกตอไป โดยลูกคาผูถือบัตรเครดิต TMB สามารถเลือกบริการ
แบงจายรายเดือน TMB So GooOD ประเภทอัตราดอกเบี้ย 0% สําหรับแบงจาย 3 เดือน อัตรา
ดอกเบี้ย 0.45% สําหรับ 6 เดือน และ ดอกเบี้ย 0.63% สําหรับ 10 เดือน ซึ่งเรียกไดวาเปน
ดอกเบี้ยที่ถูก เพราะในตลาดจะเก็บอยูที่ 0.69-0.89%” นายอูรชากลาว 

  นางกาญจนา กลาวสรุปทาย “บริการแบงจายรายเดือน TMB SO GooOD 
จะเปลี่ยนรูปแบบตลาดบริการแบงจายรายเดือนอยางถาวรเพราะ ไดมอบอิสระในการใชจายให
ลูกคาอยางที่ไมมีมากอน ใหลูกคาทุกกลุมทุกไลฟสไตล สามารถซื้อและผอนชําระสินคาและ
บริการใดๆ ก็ได ที่ใดก็ได ที่ปกติไมมีการผอนจายไมวาจะเปน คาเทอมลูก อาหารและสินคาใน
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ซุปเปอร แบตเตอร่ีรถยนต คายารักษาโรค เช็คสุขภาพประจําปหรือเติมนํ้ามันจากปม เพียงแค
มียอดใชจายบิลขั้นต่ําที่ 1,000 บาทผานบัตรเครดิต TMBเทาน้ัน และโทรมาแจงที่ TMB Call Center 
1558 กด 1110 หลังการจับจาย โดยไมมีขอจํากัด หรือ ขั้นตอนซับซอนใดๆ” (BOT, 2554) 

  ทรูมูฟ ฉลองการกาวสูปที่ 4 ในการจําหนาย iPhone ในไทย ออกโปรโมชั่น
ผอน 0% นาน 10 เดือน สําหรับ iPhone ทุกรุน 

  นายปพนธ รัตนชัยกานนท ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ และรองหัวหนา
กลุมคณะผูบริหารดานการพาณิชย บมจ. ทรู คอรปอเรชั่น กลาววา “ทรูมูฟ ผูให บริการรายแรก
ในประเทศไทย ที่ไดรับการแตงตั้งจาก Apple ใหเปนผูจําหนาย iPhone อยางเปนทางการ 
ขอขอบคุณลูกคาที่ไววางใจตอเนื่องตลอด 3 ป และเพื่อฉลองการกาวสูปที่ 4 ในการขาย 
iPhone ทรูมูฟใหลูกคาเปนเจาของไดงายๆ ดวยโปรโมชั่น ผอน 0% นาน 10 เดือน และผอน 
0% นาน 6 เดือน ผานบัตรเครดิต 5 ธนาคารไดแก ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
ไทยพาณิชย ธนาคารกสิกรไทย และซิตี้แบงก 

2. การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ 
 การวิเคราะหขอมูลจากการเก็บขอมูลจากความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบแบงจาย

รายเดือน ซิตี้แบงก PayLite ซ่ึงแบงการเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 
 2.1 กลุมผูบริหารระดับสูงของธนาคารซิตี้แบงก สวนธุรกิจแบงจายรายเดือน

จํานวน 3 ทาน คือ 
  1. คุณธีรวัฒน ตรีรัตนดิลกกุล 
    Deputy Director 
  2. คุณปญจมนุช มโนทัย 
    VP Vice president 
  3. คุณสิรินธร วิมลมงคลพร 
    Key Account Manager 
  ไดมีการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของซิตี้แบงก โดยมีเน้ือหาที่เก่ียวของ

กับภาพรวมของธุรกิจและปญหาและขอจํากัดตางๆที่เกิดขึ้นกับการดําเนินงานของระบบแบงจาย
รายเดือนจากบัตรเครดิตซิตี้แบงกรวมถึงแนวโนมของธุรกิจบัตรเครดิตสวนของแบงจายรายเดือน 
รวมถึงการวิเคราะหถึงแนวทางแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยไดสัมภาษณผูบริหารที่มีหนาที่
รับผิดชอบตอการกําหนดกลยุทธโดยตรงของธุรกิจน้ี และไดนําขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมนั้นๆ 
สามารถนํามาวิเคราะหออกเปนประเด็นตามวัตถุประสงคของการศึกษาที่กําหนดไวตั้งแตตนคือ 
เพื่อศึกษาวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาและปจจัยที่เกี่ยวของกับผลประกอบการที่ลดนอยลง 
เพ่ือศึกษาวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจแบงจายรายเดือนของบัตรเครดิตในการวางกลยุทธการ
แขงขันใหเหนือกวาคูแขงในตลาด และเพื่อศึกษาแนวทางการกําหนดกลยุทธการแกปญหาใน
ระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับหนาที่การตลาดที่เก่ียวของ 
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  จากการไดศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาตองการใหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณน้ัน
สมบูรณและครบถวนตรงประเด็นที่ตองการตามวัตถุประสงคของผูศึกษาขางตน ผูศึกษาจึงได
ทําการสัมภาษณเปนคําถามเปดเพ่ือใหบริหารไดอธิบายและแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่มี
ความยืดหยุนในการสัมภาษณและประเด็นการสัมภาษณจะสามารถสรุปผลการสัมภาษณไดดังน้ี 

  จากการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงของบริษัทคร้ังน้ี ไดพบวาปจจัยที่ทําให
บริษัทในสวนของระบบแบงจายรายเดือน PayLite มีตนทุนในการทําการตลาดสูงขึ้นนั้น  
มีองคประกอบทั้งจากภายในและภายนอก โดยสวนหนึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกที่บริษัทฯ ไม
สามารถควบคุมได โดยเฉพาะปญหาทางการเมืองในประเทศไทยที่ยังขาดความมั่นคง ทําให
กระทบถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมสงผลใหแบรนดตางๆหรือรานคาที่เปนลูกคาหลักๆ ของเรามี
การทําโปรโมชั่นที่นอยลงเพื่อประหยัดคาใชจาย ทําใหโปรโมชั่นที่จะไปดึงดูดลูกคาใหซ้ือสินคา
โดยใชระบบแบงจายรายเดือน ของบัตรเครดิตซิตี้แบงกน้ันลดนอยลง ประกอบการการแขงขันที่
รุนแรง ซ่ึงทําใหตนทุนในการทําการตลาดนั้นสูงขึ้น และเปนปญหาที่กําลังเกิดขึ้นคือลูกคา (แบรนด
และรานคา) ที่จะมาทําโปรโมชั่นกับเราน้ันมีอํานาจการตอรองเพ่ิมขึ้นเนื่องจากคูแขงโดยเฉพาะ
คูแขงหนาใหมๆ ที่จะลดอัตราดอกเบ้ียใหลูกคาในการทําการตลาดหรือโปรโมชั่นตางๆ ใหลูกคา
ที่ถือบัตรเครดิตหันมาใชระบบแบงจายรายเดือนของบัตรเครดิตของตนเองผูบริหาร จึงแสดง
ความคิดเห็นวาควรจะชวงชิงสวนแบงการตลาดจากคูแขง โดยนอกจากจะสูกับตลาดที่แขงขัน
กันรุนแรงเพื่อรักษาสถานะทางการแขงขันแลวยังตองเพ่ิมชองทางการตลาดอีกดวย คือการขยาย
ฐานลูกคาไปยังตางจังหวัดหัวเมืองใหญๆ เพ่ือจะทําการตลาดกอนโดยเนนจังหวัดที่มีลูกคาที่ถือ
บัตรเครดิตซิตี้แบงกอยูในเกณฑที่สูงพอสมควร ในการเรงเปดรานคาตัวแทนจําหนายของระบบ
แบงจายรายเดือน PayLite ใหมๆในพื้นที่นั้น ซึ่งในปจจุบันยังไมคอยมีใครเนนออกไปทํา
การตลาดในพื้นที่ตางจังหวัดมากนัก ถึงมีก็ยังไมใชคูแขงเราเพราะเราไดสงทีมเซลลลงไปประจํา
ตามภูมิภาคตางๆแลว 

  และอีกหน่ึงโอกาสในการในการชวงชิงสวนแบงการตลาด คือการหาตัวแทน
จําหนายของระบบแบงจาย PayLite ใหมๆ คือรานคาที่ยงัไมเคยรับระบบแบงจายรายเดือน และ
เราไดดําเนินการเปดขอทําระบบแบงจายรายเดือนใหกับทางธุรกิจน้ันๆ ซ่ึงเรามองดูแลววาจะมี
มูลคามหาศาลในอนาคตและนาสนใจที่จะลงทุนเปนอยางยิ่ง เชน การเปดระบบแบงจาย 
รายเดือน PayLite กับโรงพยาบาลเอกชนใหญๆ ซึ่งทางผูบริหารไดเห็นถึงโอกาสในการที่จะ
สรางยอดขายใหกับบริษัทฯ ถาหากสามารถยึดตลาดนี้ไวไดกอนก็จะเปนอุปสรรคของคูแขงที่จะ
ตามเขามา ซ่ึงการทํากลยุทธเชิงรุกน้ีจะสามารถทํารายไดใหมเขามาทดแทนรายไดที่นอยลงจาก
การทําการตลาดกับตลาดเดิมที่มีการแขงขันที่รุนแรงมากทั้งการลดเรตอัตราดอกเบี้ยใหลูกคา
และยังตองทําโปรโมชั่นที่ดึงดูดผูถือบัตรเครดิตใหใชบริการระบบแบงจายรายเดือนซิตี้แบงก 
อีกดวย เชน การทําเครดิตเงินคืนหรือที่เรียกกันวา Cash Back เพ่ือแขงขันกับคูแขงอ่ืนหรือถา
เปนรานคาใหญๆก็ทําเปนสวนลดหนารานหรือเรียกวา On top กันนั้นเองซึ่งจะทําใหแบงกแทบ



 

 

36 

ไมไดกําไรจากการเก็บดอกเบ้ียจากแบรนดหรือจากรานคาเลยไดเพียงคาธรรมเนียมการรูดบัตร
เครดิตเทาน้ันเอง ซ่ึงเราก็ไมสามารถออกจากการแขงขันของตลาดนี้ไดเชนกัน เพราะเปนตลาด
คอนขางใหญและเปนตลาดหลักไมวาจะเปนตลาดเครื่องใชไฟฟา ตลาดไอที หรือจะเปนบิวตี้
ความสวยงามตางๆ  

  ภาพรวมของธุรกิจระบบแบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิต ในชวงรอบป 
ที่ผานมานั้นบริษัทมียอดขายที่เพ่ิมขึ้นคอนขางมากถาคิดเปนอัตราเติบโตถือวาโตคอนขางสูง
มากทีเดียว แตปจจัยการเติบโตถาแยกเปนประเภทธุรกิจกลุมตางๆ จะเปนไดวากลุมที่แขงขัน
กันรุนแรง เชน Electrical และ IT นั้นเติบโตสูงก็จริงแตรายไดก็ไมไดเยอะตามไปดวยเพราะ
ตนทุนในการตลาดสูงขึ้นสืบเน่ืองมาจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงนั้นเอง แตจากการที่เรามี
ชองทางการตลาดใหมๆ เชน The Mall Group ที่เรามีการรวมทุนทําบัตร Co-brand ทําใหเรามี
โอกาสในการทําการตลาดไดเหนือกวาคูแขงในหาง The Mall ทําใหเราสามารถสรางยอดขาย
และรายไดจากโอกาสตรงนี้ได 

