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บทคัดย่อ 

 
     การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหาการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาด

เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 
กรณีศึกษา บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งปัญหาขององค์กรคือ ยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 
(Bancassurance) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด โดย
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งทางการตลาด
ธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) เพื่อศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ
เพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) เพื่อศึกษาแนวทางใน
การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ให้
สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม โดยออกแบบการ
วิจัย เป็นแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกตามกรอบแนวคิดของกระบวนการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

    ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์การเติบโต ซึ่งจะท าให้ธนาคารมี
โอกาสเติบโตเป็นผู้น าตลาดด้านธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) กลยุทธ์ระระดับ
หน่วยธุรกิจ คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
คือ กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า



 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

1. องค์กรและลักษณะธุรกิจขององค์กร 
ชื่อองค์กร ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

"KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED" 
 “KBank” 

ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ 

เขตราษฎร์บูรณะ  กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10140 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 
วิสัยทัศน์ 

ธนาคารกสิกรไทยมุ่งม่ันเป็นสถาบันการเงินที่ม่ันคงที่สุด ที่ริเริ่มในสิ่งใหม่ และกระท า
ทุกวิถีทางเพื่อเป็นสถาบันการเงินไทยที่ให้บริการอย่างดีที่สุดแก่ลูกค้า 
 
พันธกิจ 

ธนาคารกสิกรไทย มุ่งม่ันในการเป็นสถาบันการเงินไทยที่แข็งแกร่ง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าด้วยบริการด้านการเงินที่หลากหลาย ครบถ้วน  ในคุณภาพ
มาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุผลที่ดี
และเป็นธรรม ต่อลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และประเทศไทย 
 
ค่ำนิยมหลัก 

1. การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
2. การท างานร่วมกันเป็นทีมของทั้งเครือ 
3. ความเป็นมืออาชีพ 
4. การริเริ่มสิ่งใหม่ 



 
2 

 

1.1 ควำมเป็นมำ ข้อมูลองค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร 
 บมจ.ธนาคารกสิกรไทยประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับอนุญาตไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินฯ และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยให้บริการผ่านเครือข่ายสาขาทั่ว
ประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ  ทั้งสาขาเต็มรูปแบบ
และสาขาย่อย จ านวน 808 สาขา โดยให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารและประชาชน  ทั่วไปผ่าน
เครื่อง ATM ที่ติดตั้งอยู่ในสาขาและนอกสถานท่ีทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาค 
จ านวน  7,471  เครื่อง นอกจากนี้   ยังได้ติดตั้งเครื่องฝากเงินอัตโนมัติที่สาขาของธนาคาร 
จ านวน 1,014 เครื่อง ธนาคารยังมีสาขาในต่างประเทศอีก 4  สาขา และส านักงานตัวแทน 4 
แห่ง โดยมีศูนย์กลางการด าเนินงานและให้บริการทีส านักงานใหญ่ 
 

  
ภาพที่ 1.1 แสดงสัดส่วนจ านวนสาขาและจ านวน      ภาพที่ 1.2 แสดงสัดส่วนจ านวนพนักงาน                
เครื่องเอทีเอ็ม ปี พ.ศ. 2543-2554                        ปี  พ.ศ. 2543 – 2554                         
ที่มา : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย                            ที่มา : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

แม้ว่าภาพรวมของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยในปี 2553 จะสูงขึ้นจากการ
หดตัวในปี 2552 แต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงระหว่างปี 
ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวและปัญหาเศรษฐกิจคู่ค้าหลักของไทย เหตุไม่สงบทางการเมืองใน
ประเทศ ปัญหาอุทกภัยในหลายพื้นที่ อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มสูงขึ้น เครือ
ธนาคารกสิกรไทยซึ่งด าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง ภายใต้กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ชัดเจนที่มี   
ยุทธศาสตร์ในการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าด้วย     ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจร จึงสามารถด าเนินธุรกิจอย่าง
ประสบความส าเร็จได้ 



กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส าคัญ ซึ่งได้มีการด าเนินการในปี 2553 ได้แก่ การปรับปรุงการ
แบ่งกลุ่มลูกค้าจากเดิม  7 กลุ่ม เป็น 8 กลุ่มลูกค้า เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดย เพิ่มเติมกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง  (High 
Net Worth Individual) ซึ่งมีความต้องการบริการทั้งด้านการเงินและ  นอกเหนือจากบริการทาง
การเงินในลักษณะที่เฉพาะเจาะจง อันจะช่วยให้ธนาคารสามารถบริหารจัดการและก าหนด
รูปแบบของการดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ให้มีความชัดเจนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

