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บทคดัย่อ

HUB MBK โซน A จาํนวน
3 , สาขาสยามสแควร ์และสาขาพารากอน

(HUB
MBK โซน A จาํนวน 3 สาขา)

3 สาขา ใหเ้กิ
100 ชุด และ

โอกาส และ อุปสรรค (SWOT Analysis), ทฤ
ยุทธ์ (TOWS Matrix), ทฤษฎกีารวเิคราะหป์จัจยัทางการแข่งขนั (Five Forces Model), ทฤษฎกีาร
วเิคราะหป์จัจยัภายนอก (PEST Analysis)
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(มหาชน) Thanachart Company Limited
ปี 2554

99.95 ของธนาคารนครหลวงไทย
. งจะทําให้ธนาคารธนชาตยกระดบัเป็น

5 680 สาขา
เอทเีอม็มากกว่า 2,100 80 สํานักงาน และมี

โดยธนา ท่านจะ
2554ประกนัชวีติ บรกิารผลติภณัฑด์า้นการลงทุน บรกิาร

ดา้นการโอนเงนิ บรกิารชาํระเงนิและหกับญัช ีบรกิารธุรกรรมการคา้ต่างประเทศ
วิสยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทั
วิสยัทศัน์

มุ่งเน้นการสรา้งสรรค์ความเป็นเลศิให้แก่
ผลติภณัฑ์และบรกิารจากความร่วมมอื ของทุกบรษิทัภายในกลุ่ม และสามารถตอบสนองทุกความ
ตอ้งการทางการเงนิ
พนัธกิจ

พนัธกิจต่อลกูค้า
ตภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิของแต่ละธุรกจิใหส้ามารถ แข่งขนัได้

อย่างมปีระสทิธภิาพ
บรกิารทางการเงนิของต่างธุรกจิในกลุ่มเขา้ดว้ยกนั และ
ทาํใหล้กูคา้เกดิความพึ

พนัธกิจต่อคู่แข่งขนั
เคารพ ในการแขง่ขนัอยา่งใสสะอาด โปรง่ใส และจะไมท่าํการแข่งขนัโดยการใส่รา้ยคู่แข่งขนั ไม่ว่า

จะด้วยประการใดๆ และไม่ทําการสรา้งศตัรูในทางธุรกจิกบั
คู่แขง่ขนั

พนัธกิจต่อคู่ค้า
และดําเนินธุรกจิต่าง

ตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปฏบิตัต่ิอกนัอย่างให้เกยีรติ
เป็นพนัธมติรทางธุรกจิในระยะยาว



ธนาคารก็มศีกัยภาพในการให้บรกิารแก่ลูกค้าอย่ นเทคโนโลย ีความ
เอาใ

เลศิในการบรกิาร ให้สามารถแข่งขนักบัคู่แข่งในตลาดได้ โดยธนาคารมกีารจดัทําโครงการ “ Branch
Service Best Practice” .ศ. 2550

ดําเนินการโดย สํารวจความพงึพอใจในการให้บรกิาร มกีารจดัทําการประเมนิความพงึพอใจจากลูกค้า
ธนาคาร โดยมมีุมมอง 5 10 คะแนน

5 ไดแ้ก่
1. รปูแบบลกัษณะ (Tangibles) ประกอบดว้ย 4 ส่วนไดแ้ก่
2. (Reliability) ประกอบดว้ย 5 ส่วน ไดแ้ก่
3. การตอบสนอง (Responsiveness) ประกอบดว้ย 4 ส่วนไดแ้ก่
4. (Assurance) ประกอบดว้ย 4 ส่วนไดแ้ก่
5. การดแูลเอาใจใส่ (Empathy) ประกอบดว้ย 5 ส่วนไดแ้ก่