  ตลาดใหมที่นาสนใจและนาจะทําใหผลประกอบการของระบบแบงจายราย
เดือนดีขึ้นโดยที่ไมตองลงทุนมากจนเกินไปและเส่ียงตอการขาดทุนคือ การหาตลาดใหมๆ ที่มี
พลังในการซื้อสูงและคูแขงยังไมไดเขาไปใหความสนใจมากนักโดยเฉพาะคูแขงหนาใหมๆ ที่ยัง
ไมมีศักยภาพเพียงพอ เชน ตลาดกลุมโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึงมีการรับชําระคารักษาและบริการ
ดวยบัตรเครดิตอยูแลว ก็นาจะลงไปทําตลาดในระบบแบงจายรายเดือน 0% เพ่ือเปนการแบงเบา
คาใชจายใหลูกคาเพ่ือจะไมตองจายหนักเกินไป เพราะตลาดนี้เปนตลาดที่ลูกคาสวนใหญจําเปน 
ตองจาย ถาเราลงไปทําตลาดดีๆก็จะสามารถสรางโอกาสใหเราไดมากมายทีเดียว รวมทั้งราน
ฟตเนทก็เปนอีกตลาดที่นาสนใจทีเดียวเพราะในยุคน้ีคนหันมาใหความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น
และสมัครเปนสมาชิกของรานออกกําลังกายกันมากเหมือนกัน รวมทั้งยังมีตลาดอ่ืนๆ อีกมากมาย
ที่ทางผูบริหารสนใจและกําลังดําเนินการกําหนดกลยุทธในการทําการตลาดนั้นๆ อยู 

  สรุปขอมูลการสัมภาษณผูบริหาร 
  1. ดานผลิตภัณฑ (Product) บัตรเครดิตซิตี้แบงก สวนของระบบแบง

จายรายเดือน ผูที่ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงกสามารถเลือกแบงชําระรายเดือน PayLite ไดโดยสิทธิ
ประโยชนของบัตรเครดิตยังไดเหมือนใชผานบัตรปกติทุกอยาง ทั้งเรื่องคะแนนสะสม โปรแกรม
สงเสริมการขายตางๆของบัตรเครดิตซิตี้แบงก และขั้นตอนการทํารายการงายไมตองใชเอกสาร
เพ่ิมเติม และบัตรเครดิตทุกประเภทของซิตี้แบงกสามารถเขาระบบแบงจายรายเดือนซิตี้แบงกได 
และจุดที่ไดเปรียบคูแขงคือวงเงินของบัตรเครดิตซิตี้แบงกคอนขางสูง และสามารถใชวงเงินทั้งหมด
ของบัตรเครดิตทํารายการผานระบบแบงจายรายเดือนไดตามปกติเหมือนกับรูดเต็มจํานวน  

  2. ดานราคา (Price) ลูกคาของระบบแบงจายรายเดือนที่เปนรานคา
ตัวแทนจําหนายจะตองเสียคาธรรมเนียมการรูดบัตรตามที่ธนาคารกําหนด และถาทํารายการ
สงเสริมการขาย 0% กับเราจะตองเสียคาอัตราดอกเบี้ยดวย และสวนนี้เริ่มจะทําใหเราตองลด
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อัตราดอกเบี้ยในการทําการตลาดใหกับแบรนดหรือรานคาตัวแทนในการทําการตลาดที่แขงขัน
กันรุนแรง เพราะการที่มีคูแขงเพิ่มขึ้น การแขงขันสูงอํานาจการตอรองของแบรนดหรือรานคา
ตัวแทนซึ่งถือวาเปนลูกคาน้ันสูงมาก เพราะถาเราไมยอดทําการตลาดรวมกับแบรนดหรือรานคา
ก็อาจจะทําใหเราเสียโอกาสทางการตลาดและเสียสวนแบงการตลาดไปในที่สุด แตก็จะมีสวนลด
ใหลูกคาตัวแทนจําหนายของเราในการรวมกันทําโปรโมชั่นสงเสริมการขายตางๆ ดวย 

  3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) มีความสะดวกสบายในชองทาง
การขายในระบบแบงจายรายเดือน PayLite เทียบเทากับการรูดเต็มจํานวน เพราะเรามีเคร่ืองรูด
บัตรในระบบแบงจายรายเดือน โดยเฉพาะในการรองรับความตองการของลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น 
และรานคาที่จะเปนสมาชิกเพ่ิมขึ้นไดดวยการสงพนักงานเขาไปติดตอ ดูขอมูลการขายผานบัตร
เครดิตวามีมากนอยเพียงใด และรานคายังสามารถโทรศัพทเขามาของเปดเปนสมาชิกระบบแบง
จายรายเดือนไดอีกดวย 

  4. ดานสงเสริมการขาย (Promotion) การทําการสงเสริมการขายในบาง
ตลาดคอนขางใชเงินทุนสูงและเสียงตอการขาดทุนดวย ตอนนี้เราก็มีการสงเสริมการขายทั้งรายการ 
0% รวมทั้งการทํา Cash Back คืนเงินเขาบัญชีใหลูกคา สวนลดตางๆ ที่เราทํารวมกับรานคา
ตัวแทนและแบรนดตางๆ 

  5. ดานบุคลากร (People) ไดมีการพัฒนาบุคลากรอยูเสมอในดานการให 
บริการรานคา แบรนด และลูกคาที่ใชบริการระบบแบงจายรายเดือนซิตี้แบงกเองอยูอยาง
สมํ่าเสมอดวย 

  6. ดานกระบวนการ (Process) ทางบริษัทไดพยายามปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการในสวนของสายงานตางๆ ในการทํางาน รวมถึงเคร่ืองมืออุปกรณ
ตางๆ ใหสามารถรองรับความตองการของลูกคาที่เพ่ิมขึ้นในตลาดใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
และสรางความพึงพอใจใหลูกคามากที่สุดอยูเสมอ 

  จุดแข็งของ PayLite ในมุมมองผูบริหาร 
  1. ความเปนเปนผูนําของระบบแบงจายรายเดือนอยูเสมอและมีความชํานาญ

ที่เหนือกวาคูแขง 
  2. จํานวนผูถือบัตรเครดิตมีจํานวนมากเปนอันดับตนๆ และมีอัตราการ

ใชบัตรมากที่สุด 
  3. แบรนดที่เปนที่รูจักและยอมรับทั้งในบัตรเครดิตและระบบแบงจาย 

PayLite 
  จุดออนของ PayLite ในมุมมองผูบริหาร 
  1. ยังขาดเรื่องการดําเนินงานดานอุปกรณการทํารายการ เชน เคร่ืองรูดบัตร

เกาเกินไป 
  2. ติดปญหาดานของบประมาณในการทําการตลาดพอสมควร 



 

 

38 

 2.2 กลุมตัวแทนจําหนายหลักๆ ของระบบแบงจายรายเดือน ซิตี้แบงก จํานวน 
5 ราน 

  1. รานสินสยาม  
  2. รานมัลติเอวี  
  3. รานคอมเซเวน  
  4. รานบุญถาวร  
  5. รานเพาเวอรบาย 
  จากการสัมภาษณตัวแทนจําหนายของระบบแบงจายรายเดือน ซิตี้แบงก 

PayLite พบวาทางรานคาตัวแทนจําหนายเห็นวาการทําการตลาดที่นาสนใจและดึงดูดลูกคา 
ผูถือบัตรเครดิตซิตี้แบงกใหหันมาใชระบบแบงจายรายเดือน ซิตี้แบงกน้ันเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
และรานคาสวนใหญจะใหความสําคัญกับการทําโปรโมชั่นในตัวสินคาเปนอยางมาก เชน การทํา
สวนลดหรือรับเครดิตเงินคืนที่เรียกวา Cash Back ในตลาดนั่นเอง ทางตัวแทนจําหนายเห็นวา
การทําโปรโมชั่น 0% อาจเปนสิ่งที่ไมเพียงพออีกตอไปแลวในตลาดบางตลาดในปจจุบัน เพราะ
การแขงขันที่รุนแรงมากขึ้น เพราะถาคูแขงทําโปรโมชั่นที่ดีกวาทางตัวแทนจําหนายก็พรอมที่จะ
หันไปสนับสนุนหรือสงเสริมการขายใหกับคูแขงน้ันไดทันทีเพ่ือที่จะขายสินคาของตัวเอง และทาง 
รานก็จะไดกําไรสูงสุดจากการที่คูแขงทําโปรโมชั่นตางๆกับทางรานคา เชน การลดเรตอัตรา 
ดอกเบี้ยหรือคาธรรมเนียมใหกับรานคาตัวแทนนั้นๆ  

  แตจากการเก็บขอมูลในการสัมภาษณในครั้งน้ีก็มีมุมมองที่แตกตางออกไป
อีกสําหรับรานบางรานที่ขายสินคาแตกตางออกไปที่ตองการโปรโมชั่นเพียงแคการที่อยากไดของ 
พรีเม่ียมใหกับลูกคาเทาน้ันเพราะลูกคาของทางรานมีความตองการ และถามถึงเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาสภาพตลาดของสินคาแตละประเภทนั้นแตกตางกันมากพอสมควร ซ่ึงตลาดที่
มีความแขงขันรุนแรงก็จะตองมีการลงทุนคอนขางสูงพอสมควรเพ่ือที่จะลงไปแขงขันใหสามารถ
อยูในตลาดได แตก็เห็นโอกาสในการแขงขันที่ไมตองลงทุนทําตลาดมากจนเกินไปอีกดวย  

  และนอกจากนี้จากการสัมภาษณในภาพรวมซึ่งสวนใหญก็เปนรานคาหลัก
และเปนรานคาที่มียอดขายคอนขางสูงทั้งน้ัน ทําใหทราบวาทางรานคาบางรานยังมีการเรียกรอง
ขอทําโปรโมชั่น Cash Rebate ของทางรานเพ่ิมเติม ซ่ึงบางรานเราไดทําใหอยูแลวคือ เม่ือรานคา
ทํายอดขายตามเปาที่เราใหไวทางรานก็จะไดเงินคืนใหกับทางรานตามจํานวนที่ตกลงกันไว โดย
จะคิดเปนเปอรเซนตที่ทางรานตองจายคาดอกเบ้ียและคาธรรมเนียมใหกับทางธนาคารนั่นเอง 

  สรุปขอมูลการสัมภาษณรานคาตัวแทน 
  1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ทางรานคามองวาการทําการตลาดแรงๆ จะ

ชวยใหรักษาโอกาสทางการแขงขันเอาไวได และรานคาในบางตลาดจะมีความพึงพอใจและชวย
โปรโมทระบบแบงจายรายเดือนของบัตรเครดิตซิตี้แบงกใหลูกคามากขึ้น ถามีโปรโมชั่นที่ดึงดูด
ลูกคามากกวาคูแขงหรืออยางนอยก็ไมดอยกวาคูแขง 
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  2. ดานราคา (Price) รานคาตัวแทนจําหนายสวนใหญจะเปนกังวลเรื่อง
การเก็บอัตราคาธรรมเนียมการรูดบัตร แลวยังตองมาจายคาดอกเบี้ยในการทําโปรโมชั่นตางๆ
เพ่ือสรางความนาสนใจใหกับสินคาในราน ซ่ึงสวนใหญตองการใหเวนการเก็บคาธรรมเนียมการ
รูดบัตร เพราะทางแบงกไดเก็บคาดอกเบี้ยในการทําโปรโมชั่น 0% ไปแลว หรือลดอัตราดอกเบี้ย
ใหกับทางรานคาก็ได 

  3. ดานการจัดจําหนาย (Place) ทางรานคาอยากใหเครื่องรูดบัตรระบบ
แบงจายรายเดือนสามารถรวมกับการรูดเต็มจํานวนได จะไดมีความสะดวกมากกวาน้ี และ 
การทําการส่ือสารเก่ียวกับโปรโมชั่นตางๆ ของระบบแบงจายรายเดือนใหลูกคาที่ถือบัตรเครดิต
ซิตี้แบงกรับทราบมากขึ้นดวย 

  4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) ทางรานคาตัวแทนจําหนาย
ตางๆ ตองการใหเราทําโปรโมชั่นกลางของระบบแบงจายรายเดือนซิตี้แบงกมากขึ้น เพ่ือชวยลด
ภาระคาใชจายในการทําโปรโมชั่นของทางรานคา เชน เพ่ิมคะแนนสะสมของบัตรเครดิตซิตี้แบงก
เม่ือแบงชําระรายเดือน เปนตน 

  5. ดานพนักงาน (People) ควรเพิ่มเติมเรื่องขอมูลของระบบแบงจาย 
รายเดือนใหศูนยบริการลูกคา (Call Center) มากขึ้นเนื่องจากลูกคาสวนใหญเม่ือสอบถามเรื่อง
โปรโมชั่นของระบบแบงจายรายเดือนจะไมไดรับคําตอบที่ชัดเจนเทาที่ควร เพราะพนักงานสวนใหญ
จะทราบเฉพาะโปรโมชั่นและเง่ือนไขตางๆ ของบัตรเครดิตเพียงอยางเดียว  

