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บทคดัย่อ 
 

 ปจัจุบนัธุรกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยมภีาวการณ์แขง่ขนัทีส่งูมาก  ทัง้ในดา้น

การใหบ้รกิาร  การพฒันาผลติภณัฑ ์ การพฒันาระบบเทคโนโลยต่ีางๆ การตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้เป็นเรือ่งทีทุ่กธนาคารใหค้วามสาํคญั  แต่ยงัคงมบีางจุดทีล่กูคา้ไมไ่ดร้บัความ

สะดวกจากการใหบ้รกิารของธนาคาร ซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงทีท่าํใหเ้ปลีย่นใจไปใชบ้รกิารจาก

ธนาคารแหง่อื่นทีใ่หบ้รกิารไดด้กีวา่ ทาํใหธ้นาคารตอ้งเสยีโอกาส เสยีลกูคา้  ดงันัน้ ผูศ้กึษาจงึ

เลง็เหน็ถงึความจาํเป็นตอ้งศกึษาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา  

การศกึษาน้ีจงึเป็นการศกึษาปญัหาความพงึพอใจของลกูคา้ดา้นความสะดวกทีม่ต่ีอ

ธนาคาร และความตอ้งการของลกูคา้ เพือ่กาํหนดกลยทุธใ์นการแกไ้ขปญัหา  โดยมี

วตัถุประสงคข์องการศกึษาดงัน้ี เพือ่ศกึษาความพงึพอใจ  และคน้หาสาเหตุปจัจยัต่างๆ  ทีม่ผีล

กบัความพงึพอใจในกลุ่มลกูคา้ของธนาคารทหารไทย  เพือ่หาแนวทางในการแกป้ญัหาอยา่งมี

ประสทิธภิาพและ เพือ่เสนอแนะแนวทางในการยกระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ใหส้งูขึน้ และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
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จากการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทุตยิภมูแิละขอ้มลูปฐมภมู ิ เพือ่ทีจ่ะใชข้อ้มลูดงักล่าวมา

ประกอบการพจิารณากาํหนดกลยทุธข์องธนาคาร สามารถสรปุไดว้า่จากขอ้มลูทุตยิภมูทิาํให้

ทราบถงึโอกาสในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้เพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวก  สว่นขอ้มลูปฐมภมูจิาก

แบบสอบถามลกูคา้ของธนาคารทหารไทย พบวา่ปจัจยัดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิารของธนาคาร

เป็นปจัจยัสาํคญัทีล่กูคา้รูส้กึถงึความไมส่ะดวกในการใชบ้รกิารกบัธนาคาร  เน่ืองจากมจุีด

ใหบ้รกิาร และสาขายอ่ยไวร้องรบัการใชบ้รกิารอยา่งจาํกดั และขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร

พบวา่สว่นแบ่งการตลาดดา้นเงนิฝากทีล่ดลงอยา่งต่อเน่ืองในชว่ง 3 ปี หลงั สว่นหน่ึงมสีาเหตุมา

จากลกูคา้ไมพ่งึพอใจธนาคารในดา้นการใหบ้รกิารทีล่่าชา้ ประกอบกบัธนาคารมชีอ่งทางการ

ใหบ้รกิารน้อย การเพิม่สาขาเป็นทางเลอืกหน่ึงในการแกไ้ขปญัหา แต่ไมจ่าํเป็นตอ้งเพิม่ใหม้าก

ตามคูแ่ขง่ สิง่สาํคญัของธุรกจิธนาคาร คอื  การดาํเนินกจิดว้ยความมัน่คงและยัง่ยนื         

 จากการศกึษาพบวา่กลยทุธท์ีเ่หมาะสมทีส่ดุ  คอื  กลยทุธข์ยายชอ่งทางการใหบ้รกิาร  

(Chanel Extension  Strategy)  ซึง่การเลอืกกลยทุธน้ิ์ พจิารณาจากเกณฑต่์างๆ เพือ่ให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัการแกไ้ขปญัหา  รวมทัง้ตอบโจทยเ์รือ่งความตอ้งการของลกูคา้ได้

เป็นอยา่งด ีโดยกลยทุธข์ยายชอ่งทางการใหบ้รกิารไมใ่ชเ่รือ่งของการขยายสาขาเพยีงอยา่ง

เดยีว แต่รวมถงึชอ่งทางการใหบ้รกิารอื่นๆดว้ย เชน่ เครือ่งเครือ่งเอทเีอม็ ฯลฯ รวมทัง้จุด

ใหบ้รกิารในรปูแบบใหมท่ีไ่มใ่ชส่าขา  ซึง่แมว้า่จะลงทุนสงูแต่ไดผ้ลตอบแทนระยะยาว อกีทัง้

ก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุทัง้ในทางตรงคอื สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ รองรบัความตอ้งการขง

ลกูคา้ ขยายฐานลกูคา้ อนัจะนําไปสูก่ารสรา้งผลกาํไรทีเ่พิม่ขึน้  และผลทีด่ทีางออ้ม คอื สรา้ง

ความจดจาํได ้ หากมสีาขาทีเ่พิม่ขึน้ในจุดชุมชนสาํคญัๆ หรอืพืน้ทีใ่นเขตเศรษฐกจิ อาจกล่าวได้

วา่ชว่ยสรา้งภาพลกัษณ์ใหธ้นาคารดมูัน่คงกจิการเฟ่ืองฟูน่าเชื่อถอืตามมาดว้ย     

การศกึษาครัง้น้ีมขีอ้เสนอแนะคอื  ควรมกีารสาํรวจถงึความพงึพอใจของลกูคา้ธนาคาร

ทหารไทยเพิม่เตมิโดยแยกเป็นรายภาค เพือ่เปรยีบเทยีบกบัธนาคารคูแ่ขง่เพือ่ทีส่ามารถ

มองเหน็ตําแหน่งทางการแขง่ขนั  และนํากลยทุธไ์ปใชใ้นทางปฏบิตัคิวรมกีารพจิารณาใน

รายละเอยีดต่าง 

ใหร้อบคอบก่อนจะถอืปฏบิตัจิรงิ เพือ่ใหก้ลยทุธน์ัน้เกดิประโยชน์ต่อการดาํเนินงานขององคก์ร

อยา่งสงูสดุ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

องคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ก่อตัง้ดว้ยความคดิรเิริม่ของจอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์

อดตีผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ โดยมคีวามมุง่หมายทีจ่ะใหเ้ป็นสถาบนัการเงนิและศนูยร์วมเงนิ

ออมของทหาร และดาํเนินงานเพือ่สนบัสนุนสวสัดกิารของทหาร ซึง่รฐับาลไดใ้หค้วามเหน็ชอบ

อนุมตัใิหจ้ดัตัง้ขึน้เพือ่ดาํเนินธุรกจิธนาคารพาณชิยต์ามพระราชบญัญตัธินาคารพาณชิย ์พ.ศ. 

2488 เปิดดาํเนินการอยา่งเป็นทางการเมือ่วนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ.2500 ต่อมา ในปี 2525 

พระบาทสมเดจ็ประเจา้อยูห่วัไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้โปรดกระหมอ่มพระราชทานตราตัง้ให้

ธนาคารทหารไทย จาํกดั เป็นธนาคารพาณชิยใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และไดเ้พิม่ทุน

จดทะเบยีนเป็นครัง้แรกจาก 10 ลา้นบาท เป็น 100 ลา้นบาท   

ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา  ธนาคารไดพ้ฒันาและมคีวามเจรญิกา้วหน้ามากขึน้มาเป็น

ลาํดบั  พรอ้มกบัไดป้รบัปรงุบทบาทใหส้อดคลอ้งกบัววิฒันาการของสภาวะแวดลอ้ม  ซึง่แมใ้น

ชว่งแรกจะมุง่ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัวงการทหารเป็นสาํคญักต็าม  หากต่อมาธนาคารกไ็ดก้า้ว

ไปสูค่วามเป็นธนาคารพาณชิยอ์ยา่งสมบรูณ์แบบ  โดยขยายขอบเขตของธุรกจิและบรกิารไปสู่

ภาคเอกชน  เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของระบบเศรษฐกจิวงการธุรกจิตลอดจน

ประชาชนทัว่ไป ซึง่การเขา้สูบ่ทบาทของธนาคารพาณชิยอ์ยา่งเตม็รปูแบบของธนาคารเป็นการ

กระทาํทีค่อ่ยเป็นคอ่ยไปทลีะขัน้  โดยในเบือ้งแรกไดมุ้ง่เฉพาะใหบ้รกิารแก่วงการทหาร จากการ

สะสมขดีความสามารถในการดาํเนินธุรกจิธนาคารพาณชิย ์ ในกาลต่อมาธนาคารไดก้า้วออก

ไปสูค่วามเป็นธนาคารพาณชิยเ์ตม็รปูแบบ  และไดม้กีารปรบัปรงุนโยบายการดาํเนินงานและ

เพิม่บรกิารใหแ้ก่ลกูคา้กวา้งขวางยิง่ขึน้  อนัไดแ้ก่  เพิม่สาขาและขยายประเภทการใหบ้รกิาร   

รวมทัง้การปรบัปรงุประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน  จนทาํใหล้กูคา้เหน็ประโยชน์และคุณคา่ใน

บรกิารของธนาคาร  จาํนวนลกูคา้ผูม้าใชบ้รกิารเพิม่ขึน้เป็นลาํดบั  ทัง้ดา้นบรกิารเงนิฝาก  ดา้น

สนิเชื่อ  ดา้นการแลกเปลีย่นเงนิตรา  และบรกิารดา้นอื่นๆ  ซึง่กล่าวไดว้า่การบรกิารของ

ธนาคารไดแ้พรห่ลายเป็นทีรู่จ้กัและสรา้งความนิยมแก่มหาชนอยา่งกวา้งขวาง  มไิดจ้าํกดัอยู่

เฉพาะในวงการทหารอยา่งเชน่ในระยะแรก 

ในปี 2547  ธนาคารทหารไทย ไดค้วบรวมกจิการกบัธนาคารดบีเีอสไทยทนุ จาํกดั

(มหาชน) และบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  ทาํใหม้ขีนาดสนิทรพัยป์ระมาณ 7 
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แสนลา้นบาท เป็นธนาคารอนัดบั 5 ของระบบธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทย  และมบีรษิทั

ประกนัฯ และบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในเครอืทาํใหธ้นาคารสามารถดาํเนินธุรกจิไดอ้ยา่ง

ครบวงจร(Universal Banking)         

    

ปจัจุบนัสาํนกังานใหญ่ของธนาคารตัง้อยูท่ี ่3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขต

จตุจกัร กรงุเทพฯ 10900  มสีาขากระจายอยูท่ ัว่ประเทศรวมทัง้สิน้   460  สาขา  สาํนกังาน

แลกเปลีย่นเงนิ  91  แหง่ เครือ่งเอทเีอม็จาํนวน   2,321  เครือ่ง รวมทัง้ใหบ้รกิารผา่นระบบ

อเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่างๆ  

วิสยัทศัน์ (Vision) 

เป็นผูนํ้าในการใหบ้รกิารทางการเงนิทีค่รบวงจร ซึง่พรอ้มอยูเ่คยีงขา้งเป็นเพือ่นรว่มคดิ

เพือ่ลกูคา้ และมุง่เน้นความเป็นเลศิในธุรกจิลกูคา้รายยอ่ย  และลกูคา้ธุรกจิขนาดกลางและ

ขนาดยอ่ม “ธนาคารไทยชัน้นํา มาตรฐานระดบัโลก” 

พนัธกิจ (Mission) 

1. สรา้งความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัลกูคา้ เพือ่สรา้งประโยชน์รว่มกนัอยา่งยัง่ยนื 

2. เพิม่มลูคา่และใหผ้ลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่หมาะสม  

3. เชื่อมัน่และพฒันาใหพ้นกังานมโีอกาสแสดงความสามารถและศกัยภาพของตนเองได้

อยา่งเตม็ที ่และใหผ้ลตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน 

4. สรา้งฐานะทางการเงนิและชื่อเสยีงของธนาคารใหม้คีวามมัน่คง โดยยดึมัน่การปฏบิตัิ

ตามหลกับรรษทัภบิาลตามมาตรฐานสากลทีไ่ดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป และมคีวาม

โปรง่ใส รวมทัง้ดาํรงไวซ้ึง่การเป็นองคก์รทีด่ขีองประเทศ  

คาํขวญั (Slogan) 

" TMB Bank รว่มคดิเพือ่ทุกกา้วของชวีติ "  

เป้าหมายองคก์ร (Corporate Goal)  

1. เป็นสถาบนัการเงนิทีม่ผีลประกอบการและการเตบิโตสงูกวา่มาตรฐานธนาคารพาณชิย์

ชัน้นําในกลุ่มเดยีวกนั 

2. สรา้งมาตรฐานการใหบ้รกิารและความพงึพอใจสาํหรบัลกูคา้เป้าหมายในระดบัดเียีย่ม 
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3. ไดร้บัการจดัอนัดบัความเสีย่งจากสถาบนัจดัอนัดบัความเสีย่งชัน้นําของโลก  ในลาํดบัที่

ไมด่อ้ยไปกวา่ธนาคารพาณชิยช์ัน้นําในขนาดเดยีวกนั 

4. มวีฒันาธรรมองคก์รทีส่ะทอ้นถงึความไวว้างใจ ความสรา้งสรรค ์และความมุง่มัน่ต่อ

ความสาํเรจ็ 

5. ไดร้บัการจดัอนัดบัจากทางการและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งวา่เป็นกจิการทีม่กีารกาํกบั

ดแูลกจิการทีด่ ี 

กลยทุธห์ลกัขององคก์ร (Corporate Strategy) 

1. สรา้งความเป็นผูนํ้าดา้นบรกิารลกูคา้รายยอ่ย  โดยธนาคารจะตอ้งกาํหนดกลยทุธ ์ธุรกจิ 

แผนงานหลกั/ โครงการใหม ่( Initiatives) และจดัสรรงบประมาณ  โดยเน้นเสรมิสรา้ง

ความแขง็แกรง่ในการใหบ้รกิารลกูคา้รายยอ่ย 

2. ใชป้ระโยชน์จากฐานลกูคา้ธุรกจิ  ทัง้ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดยอ่ม เพือ่เพิม่

รายไดจ้ากการขายผลติภณัฑร์ว่ม  (Cross-Selling) รวมถงึมกีารพฒันาระบบบรหิาร

ขอ้มลูลกูคา้ อาท ิซอีารเ์อม็ (CRM) และ เควายซ ี(KYC) ใหม้ปีระสทิธภิาพ  

3. เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎระเบยีบขอ้บงัคบั

ของทางการ ธนาคารจะยกระดบัสมรรถนะดา้นบรหิารความเสีย่ง ทัง้ในระดบันโยบาย 

และระดบัปฏบิตักิาร โดยพฒันาบุคคลากร กระบวนการ และระบบต่าง ๆ ใหพ้รอ้มและ

มปีระสทิธภิาพ  

คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

1. นายบุญทกัษ์ หวงัเจรญิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  

2. นายมฮิาล ยาน ซเูรค ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลกูคา้รายยอ่ย  

3. นายปพนธ ์มงัคละธนะกุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเอสเอม็อแีละซพัพลายเชน  

4. นายปิต ิ ตณัฑเกษม ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารลกูคา้ธุรกจิ  

5. นายยนั  ชเคาท์   ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ดา้นบรหิารความเสีย่ง 

6. นายไซมอน แพทรคิ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นปฎบิตักิาร 

7. นายถนอมศกัดิ ์โชตกิประกาย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารดา้นการเงนิ  

8. นางเสาวนีย ์กมลบุตร ประธานกรรมการธนาคาร  

9. พลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชา   กรรมการธนาคาร 

10. นายฟิลลปิ       จ.ีเจ.อ.ีโอ.ดามสั กรรมการธนาคาร 

11. ดร.วจิติร         สพุนิิจ  กรรมการ/กรรมการอสิระ  
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สญัลกัษณ์ธนาคาร  
 

 
 

T : Team  ทาํงานรว่มกนั ตวัอกัษร T สแีดง หมายถงึ การทาํงานรว่มกนัอยา่งสรา้งสรรค์

และมพีลงัภายใตเ้ป้าหมายเดยีวกนัในทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธนาคาร อนัประกอบไปดว้ย ผู้

ถอืหุน้ คณะกรรมการ พนกังาน และลกูค◌้า 

 

M : Mutual  รว่มมอื  ตวัอกัษร M สน้ํีาเงนิประกอบดว้ยจุดสน้ํีาเงนิ 2 จุด หมายถงึ การจบั

มอื รว่มมอืกนัอนัแขง็แกรง่ทีธ่นาคารและลกูคา้จะทาํใหธุ้รกจิเดนิกา้วไปขา้งหน้า อยา่ง

มัน่คง เคยีงบ่าเคยีงไหล่ เตบิโตสูค่วามสาํเรจ็ 

 

B : Benefit  ผลประโยชน์อนัสงูสดุ  ตวัอกัษร B สแีดง หมายถงึ ความตัง้ใจทีธ่นาคารสรา้ง

ผลประโยชน์สงูสดุใหแ้ก่ลกูคา้ทุกราย 
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  แผนภมิูโครงสรา้งของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมิู  1  แสดงแผนภมูโิครงสรา้งของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

 

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร 

ด้านการเงนิ 

สายงานการเงนิ 

สายงานบญัชี
บริหาร 

สายงานบริหารเงนิ 

โครงการ IFRS 
Reporting 

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร 

ด้านปฏิบัติการ 

สายงานปฏิบตัิการ 
และบริการ 

สายงาน 
บริการส่วนกลาง 

สายงานเทคโนโลย ี

สํานักบริหาร 
ความต่อเน่ือง  

ทางธุรกจิ 

ฝ่ายบริหาร 
คลงัข้อมูลและ 

ข้อมูลสารสนเทศ 

สายงาน 
สินเช่ือรายย่อย 

สายงาน 
สินเช่ือธุรกจิ 

สายงานกาํกบัการ
ปฏิบตัิงาน 

สายงาน 
บริหารสินทรัพย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร 

ด้านบริหารความเส่ีย   

สายงานบริหาร            
ความเส่ียงด้านตลาด 

สายงานวเิคราะห์                
ความเส่ียงและวจิัย 

สายงานบริหาร 
ความเส่ียงด้าน

ปฏิบตัิการและข้อมูล 

สายงานกฎหมาย 

ฝ่ายบริหารสินเช่ือ 

สายงาน 
ทรัพยากรบุคคล 

สายงาน 
บรรษทัภิบาล 

สายงาน 
กลยุทธ์องค์กร 

สํานักส่ือสารและ 
ภาพลกัษณ์องค์กร 

คณะกรรมการธนาคาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการบริหาร 

สายงานตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา กาํหนด 
ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 

คณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

คณะกรรมการสินเช่ือ 

ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารธุรกจิขนาดกลา

และขนาดย่อม 

สายงานการตลาด
และผลติภัณฑ์
ธุรกจิเอสเอม็อ ี

สายงานบริหาร
ความสัมพนัธ์ 
ธุรกจิเอสเอม็อ ี

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร                        

ธุรกจิขนาดใหญ่ 

สายงานบริหาร
ความสัมพนัธ์

ธุรกจิขนาดใหญ่ 

สายงาน 
วาณชิธนกจิ 

สายงาน 
ธุรกรรมการเงนิ 

สายงาน 
บริหารธุรกจิ 

ตลาดเงนิ 

ผลติภัณฑ์สินเช่ือ
ธุรกจิขนาดใหญ่ 

การตลาดและ
บริหารช่องทาง
ธุรกจิขนาดใหญ่ 

บริหารข้อมูลและ
สัดส่วนธุรกจิ  

ขนาดใหญ่ 

สายงาน 
วเิคราะห์สินเช่ือ

ธุรกจิ 

สายงาน 
ส่งเสริมการตลาด

ลูกค้ารายย่อย 

ประธานเจ้าหน้าที ่
บริหาร 

ลูกค้ารายย่อย  

สายงานธนบดธีนกิ  

สายงานธุรกจิสินเช่ื
ไม่มหีลกัประกนั 

ผลติภัณฑ์เงนิฝาก
และการชําระเงนิ 

สายงานบริหาร
ช่องทางการบริการ 

สายงานธุรกจิสินเช่ื
มหีลกัประกนั 

สายงานสนับสนุน
และพฒันาธุรกจิ        

ลูกค้ารายย่อย 

โครงการพฒันา
และปรับปรุงธุรกจิ

ลูกค้ารายย่อย 

สํานักงานประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ริหาร

ลูกค้ารายย่อย 

ธุรกจิสาขา 

สายงานธุรกจิ 
สาขากรุงเทพฯ 

สายงานธุรกจิ 
สาขาภูมภิาค 
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โครงสร้างการจดัการ  

     การจดัโครงสรา้งการจดัการของธนาคารนัน้จะสอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินธุรกจิ

ของธนาคาร เป็นไปตามแนวทางปฏบิตัแิละกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี โดยธนาคารไดม้กีาร

ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งคณะกรรมการทัง้ในระดบักรรมการธนาคารและระดบัฝา่ยจดัการ ทัง้น้ี 

เพือ่ใหม้คีวามคล่องตวัทัง้ในการกาํหนดนโยบาย การปฏบิตังิาน  และการตดิตามการดาํเนินงาน 

รวมทัง้เป็นไปตามกฎเกณฑท์ีก่าํหนด นอกจากน้ี  การแต่งตัง้กรรมการหรอืผูบ้รหิารใดเขา้รว่ม

ในคณะกรรมการแต่ละชุดตอ้งคาํนึงถงึความเหมาะสมทัง้ในดา้นประสบการณ์ ความสามารถ 

สายงานทีร่บัผดิชอบ และความเป็นอสิระดว้ย  

  

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ 

 

      ธนาคารเชื่อมัน่วา่ระบบและกระบวนการในการกาํกบัดแูลกจิการทีด่รีวมถงึความ

โปรง่ใสในการดาํเนินธุรกจิของธนาคารทัง้ในสว่นของคณะกรรมการ ผูบ้รหิาร ตลอดจน

พนกังานทุกระดบั จะนําพาธนาคารไปสูค่วามสาํเรจ็ภายใตก้ารแขง่ขนัทีร่นุแรงและเกดิ

ประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คูค่า้และเจา้หน้ี ผูล้งทุน หน่วยงานราชการ สงัคม  

และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆทุกฝา่ย นอกจากน้ี  ธนาคารยงัไดด้แูลใหก้ารปฏบิตังิานของธนาคาร

เป็นไปอยา่งมมีาตรฐานในระดบัสากลและถูกตอ้งตามกฎหมาย รวมถงึเป็นไปตามแนวปฏบิตัิ

ของทางการโดยเครง่ครดั 

     เพือ่สนบัสนุนใหธ้นาคารมกีารบรหิารจดัการดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ มคีวามโปรง่ใส  

ปฏบิตัต่ิอผูม้สีว่นไดเ้สยีอยา่งเทา่เทยีมกนั และป้องกนัมใิหเ้กดิความขดัแยง้ของผลประโยชน์ 

รวมถงึรกัษาชื่อเสยีงทีด่ขีองธนาคาร  

 

3ผลิตภณัฑแ์ละบริการของธนาคารทหารไทย 

 

3ผลติภณัฑด์า้นบญัชเีงนิฝาก  

1. 3เงนิฝากออมทรพัย ์ 

2. 3เงนิฝากออทรพัยฟ์รคีา่ธรรมเนียม  

3. 3เงนิฝากออมทรพัยแ์ทนความหว่ยใย  

4. 3เงนิฝากออมทรพัยเ์กษยีนเกษมสขุ  

5. 3เงนิฝากออมทรพัยธ์นกจิ  

6. 3บญัชเีงนิเดอืน ทเีอม็บ ีทร-ีด ี 

7. 3บญัชเีงนิเดอืน ทเีอม็บ ีดรมีเซฟวิง่ 
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3ผลติภณัฑด์า้นบตัรต่างๆ  

3- บรกิารดา้นบตัรเอทเีอม็ 

3- บรกิารดา้นบตัรเดบติ 

3- บรกิารดา้นบตัรเครดติ  

1. 3บตัรเครดติเอก็ซเ์พรส เบสกิ  

2. 3บตัรเครดติโน ลมิติ  

3. 3บตัรเครดติโคแบรนด ์ 

4. 3บตัรเครดติรอยลั  

5. 3บตัรเครดติทเีอม็บ ีวซี่า แพลทนินมั  

6. 3บตัรเครดติทเีอม็บ ีวซี่าการด์  

7. 3บตัรเครดติทเีอม็บ ีไทเทเนียม  

8. 3บตัรเครดติทเีอม็บรีอยลั ท๊อป บราส  

9. 3บตัรเครดติทเีอม็บ ีโซชลิด ์ 

 

3ผลติภณัฑด์า้นเงนิกูแ้ละสนิเชื่อบา้น 

1. 3สนิเชื่อ TMB Ready Cash 

2. 3สนิเชื่อ TMB Cash 2 Go  

3. 3สนิเชื่อ TMB Refinance  

4. 3สนิเชื่อบา้นทเีอม็บ ี 

5. 3สนิเชื่อบา้นทเีอม็บรีไีฟแนนซ ์ 

6. 3สนิเชื่อบา้นอเนกประสงค ์ 

7. 3สนิเชื่อบา้นยดืหยุน่ได ้ 

 

3บรกิารทเีอม็บ ีออนไลน์ 

3บรกิารเทเลแบงก ์

3บรกิารทเีอม็บโีฟน แบงกก์ิง้  

3บรกิารโมบายแบงกก์ิง้ 

3บรกิารชาํระคา่ใชจ้า่ย 

3บรกิารโอนเงนิ  

3บรกิารทางการเงนิต่างประเทศ 

3บรกิารทเีอม็บ ีประกนัอุบตัเิหตุ 
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3บริษทัในเครอืธนาคารทหารไทย  

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทหารไทย จาํกดั  ก่อตัง้เมือ่วนัที ่16 ตุลาคม 2539 โดย

มธีนาคารทหารไทยเป็นแกนนําของกลุ่มผูถ้อืหุน้ มวีตัถุประสงคใ์หเ้ป็นบรษิทัจดัการกองทุนที่

เสนอทางเลอืกในการลงทุนใหก้บัประชาชนทัว่ไปโดยยดึแนวทางการทาํงานทีส่รา้งสรรค ์ มี

ความโปรง่ใสและมอีสิระในการดาํเนินงาน  

 

3ทุนจดทะเบียน  และจาํนวนพนักงานของธนาคาร 

 

เมือ่วนัที ่ 3 มกราคม 2537 ธนาคารไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชน จาํกดั

โดยในวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารมทีุนจดทะเบยีน 437,087,384,790 บาท  และมทีุน

ชาํระแลว้จาํนวน  435,287,384,790 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 41,536,741,279  หุน้ และหุน้

บุรมิสทิธ ิ หมวด ข. จาํนวน 1,991997,200  หุน้  มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ  10 บาท  ธนาคารมี

สนิทรพัยร์วม 679,313 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 มถุินายน 2554) 

 ธนาคารทหารไทย  ธนาคารดบีเีอส ไทยทนุ  และบรรษทัเงนิทุนอุตสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย  ไดด้าํเนินการควบรวมกจิการเป็นธนาคารทหารไทย  โดยมผีลตามกฎหมายตัง้แต่

วนัที ่ 1 กนัยายน  2547 เป็นตน้มา  ซึง่การควบรวมกจิการดงักล่าวสง่ผลใหธ้นาคารสามารถ

ดาํเนินธุรกจิในรปูแบบการเป็นธนาคารครบวงจร  หรอื  Universal Banking รวมทัง้มเีครอืขา่ย 

ธุรกจิทีห่ลากหลาย 

ปจัจุบนัธนาคารทหารไทยมพีนกังานประจาํสาํนกังานใหญ่  และประจาํสาขารวมทัง้สิน้ 

8,420  คน  สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 

   สาํนกังานใหญ่     สาขาต่างๆ 

เพศชาย 1,027 2,084 

เพศหญงิ 2,183 3,126 

 

ทีม่า : ขอ้มลูจากผา่ยทรพัยากรบุคคล ( ณ วนัที ่1 กนัยายน 2554  )  
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3กลุ่มลกูค้าหลกัและส่วนแบง่การตลาดขององคก์ร 

 

3 ธนาคารทหารไทยไดป้รบัตวัใหเ้ป็นธนาคารเพือ่การพาณชิยม์ากขึน้กวา่แต่ก่อนทีเ่ป็น

เพยีงธนาคารทีม่กีลุ่มลกูคา้หลกัเป็นทหาร กลุ่มลกูคา้หลกัของธนาคารทหารไทยในปจัจุบนั คอื 

ขา้ราชการ ทหาร ลกูคา้ธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม( SME) และลกูคา้รายยอ่ยทัว่ไป โดย

กลุ่มดงักล่าวใชบ้รกิารกบัธนาคารทุกประเภท ทีผ่า่นมาธนาคารไดใ้ชก้ลยทุธผ์ลติภณัฑม์าดงึดดู

ลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิาร  ประกอบดว้ย 

-  บรกิารฝากถอนเงนิไมต่อ้งใชส้ลปิ (TMB No Slip Transaction)  

-  ผลติภณัฑเ์งนิฝากไมม่คีา่ธรรมเนียม(TMB No Fee , TMB No Limit Savings    

   Deposits)  

-  เงนิฝากประจาํประเภทถอนก่อนดอกเบีย้ไมล่ด (TMB Up & Up Term Deposit)  

-  สนิเชื่อธุรกจิเอสเอม็อทีีใ่หว้งเงนิสงูถงึ 3 เทา่ของหลกัประกนั (TMB SME 3 Times  

   Express Credit)  

-  บญัชกีระแสรายวนัฟรคีา่ธรรมเนียม (TMB SME No Fee - Max)  

-  บรกิารระบบงานเพือ่ธุรกจิการคา้ต่างประเทศทีส่มบรูณ์แบบ (State-of-the-Art Trade  

   Finance Workflow Imaging)  

-  เงนิฝากไมป่ระจาํ ทเีอม็บ ีดอกเบีย้สงู (TMB No Fixed) 

          ทัง้น้ี ผลติภณัฑท์างการเงนิในดา้นบน ธนาคารทหารไทยเป็นผูร้เิริม่3 ยงัไมม่ธีนาคาร

แหง่ใดมผีลติภณัฑใ์นรปูแบบดงักล่าว 

 

กลยทุธยึ์ดลกูค้าเป็นศนูยก์ลาง (Customer Centric) 

 

ในชว่งปี พ.ศ. 2553 คณะผูบ้รหิารไดว้างกลยทุธย์ดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง ในการเปิดและ

ปรบัปรงุชอ่งทางการบรกิารสาขา ตามแนวทาง Make THE Difference เพือ่มอบประสบการณ์

ทางการเงนิทีแ่ตกต่างและดกีวา่ใหล้กูคา้ อกีทัง้เพือ่อาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้ของธนาคาร 

ธนาคารมุง่หวงัทีจ่ะออกผลติภณัฑต์รงกบัความตอ้งการของลกูคา้  
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แนวคิด  

 

   TMB ไดเ้ปิดตวัแนวคดิ “Make THE Difference” ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2554 ซึง่เป็น

ความมุง่มัน่คน้หาความตอ้งการทีย่งัไมไ่ดร้บัการตอบสนองทางการเงนิของลกูคา้ และทา้ทาย

มาตรฐานเดมิๆ ของวงการธนาคาร เพือ่พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีต่รงตามความตอ้งการ

ของลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ และเปลีย่นโลกทางการเงนิใหช้วีติลกูคา้ดขีึน้ โดย TMB มุง่ตอบสนอง

ความตอ้งการของลกูคา้ประเภทต่างๆ ตามนโยบาย ยดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง (Customer 

Centric) 

 

ประเดน็ปัญหา 

 

ธนาคารพาณชิยเ์ป็นสถาบนัการเงนิทีม่บีทบาทสาํคญัต่อเศรษฐกจิของประเทศไทยใหม้ี

การเจรญิเตบิโตและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง โดยมหีน้าทีห่ลกัทีส่าํคญัในการใหบ้รกิารทางการเงนิ

แก่ประชาชน จากภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิทีส่ง่ผลกระทบต่อการถดถอยทางเศรษฐกจิอยา่ง

ต่อเน่ืองมาหลายปี   ธุรกจิธนาคารพาณชิยใ์นประเทศไทยกลบัมภีาวการณ์แขง่ขนัทีส่งูมาก   

ทัง้ในดา้นการใหบ้รกิาร  การพฒันาผลติภณัฑ ์ การพฒันาระบบเทคโนโลยต่ีางๆ รวมถงึการ

ผอ่นปรนกฎขอ้บงัคบัของภาครฐัในการดาํเนินธุรกจิธนาคารพาณชิย ์การเปิดเสรทีางทางการ

เงนิระหวา่งประเทศ หรอื “เอฟทเีอ” ทีเ่ปิดโอกาสใหธ้นาคารพาณชิยต่์างประเทศเขา้มาดาํเนิน

กจิการในประเทศมากขึน้ สง่ผลกระทบใหธ้นาคารพาณชิยไ์ทยมกีารปรบัตวัอยา่งรวดเรว็ และ

หาจุดเดน่เพือ่สรา้งความแตกต่างจากคูแ่ขง่ขนัเพือ่ใหส้ามารถแขง่ขนัในธุรกจิได ้ ดงันัน้ ทุก

ธนาคารจงึนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันาใหก้า้วไกล  เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร

อนัเป็นเลศิ เชน่  internet banking , mobile banking , tele Banking , e-commerce  เป็นตน้  

ปจัจุบนัธนาคารมกีารใหบ้รกิารดา้นการเงนิในหลายรปูแบบ  และมลีกูคา้ใชบ้รกิารจาํนวนมาก  

โดนธนาคารไดพ้ฒันารปูแบบและกระบวนการต่างๆ ในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

อยา่งต่อเน่ือง  แต่ยงัคงมบีางจุดทีล่กูคา้ไมไ่ดร้บัความสะดวกจากการใหบ้รกิารของธนาคาร 

โดยจากการทาํแบบสาํรวจความคดิเหน็ของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารทหารไทย 

เกีย่วกบัความพงึพอใจทางดา้นการใหบ้รกิารพบวา่  ในจาํนวน  100 คน  สว่นใหญ่ไมพ่งึพอใจ