(HUB MBK
โซน A จาํนวน 3 สาขา คอื  สาขาพารากอน , , สาขาสยามสแควร)์ ลดลงจากปี
พ.ศ. 2553 ดงัภาพ 1.3 และบรเิวณใกลเ้คยีง มธีนาคารคู่แข่งให ้ลูกคา้เลอืกใชบ้รกิาร หลายธนาคาร

จะมสี่งผลต่อธนาคารในการรกัษาฐานลูกคา้เดมิ และการ ลูกคา้ใน
อนาคต

ภาพ 1.3 คะแนนประเมนิ Branch Service Best Practice ปี พ.ศ. 2552 -2554
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การประเมนิผลโครงการ Branch Service Best Practice คอืการประเมนิความพงึพอใจของ
ลูกค้า จากการปฎิบตัิงานของพนักงาน

พารากอน , สาขาส

Transaction 3
จาํนวนมจีาํนวน Transaction ลดลง

Transaction ลดลง
ระยะกลาง

สญูเสยีโอก
ระยะยาว

ลกูคา้อาจเลกิใชบ้รกิารกบัธนาคารธนชาต 3 สาขา

2

“การ ของลูกค้าธนาคารธนชาต Hub
MBK โซน A”

1. แนวคดิทฤษฎคีวามพงึพอใจ
2. แนวคดิการบรหิารลกูคา้สมัพนัธ์ (Customer Relation Management)
3. แนวคดิและทฤษฎแีรงจงูใจ
4. แนวคดิทฤษฎกีารวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis)
5. (TOWS Matrix)
6. ทฤษฎปีระสทิธภิาพ



7. ทฤษฎวีเิคราะหป์จัจยัทางการแข่งขนั (Five forces Model)
8. ทฤษฏกีารวเิคราะหป์จัจยัภายนอก (PEST Analysis)
9.

3
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา

1. แนวทางการศึกษา
“การ อ Hub MBK

โซน A” (Primary Data) จากการสอบถามโดยใช้
มาใช้บรกิาร กบั

มภายนอก PEST Analysis

แบบจาํลอง 5 ปจัจยั (Five Forces Model) การวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้
SWOT Analysis และการวเิคราะหก์ลยทุธด์ว้ย TOWS Matrix

ระเบียบวิธีการศึกษา
มความพงึพอใจของลูกคา้ Hub MBK โซน A ของ

ธนาคารธนชาต

การเกบ็รวบรวมข้อมลู
ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data)

เกบ็ขอ้มลูแบบสํารวจ (Exploratory Research) ในการเกบ็ขอ้มูล
(จาํนวน 100 ชุด)

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง
บถามจาก

3 สาขา คอื , สาขาสยาม สแควร,์ สาขา
60

40 5 - 23 ธนัวาคม 2554 ช่วงเวลาระหว่าง10.00 – 20.00 น. โดยแบบสอบถามได้
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2. การวิเคราะหข้์อมลู
2 ส่วน

1 ขอ้มลูปฐมภูมิ จากการใชแ้บบสอบถามสาํรวจผูใ้ชบ้รกิาร
2 วเิคราะหจ์ากแนวคดิ ท

และ อุปสรรค (SWOT Analysis) วเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนั (FIVE FORCE Model) และการนําขอ้มลู
มากําหนดกลยทุธแ์ละแนวทางแกไ้ขปญัหา โดยใช้ TOWS Matrix

2.1 วิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู
ในการสาํรวจจากแบบสอบถาม 1 และส่วน 2 การทําการ

สาํรวจโดยใชแ้บบสอบถาม ทาํการสอบถาม 3 สาขา คอื สาขา
, สาขาสยามสแควร,์ สาขาพารากอน โดยจดัทําแบบสอบถามจาํนวน 100 ชุด เป็น

ชบ้รกิารกบัธนาคารเป็นประจาํ จาํนวน 60 40 คน ในระหว่าง
5 - 23 ธนัวาคม 2554 เวลา 10.00 – 20.00 น. สามารถสรปุไดว้่า