  6. ดานกระบวนการ (Process) ควรเพ่ิมความรวดเร็วดานการโอนเงินให
รานคาตัวแทนโดยเฉพาะการทํารายการ PayLite ผานการทําซิปแซปการโอนเงินจะชากวาการ
ทํารายการผานเครื่องซึ่งทําใหทางรานสรุปบัญชียาก 

  7. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (Physical Evidence) เครื่องรูดบัตร
ตางๆคอนขางเกาอยากใหเปลี่ยนเปนรุนใหมๆ และสื่อปายของระบบแบงจายรายเดือนอยากให
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ของรานตัวแทนจําหนายและเขาใจงาย 
 

การสรุปประมวลผลและวิเคราะหเชิงกลยุทธ 
 

1. วิเคราะหกลยุทธ 
 1.1 การวิเคราะห PEST Analysis  
  P-Political Factors 
  สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment) จากที่ไดทําการเก็บ

ขอมูลทั้งขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิน้ัน ไดเห็นวานโยบายของรัฐถือเปนปจจัยหน่ึงที่มีผลกระทบ
ตอบริษัทไมวาทางตรงหรือทางออม เพราะนโยบายของรัฐอาจจะสงผลกระทบในการดําเนินงาน
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ในปจจุบันขององคกรโดยเฉพาะนโยบายที่เก่ียวของกับบัตรเครดิตตางๆ เน่ืองจากนโยบายของ
รัฐบาลมีการกําหนดใหมีการกําหนดขอกฎหมายตางๆ ที่อาจจะสงผลตอการดําเนินงานหรือ
นโยบายขององคกรในระยะยาวได รวมทั้งปญหาทางดานการเมืองซึ่งก็สงผลกระทบตอการใชจาย
ของลูกคาพอสมควร สถานการณทางการเมืองในปจจุบันสงผลตอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศยอมสงผลตออัตราการใชจายผานบัตรเครดิตลดนอยลง และจากการที่รัฐบาลกําหนดให
มีโครงการ Refinance หน้ีบัตรเครดิต ก็สงผลกระทบโดยตรงกับธุรกิจบัตรเครดิตรวมถึงระบบ
แบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิตดวย ดังน้ันทางบริษัทจึงมีการพัฒนาการทําการตลาดใหมีการ
ดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการลูกคาไดตามความ
ตองการและความพึงพอใจสูงสุดได แตถาเราวิเคราะหสภาพแวดลอมทางดานการเมืองหรือการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองไมดีพอก็อาจสงผลตอการวางกลยุทธขององคกรในระยะยาวได 

  E-Economic Factors 
  สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment) สภาพเศรษฐกิจ

ในปจจุบันยังไมถือวาดีแตก็กระเตื้องขึ้นบางตามสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาค แตปหนาคาดวา
เศรษฐกิจนาจะฟนตัวไดมากวาที่เปนอยูพอสมควร ทําใหธุรกิจมีโอกาสเติบโตไดและสามารถวาง
กลยุทธที่ดีเพ่ือรองรับเศรษฐกิจที่นาจะกลับมาดีอีกคร้ัง และนาจะเปนการกระตุนใหลูกคาเพิ่ม
กําลังการใชจายกันมากขึ้นและสงผลใหธุรกิจบัตรเครดิตสามารถเติมโตได ซ่ึงจะหมายความวา
ธุรกิจแบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิตตางๆ ก็จะสามารถกลับมาเติบโตไดอีกคร้ังถาเราสามารถ
วางกลยุทธรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับเศรษฐกิจไดเปนอยางดี เพราะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอองคกร หากชวงใดสภาวะเศรษฐกิจดี และเราสามารถ
วางกลยุทธไวตรงกับที่คาดการณไวก็จะทําใหสรางโอกาสทางธุรกิจไดมากทีเดียว แตถาวางกลยุทธ
สําหรับรองรับสภาพเศรษฐกิจไวไมดีก็จะทําใหสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ 

  S-Sociological Factors 
  สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment) การดําเนินงาน

ดานบัตรเครดิตในปจจุบัน สามารถขยายธุรกิจไปยังหลายๆ พื้นที่ หลากหลายสังคม แตใน
ปจจุบันตองทําการวิเคราะหใหดีวาสภาพสังคมในปจจุบันมีทัศนคติอยางไรกับระบบแบงจาย 
รายเดือนของบัตรเครดิตและมีมุมมองความสนใจในธุรกิจเปนอยางไรบาง เพราะสังคมในแตละ
พ้ืนที่ของประเทศอาจจะมีทัศนคติแตกตางกันออกไปก็ไดและในการวางกลยุทธน้ันตองคํานึงถึง
ความตองการและความพึงพอใจของคนในสังคมน้ันๆดวยวามีความตองการเหมือนหรือตางกัน
อยางไร เพ่ือจะไดเก็บขอมูลเพ่ือนํามาวิเคราะหเพ่ือนําไปกําหนดกลยุทธในการทําการตลาดใน
แตละสังคมตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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  T- Technology Factors 
  สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment) ในปจจุบัน

นวัตกรรมของสินคา รูปแบบการดําเนินธุรกิจในปจจุบันตองยอมรับวาเทคโนโลยีเปนสิงที่สําคัญ
มากในการดําเนินธุรกิจและการกําหนดกลยุทธตางๆ ในการดําเนินธุรกิจใหประสบความสําเร็จ 
ในปจจุบัน Technology ไดถูกนํามาใชในธุรกิจบัตรเครดิตกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะบัตรเครดิต
ซิตี้แบงกซ่ึงเปนแบงกตางชาติน้ันจะเนนทําธุรกรรมผานอินเตอรเนตเปนหลัก และองคกรพยายาม
ที่จะนําเอาขอดีของ Technology มาใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย Internet นํามาใชในการ
ติดตอสื่อสารขอมูลภายในและภายนอก ทั้งในดานการตลาดและภาพลักษณขององคกรดวย 
เพ่ือการลดขั้นตอนในการทํางานกอใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองการดําเนินงานขององคกร 
และการวางกลยุทธการทํางานดวยระบบ Internet มีสวนในการที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินงานสูง เพราะสามารถใชในการติดตอลูกคาไดโดยตรง แตหากตองการระบบที่มี
คุณภาพ ก็จะทําใหคาใชจายสูงขึ้นตามไปดวยจึงเปนสิ่งสําคัญในการที่จะใหทําขอมูลที่ไดจาก
การวิเคราะหไปเปนขอมูลในการกําหนดกลยุทธตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และในปจจุบัน
ระบบแบงจายรายเดือนก็สามารถทําการตลาดผาน Internet ไดแลวในระดับที่นาพอใจสวนที่
เหลือในการวางกลยุทธขั้นตอไปก็ตองทําไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนผูนําดานเทคโนโลยีตอไป 

  การวิเคราะหความนาสนใจในธุรกิจ 
  เพ่ือใหทราบถึงสถานการณในปจจุบันของธุรกิจแบงจายรายเดือนจากบัตร

เครดิตในตลาดวามีความนาสนใจอยูในระดับใด โดยจะทําการวิเคราะหโดยใช Five Forces 
Model เพ่ือวิเคราะหถึงแรงผลักในดานตางๆ ที่จะสงผลกระทบตอธุรกิจทั้งในดานของ คูแขงขัน
ในตลาดปจจุบัน คูแขงรายใหม อํานาจการตอรองจากลูกคา อํานาจการตอรองจากซัพพลายเออร 
และการเกิดขึ้นของสินคาทดแทน โดยสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
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แผนภาพที่ 6 ภาพตัวอยางแสดง Five Forces Model 
ที่มา: http://www.themarketers.in/porter%E2%80%99s-five-forces 
 

 1.2 5 Forces Model 
  1.2.1 การคุกคามของผูเขามาใหม (New Entrants) 
   จะเห็นไดวาธุรกิจแบงจายรายเดือนในปจจุบันนั้นมีการแขงขัน

คอนขางรุนแรงทั้งในดานการตลาดและการขยายบัตรเครดิต และจากการที่ตลาดมีความนาสนใจ
เนื่องจากทางแบงกจะเรียกเก็บดอกเบี้ยตางๆ จากทางแบรนดหรือทางรานคาตางๆ โดยตรง  
ไมตองหวังใหลูกคาจายขั้นต่ําแลวคอยเก็บดอกเบี้ยจากลูกคาซ่ึงมีจํานวนนอยอยู ทําใหมีคูแขง
ใหมที่เขาสูตลาดอยูตลอด และโดยทั่วไปผูเขามาใหม จะมีความตองการสวนแบงการตลาด  
แตคูแขงที่เขาสูตลาดใหมนั้นก็มีขอจํากัดในเรื่องของฐานลูกคาเดิมและจํานวนผูถือบัตรเครดิต
พอสมควร รวมทั้งการตอบโตจากคูแขงรายเดิมและวิธีการปองกันภัยคุกคามจากผูแขงขนัหนาใหม 
สําหรับธุรกิจระบบแบงจายรายเดือนของบัตรเครดิตน้ันคือ การสรางแบรนดใหเปนที่รูจักกับ
ลูกคาในตลาด และลูกคาสามารถรูไดวานี่คือระบบแบงจายรายเดือนซึ่งลูกคาสามารถรูถึงสิทธิ
ประโยชนที่ลูกคาจะสามารถไดรับจากการใชบริการจนเกิดความเคยชินวาถาตองการแบงชําระ
คาสินคาสามารถใชระบบแบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิต Citibank PayLite ไดเปนตัวเลือกแรก 
ทําใหลูกคารูสึกวา PayLite เปนผูนําดานระบบแบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิต และหนึ่ง
วิธีการปองกันภัยคุกคามของคูแขงรายใหมคือ การไดเปรียบดานชองทางจัดจําหนายของระบบ
แบงจายรายเดือน เน่ืองจากรานคาที่จะสามารถรับทําระบบแบงจายรายเดือนไดน้ันไมเพียงแค
รับบัตรเครดิตในการชําระสินคาเทาน้ันแตยังตองผานขั้นตอนการเปดรหัสรานคาจากบัตรเครดิต
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น้ันๆ กอนจึงจะสามารถรับระบบแบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิตนั้นๆ ได ทาํใหคูแขงที่จะเขา
มาใหมตองใชเวลาเปดรานคาใหเปนตัวแทนจําหนายพอสมควรเลยทีเดียว และการที่ผูคาเดิม
เขามาทําตลาดกอนทําใหไดเปรียบผูคาหนาใหมๆในการทําการตลาดหรือโปรโมชั่นตางๆ กับ
รานคาเพ่ือใหไดสวนแบงตลาดมาซึ่งจะทําใหตนทุนในการทําโปรโมชั่นของผูคาเดิมน้ันนอยกวา
ผูคาหนาใหมมากทีเดียว 

  1.2.2 คูแขงขันในอุตสาหกรรม (Industry Competitors) 
   สภาพการแขงขันระหวางธุรกิจบัตรเครดิตน้ันอยูในระดับที่สูงมาก

ทีเดียว และทําใหการแขงขันของระบบแบงจายรายเดือนน้ันสูงตามไปดวย โดยมีทั้งบัตรเครดิต
ที่ออกโดยสถาบันการเงินและบริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตอ่ืนที่ไมใชสถาบันการเงินอ่ืนๆดวย 
(Non Bank) ในการแขงขันของระบบแบงจายรายเดือนของบัตรเครดิตน้ันยังอยูในเกณฑสูงมาก 
ทําใหสงผลกระทบตอการทํากําไรของบริษัทโดยตรงทั้งเรื่องการทําการตลาดแรงๆ ดวยการลด
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บนั้นเหลือนอยมากเพื่อที่นําไปทําเปนสวนลดหรือ Cash back ใหกับ
ลูกคาที่ซ้ือสินคา เพราะถาไมยอมลดเรตดอกเบี้ยทางแบรนดหรือทางรานคาที่จําหนายสินคาก็
จะไมยอมทําโปรโมชั่นกับเรา และหันไปทํากับคูแขงรายอื่นที่พรอมจะลดเรตอัตราดอกเบี้ยให
เพ่ือจะทําโปรโมชั่น ซ่ึงสรุปไดวาการดําเนินการของคูแขงขันหนึ่งจะมีผลกระทบตอคูแขงขันอ่ืน 
และอาจจะทําใหเกิดการตอบโต ความรุนแรงของสภาพการแขงขันระหวางองคกรธุรกิจที่อยูใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี 