ในเรือ่งของการใหบ้รกิารทีล่่าชา้ ประกอบกบัชอ่งทางการใหบ้รกิารมน้ีอย ซึง่เป็นสาเหตุหน่ึงที่

ทาํใหเ้ปลีย่นใจไปใชบ้รกิารจากธนาคารแหง่อื่นทีใ่หบ้รกิารไดด้กีวา่  ทัง้น้ี  ทาํใหธ้นาคารตอ้ง

เสยีโอกาส เสยีลกูคา้  ดงันัน้จงึจาํเป็นตอ้งศกึษาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา  

อยา่งไรกต็ามจากคาํใหส้มัภาษณ์ผูบ้รหิารของธนาคารทหารไทยยงัใหค้วามเหน็วา่ “จุด

ใหบ้รกิารเครือ่งเบกิถอนเงนิสดอตัโนมตัAิTM นัน้  ตลอดเวลา 30 ปีทีท่าํงานในธนาคารนัน้ เคย
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ไดย้นิความคดิเหน็จากผูใ้ชบ้รกิารอยูเ่ป็นระยะวา่ธนาคารทหารไทยมสีาขา และเครือ่ง ATM 

น้อยเกนิไป ไมส่ะดวกทีจ่ะใชบ้รกิารกบัธนาคาร” 

อยา่งไรกต็าม จากการพจิารณาสว่นแบ่งการตลาดดา้นเงนิฝากยอ้นหลงั 3 ปี คอื ตัง้แต่

ปี  2551 – 2553 พบวา่ ฐานเงนิฝากรวมของธนาคารอยูอ่ตัราลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยพจิารณา

ไดจ้ากแผนภมูดิงัต่อไปน้ี 

 
แผนภมิูท่ี 2 สว่นแบ่งการตลาดดา้นเงนิฝาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัธนาคารต่างๆในประเทศไทย 

ทีม่า : รายงานกจิการประจาํปีธนาคารต่างๆ ประจาํปี 2551 

 

 
แผนภมิูท่ี 3 สว่นแบ่งการตลาดดา้นเงนิฝาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัธนาคารต่างๆในประเทศไทย 

ทีม่า : รายงานกจิการประจาํปีธนาคารต่างๆ ประจาํปี 2552 
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แผนภมิูท่ี 4  สว่นแบ่งการตลาดดา้นเงนิฝาก เมือ่เปรยีบเทยีบกบัธนาคารต่างๆในประเทศไทย 

ทีม่า : รายงานกจิการประจาํปีธนาคารต่างๆ ประจาํปี 2553 
 

 

 
 

แผนภมิูท่ี 5  เงนิฝากคงเหลอืของธนาคารทหารไทย 

ทีม่า : รายงานกจิการประจาํปีธนาคารทหารไทย ปี 2549 – 2553 
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แผนภมิูท่ี 6 แผนผงักา้งปลาแสดงการคน้หาสาเหตุของ ความพงึพอใจดา้นความสะดวกทีล่ดลง 

 

ความสาํคญัของปัญหา 

 

ธนาคารทหารไทยมนีโยบายยดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง (Customer Centric City) โดยการ

ออกผลติภณัฑท์างการเงนิ และบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ ผูศ้กึษาเลง็เหน็ถงึ

ความสาํคญัในเรือ่ง “ปญัหาการสรา้งความพงึพอใจในการใหบ้รกิารของลกูคา้ทีม่ต่ีอธนาคาร

ดา้นความสะดวก”  ซึง่งานบรกิารเป็นหวัใจสาํคญัทีธุ่รกจิธนาคารไมค่วรมองขา้ม  จงึ

ทาํการศกึษาเรือ่งดงักล่าว อนัจะนําผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาไปประกอบการวางแผนดาํเนินงาน 

และกาํหนดกลยทุธร์ะดบับรษิทั เพือ่ลดชอ่งวา่งและแกไ้ขปญัหาไดต้รงจุด  อนัจะทาํใหธ้นาคาร

สามารถเตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 

 

 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

 1. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจ  และคน้หาสาเหตุปจัจยัต่างๆ  ทีม่ผีลกบัความพงึพอใจใน

กลุ่มลกูคา้ของธนาคารทหารไทย  เพือ่หาแนวทางในการแกป้ญัหาอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. เพือ่เสนอแนะแนวทางในการยกระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ใหส้งูขึน้ และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

 

ความพึงพอใจในการใช้บริการ  หมายถงึ  ความรูส้กึของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารของ

ธนาคารทหารไทย  จาํกดั (มหาชน) โดยแบ่งออกเป็น 3 ดา้น  คอื  ดา้นคุณภาพของพนกังาน  

ดา้นคุณภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร  และดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารของธนาคาร 

ด้านคณุภาพของพนักงาน หมายถงึ  ความสภุาพเรยีบรอ้ยในการแต่งกายของ

พนกังาน ความเอาใจใสกระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิารของพนกังาน  ความรอบรูเ้รือ่งการบรกิาร  

การใหค้าํแนะนํา  การแกไ้ขปญัหา  และมารยาทการพดูจาของพนกังาน 

ด้านคณุภาพของสถานท่ีให้บริการ หมายถงึ ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  ความ

สะอาดสวยงานบรเิวณภายในและภายนอก ความชดัเจนของป้ายบอกจุดใหบ้รกิาร  ป้าย

ประกาศ  ป้ายแนะนําบรกิาร  รวมทัง้ความปลอดภยั และความเพยีงพอของพืน้ทีจ่อดรถ 

ด้านคณุภาพการให้บริการของธนาคาร  หมายถงึ  ความสะดวก  รวดเรว็  ในการ

ใหบ้รกิาร  การใหบ้รกิารในรปูแบบทีห่ลากหลาย  ความยตุธิรรมในการใหบ้รกิาร  ความถูกตอ้ง

ของขอ้มลูการทาํธุรกรรม  ความทนัสมยัของเครือ่งมอื  เครือ่งบรกิารอตัโนมตั ิ และระบบ

คอมพวิเตอรแ์บบฟอรม์มคีวามชดัเจน  และงา่ยต่อการกรอกรายละเอยีด 

ผลิตภณัฑธ์นาคาร หมายถงึ ผลติภณัฑแ์ละบรกิารดา้นเงนิฝาก ดา้นสนิเชื่อ ที่

หลากหลาย ความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละการใหบ้รกิารทีใ่หบ้รกิารผา่นเครือ่งฝาก –ถอน 

เงนิอตัโนมตั ิความหลากหลายในการใหบ้รกิารในอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ (TMB Online) และ

ผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นๆ เชน่ สนิเชื่อเพือ่อุปโภค/บรโิภค ( Leasing) การประกนัภยั/ประกนั

ชวีติ ไวบ้รกิาร 

ช่องทางการให้บริการ หมายถงึ สาขาหรอืจุดใหบ้รกิารทีท่ ัว่ถงึ มสีาขาหรอืจุดบรกิาร

ทีเ่ปิดใหบ้รกิารนอกเวลาปกต ิการจดัตกแต่งสถานที ่การมอุีปกรณ์ทีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร 

และการจดัวางอุปกรณ์ในการใหบ้รกิารทีส่ะดวกสะบายในการใชบ้รกิาร ม ี Call Center (1558) 

คอยใหบ้รกิารสอบถามขอ้มลูต่างๆ 

ลกูค้าธนาคาร  หมายถงึ  บุคคลทีท่าํธุรกรรมทางเงนิกบัธนาคาร หรอืใชบ้รกิารต่างๆ 

ของธนาคารทหารไทย  จาํกดั (มหาชน) 

ธนาคาร  หมายถงึ  ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

พนักงาน  หมายถงึ  บุคลากรของธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ซึง่ปฎบิตัหิน้าที่

ใหบ้รกิารลกูคา้ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 

1. เพือ่ทราบถงึระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารของธนาคาร 

   ทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  

2. เพือ่ทรายถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

3. เพือ่นําผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปเป็นขอ้มลูสาํหรบัผูบ้รหิาร ในการนําไปประกอบการ 

   วางแผน  และกาํหนดความตอ้งการของลกูคา้เพือ่ยกระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ 

   ทีม่าใชบ้รกิารใหเ้พิม่มากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง      

 

การศกึษาทศันคตขิองประชาชนต่อภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารทีใ่หค้วามสะดวก ของ

ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และได้

นําเสนอตามหวัขอ้ต่อไปน้ี  

2.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis)  

2.2 การวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม (Five - Forces Model)  

2.3 การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT Analysis)  

2.4 การวเิคราะหท์างเลอืกทีเ่หมาะสม (TOWS Matrix)  

2.5 การวเิคราะหก์ลยทุธ ์ระดบับรษิทั (Corporate – Level Strategies) 

2.6 การวเิคราะหก์ารบรกิารอยา่งมคีุณภาพ ( Service Quality ) 

2.7 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 

2.8 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบรกิาร 

2.9 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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2.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis)  

 

การวเิคราะหด์ว้ย PEST Analysis เป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัและมกีารใชส้าํหรบัการ

วเิคราะหใ์นภาพรวมอยา่งกวา้งขวางซึง่นกัวางแผนกลยทุธจ์ะนิยมใช ้PEST Analysis ในการ

วเิคราะหภ์าพรวมในอนาคตของธุรกจิ แนวโน้มดา้นการตลาด ปจัจยัทีจ่ะมผีลต่อการ

เปลีย่นแปลงขนานใหญ่ในโลกธุรกจิในอนาคต โดยขอ้มลูทีนํ่ามาใชใ้นการวเิคราะหจ์ะตอ้งมี

ประสทิธภิาพ มคีวามน่าเชื่อถอื สามารถอา้งองิได ้และใช้  PEST Analysis เพือ่ใหคุ้ณมัน่ใจวา่

สิง่ทีคุ่ณทาํคอืการจดัการแนวคดิในเชงิบวก กบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงของธุรกจิทัง้

ระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัโลก โดยการทีคุ่ณใชข้อ้มลูเพือ่วเิคราะหค์วามเปลีย่นแปลงและหา

ประโยชน์จากการเปลีย่นแปลงนัน้  คุณมโีอกาสมากทีจ่ะประสบความสาํเรจ็มากกวา่การทีคุ่ณ

จะมทีศันคตภิายในใจ ดว้ยประสบการณ์ทีย่าวนานในธุรกจิ แต่คุณจะตอ้งไมล่มืวา่ “การ

เปลีย่นแปลงเกดิขึน้ทุกวนั” การเปลีย่นแปลงนัน้จะสง่ผลกระทบทีร่นุแรงกบันกัธุรกจิทีไ่มม่กีาร

วางแผนการตลาดทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง   แต่อยา่งไรเสยี การเปลีย่นแปลงทุกชนิด

ตอ้งใชเ้วลา ตอ้งมกีารสรา้งคุณประโยชน์อยา่งมหาศาลใหก้บักลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร หรอื สนิคา้ เพือ่ให้

เกดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมบางอยา่งขึน้และขยายวงอยา่งกวา้งขวางการใช ้PEST Analysis 

ในการวเิคราะหภ์าพรวมธุรกจิ และคูแ่ขง่รายใหญ่ทีค่รอบครองตลาดเกนิกวา่ 50-70% เพือ่จะ

ชว่ยใหคุ้ณหลกีเลีย่งการดาํเนินการทัง้ดา้นการตลาดและการวางกลยทุธท์างธุรกจิทีผ่ดิพลาด 

และถูกลงโทษจากวงการธุรกจิดว้ยการทาํให ้บรกิารของคุณ หรอื สนิคา้ของคุณลม้เหลว ดว้ย

เหตุผลทีน่อกเหนือจากการควบคุมของคุณ การใช้  PEST Analysis ในการวเิคราะหจ์ะมี

ประโยชน์เมือ่คุณเริม่ตน้การดาํเนินงานในประเทศใหม ่หรอืภมูภิาคใหมท่ีย่งัไมเ่คยทาํธุรกจิมา

ก่อน  ดงันัน้การใช ้การใช้  PEST Analysis จะชว่ยใหเ้ราตดัสมมตุฐิานทีผ่ดิพลาด หรอืปจัจยัที่

นํามาใชไ้มม่น้ํีาหนกัเพยีงพอทีจ่ะทาํใหก้ารตดัสนิใจของเราถูกตอ้ง  นอกจากน้ีจะชว่ยใหคุ้ณ

เขา้ใจกบัสภาพความเป็นจรงิของสภาพแวดลอ้มใหมไ่ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

Political : ทางการเมือง  

- สถานะความมัน่คงของรฐับาล และรปูแบบของรฐับาล  

- เสรภีาพของสือ่สารตามหลกันิตธิรรมและระบบการดาํเนินการของราชการในแต่ละทอ้งถิน่  

- แนวโน้มของกฏระเบยีบขอ้บงัคบัทีจ่ะออกมาใหม ่และกฎระเบยีบทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั  

- ลกัษณะของสงัคมและกฎหมายการจา้งงานของทอ้งถิน่  

     - นโยบายภาษแีละการคา้ และการควบคุมอตัราคา่ไฟฟ้า  

     - การออกกฎหมายคุม้ครองผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม 

     - การเปลีย่นแปลงทีบ่่อยๆ ในสภาพแวดลอ้มทางการเมอืง  
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Economic : ทางเศรษฐกิจ  

- ขัน้ตอนของวฎัจกัรธุรกจิ  

- สถานการณ์ปจัจุบนัและการคาดการณ์การขยายตวัทางเศรษฐกจิของอตัราเงนิเฟ้อ

และอตัราดอกเบีย้  

- การวา่งงานและอุปทานของแรงงาน  

- ตน้ทุนคา่แรงงาน (ทัง้แรงงานขัน้ตํ่า และ คา่แรงพนกังานระดบัฝีมอืแรงงาน)  

- ระดบัรายไดแ้ละการกระจายระดบัชัน้ของรายไดข้องคนทาํงาน  

- ผลกระทบของการคา้แบบโลกาภวิฒัน์  

- แนวโน้มผลกระทบของการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยหีรอือื่นๆ ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิ  

 

Social : ทางสงัคมและวฒันธรรม  

- อตัราการเตบิโตของจาํนวนประชากรและอายเุฉลีย่  

- สขุภาพของประชากร และการเคลื่อนยา้ยถิน่ฐานของประชากร  สงัคมวถิชีวีติของ  

  สงัคมเมอืง และสงัคมชนบท  ระดบัการศกึษาเฉลีย่  และทศันคตต่ิอการตดิต่อการคา้ 

  กบัประเทศต่างๆ   

- ประชากรทีใ่ชแ้รงงานในตลาดแรงงาน ทศันคตใินการทาํงาน การรกัความอสิระ  

- ทศันคตต่ิอการทาํงานกบับรษิทัต่างชาต ิ  ความคดิเหน็หรอืทศันคตขิองประชาชน 

  ทางสงัคม และขอ้หา้มทางสงัคมต่างๆ  

- รปูแบบของประเพณวีฒันธรรม วถิชีวีติทอ้งถิน่  

- การเปลีย่นแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมทีก่าํลงัเกดิขึน้ในทอ้งถิน่นัน้ๆ  

 

Technology : เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  

- ผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ   

- ผลกระทบของระบบอนิเตอรเ์น็ต และระบบการตดิต่อสือ่สารแบบมสีายและแบบไร ้  

  สาย และระยะทางทีไ่กลจากสาํนกังานใหญ่  

- กจิกรรมการวจิยัและพฒันา  

- ผลกระทบของการถ่ายทอดดา้นเทคโนโลย ี 
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3รปูที ่1 : PEST Analysis Framework 

3(ทีม่า :  เอกกมล   เอีย่มศร)ี 

 

2.2 การวิเคราะหอ์ตุสาหกรรม (Five - Forces Model)  

 

Model น้ีไดถู้กนําเสนอโดย Michael E. Porter ซึง่ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ สภาวะการ

ดาํเนินงานขององคก์รธุรกจิ จะขึน้อยูก่บัสภาวะการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมทีอ่งคก์รธุรกจินัน้อยู ่

ซึง่ขึน้กบัปจัจยัทีส่าํคญั 5 ประการ หรอืทีเ่รยีกวา่ Five-Forces Model ประกอบดว้ย 

 

2.2.1 ข้อจาํกดัในการเข้าสู่อตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่ 

การเขา้สูอุ่ตสาหกรรมของคูแ่ขง่รายใหมจ่ะทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัทีส่งูขึน้ในอุตสาหกรรม ซึง่อาจ

สง่ผลกระทบใหผู้ท้ีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมรายเดมิประสบปญัหาได ้ดงันัน้ยิง่มขีอ้จาํกดัในการเขา้สู่

อุตสาหกรรมของคูแ่ขง่รายใหมม่ากเทา่ใดกจ็ะยิง่เป็นผลดต่ีอผูท้ีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมอยูแ่ลว้มาก

เทา่นัน้ โดยปจัจยัทีเ่ป็นขอ้จาํกดัประกอบดว้ย 
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- การประหยดัเน่ืองจากขนาด (Economics of Scale) - ผูท้ีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัทาํธุรกจิใน

ตลาดใหมจ่ะตอ้งพบกบัแรงกดดนัอนัเน่ืองมาจากการประหยดัดา้นตน้ทุนการผลติในปรมิาณที่

มากเพือ่สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่รายเดมิทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในดา้นการผลติรวมทัง้ในดา้น

งานวจิยั งานสัง่ซือ้ งานตลาดและชอ่งทางการจดัจาํหน่ายอยูแ่ลว้ เชน่ การประหยดัดา้นตน้ทุน

การผลติ คูแ่ขง่รายใหมอ่าจไมส่ามารถผลติสนิคา้ในปรมิาณทีม่ากพอเพือ่การประหยดัหรอืเพือ่

ก่อใหเ้กดิตน้ทุนการผลติในอตัราเดยีวกบัคูแ่ขง่รายเดมิเน่ืองจากตอ้งเสีย่งต่อการจาํหน่ายสนิคา้

ไมห่มด ในขณะทีคู่แ่ขง่รายเดมิมคีวามไดเ้ปรยีบในขอ้น้ี อกีทัง้ยงัมคีวามชาํนาญในดา้นงาน

ตลาดทีไ่มต่อ้งรณรงคป์ระชาสมัพนัธม์ากมายเหมอืนกบัผูท้ีจ่ะเขา้มาใหมท่ีต่อ้งทาํการตลาด

อยา่งหนกัเพือ่ใหล้กูคา้มาซือ้สนิคา้ตนเอง ดงันัน้ ยิง่อุตสาหกรรมทีม่กีารประหยดัจากขนาดมาก

เทา่ใดกจ็ะทาํใหคู้แ่ขง่รายใหมเ่ขา้มาแขง่ขนัยากขึน้ เพราะไดช้ว่ยใหม้ตีน้ทุนการผลติต่อหน่วย

ลดตํ่าลง แต่การทีคู่แ่ขง่รายใหมจ่ะเริม่ทาํการผลติในปรมิาณมากๆ ในทนัททีีเ่ขา้สูอุ่ตสาหกรรม

นัน้ นบัวา่ไมง่า่ยนกั 

- ความแตกต่างของสนิคา้และบรกิาร (Product Differentiation) – คูแ่ขง่รายใหมจ่ะพบ

กบัอุปสรรคในการทาํตลาดสนิคา้ตนเองและตอ้งลงทุนดา้นการประชาสมัพนัธเ์ป็นอยา่งมากเพือ่

แนะนําสนิคา้และจงูใจใหล้กูคา้หนัมาซือ้สนิคา้ของตนเอง เน่ืองจากสนิคา้ของตนนัน้ม ี Brand 

Name ต่างจากคูแ่ขง่รายเดมิและยงัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัในตลาดแขง่ขนัน้ี จงึเป็นการยากและตอ้งใช้

เวลาในการรณรงคใ์หเ้ป็นทีรู่จ้กักนัด ี เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ของผูป้ระกอบการรายเดมิทีม่ี

การสรา้ง Brand Name จนเป็นทีรู่จ้กักนัอยา่งแพรห่ลายและมฐีานลกูคา้ทีเ่ป็น Customer 

Loyalties อยูด่ว้ย นอกจากนัน้ ยงัมคีวามแตกต่างดา้นสนิคา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลขิสทิธิซ์ึง่กเ็ป็นตวั

แปรสาํคญัทีท่าํใหคู้แ่ขง่รายใหมไ่มส่ามารถเขา้มาแขง่ขนัไดง้า่ยนกั และหากลกูคา้ยดึตดิกบั

สนิคา้ทีม่กีารจดลขิสทิธิแ์ลว้ คูแ่ขง่รายใหมต่อ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ลขิสทิธิเ์พือ่สามารถทาํ

การผลติสนิคา้น้ีซึง่ก่อใหเ้กดิความเสยีเปรยีบดา้นตน้ทุนดว้ย 

- เงนิลงทุน (Capital Requirement) – คูแ่ขง่รายใหมต่อ้งเสีย่งต่อการลงทุนต่างๆ อาท ิ

การสรา้งโรงงานการประชาสมัพนัธด์า้นการตลาด การพฒันาและวจิยัตลาดสนิคา้ ปรมิาณ

วตัถุดบิหรอืสนิคา้คงเหลอืเป็นตน้ สิง่เหล่าน้ีก่อใหเ้กดิตน้ทุนการดาํเนินงานทัง้สิน้ และหากเป็น

ธุรกจิทีต่อ้งใชเ้งนิลงทุนสงูกอ็าจทาํใหผู้ท้ีจ่ะเขา้มาแขง่ขนัรายใหมไ่มก่ลา้ตดัสนิใจเขา้มาลงทุน 

เพราะตอ้งเสีย่งต่อการดาํเนินงานทีไ่มคุ่ม้ทุนหรอืขาดทุน 

- ตน้ทุนในการปรบัเปลีย่นไปใชส้นิคา้อื่น (Switching Costs) - คูแ่ขง่รายใหมจ่ะมี

อุปสรรคในการเสนอขายสนิคา้แขง่ขนักบัผูข้ายรายเดมิ เน่ืองจากลกูคา้ไมต่อ้งการทีจ่ะหนัไปใช้

สนิคา้อื่นทีไ่มคุ่น้เคยหรอืไมต่อ้งการเสยีเงนิเพือ่การปรบัเปลื่ยนกระบวนการบางอยา่งอนั

เน่ืองมาจากสนิคา้ทีผ่ลติใหมม่ลีกัษณะการใชง้านไมเ่หมอืนกนั หรอืบางกรณลีกูคา้ทีซ่ือ้สนิคา้

ใหมต่อ้งเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยในการทดสอบประสทิธภิาพหรอืตอ้งการคาํแนะนําดา้นเทคนิค 

ฯลฯ หากมคีวามยุง่ยากในเรือ่งเหล่าน้ี ลกูคา้จะไมห่นัมาซือ้สนิคา้ทีคู่แ่ขง่รายใหมผ่ลติ ดงันัน้
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คูแ่ขง่รายใหมอ่าจตอ้งใชเ้งนิลงทุนมากกวา่เดมิเพือ่ชกัจงูใหล้กูคา้หนัมาซือ้สนิคา้ตนเองดว้ยการ

ลดราคาใหต้ํ่ากวา่หรอืปรบัเปลีย่นคุณภาพสนิคา้ของตนเองใหด้กีวา่คูแ่ขง่รายเดมิ 

- การเขา้ถงึชอ่งทางการจาํหน่าย (Access to Distribution Channels) - คูแ่ขง่รายใหม่

จะตอ้งใชค้วามพยายามทีจ่ะเขา้ไปแทรกแซงชอ่งทางการจดัจาํหน่ายโดยชกัจงูหรอืใหข้อ้เสนอที่

ดกีวา่เพือ่ใหพ้อ่คา้สง่(Wholesale) และพอ่คา้ปลกี (Retailer) จดัวางสนิคา้ของตนเองเพือ่การ

จาํหน่ายต่อใหล้กูคา้ดว้ย เพราะคูแ่ขง่รายเดมิยอ่มมคีวามสมัพนัธท์ีด่แีน่นแฟ้นกบัพอ่คา้สง่และ

พอ่คา้ปลกีดอียูแ่ลว้ หากวา่สนิคา้เดมิมคีุณภาพดแีละม ีBrand เป็นทีรู่จ้กักนัในตลาด จงึเป็นการ

ยากทีคู่แ่ขง่รายใหมจ่ะเขา้มสีว่นแบ่งในดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายเดมิทีม่อียู ่ และในบางครัง้

อาจตอ้งหาชอ่งทางจดัจาํหน่ายใหมเ่สยีเลย 

- ความเสยีเปรยีบดา้นตน้ทุน (Cost Disadvantages) - คูแ่ขง่รายใหมจ่ะมขีอ้จาํกดัดา้น

ตน้ทุนการดาํเนินงานซึง่มตีวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง อาท ิการเสยีเงนิลงทุนเพือ่ซือ้ลขิสทิธก์ารผลติหรอื

ซือ้ความรูด้า้นเทคโนโลยกีารผลติและอื่นๆ การทีต่อ้งซือ้วตัถุดบิในราคาทีส่งู รวมทัง้สาเหตุจาก

การมปีระสบการณ์ในการบรหิารงานและความชาํนาญ ซึง่มปีจัจยัน้ีมากกจ็ะยิง่เป็นผลดกีบั

ผูป้ระกอบการรายเดมิ 

- นโยบายของรฐับาล เชน่ การใหบ้รกิารระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่อ้งมกีารขอสมัปทาน

จากภาครฐั จะเป็น Barrier to Entry ต่อผูใ้หบ้รกิารรายใหมข่ณะเดยีวกนักจ็ะสรา้งประโยชน์

ใหก้บัผูป้ระกอบการรายเดมิในทางตรงกนัขา้มหากในระยะต่อไปรฐับาลมกีารเปิดเสรกีารบรกิาร 

นโยบายของภาครฐักจ็ะกลายเป็นแรงกดดนัต่อผูป้ระกอบการรายเดมิแทน 

 

2.2.2 ความรนุแรงของการแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 

การแขง่ขนัทีร่นุแรง ไมเ่ป็นผลดตีอ้ผูป้ระกอบการทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรม เพราะนัน่

หมายถงึสว่นแบ่งตลาดทีล่ดลง นอกจากน้ีการแขง่กนัลดราคากจ็ะนําไปสูก่ารลดลงของ margin 

และผลกาํไรทีจ่ะตอ้งหดหายไปในทีส่ดุ ซึง่ปจัจยัทีเ่ป็นตวักาํหนดความรนุแรงของการแขง่ขนันัน้ 

มดีงัต่อไปน้ี 

- จาํนวนคูแ่ขง่ขนัในอุตสาหกรรม หากมจีาํนวนมากยอ่มสง่ผลใหม้กีารแขง่ขนัทีร่นุแรง 

แต่อาจมบีางกรณทีีแ่มจ้ะมจีาํนวนผูป้ระกอบการน้อยราย และแต่ละรายมสีดัสว่นการครองตลาด

ใกลเ้คยีงกนักอ็าจสง่ผลใหม้กีารแขง่ขนัทีร่นุแรงไดเ้ชน่กนั 

- อตัราการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม ยิง่อุตสาหกรรมมกีารเตบิโตในอตัราทีส่งูกย็ิง่

สามารถดดูซบัเอาการแขง่ขนัทีร่นุแรงไปไดเ้ทา่นัน้ 

- มลูคา่ของตน้ทุนคงทีห่ากอุตสาหกรรมใดมกีารใชต้น้ทุนคงทีส่งูจะมคีวามจาํเป็นตอ้ง

คงขนาดของการใชอ้ตัรากาํลงัการผลติไวส้งูอยูต่ลอดเวลาเพือ่ใหต้น้ทุนต่อหน่วยคุม้คา่ทีจ่ะเดนิ

สายพานการผลติ และจะมคีวามเสีย่งต่อการแขง่ขนัมาก เพราะเมือ่ demand ในตลาดลดลง
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ผูป้ระกอบการต่างๆจะไมส่ามารถลดsupply ลงมาใหเ้ทา่กบั demand ได ้ และจะเกดิภาวะ 

oversupply ไดง้า่ย 

- ความเหมอืนหรอืความต่างของสนิคา้และบรกิาร ยิง่สนิคา้มคีวามต่างกนัมาก การ

แขง่ขนัจะยิง่น้อยลงเพราะจะมbีrand loyalty เกดิขึน้ 

- ขอ้จาํกดัในการออกจากอุตสาหกรรม ปจัจยัน้ีจะครอบคลุมทัง้ดา้นเศรษฐศาสตร ์ กล

ยทุธ ์และจติวทิยา หากอุตสาหกรรมใดมกีารออกจากอุตสาหกรรมยากจะทาํใหก้ารแขง่ขนัสงูขึน้ 

- ความแตกต่างทางพืน้ฐานของการแขง่ขนั (Density of Rival) เพราะในแต่ละ

อุตสาหกรรมมกีลยทุธก์ารแขง่ขนัแตกต่างกนัหลายดา้นบางอุตสาหกรรมอาจตอ้งใชก้ารแขง่ขนั

ทีห่ลากหลาย เชน่ อุตสาหกรรมสิง่ทอนอกจากจะตอ้งแขง่ขนัดา้นราคากบัจนีแลว้ ยงัตอ้งแขง่

ดา้นคุณภาพกบัยโุรป และการแขง่ขนักนัเองภายในประเทศในดา้นรปูแบบหรอื design แบบ

เสือ้ผา้ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ ซึง่ถอืเป็นปจัจยัลบของอุตสาหกรรม เพราะผูท้ีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรม

จะตอ้งระวงัรอบดา้น และการวางกลยทุธจ์ะยากขึน้ 

 

2.2.3 ความเส่ียงจากสินค้าทดแทน 

ปจัจยัทีส่ง่เสรมิใหผู้ผ้ลติทาํการคน้หาสนิคา้อื่นมาทดแทน ไดแ้ก่ ตน้ทุนราคาสนิคา้ทีต่ํ่า

กวา่ คุณภาพสนิคา้ทีผ่ลติไดม้ปีระสทิธภิาพมากกวา่ และสามารถใหผ้ลตอบแทนทีส่งูขึน้ หรอื

สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ทีอ่าจแปรเปลีย่นไปจากความตอ้งการแบบเดมิ 

ดงันัน้จงึก่อใหเ้กดิการแขง่ขนัในดา้นการตดัราคาหรอืเป็นการแขง่ขนัดา้นการปรบัปรงุคุณภาพ

สนิคา้หรอืบรกิารใหเ้หนือกวา่เพือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้ ซึง่หากลกูคา้ตอบสนองต่อ

สนิคา้ทีผ่ลติขึน้มาเพือ่ทดแทนกนัไดก้จ็ะทาํใหผู้ผ้ลติอยูใ่นฐานะทีจ่ะกาํหนดราคาในระดบัที ่

ใหก้าํไรสงูได ้ จนทาํใหคู้แ่ขง่รายอื่นๆ ทาํการแขง่ขนัดา้นราคาหรอืเปลีย่นกลยทุธใ์นการคดิคน้

หาวธิผีลติสนิคา้ทีจ่ะมาทดแทนในรปูแบบใหมบ่า้ง 

 

2.2.4 อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ 

ผูซ้ือ้จะสรา้งแรงกดดนัใหผู้ข้ายจนทาํใหต้อ้งลดราคาใหถู้กลง ปรบัคุณภาพสนิคา้หรอื

บรกิารใหด้ขีึน้ ซึง่ผูซ้ือ้จะมอีทิธพิลเหนือผูข้าย ดงัน้ี 

         - ผูซ้ือ้ทาํการสัง่ซือ้ในปรมิาณทีม่ากเมือ่เทยีบกบัยอดการขายของผูข้าย  ผูซ้ือ้ยอ่มมี

อาํนาจในการต่อรอง 

-  ผูซ้ือ้ตอ้งใชเ้งนิมากเพือ่ทาํการสัง่ซือ้วตัถุดบิหรอืสนิคา้ และคดิเป็นสดัสว่นคา่ใชจ้า่ยที่

สงูเมือ่เทยีบกบัตน้ทุนการผลติ ผูซ้ือ้อาจยอมเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเสาะหาสนิคา้อื่นทีม่รีาคาถูก

กวา่ ซึง่หากเป็นกรณน้ีี ผูซ้ือ้จะใชแ้รงกดดนัน้ีมาเป็นขอ้ต่อรองทาํใหผู้ข้ายตกอยูใ่นสภาพทีม่ี

อาํนาจดอ้ยกวา่ผูซ้ือ้ 
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- ผูซ้ือ้สามารถเสาะแสวงหาวตัถุดบิหรอืสนิคา้จากแหล่งอื่นๆ ได ้เพราะเป็นวตัถุดบิหรอื

สนิคา้ทีม่คีุณภาพไมแ่ตกต่างกนัมมีาตรฐานเดยีวกนัโดยจะเลอืกซือ้จากผูข้ายรายใดกเ็หมอืนกนั 

- ตน้ทุนการทีผู่ซ้ือ้จะหนัไปซือ้วตัถุดบิหรอืสนิคา้จากแหล่งอื่น (Switching Costs) ไมส่งู

มากนกั 

- เมือ่ผูซ้ือ้ขาดความสามารถในการทาํกาํไรในระดบัทีน่่าพงึพอใจ จงึตอ้งพยายามลด

ตน้ทุนจากการสัง่ซือ้จงึมกัสรา้งแรงกดดนัใหผู้ข้ายโดยการต่อรองในเงือ่นไขต่างๆ 

- ผูซ้ือ้สามารถทาํBackward Integration และกลายมาเป็นคูแ่ขง่ 

- วตัถุดบิหรอืสนิคา้ทีผู่ซ้ือ้นํามาใชใ้นกระบวนการผลติไมถ่อืเป็นสว่นประกอบทีจ่าํเป็น

หรอืมไิดเ้ป็นปจัจยัทีจ่ะมผีลกระทบต่อคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารของผูซ้ือ้วตัถุดบิ ดงันัน้ผูซ้ือ้

ยอ่มมอีทิธพิลเหนือผูค้า้วตัถุดบิ 

- ผูซ้ือ้มคีวามรูเ้กีย่วกบัตลาดวตัถุดบิหรอืสนิคา้น้ีเป็นอยา่งด ีเชน่ มขีอ้มลูเกีย่วกบัความ

ตอ้งการและโครงสรา้งราคาวตัถุดบิของผูค้า้รายอื่นๆ จงึสามารถนํามาใชเ้ป็นขอ้ต่อรองเพือ่สรา้ง