เป็นเพศหญงิรอ้ยละ 62.00 และมช่ีวงอายรุะหว่าง มช่ีวงอายรุะหว่าง 26 - 35 ปี รอ้ยละ 45.00 มี
สถานภาพโสด รอ้ยละ 53.00 มรีะดบัการศกึษาสงูสุดระดบัปรญิญาตร ี รอ้ยละ 61.00 ประกอบอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน รอ้ยละ 51.00 30,001 - 40,000 บาท รอ้ยละ 27.00

73.00 โดยมเีห
,ใกลบ้า้น รอ้ยละ 50.00 4 - 6

30.00 และใชบ้รกิารดา้นเงนิฝาก รอ้ยละ 58.00 โดยมรีะยะเวลาการเป็นลกูคา้
1 - 3 ปี รอ้ยละ 47.00



วเิคราะหแ์บบสอบถาม 3 ร สามารถสรุปไดด้งั
3.1

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ
ระดบัความ

พึงพอใจ

ความหมาย

1.พนกังานแต่งกายสุภาพ เรยีบรอ้ย 3.97 มผีลต่อความพงึพอใจมาก

2. อย 3.96 มผีลต่อความพงึพอใจมาก

3. พนกังานเขา้มาทกัทาย พดูจาสุภาพ และ
กริยิามารยาทอ่อนโยน

3.85 มผีลต่อความพงึพอใจมาก

4.พนกังานเอาใจใส่ดแูล และใหค้วามช่วยเหลอื
ตลอดการใชบ้รกิาร

3.69 มผีลต่อความพงึพอใจมาก

5.พนกังานสามารถตอบขอ้ซกัถามและแกป้ญัหา
ใหล้กูคา้ได้

3.38 มผีลต่อความพงึพอใจปานกลาง

6.
ผลติภณัฑ์

2.59 มผีลต่อความพงึพอใจน้อย

7.พนกังานใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็และมคีวาม
ถูกตอ้ง

2.48 มผีลต่อความพงึพอใจน้อย

ในการสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นระดบัความพงึพอใจสามารถสรุปไดด้งั
1. ลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก ในดา้นพนกังานแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย,
เรยีบรอ้ย, ดา้นพนกังานเขา้มาทกัทาย พดูจาสุภาพ และกริยิามารยาทอ่อนโยน และดา้นพนกังานเอาใจ
ใส่ดแูล และใชค้วามช่วยเหลอืตลอดการใชบ้รกิาร
2. ลกูคา้มคีวามพงึพอใจปานกลาง ในดา้นพนกังานสามารถตอบขอ้ซกัถาม และแกป้ญัหาใหล้กูคา้ได้
3.
ใหบ้รกิารอยา่งรวดเรว็ และมคีวามถูกตอ้ง



1. มตั ิเช่น ตูฝ้ากเงนิ, ตูป้รบัสมดุเงนิฝาก
ATM

2.
3. ATM

ATM มไีมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้
4. ตอ้งการใหพ้นกังานพฒันาดา้นความรวดเรว็ในการทํารายการ
5.
การวิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค SWOT Analysis
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน
จดุแขง็ Strength
S1.
S2.
S3. พนกังานมคีวามเอาใจใส่ดแูล และใหค้วามช่วยเหลอืลกูคา้ ตลอดการใชบ้รกิาร
S4.
S5.
ได้

กคา้เขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคาร จะมพีนกังานต้อนรบัลกูคา้ และคอยช่วยเหลอืลกูคา้ตลอดการ

จดุอ่อน Weakness
W1. ธนาคารมรีะเบยีบการปฏบิตังิ
W2. พนกังานใหบ้รกิารชา้ และมคีวามผดิพลาดค่อนขา้งมาก
W3.
W4. ระบบ IT ATM ยงัไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการของลกูคา้
W5.