   1. จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรม 
   2. อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ถาอุตสาหกรรมยัง

เติบโตสูง การแขงขันก็ไมรุนแรง 
   3. คุณลักษณะของสินคาและบริการ มีความเหมือนหรือความ

ตางกัน 
   4. มูลคาของตนทุนคงที่ 
   ในธุรกิจระบบแบงจายรายเดือนมีการแขงขันที่รุนแรงมากในชวง 

2-3 ปที่ผานมากโดยเฉพาะใน กลุมสินคาที่จําเปนหรือเครื่องใชไฟฟาตางๆ เพราะเปนตลาด
คอนขางใหญและคูแขงทุกรายมักตองการเขามากทําการตลาดในกลุมสินคาน้ีกอนเสมอ การพัฒนา
กลยุทธและบริหารของเราใหดีกวา เพ่ือที่จะดึงดูดใหผูบริโภคมาใชบริการบัตรเครดิตของเรา แต
ถาสมมุติวา คูแขงของเรามีขีดความสามารถที่เหนือกวาเชนเงินทุนในการทําการตลาดหรือฐาน
บัตรเครดิตที่เยอะกวาเรา แนนอนวาเราก็จะตองตกอยูในภาวะลําบาก ในฐานะที่เราตองรักษา
ขีดความสามารถในการแขงขันเชนกัน เราจึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงขีดความสามารถของเรา
ใหเหนือไปกวาคูแขงของเรา ดังน้ันเราจะตองตรวจสอบคูแขงของเราอยางสมํ่าเสมอวา คูแขงได
ใชกลยุทธอะไรบางในการทําการตลาด และคูแขงเรามีใครบาง เพื่อจะนํามาเปนขอมูลในการ
ปรับกลยุทธเพ่ือรักษาสภาพการแขงขันในตลาดเอาไว 
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  1.2.3 การคุกคามของผลิตภัณฑทดแทน (Substitutes) 
   สินคาทดแทนเปนสินคาหรือบริการ ที่สามารถนําไปใชตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค แทนสินคาหรือบริการอ่ืนไดเชนเดียวกันหรือใกลเคียงกัน การเขามา
ของสินคาทดแทน (Substitute Products or Services) สงผลในแงของสวนแบงทางการตลาด
หายไปเนื่องจากผูซื้อบางสวนหันไปใชสินคาทดแทน ผลกระทบตอมาคือการแขงขันระหวาง
ผูประกอบการจะเพิ่มความเขมขนขึ้นเพราะตลาดก็เริ่มเล็กลงธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่ง จะเปน 
คูแขงขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมอ่ืน ที่ผลิตภัณฑทดแทนได ทําใหมีขอจํากัดของความสามารถ
ในการทํากําไร คือ ถาลูกคารูสึกวาสินคาทดแทนมีความคุมคากวา ลูกคาก็จะเปลี่ยนใจไปซื้อ
ผลิตภัณฑทดแทน 

   ในธุรกิจแบงจายรายเดือนมีสินคาทดแทนที่นากลัวคือการที่รานคา
หรือแบรนดที่ทําโปรโมชั่น 0% และตองจายดอกเบี้ยใหลูกคาไดทําโปรโมชั่นใชเงินสดหรือรูด
บัตรเครดิตเต็มจํานวนจะไดสวนลดเพ่ิมซ่ึงทําใหทางรานคาหรือแบรนดตางๆ ไมจําเปนตองทํา
โปรโมชั่นกับเราหรือจายดอกเบี้ยใหเรา ทําใหเกิดเปนทางเลือกใหลูกคาที่ถือบัตรเครดิตมีทางเลือก
และถาทําโปรโมชั่นแรงกวาก็จะทําใหสูญเสียสวนแบงการตลาดได และสิ่งที่ผูบริหารจําเปนตอง
ทําคือ การทํากลยุทธเพ่ือไมใหสูญเสียสวนแบงตลาดนี้ไปมากจนเกินไปและตองทําใหลูกคารูสึก
วาการใชระบบแบงจายรายเดือน Citibank PayLite เปนทางเลือกดีที่สุดสําหรับการใชจายเงิน
อยางฉลาดและระบบแบงจายรายเดือนเปนการใชจายเงินที่ไมหนักจนเกินไป 

  1.2.4 อํานาจการเจรจาตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of 
Buyers)  

   อํานาจการเจรจาตอรองของผูซ้ืออยูในระดับที่สูงเพราะแบรนดหรือ
รานคาที่ใหบริการซึ่งถือเปนลูกคาจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมดวย เพราะถาลูกคามีอํานาจ
ตอรอง สภาพการแขงขันจะสูง เพราะลูกคาหรือแบรนดสามารถที่จะกดดันเรตอัตราดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมใหต่ําลง และสามารถเปลี่ยนไปทําโปรโมชั่นกับคูแขงขันไดทุกเมื่อ ลูกคาจะมี
อํานาจการเจรจาตอรองสูงเม่ือมียอดขายสูงในสัดสวนสูงจากบริษัท ลูกคามีทางเลือกอื่นๆ ใน
การเลือกทําโปรโมชั่นมากมาย เนื่องจากบัตรเครดิตแตละแบงกในตลาดไมแตกตางกันมาก 
ลูกคาจะเลือกทําโปรโมชั่นกับรายใดก็ไดที่เปนรายใหญมีผูถือบัตรในตลาดสูงในระดับเดียวกัน  

   ในบางกรณีนอกจากเราจะทําการลดราคาอัตราดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมเพ่ือลงไปแขงขันแลวเรายังตองกําหนดกลยุทธตางๆ ออกมาเพ่ือจะสูกับคูแขงและ
สรางอํานาจการตอรองกับลูกคาเองอีกดวยเชนใชความเปนผูนําดานฐานบัตรเครดิตที่มียอดใชจาย
สูงสุด ถึงแมจะไมไดมีผูถือบัตรมากที่สุดก็ตามซึ่งแสดงใหเห็นวาลูกคาของเราเปนลูกคาที่มีคุณภาพ 
สูงและเชิญชวนรานคาหรือแบรนดมาทําโปรโมชั่นรวมกันแบบ Excusive กับรานคาน้ันๆ รวมถึง
การที่เรามีบัตรโคแบรนดตางๆ ก็สามารถเขาไปทําโปรโมชั่นตางๆ ในหางนั้นๆ ไดดีกวาคูแขง 
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เพ่ือปองกันไมใหมีการลดอัตราดอกเบี้ยที่มากจนเกินไปและจะสงผลระยะยาวกับธุรกิจโดยตรงก็
เปนได 

  1.2.5 อํานาจการตอรองของผูจําหนายวัตถุดิบ (Bargaining Power 
of Suppliers)  

   ถา Supplier มีอํานาจตอรองการแขงขันจะสูง เน่ืองจากผูจําหนาย
วัตถุดิบสามารถกระทบธุรกิจไดดวยการขึ้นราคา หรือลดปริมาณของวัตถุดิบลง ผูจําหนายวัตถุดิบ
จะมีอํานาจการเจรจาตอรองสูงเมื่อในธุรกิจแบงจายรายเดือนนั้น จะถือวาบริษัทเจาของเครื่อง 
รูดบัตรตางๆ สามารถที่จะถือวาเปน Supplier ไดทั้งสิ้น เพราะเครื่องรูดบัตรทั่วไปไมสามารถทํา
รายการผอนชําระผานบัตรเครดิตไดตองเปนเครื่องรูดบัตรเฉพาะของแตละแบงกเทาน้ัน ซ่ึงใน
ปจจุบันถือวามีตัวเลือกมากพอสมควรจึงไมคอยมีปญหาในการตอรองกับ Supplier เทาไรนักใน
ธุรกิจน้ีเน่ืองจากเปนการประมูลเปนระยะสัญญาในแตละชวง 

  สรุปความนาสนใจในธุรกิจ 
  จากการประเมินโดยใชโมเดลแรงผลักดัน 5 ประการเชิงการแขงขันใน

อุตสาหกรรม Five Forces Model ของ Michael E.Porter เพ่ือวิเคราะหถึงแรงผลักในดานตางๆ
ที่สงผลกระทบตอธุรกิจ ทั้งจากคูแขงขันในดานปจจุบัน คูแขงขันหนาใหม อํานาจการตอรอง
ของลูกคา อํานาจการตอรองจากซัมพลายเออร และการคุกคามของสินคาทดแทนเพ่ือประเมิน
ความนาสนใจในอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมยังมีความนาสนใจอยูในระดับปานกลางถึงสูง 
โดยยังเนนจับกลุมลูกคาที่ขายสินคาประเภท เคร่ืองใชไฟฟา สินคาไอที และประเภทความสวย
ความงามเปนตลาดใหญถึงแมการแขงขันจะสูงกําไรนอยลงแตอัตราการเติบโตของตลาดยังโต
ไดอยางตอเน่ืองจึงควรรักษาสถานะภาพการแขงขันเอาไวตอไป และเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ม
โอกาสทางการขายก็ควรมุงเนนไปหาตลาดใหมที่นาสนใจ และใชตนทุนนอยและมีกําไรสูงขึ้น
เชน ตลาดโรงพยาบาลเอกชน สถาบันสอนภาษาตางๆ เปนตน 

  สรุป การวิเคราะห Five Forces 
  Supplier: Brands, Merchants: ในปจจุบันทางรานคาและแบรนดที่เราเขา

ไปทํา โปรโมชั่นดวยไดมีการเรียกรองสวนลดดานดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมการรูดบัตรเครดิต
มากขึ้นทําใหมีการตอรองคอนขางสูง 

  Buyer: ผูถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก: ในปจจุบันน้ีลูกคาที่ถือบัตรเครดิตซิตี้แบงก
ไมไดถือบัตรเครดิตซิตี้แบงกเพียงแบงกเดียวแตมีหลายแบงกทําใหลูกคามีทางเลือกมากขึ้นใน
การใชจายผานบัตรเครดิตซึ่งทําใหลูกคามีอํานาจการตอรองคอนขางสูงขึ้นมาก 

  Competitors: ระบบแบงจายรายเดือนของ SCB, K-bank, GE, KTC, 
BBL: การที่มีคูแขงเปนจํานวนมากในตลาดทําใหการทําการตลาดแขงขันกันในธุรกิจประเภทนี้
คอนมีความรุนแรงมากขึ้น 
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  New Entrant: ระบบแบงจายรายเดือนของ Standard Charter, UOB, 
SCIB : การที่เริ่มจะมีคูแขงใหมๆ เขาสูตลาดน้ีทําใหธุรกิจน้ียากลําบากขึ้นในการจูงใจลูกคาและ
ตอรองกับ Supplier ไดยากลําบากมากยิ่งขึ้นเนื่องจาก Supplier จะตอรองกับทุกแบงกวาแบงก
ไหนใหดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมต่ําสุดก็จะเลือกทําโปรโมชั่นกับแบงกน้ันๆ 

  Substitution: การรูดสดของบัตรเครดิตทุกธนาคาร เชน HSBC, SCB,  
K-bank, GE, KTC, First Choice, Easy Buy ซ่ึงถามีโปรโมชั่นที่ดึงดูดมากกวาหรือสะดวกสบาย
มากกวาก็จะทําใหลูกคาหันไปใชการรูดเต็มจํานวนแทนการใชระบบแบงจายรายเดือนได 

 1.3 การวิเคราะห STP ขององคกร 
   ก. Segmentation (การแบงสวนตลาด) แบงตาม 
   เกณฑพฤติกรรมผูบริโภค แบงเปนประเภทสินคา คือ  
   1) Electronics, Modern Trade, IT-Telco, Camera, Auto, 