แรงกดดนัใหผู้ค้า้ 

 

2.2.5 อาํนาจต่อรองของผูข้ายวตัถดิุบหรือซพัพลายเออร ์

ผูค้า้วตัถุดบิสามารถสรา้งแรงกดดนัต่อผูป้ระกอบธุรกจิในอุตสาหกรรมดา้นการปรบั

ระดบัราคาใหส้งูขึน้หรอืปรบัลดคุณภาพสนิคา้หรอืบรกิารใหต้ํ่าลง ซึง่จะทาํใหผู้ป้ระกอบธุรกจิ

ตอ้งเสยีกาํไรไปจากการทีว่ตัถุดบิมรีาคาสงูขึน้ ปจัจยัทีส่ง่ใหผู้ค้า้วตัถุดบิสามารถสรา้งแรงกดดนั

ได ้คอื 

- มผีูค้า้วตัถุดบิน้อยรายขณะทีม่ผีูต้อ้งการซือ้จาํนวนมาก ยอ่มสง่ผลใหผู้ค้า้มอีทิธพิล

เหนือผูซ้ือ้ทัง้ในดา้นราคา คุณภาพ และเงือ่นไขการซือ้ขายอื่นๆ 

- เป็นผูค้า้วตัถุดบิทีไ่มม่สีิง่อื่นมาทดแทน 

- ผูค้า้วตัถุดบิไมเ่หน็ความสาํคญัของลกูคา้ เพราะมไิดเ้ป็นลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

เน่ืองจากยอดการสัง่ซือ้ไมส่งูมากเมือ่เทยีบกบัปรมิาณการขายทัง้หมดของผูข้าย 

- วตัถุดบิของผูค้า้เป็นสิง่จาํเป็นต่อกระบวนการผลติของลกูคา้ 

- วตัถุดบิของผูค้า้มลีกัษณะเดน่ทีล่กูคา้อาจจะตอ้งเผชญิกบัตน้ทุนการเปลีย่นแปลงใน

การหาวตัถุดบิจากแหล่งอื่น (Switching Costs) 

- ผูค้า้วตัถุดบิสามารถทาํForward Integration เพือ่กลายมาเป็นคูแ่ขง่ 

ทีม่า : เอกกมล เอีย่มศร ี
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3รปูท่ี 2 : รปู Five – Forces Model 

3(ท่ีมา : http://www.logisticafe.com ) 

 

 

 

2.3 การวิเคราะหส่ิ์งแวดล้อมภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT Analysis) 

 

SWOT Analysis เป็นการวเิคราะหส์ภาพองคก์าร หรอืหน่วยงานในปจัจุบนั เพือ่คน้หา

จุดแขง็ จุดเดน่ จุดดอ้ย หรอืสิง่ทีอ่าจเป็นปญัหาสาํคญัในการดาํเนินงานสูส่ภาพทีต่อ้งการใน

อนาคต    

 

SWOT เป็นตวัยอ่ทีม่คีวามหมายดงัน้ี 

Strengths   - จุดแขง็หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบ  

Weaknesses    - จุดออ่นหรอืขอ้เสยีเปรยีบ  

Opportunities  - โอกาสทีจ่ะดาํเนินการได ้

Threats   - อุปสรรค ขอ้จาํกดั หรอืปจัจยัทีคุ่กคามการดาํเนินงานขององคก์าร 

 

 

http://www.logisticafe.com/
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3รปูท่ี 3 : รปู SWOT Analysis 

(ทีม่า : http://static6.depositphotos.com) 

 

 

SWOT Analysis เป็นการวเิคราะหส์ภาพองคก์าร หรอืหน่วยงานในปจัจุบนั เพือ่คน้หา

จุดแขง็ จุดเดน่ จุดดอ้ย หรอืสิง่ทีอ่าจเป็นปญัหาสาํคญัในการดาํเนินงานสูส่ภาพทีต่อ้งการใน

อนาคต   SWOT เป็นตวัยอ่ทีม่คีวามหมายดงัน้ี 

 

         Strengths  - จุดแขง็หรอืขอ้ไดเ้ปรยีบ  

         Weaknesses  - จุดออ่นหรอืขอ้เสยีเปรยีบ  

         Opportunities  - โอกาสทีจ่ะดาํเนินการได ้

         Threats  - อุปสรรค ขอ้จาํกดั หรอืปจัจยัทีคุ่กคามการดาํเนินงานขององคก์าร 

 

          หลกัการสาํคญัของ SWOT กค็อืการวเิคราะหโ์ดยการสาํรวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น 

คอื สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันัน้การวเิคราะห ์ SWOT จงึเรยีกไดว้า่เป็น

การวเิคราะหส์ภาพการณ์ ( situation analysis) ซึง่เป็นการวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดออ่น เพือ่ใหรู้้

ตนเอง (รูเ้รา) รูจ้กัสภาพแวดลอ้ม  (รูเ้ขา) ชดัเจน และวเิคราะหโ์อกาส-อุปสรรค การวเิคราะห์
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ปจัจยัต่าง ๆ  ทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ซึง่จะชว่ยใหผู้บ้รหิารขององคก์รทราบถงึการ

เปลีย่นแปลงต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ภายนอกองคก์ร ทัง้สิง่ทีไ่ดเ้กดิขึน้แลว้และแนวโน้มการ

เปลีย่นแปลงในอนาคต รวมทัง้ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีทีม่ต่ีอองคก์รธุรกจิ และจุด

แขง็ จุดออ่น และความสามารถดา้นต่าง ๆ ทีอ่งคก์รมอียู่  ซึง่ขอ้มลูเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่ง

มากต่อการกาํหนดวสิยัทศัน์ การกาํหนดกลยทุธแ์ละการดาํเนินตามกลยทุธข์ององคก์รระดบั

องคก์รทีเ่หมาะสมต่อไป 

ทีม่า : จากเวปไซต ์http://bsckru.blog.mthai.com/2007/07/ 
 

2.4 การวิเคราะหท์างเลือกท่ีเหมาะสม (TOWS Matrix)  

 

TOWS เป็นการวเิคราะหป์จัจยัของเครือ่งมอืทางธุรกจิ ดว้ยการวเิคราะห ์

สภาพแวดลอ้มภายนอก (ภยัคุกคามและโอกาส) ของคุณ และ สภาพแวดลอ้มภายใน (จุดออ่น

และจุดแขง็) คุณสามารถใชเ้ทคนิคเหล่าน้ีวเิคราะหท์มีงานของคุณทัง้กลยทุธข์ององคก์ร 

หน่วยงาน หรอืคุณ ยงัสามารถใชว้เิคราะหก์ระบวนการทาํงาน  แคมเปญการตลาด  หรอืแมแ้ต่

ประสบการณ์และทกัษะของคุณเอง TOWS หรอื SWOT Analysis ชว่ยใหคุ้ณไดเ้ขา้ใจเกีย่วกบั

วธิกีารเลอืกเชงิกลยทุธท์ีต่อ้งเจอ 

ขัน้ตอนต่อไปของการวเิคราะหท์ีม่กัเกีย่วขอ้งกบัปจัจยัภายนอกโดย TOWS Matrix 

ชว่ยใหคุ้ณคดิเกีย่วกบัปจัจยัทีคุ่ณสามารถตดิตามและมผีลกระทบต่อคุณโดยตรงจาก

สภาพแวดลอ้มภายนอก (โอกาสและภยัคุกคาม) จากสภาพแวดลอ้มภายใน (จุดแขง็และ

จุดออ่น) ดงัแสดงในเมทรกิซ ์ขา้งล่าง 

http://bsckru.blog.mthai.com/2007/07/
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รปูท่ี 4 : TOWS Strategic Alternatives Matrix 

ทีม่า : http://eiamsri.wordpress.com 

 

ทัง้น้ี  จะชว่ยใหคุ้ณสามารถระบุทางเลอืกเชงิกลยทุธท์ีต่อบคาํถามเพิม่เตมิ ดงัต่อไปน้ี 

จุดแขง็และโอกาส (SO) — วธิทีีคุ่ณสามารถใชจุ้ดแขง็ของคุณเพือ่หาประโยชน์ที่

ไดเ้ปรยีบเพือ่สรา้งเป็นโอกาส  

จุดแขง็และอุปสรรค (ST) — วธิทีีคุ่ณสามารถใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ของคุณเพือ่

หลกีเลีย่งภยัคุกคามทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

จุดออ่นและโอกาส (WO) — วธิกีารใชโ้อกาสทีม่ขีองคุณเพือ่เอาชนะจุดของคุณ  

จุดออ่นและอุปสรรค (WT) — วธิทีีส่ามารถลดจุดออ่นและหลกีเลีย่งภยัคุกคามของคุณ  

 

 

http://eiamsri.wordpress.com/
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การใช้งานเครื่องมือ 

ขัน้ท่ี 1 : พมิพต์าราง SWOT Worksheet และนํามาประชุมระดมสมองรว่มกนัเพือ่ปฎบิตักิาร

วเิคราะห ์TOWS / SWOT ทาํการบนัทกึผลการวจิยัและขอ้มลูทีค่ดัสรรคแ์ลว้ในตาราง SWOT 

Analysis ซึง่จะชว่ยใหคุ้ณเขา้ใจในปจัจยัจุดแขง็ จุดออ่น ของคุณ และรวมทัง้ระบุโอกาส และภยั

คุกคามทีคุ่ณควรจะด ู

ขัน้ท่ี 2 : พมิพต์าราง TOWS Analysis  (ตวัอยา่งดา้นล่าง) และสาํเนาขอ้มลูสรปุสาํคญัจาก 

SWOT ใหเ้ป็นเขตพืน้ที ่

 

 

รปูท่ี 5 : Example TOWS Strategic Alternatives Matrix 

ทีม่า : http://eiamsri.wordpress.com 

 

 

 

http://eiamsri.wordpress.com/
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ขัน้ท่ี 3 : การรวมกนัของแต่ละปจัจยัสิง่แวดลอ้มภายในและสิง่แวดลอ้มภายนอกเป็นวธิกีารที่

คุณสามารถใชใ้นการสรา้งตวัเลอืกเชงิกลยทุธท์ดี ี

จุดแขง็และโอกาส(SO) คุณมวีธิทีีส่ามารถใชจุ้ดแขง็ของคุณเพือ่สรา้งโอกาสเหล่าน้ีหรอืไม?่  

จุดแขง็และอุปสรรค(ST) คุณมวีธิทีีส่ามารถใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ของคุณเพือ่หลกีเลีย่งภยั    

คุกคามทีอ่าจเกดิขึน้           

จุดออ่นและโอกาส(WO) คุณมวีธิทีีใ่ชโ้อกาสของคุณทีจ่ะเอาชนะจุดออ่นของคุณหรอืไม?่  

จุดออ่นและอุปสรรค(WT)คุณมวีธิทีีส่ามารถลดจุดออ่นและหลกีเลีย่งภยัคุกคามของคุณหรอืไม?่  

 

2.5 การวิเคราะหก์ารบริการอย่างมีคณุภาพ ( Service Quality ) 

การบรกิารลกูคา้อยา่งมคีุณภาพ ( Service Quality) มใิชเ่ป็นการสง่มอบบรกิารทีด่ทีีส่ดุ

ใหล้กูคา้แต่เป็นการสง่มอบบรกิารตามความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมายเพือ่ใหล้กูคา้เป้าหมายที่

ไดร้บับรกิารไปแลว้เกดิความพงึพอใจ  เพราะวา่การสง่มอบบรกิารทีด่ทีีส่ดุ อาจตอ้งลงทุนสงู ใน

การหาคนทาํงาน การอบรมพนกังานการตกแต่งรา้น การซือ้เทคโนโลยมีาใช ้รวมทัง้ลกูคา้มี

หลายกลุ่มหากเราใหบ้รกิารอยา่งดทีีส่ดุแก่ลกูคา้ทีม่ใิชเ่ป้าหมายบรษิทั อาจไดผ้ลเสยี เชน่

ขาดทุน เพราะลกูคา้เป้าหมายอาจไมใ่ชบ้รกิารกเ็ป็นไดด้งันัน้ การบรกิารลกูคา้อยา่งมคีุณภาพ 

เราตอ้งหาสมดุลระหวา่งความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมาย กบัการลงทุนใหเ้จอ 

ในการใหบ้รกิารลกูคา้เรามกัจะไดย้นิบ่อย ๆวา่ตอ้งมคีุณภาพหากมาพจิารณาวา่ตอ้งมี

คุณภาพเป็นอยา่งไร เรากอ็าจไดค้าํตอบวา่  “กบ็รกิารตามทีล่กูคา้ตอ้งการ” ในทางปฏบิตัแิลว้

หากเราจะทาํการบรกิารอยา่งมคีุณภาพจะตอ้งพจิารณาหลาย ๆ มมุประกอบกนัใหไ้ดส้มดุล 

ดงัน้ี การบรกิารอยา่งมคีุณภาพ คอืการสง่มอบบรกิาร ตามความตอ้งการของลกูคา้

เป้าหมาย (และธุรกจิอยูร่อด)   จากความหมายดงักล่าว มสีิง่ทีต่อ้งพจิารณาทีส่าํคญัอยู่  3 เรือ่ง

ดว้ยกนั คอื 

1. การสง่มอบบรกิาร  เป็นการพจิารณาทีจุ่ดสมัผสับรกิาร (Touch Point)วา่ในการ

ใหบ้รกิารลกูคา้ของบรษิทัเรามจุีดสมัผสับรกิารอะไรบา้งองคก์รตอ้งบรหิารจุด

สมัผสับรกิารทุกจุดทีอ่งคก์รมใีหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีอ่งคก์รตอ้งการสง่มอบ

ใหแ้กล้กูคา้ 



30 

 

2. ความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมายเป็นการกาํหนดวา่ลกูคา้ทีเ่ราใหบ้รกิารใน

ธุรกจินัน้ ลกูคา้กลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้าหมายและความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมาย

คอือะไร 

3. ธุรกจิอยูร่อด  คอืการใหบ้รกิารมใิชเ่ราใหบ้รกิารตามใจลกูคา้ไปเสยีทุกอยา่งแต่

ตอ้งออกแบบบรกิารทีท่าํใหล้กูคา้รูส้กึพอใจ และตอบโจทยธุ์รกจิ คอืบรษิทัมี

กาํไรหรอือยูร่อด 

ในการสรา้งบรกิารอยา่งมคีุณภาพ มเีกณฑท์ีช่ว่ยในการออกแบบบรกิาร ดงัน้ี 

1. ความถูกตอ้ง ( Accuracy)เรือ่งของความถูกตอ้งในงานบรกิารมใิชค่วามถูกตอ้งตาม

หลกัเหตุผลเทา่น้ีแต่ตอ้งเป็นความถูกตอ้งตามความตอ้งการของลกูคา้ในการใหบ้รกิารลกูคา้ ไม่

วา่จะเป็นธุรกจิบรกิารในรปูแบบใดๆบรษิทัและพนกังานตอ้งคาํนึงถงึเรือ่งความถูกตอ้งหรอืถูก

เรือ่งตามทีล่กูคา้พดูถงึหรอืตามทีล่กูคา้ตอ้งการ  ดงันัน้ในหวัขอ้น้ีผูท้ีส่าํคญัทีส่ดุการใหบ้รกิารที่

จะเกดิความถูกตอ้งไดป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุกค็อืพนกังานนัน่เองพนกังานจะเป็นผูต้อบโจทยล์กูคา้ 

แมล้กูคา้ยงัมไิดพ้ดูอะไรมากหากพนกังานทีเ่ก่งมคีวามสามารถกส็ามารถใหบ้รกิารทีถู่กตอ้งถูก

เรือ่งตรงตามใจลกูคา้ไดแ้นวทางทีช่ว่ยในการใหบ้รกิารลกูคา้อยา่งถูกตอ้ง มดีงัน้ี  

             - ตัง้ใจฟงัขอ้มลูหรอืคาํถามของลกูคา้ เราจะไดท้ราบถงึหวัขอ้หลกั ๆ ทีล่กูคา้ตอ้งการ

รวมถงึไดร้บัรูถ้งึอารมณ์ ความรูส้กึของลกูคา้วา่เป็นอยา่งไร เชน่ โกรธ อารมณ์ดอียากพดูคุย 

ตอ้งการซือ้อยา่งเรง่ดว่น 

             - ทวนความตอ้งการหรอืถามกลบัไปยงัลกูคา้ เพือ่สรา้งความชดัเจนในเรือ่งทีล่กูคา้

สอบถามและเป็นการยนืยนัวา่ พนกังานกบัลกูคา้เขา้ใจตรงกนั  

             - ใหบ้รกิารทีถู่กตอ้งตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

2. เวลา (Time) การใหบ้รกิารของลกูคา้มเีวลาใน  2 ลกัษณะ คอื 

2.1 เวลาใหบ้รกิาร คอืเวลาทีบ่รษิทัใชใ้นการใหบ้รกิารลกูคา้แต่ละรายซึง่นิยม

เรยีกวา่ SLA (Service Level Agreement) เป็นเกณฑท์ีส่าํคญัทีล่กูคา้จะบอกวา่บรกิาร

ของเราดหีรอืไมด่ ี

2.2 เวลารอคอย คอื เวลาทีล่กูคา้ใชใ้นการรอรบับรกิารซึง่สว่นใหญ่ในงาน

บรกิารลกูคา้ไมม่ขีอบเขตการรอคอยใด ๆแต่ดว้ยขอ้จาํกดัในการลงทุนทางธุรกจิบรษิทั

ไมส่ามารถลงทุนอยา่งสงูเพือ่ลดการรอคอยของลกูคา้ วธิทีีนิ่ยมปฏบิตักินักค็อืทาํให้

ลกูคา้รูส้กึด ีรูส้กึผอ่นคลาย ขณะรอคอย 
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3. สมํ่าเสมอ ( Consistency)เป็นการใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐานและรกัษาระดบัมาตรฐาน

ตลอดเวลาเมือ่ลกูคา้มาใชบ้รกิารวนัไหน เวลาใด ทีไ่หนบรษิทัเรากย็งัใหบ้รกิารทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

เพราะลกูคา้ตอ้งการความสมํ่าเสมอคงเสน้คงวา เราตอ้งการใหล้กูคา้นึกภาพรปูแบบการบรกิาร

ของเราไดท้นัทวีา่เป็นอยา่งไรมมีาตรฐานในการใหบ้รกิารเหมอืนกนัทุก ๆ ครัง้ มใิชม่าวนัน้ีตอบ

อยา่งหน่ึงแต่พรุง่น้ีตอบอกีอยา่งหน่ึง ทัง้ทีเ่ป็นคนคนเดยีวกนั หรอืต่างคนกต็ามหากบรษิทัใด

ใหบ้รกิารทีไ่มส่มํ่าเสมอ ลกูคา้จะนึกถงึภาพทีไ่มแ่น่นอนในบรกิารแลว้แต่จงัหวะกบัชะตา ดงั

ภาพเปรยีบเทยีบการใหบ้รกิารทีส่มํ่าเสมอและไมแ่น่นอน 

 

จากภาพบรษิทัทีม่มีาตรฐานการใหบ้รกิารจะทาํการสรา้งมาตรฐานบรกิารและรกัษาระดบับรกิาร

อยา่งต่อเน่ืองเพือ่ใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารตามมาตรฐานทุกครัง้ทุกที ่ทุกเวลา เมือ่ความตอ้งการ

ของลกูคา้เปลีย่นไปบรษิทักท็าํการยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้ไปอกี เพือ่สรา้งความพงึพอใจ

ใหแ้ก่ลกูคา้และเป็นการต่อยอดการบรกิารทาํใหคู้แ่ขง่ตามมาไดย้ากขึน้ไปอกี 

บรษิทัทีใ่หบ้รกิารแบบไมม่มีาตรฐานบรกิารมองจากกราฟจะเหน็วา่ระดบัมาตรฐานการ

บรกิารจะแกวง่ไปแกวง่มา มคีวามไมแ่น่นอนสงูลกูคา้ไมไ่ดค้าดหวงัอะไรกบัการใหบ้รกิารไม่

นานบรษิทัน้ีกจ็ะไมม่ลีกูคา้เพราะลกูคา้ไมม่ัน่ใจในบรกิาร จะไปหาเจา้อื่นหมด 

 โดยสรปุในการบรกิารลกูคา้อยา่งมคีุณภาพ ผูท้ีจ่ะเป็นผูต้อบกค็อืลกูคา้บรษิทัตอ้งหา

ความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมายใหไ้ด ้และสง่มอบใหล้กูคา้พอใจอนัเกดิจากการทาํงานภายใน

องคก์ร อยา่งมรีปูแบบ มรีะบบ มมีาตรฐาน มใิชเ่พยีงแต่มใีจ  (Service Minded) เพยีงอยา่ง

เดยีว 

ทีม่า http://www.impressionconsult.com 
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2.7 แนวคิดด้านลกูค้าสมัพนัธ ์

 

เน่ืองจากความสาํคญัของสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งผูซ้ือ้และผูข้ายทีก่ารต่อยอดการขาย 

การพฒันาทางดา้นลกูคา้สมัพนัธ ์จงึเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนการขายในระยะยาว 

การจะสรา้งสมัพนัธท์ีด่รีะหวา่งผูซ้ึอ้และผูข้ายจงึมคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ แนวทางการพฒันา

ลกูคา้สมัพนัธ ์(นิคม สะอาดเอีย่ม ,2539 : 25) มดีงัต่อไปน้ี 

2.7.1 ผูป้ระกอบการจะตอ้งมทีศันคตทิีด่ต่ีอลกูคา้ หรอืผูร้บับรกิาร และขณะเดยีวกนัก็

จะตอ้งกระทาํตนใหล้กูคา้หรอืผูร้บับรกิารมทีศันคตทิีด่ต่ีอผูข้ายหรอืผูบ้รกิารเชน่กนั 

2.7.2 พนกังานของบรษิทัทีป่ระกอบธุรกจิต่างๆ จะตอ้งเป็นผูม้คีวามภมูฐิาน มี

บุคลกิภาพทีด่ ีมกีารแต่งกายทีส่ะอาดเรยีบรอ้ยดมูคีวามสงา่งาม น่าเชื่อถอื 

2.7.3 ในการตดิต่อหรอืใหบ้รกิารลกูคา้นัน้พนกังานควรจะใหล้กูคา้หรอืผูม้ารบับรกิาร

ทราบวา่ตนเองตอ้งทาํอะไรบา้ง จะตอ้งใชเ้วลามากน้อยเพยีงใด มพีนกังานคนอื่นหรอืไมท่ีล่กูคา้

จะตอ้งพบหรอืตดิต่อดว้ย ในการตดิต่อหรอืใหบ้รกิารนัน้จะตอ้งสรา้งความรูส้กึวา่ผูใ้หบ้รกิารเป็น

บุคคลทีม่คีวามพรอ้มและตัง้ใจทีจ่ะชว่ยเหลอืใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งเตม็ที ่

2.7.4 เมือ่ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารเขา้มาตดิต่อธุรกจิหรอืขอรบับรกิาร พนกังานผู้

ใหบ้รกิารจะตอ้งใหค้วามสาํคญัและความสนใจแก่ลกูคา้โดยทนัท ีแมว้า่ในขณะนัน้อาจจะกาํลงั

ทาํงานอื่นอยูก่ต็าม การใหค้วามสนใจนัน้ยงัจะตอ้งรวมไปถงึความพยายามทีจ่ะใหค้วาม

ชว่ยเหลอืหรอืบรกิารทนัท ี

2.7.5 อยา่พยายามพดูหรอืเน้นในสิง่ทีเ่ป็นจุดเดน่ของสนิคา้หรอืบรกิารกบัลกูคา้ประจาํ 

แต่จะตอ้งพดูถงึความสาํคญัของตวัลกูคา้ประจาํทีม่ต่ีอบรษิทัหรอืธุรกจิทีป่ระกอบอยู ่

2.7.6 พยายามใหค้วามขว่ยเหลอืหรอืบรกิารบางสิง่บางอยา่งทีส่ามารถแกไ้ขปญัหา 

หรอืความตอ้งการของลกูคา้ทีส่ามารถกระทาํได ้การใหอ้ะไรนอกเหนือจากสนิคา้หรอืบรกิารที่

ไดร้บัปกตจิะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิสมัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งลกูคา้หรอืผูร้บับรกิารกบับรษิทัที่

ประกอบการ 

2.7.7 ถา้เกดิความล่าชา้ในการสง่สนิคา้หรอืการใหบ้รกิาร อนัเน่ืองมาจากเหตุขดัขอ้ง

บางประการทีม่ไิดค้าดหมาย นบัวา่เป็นความสญูเสยีในทางธุรกจิอยา่งมาก ซึง่ในสถานการณ์

เชน่นัน้ความเสยีหายต่าง ๆ ยากทีจ่ะแกไ้ขหรอืทาํใหล้ดน้อยลง แต่หนทางเดยีวทีจ่ะป้องกนั

ความรูส้กึทีไ่มด่ขีองลกูคา้กค็อื การขออภยัและรบัผดิต่อลกูคา้และอธบิายใหท้ราบถงึสาเหตุให้

ลกูคา้ทราบ แต่บรษิทัจะตอ้งป้องกนัไมใ่หเ้กดิเหตุการณ์น้ีอกีในอนาคต 

2.7.8 ในยามทีล่กูคา้หรอืผูร้บับรกิารมคีวามขอ้งใจหรอืมขีอ้สงสยัในเรือ่งใด พนกังานผู้

ใหบ้รกิารจะตอ้งใหค้วามสนใจและตอบคาํถามโดยไมม่กีารรรีอ 
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2.7.9 ตอบหรอือธบิาย หรอืแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้อยา่งทนัททีนัใด เชน่เดยีวกบั

การไมม่รีอในการตอบขอ้ซกัถามขอ้ขอ้งใจ การไมร่อแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนจะทาํใหเ้กดิการสญูเสยี

ความสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 

2.7.10 ในยามทีไ่มส่ามารถใหส้นิคา้หรอืบรกิารทีล่กูคา้ตอ้งการได ้อนัเน่ืองมาจาก

เหตุผลต่างๆ เชน่ สนิคา้หมด พนกังานของบรษิทัจะตอ้งใหค้วามชว่ยเหลอืลกูคา้ใหไ้ดร้บัสนิคา้ 

หรอืบรกิารจากทีอ่ื่นลกูคา้ทีไ่ดร้บัความชว่ยเหลอืน้ีอาจกลบัมาซือ้สนิคา้ หรอืใชบ้รกิารต่อไปใน

อนาคต การไมใ่หค้วามชว่ยเหลอืจงึเป็นการสญูเสยีลกูคา้ไปจาํนวนหน่ึง 

 

2.7 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ 

 

ความหมายของภาพลกัษณ์ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน(2542 : ออนไลน์) ไดอ้ธบิายถงึความหมายของ

ภาพลกัษณ์ หมายถงึภาพทีเ่กดิจากความนึกคดิหรอืคดิวา่ควรเป็นเชน่นัน้ ตรงกบัภาษาองักฤษ

คาํวา่ “Image” 

ฟิลลปิ คอตเลอร ์( Philp Kotler. 2000 : 553) อธบิายถงึคาํ ภาพลกัษณ์ ( Image) วา่

เป็นองคร์วมของความเชื่อ ความคดิ และความประทบัใจทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่ทศันคติ

และการกระทาํใดๆ ทีค่นเรามต่ีอสิง่นัน้ จะมคีวามเกีย่วพนัอยา่งสงูกบัภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ๆ 

แฟรงค ์เจฟคนิส ์( Frank Jefkins. 1993 : 21-22) ไดอ้ธบิายภาพลกัษณ์ขององคก์าร

ธุรกจิไวว้า่ ภาพลกัษณ์ขององคก์ารธุรกจิ ( Corporate Image) หมายถงึภาพขององคก์ารใด

องคก์ารหน่ึง ซึง่หมายถงึรวมทุกสิง่ทุกอยา่งเกีย่วกบัองคก์ารทีป่ระชาชนรูจ้กั เขา้ใจและไดม้ี

ประสบการณ์ ในการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ารนัน้ สว่นหน่ึงกระทาํไดโ้ดยอาศยัการ

นําเสนออตัลกัษณ์ขององคก์าร ( Corporate Identity) ซึง่ปรากฏแก่สายตาคนทัว่ไปไดง้า่ย เชน่ 

สญัลกัษณ์ เครือ่งแบบ ฯลฯ 

จากความหมายของภาพลกัษณ์สรปุไดว้า่ ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพทีเ่กดิขึน้ใน

ความคดิของบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยเป็นภาพทีเ่กดิจากการรวมกนัของความเชื่อ ความคดิ ที่

ผา่นจากประสบการณ์โดยตรง หรอืประสบการณ์โดยออ้มของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง 

 

องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ และการเกิดภาพลกัษณ์ 

เคนเนท อี .บราวน์ดิง้ ( Kenneth E.Boulding. 1975 : 91) ไดอ้ธบิายวา่ “ภาพลกัษณ์”

เป็นความรูค้วามรูส้กึของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ต่างๆ โดยเฉพาะความรูน้ัน้เป็นความรูท้ีส่รา้งขึน้มาเอง

เฉพาะบุคคลนัน้ เป็นความรูเ้ชงิอตัวสิยั (Subjective Knowledge) ซึง่ประกอบดว้ย “ขอ้เทจ็จรงิ”

คุณคา่ทีบุ่คคลเป็นผูก้าํหนด โดยแต่ละบุคคลจะเกบ็สะสมความรูเ้ชงิอตัวสิยัเกีย่วกบัสิง่ต่างๆ 
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รอบตวัทีไ่ดป้ระสบและมคีวามเชื่อวา่จรงิ เน่ืองจากบุคคลนัน้ไมส่ามารถทีจ่ะรบัรูแ้ละทาํความ

เขา้ใจกบัทุกสิง่ไดค้รบถว้นเสมอไป โดยมกัจะไดเ้ฉพาะภาพบางสว่นหรอืลกัษณะกวา้งๆ ของสิง่

เหล่านัน้ ซึง่อาจไมช่ดัเจนแน่นอนเพยีงพอ แลว้มกัตคีวามหมายหรอืใหค้วามหมายแก่สิง่เหลา้

นัน้ๆ ทีบุ่คคลใดบุคคลหน่ึงและพฤตกิรรมทีแ่สดงออกกจ็ะขึน้อยูก่บัภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ๆ ที่

บุคคลนัน้มอียูใ่นสมองดว้ยเพือ่ใหง้า่ยแก่การทาํความเขา้ใจ  

 

อาจแยกองคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ไดเ้ป็น 4 สว่น แต่ในความเป็นจรงิองคป์ระกอบ

ทัง้ 4 สว่นน้ีมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งไมอ่าจแบ่งแยกได ้คอื 

1. องคป์ระกอบเชงิการรบัรู ้( Perceptual Component) เป็นสิง่ทีบุ่คคลไดจ้ากการ

สงัเกตโดยตรง แลว้นําสิง่นัน้ไปสูก่ารรบัรู ้สิง่ทีถู่กรบัรูอ้าจจะเป็นบุคคล สถานที ่เหตุการณ์ 

ความคดิ หรอืสิง่ของต่างๆ เราจะไดภ้าพของสิง่แวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ีโดยผา่นการรบัรูเ้ป็น

เบือ้งแรก 

2. องคป์ระกอบเชงิความรู ้( Cognitive Component) ไดแ้ก่ สว่นทีเ่ป็นความรูเ้กีย่วกบั

ลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิง่ต่างๆ ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตและรบัรู ้

3. องคป์ระกอบเชงิความรูส้กึ ( Affective Component) ไดแ้ก่ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ี

ต่อสิง่ต่างๆ อาจเป็นความรูส้กึผกูพนัยอมรบัหรอืไมย่อมรบั ชอบหรอืไมช่อบ 

4. องคป์ระกอบเชงิความรูส้กึ ( Cognitive Component) เป็นความมุง่หมายหรอืเจตนา 

ทีเ่ป็นแนวทางในการปฏบิตัติอบโตส้ิง่เรา้นัน้ โดยเป็นผลของปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ

เชงิความรูแ้ละเชงิความรูส้กึ 

องคป์ระกอบเชงิการรบัรู ้เชงิความรู ้เชงิความรูส้กึ และเชงิการกระทาํน้ีจะผสมผสานกนั

เป็นภาพทีบุ่คคลไดม้ปีระสบการณ์ในโลก ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองธุรกจิจงึสมัพนัธโ์ดยตรงกบั

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่กวา่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย ( Target Consumer) แต่ละราย จะเปลีย่น

ฐานะมาเป็นลกูคา้ (Customer) นัน้ จะผา่นการรบัรู ้( Perception) จนเกดิความรู ้( Knowledge) 

และความรูส้กึ ( Affection) ทีด่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละองคก์ารธุรกจิ จนกระทัง่เกดิพฤตกิรรมการซือ้ 

(Buying) มาบรโิภคในทีส่ดุ 

 

ด.ร.เสร ี  วงษ์มณฑา (2542 : 83) กล่าวเพิม่เตมิวา่ องคป์ระกอบของภาพพจน์องคก์ร

ประกอบดว้ย 

1. ผูบ้รหิาร ( Executive) องคก์รจะดหีรอืไมด่ขีึน้อยูก่บัผูบ้รหิาร ซึง่ตอ้งเป็นบุคคลทีม่ี

ความรูค้วามสามารถ ถา้องคก์รใดมผีูบ้รหิารทีม่คีวามสามารถ มวีสิยัทศัน์ด ีมนีโยบายการ

บรหิารธุรกจิทีด่ ีซือ้สตัยไ์มเ่อาเปรยีบลกูคา้ บรษิทันัน้กจ็ะมภีาพพจน์ด ี

2. พนกังาน ( Employee) คอื บรษิทัดจีะตอ้งมพีนกังานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ มี

มนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีมวีญิญาณของการใหบ้รกิาร และมบุีคลกิภาพทีด่ ี
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3. สนิคา้ ( Product) ตอ้งเป็นสนิคา้ทีด่มีคีุณภาพ มปีระโยชน์ตรงกบัขอ้ความโฆษณาที่

เผยแพรอ่อกไป 

4. การดาํเนินธุรกจิ ( Business Practice) ควรมกีารคนืกาํไรสูส่งัคมเพือ่สรา้งภาพพจน์

ทีด่ใีหก้บับรษิทั ดงันัน้องคก์รทัง้หลายจะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการคนืกาํไรแก่สงัคมในรปูแบบ