จากการวเิคราะห์ปจัจยัสภาพแวดล้อมภายในของธนาคาร ทําให้ทราบจุดอ่อนของธนาคารว่า
การลูกคา้ไดช้า้ และยงัมคีวามผดิพลาดจากการ

ทาํรายการค่อนขา้งมาก
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก
โอกาส Opportunity
O1.
อนาคต
O2.
O3.

รถยนต์มฐีานลูกค้าเป็นจาํนวนมาก และสาขาของธนาคารมกีารเปิดให้บรกิารในหา้งสรรพสนิค้า ทําให้

อปุสรรค Threat
T1. .ร.บ.คุม้ครองเงนิฝากในปี 2555

T2. ธุรกจิธนาคารของคู่

T3.
ไมใ่ช่ธนาคาร (Non-bank)

จากการวเิคราะหอุ์ปสรรคของธนาคาร ทําใหท้ราบว่า ตลาดทางการเงนิจะทําการหาลูกคา้ไดย้าก
.ร.บ.

1,000,000

ลกูคา้ใหใ้ชบ้รกิาร



3.2 การประมวลผลการศกึษา โดยใช้ TOWS Matrix

ปัจจยัภายนอก

ปัจจยัภายใน

Strengths (S) Weakness (W)
1. พนกังานมมีารยาท สุภาพ
2. ส เป็นระเบยีบ
3. พนักงานมคีวามเอาใจใส่
ดูแล และให้ความช่วยเหลือ
ลกูคา้ ตลอดการใชบ้รกิาร
4.
หลากหลาย ให้ลูกค้าได้เลอืก
ตามความตอ้งการ
5. ธนาคารมีฐานลูกค้าด้าน

ส า ม า ร ถ พัฒ น า ข ย า ย ไ ป
ผลติภณัฑด์า้น

1. ธนาคารมรีะเบยีบในการ

เกดิความล่าชา้ในการทาํงาน
2. พนักงานให้บรกิารช้าและ
ผดิพลาดค่อนขา้งมาก
3.ขาดความรูค้วามผลติภณัฑ์
4. ระบบIT

ตู้ ATM ยงัไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการ
5. การให้ความรูแ้ก่พนักงาน
ยั ง ไ ม่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ไ ม่

พนกังาน

Opportunity (O) SO Strategies WO Strategies
1.

ธนาคารไดใ้นอนาคต
2. นต์
จากโครงการของรฐับาล
3.

รถ

S3+S4+O1

ในการทํ า ง านมุ่ ง เ น้นการ

ช่วย
อํานวยความสะดวกให้แ ก่

W3+W5+O1
กลยทุธ ์สรา้งความรูใ้นงาน
มุ่ ง เ น้ น ก า ร ก า ร พั ฒ น า
พ
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะสมกบัความต้องการ
ของลกูคา้



Threat ST Strategies WT Strategies
T1. ลกูคา้มอีํานาจต่อรองมาก

.ร.บ.
คุม้ครองเงนิฝาก ทาํใหล้กูคา้
อาจเลอืกฝากเงนิ กบัธนาคาร

T2. คู่แขง่มกีารทาํตลาดเชงิ
การนําเสนอ

ใหล้กูคา้
T3.คู่แขง่

ไทย และ

(Non-
bank)

S1+S2+S3+T1
กลยทุธ์ Diamond Branch

รองรบัลกูคา้ใหม้คีวาม
สะดวกสบาย โดดเด่นต่างจาก

W1+T2+T3
กลยทุธค์วามปลอดภยัใน
ขอ้มลูของลกูคา้ ใชร้ะเบยีบ

ความปลอดภยัในขอ้มลูของ
ลกูคา้ สรา้งความแตกต่างจาก
คู่แขง่

จากการศึก 1 ดความสามารถในการทาํงาน
1. หลกัการและเหตผุล

3

, ATM

ปรบัปรุงระบบงาน และอุปกรณ์

2. วตัถปุระสงค์
2.1 Silverlake ใหม้คีวามซบัซอ้นลดลง ช่วยใหร้ะยะเวลาในการทํารายการของ