Department stores ซึ่งตลาดนี้เปนตลาดที่มีการแขงขันคอนขางสูงและแบรนดสินคาตางๆ 
มักจะเปนผูจายดอกเบี้ยแทนลูกคาเปนสวนมาก และบางครั้งอาจมีการทําโปรโมชั่น สวนลดหรือ 
Cash Back ใหลูกคาอีกดวย ซ่ึงเปนตลาดของลูกคาทุกระดับที่จะใชบริการโปรโมชั่นบัตรเครดิต
ตางๆ 

   2) ประเภทสินคาสวยงามและทองเที่ยว Travel, Luxury, Beauty, 
Education, Hospital, Sports, Furniture, etc. ตลาดน้ีคอนขาเปนตลาดใหมการแขงขันยังเขา
ไปไมมากนัก และทางรานคาเปนผูจายดอกเบี้ยเปนสวนใหญ ซ่ึงลูกคาสวนใหญมักจะเปนลูกคา
ระดับคอนขางสูงใชบริการ 

   เกณฑภูมิศาสตร แบงเปนกลุมลูกคาในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด 
(หัวเมืองตางๆ) 

  ข. Targeting (การเลือกกลุมเปาหมาย) กลุมลูกคาหลักคือ กลุมลูกคา
ที่เปนลูกคาถือบัตรเครดิตซิตี้แบงกอยูแลวและเคยใชบริการระบบแบงจายรายเดือนซ่ึงเปนสิทธิ
ประโยชนของผูถือบัตรฯ กลุมลูกคารองคือ กลุมลูกคาที่เปนลูกคาถือบัตรเครดิตซิตี้แบงกอยู
แลวแตยังไมเคยใชบริการระบบแบงจายรายเดือนจากบัตรเครดิตซิตี้แบงก โดยตองทําใหลูกคา
รับรูและเขาใจถึงสิทธิประโยชนที่ลูกคาจะไดรับเพ่ิมเติมจากบัตรเครดิตซิตี้แบงก 

   ค. Positioning (การกําหนดจุดยืนสินคา) การทําธุรกิจแบงจายรายเดือน
ซิตี้แบงก PayLite จะมีลูกคาที่เปนสมาชิกบัตรเครดิตซิตี้แบงกอยูแลวซ่ึงฐานบัตรเครดิตซิตี้แบงก
เปนลูกคาระดับกลางถึงระดับสูงเปนสวนใหญ ทําใหธุรกิจที่จะเปนเปาหมายกลักในอนาคตนาจะ
เปนสินคาประเภทโรงพยาบาลเอกชน และธุรกิจที่มีกลุมลูกคาระดับกลางและระดับสูงเปนลูกคา
หลักของธุรกิจน้ันๆ จึงจะเนนทําโปรโมชั่นเพ่ือใหลูกคาที่ถือบัตรเครดิตซิตี้เขามาเปนลูกคาใน
ระบบแบงจายรายเดือน PayLite และรักษาฐานลูกคาที่เคยใชระบบแบงจายรายเดือนใหกลับมา
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ใชอีกในอนาคต สวนตลาดหลักที่แขงขันอยูก็จะพยายามรักษาสถานะภาพการแขงขันเอาไวและ
เพ่ิมผลประกอบการใหไดมากที่สุด 

  SWOT Analysis 
  จุดแข็ง (Strengths) จุดแข็งดานทรัพยากรและความสามารถทางการแขงขัน 
  1. มีสภาพการเงินที่แข็งแกรงในการที่จะผลักดันธุรกิจใหเติบโตได 
  2. ไดรับการยอมรับในดานภาพพจน ชื่อเสียงดานบัตรเครดิตและระบบ

แบงจายรายเดือน  
  3. มีชองทางการใหบริการในระบบแบงจายมากที่สุดในอันดับตนๆ ของ

ตลาด 
  4. มีความโดดเดนดานการใหบริการและสราง Brand Loyalty อยางมี

ประสิทธิภาพ 
  5. มีการทําการตลาดที่ดึงดูดลูกคาอยูอยางสมํ่าเสมอและเปนผูนําตลาด

เสมอ 
  6. ความเปนเปนผูนําของระบบแบงจายรายเดือนอยูเสมอและมีความชํานาญ

ที่เหนือกวาคูแขง 
  7. จํานวนผูถือบัตรเครดิตมีจํานวนมากเปนอันดับตนๆ และมีอัตราการ

ใชบัตรมากที่สุด 
  8. ผูบริหารมีประสบการณในธุรกิจบัตรเครดิตสูง 
  9. ทางธนาคารมุงหาพันธมิตรทางธุรกิจเพ่ือใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  จุดออน (Weaknesses) จุดออนดานทรัพยากรและความสามารถทางการ

แขงขัน 
  1. มีขอจํากัดในการทําโปรโมชั่นที่สงผลตอรายไดที่นอยเกินไปทําให

โปรโมชั่นดอยกวาคูแขง 
  2. เคร่ืองรูดบัตรเครดิตแบบผอนชําระในบางรานคาน้ันลาสมัยเกินไป 
  3. ภาพพจนหรือชื่อเสียงของ Citibank PayLite คอนขางเกาและไมมี

ความแปลกใหมเทาที่ควร 
  4. การบริหารดานสายงานตางๆ เปลี่ยนแปลงบอยทําใหเกิดปญหาดาน

การดําเนินงาน 
  5. เน่ืองจากองคกรใหญทําใหความรวมมือและประสานงานในองคกรยัง

ไมดีเทาที่ควร 
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  โอกาส (Opportunities) โอกาสขององคกร 
  1. มีโครงการขยายตลาดดานภูมิศาสตรใหมมากขึ้นของระบบแบงจาย

รายเดือน  
  2. การขยายชองทางการใหบริการระบบแบงจายรายเดือนในสายผลิตภัณฑ

ใหมๆมากขึ้น 
  3. การที่มีการออกบัตรเครดิตรวมกับหางสรรพสินคาตางๆ ทําใหเกิดชองทาง

การตลาดใหมๆ 
  4. การมีผูถือบัตรเครดิตมากขึ้นทําใหทําการตลาดในระบบแบงจายรายเดือน

ไดมากขึ้นดวย 
  5. เศรษฐกิจชะลอตัวทําใหลูกคาที่ถือบัตรเครดิตใหความสนใจใชระบบ

แบงจายรายเดือนมากขึ้น 
  อุปสรรค (Threats) อุปสรรคภายนอกขององคกร 
  1. การเพิ่มขึ้นของคูแขงขันหนาใหมที่มีศักยภาพทําใหสวนแบงตลาด

ถูกแยงชิง 
  2. การเกิดขึ้นของผลิตภัณฑทดแทน เชน การทําการตลาดสําหรับบัตร

เครดิตที่รูดเต็มจํานวน 
  3. การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจสงผลตอตลาดบัตรเครดิตและการทํากลยุทธ

ขององคกร 
  4. อํานาจการตอรองของลูกคาที่เพ่ิมมากขึ้นเพราะคูแขงทําการตลาดรุนแรง

มากขึ้นน่ันเอง 
  5. คูแขงใชกลยุทธดานราคาในการลดดอกเบี้ยคาธรรมเนียมตางๆ 
  6. เกินคูแขงขันมากขึ้นเรื่อยๆ 
2. การกําหนดแนวทางในการเลือกกลยุทธ  
 การที่ไดสรุปประมวลผลขอมูลทั้งดานปฐมภูมิและทุติยภูมินั้นจะเห็นวาระบบ

แบงจายรายเดือนนั้นมีผลประกอบการที่ลดนอยลงจากที่ควรจะเปนทั้งที่มียอดขายเพิ่มสูงขึ้น 
ทุกปเน่ืองมาจากสภาพการแขงขันที่รุนแรงในตลาดรวมทั้งมีคูแขงหนาใหมๆ เขามาในตลาดเพิ่ม
มากขึ้นทําใหสวนแบงตลาดถูกแยงชิงไปดวย ดังนั้นเพ่ือศึกษาวิเคราะหแนวโนมของธุรกิจแบงจาย
รายเดือนของบัตรเครดิตในการวางกลยุทธการแขงขันใหเหนือกวาคูแขงในตลาด และเพื่อศึกษา
แนวทางการกําหนดกลยุทธการแกปญหาในระดับองคกร ระดับธุรกิจและระดับหนาที่การตลาด
ที่เก่ียวของ ทางผูศึกษาจึงไดกําหนดทางเลือกกลยุทธ และขอเสนอในการทํากลยุทธเพื่อแกไข
ปญหาในดานตางๆ ดังตอไปน้ี 
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 2.1 แนวทางเลือกในแกปญหา 
  ในการประมวลผลดวยขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิในการเลือกวิธีการ

แกปญหาน้ันจําเปนตองมีการนําเคร่ืองมือสําหรับกําหนดกลยุทธที่เรียกวา TOWS Matrix มาชวย
ในการวิเคราะหจากสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในที่เรามีน้ันมาประเมินหาแนวทางเลือก 
โดยการศึกษานี้จะใชกลยุทธทั้ง 3 ระดับเพื่อมาแกไขปญหาขององคกรและปรับกลยุทธให
สอดคลองกับสภาพการแขงขันที่รุนแรงในปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบง
รายละเอียดออกไดดังน้ี 
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ตารางที่ 1 การกําหนดกลยุทธทางเลือกระดับองคกร (Corporate Strategy)  
 

ปัจจยัภายใน (Internal Factor)

ปัจจยัภายนอก (External Factor)

จดุแขง็ภายใน (Strengths) จดุออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities) กลยทุธ SO กลยทุธ  WO

อปุสรรค (Treats) กลยทุธ ST กลยทุธ  WT

S1 มสีภาพการเงนิทีแ่ขง็แกรงในการทีจ่ะผลกัดนัธรุกจิใหเตบิโตได
S2 ไดรบัการยอมรบัดานชื่อเสยีงดานบตัรเครดติและระบบแบงจายรายเดอืน
S3 มชีองทางการใหบรกิารในระบบแบงจายมากทีสุ่ดในอนัดบัตนๆ
S4 มคีวามโดดเดนดานการใหบรกิารและสราง Brand Loyalty อยางมี
ประสทิธภิาพ
S5 มกีารทาํการตลาดทีด่งึดดูลกูคาและมุงม ัน่เป็นผูนําตลาดเสมอ
S6 ความเป็นเป็นผูนําของระบบแบงจายรายเดอืนอยูเสมอและมคีวาม
ชาํนาญทีเ่หนือกวาคูแขง
S7 จาํนวนผูถอืบตัรเครดติมจีาํนวนมากเป็นอนัดบัตนๆและมอีตัราการใช
บตัรมากทีส่ดุ
S8 ผูบรหิารมปีระสบการณในธรุกจิบตัรเครดติสูง
S9 ทางธนาคารมุงหาพธัมติรทางธรุกจิเพื่อใหบรกิารไดอยางมปีระสทิธภิาพ

W1 มขีอจาํกดัในการทาํโปรโมชัน่ทีส่งผลตอรายไดทีน่อยเกนิไปทาํให
โปรโมชัน่ดอยกวาคูแขง
W2 เครื่องรดูบตัรเครดติแบบผอนชาํระในบางรานคานัน้ลาสมยัเกนิไป
W3 ภาพพจนหรอืชื่อเสยีงของ Citibank PayLite คอนขางเกาและไมมคีวาม
แปลกใหมเทาทีค่วร
W4 การบรหิารดานสายงานตางๆเปลีย่นแปลงบอยทาํใหเกดิปญัหาดานการ
ดําเนินงาน
W5 เนื่องจากองคกรใหญทาํใหความรวมมอืและประสานงานในองคกรยงัไม
ดเีทาทีค่วร

O1 มโีครงการขยายตลาดดานภูมศิาสตรใหมมากขึน้ของระบบแบงจายราย
เดอืน 
O2 การขยายชองทางการใหบรกิารระบบแบงจายรายเดอืนในสาย
ผลติภณัฑใหมๆ มากขึน้
O3 การทีม่กีารออกบตัรเครดติรวมกบัหางสรรพสนิคาตางๆทาํใหเกดิ
ชองทางการตลาดใหมๆ
O4 การมผีูถอืบตัรเครดติมากขึน้ทาํใหทาํการตลาดในระบบแบงจายราย
เดอืนไดมากขึน้ดวย
O5 เศรษฐกจิชลอตวัทาํใหลูกคาทีถ่อืบตัรเครดติใหความสนใจใชระบบแบง
จายรายเดอืนมากขึน้