ของกจิกรรมสาธารณะและการกุศลต่างๆ 

5. กจิกรรมสงัคม (Social Activities) คอื การดแูลเอาใจใสส่งัคม รว่มกจิกรรมการกุศล

หรอืสรา้งประโยชน์ใหก้บัสงัคม 

6. เครือ่งมอื เครือ่งใชแ้ละอุปกรณ์สาํนกังาน ( Artifacts) บรษิทัตอ้งมสีิง่ทีแ่สดง

สญัลกัษณ์ของบรษิทั ไดแ้ก่ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้เครือ่งแบบพนกังาน อุปกรณ์สาํนกังาน ควรมโีล

โกข้ององคก์รแสดงอยูด่ว้ย ควรมกีารออกแบบทีเ่หมาะสมสอดคลอ้งกบับุคลกิของบรษิทั 

อุปกรณ์เหล่าน้ีจะสะทอ้นความเป็นตวัตนของบรษิทั ( Corporate identity) ใหก้บัคนอื่นได้

พจิารณาภาพพจน์ของบรษิทัวา่เป็นอยา่งไร 

 

ประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้ององคก์ารธรุกิจ 

ฟิลลปิ คอตเลอร ์(Philip Kotler. 2000 : 296) ไดก้ล่าวถงึภาพลกัษณ์ในความหมายทาง

การตลาดไวว้า่ ภาพลกัษณ์( Image)เป็นวถิทีีป่ระชาชนรบัรูเ้กีย่วกบับรษิทัหรอืผลติภณัฑข์อง

บรษิทั และภาพลกัษณ์เป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ไดจ้ากปจัจยัหลายประการภายใตก้ารควบคุมของธุรกจิ

เมือ่พจิารณาภาพลกัษณ์ทีอ่งคก์ารธุรกจิจะสามารถนํามาเป็นองคป์ระกอบทางการบรหิารจดัการ

ไดแ้ลว้อาจจาํกดัขอบเขตประเภทของภาพลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการตลาดใหช้ดัเจน

โดยจาํแนกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนั  คอื 

1.  ภาพลกัษณ์ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร ( Product or Service Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้

ในใจของประชาชนทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัเพยีงอยา่งเดยีว ไมร่วมถงึตวัองคก์าร

หรอืตวัธุรกจิ ซึง่บรษิทัหน่ึงๆ อาจมผีลติภณัฑห์ลายชนิดและหลายยีห่อ้จาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาด 

ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจงึเป็นภาพโดยรวมของผลติภณัฑห์รอืบรกิารทุกชนิดและทุกตรา

ยีห่อ้ ทีอ่ยูภ่ายใตค้วามรบัผดิชอบของบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง 

 

2.  ภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้ ( Brand Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของประชาชนทีม่ต่ีอ

สนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงหรอืตรา ( Brand) ใดตราหน่ึง หรอืเครือ่งหมายการคา้ ( Trademark) ใด

เครือ่งหมายการคา้หน่ึง สว่นมากมกัอาศยัวธิกีารโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย เพือ่บ่งบอก

ถงึบุคลกิลกัษณะของสนิคา้ โดยการเน้นถงึคุณลกัษณะเฉพาะหรอืจุดขาย แมส้นิคา้หลายยีห่อ้

จะมาจากบรษิทัเดยีวกนั แต่กไ็มจ่าํเป็นตอ้งมภีาพลกัษณ์เหมอืนกนั เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของ

ตรายีห่อ้ถอืวา่เป็นสิง่เฉพาะตวั โดยขึน้อยูก่บัการกาํหนดตําแหน่งครองใจ ( Positioning) ของ

สนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึง ทีบ่รษิทัตอ้งการใหม้คีวามแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่อ้อื่นๆ 
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3. ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์าร ( Institutional Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอองคก์ารหรอืสถาบนั ซึง่เน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรอืองคก์ารเพยีง

สว่นเดยีว ไมร่วมถงึสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่าํหน่าย ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจงึเป็นภาพที่

สะทอ้นถงึการบรหิารและการดาํเนินงานขององคก์าร ทัง้ในแงร่ะบบบรหิารจดัการ บุคลากร 

(ผูบ้รหิารและพนกังาน) ความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการทาํประโยชน์ต่อสาธารณะ  

 

ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคส์าํหรบัการธรุกิจ 

รุง่รตัน์ ชยัสาํเรจ็ ( 2546 : ออนไลน์) กล่าวถงึการกาํหนดภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิ

การตลาดทีพ่งึประสงค ์อาจเริม่ตน้จากการวเิคราะหจ์าํแนกภาพลกัษณ์แต่ละดา้นโดยอาศยั

กรอบทฤษฎสีว่นผสมทางการตลาด ( Marketing Mix) ทัง้ 4 สว่น คอื ผลติภณัฑ ์( Product) 

ราคา (Price) ชอ่งทางการจาํหน่าย ( Place) และการสง่เสรมิการตลาด ( Promotion) ซึง่สาํหรบั

องคก์ารธุรกจิโดยทัว่ไป สามารถกาํหนดภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคโ์ดยอาศยัสว่นผสมทาง

การตลาดรวมไปถงึมติอิื่นๆ ของธุรกจิมาเป็นแนวทางการพจิารณา ดงัน้ี 

1. ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคด์า้นสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่าํหน่าย เชน่ สนิคา้มคีุณภาพด ี

น่าเชื่อถอื สนิคา้มคีวามทนัสมยั สนิคา้มเีอกลกัษณ์โดดเดน่ สนิคา้มคีวามกา้วหน้าทาง

เทคโนโลย ี

2. ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคด์า้นสนิคา้ราคา โดยทัว่ไป ผูบ้รโิภคจะเริม่ตน้จากจุดแรก 

คอื คาํนึงถงึราคาสนิคา้หรอืคา่บรกิารทีม่คีวามเหมาะสมและยตุธิรรม แต่ในภาวะการแขง่ขนัที่

รนุแรงสาํหรบัตลาดสนิคา้บางประเภทนัน้ เป้าหมายของภาพลกัษณ์ดา้นราคาตอ้งปรบัตวัสูอ่กี

มติหิน่ึง นัน่คอืราคายอ่มเยา 

3. ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคด์า้นชอ่งทางการกระจายสนิคา้ มกัจะมุง่ในประเดน็เรือ่ง

สถานทีจ่าํหน่ายและระยะเวลาทีผู่บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก เชน่ ตวัแทนจาํหน่าย

ครอบคลุมพืน้ทีก่วา้งขวางและทัว่ถงึ เป็นตน้ 

4. ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคด์า้นการสง่เสรมิการตลาด อาจจาํแนกออกเป็นสว่นยอ่ยๆ 

ไดแ้ก่ 

-  ภาพลกัษณ์ของกจิกรรมการสือ่สารการตลาด เชน่ สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธท์ีใ่ช้

มคีวามทนัสมยั มรีสนิยมทีด่ ีนอกจากน้ี ในแงข่า่วสารกต็อ้งมคีวามเป็นเอกภาพจรงิใจ ไมโ่อ้

อวด 

- ภาพลกัษณ์ของกจิกรรมสง่เสรมิการขาย ในแงร่ปูแบบและอรรถประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 

ทัง้น้ี ยงัครอบคลุมไปถงึกจิกรรมและอุปกรณ์สง่เสรมิการขายวา่มคีวามทนัสมยัและเหมาะสมกบั

สนิคา้ เชน่ การจดัวางสนิคา้ แคตตาลอ็ก พรเีซน็เตอร ์เป็นตน้ 
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5. พลกัษณ์ทีพ่งึประสงคด์า้นบรกิาร ประสทิธภิาพของบรกิารเกดิขึน้จากองคป์ระกอบ

สาํคญัสองสว่นคอื พนกังานบรกิารและระบบบรกิาร ธุรกจิจงึตอ้งพฒันาทัง้ระบบบรกิารเพือ่ใหม้ี

ภาพของความทนัสมยั กา้วหน้า รวดเรว็ และถูกตอ้งแมน่ยาํ พรอ้มๆ กบัพนกังานบรกิารทีม่ี

ความเชีย่ว-ชาญ คล่องแคล่ว สภุาพ มบุีคลกิภาพและอธัยาศยัดไีมตรอีนัด ีเพือ่ใหบ้รรลุ

เป้าหมายของการสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นบรกิารไดเ้ตม็ที ่

6. ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคด์า้นองคก์าร ถอืวา่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรอือตัลกัษณ์ 

(Identity) ของแต่ละธุรกจิ โดยยดึแนวคดิเป็น “ องคก์ารทีด่ขีองสงัคม “ (Good Corporate 

Citizen ) เชน่ ภาพลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูค้วามสามารถและคุณธรรมของเจา้ของธุรกจิ

และผูบ้รหิาร ความมัน่คงกา้วหน้าของกจิการ ความทนัสมยัและกา้วหน้าทางวทิยาการของธุรกจิ 

ความรูค้วามสามารถ รวมถงึประสทิธภิาพการทาํงานและมนุษยสมัพนัธข์องพนกังาน ความมี

จรยิธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม การทาํคุณประโยชน์แก่สงัคม ( เชน่ ในดา้นศลิปวฒันธรรม

การศกึษา เยาวชน สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ) 

 

2.5 วิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาพลกัษณ์ 

 

รุง่รตัน์ ชยัสาํเรจ็ (2546 : ออนไลน์) อธบิายถงึการตรวจสอบและประเมนิภาพลกัษณ์ซึง่

เป็นทีถ่กเถยีงกนัทัง้ในวงวชิาการและในทางปฏบิตัอิยูเ่สมอวา่ จะทาํการประเมนิหรอืตรวจสอบ

ภาพลกัษณ์อยา่งไรทีจ่ะก่อใหเ้กดิความแมน่ยาํ เทีย่งตรง และเชื่อถอืไดส้งูสดุ ภาพลกัษณ์

ปจัจุบนั (Current Image) ทีพ่บจากการวดัประเมนิจะถูกตอ้งตามสภาพทีเ่ป็นจรงิหรอืไม ่ดวูา่มี

ภาพลกัษณ์ซอ้น ( Multiple Image ) เกดิขึน้ในดา้นใดและในทศิทางอยา่งไรบา้ง รวมไปถงึ

ตรวจสอบดวูา่ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ในสายตาของกลุ่มเป้าหมายนัน้ สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ที่

พงึประสงคท์ีก่าํหนดไวแ้ต่เดมิหรอืยงัสิง่เหล่าน้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัแนวคดิและวธิกีารตรวจสอบ 

(Monitor) และวดัประเมนิ ( Evaluation) โดยสามารถอธบิายภาพลกัษณ์ในเชงิประจกัษ์ 

(Empirical) ดงันัน้ การกาํหนดดชันี ( Indicator) และเกณฑร์ะดบัการวดั ( Criteria) ในการ

ประเมนิใหช้ดัเจนจงึเป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัอยา่งยิง่ 

ฟิลลปิ คอตเลอร ์(สวุมิล แมน้จรงิ. 2546 : 314; อา้งจาก Philip Kotler. 2003 : 566) ได้

เสนอแนะเกณฑใ์นวเิคราะหภ์าพลกัษณ์คอื สเกลความคุน้เคย (Familiarity Scale) และสเกล

ความชอบ (Favorability Scale) 

ขัน้ตอนแรกของการวดัทศันคตหิรอืความรูก้บัสิง่หน่ึงของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอองคก์าร สนิคา้ 

และบรกิารทาํโดยการตัง้คาํถามดว้ยการใชส้เกลความคุน้เคย (Familiarity Scale) ซึง่แบ่งเป็น 5 

ระดบัดงัน้ี 
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ไมเ่คยไดย้นิ เคยไดย้นิบา้ง รูจ้กัเพยีง

เลก็น้อย 

รูจ้กัพอสมควร รูจ้กัเป็นอยา่งด ี

  

หากพบคาํตอบของผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ตอบในสองกลุ่มแรก ธุรกจิจะตอ้งหาทางการสรา้ง

การรบัรู ้(Awareness) ใหม้ากขึน้ และสาํหรบัผูท้ีต่อบวา่รูจ้กัจะถูกถามความรูส้กึต่อดว้ยการใช้

สเกลความชอบ (Familiarity Scale) ซึง่แบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี 

 

ไมช่อบมาก คอ่นขา้งไมช่อบ เฉยๆ คอ่นขา้งชอบ ชอบมาก 

 

หากพบวา่คาํตอบของผูบ้รโิภคเป้าหมายอยูใ่น 2 ระดบัแรก นัน่หมายถงึวา่ธุรกจิจะตอ้ง

แกไ้ขปญัหาดา้นภาพลกัษณ์อยา่งจรงิจงั 

 

ธนาคารพาณิชยก์บัการสร้างภาพพจน์ 

บุญรอด พรหมศาสตร ์( 2539 : 39) ไดอ้ธบิายถงึการสรา้งภาพพจน์วา่เป็นพืน้ฐานของ

องคก์รธุรกจิขนาดใหญ่ทุกแหง่ทีจ่ะตอ้งใหค้วามสาํคญัโดยเฉพาะธนาคารซึง่เป็นสถาบนัการเงนิ

ทีต่ ัง้มัน่อยูไ่ดโ้ดยอาศยัความไวเ้น้ือเชื่อใจและศรทัธาจากมหาชน ดงันัน้การสรา้งภาพพจน์ของ

ธนาคารใหด้ทีีส่ดุในจติสาํนึกของลกูคา้ผูม้าใชบ้รกิารธนาคารและประชาชนทัว่ไป จงึเป็นเรือ่งที่

สาํคญัมากเพราะถา้หากธนาคารสามารถสรา้งภาพพจน์ทีด่ ีเพือ่ใหล้กูคา้เกดิความเชื่อถอืไดก้็

เทา่กบัเป็นการวางรากฐานสาํคญัไวใ้หก้บัองคก์รเองได ้แมเ้มือ่เกดิวกิฤตกิารณ์ใดแลว้กม็า

สัน่คลอนต่อธุรกจิโดยรวมมากเพยีงใด สาํหรบัภาพพจน์ของธนาคารทีป่รารถนาใหเ้กดิขึน้ใน

จติสาํนึกของประชาชนทัว่ไปนัน้ ประกอบไปดว้ยสิง่ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

1. เป็นธนาคารทีม่กีารประกอบการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายทีร่ฐักาํหนดไว ้

2. เป็นธนาคารทีม่รีะบบการควบคุมและตรวจสอบอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

3. เป็นธนาคารทีพ่รอ้มดว้ยระบบงานดา้นเทคโนโลยทีนัสมยั เพือ่การบรกิารทีม่ ี

             ประสทิธภิาพเป็นธนาคารทีม่รีะบบการกระจา่ยเงนิทุนไปในภาพเศรษฐกจิทีเ่หมาะสม 

4 .เป็นธนาคารทีส่ามารถสรา้งความเขา้ใจอนัดใีหก้บัคนทุกระดบัทัง้ในและนอกองคก์ร 

5. เป็นธนาคารทีพ่รอ้มเขา้ไปมสีว่นรว่มในการสรา้งกจิกรรมเพือ่สงัคม 

จากการแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ ทีอ่ธบิายถงึภาพลกัษณ์วา่เป็นภาพทีเ่กดิขึน้

ในใจของบุคคลต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงซึง่อาจจะเป็นสนิคา้ บรกิาร รวมถงึองคก์รธุรกจิ ภาพลกัษณ์ทีด่ี

ของธุรกจิจงึมคีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธก์บัองคป์ระกอบเชงิการรบัรู ้เชงิความรู ้เชงิความรูส้กึและ

เชงิการกระทาํทีผ่สมผสานกนัเป็นภาพทีบุ่คคลไดม้ปีระสบการณ์ ผูศ้กึษาจงึไดนํ้าแนวคดิ
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ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชก้บัเรือ่ง ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของลกูคา้ดา้นความสะดวกทีม่ต่ีอ

ธนาคารทหารไทย จาํกดั ( มหาชน ) 

 

2.9 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

 

ความหมายของการบริการ 

 ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พทุธศกัราช 2542 ไดใ้หค้าํจาํกดัความของคาํ

วา่  การใหบ้รกิาร  ไวว้า่  หมายถงึ การปฏบิตัริบัใช ้การใหค้วามสะดวกต่าง ๆ เชน่  ใหบ้รกิาร 

ใชบ้รกิาร เป็นตน้ 

ฟิลลปิ  คอตเลอร ์ (Philip  Kotler. 2000 : 573) กล่าววา่ การบรกิาร หมายถงึ การ

กระทาํหรอืการปฏบิตัซิึง่ฝา่ยหน่ึงนําเสนอต่ออกีฝา่ยหน่ึงเป็นสิง่ทีไ่มม่รีปูลกัษณ์หรอืตวัตนจงึไม่

ม ีการโอนกรรมสทิธิก์ารเป็นเจา้ของในสิง่ใด ๆ การผลติบรกิารอาจผกูตดิหรอืไมผ่กูตดิกบัตวั

สนิกไ็ด ้

 ฉตัราพร เสมอใจ (2545 : 10) ไดใ้หค้วามหมายของ การบรกิาร หมายถงึ กจิกรรม 

ประโยชน์ หรอืความพงึพอใจทีจ่ดัทาํขึน้เพือ่เสนอขาย หรอืกจิกรรมทีท่าํรวมกบั การขายสนิคา้ 

 พภิพ ( 2547 : 9) ไดก้ล่าววา่ การบรกิาร หมายถงึ กระบวนการนําเสนออตัถประโยชน์ 

หรอืคุณคา่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการ โดยผา่นกจิกรรมหรอืการดาํเนินงานทีผู่ใ้หบ้รกิารมอบให้

ผูร้บับรกิารทัง้น้ีในการใหบ้รกิารนัน้อาจมกีารใชอุ้ปกรณ์หรอืเครือ่งมอืต่าง ๆ หรอือาจะเป็นการ

กระทาํลว้น ๆ โดยทีไ่มม่กีารใชอุ้ปกรณ์หรอืเครือ่งมอืใด ๆ กไ็ด ้

 ยพุาวรรณ วรรณวาณชิย ์(2548 : 9) ไดก้ล่าววา่ การบรกิาร เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้

ระหวา่งบุคคล 2 ฝา่ยทีม่ปีฏกิริยิาสมัพนัธต่์อกนั โดยกจิกรรมทีเ่กดิขึน้นัน้ จะมสีนิคา้เป็น

องคป์ระกอบรว่มดว้ยหรอืไมก่ไ็ด ้

 จากความหมายของการบรกิาร สรปุไดว้า่ การบรกิาร  หมายถงึ กจิกรรมหรอื

กระบวนการดาํเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรอืองคก์าร ทีเ่กดิขึน้จาการปฏสิมัพนัธ์

ระหวา่งผูท้ีต่อ้งการใชบ้รกิาร อนัไดแ้ก่ ผูบ้รโิภค ลกูคา้หรอืผูร้บับรกิาร กบัผูใ้หบ้รกิาร ไดแ้ก่

เจา้ของกจิการ พนกังานบรกิารหรอืระบบจดัการบรกิาร หรอืในทางกลบักนัการบรกิารเป็น

กระบวนการหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ระหวา่งผูใ้หบ้รกิารกบัผูร้บับรกิารเพือ่ตอบสนองความตอ้งการ

ของบุคคลอื่นและก่อใหเ้กดิความพงึพอใจ ซึง่การบรกิารทีด่จีะเป็นการกระทาํทีส่ามารถ

สนองตอบความตอ้งการไดต้รงกบัสิง่ทีบุ่คคลนัน้คาดหวงัไว ้ 
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ลกัษณะของการบริการ 

จติตนินัท ์เดชะคุปต ์(2544 : 23-26) การบรกิารจงึมลีกัษณะเฉพาะทีแ่ตกต่างจากสนิคา้

หรอืผลติภณัฑท์ัว่ไป ดงัน้ี 

1.  สาระสาํคญัของความไวว้างใจ (Trust)  

การบรกิารเป็นกจิกรรมหรอืการกระทาํทีผู่ใ้หบ้รกิารปฏบิตัต่ิอผูร้บับรกิาร ขณะที่

กระบวนการบรกิารเกดิขึน้จรงิ ผูซ้ือ้หรอืผูร้บับรกิารไมท่ราบล่วงหน้าไดว้า่จะไดร้บัการปฏบิตัิ

อยา่งไรจนกวา่กจิกรรมการบรกิารจะเกดิขึน้ การตดัสนิใจซือ้บรกิารจงึจาํเป็นตอ้งขึน้อยูก่บัการ

ไวว้างใจ ซึง่แตกต่างจากการซือ้สนิคา้ทัว่ไปทีผู่บ้รโิภคสามารถหยบิจบัตรวจสนิคา้ก่อนทีจ่ะ

ตดัสนิใจซือ้ได ้การบรกิารทาํไดเ้พยีงการใหค้าํอธบิายสิง่ทีล่กูคา้จะไดร้บั การรบัประกนัคุณภาพ

หรอืการอา้งองิประสบการณ์ทีผู่อ้ ื่นไดเ้คยใชบ้รกิารมาแลว้ 

2.  สิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้(Intangibility)  

การบรกิารมลีกัษณะเป็นสิง่ทีจ่บัตอ้งไมไ่ดแ้ละไมอ่าจสมัผสัก่อนทีจ่ะมกีารซือ้เกดิขึน้ 

กล่าวคอื ผูซ้ือ้หรอืลกูคา้ไมอ่าจรบัรูก้ารบรกิารล่วงหน้าหรอืก่อนทีจ่ะตกลงใจซือ้เหมอืนกบัการ

ซือ้สนิคา้ทัว่ไป นอกจากนัน้การซือ้บรกิารเป็นการซือ้ทีจ่บัตอ้งไมไ่ด ้เพยีงแต่อาศยัความคดิเหน็

เจตคต ิและ ประสบการณ์เดมิทีไ่ดร้บัประกอบการตดัสนิใจซือ้บรกิารนัน้ ๆ โดยผูซ้ือ้อาจกาํหนด

เกณฑเ์กีย่วกบัคุณภาพหรอืประโยชน์ของการบรกิารทีต่นเองควรไดร้บัแลว้จงึตดัสนิใจเลอืกซือ้

บรกิารทีต่รงกบัความตอ้งการดงักล่าว 

3.  ลกัษณะทีแ่บ่งแยกออกจากกนัไมไ่ด ้(Inseparability) 

การบรกิารมลีกัษณะทีไ่มอ่าจแยกออกจากตวับุคคลหรอือุปกรณ์เครือ่งมอืทีท่าํหน้าที่

เป็นผูใ้หบ้รกิารหรอืผูข้ายบรกิารนัน้ ๆ ได ้การผลติและการบรโิภคการบรกิารจะเกดิขึน้ในเวลา

เดีย่วกนัหรอืใกลเ้คยีงกนักบัการขายบรกิารซึง่จะแตกต่างกบัตวัสนิคา้ทีม่กีารผลติการขายสนิคา้

แลว้จงึเกดิการบรโิภคภายหลงั นอกจากน้ีการดาํเนินการบรกิารไมส่ามารถแบ่งแยก

สว่นประกอบในตวัของมนัเองออกจากกนัเหมอืนเชน่การผลติสนิคา้ทัว่ไปได ้ผูใ้หบ้รกิารจะเป็น

ผูข้ายบรกิารโดยตรงใหแ้ก่ผูบ้รโิภคซึง่เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองตัง้แต่เริม่

ใหบ้รกิารจนกระทัง่บรกิารนัน้สิน้สดุลง ทัง้น้ีผูบ้รโิภคจะมสีว่นรว่มในกระบวบการใหบ้รกิาร

ขณะนัน้ดว้ย โดยทาํหน้าทีเ่ป็นผูร้บับรกิารจากผูใ้หบ้รกิารในเวลาเดยีวกนั เน่ืองจากการบรกิาร

ทีม่ลีกัษณะทีแ่บ่งแยกไมไ่ด ้ทาํใหม้ขีอ้จาํกดัในเรือ่งของปรมิาณการขายและขอบเขตการ

ดาํเนินงานบรกิาร ซึง่ในบางกรณอีาจจาํเป็นตอ้งมผีูใ้หบ้รกิารอยูต่ลอดเวลาในลกัษณะของการ

ขายตรงจาก ผูข้ายไปยงัผูซ้ือ้ หรอือาจใชต้วัแทนเป็นสือ่กลางการตดิต่อระหวา่งผูข้ายหรอืผู้

ใหบ้รกิารกบัผูซ้ือ้หรอืผูร้บับรกิาร นอกจากน้ีอาจใชว้ธิพีฒันาคุณภาพการบรกิารใหม้ชีื่อเสยีง

เป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลายหรอืจดับรกิารลกูคา้กลุ่มใหญ่และฝึกฝนใหม้ผีูใ้หบ้รกิารทีม่คีวามสามารถ

มากขึน้ 
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4.  ลกัษณะทีแ่ตกต่างไมค่งที ่(Heterogeneity)  

การบรกิารมลีกัษณะทีไ่มค่งทีแ่ละไมส่ามารถกาํหนดมาตรฐานทีแ่น่นอนได ้เน่ืองจาก

การบรกิารแต่ละแบบขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิารแต่ละคน  ซึง่มวีธิกีารใหบ้รกิารเป็นลกัษณะเฉพาะ

ของตนเอง ถงึแมจ้ะเป็นการบรกิารอยา่งเดยีวกนัจากผูใ้หบ้รกิารคนเดยีวกนัแต่ต่างวาระกนั

คุณภาพของการบรกิารกอ็าจจะแตกต่างได ้ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัผูใ้หบ้รกิาร ผูร้บับรกิาร ชว่งเวลาของ

การบรกิาร และสภาพแวดลอ้มขณะบรกิารทีแ่ตกต่างกนั เน่ืองจากการบรกิารทีม่คีวาม

หลากหลายผนัแปรไปตามปจัจยัหลายอยา่งจงึเป็นการยากทีจ่ะกาํหนดเป็นมาตรฐานในการ

บรกิารอยา่งเดยีวกนัแมจ้ะมกีาํหนดเป็นระบบการทาํงาน เชน่ การบรกิารเกีย่วกบัการประกนั

ชวีติ การบรกิารบนเครือ่งบนิ การบรกิารในธนาคาร เป็นตน้ การใหบ้รกิารกอ็าจต่างกนัได ้

ดงันัน้ การใหค้วามสาํคญัต่อการคดัเลอืกบุคคลากรทีม่คีุณสมบตัเิหมาะกบัลกัษณะงานและจดั

ใหม้กีารฝึกอบรมอยา่งสมํ่าเสมอเป็นเครือ่งจาํเป็น รวมทัง้การกาํหนดมาตรการใหบ้รกิารมาเป็น

พเิศษ เชน่รบัประกนัมาตรฐานการบรกิาร รบัฟงัคาํตชิม ขอ้คดิเหน็ เสนอบรกิารดว้ยเทคโนโลยี

ทนัสมยั เป็นตน้ เพือ่ใหใ้สใ่จในคุณภาพและความสมํ่าเสมอของการบรกิาร 

5. ลกัษณะทีไ่มส่ามารถเกบ็รกัษาไวไ้ด ้(Perishability)  

การบรกิารมลีกัษณะทีไ่มส่ามารถเกบ็รกัษาหรอืเกบ็สาํรองไวไ้ดเ้หมอืนกบัสนิคา้ทัว่ ๆ 

ไป เมือ่ไมม่คีวามตอ้งการใชบ้รกิารจะเกดิเป็นความสญูเปล่าทีไ่มอ่าจเรยีกกลบัคนืมาใช้

ประโยชน์ใหมไ่ด ้การบรกิารจงึมกีารสญูเสยีคอ่นขา้งสงูขึน้อยูก่บัความตอ้งการใชบ้รกิารในแต่

ละชว่งเวลา เน่ืองจากความตอ้งการใชบ้รกิารมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา และการบรกิาร

จะตอ้งมกีารจดัเตรยีมความพรอ้มไวส้าํหรบัการบรกิารผูร้บับรกิารเมือ่ไรกไ็ด ้เมือ่ไมม่ผีูม้าใช้

บรกิาร การจดัเตรยีมเชน่น้ีเป็นลกัษณะของการสญูเปล่า แต่เป็นเรือ่งทีต่อ้งกระทาํ เพราะไม่

สามารถคาดเดาความตอ้งการของผูม้าใชบ้รกิารได ้การรกัษาความสมดุลของลกูคา้จาํเป็นตอ้งมี

การวางแผนกลยทุธก์ารตลาด เพือ่หาวธิชีกัจงูลกูคา้ใหม้าใชบ้รกิารอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

6. ลกัษณะทีไ่มส่ามารถแสดงความเป็นเจา้ของได ้(non-ownership) 

การบรกิารมลีกัษณะทีไ่มม่คีวามเป็นเจา้ของเมือ่มกีารซือ้บรกิารเกดิขึน้ ซึง่แตกต่างจาก

การซือ้สนิคา้ทัว่ไปอยา่งเหน็ไดช้ดัเจน เพราะเมือ่ผูซ้ือ้จา่ยเงนิซือ้สนิคา้ใดกจ็ะเป็นเจา้ของสนิคา้

นัน้อยา่งถาวรทนัท ีในขณะทีผู่ซ้ือ้จา่ยเงนิซือ้บรกิารใดกจ็ะเป็นคา่บรกิารนัน้ ทีผู่ซ้ือ้จะไดร้บัตาม

เงือ่นไขของการบรกิารแต่ละประเภท เพราะการบรกิารไมใ่ชส่ิง่ของแต่เป็นกจิกรรมหรอื

กระบวนการของการกระทาํนัน้ เน่ืองจากการซือ้บรกิารเป็นการแสดงความตอ้งการหรอืใชส้ิง่

อาํนวยความสะดวกในชว่งเวลา ผูใ้ชบ้รกิารจา่ยเงนิคา่บรกิารทีไ่ดร้บัไมส่ามารถแสดงความเป็น

เจา้ของสิง่ทีไ่ดร้บัได ้การเน้นประโยชน์ทีผู่ใ้ชบ้รกิารจะไดร้บัความสะดวกสบายหรอืการเสยี

คา่ใชจ้า่ยทีน้่อยกวา่จะชว่ยจงูใจใหเ้หน็ความสาํคญัของการซือ้บรกิารลกัษณะต่าง ๆ ได ้
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2.10 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

สทิธชิยั ศลีวตัพงศ ์ (2546 : บทคดัยอ่) ศกึษาภาพพจน์ของธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา

เขตอาํเภอเมอืงนครปฐมในทศันะของผูใ้ชบ้รกิารใน 5 ด้าน คือ ด้านความมั่นคงน่าเชื่อถือ 

ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านพนักงาน ด้านส ภาพแวดล้อมของอาคารสถานทีท่าํการ และ

ดา้นกจิกรรมสงัคม โดยจาํแนกตาม เพศ สถานภาพสมรม อาย ุการศกึษา อาชพีหลกั รายไดต่้อ

เดอืน ระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ของธนาคาร ประเภทการใชบ้รกิารของธนาคาร และสาขาทีใ่ช้

บรกิารเป็นประจาํ ตลอดจนรวบรวมขอ้เสนอแนะของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอภาพพจน์ ธนาคารไทย

พาณชิย ์สาขาเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีคอื ลกูคา้ทีม่าใช้

บรกิารธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) สาขานครปฐม สาขาพระประโทน(นครปฐม) และ

สาขาถนนทรงพล(นครปฐม) จาํนวน  400 คน ผลการวจิยัพบวา่ ภาพพจน์ของธนาคารไทย

พาณชิยส์าขาเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัด ียกเวน้ดา้นกจิกรรม

สงัคม อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศ ทศันะต่อภาพพจน์ของธนาคารไทยพาณชิย ์

สาขาเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม โดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความ

มัน่คงน่าเชื่อถอื ดา้นพนกังาน และดา้นสภาพแวดลอ้มของอาคารทีท่าํการ มทีศันะแตกต่างกนั 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสและประเภทการใชบ้รกิารแตกต่างกนัมทีศันะต่อภาพพจน์ของ

ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนัมทีศันะต่อภาพพจน์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาเขตอาํเภอ

เมอืงนครปฐม โดยรวมแตกต่างกนัเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นกจิกรรมสงัคม มทีศันะ

แตกต่างกนั ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมทีศันะต่อภาพพจน์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขา

เขตอาํเภอเมอืงนครปฐม โดยรวมแตกต่างกนัเมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นพนกังาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มของอาคารทีท่าํการ สว่นดา้นคุนภาพการใหบ้รกิารและดา้นกจิกรรมสงัคม มี

ทศันะแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืนแตกต่างกนัมทีศันะต่อภาพพจน์ธนาคารไทย

พาณชิย ์สาขาเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม โดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นความมัน่คงน่าเชื่อถอืดา้นคุณภาพการใหบ้รกิาร และดา้นกจิกรรมสงัคม มทีศันะแตกต่าง

กนั ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ของธนาคารแตกต่างกนัมทีศันะต่อภาพพจน์ธนาคาร

ไทยพาณชิย ์สาขาเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม โดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น

พบวา่ ดา้นความมัน่คงน่าเชื่อถอื มทีศันะแตกต่างกนั ผูใ้ชบ้รกิารสาขาทีใ่ชเ้ป็นประจาํของ

ธนาคารแตกต่างกนัมทีศันะต่อภาพพจน์ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาเขตอาํเภอเมอืงนครปฐม 

โดยรวมแตกต่างกนั เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นความมัน่คงน่าเชื่อถอื ดา้นคุณภาพ

การใหบ้รกิาร และดา้นกจิกรรมสงัคม มทีศันะแตกต่างกนั 
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 พศิจูน์ สม้เตีย้ (2548:บทคดัยอ่) ศกึษาภาพพจน์และพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารธนาคาร

กสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ในเขตกรงุเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ช้

ในการวจิยั คอื ลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในหา้ง 

สรรพสนิคา้ในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 400 คน ผลการวจิยัพบวา่ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ เป็น

เพศหญงิ มอีายรุะหวา่ง 30 – 39 ปี อาชพีสว่นใหญ่เป็นพนกังานเอกชน การศกึษา ระดบั

ปรญิญาตร ีรายไดต่้อเดอืนสงูกวา่ 30,000 บาท ระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้มากกวา่ 6– 11 เดอืน 

ระยะทางการเดนิทางจากบา้นหรอืทีท่าํงานมาสาขาทีใ่ชบ้รกิาร คอื 1 – 2 ก.ม. ระยะทางการ