2.2
2.3 ลดระยะเวลาในการทาํธุรกรรม ทาํให้



2.4

3. เป้าหมายของโครงการ
3.1 ดา้นปรมิาณ

ในดา้นความรวดเรว็จากการใช้บรกิาร ใหร้ะดบัความ
3.6

3.2 ดา้นคุณภาพ

4. ลกัษณะของโครงการ
ธุรกรรม คือระบบ

“Silverlake”
การทํารายการ รวมถึงการติ

อตัโนมตั,ิ ,
ATM

ATM ATM มไีม่พอต่อ
การใหบ้รกิาร จะทําใหลู้กคา้เสยีผ

5. แนวทางการดาํเนินงาน
5.1 IT ของธนาคาร, ,ฝ่าย

ขอ้ผดิพลาดในการปฏบตังิานอยา่งแทจ้รงิ
5.2

5.3 ดาํ
5.4 ประเมนิผลการดาํเนินงาน

6. งบประมาณ
6.1 ATM , CDM , PASSBOOK UPDATE 8,000,000 บาท
6.2 ค่าการพฒันาระบบ ,ค่าจา้งพนกังาน 900,000 บาท

รวม 8,900,000 บาท



7. การติดตามและการประเมินผล
7.1. สามารถคํานวณระยะเว
ระบบงานแลว้มกีารใชร้ะยะเวลาลดลงเท่าใด
7.2.

8. ข้อดี
8.1. การลงทุนในการพฒันาระบบง
8.2. 5-
10 ปี
8.3. 1 Transactionได้

9. ข้อเสีย
9.1.
9.2.
9.3.

ดเด่นของธนาคาร คอื
ATM, ตู้ปรบัสมุด

เงนิฝาก,

4
สรปุ และอภิปรายผลการศึกษา

สภาพเศรษฐกจิและสงัคมในปจัจบุนั ธุรกจิทุกประเภทมกีารแขง่ขนัใน
และในธุรกจิ

, การเน้นคุณภาพดา้นการบรกิาร, การพฒันาเทคโน
การทําธุรกรรมลดลง,

จากการศกึษา Hub MBK โซน A
และไดร้วบรวมขอ้มลู ความพงึพอใจของลกูคา้

สภาพแวดลอ้มภายนอก PEST Analysis



องคก์ร วเิคราะหก์ารแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมดว้ย แบบจาํลอง 5 ปจัจยั (Five Forces Model) การ
วเิคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis และการวเิคราะหก์ลยทุธด์ว้ย
TOWS Matrix

3 สาขา
, สาขาสยามสแควร,์ สาขาพารากอน  สามารถสรปุไดว้่า

ดา้นความพงึพอใจ

กาย 3.97
มคีวามสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย มคี่าระดบัความพงึพอใจ เท่ากบั 3.96 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจดา้น

นโยน มรีะดบัความ
3.85 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจดา้นพนกังานเอาใจใส่ดแูล และใหค้วามช่วยเหลอื

3.69 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจดา้นพนกังาน
ย เท่ากบั 3.38 ลกูคา้มี

เท่ากบั 2.59 ลกูคา้มคีวามพงึพอใจดา้นพนกังานใหบ้รกิารอย่างรวดเรว็ และมคีวามถูกตอ้งมรีะดบัความ
2.48

ดา้นความรูด้า้นผลติภณัฑข์องธนาคาร และ ความรวดเรว็และความถูกตอ้ง

1. 1
2. 2 สรา้งความรูใ้นงาน
3. 3 กลยทุธ์ Diamond Branch
4. 4 กลยทุธค์วามปลอดภบัในขอ้มลูของลกูคา้

ผูศ้กึษาเลอืกใชก้ลยุทธ์

อ่อนโยน ตลอดการใช้บรกิาร



ข้อจาํกดัในการศึกษา
1. ไมส่ามารถเปิดเผยขอ้มลูได้ ทาํให้