T1 การเพิม่ขึน้ของคูแขงขนัหนาใหมทีม่ศีกัยภาพทาํใหสวนแบงตลาดถูก
แยงชงิ
T2 การเกดิขึน้ของผลติภณัฑทดแทน เชน การทาํการตลาดสําหรบับตัร
เครดติทีร่ดูเตม็จาํนวน
T3 การเกดิวกิฤตเศรษฐกจิสงผลตอตลาดบตัรเครดติและการทาํกลยุทธ
ขององคกร
T4 อาํนาจการตอรองของลูกคาทีเ่พิม่มากขึน้เพราะคูแขงทาํการตลาด
รนุแรงมากขึน้นัน่เอง
T5 คูแขงใชกลยุทธดานราคาในการลดดอกเบีย้คาธรรมเนียมตางๆ
T6 เกนิคูแขงขนัมากขึน้เรื่อยๆ

กลยทุธการเติบโตแนวนอน
รบีสรางฐานลกูคาใหมในตลาดใหมทีย่งัไมคอยมคีูแขงลงไปทาํ
การตลาดมากนกั เชนตลาดตางจงัหวดั ประกอบกบัแบรนดที่
แขง็แกรงและมชีือ่เสยีงนาจะสามารถขยายรานคาในตางจงัหวดั
ไดไมยากนกั และประกอบกบัแนวโนมผูถอืบตัรเครดติทีม่ากขึน้
ทาํใหสามารถสรางฐานลกูคาใหมของระบบแบงจายรายเดอืนได
ไมยากนกั

O1,O2,O3,S1,S2.S6,S7,S9

กลยทุธคงตวั
เนื่องจากมขีอจาํกดัในเรือ่งของเงนิทุนในการทาํการตลาด
พอสมควร จงึควรเลอืกชะลอการทาํการตลาดทีรุ่นแรง และหนัมา
มุงเนนทาํตลาดใหมใหประสบผลสาํเรจ็ใหไดโดยพยายามทีจ่ะ
รกัษาสวนแบงทางการตลาดในตลาดทีต่องแขงขนักนัรุนแรง
เอาไวกพ็อ

W1,W3,W4,O1,O5

กลยทุธการเติบโต เนนการพฒันาตลาด (Market 

Development)
ในตลาดปจัจุบนัมคีูแขงจาํนวนมากทัง้คูแขงหนาใหมและคูแขงราย
เกาทีแ่ขงขนักนัรุนแรง แตระบบแบงจายรายเดอืน PayLite เป็นผูนํา
ทัง้ดานภาพลกัษณ และชองทางการจาํหนายหลากหลายจงึควรมุง
เจาะตลาดเพือ่เพิม่ยอดขายและฐานลกูคาในตลาดตอไป

S1,S2,S5,S8,S9,T1T6

กลยทุธคงตวั
การตลาดทีแ่ขงขนัรุนแรงในตลาดปจัจุบนั จากการทีม่คีู
แขงรายใหมเขามา และลกูคามทีางเลอืกมากขึน้ รวมทัง้ขอจาํกดั
ในการลงทุนทาํการตลาดทีแ่ขงขนัรุนแรงอาจไมคุมทีจ่ะลงทุน 
จงึเลอืกใชกลยุทธแบบคงตวั เพือ่เตรยีมรบักบัสถานะการณทีจ่ะ
เกดิขึน้และรกัษาสถานะทางการแขงขนัเอาไวใหได
W1,W4,W5,T1,T3,T4,T5
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  กําหนดทางเลือกกลยุทธระดับองคกร (Corporate Level) 
  ผูศึกษาไดศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลดานทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ

และรวมทั้งสรุปรวมการวิเคราะหทฤษฎีตางๆ เพื่อวิเคราะหหาแนวทางเลือกในการแกปญหา 
โดยเลือกใชกลยุทธ การเติบโต Growth Strategy โดยสามารถอธิบายทางเลือกไดดังตอไปน้ี 

  1. กลยุทธการเติบโตตามแนวนอน Horizontal Growth Strategy 
ธุรกิจระบบแบงจายรายเดือน PayLite ยังสามารถที่จะเติบโตไดอีกทั้งในฐานลูกคาใหมหรือตลาด
ที่เติบโตขึ้นเนื่องจากจํานวนผูถือบัตรเครดิตซิตี้แบงกที่มากขึ้นดวย โดยอาจจะเนนไปที่การเจาะ
ตลาดไปยังพื้นที่ตางจังหวัดและเปดรานคาตัวแทนจําหนายในธุรกิจใหมๆ ที่นาสนใจ เชน 
โรงพยาบาลเอกชน เปนตน 

   - ขอดี สามารถเพิ่มฐานลูกคาใหมๆซ่ึงเปนการเพ่ิมรายไดใหองคกร
และเพิ่มสวนแบงการตลาดใหมๆ ไดโดยไมตองลงทุนมากเหมือนตลาดเกาที่ตองลงทุนมากกวา 
และยังเปนการตอบสนองความตองการของลูกคาได ทําใหไดในสวนของภาพลักษณผูนําธุรกิจ
อีกดวย 

   - ขอเสีย เม่ือเขาไปลงทุนในตลาดใหมๆ ก็ยอมเกิดความเสี่ยงสูง  
ทั้งความเสี่ยงจากสภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ยังไมมีความมั่นคง และคูแขงที่จะตามเขามา
แขงขันในตลาดใหมดวยซึ่งอาจทําใหผลการดําเนินงานอาจไมเปนไปตามกลยุทธที่วางไว 

  2. กลยุทธการรักษาคงตัว Stability Strategy ในตลาดที่มีการแขงขันที่
รุนแรงนี้ การเขาไปแขงขันเพ่ือรักษาสวนแบงตลาดหรือเพ่ิมสวนแบงการตลาดอาจเปนการเส่ียง
เกินไปและอาจทําใหองคกรขาดทุนได ซึ่งจะสงผลเสียในระยะยาว การชะลอการลงทุนเพื่อลด
ความเสี่ยงก็จะทําใหองคอยูไดในระยะยาวแตก็ไมสามารถสรางความไดเปรียบใหองคกรได  

   - ขอดี ชวยลดคาใชจายตางๆท่ีจะเกิดจากการลงทุน และยังชวยลด
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการลงทุนทางการตลาดในภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ไมมีความ
แนนอนในปจจุบัน 

   - ขอเสีย การท่ีเราชะลอการลงทุนในหลายๆ ดานอาจทําใหคูแขงแยง
ชิงสวนแบงการตลาดไปก็ไดและทําใหเราศูนยโอกาสทางการตลาด 

   สรุป เลือกใชกลยุทธการเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth 
Strategy) เพราะเปนการทําการตลาดในตลาดใหมที่มีความนาสนใจ เพราะการลงทุนยังไมสูง
มากนัก เพ่ือรักษาสวนแบงการตลาดโดยรวมและสรางโอกาสทางการแขงขันใหสูงขึ้นในตลาดที่
มีการแขงขันกันรุนแรงในปจจุบัน 
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 ตารางที่ 2 การกําหนดกลยุทธทางเลือกระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
 

ปัจจยัภายใน (Internal Factor)

ปัจจยัภายนอก (External Factor)

จดุแขง็ภายใน (Strengths) จดุออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities) กลยทุธ SO กลยทุธ  WO

อปุสรรค (Treats) กลยทุธ ST กลยทุธ  WT

S1 มสีภาพการเงนิทีแ่ขง็แกรงในการทีจ่ะผลกัดนัธุรกจิใหเตบิโตได
S2 ไดรบัการยอมรบัในดานภาพพจน ชือ่เสยีงดานบตัรเครดติและ
ระบบแบงจายรายเดอืน 
S3 มชีองทางการใหบรกิารในระบบแบงจายมากทีสุ่ดในอนัดบัตนๆ
ของตลาด
S4  มคีวามโดดเดนดานการใหบรกิารและสราง Brand Loyalty อยาง
มปีระสทิธภิาพ
S5 มกีารทาํการตลาดทีด่งึดดูลกูคาอยูอยางสมํ่าเสมอและเป็นผูนํา
ตลาดเสมอ

W1 มขีอจาํกดัในการทาํโปรโมชัน่ทีส่งผลตอรายไดทีน่อยเกนิไปทาํ
ใหโปรโมชัน่ดอยกวาคูแขง
W2 เครือ่งรดูบตัรเครดติแบบผอนชาํระในบางรานคานัน้ลาสมยั
เกนิไป
W3 ภาพพจนหรอืชือ่เสยีงของ Citibank PayLite คอนขางเกาและไม
มคีวามแปลกใหมเทาทีค่วร
W4 การบรหิารดานสายงานตางๆเปลีย่นแปลงบอยทาํใหเกดิปญัหา
ดานการดาํเนิดงาน

O1 มโีครงการขยายตลาดดานภมูศิาสตรใหมมากขึน้
O2 การขยายชองทางการใหบรกิารระบบแบงจายรายเดอืนในสาย
ผลติภณัฑใหมๆ มากขึน้
O3 การทีม่กีารออกบตัรเครดติรวมกบัหางสรรพสนิคาตางๆทาํให
เกดิชองทางการตลาดใหมๆ
O4 การมผีูถอืบตัรเครดติมากขึน้ทาํใหทาํการตลาดในระบบแบงจาย
รายเดอืนไดมากขึน้ดวย

T1 การเพิม่ขึน้ของคูแขงขนัหนาใหมทีม่ศีกัยภาพทาํใหสวนแบง
ตลาดถูกแยงชงิ
T2 การเกดิขึน้ของผลติภณัฑทดแทน เชน การทาํการตลาดสาํหรบั
บตัรเครดติทีร่ดูเตม็จาํนวน
T3 การเกดิวกิฤตเศรษฐกจิสงผลตอตลาดบตัรเครดติและการทาํกล
ยุทธขององคกร
T4 อํานาจการตอรองของลกูคาทีเ่พิม่มากขึน้เพราะคูแขงทาํ
การตลาดรุนแรงมากขึน้นัน่เอง

กลยทุธการสรางความแตกตาง
เนื่องจาก Citibank PayLite เป็นทีรู่จกัเป็นอยางดใีนตลาด เราจงึ
จาํเป็นตองหา Partner ใหมๆ เขามารวมเป็นสมาชกิดวยกนั แบบ
ทีคู่แขงยงัไมมกีารเขาไปลงทุนหรอืมแีตยงันอยอยู  โดยเนนการ
ทาํตลาดทีแ่ตกตางไปจากปจัจุบนั

S1,S2,S5,O1,O3O4

กลยทุธมุงเนนและตนทุนตํา่
การมขีอจาํกดัเรือ่งตนทุนในการทาํการตลาดเราตองเนนไปที่
ทาํการตลาดกบัคูคาทีร่วมลงทุนกบับตัรอยูแลวในการทาํ
การตลาดเพือ่ทาํกาํไร เชน การทาํโปรโมชัน่กบัหางทีเ่ป็น Co-
brand กบัเราจะทาํใหชวยลดตนทุนและสรางกาํไรสงู

W1,W3,O2,O3,O4

กลยทุธการสรางความแตกตาง
ตลาดปจัจุบนัมคีูแขงจาํนวนมากทาํใหอํานาจตอรองของลกูคาเพิม่
สงูขึน้เราจาํเป็นตองรกัษาลกูคาไวทัง้การสราง Brand Loyalty โดย
อาศยัขอไดเปรยีบทีเ่รามชีองทางการใหบรกิารระบบแบงจายราย
เดอืนทีม่ากกวาคูแขงใหมๆ  โดยมุงเนนการทาํโปรโมชัน่ใหมๆ  ที่
นาสนใจและแตกตางจากคูแขงในตลาด

S2,S3,S4,S5,T1,T4

กลยทุธมุงเนนและตนทุนตํา่
ขอจาํกดัในดานตนทุนการตลาดสงผลตอการทาํการตลาดอยางมาก
เพราะปจัจุบนัอํานาจการตอรองของลกูคาสงูมาก ควรหนัมาทาํ
การตลาดมุงเนนไปกลุมลกูคากลุมใดกลุมหนึ่งใหเหน็ผลทีช่ดั
เจนไปเลย 