เดนิทางจากบา้นหรอืทีท่าํงานมาสาขาทีใ่ชบ้รกิารมากกวา่ 60 – 90 นาท ีในดา้นภาพพจน์ของ

ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในหา้งสรรพสนิคา้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่

พจิารณารายดา้นพบวา่ ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร ดา้นเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นบรกิาร 

อยูใ่นระดบัด ีสว่นดา้นกระบวบการ ดา้นภาพลกัษณ์ ดา้นสถานที ่ดา้นประชาสมัพนัธ ์และดา้น

บุคลากร อยูใ่นระดบัปานกลาง  

โดยผูใ้ชบ้รกิารมอีาย ุอาชพี รายได ้และระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้แตกต่างกนั มผีลต่อ

พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารแตกต่างกนั และพฤตกิรรมของ

ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามสมัพนัธก์บัภาพพจน์ธนาคารสาขา ในหา้งสรรพสนิคา้โดยรวม ไดแ้ก่ ดา้น

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร ดา้นประชาสมัพนัธ ์ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในอาคาร ดา้นบุคลากร 

ดา้นกระบวนการ และดา้นอุปกรณ์และเครือ่งมอืในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า แนวโน้ม

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารและแนวโน้มพฤตกิรรมการแนะนําใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิาร อยูใ่นระดบั

แนวโน้มพฤตกิรรมสนบัสนุนด ีความพงึพอใจโดยรวมทีม่ต่ีอธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) 

สาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ในเขตกรงุเทพมหานคร อยูใ่นระดบัพอใจและไมม่คีวามสมัพนัธต่์อ

แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารต่อธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) สาขาในหา้งสรรพสนิคา้ 

ดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิารในอนาคตและดา้นการแนะนําใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิาร 

 สรุรีตัน์ วรรณทอง ( 2550: บทคดัยอ่) ศกึษาภาพลกัษณ์ใหม ่และคุณภาพการใหบ้รกิาร

ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารกรงุศรอียธุยาจาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ ศกึษาถงึภาพลกัษณ์ใหมใ่นดา้นปจัจยัสภาพแวดลอ้มของธนาคาร ดา้นการ

ใหบ้รกิารของพนกังาน ดา้นอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ ภาพลกัษณ์ดา้นความมัน่คง

น่าเชื่อถอื ภาพลกัษณ์ดา้นการมสีว่นรว่มต่อสงัคม และศกึษาถงึคุณภาพในการใหบ้รกิาร ทีม่ผีล

ต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารกรงุศรอียธุยาจาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่  โดยจาํแนกตามปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

อาชพี และรายได ้กลุ่มตวัอยา่ง คอื ลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารกรงุศรอียธุยาจาํกดั (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ จาํนวน 400 คน  ผลการวจิยัพบวา่ ลกูคา้ธนาคารสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีาย ุ

21 – 30 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป สว่นใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายได ้ต่อ

เดอืน 10,001 – 20,000 บาท ลกูคา้ธนาคารสว่นใหญ่ใชบ้รกิารชว่งเวลา 10.31 – 12.30 น. มี
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ความถีใ่นการใชบ้รกิารมากกวา่ 5 ครัง้ ต่อเดอืน เป็นลกูคา้ของธนาคาร 2 – 4 ปี โดยมวีงเงนิที่

ใชบ้รกิารสว่นใหญ่ตํ่ากวา่ 10,000 บาท ลกูคา้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารฝาก -ถอนอยูใ่นระดบั 

มาก ลกูคา้มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารธนาคารอเิลคทรอนิส ์ประเภทบรกิารชาํระคา่

สาธารณูปโภค และประเภทบรกิารดา้นสนิเชื่ออยูใ่นระดบัปานกลาง และลกูคา้ม ีพฤตกิรรมการ

ใชบ้รกิารประเภทการแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ และประเภทบรกิารดา้นการลงทุนทาง

การเงนิหรอืประกนัชวีติอยูใ่นระดบัน้อย ในดา้นความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ใหมข่องธนาคารฯ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีวามคดิเหน็ในระดบัทีด่ ีในดา้นปจัจยัสภาพแวดลอ้มของธนาคาร 

ดา้นการใหบ้รกิารของพนกังาน ดา้นความมัน่คงน่าเชื่อถอื  

ดา้นการมสีว่นรว่มต่อสงัคม และลกูคา้ธนาคารมคีวามคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ใหม ่อยูใ่น

ระดบัทีไ่มแ่น่ใจในดา้นอตัราคา่ธรรมเนียมและอตัราดอกเบีย้ สว่นในดา้นความคดิเหน็ต่อ

คุณภาพการใหบ้รกิารของ  ธนาคารฯโดยรวมอยูใ่นระดบัทีด่ ีจากการทดสอบสมมตุฐิาน พบวา่ 

ลกูคา้ทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารประเภทบรกิารชาํระ

คา่สาธารณูปโภค และการใชบ้รกิารประเภทบรกิารธนาคารอเิลคทรอนิกส ์ของลกูคา้ธนาคาร

กรงุศรอียธุยาจาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั ลกูคา้มอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม

ในการตดัสนิใจใชบ้รกิารประเภทบรกิารฝาก-ถอน ของลกูคา้ธนาคารกรงุศรอียธุยาจาํกดั 

(มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั และลกูคา้ทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารประเภทบรกิารฝาก-ถอน และการใชบ้รกิารประเภทบรกิารธนาคาร

อเิลคทรอนิกสข์องลกูคา้ธนาคารกรงุศรอียธุยาจาํกดั (มหาชน) สาํนกังานใหญ่ แตกต่างกนั 

 จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการอา้งองิ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ทศันคตใินดา้นความคดิ หรคืวามรู ้ความเขา้ใจ และภาพลกัษณ์ขององคก์ร โดยการศกึษาความ

พงึพอใจของลกูคา้ในดา้การไดร้บัความสะดวกในดา้นบรกิาร ของธนาคารทหารไทย       จาํกดั 

(มหาชน)   ซึง่เป็นภาพลกัษณ์ของธนาคารทีต่อ้งการนําเสนอบรกิารทีมุ่ง่เน้นการตอบสนองได้

ทุกความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในครัง้น้ี  จงึมุง่ศกึษาถงึขอ้มลูของลกูคา้ดดยการสุม่ตวัอยา่ง

จาํนวน  100  คน  ไดแ้ก่ ขอ้มลูสว่นบุคคลของลกูคา้ และความพอใจมต่ีอการใชบ้รกิารดา้น

ผลติภณัฑ ์ ดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร ดา้นพนกังานและดา้นบรกิาร เพือ่เป็นแนวทางในการ

พฒันา ปรบัปรงุ การใหบ้รกิารต่างๆ ของธนาคาร ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการต่อผูบ้รโิภคใน

ปจัจุบนั และอนาคต 
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บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 

3.1 ระเบียบวิธีการศึกษาของปัญหา 

 

การศกึษาปญัหาและกาํหนดกลยทุธเ์พิม่ทราบถงึ “ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารของ

ลกูคา้ ดา้นความสะดวกทีม่ต่ีอธนาคารทหารไทย”  การศกึษาไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจาก

แบบสอบถามเพือ่คน้หาปญัหาเบือ้งตน้และคน้หาแนวทางการแกไ้ขจากการสมัภาษณ์เชงิลกึ

ของผูบ้รหิาร  ซึง่ทาํการวเิคราะหโ์ดยใชท้ฤษฎขีองการจดัการเชงิกลยทุธแ์ละใชเ้ครือ่งมอืต่างๆ 

ในการวเิคราะห ์ประมวลผลเพือ่สรปุเลอืกกลยทุธท์ีส่ามารถนําไปปฏบิตัขิ ัน้ตอนในการศกึษา

ปญัหาและแนวทางแกไ้ขมขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1.1 การเกบ็ขอ้มลู  

3.1.1.1 การเกบ็ขอ้มลูแบบทุตยิภมู ิ 

3.1.1.2 การเกบ็ขอ้มลูแบบปฐมภมู ิ    

   

3.2 ผลการวิเคราะหข้์อมลู  

 
3.2.1 วเิคราะห ์กาํหนดกลยทุธแ์ละนําไปใชใ้นการแกป้ญัหาเชงิกลยทุธ ์ 

3.2.1.1 นําขอ้มลูทัง้สองสว่นทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พือ่สรา้งกลยทุธแ์ละสรปุผล โดย

ใช ้เครือ่งมอืดงัน้ี  

3.2.1.1.1 การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป (PEST 

Analysis)  

3.2.1.1.2 การวเิคราะหป์จัจยัทีส่ง่ผลต่อการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม 

(Five-Forces Model)  

3.2.1.1.3  การวเิคราะหส์ิง่แวดลอ้มภายในและภายนอกองคก์ร 

(SWOT Analysis)  

3.2.1.1.4 การวเิคราะหท์างเลอืกทีเ่หมาะสม (TOWS Matrix)  

3.2.1.1.5 การวเิคราะหก์ารบรกิารอยา่งมคีุณภาพ ( Service Quality ) 

3.2.1.1.6 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัทศันคต ิ

3.2.1.1.7 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัภาพลกัษณ์ 
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3.2.1.1.8 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบรกิาร 

 

3.2.2 สรปุผลการศกึษาและนําเสนอกลยทุธท์างเลอืกตามกระบวนการการจดัการเชงิกล

ยทุธโ์ดย     การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกสภาพแวดลอ้มภายในการวเิคราะหจุ์ดแขง็

จุดออ่นโอกาสอุปสรรคการทาตารางความสมัพนัธจุ์ดแขง็-โอกาสจุดแขง็-อุปสรรคจุดออ่น-โอกาส

จุดออ่น-อุปสรรคและหากลยทุธจ์ากตารางความสมัพนัธแ์ละทาการเลอืกกลยทุธท์ีเ่หมาะสมใน

การแกไ้ขปญัหา 

  

3.3 การเกบ็ข้อมลู  

 

3.3.1 การเกบ็ขอ้มลูแบบทุตยิภมู ิ 

การเกบ็ขอ้มลูทุตยิภมูทิาไดโ้ดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากการศกึษาคน้ควา้

จากแหล่งภายนอกและเกบ็ขอ้มลูจากแหล่งอา้งองิต่างๆเชน่ หนงัสอืพมิพอ์นิเตอรเ์น็ต 

ขอ้มลูทางการตลาดขอ้มลูรายงานประจาํปีขอ้มลูการแปลผกผนั แปลผนัตรงของ

เศรษฐกจิโลกทีม่ผีลกระทบ เพือ่นํามาวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก  

 

3.3.2 การเกบ็ขอ้มลูแบบปฐมภมู ิ  

การเกบ็ขอ้มลูแบบปฐมภมู ิแบ่งออกเป็น 2 สว่นไดแ้ก่ 

 3.3.2.1 การสมัภาษณ์ผูบ้รหิารระดบัสงู  

 ผูบ้รหิารฝา่ย กจิการธุรกจิทหารสมัพนัธ ์จาํนวน 2 ทา่นแลว้นํามาวเิคราะห์

ประมวลสรปุผล ในการสมัภาษณ์จะมโีครงรา่งคาํถามในการหาคาํตอบเพือ่เป็นแนวทาง

ในทารวเิคราะห ์กาํหนดกลยทุธแ์ละนําไปใชใ้นการแกป้ญัหาเชงิกลยทุธข์องธนาคาร

ทหารไทย  

3.3.2.2 การเกบ็ขอ้มลูโดยการทาํแบบสอบถาม  
 

เกีย่วกบัปจัจยัทีล่กูคา้ใหค้วามสาํคญัในดา้นความสะดวกทีม่ต่ีอ ธนาคารทหาร

ไทย จาํกดั(มหาชน) ซึง่ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั 

(Rating Scale) โดยมหีลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนคาํตอบ 5 ระดบัคอื มากทีส่ดุ = 5 

คะแนน   มาก = 4 คะแนน   ปานกลาง = 3 คะแนน  น้อย = 2 คะแนน  และน้อยทีส่ดุ 

= 1 คะแนน 
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โดยมเีกณฑก์ารแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉลีย่ดงัน้ี 

คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 คะแนน  

หมายถงึ ใหค้ะแนนสงูมากทีส่ดุ/มผีลต่อความพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 

คะแนนเฉลีย่ 3.41 - 4.20 คะแนน  

หมายถงึ ใหค้ะแนนสงูมาก/มผีลต่อความพงึพอใจในระดบัมาก 

คะแนนเฉลีย่ 2.61 - 3.40 คะแนน  

หมายถงึ ใหค้ะแนนปานกลาง/มผีลต่อความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลีย่ 1.81 - 2.60 คะแนน  

หมายถงึ ใหค้ะแนนน้อย/มผีลต่อความพงึพอใจในระดบัน้อย 

คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.80 คะแนน  

หมายถงึ ใหค้ะแนนน้อยทีส่ดุ/มผีลต่อความพงึพอใจในระดบัน้อยทีส่ดุ 

 

สว่นที ่3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เป็นขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

                                                       

3.4การวิเคราะหข้์อมลู  

 

3.4.1 วเิคราะห ์กาํหนดกลยทุธแ์ละนําไปใชใ้นการแกป้ญัหาเชงิกลยทุธ ์ 

3.4.2 หาขอ้มลูทัง้สองสว่นทีไ่ดม้าวเิคราะหเ์พือ่สรา้งกลยทุธแ์ละสรปุผล โดยใช้

เครือ่งมอืดงัน้ี  

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis)  

 

ปัจจยัด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors)  

ด้านกฎข้อบงัคบั จากกรณทีีภ่าครฐัมนีโยบายเรือ่งการฟ้ืนฟูประเทศภายหลงั

น้ําทว่ม การสรา้งความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกจิและป้องกนัน้ําทว่มระยะยาว โดยการรา่ง

พระราชกาํหนด 4 ฉบบั เพือ่สนบัสนุนการใหค้วามชว่ยเหลอืแก่ประชาชนนัน้  ผูศ้กึษา

ขอหยบิยก พรก.ทีม่คีวามเกีย่วขอ้โดยตรงกบัสถาบนัการเงนิ  2 ฉบบั ไดแ้ก่ 

1.รา่งพระราชกาํหนดปรบัปรงุการบรหิารหน้ีเงนิกูท้ีก่ระทรวงการคลงักูเ้พือ่

ชว่ยเหลอืกองทุนเพือ่การฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสาธารณะการเงนิ  สบืเน่ืองมาจากใน

อดตีทีม่กีารปรบัปรงุหน้ีสาธารณะ เมือ่สถาบนัการเงนิมปีญัหาแลว้รฐับาลกย็อมรบัภาระ
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หน้ีทัง้หมดตัง้แต่ปี 2540 อยา่งไรกต็าม พรก.ดงักล่าวยงัไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิและยงัไมม่ี

ผลบงัคบั แต่อาจเกดิขึน้ในอนาคตอนัใกลน้ี้ 

2.รา่งพระราชกาํหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย 

โดยภาครฐัขอความอนุเคราะหจ์ากธนาคารแหง่ประเทศไทย ใหช้ว่ยปล่อยสนิเชื่อกบั

สถาบนัการเงนิ ในวงเงนิ 3  แสนลา้นบาท คดิดอกเบีย้รอ้ยละ 1 %  เพือ่ใหส้ถาบนั

การเงนินํามาชว่ยเหลอืสนิเชื่อฟ้ืนฟูผูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขณะยอ่ม และ

ประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากภาวะน้ําทว่มในปี 2554  โดยกาํหนดใหเ้สนออตัรา

ดอกเบีย้ไมเ่กนิรอ้ยละ 3 ทัง้น้ี พรก.ดงักล่าวไดร้บัการอนุมตัแิลว้ 

ในสว่นของ พรก. ฉบบัที ่2 น้ี มขีอ้ดต่ีอธนาคาร คอื ชว่ยใหธ้นาคารมชีอ่งทาง

ในการปล่อยสนิเชื่อเพิม่ขึน้ ตน้ทุนดา้นดอกเบีย้ตํ่าลง สง่ผลใหล้กูคา้ไดร้บักูเ้งนิในอตัรา

ดอกเบีย้ทีต่ํ่าดว้ยเชน่กนั อกีทัง้ยงัเป็นทางเลอืกในการชว่ยเหลอืผูป้ระกอบการขนาด

กลางและขนาดยอ่ม และชว่ยสง่เสรมิภาพลกัษณ์ในดา้นการใหค้วามชว่ยเหลอือกีดว้ย 

นอกจากน้ี ยงัสง่ผลดใีหก้บัสถาบนัการเงนิขนาดเลก็ทีม่สีภาพคล่องอยูใ่นระดบัตํ่า ไม่

ตอ้งไปกูเ้งนิในตลาดเงนิ  สาํหรบัขอ้เสยีคอื ธนาคารพาณชิยต์อ้งรบัผดิชอบในความ

เสีย่งหลงัการปล่อยกูด้ว้ยตวัเอง  

ด้านสถานการณ์ทางการเมือง ประชาชนยงัคงมคีวามขดัแยง้ทางการเมอืง 

การแบ่งสแีบ่งฝา่ย สถานการณ์ทางการเมอืงทีย่งัไมม่เีสถยีรภาพ รวมถงึนโยบายของ

รฐัทีเ่ปลีย่นแปลง3ทาํใหน้กัลงทุนไมเ่ชื่อมัน่ในการลงทุน สง่ผลใหส้นิเชื่อมแีนวโน้มชะลอ

ตวัลง    รวมทัง้เหตุการณ์ความไมส่งบ เชน่ การชุมนุม ประทว้งปิดถนน เหตุการร์

จลาจล ฯลฯ ทาํใหล้กูคา้หลกีเลีย่งทีจ่ะเดนิทางมาใชบ้รกิารยงัสาขาของธนาคาร 

3นอกจากน้ี การบรหิารจดัการปญัหาน้ําทว่มของภาครฐัทีไ่มม่ปีระสทิธภิาพ  

สง่ผลใหส้าขาของธนาคารบางแหง่ตอ้งปิดทาํการลง ลกูคา้ไมม่คีวามสะดวกในการ

เดนิทาง และการใชบ้รกิารกบัสาขาธนาคารเป็นไปดว้ยความสะดวก    

ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors)  

รายงานแนวโน้มเงนิเฟ้อ ฉบบัเดอืนมกราคม 2555  ระบุวา่  สถานการณ์

อุทกภยัสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกจิไทยรนุแรงกวา่ทีป่ระเมนิไว ้โดยเฉพาะการผลติ

ภาคอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบทัง้ผลทางตรงจากฐานการผลติทีเ่สยีหาย และ

ทางออ้มจากการขาดแคลนชิน้สว่นและปญัหาการขนสง่  ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิ

โลกทีก่ระทบการสง่ออกสนิคา้ของไทยมาก่อนแลว้ระยะหน่ึงสง่ผลใหเ้ศรษฐกจิไทยใน
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ไตรมาสที ่4 ของปี 2554 หดตวัจากไตรมาสก่อนหน้า สง่ผลใหท้ัง้ปี 2554 เศรษฐกจิ

ไทยจะขยายตวัไดร้อ้ยละ 1.0 ซึง่ชะลอลงมากจากรอ้ยละ 7.8 เมือ่งเทยีบกบัชว่ง

เดยีวกนักบัปีก่อน 

เศรษฐกจิไทยไดเ้ริม่ฟ้ืนตวัขึน้แลว้  นบัตัง้แต่สถานการณ์อุทกภยัเริม่คลีค่ลาย

ในเดอืนธนัวาคมทีผ่า่นมา และคาดวา่จะกลบัเขา้สูภ่าวะปกตไิดใ้นไตรมาสที ่ 3 ของปี 

2555 โดยมอุีปสงคภ์ายในประเทศเป็นแรงขบัเคลื่อนสาํคญั  การบรโิภคภาคเอกชนจะ

สามารถฟ้ืนตวัไดเ้รว็ตัง้แต่ในไตรมาสที ่ 1 ของปี 2555 เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวาม

จาํเป็นตอ้งเรง่ใชจ้า่ยผูศ้กึษาคาดวา่จะสง่ผลดต่ีอธุรกจิธนาคารน่ืองจาก ประชาชนมี

ความตอ้งการสนิเชื่อเพือ่ซือ้สนิคา้ทดแทนทรพัยส์นิทีเ่สยีหาย รวมทัง้ความตอ้งการ

บรโิภคทีส่ะสมมาจากชว่งก่อนหน้า (Pent-up Demand) ยงัมสีงู 

นอกจากน้ี ขอ้กาํหนดของธนาคารแหง่ประเทศไทยเรือ่ง การคุม้ครองเงนิฝาก

ตามพระราชบญัญตัคิุม้ครองเงนิฝาก จะเริม่กาํหนดเพดานการคุม้ครองขึน้สงูสดุที ่50 

ลา้นบาทต่อราย ต่อธนาคาร ทีเ่ริม่ใชต้ัง้แต่ 11 สงิหาคม 2554 จนถงึ 10 สงิหาคม 2555 

(โดยหลงัจากนัน้จะคุม้ครองเงนิฝากสงูสดุไมเ่กนิ 1 ลา้นบาทต่อรายต่อธนาคาร) จาก

ขอ้มลูทีแ่สดงวา่ บญัชเีงนิฝากทีม่ากกวา่ 50 ลา้นบาท กระจุกตวัอยูใ่นธนาคารขนาด

ใหญ่ประมาณรอ้ยละ 66 โดยอกีรอ้ยละ 24 และ 10 เป็นของธนาคารขนาดกลางและเลก็ 

ตามลาํดบั ซึง่สดัสว่นดงักล่าวน้ีน่าจะมกีารเปลีย่นแปลงไป โดยลกูคา้ธนาคารขนาด

ใหญ่น่าจะกระจายเงนิไปยงัธนาคารขนาดเลก็และกลางมากขึน้ ซึง่อาจทาํใหธ้นาคาร

ขนาดใหญ่ตอ้งดาํเนินกลยทุธเ์รยีกเงนิฝากรายยอ่ยมากขึน้ เพือ่รกัษาอตัราการเตบิโต

ของเงนิฝากรวมของธนาคาร 

ดงันัน้ ธนาคารทหารไทยจงึไมค่วรมองขา้มในเรือ่งการใหบ้รกิารทีด่ ีการ

อาํนวยความสะดวกแก่ลกูคา้ ซึง่เป็นสว่นสาํคญัประการหน่ึงในการจงูใจใหล้กูคา้ราย

ยอ่ยหนัมาเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคาร 

 

ปัจจยัด้านสงัคม (Social Factors)  

ปจัจุบนัคา่นิยมของสงัคม  และวฒันธรรมไดเ้ปลีย่นแปลงไปมาก ธนาคาร

จาํเป็นตอ้งปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ใหม้ากขึน้ 

ซึง่ลกูคา้นัน้ สว่นมากตอ้งการความสะอาด สะดวกสบาย และรวดเรว็ ซึง่สิง่เหล่าน้ีเป็น

หวัใจหลกัของการบรกิาร และจะเป็นตวัชีร้ะดบัการใหบ้รกิารเพือ่นํามาเป็นตวัตดัสนิใจ

ในการเขา้มาใชบ้รกิารอกีดว้ย นอกจากน้ี3  คา่นิยมต่างชาตไิดเ้ขา้มามบีทบาทต่อ

สงัคมไทยในปจัจุบนัเป็นอยา่งมาก  ทาํใหผู้บ้รโิภคมไีลฟ์สไตลท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป  มี

ความเป็นปจัเจกบุคคลมากขึน้  นิยมทาํสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเองมากขึน้  ดงันัน้ธนาคารมา
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ถูกทางแลว้ทีไ่ดอ้อกแคมเปญ Me by TMB ซึง่เป็นจุดใหบ้รกิารทางการเงนิทีไ่มม่ี

พนกังาน  มแีต่เครือ่งอตัโนมตัทีใ่หล้กูคา้สามารถทาํธุรกรรมทางการเงนิไดด้ว้ยตนเอง  

3อยา่งไรกต็าม  สงัคมในปจัจุบนัมกีลุ่มมจิฉาชพี ทาํการหลอกลวงผูใ้ชบ้รกิาร

ทางการเงนิ ในรปูแบบต่างๆ เพิม่มากขึน้  ดงันัน้แลว้ธนาคารตอ้งขม้งวดในเรือ่งระบบ

รกัาความปลอดภยั ขอ้มลูสว่นตวัของลกูคา้ และมรีะดบัการป้องกนัความเสีย่งทีม่ี

มาตรฐาน 

 

3ปัจจยัด้านเทคโนโลยี (Technological Factors)   

3เทคโนโลยเีกีย่วกบัการทาํธุรกรรมทางการเงนิในปจัจุบนัไดพ้ฒันาไปมาก   

จากความเจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยดีา้นการเงนิ และการทีล่กูคา้เริม่มคีวามคุน้เคย

กบัการใชเ้ทคโนโลยใีนชวีติประจาํวนัมากขึน้ จะเหน็ไดว้า่ในหลายธนาคารไดเ้พิม่

ชอ่งทางใหล้กูคา้สามารถทาํธุรกรรมทางการเงนิผา่นเครือ่งอเิลก็ทรอนิกส ์ อาท ิการ

บรกิารฝากถอนระหวา่งบญัช ีบรกิารโอนเงนิระหวา่งบญัช ีบรกิารบตัรเครดติ การ

บรกิารรบัชาํระเงนิของบรษิทัมอืถอื บรกิารรบัชาํระคา่สาธารณูปโภค บรกิารเสนอบตัร

อเิลก็ทรอนิกสเ์ตมิเงนิเพือ่ชาํระคา่สนิคา้และบรกิารต่างๆ เป็นตน้ นอกจากน้ี  ในบาง

ธนาคารมบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้(Internet Banking) และระบบ Call Center เพือ่

สรา้งความสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ 3โดยทีล่กูคา้ไมต่อ้งเดนิทางไปยงั

ธนาคาร   อยา่งไรกด็ ีธนาคารทหารไทย ควรนําใชเ้ทคโนโลยมีาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 

เพือ่ชว่ยใหก้ารบรกิารลกูคา้สามารถทาํไดค้ล่องตวัมากขึน้  

 

การวิเคราะหปั์จจยัท่ีส่งผลต่อการแข่งขนัของอตุสาหกรรม (Five-Forces Model) 

 

1. ข้อจาํกดัในการเข้าสู่อตุสาหกรรมของคู่แข่งขนัใหม่  

(Threat of New Entrant): MEDIUM  

3คูแ่ขง่ขนัรายใหมท่ีจ่ะเขา้มายงัธุรกจิธนาคาร อยูใ่นระดบัปานกลาง มโีอกาสเขา้

มาในธุรกจิดงักล่าวไดน้้อย เน่ืองจากตอ้งใชเ้งนิลงทุนสงู รวมทัง้ หลกัเกณฑว์ธิกีารและ

เงือ่นไขการอนุญาตจดัตัง้ธนาคารพาณชิยต์ามทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยรว่มกบั

กระทรวงการคลงักาํหนดนัน้ มหีลายประเดน็  ซึง่ผูแ้ขง่ขนัรายใหมจ่าํเป็นตอ้งมี

คุณสมบตัติามเกณฑท์ี ่ธปท กาํหนด   
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32. สภาพทางการแข่งขนัระหว่างบริษทัท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

(Intensity of Rivalry Among Existing Competitors) : HIGH 

การแขง่ขนัในธุรกจิธนาคารพาณชิยม์คีวามรนุแรง บทบาทวธิกีารและรปูแบบ

การดาํเนินงานทางธนาคารพาณชิยต์อ้งปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์หเ้ป็นเชงิรกุมากขึน้ 

นอกจากจะเป็นจุดทีใ่หบ้รกิารในการทาํธุรกรรมทางการเงนิเพยีงอยา่งเดยีวดงัเชน่ 

ในอดตี 

นอกจากน้ี การผอ่นปรนกฎขอ้บงัคบัของภาครฐัในการดาํเนินธุรกจิธนาคาร

พาณชิย ์และการเปิดเสรทีางทางการเงนิระหวา่งประเทศหรอื “เอฟทเีอ” ทีเ่ปิดโอกาสให้

ธนาคารในภมูภิาคเอเชยีสามารถเขา้มาแขง่ขนัในประเทศไอยา่งเตม็ทีห่รอืเสร ีเป็นอกี

หน่ึงปจัจยัสาํคญัทีผ่ลดัดนัธนาคารพาณชิยไ์ทยตอ้งปรบัตวั หาจุดเดน่ กระตอืรอืรน้ใน

การทาํธุรกจิ ออกแคมเปญใหม่ๆ  เพือ่จงูใจลกูคา้ใหห้นัมาใชบ้รกิาร   อกีทัง้สามารถ

แขง่ขนักบัคูแ่ขง่เดมิและคูแ่ขง่ต่างชาตไิด ้โดยภาพรวม ธนาคารพาณชิยย์งัคงแขง่ขนั

กนัสงูเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ โดยใชก้ลยธุท์ีส่รา้งความ

สะดวก และออกผลติภณัฑท์ีม่คีุณคา่ในสายตาลกูคา้เป็นหลกั เพือ่สรา้งฐานลกูคา้ให้

เขม้แขง็ 

 

33. การมีสินค้าหรือบริการท่ีสามารถทดแทนกนัได้3  

(Threat of Substitute Products or Services) : LOW 

3สนิคา้ทดแทนของธุรกจิธนาคาร คอื สถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ชธ่นาคาร (Non 

Bank) และเงนิกูน้อกระบบ  ซึง่ไมไ่ดส้รา้งความกงัวลใจใหก้บัธนาคารทหารไทย   

เพราะศกัยภาพในการแขง่ขนัคอ่นขา้งตํ่า ความมัน่คงและความน่าเชื่อถอืน้อย  โดย

ในชว่ง พ.ศ. 2553  Non Bank  ทัง้ระบบสามารถปล่อยสนิเชื่อคดิเป็นสว่นแบ่งทาง

การตลาดเพยีง 28 % เมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิยท์ัง้หมด 

 

4. อาํนาจต่อรองของผูซ้ื้อ 

(Bargaining Power of Buyers) : HIGH 

3อาํนาจการต่อรองของลกูคา้สงู เน่ืองจากมผีูใ้หบ้รกิารจาํนวนมาก  3ธนาคารไดม้ี

การนําเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารแก่ลกูคา้อยา่งครบวงจร ( Universal Banking) ซึง่

ครอบคลุมไปถงึ ธุรกจิประกนั ธุรกจิจดัการกองทุน ธุรกจิหลกัทรพัย ์และธุรกจิยอ่ย

ต่างๆ เชน่ เชา่ซือ้ ลสิซิง่ บตัรเครดติ เป็นตน้  เพือ่รองรบัความตอ้งการของลกูคา้ทุก

ระดบั  ทุกอาชพี     3  หากธนาคารแหง่ใดมขีอ้เสนอทีไ่มต่รงใจ  ลกูคา้กส็ามารถหนัไป

ใชบ้รกิารกบัธนาคารแหง่อื่นๆทีม่มีากมาย 
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35. อาํนาจต่อรองของผูข้ายหรือผูใ้ห้บริการ  

(Bargaining Power of suppliers) : LOW 

3ธนาคารพาณชิยไ์ทยในปจัจุบนัมจีาํนวน 16 แหง่ ยงัไมร่วมถงึธนาคารพาณชิย์

ต่างประเทศในไทยจาํนวน และธนาคารเฉพาะกจิของภาครฐัอกี   ดงันัน้  จะเหน็ไดว้า่

ธนาคารทหารไทย มคีูแ่ขง่ขนัทีใ่หบ้รกิารในลกัษณะเดยีวกนัจาํนวนมาก    

 

ตารางท่ี 1 สรปุผลการวเิคราะหF์ive Forces Model  

 

   การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขนั  ผลกระทบต่อองคก์ร  
1  ขอ้จาํกดัในการเขา้สูอุ่ตสาหกรรมของคูแ่ขง่ขนั

ใหม ่(Threat of New Entrant)  

ปานกลาง  

2  ความรนุแรงของสภาวะการแขง่ขนัระหวา่ง

องคก์รธุรกจิทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมเดยีวกนั 

(Intensity of Rivalry Among Existing 

Competitors)  

สงู  

3  การมสีนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถทดแทนกนัได ้

(Threat of Substitute Products or Services)  

ตํ่า 

4  อาํนาจต่อรองของผูซ้ือ้ (Bargaining Power of 

Buyers)  

สงู  

5  อาํนาจต่อรองของผูข้ายหรอืผูใ้หบ้รกิาร 

(Bargaining Power of suppliers)  

ตํ่า 

 

การวิเคราะหแ์ละประเมินสภาพแวดล้อมการแข่งขนัในธรุกิจธนาคารพาณิชย ์ท่ีมีผลต่อ

การดาํเนินงานขององคก์ร ดงัต่อไปน้ี  

 

โอกาส 

1. พระราชกาํหนดแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัธินาคารแหง่ประเทศไทย โดยภาครฐั

กาํหนดให ้ธปท.ปล่อยกูใ้หส้ถาบนัการเงนิเพือ่ใหนํ้าไปเป็นสนิเชื่อใหก้บั

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย และผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซึง่เป็นการ

ชว่ยเหลอืหลงัจากประสบภาวะวกิฤตภยัน้ําทว่ม  จะเป็นโอกาสใหย้อดการปล่อย

สนิเชื่อของธนาคารทหารไทยเพิม่ขึน้ และธนาคารมตีน้ทุนดา้รภาระดอกเบีย้ทีต่ํ่าลง 

และยงัเป็นการสง่เสรมิภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารมกีารชว่ยเหลอืลกูคา้ทีน้ํ่าทว่ม 
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2. ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารพาณชิยเ์ตม็รปูแบบ และไดม้กีารปรบัปรงุนโยบาย

การดาํเนินงานและเพิม่บรกิารใหล้กูคา้กวา้งกวางยิง่ขึน้ มกีารเตบิโตขึน้อยา่งมัน่คง 

และรวดเรว็  มกีารปรบัปรงุพฒันา และขยายองคก์ร รวมทัง้การปรบัปรงุ

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน  ทาํใหธ้นาคารสามารถใหบ้รกิารทีต่อบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ และจากการแขง่ขนัของธนาคารพาณชิยร์วมถงึ