W1,W4,T2,T4
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  กําหนดทางเลือกกลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business Level) 
  1. กลยุทธการสรางความแตกตาง Differentiation Strategy เปนกลยุทธ

ที่มุงเนนสรางความแตกตางไปจากคูแขงขันในตลาด และมุงเนนสรางความไดเปรียบทางการ
แขงขันดวยความแตกตางของสินคาและบริการ โดยกลยุทธสรางความแตกตางมักใชการวิจัย
และพัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความแตกตางทั้งดานตัวสินคาและบริการ ทั้งเรื่อง
ศูนยการใหบริการลูกคาที่แตกตางและสะดวกกวาคูแขงในตลาดที่มีอยู 

   - ขอดี ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดีตอลูกคา และสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดเปนอยางดีและยังสรางรายไดใหมๆ ใหกับองคกร โดยไมตองลงไป
แขงขันดานตนทุนในตลาดเดิมมากนัก ซ่ึงเปนการลดตนทุน 

   - ขอเสีย อาจจะมีคูแขงที่สามารถเขามาแขงขันไดตลอดเวลา  
เกิดความเสี่ยงในการตอบรับจากลูกคามากพอสมควร และอาจเสี่ยงตอการลงทุนพอสมควร 

  2. กลยุทธมุงเนนและตนทุนต่ํา (Focused Cost Leadership Strategy) 
กลยุทธที่มุงเนนการสรางความชํานาญในบางเรื่องเพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ทําให
องคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานมุงเนนการเปนผูนําดานตนทุน 

   - ขอดี สามารถลดตนทุนเพ่ือสามารถทํากําไรได และสามารถเอาชนะ
คูแขงไดในระยะสั้นๆ และลดความเสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจที่ไมมีความแนนอนได 

   - ขอเสีย ไมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในระยะยาว
ได อาจทําใหศูนยเสียลูกคาไดถาหากมีคูแขงเขามากทําการตลาดแขง 

  สรุป กลยุทธการสรางความแตกตาง (Differentiation Strategy) เปน
กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขัน ซ่ึงมองวาเปนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพตลาด
ของธุรกิจน้ีเพ่ือลดคาใชจายและเพ่ิมโอกาสทางการตลาดใหสูงขึ้นไดมากกวา 
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ตารางที่ 3 การกําหนดกลยุทธทางเลือกระดับหนาที่ (Functional Strategy) 
 

ปัจจยัภายใน (Internal Factor)

ปัจจยัภายนอก (External Factor)

จดุแขง็ภายใน (Strengths) จดุออน (Weaknesses)

โอกาส (Opportunities) กลยทุธ SO กลยทุธ  WO

อปุสรรค (Treats) กลยทุธ ST กลยทุธ  WT

S1 มสีภาพการเงนิทีแ่ขง็แกรงในการทีจ่ะผลกัดนัธุรกจิใหเตบิโตได
S2 ไดรบัการยอมรบัในดานภาพพจน ชือ่เสยีงดานบตัรเครดติและ
ระบบแบงจายรายเดอืน 
S3 มชีองทางการใหบรกิารในระบบแบงจายมากทีสุ่ดในอนัดบัตนๆ
ของตลาด
S4  มคีวามโดดเดนดานการใหบรกิารและสราง Brand Loyalty อยาง
มปีระสทิธภิาพ
S5 มกีารทาํการตลาดทีด่งึดดูลกูคาอยูอยางสมํ่าเสมอและเป็นผูนํา
ตลาดเสมอ

W1 มขีอจาํกดัในการทาํโปรโมชัน่ทีส่งผลตอรายไดทีน่อยเกนิไปทาํ
ใหโปรโมชัน่ดอยกวาคูแขง
W2 เครือ่งรดูบตัรเครดติแบบผอนชาํระในบางรานคานัน้ลาสมยั
เกนิไป
W3 ภาพพจนหรอืชือ่เสยีงของ Citibank PayLite คอนขางเกาและไม
มคีวามแปลกใหมเทาทีค่วร
W4 การบรหิารดานสายงานตางๆเปลีย่นแปลงบอยทาํใหเกดิปญัหา
ดานการดาํเนิดงาน

O1 มโีครงการขยายตลาดดานภมูศิาสตรใหมมากขึน้
O2 การขยายชองทางการใหบรกิารระบบแบงจายรายเดอืนในสาย
ผลติภณัฑใหมๆ มากขึน้
O3 การทีม่กีารออกบตัรเครดติรวมกบัหางสรรพสนิคาตางๆทาํให
เกดิชองทางการตลาดใหมๆ
O4 การมผีูถอืบตัรเครดติมากขึน้ทาํใหทาํการตลาดในระบบแบงจาย
รายเดอืนไดมากขึน้ดวย

T1 การเพิม่ขึน้ของคูแขงขนัหนาใหมทีม่ศีกัยภาพทาํใหสวนแบง
ตลาดถูกแยงชงิ
T2 การเกดิขึน้ของผลติภณัฑทดแทน เชน การทาํการตลาดสาํหรบั
บตัรเครดติทีร่ดูเตม็จาํนวน
T3 การเกดิวกิฤตเศรษฐกจิสงผลตอตลาดบตัรเครดติและการทาํกล
ยุทธขององคกร
T4 อํานาจการตอรองของลกูคาทีเ่พิม่มากขึน้เพราะคูแขงทาํ
การตลาดรุนแรงมากขึน้นัน่เอง

กลยทุธดานกลยทุธดานการตลาด
Citibank PayLite เป็นแบรนดทีไ่ดรบัการยอมรบัในตลาดในดาน
ผูนําในระบบแบงจายรายเดอืน จงึควรเรงทาํการตลาดใหเตบิโต
มากขึน้ไป ในการใชกลยุทธสวนผสมทางการตลาดเพือ่กาํหนด
กลยุทธในทุกๆดานเพือ่ใหสามารถเป็นผูนําตลาดตอไป 
โดยเฉพาะดานโปรโมชัน่

S1,S2,S3,S4,S5,O1,O2,O3

กลยทุธดานกลยทุธดานการตลาด
การทีอ่งคกรตองการขยายตลาดไปยงัตางจงหวดัหรอืตลาด
ใหมๆ  แตตดิขดัเรือ่งเครือ่งรดูบตัร การกาํหนดสายงานทีไ่ม
ชดัเจน จงึควรวางกลยุทธดาน ชองทางการจดัจําหนาย และ
กระบวนการและพนกังานใหมสีายงานทีช่ดัเจนและมคีวาม
ชาํนาญในงาน

W2,W4,O1,O2,O3

กลยทุธดานกลยทุธดานการตลาด
จากการทีม่คีูแขงหนาใหมเกดิขึน้รวมทัง้การทาํโปรโมชัน่ของรานคา
ทีต่องการใหรดูเตม็จาํนวน แตเรากส็ามารถทาํกลยุทธการตลาดมา
ตอบโตได

S1,S2,S3,S4,T1,T2

กลยทุธดานการส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ
เป็นการผสมผสานเครือ่งมอืการสือ่สารการตลาดอยางเหมาะสม
ทัง้ดานผลติภณัฑ ภาพลกัษณขององคกร โดยรวบรวมเครือ่งมอื
สือ่สารการตลาดทัง้กลยุทธการโฆษณา ประชาสมัพนัธ การใชพนกังาน
ขายหรอืกลยุทธสงเสรมิการขาย เพือ่เพิม่โอกาสทางการตลาด

W2,W3,T1,T2,T3
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  กลยุทธสวนผสมการตลาด (Marketing Mix Strategies) 
  กลยุทธที่เลือกใชสําหรับธุรกิจแบงจายรายเดือน PayLite คือ กลยุทธ 

แบบผสม โดยจะทําการวางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายท่ี
เราเลือกเอาไวใหมากที่สุด เราจะสามารถสรุปกลยุทธระดับหนาที่ของระบบแบงจายรายเดือน 
Citibank PayLite ไดดังน้ี 

  1. Product เพ่ิมความสามารถในการแขงขันของระบบแบงจายรายเดือน 
Citibank PayLite ใหมีขีดความสามารถสูงขึ้น โดยกําหนดตัวผลิตภัณฑใหตรงตอความตองการ
ของลูกคากลุมเปาหมายในแตละกลุมตลาด  

   1.1 สินคาที่มีความแตกตาง โดยการสรางความแตกตางนั้น จะตอง
เปนสิ่งที่ลูกคาสามารถสัมผัสไดจริงวาตางกันและ ลูกคาตระหนักและชอบในแนวทางนี้ เชน  
การใชจุดแข็งดานฐานบัตรเครดิตที่มียอดใชจายผานบัตรเครดิตที่สูงกวาคูแขงนําไปเสนอเปน
แนวทางในการทําการตลาดใหลูกคาเห็น และรูสึกวาแตกตางหรือคูแขงทําตามแลวประสบ
ความสําเร็จไดยาก 

   1.2 สินคาที่มีราคาต่ํา คือ การลดอัตราคาดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม
ตางๆที่เรียกเก็บกับทางรานคาใหมีอัตราที่ไมสูงจนเกินไป แตก็ไมสงผลตอรายไดโดยรวมของ
ธุรกิจ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยใหเฉพาะโปรแกรมที่ตองการโปรโมทผลิตภัณฑเทาน้ัน 

  2. Price ราคาในธุรกิจแบงจายรายเดือนคือ เรตอัตราดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียม ราคาเปนสิ่งที่คอนขางสําคัญในการตลาด แตไมใชวาจะลดราคาอยางเดียวเพราะ
การลดราคาสินคา อาจจะไมไดชวยใหภาพรวมธุรกิจดีขึ้นได หากปญหาอื่นๆ ยังไมไดรับการ
แกไข การตั้งราคาในที่นี้จะเปนการตั้งราคาใหเหมาะสมกับสภาพตลาดปจจุบัน และตรงกับ
กลุมเปาหมายของเรา  

   2.1 กําหนดราคาตามลูกคา คือ การท่ีเรากําหนดราคาอัตราดอกเบี้ย
และคาธรรมเนียมในเรตที่เราคิดวากลุมลูกคาเปาหมายนั้นเต็มใจจาย โดยอาจจะทําการวิเคราะห
มาลวงหนากอนแลว 

   2.2 กําหนดราคาตามตลาด คือการกําหนดราคาตามคูแขงในตลาด 
ซ่ึงอาจจะต่ํามากจนเราจะมีกําไรนอยมากหรืออาจจะไมไดกําไรเลย แตตองทําเพื่อรักษาสภาพ
ทางการแขงขันเอาไว ซ่ึงควรทําแคเพียงระยะสั้นๆเทาน้ัน ดังนั้นหากคิดที่จะกําหนดราคาตาม
ตลาด เราอาจจะตองมานั่งคิดคํานวณกอนวา ตนทุน กําไร และยอดขายนั้นคุมแกการลงทุน
หรือไม ซ่ึงอาจจะตองใชประสบการณของผูออกกลยุทธ 

  3. Place คือชองทางการจําหนายหรือใหบริการแกลูกคา หากเปนสินคา
ที่จะขายไปหลายๆ แหง วิธีการขายหรือการกระจายสินคาจะมีความสําคัญมาก แตในระบบ 
แบงจายรายเดือนน้ัน ชองทางการใหบริการแกลูกคาน้ันคือ การขยายชองทางในสวนของสินคา
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ในกลุมตางๆในพื้นที่ใหมๆ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขายใหมากขึ้น แตการเลือกชองทางการขาย
น้ันก็ตองดูความเหมาะสมดวย ควรเปดรานคาตัวแทนจําหนายที่เหมาะสมจริงๆ ไมอยางนั้นจะ
เสียการภาพลักษณและตนทุนไปโดยไมเหมาะสมได 

  4. Promotion ในธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจแบงจายรายเดือนในปจจุบันนั้น 
การทําโปรโมชั่นเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนมากๆ เพราะตองมีการทําโปรโมชั่นอยูตลอดไมวาจะ
เปนโปรโมชั่น 0% ไปจนถึงโปรโมชั่นที่แรงขึ้น เชน 0% บวก Cash Back เพ่ือที่จะดึงดูดลูกคา
ใหหันมาใชบริการบัตรเครดิตและระบบแบงจายรายเดือนของแบงกนั้นๆ แตการทําโปรโมชั่น
เพ่ือดึงดูดลูกคาที่ถือบัตรเครดิตยังไมพอเราตองทําโปรโมชั่นกับทางตัวแทนจําหนายและกับแบรนด
เพ่ิมเติมอีกในตลาดที่มีการแขงขันกันรุนแรงเชน การตั้งเปา Merchant Rebate เพื่อคืนเงิน
ใหกับรานคาที่ทํายอดถึงเปาที่เราตั้งเปาให ซึ่งจะเปนการทําโปรโมชั่นที่ตองทําควบคูกันไปทั้ง  
2 ดานในบางตลาด แตตลาดใหมๆหรือตลาดที่มีการแขงขันไมรุนแรงมากนักก็ไมจําเปนตองทํา
การตลาดหรือทําโปรโมชั่นที่เนนยอดขาย แตจะหันไปเนนเรื่องความคุมทุนที่จะไดเปนกําไรที่
ควรจะไดมากกวา ซ่ึงก็ตองขึ้นอยูกับการวางกลยุทธของผูบริการในชวงเวลานั้นๆ 

  5. People มีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถและทักษะอยูเสมอ 
ทั้งในดานการบริการในระดับตางๆ พนักงานที่ตองเขาไปพบปะลูกคาหรือบริหารหนารานตองมี
การฝกอบรมเปนอยางดีเพื่อเอาชนะใจลูกคาตัวแทนตางๆ รวมทั้งสรางภาพลักษณตางๆ ให
เปนไปในทิศทางบวกดวย และพนักงานที่มีการติดตอทําโปรโมชั่นตางๆกับทางรานคาหรือแบรนด
ตางๆก็ตองมีทักษะการตอรองที่ดีดวยเพื่อรักษาผลประโยชนตางๆใหกับทางธนาคาร 

  6. Process ตองมีการปรับปรุงวิธีการดําเนินงานใหเหมาะกับสภาพการ
แขงขันในปจจุบันอยูเสมอ มีความรวดเร็วทั้งดานการทําการตลาด โปรโมชั่นตางๆ และปรับ 
เปลี่ยนการทํางานใหเหมาะสมอยูเสมอและตรงตอความตองการของรานคาตัวแทนหรือแบรนด
ตางๆ ไดดี และสามารถตอบสนองความตองการของลูกไดอยางดี และรวดเร็ว 

  7. Physical Evidence มีการปรับปรุงสภาพแวดลอมในที่ทํางานอยูเสมอ 
เพ่ือใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และการปรับปรุงดูแลอุปกรณตางๆทั้งใน
บริษัทและอุปกรณที่นําไปติดตั้งเพ่ืออํานวยความสะดวกใหรานคา เชน เคร่ืองรูดบัตรเครดิตให
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 



 
บทที่ 4 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการตลาดเพ่ือเพ่ิมผลประกอบการ
ในธุรกิจบัตรเครดิตแบงจายรายเดือน ธนาคารซิตี้แบงก ไดทําการศึกษาโดยใชวิธีการศึกษาเชิง
คุณภาพตามขั้นตอนของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ และไดมีการแบงการศึกษาเก็บขอมูล
ทั้งแบบทุติยภูมิและปฐมภูมิ และไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาทําการประมวลผลรวมการตาม
แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธและสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

1. สรุปอภิปรายผลการศึกษา 
2. ขอจํากัดในการศึกษา 
3. ขอเสนอแนะ 
 3.1 ขอเสนอแนะสําหรับระบบแบงจายรายเดือนซิตี้แบงก 

3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 

สรุปอภิปรายผลการศึกษา 
 

สรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือนําไปแกไขปญหาเรื่องผลประกอบการในธรุกิจแบงจาย
รายเดือน บัตรเครดิตซิตี้แบงกที่มีตนทุนในการทําการตลาดสูงขึ้น สงผลใหผลประกอบการลด
นอยลงและไมเปนไปตามเปาหมายที่วางไว กลาวคือ 

กลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโต Growth Strategy ธุรกิจระบบแบงจาย
รายเดือน PayLite ยังสามารถท่ีจะเติบโตไดอีกทั้งในฐานลูกคาใหมหรือตลาดที่เติบโตขึ้นเนื่องจาก
จํานวนผูถือบัตรเครดิตซิตี้แบงกที่มากขึ้นดวย โดยอาจจะเนนไปที่การเจาะตลาดไปยังพื้นที่
ตางจังหวัดและเปดรานคาตัวแทนจําหนายในธุรกิจใหมๆ ที่นาสนใจ เชน โรงพยาบาลเอกชน 
เพ่ือเปนการรักษาสวนแบงการตลาดที่ถูกแยงชิงไปในตลาดที่มีการแขงขันรุนแรง 

กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ คือ กลยุทธการสรางความแตกตาง Differentiation 
Strategy เปนกลยุทธที่มุงเนนสรางความแตกตางไปจากคูแขงขันในตลาด โดยในธุรกิจแบงจาย
รายเดือนไดมุงใหมีความแตกตางดานชองทางการเจาะตลาดใหมๆ ที่แตกตางไปจากคูแขง โดย
กลยุทธสรางความแตกตางนาจะเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันของธุรกิจแบงจายรายเดือน
มากที่สุด เพ่ือดึงความสนใจใหลูกคาเห็นถึงความแตกตางในการทําการตลาดใหมๆ 
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กลยุทธระดับหนาที่ คือ กลยุทธสวนผสมการตลาด (Marketing Mix Strategies) 
กลยุทธที่เลือกใชสําหรับธุรกิจแบงจายรายเดือน PayLite คือ กลยุทธแบบผสม โดยจะทําการ
วางแผนในแตละสวนใหเขากัน และเปนที่ตองการของกลุมเปาหมายท่ีเราเลือกเอาไวใหมากที่สุด 
และจะตองมีการพัฒนาในดานสินคาและบริการ ไมวาจะเปนดาน ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจัด
จําหนาย หรือจะเปนการทําโปรโมชั่นใหมๆที่นาสนใจซึ่งจําเปนมากในธุรกิจนี้เนื่องจากลูกคามี
อํานาจการตอรองคอนขางสูง 

จากการศึกษาทั้งขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพ่ือวิเคราะหถึงปญหาและการกําหนด
กลยุทธของธุรกิจแบงจายรายเดือนบัตรเครดิตซิสามารถนํามาสรุปไดดังน้ี 

1. ในธุรกิจแบงจายรายเดือนบัตรเครดิตซิตี้แบงก สามารถที่จะออกไปหาชองทาง
การตลาดใหมๆ ไดกอนคูแขงดวยการเปดรานคาในตางจังหวัดและเปดตัวแทนจําหนายในกลุม
ธุรกิจใหมๆ ไดกอนคูแขง 

2. หันไปเนนทําการตลาดกับตัวแทนจําหนายมากกวาการทําโปรโมชั่นกับลูกคาที่
ตองใชเงินลงทุนในการทําการตลาดที่สูงเนื่องจากตองทําโปรโมชั่นที่แรงมาโดยเฉพาะตลาดที่มี
การแขงขันกันรุนแรง 

 

ขอจํากัดในการศึกษา 
 
1. ขอมูลเชิงลึกของคูแขงขันไมสามารถคนหาไดเน่ืองจากเปนความลับของขอมูล

ทางการคาของทางบริษัท 
2. การแขงขันในปจจุบันทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางขอมูลรวดเร็วมาก 
3. ขอมูลหลายๆ อยางของธนาคารซิตี้แบงกเองไมสามารถนํามาเปดเผยได เพราะ

จะอาจสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจของธนาคารได 
 

ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะเชิงธุรกิจและการนําไปปฏิบัติ 
ในปจจุบันการทําธุรกิจบัตรเครดิต โดยเฉพาะสวนของธุรกิจแบงจายรายเดือนน้ันมี

การแขงขันรุนแรงมากพอสมควร มีการแขงขันดานราคาสูงมากเพ่ือที่จะรักษาสวนแบงการตลาด
ของตัวเองเอาไวและเพื่อที่จะรักษายอดขายใหสูงขึ้นตอไป แตวาในมุมของผูบริโภคก็จะเลือก
สินคาและบริการที่คุมคาที่สุดเชนกัน 

ทางบริษัทควรจะมีการทําการสํารวจตลาดอยูอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือที่จะสามารถปรับ
กลยุทธใหทันตอความตองการของตลาดและสามารถดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
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และสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคาได และผูบริหารควรมีการสอบถามผลการดําเนินงาน
จากพนักงานระดับลางที่เขาไปสัมผัสตลาดโดยตรงอยูอยางเสมอๆ เพราะขอมูลที่ผูบริหารมีอยู
น้ันอาจจะไมตรงกับความตองการตลาดในปจจุบันทั้งหมดก็ได เพื่อที่ผูบริหารจะสามารถออก 
กลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย 

และประเด็นที่สําคัญอีกประเด็นก็คือการสรางแบรนดใหลูกคารูสึกวา Citibank PayLite 
ยังเปนผูนําในตลาดแบงจายรายเดือนอยูเพ่ือประโยชนทางการตลาด เพ่ือใหรานคาหรือแบรนด
คิดถึงเราเปนอันดับแรกเม่ือคิดจะทําโปรโมชั่นตางๆ และติดตอเราเปนรายแรกในการพูดคุยทํา
โปรโมชั่นตางๆในอนาคตอีกดวย 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
เน่ืองจากการทําการศึกษาในครั้งน้ี เปนการศึกษาเฉพาะสวนของระบบแบงจาย 

รายเดือน จากบัตรเครดิตซิตี้แบงก ซ่ึงอาจจะมีขอมูลไมครบถวนทั้งหมดในธุรกิจบัตรเครดิต 
และขอมูลเชิงลึกของคูแขงรายอ่ืนๆ ซ่ึงหากมีการเก็บขอมูลเชิงลึกของคูแขงไดก็จะทําใหวิเคราะห
เปรียบเทียบถึงสาเหตุและปญหาตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจและการตัดสินใจเลือกใชบริการ
ของลูกคาไดชัดเจนมากขึ้น  

เน่ืองจากตลาดของธุรกิจน้ีมีการเติบโตขึ้นทุกป ทําใหตองเก็บขอมูลใหครอบคลุม
ทุกดานเพ่ือจะสามารถเก็บขอมูลของตลาดตางๆ ซ่ึงอาจจะมีความแตกตางกันพอสมควรทั้งใน
ดานความแตกตางดานประเภทสินคาและความแตกตางของตลาดในสวนภูมิภาค ซึ่งถาหาก
สามารถเก็บขอมูลไดครบถวนก็จะสามารถออกกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เน่ืองจากระยะเวลาในการทําการศึกษามีจํากัด ทําใหไมสามารถทําการศึกษาได
ครบถวนทุกสายผลิตภัณฑที่มีการใหบริการระบบแบงจายรายเดือน PayLite ได หากมีการศึกษา
ครั้งตอไปควรมีเวลาในการศึกษาวิจัยพอสมควร และเก็บขอมูลและทําการศึกษาใหครบถวน 
ทุกสายผลิตภัณฑที่มีระบบแบงจายรายเดือนอยู 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2 

แบบสัมภาษณ  
 
 

แบบสัมภาษณผูบริหาร 

 
1. มองแนวโนมการตลาดของธุรกิจบัตรเครดิต สวนธุรกิจแบงจายรายเดือนอยางไร 

2. ในป 2555 ทานมีการวางเปาหมายทางการตลาดไปในทิศทางใด 

3. ทานคิดวาปจจัยที่สงผลการทบตอการทําการตลาดในธุรกิจแบงจายรายเดือนมี
อะไรบาง 

4. จากการที่ธุรกิจแบงจายรายเดือนมีคูแขงขันจํานวนมากขึ้น และการแขงขันที่
รุนแรงจะสงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษัทหรือไม และทานมีแนวทางในการวางกลยุทธ
อยางไร 

5. ทานคิดวาปจจัยที่จะทําใหองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมายทางธุรกิจคืออะไร 
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