สถาบนัทีใ่หบ้รกิารทางดา้นการเงนิต่างๆในปจัจุบนัทีม่สีงูมากเพือ่ใหแ้ขง่ขนัใน

ธุรกจิธนาคารได ้ธนาคารทหารไทยจงึมโีอกาสแสดงความมุง่มัน่ในการเป็นธนาคาร

ทีส่รา้งความสะดวกสะบายใหก้บัลกูคา้   

3. รฐับาลและธนาคารแหง่ประเทศไทยใหค้วามสาํคญัต่อการใหเ้งนิกูแ้ก่ลกูคา้ระดบั

ฐานราก (Microfinance Lending) และไดเ้ป็นแผนงานหลกัในแผนแมบ่ทการพฒันา

สถาบนัการเงนิระยะที ่2 (พ.ศ. 2553-2557) ไปรษณยีไ์ทยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น

ชอ่งทางหลกัในการกระจายเงนิกูร้ะดบัฐานรากเพราะมเีครอืขา่ยกวา้งขวาง และจะ

เริม่ใหกู้ใ้นไตรมาสแรกของปี 2554 โดยไดค้วามสนบัสนุนจากธนาคารอาคาร

สงเคราะหอ์กีดว้ยแผนงานน้ีจะทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ในธุรกจิเงนิกูเ้พือ่การ

บรโิภคต่อระบบธนาคารพาณชิย ์

4. ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีในระบบสถาบนัการเงนิ เทคโนดลยมีบีทบาทในการ

อาํนวยความสะดวก รวดเรว็  การเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูขา่วสารไดอ้ยา่งรวดเรว็  

สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารใหเ้กดิความพงึพอใจ  ซึง่ธนาคาร

ทหารไทยสามารถใชป้ระโยชนืจากเทคโนโลยนใหม่ๆ   โดยขยายจุดบรกิารต่างๆ 

ใหค้ลอบคลุม ผลกัดนัระบบธุรกจิหลกัเพือ่เพิม่ศกัยภาพทางเทคโนโลยใีนดา้นการ

บรกิารทางการเงนิต่างๆ  เพือ่การเขา้ถงึของผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ดยงา่ย 

 

0อปุสรรค 

1. ในอนาคตอนัใกล ้ธนาคารตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคดา้นการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ ทีม่ี

ศกัยภาพ ซึง่เป็นผลพวงมาจากการทีป่ระเทศไทยจะเปิดเสรทีางการคา้  และ

ธนาคารต่างชาตสิามารถเขา้มาดาํเนินกจิการ และแขง่ขนัไดอ้ยา่งเสร ี 

2. จากแรงกดดนัจากรฐับาลในชว่งครึง่หลงัของปี 2553 ธนาคารตกลงทีจ่ะลด

คา่ธรรมเนียมบางรายการในการโอนเงนิขา้มธนาคารทางอเิลก็ทรอนิกส ์รฐับาลให้

ความชดัเจนวา่ จะยงัคงตอ้งการใหธ้นาคารลดคา่ธรรมเนียมธุรกรรมของลกูคา้ ซึง่

จะสง่ผลใหร้ายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมลดลง 
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การศึกษาข้อมลูปฐมภมิู(Primary Research)  

ข้อมลูจากแบบสอบถาม  

ผูศ้กึษาใชร้ะยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตัง้แต่วนัที ่ 31 มกราคม 2555 -  2  

กุมภาพนัธ ์ 2555   รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 3 วนั  โดยผูศ้กึษาไดท้าํการจดัสง่แบบสอบถามใหก้บั

กลุ่มตวัอยา่งลกูคา้ ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) รวมทัง้หมด  100  ราย  โดยแบ่งเป็น 

- กลุ่มตวัอยา่งลกูคา้บรเิวณ ธนาคารทหารไทย สาํนกังานใหญ่  40  ราย  

- กลุ่มตวัอยา่งลกูคา้บรเิวณธนาคารทหารไทย สาขาตลาดพลู(ฝ ัง่ธนบุร)ี 20  ราย  

- กลุ่มตวัอยา่งลกูคา้บรเิวณอาคาร Sun Tower เขตลาดพรา้ว  20  ราย  

- กลุ่มตวัอยา่งลกูคา้บรเิวณธนาคารทหารไทย สาขาเซน็ทรลัแจง้วฒันะ 20  ราย  

  

ผลการศึกษาข้อมลูจากแบบสอบถาม  

สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

สว่นที ่2 ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัสว่นผสมทางการตลาด 

สว่นที ่3 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามผลจากการตอบแบบสอบถามกลุ่ม

ตวัอยา่ง จาํนวน 100 คน เมือ่จาํแนกตาม เพศ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่

เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 64 และเพศชายรอ้ยละ 36  

 

เมือ่จาํแนกตามอาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามอายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 

ปี มจีาํนวน 3 คน อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มจีาํนวน 19 คน  อายรุะหวา่ง 31-40 ปี มจีาํนวน 39 

คน อายรุะหวา่ง 41-50 ปี มจีาํนวน 27 คน และอาย ุ51 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 12 คน  

 

เมือ่จาํแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถาม 

การศกึษาระดบัตํ่ากวา่หรอืเทา่กบัมธัยมศกึษาตอนปลายมจีาํนวน 3 คน การศกึษาระดบั

อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่มจีาํนวน 14 คน การศกึษาระดบัปรญิญาตรมีจีาํนวน 67 คน และ

การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรขีึน้ไปมจีาํนวน 16 คน 

 

เมือ่จาํแนกตามอาชพี พบวา่เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษาจาํนวน 5 คน พนกังาน/ลกูจา้ง

บรษิทัเอกชนจาํนวน 44 คน ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิจาํนวน 26 คน ประกอบธุรกจิ

สว่นตวั/คา้ขายจาํนวน 18 คน เกษยีณอาย/ุพอ่บา้น/แมบ่า้นจาํนวน 7 คน 
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เมือ่จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนพบวา่ รายไดเ้ฉลีย่ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

มจีาํนวน 6 คน รายไดเ้ฉลีย่ 10,001-20,000 บาท มจีาํนวน 15 คน รายไดเ้ฉลีย่ 20,001-

30,000 บาท มจีาํนวน 49 คน รายไดเ้ฉลีย่ 30,001-40,000 บาท มจีาํนวน 21 ราย และรายได้

เฉลีย่ 40,001 บาทขึน้ไปมจีาํนวน 9 คน 
 

ตารางท่ี 2 ขอ้มลูสว่นตวัของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

จาํแนกตามสถานะผูต้อบ จาํนวน 

   จาํแนกตามเพศ   

 ชาย  36 

 หญงิ  64 

รวม 100 

    

   จาํแนกตามอาย ุ   

 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี  3 

 21-30 ปี  19 

 31-40 ปี  39 

 41-50 ปี  27 

 51 ปีขึน้ไป  12 

รวม 100 

    

   จาํแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ   

 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  3 

 อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่  14 

 ปรญิญาตร ี  67 

 สงูกวา่ปรญิญาตรขีึน้ไป  16 

รวม 100 

    

   จาํแนกตามอาชพี   

 นกัเรยีน/นกัศกึษา  5 
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 พนกังาน/ลกูจา้บรษิทัเอกชน  44 

 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  26 

 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย  18 

 เกษยีณอาย/ุพอ่บา้น/แมบ่า้น  7 

รวม 100 

    

   จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน   

 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท  6 

 10,001-20,000 บาท  15 

 20,001-30,000 บาท  49 

 30,001-40,000 บาท  21 

 40,001 บาทขึน้ไป  9 

รวม 100 
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ส่วนท่ี 2 ปจัจยัทีล่กูคา้ใหค้วามสาํคญัในการเลอืกใชบ้รกิาร 

 

ตารางท่ี 3 : ปจัจยัดา้นผลติภณัฑธ์นาคาร 

 

  ปัจจยัด้านผลิตภณัฑธ์นาคาร คะแนน ระดบัความสาํคญั 

1 การมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นเงนิฝากทีห่ลากหลายไวบ้รกิาร 3.51 มาก 

2 มผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นสนิเชื่อทีห่ลากหลาย 3.36 ปานกลาง 

3 การมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นอื่น ๆ ไวบ้รกิาร เชน่ กองทุนรวม  3.11 ปานกลาง 

 สนิเชื่อเพือ่การอุปโภค-บรโิภค(ลสิซิง่) การประกนัวนิาศภยั  การประกนัชวีติ  

4 ความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  3.34 ปานกลาง 

 ทีใ่หบ้รกิารผา่นเครือ่งฝาก-ถอนอตัโนมตั ิ   

5 ความหลากหลายของการใหบ้รกิารในอนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้และ  3.08 ปานกลาง 

 TMB โฟนแบงกก์ิง้ 1558   

  คะแนนเฉลีย่ 3.28 ปานกลาง 

 

ด้านผลิตภณัฑธ์นาคาร 

 จากตารางที ่2 ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นผลติภณัฑธ์นาคารเป็น สว่นทีล่กูคา้

ใหค้วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.28 และเมือ่พจิารณาเป็นราย

ขอ้จะพบวา่ 

 -การมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นเงนิฝากทีห่ลากหลายไวบ้รกิาร เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีห้

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั มาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.51 

 - มผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นสนิเชื่อทีห่ลากหลาย เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.36  

-ความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีใ่หบ้รกิารผา่นเครือ่งฝาก-ถอนอตัโนมตั ิ

เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่

เทา่กบั 3.11 

-การมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นอื่น ๆ ไวบ้รกิาร เชน่ กองทุนรวม  สนิเชื่อเพือ่การ

อุปโภค-บรโิภค(ลสิซิง่)การประกนัวนิาศภยั  การประกนัชวีติ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.34 
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-ความหลากหลายของการใหบ้รกิารในอนิเตอรเ์น็ต แบงกก์ิง้และ  TMB โฟนแบงกก์ิง้ 

1558 เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนน

เฉลีย่เทา่กบั 3.08 

 

ตารางท่ี 4 : ปจัจยัดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

  ปัจจยัด้านช่องทางการให้บริการ คะแนน ระดบัความสาํคญั 

1 การมสีาขาหรอืจุดบรกิารรวมถงึตู ้ATM ทัว่ถงึ ใชบ้รกิารไดง้า่ย 2.54 น้อย 

2 การมสีาขาหรอืจุดบรกิารทีเ่ปิดใหบ้รกิารนอกเวลาปกต ิ 2.87 ปานกลาง 

3 การมอุีปกรณ์ทีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร  3.39 ปานกลาง 

 เชน่ เครือ่งฝาก/ถอนเงนิ/ปรบัสมดุอตัโนมตั ิ   

4 มรีะบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร  เชน่อนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้  3.09 ปานกลาง 

 และ  TMB โฟนแบงกก์ิง้ 1558   

5 การใหบ้รกิารสอบถามขอ้มลูทางโทรศพัท ์เพือ่สอบถามขอ้มลูผลติภณัฑ ์ 2.72 ปานกลาง 

 อายดับตัรเอทเีอม็ หรอืแจง้สมดุบญัชสีญูหาย   

6 การมกีารจดัตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั และ เป็นสดัสว่นในการใหบ้รกิาร 3.71 มาก 

  คะแนนเฉลีย่ 3.05 ปานกลาง 

 

 ด้านช่องทางการให้บริการ 

 จากตารางที ่3 ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิารเป็น สว่นที่

ลกูคา้ใหค้วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.05 และเมือ่พจิารณาเป็น

รายขอ้จะพบวา่ 

 - การมสีาขาหรอืจุดบรกิารรวมถงึตู ้ ATM ทัว่ถงึ ใชบ้รกิารไดง้า่ยเป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีห้

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั น้อย โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.54 

 - การมสีาขาหรอืจุดบรกิารทีเ่ปิดใหบ้รกิารนอกเวลาปกต ิเป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.84 

 - การมอุีปกรณ์ทีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร เชน่ เครือ่งฝาก/ถอนเงนิ/ปรบัสมดุอตัโนมตัิ  

เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่

เทา่กบั 3.39 
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 - มรีะบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร  เชน่อนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้  และ  TMB 

โฟนแบงกก์ิง้ 1558 เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.09 

 - การใหบ้รกิารสอบถามขอ้มลูทางโทรศพัท ์เพือ่สอบถามขอ้มลูผลติภณัฑ ์อายดับตัร

เอทเีอม็ หรอืแจง้สมดุบญัชสีญูหาย  เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  2.72 

 - การมกีารจดัตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั และ เป็นสดัสว่นในการใหบ้รกิาร  เป็นปจัจยัที่

ลกูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั มาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.71 

 

ตารางท่ี 5 : ปจัจยัดา้นพนกังาน 

 

  ปัจจยัด้านพนักงาน คะแนน ระดบัความสาํคญั 

1 พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ และมคีวามใสใ่จในการใหบ้รกิาร 2.92 ปานกลาง 

2 พนกังานแต่งกายทนัสมยั แสดงใหเ้หน็ถงึความคล่องแคล่วในการใหบ้รกิาร 3.52 มาก 

3 พนกังานมคีวามรอบรูใ้นทุกผลติภณัฑ ์ 3.07 ปานกลาง 

 สามารถชีแ้จงรายละเอยีดใหท้ราบไดอ้ยา่งชดัเจน   

4 พนกังานสามารถชีแ้จง แนะนํา ใหข้อ้มลูทีล่กูคา้สอบถามไดอ้ยา่งชดัเจน 3.15 ปานกลาง 

  คะแนนเฉลีย่ 3.17 ปานกลาง 

 

ด้านพนักงาน 

 จากตารางที ่4 ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นพนกังานเป็นสว่นทีล่กูคา้ใหค้วามพงึ

พอใจในระดบัปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.17 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้จะพบวา่ 

 - พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ และมคีวามใสใ่จในการใหบ้รกิาร  เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีห้

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  2.92 

 - พนกังานแต่งกายทนัสมยั แสดงใหเ้หน็ถงึความคล่องแคล่วในการใหบ้รกิาร  เป็นปจัจยั

ทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั มาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  3.52 

 - พนกังานมคีวามรอบรูใ้นทุกผลติภณัฑ ์สามารถชีแ้จงใหท้ราบรายละเอยีดไดอ้ยา่ง

เขา้ใจ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนน

เฉลีย่เทา่กบั  3.07 

 - พนกังานสามารถชีแ้จง แนะนํา ใหข้อ้มลูทีล่กูคา้สอบถามไดอ้ยา่งชดัเจน  เป็นปจัจยัที่

ลกูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  3.15 
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ตารางท่ี 6 : ปจัจยัดา้นกระบวนการ 

 

  ปัจจยัด้านกระบวนการ คะแนน ระดบัความสาํคญั 

1 มขีัน้ตอนการใหบ้รกิารทีไ่มยุ่ง่ยาก สะดวก รวดเรว็ 2.74 ปานกลาง 

2 มบีรกิารทีร่วดเรว็ทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ 2.62 ปานกลาง 

3 มกีารนําเทคโนโลยทีนัสมยัมาใชเ้พิม่ความสะดวกต่อการใชบ้รกิาร 3.19 ปานกลาง 

4 ทา่นคดิวา่ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารทีใ่หบ้รกิารอยา่งสะดวก 2.73 ปานกลาง 

  คะแนนเฉลีย่ 2.82 ปานกลาง 

 

 ด้านกระบวนการ 

 จากตารางที ่5 ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นกระบวนการ เป็นสว่นทีล่กูคา้ให้

ความพงึพอใจในระดบัปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.82 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้

จะพบวา่ 

 -มขีัน้ตอนการใหบ้รกิารทีไ่มยุ่ง่ยาก สะดวก รวดเรว็  เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.74 

 -มบีรกิารทีร่วดเรว็ทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.62 

 -มกีารนําเทคโนโลยทีนัสมยัมาใชเ้พิม่ความสะดวกต่อการใชบ้รกิาร เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มี

ใหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.19 

 -ทา่นคดิวา่ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารทีใ่หบ้รกิารอยา่งสะดวก เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มี

ใหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.73 

 

ตารางท่ี 7 : ปจัจยัดา้นสถานที ่

 

  ปัจจยัด้านสถานท่ี คะแนน ระดบัความสาํคญั 

1 มสีาขาเพือ่รองรบัการใชบ้รกิารของลกูคา้มากพอ 2.54 น้อย 

2 ทีต่ัง้ของสาขาอยูใ่นทาํเลทีด่ ี 2.8 ปานกลาง 

3 สถานทีจ่อดรถเพยีงพอกบัความตอ้งการ 3.71 มาก 

  คะแนนเฉลีย่ 3.02 ปานกลาง 
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 ด้านสถานท่ี 

 จากตารางที ่6 ความพงึพอใจในการใหบ้รกิารดา้นสถานที ่เป็นสว่นทีล่กูคา้ใหค้วามพงึ

พอใจในระดบัปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.02 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้จะพบวา่ 

 -มสีาขาเพือ่รองรบัการใชบ้รกิารของลกูคา้มากพอ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั น้อย โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  2.54 

 -ทีต่ัง้ของสาขาอยูใ่นทาํเลทีด่ ีเป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  2.8 

 -สถานทีจ่อดรถเพยีงพอกบัความตอ้งการ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใช้

บรกิารอยูใ่นระดบั มาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  3.71 

 

 ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 21 รายมขีอ้เสนอแนะวา่  

ควรมสีาขายอ่ย โดยเฉพาะในหา้งสรรพสนิคา้ใหม้ากขึน้ 

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 9 รายมขีอ้เสนอแนะวา่ 

ควรปรบัปรงุเครือ่งปรบัสมดุ  และเครือ่งอตัโนมตัอิื่นๆเน่ืองจากเก่า และขาดประสทิธภิาพ 

ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 18 รายมขีอ้เสนอแนะวา่ 

ธนาคารควรมจุีดใหบ้รกิาร เชน่ ตู ้ATM มากขึน้กวา่เดมิ 

 

 ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  

 ผูศ้กึษาไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยใชว้ธิ ีสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) 

ทาํการสอบถามดว้ยคาํถามแบบปลายเปิด 

  

 ผลการศึกษาข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 

สมัภาษณ์ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายกิจการธรุกิจทหารสมัพนัธ ์คณุนวลวรรณ  

แสนวิเศษ   เม่ือวนัท่ี  3 กมุภาพนัธ ์2555 

ภาพรวมดา้นการใหบ้รกิารของธนาคารทหารไทยนัน้ มองวา่ มคีวามทนัสมยัมากขึน้

กวา่เดมิ แต่กระบวนการยงัมคีวามล่าชา้อยู ่โดยแบ่งเป็นเรือ่งทีเ่หน็ชดั คอื 

1. ดา้นการอนุมตัสินิเชื่อ ธนาคารมขีอ้กาํหนดกฎเกณฑค์อ่นขา้งเขม้งวด เพือ่ลดความ

เสีย่งการเกดิหน้ีทีไ่มก่่อใหเ้กดิรายได(้NPL) โดยมขี ัน้ตอนการทาํงานหลายขัน้ 

เจา้หน้าทีส่นิเชื่อระดบัรา่งตอ้งยืน่เรือ่งผา่นเลขา ผา่นผูจ้ดัการ ผา่นคณะกรรมการ และ

ผูบ้รหิารระดบัสงูจงึพจิารณาอนุมตัหิรอืไมอ่กีขัน้  ความซบัซอ้นไมไ่ดม้แีต่งานดา้น

สนิเชื่อเทา่นัน้ การปฎบิตังิานในแผนกอื่นกเ็ชน่กนั  ผูบ้รหิารยงัคงใชร่ะบบใหผู้ท้ีม่ ี
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อาํนาจน้อยกวา่เขยีนบนัทกึ เขยีนจดหมาย เป็นระบบเจา้ขนุมลูนายแบบขา้ราชการยคุ

เก่า ไมช่อบการโทรศพัท ์ระบบอนิเตอรเ์น็ต หรอืเครือ่งมอืทีท่นัสมยัอื่น หากผูบ้รหิาร

ตดิประชุมหรอืเดนิทางไปต่างจงัหวดักต็อ้งกลบัมาอนุมตัดิว้ยตวัเอง ไมก่ระจายใหร้องผู้

อาํนวนการหรอืคนอื่นๆ  

1.1 การใหบ้รกิารของพนกังานหน้าดา่น (พนกังานเทเลอร)์ ยอมรบัวา่

ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารในสว่นดงักล่าวของธนาคารเรายงัไมเ่ทา่ทนั

ธนาคารคูแ่ขง่ในระดบัเดยีวกนั  เน่ืองจากขอ้จาํกดัในเรือ่งของจาํนวน

พนกังาน  ธนาคารมพีนกังานรวมทัง้สิน้ประมาณ 8,000 คน แต่กระจุกตวั

อยูท่ีส่าํนกังานใหญ่ประมาณ 3,000 กวา่คน ทีเ่หลอื  5,000 คน กระจายอยู่

ตามสาขา 400 แหง่ทัว่ประเทศ  สาขาอยูต่ามหา้งสรรพสนิคา้ในเขต

เศรษฐกจิมพีนกังานเพยีง 5 คน (รวมผูจ้ดัการสาขา) และหากเป็นชว่งพกั

เทีย่ง จะผลดัเวรกนัทาํงาน  จงึสง่ผลใหไ้มส่ามารถรองรบัความตอ้งการ

ของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารไดเ้พยีงพอ  การลาออกของพนกังานกเ็ป็นสว่น

หน่ึงทีท่าํใหธ้นาคารพลกัดนัใหพ้นกังานหน้าใหม่ๆ  มาทาํหน้าทีใ่นสว่น

ดงักล่าวแทน  ซึง่สว่นใหญ่อายยุงัน้อยหรอืเป็นหนุ่มสาวทีเ่พิง่ศกึษาจบใหม ่

เพือ่ดงึดดูลกูคา้และมคีา่จา้งทีไ่มส่งู พนกังานจงึขาดความชาํนาญ เป็น

ปจัจยัสนบัสนุนใหล้กูคา้ใชเ้วลารอควิเพิม่ขึน้        

1.2 ในสว่นของอุปกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใชข้องธนาคารนัน้ ธนาคารไดใ้ช้

ทรพัยากรณ์อยา่งจาํกดั เชน่ เครือ่งปริน้เอกสาร  เครือ่งตรวจดธูนบตัร

ปลอม เครือ่งนบัเงนิอตัโนมตั ิทีม่เีพยีง 1  เครือ่งใน 1 สาขา  ในหลายครัง้

พนกังานตอ้งต่อควิกนัเอง  

1.3 สาํหรบัในเรือ่งของสาขา จุดใหบ้รกิารเครือ่งเบกิถอนเงนิสดอตัโนมตัAิTM 

นัน้  ตลอดเวลา 30 ปีทีท่าํงานในธนาคารนัน้ เคยไดย้นิความคดิเหน็จาก

ผูใ้ชบ้รกิารอยูเ่ป็นระยะวา่ธนาคารทหารไทยมสีาขา และเครือ่ง ATM น้อย

เกนิไป ไมส่ะดวกทีจ่ะใชบ้รกิารกบัธนาคาร ซึง่ตนมองวา่การขยายสาขา

เป็นสิง่ดเีพราะธนาคารจะไดม้จุีดทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้เพิม่  แต่ไมใ่ชป่ระเดน็

หลกัทีเ่ราจะตอ้งทาํใหม้ากเหมอืนคูแ่ขง่ เพราะตอ้งใชต้น้ทุนสงู แต่สิง่

สาํคญักค็อื “ธนาคารจะทาํอยา่งไรใหส้ามารถขยายธุรกจิไดด้ว้ยความ

มัน่คง”  
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2. ในสว่นของพนกังานทีย่งัขาดความสามคัค ีเน่ืองจากการควบรวมกจิการทาํใหม้ี

พนกังาน 3 แหง่  มาอยูใ่นสถาบนัการเงนิเดยีวกนันัน้ มองวา่ยงัขาดความเป็นเอกภาพ 

แต่เป็นธรรมชาตขิองคนทีม่ากจากคนละแหง่ สิง่ทีท่าํใหพ้นกังานรูส้กึถงึความเสมอภาค 

กค็อืนโยบายคุณธรรม  มกีฏเกณฑค์วบคุมพนกังานทีเ่ทา่เทยีมกนัทุกคน และ

คา่ตอบแทนทีย่ตุธิรรม ซึง่จะเป็นตวัทีท่าํใหค้นทีม่วีฒันะธรรมองคก์รต่างกนั อยูด่ว้ยกนั

อยา่งราบรืน่  โดยล่าสดุธนาคารไดจ้ดัทาํโครงการ “ความผกูพนัธข์องเพือ่นพนกังาน ที่

มสีว่นรว่มต่อองคก์ร”  ซึง่การจดัโครงการ  และกจิกรรมเสรมิสรา้งความผกูพนัธจ์ะชว่ย

สรา้งความกลมเกลยีว สามคัค ีใหก้บัเหล่าพนกังานมากขึน้  ซึง่จะสง่ผลใหพ้นกังานมี

ความสขุในการทาํงาน มคีวามเป็นมติรกบัลกูคา้  มหีวัใจบรกิาร ยิม้แยม้ ชว่ยเหลอื

เกือ้กลูประหน่ึงลกูคา้คอืญาตมติร  เมือ่ลกูคา้เกดิความประทบัใจจงึเกคิวามตอ้งการ

กลบัเขา้มาใชบ้รกิารอกีครัง้ อนัจะทาํใหอ้งคก์รขนัเคลื่อนไปขา้งหน้า   

ความคิดเหน็เก่ียวกบั SWOT ในเรื่องการให้บริการของธนาคาร 

 

จดุแขง็ของธนาคาร 

1. ผูนํ้ามวีสิยัทศัน์ทีก่วา้งไกล 

2. มฐีานลกูคา้ทหารซึง่มบีญัชเีงนิเดอืนผกูกบัธนาคารทหารไทยทุกเหล่าทพั 

3. ธนาคารมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย 

จดุอ่อน 

1. ขัน้ตอนการดาํเนินงานทีซ่บัซอ้น และไมค่ล่องตวั  

2. พนกังานมาจาก 3 สถาบนั จงึยงัขาดความสามคัค ี 

3. นโยบายของไอเอน็จ ีซึง่เป็นพนัธมติรของธนาคารมคีวามขดัแยง้กบัธนาคารทหารไทย 

เน่ืองจาก ไอเอน็จ ีไมส่นบัสนุนการปล่อยสนิเชื่อเพือ่นําไปซือ้อาวุธ 

4. มพีนกังานประจาํในแต่ละสาขามจีาํนวนน้อย 

โอกาส 

1. ความกา้วหน้าเรือ่งเทคโนโลโยการผลติใหม่ๆ  อาจเป็นโอกาสของธนาคารใชเ้ป็น

เครือ่งมอืเพือ่อาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้  

2. เป็นธนาคารแหง่เดยีวทีม่สีาขาในพืน้ทีข่องทหารทุกเหล่าทพั  
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อปุสรรค 

1. ธนาคารคูแ่ขง่พยายามเขา้มาชงิสว่นแบ่งฐานลกูคา้หลกัของธนาคารทหารไทย 

2. ธนาคารคูแ่ขง่จบัจองทาํเลทีด่ใีนการเปิดสาขาไปบางสว่นแลว้ 
 

สรปุผลการประชมุของสาํนักส่ือสารและภาพลกัษณ์องคก์ร หน่วยงานภายใน

ธนาคาร เรื่อง ความพึงพอใจของลกูค้าด้านภาพลกัษณ์  และด้านความสะดวกของ

ผูใ้ช้บริการธนาคาร  เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 (ประจาํไตรมาส 3 ของปี) 
 

จากการประชุมของสาํนกัสือ่สารและภาพลกัษณ์องคก์ร  ทีป่ระชุมไดข้อ้สรปุวา่  
 

วาระการประชมุท่ี 1 ธนาคารตอ้งวางแนวรกุ ในเรือ่งของภาพลกัษณ์ใหเ้ขม้ขน้ขึน้ 

โดยใชส้สีญัลกัษณ์ของธนาคารเขา้มาสรา้งความจดจาํแก่ลกูคา้นอกจากน้ี ธนาคารตอ้งตอกยํา้

ความเป็นธนาคารทีม่ผีลติภณัฑห์ลากหลาย ตอบความตอ้งการผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งครอบคลุม 

ภายใตก้ารเป็นธนาคารทีม่นีโยบายยดึลกูคา้เป็นศนูยก์ลาง ( Customer Centric ) ซึง่ทผีา่นมา

ธนาคาร เป็นผูร้เิริม่ผลติภณัฑ ์TMB no fee, TMB no limite ฯลฯ  

วาระการประชมุท่ี 2 ธนาคารตอ้งใชส้าขาเป็นเครือ่งมอืในการชว่ยประชาสมัพนัธ ์เชน่ 

สือ่โฆษณา ประเภท ป้าย ธงญีปุ่น่ คทัเอาท ์ซึง่เป็นสิง่ด ีเพราะธนาคารเองมพีืน้ทีส่าขาอยู ่จงึ

ควรใชพ้ืน้ทีท่ีม่อียูใ่หเ้ป็นประโยชน์ใหม้ากทีส่ดุ  ไมจ่าํเป็นตอ้งหาพืน้ทีโ่ฆษณาใหมเ่พือ่เป็นการ

ประหยดังบ  

วาระการประชมุท่ี 3 การสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ตีอ้งปรบัปรงุทีต่วัสาขาของธนาคารดว้ย 

เน่ืองจากเป็นชอ่งทางในการเขา้ถงึแหล่งชุมชน และเป็นเหมอืนหน้าดา่นในการทีท่าํให้

ประชาชนเหน็ และตดัสนิใจเขา้มาใชบ้รกิารกบัทางธนาคาร การปรบัปรงุนัน้เริม่จาก 

-  มป้ีายบ่งบอกธนาคารทีช่ดัเจน 

- เพิม่ความสวา่งแก่ป้าย และตวัสาขาใหโ้ดดเดน่ในเวลากลางคนื  

- ผูอ้าํนวยการเสนอใหม้กีารจดัอบรมเรือ่ง “สรา้งเสรมิบุคลกิภาพของพนกังาน 
Service Mind” 

วาระการประชมุท่ี 4  จากการทีธ่นาคารไดจ้า้งบรษิทั Out Source  เพือ่สาํรวจความ

พอใจอขงลกูคา้รายยอ่ยทีใ่ชบ้รกิารกบัสาขาของธนาคารในเขตกรงุเทพ และปรมิลฑล พบวา่ 

ธนาคารยงับกพรอ่งในดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิารทีย่งัไมแ่พรห่ลาย รวมทัง้เครือ่งใหบ้รกิารต่าง

ยงัไมม่ากพอ ดงันัน้การเพิม่สาขา และเครือ่งบรกิารอตัโนมตัเิป็นทางเลอืกหน่ึงทีเ่ราจะนํามา

พจิาณา สิง่ดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใชต้น้ทุนสงู ทีป่ระชุมจงึนําวาระดงักล่าวไปขยายผล และใหผู้ท้ี่



65 

 

เกีย่วขอ้งรวบรวมรายละเอยีดเพือ่นําเขา้ประชุมทีจ่ะมขีึน้ครัง้ต่อไป ในสิน้ไตรมาสสดุทา้ยของปี 

2554 

วาระการประชมุท่ี 5  ธนาคารมแีคมเปญออกใหมภ่ายใตช้ื่อ “ME BY TMB” ทีจ่ะ

เปิดตวัในชว่งตน้ปี  2555  ซึง่เป็นแคมเปญทีม่ลีกัษณะการธนาคารรปูแบบใหมท่ีท่าํใหล้กูคา้

สามารถทาํธุรกรรมทางการเงนิดว้ยตนเอง  ดว้ยผลตอบแทนทีม่ากกวา่ ผา่นระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์เพราะการ ธนาคารไมใ่ชเ่รือ่งยาก คุณสามารถทาํธุรกรรมเองไดทุ้กทีทุ่กเวลา  

เพยีงแต่ลกูคา้ตอ้งมาทีส่าขาเพือ่ยนืยนัตวัตนในการเปิดบญัชคีรัง้แรก และไมต่อ้งเดนิทางมา

สาขา  ในทุกๆครัง้ทีล่กูคา้ตอ้งการทาํธุรกรรมกบัธนาคารจงึไมต่อ้งมสีาขา และคนคอยบรกิาร

ลกูคา้มากมายเหมอืนธนาคารทัว่ไป ซึง่เป็นวธิหีน่ึงในการบรหิารจดัการตน้ทุนทีท่าํใหธ้นาคาร

ไดค้นืประโยชน์กลบัไปลกูคา้ นัน่คอืดอกเบีย้ทีส่งูกวา่บญัชอีอมทรพัยท์ัว่ไป เมือ่ลกูคา้ทาํเองก็

ยอ่มไดม้ากกวา่  เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ สรา้งความสะดวก และไมต่อ้ง

ใชง้บประมาณในการลงทุนจาํนวนมากอยา่งเชน่การขยายสาขา 

 

สมัภาษณ์ลกูค้าผูใ้ช้บริการธนาคารทหารไทย  นายศิขริน  ศภุธาดา  ประกอบ

อาชีพธรุกิจส่วนตวั  เม่ือวนัท่ี  2 กมุภาพนัธ ์2555 

1. มมุมองทีม่ต่ีอธนาคารทหารไทย ในฐานะลกูคา้รายยอ่ยทีใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารเป็น

ประจาํ ธนาคารทหารไทยมภีาพลกัษณ์การเป็นธนาคารเพือ่ทหารลดลง  ในระยะ

หลงัมคีวามทนัสมยัมากขึน้ มผีลติภณัธท์ีห่ลากหลายขึน้ โดยปกตแิลว้ไมม่คีวาม

ประทบัใจพเิศษกบัธนาคาร  แต่ดว้ยเหตุผลทางธุรกจิ จงึจาํเป็นตอ้งเปิดบญัชเีงนิ

ฝากกบัทางธนาคารเพือ่รองรบัลกูคา้บางกลุ่มทีใ่ชธ้นาคารทหารไทย 

2. ปญัหาทีพ่บทางดา้นความสะดวกในการใชบ้รกิาร  ชอ่งทางการใหบ้รกิารตู ้ATM 

และ เครือ่งปรบัสมดุบญัชอีตัโนมตั ิเครือ่งฝากเงนิอตัโนมตั ิรวมทัง้สาขา มจีาํนวน

น้อยมาก  ทาํใหไ้มไ่ดร้บัความสะดวกสบายต่อการใชบ้รกิารเมือ่เทยีบกบัธนาคาร

อื่นๆทีม่ตีู ้ATM หรอืทีก่ล่าวขา้งตน้ ไวอ้ยา่งแพรห่ลาย  และสง่ผลใหเ้กดิความรูส้กึ

อยากถอนเงนิฝากออกจากธนาคาร 

3. การใหบ้รกิารทางโทรศพัทอ์ตัโนมตั ิจากเหตุการณ์บตัรเครดติสญูหาย ทาํใหต้อ้ง

ตดิต่อธนาคารเพือ่ขออายตั บตัรเครดติ แต่ไมไ่ดร้บัความสะดวกกวา่จะโทรตดิก็
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หลายครัง้  อกีทัง้ยงัตอ้งรอสายนาน ทาํใหไ้มม่ัน่ใจในความปลอดภยัของบตัร

เครดติทีส่ญูหาย 

 

การวิเคราะหส่ิ์งแวดล้อมภายในและภายนอกองคก์ร (SWOT Analysis)  
 

จดุแขง็ 

1. เป็นธนาคารทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยทหาร  เพือ่ทหาร  

2. มผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายในการรองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

3. มพีนัธมติรคอื บรษิทั ไอเอน็จ ีเขา้มารว่มทุน ทาํใหธ้นาคารมคีวามแขง็แกรง่มากขึน้ 

จดุอ่อน 

1. กระบวนการต่างๆ มขี ัน้ตอนมาก ทาํใหเ้สยีโอกาสในทางธุรกจิ   

2. ผูบ้รหิารไมก่ระจายอาํนาจ ทาํใหก้ารดาํเนินงานหรอืงานอนุมตัเิป็นไปดว้ยความ 

    ล่าชา้  

3. การควบรวมกจิการของ 3 สถาบนั  ทาํใหพ้นกังานในองคก์รขาดความสามคัค ี

4. มสีาขาตัง้อยูใ่นแหล่งชุมชน  หา้รสรรพสนิคา้น้อย 

โอกาส 

1. ธนาคารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัหน่วยงานขา้ราชการ  และทหารทุกเหล่าทพั 

2. ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืจาก TRIS Rating ใหเ้ป็นธนาคารทีม่อีนัดบั

ความน่าเชื่อถอือยูใ่นระดบั BBB+ ซึง่หมายถงึ มคีวามเสีย่งนะดบัตํ่า มี

ความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และคนืเงนิตน้ในเกณฑป์านกลาง  

3. รฐับาลและธปท. ใหค้วามสาํคญัต่อการใหเ้งนิกูแ้ก่ลกูคา้ระดบัฐานราก  

และไดเ้ป็นแผนงานหลกัในแผนแมบ่ทการพฒันาสถาบนัการเงนิระยะที ่2 จงึทาํให้

เกดิการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ในธุรกจิเงนิกูเ้พือ่การบรโิภค จงึเป็นโอกาสทีธ่นาคารทหาร

ไทยจะปรบัปรงุและพฒันาการใหบ้รกิาร เพือ่ชกัจงูลกูคา้ใหห้นัมาใชส้นิเชื่อของ

ธนาคาร 

 อปุสรรค  

1. ภาวะทางเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน และการเปลีย่นแปลงทางธุรกจิจะสง่ผลให้

ความสามารถในการชาํระหน้ีลดลง  

2. ภยัธรรมชาต ิเชน่ น้ําทว่ม พายฝุน 

3. สภาวะทางการเมอืงทีไ่มแ่น่นอนอาจสง่ผลต่อนโยบายของภาครฐั 
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4. ขอ้ตกลงเรือ่งการเปิดเขตการคา้และบรกิารใหต่้างชาตเิขา้มาแขง่ขนั(เอฟทเีอ)ทาํให้

ธนาคารต่างชาตสิามารถเขา้มาชงิสว่นแบ่งตลาด  ธนาคาพาณชิยข์องไทยมคีูแ่ขง่ที่

มฝีีมอืมากขึน้ 

 

การวิเคราะหท์างเลือกท่ีเหมาะสม (TOWS matrix) 

 

ตารางท่ี 8  ตรางการวเิคราะหท์างเลอืกทีเ่หมาะสม TOWS matrix 

TOWS Matrix 

  จดุแขง็ (S = Strengths)    จดุอ่อน (W= Weaknesses) 

S1. เป็นธนาคารทีจ่ดัตัง้โดยทหาร W1. กระบวนการต่างๆ มขี ัน้ตอนมาก  

S2. มผีลติภฒัฑท์ีห่ลายหลาย   ทาํใหเ้สยีโอกาสในทางธุรกจิ 

  รองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค W2. ผูบ้รหิารไมก่ระจายอํานาจ 

S3   มพีนัธมติรสายเลอืนเนเธอรแ์ลนเขา้มารว่มทุน   ทาํใหก้ารดาํเนินงานหรอืงาน 

S4  ธนาคารมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั   อนุมตัเิป็นไปดว้ยความลา่ชา้ 

   หน่วยงานราชการ และทหารทุกเหลา่ทพั W3. การควบรวมกจิการของ 3 สถาบนั 

      ทาํใหพ้นกังานในองคก์รขาดความสามคัค ี

    W4. มสีาขาตัง้อยูใ่นแหลง่ชมุชน 

      และหา้งสรรพสนิคา้น้อย พนกังานน้อย 

  โอกาส (O=Opportunities)   SO Strategy   WO Strategy 

        

         

O1. ไดร้บัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืจาก    S2+O3   W4+O3+04+O5 

  TRIS Rating ในระดบั BBB+   กลยทุธส์ร้างผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย   กลยทุธข์ยายช่องทางการให้บริการ 

O2. รฐับาลมุง่เน้นใหส้ถาบนัการเงนิ   

การทีธ่นาคารทหารไทยม ีนวตักรรมทางการเงนิ

ใหม่ๆ  เป็นการดงึดดูลกูคา้ใหห้นัมาใชบ้รกิาร   

การขยายสาขาเพือ่รองรบัความตอ้งการของ

ลกูคา้ทีจ่ะเพิม่ขึน้ 

  ปลอ่ยสนิเชือ่แกล่กูคา้ฐานราก   เพือ่ขยายฐานลกูคา้   อกีทัง้ยงัสรา้งความพงึพอใจดา้นความสะดวก 

 O3. 

คนรุน่ใหมม่คีวามตอ้งการใชบ้รกิารธนาคาร

จากเครือ่งอตัโนมตั ิเพือ่เฉพาะชาํระคา่บรกิาร     ในชอ่งทางการใฃบ้รกิาร แกล่กูคา้ 

 O4. 

 พรก.ปลอ่ยกูซ้อฟโลน ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั

น้ําทว่ม และคนบา้นเสยีหายทาํใหต้อ้งการ

สนิเชือ่      

      

  อปุสรรค (T=Threats)   ST Strategy    

T1. ภาวะทางเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน    S1+S2+S4+T5     

  ทาํใหก้ารทาํธุรกจิซบัซอ้นและยากมากขึน้   กลยทุธก์ระชบัความสมัพนัธ ์     

T2. ภยัธรรมชาต ิ   การสรา้งความสมัพนัธก์บัหน่วยงานทหารสง่ผลให ้     

T3. สภาวะทางการเมอืงทีไ่มแ่น่นอน อาจสง่ผล   ยอดใชผ้ลติภณัฑข์องธนาคารเพิม่ขึน้     

  กระทบต่อนโยบายของภาครฐั        

T4. การเปิดการคา้เสร ีทาํใหม้คีูแ่ขง่ต่างชาต ิ         

  เพิม่มากยิง่ขึน้         

T5. มคีูแ่ขง่หลายราย     
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 

 จากการวเิคราะหโ์ดยใช ้TOWS matrix สามารถกาํหนดกลยทุธต่์างๆ เพือ่แกไ้ขปญัหาได ้ดงัน้ี 

 

แนวทางเลือกท่ี 1 : กลยทุธก์ระชบัความสมัพนัธ ์( Relationship Strategy ) 
 

 แนวทางน้ีพฒันามาจากกลยทุธ ์ ST (ST strategy) โดยใชจุ้ดแขง็ภายในทาํลายอุปสรรค์

โดยจุดแขง็ของธนาคารคอื เป็นธนาคารทีจ่ดัตัง้โดยทหาร และมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายเพือ่

รองรบัลกูคา้ขา้ราชการทหาร และลกูคา้รายยอ่ย อกีทัง้ธนาคารยงัมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบั

หน่วยงานทหาร ทุกเหล่าทพั เป็นทุนเดมิ 
 

แนวคิดคือ 

(1) ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย มคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัธนาคารมากยิง่ขึน้ 

(2) กระตุน้ยอดเงนิฝาก สนิเชื่อ และรายรบัจากคา่ธรรมเนียม 

(3) การดแูลลกูคา้ทหารสามารถทาํไดอ้ยา่งใกลช้ดิและเขา้อกเขา้ใจกนัมากขึน้ 

 

แผนปฏิบติัการตามแนวทางเลือกท่ี 1 

ผูบ้รหิาร 

-  สนบัสนุนงบประมาณ ใหฝ้า่ยงานกจิการธุรกจิทหารสมัพนัธ ์เพือ่จดักจิกรรมเชื่อม

ความสมัพนัธ ์ เชน่ แขง่ขนักอลฟ์การกุศล , แขง่ขนัโบวล์ิง่การกุศล , บรจิาคเงนิแก่ทหารผา่น

ศกึ , สนบัสนุนทุนการศกึษาบุตรขา้ราชการทหาร  รวมทัง้สนบัสนุนเงนิชว่ยเหลอืกรณี

หน่วยงานทหารยืน่เรือ่งเสนอมายงัธนาคาร 

-  นําของทีร่ะลกึเขา้คารวะนายทหารชัน้ผูใ้หญ่  ในโอกาสเทศกาลขึน้ปีใหม ่เลื่อน   

   ตําแหน่ง วนัเกดิ  รวมทัง้เทศกาลต่างๆ 

 -  ผูบ้รหิารตอ้งตระหนกัถงึความสาํคญัของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพราะเป็นฐานลกูคา้ที่

มกีาํลงัซือ้สงู   

ฝา่ยสือ่สารภาพลกัษณ์องคก์ร 

 -  ตอกยํา้ความเป็นธนาคารทีม่ภีาพลกัษณ์เป็นธนาคารทหาร  เพือ่ทหาร  

 -  ดาํเนินการและพฒันากระบวนการในเรือ่งของกจิกรรมสานสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความ

ประทบัใจ 

 -  ซือ้ของฝาก เขา้พบ เยีย่มเยยีน ลกูคา้เป้าหมายทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

กบัธนาคาร เชน่ หวัหน้ากองการเงนิ  กองจดัหา  กองการเงนิต่างประเทศ อยา่งสมํ่าเสมอ 
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ข้อดีของแนวทางเลือกท่ี 1 

(1) เมือ่นายทหารชัน้ผูใ้หญ่เกดิความสมัพนัธท์ีด่กีบัธนาคาร  อาจชกัจงู

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหใ้ช ้  บรกิารผลติภณัฑต่์างๆ ของธนาคาร นอกจากน้ีแลว้ 

อาจจะไดล้กูคา้รายใหมท่ีเ่ป็นเครอืญาตขิองทหารอกีดว้ย 

(2) เพิม่โอกาศในธุรกจิสนิเชื่อ และเงนิฝาก ของธนาคาร 

(3) สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่  

 

ข้อเสียของแนวทางเลือกท่ี 1 

(1) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ตีอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่จะเหน็ผล 

(2) ใชง้บประมาณจาํนวนมาก เพราะตอ้งทาํอยา่งสมํ่าเสมอและทัว่ถงึทุกเหล่าทพั  

(3) การขออนุมตังิบประมาณจาํนวนมากเพือ่นํามาจดักจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธ์

เป็นไปไดย้าก 

(4) กลุ่มลกูคา้ทหารเริม่มคีวามอิม่  

(5) ธนาคารสรา้งสมัพนัธทืีด่ ีแต่ลกูคา้อาจจะหนัไปใชบ้รกิารกบัธนาคารแหง่อื่น

เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนทีส่งูกวา่ 

 

แนวทางเลือกท่ี 2 : กลยทุธส์รา้งผลิตภณัฑท่ี์หลากหหลาย (Variety Product 

Strategy) 
 

แนวทางน้ีพฒันามาจากกลยทุธ ์ SO (SO strategy) โดยใชจุ้ดแขง็ดา้นผลติภณัฑท์ี่

หลากหลาย รว่มกบันโยบายจากรฐับาลและธนาคารแหง่ประเทศไทยใหค้วามสาํคญัต่อเงนิกูแ้ก่

ลกูคา้ระดบัฐานราก ซึง่เป็นแผนงานหลกัในแผนแมบ่ท การพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะที ่

2 (2553-2557) แผนน้ีจะทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัเพิม่ขึน้ในธุรกจิเงนิกูเ้พือ่การบรโิภค 

 

แนวคิด 

(1) ชว่งชงิตลาดการคา้ดา้นการสนิเชื่อเพือ่การอุปโภค เพือ่ลกูคา้รายยอ่ย 

(2) เพิม่รายไดแ้ก่ธนาคาร 

(3) เพิม่สภาพคล่องทีม่ใีนระบบธนาคาร 
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แผนปฏิบติัการตามแนวทางเลือกท่ี 2 

ผูบ้รหิาร 

-ผูบ้รหิารวางกลยทุธผ์ลติภณัฑท์ีห่ลากหลายเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ราย    

 ยอ่ยทีต่อ้งการสนิเชื่อเพือ่การบรโิภคดอกเบีย้ตํ่า  

ฝา่ยการตลาด 

-ออกผลติภณัฑท์ีจ่งูใจ ใหผ้ลตอบแทนทีส่งู 

-ตัง้งบประมาณในการซือ้ของลดแลกแจกแถม 

 

ข้อดีของแนวทางเลือกท่ี 2 

(1)  มตีน้ทุนในการดาํเนินงานตํ่า 

(2)  ลกูคา้มทีางเลอืกทีต่รงตามความตอ้งการ จากผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย 

(3)  ใชเ้วลาดาํเนินการน้อย 

ข้อเสียของแนวทางเลือกท่ี 2 

(1) ผลติภณัฑท์ีห่ลากหลายอาจจะไมใ่ชส่ิง่ทีช่กัจงูใหก้บัลกูคา้เลอืกใชบ้รกิารกบั

ธนาคารเทา่ทีค่วร เน่ืองจากธนาคารแหง่อื่นมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายเชน่กนั 

 

แนวทางเลือกท่ี 3 : กลยทุธข์ยายช่องทางการให้บริการ  (Chanel Extension 

Startegy)   
 

แนวทางน้ีพฒันามาจากกลยทุธ ์WO (WO strategy) โดยใชจุ้ดออ่นในเรือ่งของสาขา 

รวมถงึชอ่งทางในการใหบ้รกิารทีย่งัมน้ีอย ผสมกบัโอกาสทีเ่ชื่อวา่การทาํธุรกรรมทางการเงนิ

ของคนรุน่ใหมจ่ะมมีากขึน้ และจะมากเป็นพเิศษในชว่งวนัหยดุ 

แนวคิด 

(1) ธนาคารสามารถใชส้าขาเป็นชอ่งทางในการนําเสนอตวัเอง  สรา้งความแพรห่ลาย 

ความจดจาํใหแ้ก่ประฃาชน  เพือ่อาํนวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้ 

(2) เพิม่รายไดแ้ก่ธนาคาร 

(3) ลบลา้งภาพลกัษณ์การเป็นธนาคารทีม่สีาขาน้อย 

แผนปฏิบติัการตามแนวทางเลือกท่ี 3 

ผูบ้รหิาร 

-ตัง้งบประมาณในการหาทาํเลเชา่ทีด่ ี เพือ่สนบัสนุนการจดัตัง้สาขา การตดิตัง้ตู้

เอทเีอม็ รวมทัง้เครือ่งมอืในการขยายชอ่งทางการใหบ้รกิารอื่นๆ  

-พนกังานตอ้งปรบัตวั มใีจบรกิารอยา่งแทจ้รงิ  
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ข้อดีของแนวทางเลือกท่ี 3 

(1) ธนาคารสามารถเพิม่ยอดขายไดม้ากจากการใหบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้ 

(2) สาขาทีเ่พิม่ขึน้เป็นตวักระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นมาใชบ้รกิารกบัธนาคาร 

(3) ลกูคา้มชีอ่งทางในการใชบ้รกิารทีม่ากขึน้ สะดวกขึน้ และเกดิความรูส้กึทีด่กีบั

ธนาคาร  

(4) ทาํใหภ้าวะการจา้งงานมเีพิม่มากขึน้ องคก์รใหญ่ขึน้ 

(5) สาขาเป็นชอ่งทางทีเ่ขา้ถงึลกูคา้ 

 

ข้อเสียของแนวทางเลือกท่ี 3 

(1) ธนาคารตอ้งทุม่เทงบประมาณจาํนวนมาก เพือ่รองรบัการขยายสาขา เชน่ 

คา่ใชจ้า่ยเงนิเดอืนและสวสัดกิารพนกังาน  คา่เชา่สถานที ่คา่ตกแต่งก่อสรา้ง คา่ซือ้

ตูเ้อทเีอม็ใหม ่คา่น้ํา คา่ไฟ  

(2) องคก์รทีม่ขีนาดใหญ่เกนิไป จะทาํใหพ้นกังานขาดความสามคัค ีความกระตอืรอืรน้

ในการทาํงาน 

 

2.5 การวิเคราะหก์ลยทุธร์ะดบับริษทั (Corporate – lever Strategies) 

 

 จากแนวทางเลอืกทัง้ 3 แนวทาง ผูศ้กึษาจะทาํการตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ข

ปญัหาโดยใชว้ธิกีารถ่วงน้ําหนกั (Weighting factors decision) ดงัแสดงในตารางที ่9 ซึง่มี

หลกัเกณฑก์ารใหค้ะแนนตัง้แต่ 1-10  โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. งบประมาณการดาํเนินงาน กลยทุธท์ีใ่ชง้บประมาณน้อย จะไดค้ะแนนสงู 

2. ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการดาํเนินงาน กลยทุธท์ีใ่ชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงานน้อย จะได้

คะแนนสงู 

3. ผลตอบแทนทีเ่ขา้สูบ่รษิทั กลยทุธท์ีใ่ชส้รา้งผลตอบแทนใหก้บัธนาคารมากกวา่ จะ

ไดค้ะแนนสงู 

4. ผลกระทบทีน่่าจะมต่ีอพนกังาน กลยทุธท์ีผ่ลกระทบกบัพนกังานน้อย จะไดค้ะแนน

สงู 

5. ผลตอบรบัทีน่่าจะไดจ้ากลกูคา้ กลยทุธท์ีไ่ดผ้ลตอบรบัจากลกูคา้มากกวา่ จะได้

คะแนนสงู 
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ตารางท่ี 9 ตารางการตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแกไ้ขปญัหา 

                     

 

 จากการวเิคราะหแ์ละถ่วงน้ําหนกั  โดยใชเ้กณฑพ์จิารณาตาม ตารางที ่9 พบวา่ผูบ้รหิาร

ไดใ้หค้ะแนนสงูทีส่ดุในแนวทางเลอืกที ่3 คอื กลยทุธเ์พิม่ชอ่งทางการใหบ้รกิาร ได ้8.8 คะแนน  

รองลงมาคอืแนวทางเลอืกที ่2 : กลยทุธส์รา้งผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย ได ้ 8 คะแนน  และ

แนวทางเลอืกที ่1 : กลยทุธก์ระชบัความสมัพนัธ ์ มคีะแนนน้อยทีส่ดุ คอื 7.9  คะแนน 

 ดงันัน้  ผูศ้กึษาขอเสนอทางเลอืกที ่3  คอื กลยทุธข์ยายชอ่งทางการใหบ้รกิาร (Chanel 

Extension Strategy) มคีะแนนสงูทีส่ดุมาเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหา ซึง่แมว้า่จะเป็นกล

เกณฑก์าร

พิจารณา 

ถ่วง

น้ําหนัก 

แนวทางเลือกท่ี 1 แนวทางเลือกท่ี 2 แนวทางเลือกท่ี 3 

กลยทุธก์ระชบั

ความสมัพนัธ ์

(Relationship 

Strategy) 

 

กลยทุธส์ร้าผลิตภณัฑ์

ท่ีหลากหลาย 

( Variety  Product 

Strategy) 

กลยทุธข์ยายช่อง

ทางการให้บริการ 

( Chanel Extension  

Strategy) 

   Rating  

(1-10) คะแนน 

   Rating  

(1-10) คะแนน 

   Rating  

(1-10) คะแนน 

งบประมาณใน

การดาํเนินงาน 0.30 9 2.7 9 2.7 8 2.4 

ระยะเวลาทีใ่ชใ้น

การดาํเนินงาน 0.20 8 1.6 9 1.8 8 1.6 

ผลตอบแทนที่

กลบัเขา้สู่

ธนาคาร 0.10 7 0.7 9 0.9 9 0.9 

ผลกระทบทีน่่าจะ

มต่ีอพนกังาน 0.10 8 0.8 5 0.5 9 0.9 

ผลตอบรบัทีน่่าจะ

ไดจ้ากลกูคา้ 0.30 7 2.1 7 2.1 10 3 

รวม 1   7.9   8   8.8 
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ยทุธท์ีไ่ดม้าโดยมสีว่นของจุดออ่นเขา้มาเกีย่วขอ้ง  แต่นบัวา่เป็นกลยทุธท์ีเ่หมาะสมเพราะ

สามารถแกไ้ขปญัหาไดต้รงจุด และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้สว่นใหญ่ทีต่อ้งการใหม้จุีด

ใหบ้รกิารเพิม่ขึน้  ไมว่า่จะเป็น สาขา  ตูเ้อทเีอม็  รวมทัง้ชอ่งทางการใหบ้รกิารอื่น ๆ ซึง่แมว้า่

จะในงบประมาณลงทุน แต่ไดผ้ลตอบแทนระยะยาว  กลยทุธน้ี์ ยงัก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุทัง้

ในทางตรงคอื สรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ รองรบัความตอ้งการขงลกูคา้ ขยายฐานลกูคา้ อนัจะ

นําไปสูก่ารสรา้งผลกาํไรทีเ่พิม่ขึน้  และทางออ้ม คอื สรา้งความจดจาํได ้ความสะดุดตา หากมี

สาขาทีเ่พิม่ขึน้ในจุดชุมชนสาํคญัๆ หรอืพืน้ทีใ่นเขตเศรษฐกจิ อาจกล่าวไดว้า่ชว่ยสรา้งภาพพจน์

ใหธ้นาคารดมูัน่คงกจิการเฟ่ืองฟูน่าเชื่อถอืตามมาดว้ย     

 

การวิเคราะหก์ารบริการอย่างมีคณุภาพ ( Service Quality ) 

การบรกิารอยา่งมคีุณภาพถอืเป็นหวัใจสาํคญัของงานบรกิาร  และเป็นสิง่จาํเป็นที่

ธนาคารทหารไทยตอ้งใหค้วามสาํคญั  การทีพ่นกังานมใีจบรกิาร (Service Minded) เพยีงอยา่ง

เดยีวไมเ่พยีงพอ ธนาคารตอ้งหาคาํตอบของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย และสง่มอบใหล้กูคา้พอใจอนั

เกดิจากการทาํงานภายในองคก์ร อยา่งมรีปูแบบ มรีะบบ มมีาตรฐาน   

ในการสรา้งบรกิารอยา่งมคีุณภาพ มเีกณฑท์ีช่ว่ยในการออกแบบบรกิาร ดงัน้ี  

1. ความถูกตอ้ง ( Accuracy) เรือ่งของความถูกตอ้งในงานบรกิาร ซึง่มใิชค่วามถูกตอ้ง

ตามหลกัเหตุผลเทา่นัน้   แต่พนกังานผูใ้หบ้รกิารตอ้งคาํนึงถงึเรือ่งความถูกตอ้งตามทีล่กูคา้

ตอ้งการ พนกังานตอ้งตัง้ใจฟงัขอ้มลูหรอืคาํถามของลกูคา้ เพือ่ทราบถงึหวัขอ้หลกัๆ ทีล่กูคา้

ตอ้งการรวมทัง้ไดร้บัรูถ้งึอารมณ์ ความรูส้กึของลกูคา้วา่เป็นอยา่งไร เชน่ โกรธ อารมณ์ดอียาก

พดูคุย หรอืตอ้งการใชบ้รกิารอยา่งเรง่ดว่น ทัง้น้ี หากความตอ้งการของลกูคา้เปลีย่นไป  

ธนาคารกต็อ้งทาํการยกระดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อกี   

ในดา้นดาํเนินงานของพนกังานนัน้  ตอ้งดาํเนินงานอยา่งถูกตอ้งตามระเบยีบวธิปีฎบิตัิ

ของธนาคาร ตอ้งมคีวามระเอยีด  รอบคอบ เน่ืองจากเรือ่งเงนิทองเป็นสิง่ทีอ่อ่นไหว หาก

ผดิพลาดเพยีงเลก็น้อยอาจทาํใหล้กูคา้รูส้กึขาดความเชื่อมัน่ต่อธนาคาร  และในยคุปจัจุบนัเป็สงั

คม Social network  เป็นยคุทีข่า่วสารแพรก่ระจายอยา่งรวดเรว็  ซึง่สง่ผลเสยีต่อองคก์รในทีส่ดุ  

2. เวลา  (Time)  การใหบ้รกิารของลกูคา้มเีวลาใน 2 ลกัษณะ คอื  เวลาในการ

ใหบ้รกิาร พนกังงานตอ้งใหเ้วลาแก่ลกูคา้ในการใหบ้รกิาร มกีารพดูคุยทีไ่มเ่รง่รบีจนเกนิไป  แต่

ธนาคารควรกาํหนดวา่การทาํธุรกรรมประเภทนัน้ๆ จะตอ้งใชเ้วลาประมาณเทา่ใด  อกีลกัษณะ

คอื  ชว่งเวลาทีล่กูคา้รอรบับรกิาร  จากแบบสอบถามในสว่นที ่3 ซึง่เป็นคาํถามปลายเปิดพบวา่
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รอ้ยละ 12  มคีวามคดิเหน็วา่ ธนาคารทหารไทยใชเ้วลาในการใหบ้รกิารในแต่ละผลติภณัฑ์

คอ่นขา้งล่าชา และบางครัง้ต่องรอควินานหลายๆนาท ี ในชว่งเทีย่ง  

ทัง้น้ีธนาคารควรหาแนวทางในการแกไ้ขปญัหา โดยการฝึกบรมพนกังานใหม้คีวาม

คล่องแคล่วมากยิง่ขึน้  เน่ืองจากพนกังานบางสาขาสว่นใหญ่เป็นหนุ่มสาวทีเ่พิม่เขา้ทาํงานไม่

นาน ยงัไมม่ทีกัษะและประสบการณ์ทีช่าํนาญมากนกั  จงึใชเ้วลาในการใหบ้รกิารคอ่นขา้งนาน 

ทัง้น้ี วธิทีีป่ฏบิตัใินเบือ้งตน้กค็อื ทาํใหล้กูคา้รูส้กึผอ่นคลายขณะรอคอย เชน่  มลีกูอม น้ําดื่ม มี

โทรทศัน์ใหช้ม  มเีสยีงเพลงเบาๆเพือ่สรา้งบรรยากาศทีผ่อ่นคลาย  

3. สมํ่าเสมอ ( Consistency) ธนาคารตอ้งใหบ้รกิารทีม่มีาตรฐาน สมํ่าเสมอทุกวนั ทุก

เวลา และรกัษาระดบัมาตรฐานอยูต่ลอด เมือ่ลกูคา้มากลบัมาใชบ้รกิาร พนกังานตอ้งใหบ้รกิารที่

ดมีมีาตรฐานในการใหบ้รกิารทุกครัง้ และไมด่อ้ยไปกวา่ครัง้ก่อน เพราะลกูคา้ตอ้งการความ

สมํ่าเสมอ 

อยา่งไรกต็าม  จากขอ้มลูทาํใหผู้ศ้กึษาวเิคราะหไ์ดว้า่  ธุรกจิธนาคารจาํเป็นทีจ่ะตอ้งนํา

กลยทุธ ์การบรกิารอยา่งมคีุณภาพ ( Service Quality) เขา้มาใชภ้ายในองคก์รของตน เพือ่

พฒันาศกัยภาพบุคลากรภายในธนาคาร โดยมกีารจดัฝึกอบรมแก่พนกังานใหต้ระหนกัถงึขอ้ดี

ของการใหบ้รกิารอยา่งมคีุณภาพ ซึง่แทบไมต่อ้งลงทุนเป็นเมด็เงนิ เพยีงแคส่รา้งรอยยิม้ สรา้ง

ความเป็นมติร การพดูจาทีไ่พเราะ น่าเชื่อถอื  มคีวามรอบรูใ้นทุกผลติภณัฑ ์ สามารถชีแ้จงให้

ทราบถงึรายละเอยีดไดอ้ยา่งเขา้ใจ และตอบคาํถามไอยา่งชดัเจน  เป็นสว่นสาํคญัในการสรา้ง

ความพงึพอใจใหล้กูคา้อยากกลบัมาใชบ้รกิารซํ้าอกีครัง้ และเป็นการต่อยอดการบรกิารทาํให้

คูแ่ขง่ตามมาไดย้ากขึน้ไปดงันัน้ธนาคารจงึควรนํากลยทุธด์งักล่าวเขา้มาใชค้วบคูก่บัแนว

ทางการแกไ้ขปญัหาดว้ย



 

 

ตารางที.่. : ตาราง Action Plan 
            

ลาํดบั กจิกรรม 
ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 กาํหนดทศิทางรปูแบบการขยายสาขาและชอ่งทางการใหบ้รกิาร                         

2 

สือ่สารทศิทางการดาํเนินงานแก่ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตั ิ

  

  

                    

ใหม้คีวามเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่และกรอบการดาํเนิน 

งานของการขยายสาขา รวมทัง้ชอ่งทางในการใหบ้รกิาร 

3 
ตัง้คณะกรรมการเพือ่การบรหิารจดัการ และการพฒันา 

    

  

                  ใหเ้ป็นไปภายในทศิทางทีก่าํหนด 

4 

สนบัสนุนการดาํเนินงานใหก้บับุคลากรทีต่อ้งรบัผดิชอบ 

      

  

                

งานใหม้คีวามพรอ้ม เชน่ การจดัอบรมพนกังาน 

รวมทัง้สนบัสนุนอุปกรณ์ เครือ่งมอืในการทาํงาน 

5 
ควบคุมการดาํเนินงาน  และตดิตามแกไ้ขปญัหา 

            

  

          อุปสรรคในการดาํเนินงาน และการใหบ้รกิาร 

6 

รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการบรหิาร   

            

  

          

การขยายสาขา และชอ่งทางการใหบ้รกิารใหค้ณะ 

ทาํงานทราบ เพือ่หาแนวทางในการพฒันา 

  6.1  เพิม่สาขา โลตสั ลพบุร ี       
  

                

  6.2  เพิม่สาขา โลตสั ราชบุร ี         
  

              

  6.3  เพิม่สาขา โลตสั ราษฎบรูณะ   
  

                    



 

 

บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 

4.1 สรปุผลการศึกษา 

 

 จากปญัหาความพงึพอใจของลกูคา้ดา้นความสะดวกทีม่ต่ีอธนาคารทหารไทย จาํกดั 

(มหาชน)  พบวา่ ลกูคา้ไมพ่งึพอใจในเรือ่งของจุดใหบ้รกิารทาํธุรกรรมทางการเงนิของธนาคาร 

เชน่สาขายอ่ย ตูเ้อทเีอม็ เครือ่งปรบัสมดุ  เน่ืองจากมจุีดใหบ้รกิารน้อย จงึไมส่ะดวกในการเขา้

ใชบ้รกิารกบัธนาคาร  สอดคลอ้งกบั สว่นแบ่งการตลาดดา้นเงนิฝากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัธนาคาร

ต่างๆ ในประเทศไทย ทีพ่บวา่สว่นแบ่งการตลาดของธนาคารทหารไทย ชะลอตวัลงอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยในปี  2553 อยูท่ีร่อ้ยละ 2.89  ในปี 2552 อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 2.9 และปี 2551 อยูท่ี่

รอ้ยละ  3.34  ผูศ้กึษาไดท้าํการศกึษาขอ้มลูต่างๆ  โดยการเกบ็รวบรวมทัง้สว่นของขอ้มลูทุตยิ

ภมู ิและขอ้มลูปฐมภมู ิผลจากการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูทัง้ 2 สว่นนัน้จากขอ้มลูทุตยิภมูิ

พบวา่ โอกาสทีล่กูคา้ใชบ้รกิารกบัธนาคารมอียูม่าก เน่ืองจากธนาคารในปจัจุบนัไดใ้หบ้รกิารที่

หลากหลายกวา่แต่ก่อนมาก เชน่ รบัชาํระคา่สนิคา้และบรกิาร 3  นอกจากน้ี 3 คา่นิยมของสงัคม  

และการดาํรงคช์วีติของคนยคุใหมเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ 3 มคีวามเป็นปจัเจกบุคคลมากขึน้  

ชอบทาํสิง่ต่างๆ ดว้ยตนเอง นิยมใชบ้รกิารธนาคารในชว่งวนัหยดุมากขึน้  3ธนาคารจงึ

จาํเป็นตอ้งปรบัตวัใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้   รวมทัง้ 

ใหบ้รกิารโดยสรา้งความพงึพอใจสงูสดุให ้ สรา้งความสะดวกรวดเรว็ใหก้บัลกูคา้  ซึง่สิง่เหล่าน้ี

เป็นหวัใจหลกัของการบรกิาร และจะเป็นตวัชีร้ะดบัการใหบ้รกิารเพือ่นํามาเป็นตวัตดัสนิใจใน

การกลบัเขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคารอกีครัง้ 

 สว่นขอ้มลู ปฐมภมู ิจากการสมัภาษรผ์ูบ้รหิารพบวา่  ธนาคารไดท้ราบถงึปญัหาความไม่

พงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารในดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิาร ซึง่การขยายสาขาเป็นสิง่

ดเีพราะจะไดม้จุีดทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้เพิม่ขึน้  แต่ไมใ่ชป่ระเดน็หลกัทีเ่ราจะตอ้งทาํใหม้าก

เหมอืนคูแ่ขง่ เพราะตอ้งใชต้น้ทุนสงู อยา่งไรกต็าม ธนาคารตอ้งมชีอ่งทางใหบ้รกิารเพิม่เตมิกวา่

น้ี  อยา่งพงึพาระบบการทาํธุระกรรมทางการเงนิผา่นทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

เน่ืองจากฐานลกูคา้ของธนาคารสว่นใหญ่มอีายมุาก ไมส่ะดวกทีจ่ะใชบ้รกิารผา่นสิง่ดงักล่าว  

 ขอ้มลูปฐมภมูจิากแบบสอบถามลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารกบัธนาคารจาํนวน 100 คน พบวา่  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร และสถานที ่เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มคีวามตอ้งการมากทีส่ดุ จากขอ้มลู

ดงักล่าวจงึไดนํ้ามากาํหนดและพฒันากลยทุธ ์ โดยผูศ้กึษาไดเ้ลอืก กลยทุธข์ยายชอ่งทางการ

ใหบ้รกิาร (Chanel Extension Startegy)  เพือ่เขา้มาแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งตรงจุด อกีทัง้ยงัเป็น



 

 

การพฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิารใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกและทัว่ถงึ แนวคดิการเพิม่สาขาที่

คาํนึงถงึผลกาํไรสงูๆ เพราะตอ้งใชง้บประมาณสงู  เป็นแนวคดิของนกับรหิารยคุเก่า   จรงิอยูท่ี่

การทาํธุรกจิตอ้งใหไ้ดผ้ลกาํไรสงูๆ เพือ่ความมัง่คัง่ของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั  แต่ผูศ้กึษามองวา่ การ

เปิดสาขาใหก้ระจายอยูใ่นเขตชุมชน และแหล่งเศรษฐกจิเป็นสิง่ด ีเน่ืองจากชว่ยสรา้งความ

สะดวกสะบายแก่ลกูคา้ และยงัไดป้ระโยชน์ทางออ้มคอื  สง่ผลดา้นบวกใหภ้าพลกัษณ์ธนาคาร

แลดมูัน่คง น่าเชื่อถอื  ซึง่ธนาคารไมจ่าํเป็นตอ้งเพิม่ในปรมิาณทีสู่ต่ามคูแ่ขง่ แต่เพิม่ในทาํเลทีม่ี

ลกูคา้ตอ้งการจะดกีวา่ เชน่  สาขายอ่ยในหา้งสรรพสนิคา้ชัน้นํา  แมว้า่ตอ้งใชง้บประมาณสงูก็

ตอ้งทาํ ทัง้น้ีธนาคารตอ้งเพิม่จุดการใหบ้รกิารประเภทอื่นควบคูไ่ปกบัการเพิม่สาขาดว้ย เชน่ ตู้

เอทเีอม็ เครือ่งเบกิถอนเงนิสดอตัโนมตั ิหรอืศนูยก์ารใหบ้รกิารโดยใหล้กูคา้บรกิารตนเองผา่น

เครือ่งอตัโนมตั ิกน็บัวา่เป็นสิง่ดเีน่ืองจากไมเ่ปลอืงเจา้หน้าทคีอยใหบ้รกิาร อยา่งไรกต็าม

ธนาคารตอ้งจดัฝึกอนรมพนกังานใหม้คีวามเชีย่วชาญเพือ่ทีจ่ะคอยบรกิารลกูคา้ทีเ่ดนิทางมายงั

สาขา เพือ่ทีจ่ะใหบ้รกิารไดร้วดเรว็ขึน้ เพือ่เพิม่ศกัยภาพการรองรบัลกูคา้ผูม้าใชบ้รกิาร อนัจะได้

ความสะดวก ความประทบัใจ และกลบัมาใชซ้ํ้าอกีครัง้ สง่ผลใหธ้นาคารสามารถเตบิโตไดอ้ยา่ง

มัน่คงและยัง่ยนืต่อไป 

 จาก  ActionPlan ระยะเวลาทีก่าํหนดนัน้เป็นระยะเวลาทีม่คีวามเหมาะสมพอสมควร แต่

ในบางกลยทุธน์ัน้ จะตอ้งมกีารเพิม่ระยะเวลาเขา้ไปเลก็น้อย อยา่งไรกต็ามกลยทุธน้ี์สามารถ

ชว่ยแกไ้ขปญัหาของธนาคารได ้และยงัทาํใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอธนาคาร  

 

วตัถปุระสงคข์องการเกบ็ข้อมลู 

 

เพือ่ศกึษาความพงึพอใจดา้นความสะดวกของลกูคา้ทีม่ต่ีอธนาคารทหารไทย เพือ่เกบ็

ขอ้มลูมาใชใ้นการหากลยทุธเ์พือ่แกไ้ขปญัหา 
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สรปุผล 

 

1.ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

 

ผลการตอบแบบสอบถามของลกูคา้ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 100 คน   

ในจาํนวนลกูคา้ทีต่อบแบบสอบถามแบ่งเป็นเพศชาย 36 คน และเพศหญงิ 64 คน 

เมือ่จาํแนกตามอาย ุพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถามอายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 

ปี มจีาํนวน 3 คน อายรุะหวา่ง 21-30 ปี มจีาํนวน 19 คน  อายรุะหวา่ง 31-40 ปี มจีาํนวน 39 

คน อายรุะหวา่ง 41-50 ปี มจีาํนวน 27 คน และอาย ุ51 ปีขึน้ไป มจีาํนวน 12 คน  

เมือ่จาํแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทีต่อบแบบสอบถาม 

การศกึษาระดบัตํ่ากวา่หรอืเทา่กบัมธัยมศกึษาตอนปลายมจีาํนวน 3 คน การศกึษาระดบั

อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่มจีาํนวน 14 คน การศกึษาระดบัปรญิญาตรมีจีาํนวน 67 คน และ

การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตรขีึน้ไปมจีาํนวน 16 คน 

เมือ่จาํแนกตามอาชพี พบวา่เป็นนกัเรยีน/นกัศกึษาจาํนวน 5 คน พนกังาน/ลกูจา้ง

บรษิทัเอกชนจาํนวน 44 คน ขา้ราชการ / พนกังานรฐัวสิาหกจิจาํนวน 26 คน ประกอบธุรกจิ

สว่นตวั/คา้ขายจาํนวน 18 คน   เกษยีณอาย/ุพอ่บา้น/แมบ่า้นจาํนวน 7 คน 

เมือ่จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนพบวา่ รายไดเ้ฉลีย่ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 

มจีาํนวน 6 คน รายไดเ้ฉลีย่ 10,001 - 20,000 บาท มจีาํนวน 15 คน รายไดเ้ฉลีย่ 20,001 - 

30,000 บาท มจีาํนวน 49 คน รายไดเ้ฉลีย่ 30,001 - 40,000 บาท มจีาํนวน 21 คน และรายได้

เฉลีย่ 40,001 บาทขึน้ไปมจีาํนวน 9 คน 

 

2.ปัจจยัท่ีลกูค้าให้ความสาํคญัในการเลือกใช้บริการ 

 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑธ์นาคารเป็นสว่นทีล่กูคา้ใหค้วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง โดยมี

คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.28 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้จะพบวา่ 

 -  การมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นเงนิฝากทีห่ลากหลายไวบ้รกิาร เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีห้

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั มาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.51 

 -  มผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นสนิเชื่อทีห่ลากหลาย เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.36  

-  ความหลากหลายของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ทีใ่หบ้รกิารผา่นเครือ่งฝาก-ถอนอตัโนมตั ิ

เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่

เทา่กบั 3.11 
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-  การมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางดา้นอื่น ๆ ไวบ้รกิาร เชน่ กองทุนรวม สนิเชื่อเพือ่การ

อุปโภค-บรโิภค(ลสิซิง่)การประกนัวนิาศภยั  การประกนัชวีติ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.34 

-  ความหลากหลายของการใหบ้รกิารในอนิเตอรเ์น็ต แบงกก์ิง้และ TMB โฟนแบงกก์ิง้ 

1558 เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนน

เฉลีย่เทา่กบั 3.08 

 

ปจัจยัดา้นชอ่งทางการใหบ้รกิารเป็น สว่นทีล่กูคา้ใหค้วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.05 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้จะพบวา่ 

 -  การมสีาขาหรอืจุดบรกิารรวมถงึตู ้ATM ทัว่ถงึ ใชบ้รกิารไดง้า่ยเป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีห้

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั น้อย โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.54 

 -  การมสีาขาหรอืจุดบรกิารทีเ่ปิดใหบ้รกิารนอกเวลาปกต ิเป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วาม

พงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.84 

 -  การมอุีปกรณ์ทีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร เชน่ เครือ่งฝาก/ถอนเงนิ/ปรบัสมดุอตัโนมตั ิ

เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่

เทา่กบั 3.39 

 -  มรีะบบเทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการใหบ้รกิาร  เชน่อนิเตอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ และ  TMB 

โฟนแบงกก์ิง้ 1558 เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง 

โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.09 

 -  การใหบ้รกิารสอบถามขอ้มลูทางโทรศพัท ์เพือ่สอบถามขอ้มลูผลติภณัฑ ์อายดับตัร

เอทเีอม็ หรอืแจง้สมดุบญัชสีญูหาย เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่น

ระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  2.72 

 -  การมกีารจดัตกแต่งสถานทีใ่หด้ทูนัสมยั และ เป็นสดัสว่นในการใหบ้รกิาร เป็นปจัจยั

ทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั มาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.71 

 

ปจัจยัดา้นพนกังานเป็นสว่นทีล่กูคา้ใหค้วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง โดยมคีะแนน

เฉลีย่เทา่กบั 3.17 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้จะพบวา่ 

 -  พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้ และมคีวามใสใ่จในการใหบ้รกิาร เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีห้

ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  2.92 

 -  พนกังานแต่งกายทนัสมยั แสดงใหเ้หน็ถงึความคล่องแคล่วในการใหบ้รกิาร เป็น

ปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั มาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  

3.52 
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 -  พนกังานมคีวามรอบรูใ้นทุกผลติภณัฑ ์สามารถชีแ้จงใหท้ราบรายละเอยีดไดอ้ยา่ง

เขา้ใจ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนน

เฉลีย่เทา่กบั  3.07 

 -  พนกังานสามารถชีแ้จง แนะนํา ใหข้อ้มลูทีล่กูคา้สอบถามไดอ้ยา่งชดัเจน เป็นปจัจยัที่

ลกูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  3.15 

 

ปจัจยัดา้นกระบวนการ เป็นสว่นทีล่กูคา้ใหค้วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง โดยมี

คะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.82 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้จะพบวา่ 

 -  มขีัน้ตอนการใหบ้รกิารทีไ่มยุ่ง่ยาก สะดวก รวดเรว็ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.74 

 -  มบีรกิารทีร่วดเรว็ทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.62 

 -  มกีารนําเทคโนโลยทีนัสมยัมาใชเ้พิม่ความสะดวกต่อการใชบ้รกิาร เป็นปจัจยัทีล่กูคา้

มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 3.19 

 -  ทา่นคดิวา่ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารทีใ่หบ้รกิารอยา่งสะดวก เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มี

ใหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั 2.73 

 

ปจัจยัดา้นสถานที ่เป็นสว่นทีล่กูคา้ใหค้วามพงึพอใจในระดบัปานกลาง โดยมคีะแนน

เฉลีย่เทา่กบั 3.02 และเมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้จะพบวา่ 

 -  มสีาขาเพือ่รองรบัการใชบ้รกิารของลกูคา้มากพอ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึ

พอใจในการใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั น้อย โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  2.54 

 -  ทีต่ัง้ของสาขาอยูใ่นทาํเลทีด่ ีเป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอยู่

ในระดบั ปานกลาง โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  2.8 

 -  สถานทีจ่อดรถเพยีงพอกบัความตอ้งการ เป็นปจัจยัทีล่กูคา้มใีหค้วามพงึพอใจในการ

ใชบ้รกิารอยูใ่นระดบั มาก โดยมคีะแนนเฉลีย่เทา่กบั  3.71 

 

4.2 ข้อจาํกดัทางการศึกษา 

 

 1 .ระยะเวลาการศกึษาและการคน้ควา้วจิยัมจีาํกดั จงึไมส่ามารถสาํรวจความคดิเหน็

ของลกูคา้ธนาคารทหารไทยไดค้รบถว้นทัง้ประเทศ 

 2. ขอ้มลูของสถาบนัการเงนิแหง่อื่นไมไ่ดม้กีารเปิดเผยถงึตวัเลขมากนกั จงึอาจทาํให้

ขอ้มลูมคีวามคลาดเคลื่อนเลก็น้อย 



81 

 

 3.ขอ้มลูบางอยา่งของธนาคารเป็นความลบัไมส่ามารถนํามาเปิดเผยได ้เน่ืองจากอาจ

สง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของธนาคาร 

 

4.3ข้อเสนอแนะการศึกษา 

 

 1.ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารสาํรวจถงึความพงึพอใจของลกูคา้ธนาคารทหารไทย

เพิม่เตมิโดยแยกเป็นรายภาค เพือ่เปรยีบเทยีบกบัธนาคารคูแ่ขง่เพือ่ทีส่ามารถมองเหน็ตําแหน่ง

ทางการแขง่ขนั 

 2.การนํากลยทุธไ์ปใชใ้นทางปฏบิตัคิวรมกีารพจิารณาในรายละเอยีดต่างๆใหร้อบคอบ

ก่อนจะถอืปฏบิตัจิรงิ เพือ่ใหก้ลยทุธน์ัน้เกดิประโยชน์ต่อการดาํเนินงานขององคก์รอยา่งสงูสดุ 

 



 

 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

การคลงั, กระทรวง. 4 มกราคม 2554. รายงานภาวะเศรษฐกิจรายวนั [ออนไลน์]. เขา้ถงึไดจ้าก: 

http://www.ryt9.com/s/mof/1060232 

การวเิคราะหก์ารบรกิารอยา่งมคีุณภาพ ( Service Quality )  เขา้ถงึไดจ้าก : 

http://www.impressionconsult.com 

จติตนินัท ์เดชะคุปต ์(2544 : 23-26) 

ฉตัยาพร เสมอใจ. 2549. การจดัการและการตลาดบริการ. กรงุเทพมหานคร: ซเีอด็ยเูคชัน่. 

ธนาคารแหง่ประเทศไทย , รายงานแนวโน้มเงนิเฟ้อ ฉบบัเดอืนมกราคม 2555  

พศิจูน์ สม้เตีย้ (2548:บทคดัยอ่) ภาพพจน์และพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารกสกิรไทย  

หนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ วนัที ่26 มกราคม 2555โปรดเกลา้ฯพ.ร.ก.4ฉบบั [ออนไลน์]. 

เขา้ถงึไดจ้าก:http://www.bangkokbiznews/1060232 

รุง่รตัน์ ชยัสาํเรจ็ (2546 : ออนไลน์)  

สาคร สขุศรวีงศ.์ 2553. การจดัการ : จากมมุมองนักบริหาร. พมิพค์รัง้ที ่6. กรงุเทพมหานคร: 

จ.ีพ.ีไซเบอรพ์รนิท.์ 

สพุานี สฤษฎว์านิช. 2546. การบริหารเชิงกลยทุธ ์: แนวคิดและทฤษฎี. พมิพค์รัง้ที ่2. 

กรงุเทพมหานคร: โรงพมิพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

สทิธชิยั ศลีวตัพงศ ์(2546 : บทคดัยอ่) ภาพพจน์ของธนาคารไทยพาณิชย ์

สรุรีตัน์ วรรณทอง(2550: บทคดัยอ่) ภาพลกัษณ์ใหมแ่ละคุณภาพการใหบ้รกิารทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม 

การตดัสนิใจใชบ้รกิารของลกูคา้ธนาคารกรงุศรอียธุยาจาํกดั (มหาชน) 

เสร ี  วงษ์มณฑา (2542 : 83) 

1เอกกมล   เอีย่มศร ี(2550 :62) 

เอกชยั อภศิกัดิกุ์ล และทรรศนะ บุญขวญั. 2551. การจดัการเชิงกลยทุธ.์ พมิพค์รัง้ที ่1. 

http://www.ryt9.com/s/mof/1060232
http://www.impressionconsult.com/
http://www.bangkokbiznews/1060232
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บรรณานุกรม(ต่อ) 

 

รายงานประจาํปี ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ปี2551 – 2553 

รายงานประจาํปี ธนาคารกรงุเทพ  จาํกดั (มหาชน) ปี2551 – 2553 

รายงานประจาํปี ธนาคารกรงุไทย  จาํกดั (มหาชน) ปี2551 – 2553 

รายงานประจาํปี ธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน) ปี2551 – 2553 

รายงานประจาํปี ธนาคารกรงุศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) ปี2551 – 2553 

รายงานประจาํปี ธนาคารออมสนิ จาํกดั (มหาชน) ปี2551 – 2553 

 

ภาษาต่างประเทศ 

 

PEST Analysis เขา้ถงึไดจ้าก: http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-

pestanalysis- 

image14771406 

SWOT Analysis PowerPoint Diagrams & Chart เขา้ถงึไดจ้าก: 

http://www.smiletemplates.com/powerpoint-diagrams-charts/swotanalysis/01467/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smiletemplates.com/powerpoint-diagrams-charts/swotanalysis/01467/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  



 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามลกูค้า 

 

 



แบบสอบถาม 
 

เร่ือง “ความพงึพอใจในการใช้บริการของลูกค้าด้านความสะดวกทีม่ีต่อ ธนาคารทหารไทย จํากดั (มหาชน) 

 

คาํช้ีแจง 

 แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยั

หอการคา้ไทย โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อตอ้งการศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ ดา้นความสะดวกท่ีมี

ต่อ ธนาคารทหารไทยจาํกดั มหาชน เพื่อนาํมาปรับกลยทุธ์ใหแ้ก่องคก์ร 

 ผูศึ้กษาขอใหท่้านตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัขอ้มูลของท่านมากท่ีสุด และตอบทุกขอ้เพื่อเป็นประโยชนต่์อ

การศึกษา โดยการตอบแบบสอบถามของท่านจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อท่าน ผูศึ้กษาขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาในการ

ตอบแบบสอบถามของท่านมา ณ ท่ีน้ีดว้ย 

 

ตอนที ่1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย √ ลงในช่อง [  ] หนา้ขอ้ความต่อไปน้ี 

 

1.  เพศ  1. [  ]  ชาย    2. [  ]  หญิง 

 

2.   อาย ุ 1. [  ]  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  2. [  ]  21- 30 ปี    

3. [  ]  31-40 ปี    4. [  ]  41-50 ปี     

5. [  ]  51 ปี ข้ึนไป 

 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  

1. [  ]  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 2. [  ]   อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 

  3. [  ]  ปริญญาตรี     4. [  ]   สูงกวา่ปริญญาตรีข้ึนไป 

 

4. อาชีพ  1. [  ]  นกัเรียน/นกัศึกษา    2. [  ]  พนกังาน/ลูกจา้งบริษทัเอกชน  

3. [  ]  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  4. [  ]  ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย 

5. [  ]   เกษียณอาย/ุพอ่บา้น/แม่บา้น 

 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

1. [  ]  ตํ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท  2. [  ]   10,001- 20,000 บาท  

3. [  ]   20,001- 30,000 บาท   4. [  ]    30,001- 40,000 บาท 

 5. [  ]  40,001 บาทข้ึนไป 

 

 

 



 

ตอนที ่2    

 

คาํช้ีแจง   หากท่านพึงพอใจ กรุณาเขียนเคร่ืองหมาย   √   ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

 

  ระดบัความพึงพอใจ 

ประเดน็         

  

พึงพอใจ

มากท่ีสุด 

พึงพอใจ

มาก 

พึงพอใจ

ปานกลาง 

พีงพอใจ

นอ้ย 

พึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 

1.ดา้นผลิตภณัฑธ์นาคาร           

1.1 การมีผลิตภณัฑแ์ละบริการทางดา้นเงินฝากท่ี

หลากหลายไวบ้ริการ           

1.2 มีผลิตภณัฑแ์ละบริการทางดา้นสินเช่ือท่ีหลากหลาย           

1.3 การมีผลิตภณัฑแ์ละบริการทางดา้นอ่ืน ๆ ไวบ้ริการ 

เช่น กองทุนรวม สินเช่ือเพื่อการอุปโภค-บริโภค(ลิสซ่ิง) 

การประกนัวินาศภยั  การประกนัชีวิต           

1.4  ความหลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ท่ี

ใหบ้ริการผา่นเคร่ืองฝาก-ถอนอตัโนมติั           

1.5 ความหลากหลายของการใหบ้ริการในอินเตอร์เน็ต 

แบงกก้ิ์งและ TMB โฟนแบงกก้ิ์ง 1558           

2. ดา้นช่องทางการใหบ้ริการ           

2.1 การมสีาขาหรอืจุดบรกิารรวมถงึตู ้ATM ทัว่ถงึ 

ใชบ้รกิารไดง้า่ย           

2.2 การมสีาขาหรอืจุดบรกิารทีเ่ปิดใหบ้รกิารนอก

เวลาปกต ิ           

2.3 การมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ เช่น 

เคร่ืองฝาก/ถอนเงิน/ปรับสมุดอตัโนมติั           

2.4 มีระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในการใหบ้ริการ  เช่น

อินเตอร์เน็ตแบงกก้ิ์ง และ  TMB โฟนแบงกก้ิ์ง 1558 

           

2.5 การใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลทางโทรศพัท ์เพื่อ

สอบถามขอ้มูลผลิตภณัฑ ์อายดับตัรเอทีเอม็ หรือแจง้

สมุดบญัชีสูญหาย 

           



ประเดน็  

ระดบัความพึงพอใจ 

        

  

พึงพอใจ

มากท่ีสุด 

พึงพอใจ

มาก 

พึงพอใจ

ปานกลาง 

พีงพอใจ

นอ้ย 

พึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุด 

  5 4 3 2 1 

2.6 การมีการจดัตกแต่งสถานท่ีใหดู้ทนัสมยั และ 

เป็นสดัส่วนในการใหบ้ริการ           

3. ดา้นพนกังาน           

3.1 พนกังานมีความกระตือรือร้น และมีความใส่ใจใน

การใหบ้ริการ           

3.2 พนกังานแต่งกายทนัสมยั แสดงใหเ้ห็นถึงความ

คล่องแคล่วในการใหบ้ริการ           

3.3 พนกังานมีความรอบรู้ในทุกผลิตภณัฑ ์สามารถช้ีแจง 

ใหท้ราบรายละเอียดไดอ้ยา่งเขา้ใจ           

3.4 พนกังานสามารถช้ีแจง แนะนาํ ใหข้อ้มูลท่ีลูกคา้

สอบถามไดอ้ยา่งชดัเจน           

4. ดา้นกระบวนการ           

4.1 มีขั้นตอนการใหบ้ริการท่ีไม่ยุง่ยาก สะดวก รวดเร็ว           

4.2 มีบริการท่ีรวดเร็วทนัต่อความตอ้งการของลูกคา้           

4.3 มีการนาํเทคโนโลยทีนัสมยัมาใชเ้พิ่มความสะดวกต่อ

การใชบ้ริการ           

4.4 ท่านคิดวา่ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารท่ี    

ใหบ้ริการอยา่งสะดวก 

     

5. ดา้นสถานท่ี           

5.1  มีสาขาเพื่อรองรับการใชบ้ริการของลูกคา้มากพอ      

5.2  ท่ีตั้งของสาขาอยูใ่นทาํเลท่ีดี      

5.3  สถานท่ีจอดรถเพียงพอกบัความตอ้งการ      

 

ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
 

......................................................................................... ................................................................................................. ....... 

.............................................................................................. ............................................................................................. ...... 

................................................................................................... ........................................................................................ ...... 

........................................................................................................ ................................................................................... ...... 

 



 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 



 

 

แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

เรื่อง 

การศึกษาปัญหาการดาํเนินงานในส่วนความพึงพอใจด้านความสะดวกของลกูค้า 

ท่ีมีต่อธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) และกาํหนดกลยทุธเ์พ่ือแก้ไขปัญหา 

 
คาํช้ีแจง 

แบบสมัภาษณ์น้ีจดัทาํขึน้เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาหลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ทราบถงึมมุมองของผูบ้รหิารในดา้นการ

ใหบ้รกิาร  ของธนาคาร รวมทัง้ทราบปญัหาสาเหตุ เพือ่หากลยทุธใ์นการแกไ้ขปญัหาใหแ้ก่องคก์ร 

ผูว้จิยัขอใหท้า่นตอบแบบสอบถามใหต้รงกบัขอ้มลูของทา่นมากทีส่ดุ และตอบทุกขอ้ 

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อการวจิยัโดยการตอบแบบสมัภาษณ์ของทา่นจะไมม่ผีลกระทบใดๆ ต่อทา่น 

ผูว้จิยัขอขอบคุณทีก่รณุาเสยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามของทา่นมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 

1. มมุมองเรือ่งการใหบ้รกิารของธนาคาร ในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รหิารทีอ่ยูใ่นองคม์ากวา่ 30 ปี 

2. กระบวนการทาํงานในองคเ์ป็นอยา่งไร มอีะไรเป็นอุปสรรคหรอืไม ่

3. การใหบ้รกิารของพนกังานหน้าดา่นเป็นอยา่งไร 

4. มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัสาขาหรอืจุดใหบ้รกิารอื่นๆของธนาคารอยา่งไร มคีวามเพยีงพอ

หรอืไม ่

5. จากการทีธ่นาคารเคยควบรวมกจิการจากสามสถาบนันัน้  ปจัจุบนัพนกังานในองคก์รมี

ความสามคัคกีนัแลว้หรอืไม ่หรอืมผีลทางดา้นลบในการดาํเนินงานหรอืไม ่

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวติัผูศึ้กษา 

 

นางสาวธญัญรตัน์  กูต้ลาด  เกดิเมือ่วนัที ่  11  เมษายน  2524  สาํเรจ็การศกึษาระดบั

ปรญิญาตรหีลกัสตูรนิเทศศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาวารสารศาสตร ์ จากมหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เมือ่ปีการศกึษา 2545 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขา

การจดัการ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2553 เขา้ทาํงานทีธ่นาคาร

ทหารไทย  จาํกดั (มหาชน) ตําแหน่งผูจ้ดัการงานกจิการธุรกจิทหารสมัพนัธ์  สาํนกังานใหญ่ ตัง้แต่

ปี 2550 จนถงึปจัจุบนั 

 

 

 

 

 


	ปก IS
	
	การใช้งานเครื่องมือ
	การบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) มิใช่เป็นการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้ลูกค้าแต่เป็นการส่งมอบบริการตามความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเพื่อให้ลูกค้าเป้าหมายที่ได้รับบริการไปแล้วเกิดความพึงพอใจ  เพราะว่าการส่งมอบบริการที่ดีที่สุด อาจต้องลงทุน...
	ในการให้บริการลูกค้าเรามักจะได้ยินบ่อย ๆว่าต้องมีคุณภาพหากมาพิจารณาว่าต้องมีคุณภาพเป็นอย่างไร เราก็อาจได้คำตอบว่า “ก็บริการตามที่ลูกค้าต้องการ” ในทางปฏิบัติแล้วหากเราจะทำการบริการอย่างมีคุณภาพจะต้องพิจารณาหลาย ๆ มุมประกอบกันให้ได้สมดุล ดังนี้ การบริกา...
	การส่งมอบบริการ  เป็นการพิจารณาที่จุดสัมผัสบริการ (Touch Point)ว่าในการให้บริการลูกค้าของบริษัทเรามีจุดสัมผัสบริการอะไรบ้างองค์กรต้องบริหารจุดสัมผัสบริการทุกจุดที่องค์กรมีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์กรต้องการส่งมอบให้แก้ลูกค้า
	ความต้องการของลูกค้าเป้าหมายเป็นการกำหนดว่าลูกค้าที่เราให้บริการในธุรกิจนั้น ลูกค้ากลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าเป้าหมายคืออะไร
	ธุรกิจอยู่รอด  คือการให้บริการมิใช่เราให้บริการตามใจลูกค้าไปเสียทุกอย่างแต่ต้องออกแบบบริการที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกพอใจ และตอบโจทย์ธุรกิจ คือบริษัทมีกำไรหรืออยู่รอด
	ในการสร้างบริการอย่างมีคุณภาพ มีเกณฑ์ที่ช่วยในการออกแบบบริการ ดังนี้
	1. ความถูกต้อง (Accuracy)เรื่องของความถูกต้องในงานบริการมิใช่ความถูกต้องตามหลักเหตุผลเท่านี้แต่ต้องเป็นความถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าในการให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจบริการในรูปแบบใดๆบริษัทและพนักงานต้องคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องหรือถูกเรื่อง...
	2. เวลา (Time) การให้บริการของลูกค้ามีเวลาใน  2 ลักษณะ คือ
	2.1 เวลาให้บริการ คือเวลาที่บริษัทใช้ในการให้บริการลูกค้าแต่ละรายซึ่งนิยมเรียกว่า SLA (Service Level Agreement) เป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่ลูกค้าจะบอกว่าบริการของเราดีหรือไม่ดี
	2.2 เวลารอคอย คือ เวลาที่ลูกค้าใช้ในการรอรับบริการซึ่งส่วนใหญ่ในงานบริการลูกค้าไม่มีขอบเขตการรอคอยใด ๆแต่ด้วยข้อจำกัดในการลงทุนทางธุรกิจบริษัทไม่สามารถลงทุนอย่างสูงเพื่อลดการรอคอยของลูกค้า วิธีที่นิยมปฏิบัติกันก็คือทำให้ลูกค้ารู้สึกดี รู้สึกผ่อนคลาย ข...
	จากภาพบริษัทที่มีมาตรฐานการให้บริการจะทำการสร้างมาตรฐานบริการและรักษาระดับบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการตามมาตรฐานทุกครั้งทุกที่ ทุกเวลา เมื่อความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปบริษัทก็ทำการยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อสร้างความพึงพอใจ...
	บริษัทที่ให้บริการแบบไม่มีมาตรฐานบริการมองจากกราฟจะเห็นว่าระดับมาตรฐานการบริการจะแกว่งไปแกว่งมา มีความไม่แน่นอนสูงลูกค้าไม่ได้คาดหวังอะไรกับการให้บริการไม่นานบริษัทนี้ก็จะไม่มีลูกค้าเพราะลูกค้าไม่มั่นใจในบริการ จะไปหาเจ้าอื่นหมด
	โดยสรุปในการบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ ผู้ที่จะเป็นผู้ตอบก็คือลูกค้าบริษัทต้องหาความต้องการของลูกค้าเป้าหมายให้ได้ และส่งมอบให้ลูกค้าพอใจอันเกิดจากการทำงานภายในองค์กร อย่างมีรูปแบบ มีระบบ มีมาตรฐาน มิใช่เพียงแต่มีใจ (Service Minded) เพียงอย่างเดียว
	การบริการอย่างมีคุณภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของงานบริการ  และเป็นสิ่งจำเป็นที่ธนาคารทหารไทยต้องให้ความสำคัญ  การที่พนักงานมีใจบริการ(Service Minded) เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ธนาคารต้องหาคำตอบของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และส่งมอบให้ลูกค้าพอใจอันเกิดจากการทำงานภ...
	ในการสร้างบริการอย่างมีคุณภาพ มีเกณฑ์ที่ช่วยในการออกแบบบริการ ดังนี้
	1. ความถูกต้อง (Accuracy) เรื่องของความถูกต้องในงานบริการ ซึ่งมิใช่ความถูกต้องตามหลักเหตุผลเท่านั้น   แต่พนักงานผู้ให้บริการต้องคำนึงถึงเรื่องความถูกต้องตามที่ลูกค้าต้องการ พนักงานต้องตั้งใจฟังข้อมูลหรือคำถามของลูกค้า เพื่อทราบถึงหัวข้อหลักๆ ที่ลูกค้า...
	ในด้านดำเนินงานของพนักงานนั้น  ต้องดำเนินงานอย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีปฎิบัติของธนาคาร ต้องมีความระเอียด  รอบคอบ เนื่องจากเรื่องเงินทองเป็นสิ่งที่อ่อนไหว หากผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ลูกค้ารู้สึกขาดความเชื่อมั่นต่อธนาคาร  และในยุคปัจจุบันเป็สังคม So...
	2. เวลา  (Time)  การให้บริการของลูกค้ามีเวลาใน 2 ลักษณะ คือ  เวลาในการให้บริการ พนักงงานต้องให้เวลาแก่ลูกค้าในการให้บริการ มีการพูดคุยที่ไม่เร่งรีบจนเกินไป  แต่ธนาคารควรกำหนดว่าการทำธุรกรรมประเภทนั้นๆ จะต้องใช้เวลาประมาณเท่าใด  อีกลักษณะคือ  ช่วงเวลาท...
	ทั้งนี้ธนาคารควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยการฝึกบรมพนักงานให้มีความคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้น  เนื่องจากพนักงานบางสาขาส่วนใหญ่เป็นหนุ่มสาวที่เพิ่มเข้าทำงานไม่นาน ยังไม่มีทักษะและประสบการณ์ที่ชำนาญมากนัก  จึงใช้เวลาในการให้บริการค่อนข้างนาน ทั้งนี้ วิธีที่...
	3. สม่ำเสมอ (Consistency) ธนาคารต้องให้บริการที่มีมาตรฐาน สม่ำเสมอทุกวัน ทุกเวลา และรักษาระดับมาตรฐานอยู่ตลอด เมื่อลูกค้ามากลับมาใช้บริการ พนักงานต้องให้บริการที่ดีมีมาตรฐานในการให้บริการทุกครั้ง และไม่ด้อยไปกว่าครั้งก่อน เพราะลูกค้าต้องการความสม่ำเสมอ
	อย่างไรก็ตาม  จากข้อมูลทำให้ผู้ศึกษาวิเคราะห์ได้ว่า  ธุรกิจธนาคารจำเป็นที่จะต้องนำกลยุทธ์ การบริการอย่างมีคุณภาพ (Service Quality) เข้ามาใช้ภายในองค์กรของตน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในธนาคาร โดยมีการจัดฝึกอบรมแก่พนักงานให้ตระหนักถึงข้อดีของการให้บริ...