นอกเหนือจากนั้น ธนาคารยังด าเนินการเพิ่มความร่วมมือกับบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต 
จ ากัด ผ่านกระบวนการสร้างความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ (Strategic Integration) เพื่อประสาน
ความเชี่ยวชาญของธนาคารและบริษัท  เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด มาใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการ การยกระดับความร่วมมือด้านกระบวนการ   หลังการขายรวมถึง
ความสามารถพื้นฐานขององค์กร เพื่อผลักดันให้เครือธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้น าในธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ดังจะเห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 60 เม่ือเทียบกับปี 2552 ส่งผลให้ธนาคาร
กสิกรไทยมีส่วนแบ่งการตลาดส าหรับธุรกิจประกันชีวิตใหม่ผ่านช่องทางธนาคารเป็นอันดับที่ 1 
ของอุตสาหกรรม  
 นอกจากนี้ ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนที่น่าจะ
รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่อง ตามแรงสนับสนุนจากทั้งนโยบาย
ส่งเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจท้ังของ   ภาครัฐและเอกชนจีน รวมถึงการเปิดเสรีทางการค้า
ระหว่างประเทศ เครือธนาคารกสิกรไทยจึงได้สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและ
พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศจีน รวมถึงโครงการปล่อยกู้ร่วมกับธนาคารไชน่าหมินเซิง    ท าให้
ธนาคารมีความรู้ความเข้าใจและม่ันใจในการท าธุรกิจ รวมถึงมองเห็นโอกาสในการท าธุรกิจ
รูปแบบต่าง ๆ ในประเทศจีนชัดเจนขึ้น พร้อมกันนี้ ธนาคารยังได้ศึกษาและด าเนินการใน
หลากหลายด้าน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศ 
เช่น เกาหลี เป็นต้น 
 ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจต่างๆ ข้างต้น ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 
ธนาคารให้ความส าคัญกับการพัฒนางานสนับสนุนให้มีทิศทางที่สอดประสานกัน โดยเฉพาะใน
มิติของวัฒนธรรมองค์กร ผ่านการบริหาร   จัดการงานทรัพยากรบุคคล และความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ภายใต้โครงการ K-Transformation อย่างต่อเนื่อง อันจะ ส่งผลให้ธนาคารมีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน และรายรับจากลูกค้าที่สูงขึ้น  
 

 



1.2 ปัญหำและลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร 

 ปัญหำระดับองค์กร 

ยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีองค์กรวางไว้ ส่งผลท าให้ธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 
มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับที่ 2 ในขณะที่ตลาดธุรกิจประกันชีวิตในประเทศมีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง   และมีการแข่งขันท่ีรุนแรง ธนาคารจึงต้องการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
ปัจจุบันให้สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันและเป็นผู้น าตลาดอย่างยั่งยืน   

ยอดขำยผลิตภัณฑ์เปรียบเทยีบเป้ำหมำย ต้ังแต่ มค.-มิย. 2554
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ภาพที่ 1.3 แสดงยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเปรียบเทียบเป้าหมายสายงาน 
ที่มา: บมจ. ธนาคารกสิกรไทย  

ครึ่งปีแรกของปี 2554 เครือข่ายการบริการและการขาย สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและ
เครือข่ายบริการ มีเป้าหมายค่าธรรมเนียมจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
(Bancassurance) จ านวน 2,425 ล้านบาท  และค่าธรรมเนียมรับจริงคือ 1,177 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 49 ของเป้าหมายเครือข่ายการบริการและการขาย  สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและ
เครือข่ายบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ภาพที่  1 .4  แสดงส่วนแบ่งการตลาดธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
(Bancassurance) 
ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย 
สภาพการแข่งขันภายในธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) โดย

ในปี 2554 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 107,066 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินงานในส่วนของ
ธนาคาร มีเบี้ยประกันชีวิตรวม 23,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 6,228 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.35 โดย ธนาคารกสิกรไทยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 2 โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 22.08 

ปัญหำระดับหน่วยธุรกิจ  สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ ผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตที่จ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ไม่มีความโดดเด่นและไม่
แตกต่างจากคู่แข่ง  

ตารางที่ 1.1 แสดงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614  

 

ที่มา : บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (ปี 2554) และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (ปี 2554) 
  ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614  เปรียบเทียบกับคู่แข่ง ผู้เอาประกันอายุ 30 ปี 
เพศหญิง ทุนประกัน 1.0 ล้านบาท โดยลูกค้ารับความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี  2.1 ล้านบาท 
และจ่ายเบี้ยประกันต่อปี 304,000 บาท  และเมื่อครบระยะเวลา 14 ปี ลูกค้ารับเงินสดคืนทั้งสิ้น 



2.3 ล้านบาท โดยจ่ายมากกว่าคู่แข่ง 60,000 บาท แต่หากลูกค้าอยู่ไม่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุภายใน 6 ปีแรก คู่แข่งจ่าย 4.0 ล้านบาท 

 ปัญหำระดับหน้ำที่  พนักงานทุกต าแหน่งมีประสิทธิภาพการขายประกันชีวิตต่ ากว่า
เป้าหมายขององค์กร เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614 ซึ่งเป็นแบบประกันชีวิตที่เน้น
ออมเงินโดยมีคุณลักษณะดังนี้ ให้ความคุ้มครองชีวิตตลอดระยะเวลาของสัญญา 210 % ของทุน
ประกัน ระยะเวลาคุ้มครอง 10 ปี ช าระเบี้ยประกัน 6 ปี มีเงินคืนทุก 2 ปี  ผลประโยชน์สุทธิตลอด
สัญญา 230%  ของทุนประกัน 
 การแบ่งส่วนตลาดเป้าหมายส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 614 มีดังนี ้ 

1. กลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือน – 70 ปี  
2. ระดับรายได้ตั้งแต่ 30,000 ขึ้นไป 
3. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการออมเงินและต้องการความคุ้มครองชีวิตระยะเวลา 10 ปี 
4. กลุ่มลูกค้าที่ต้องการน าเบี้ยประกันชีวิตไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีบุคคล

ธรรมดา 
 ต าแหน่งของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 614 คือ เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ ที่จ่ายเงินสดคืนรวมสูงที่สุด และเบี้ยประกันชีวิตสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา  
 ส่วนประสมทางการตลาด 7 P’s ส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 614 มี
ดังนี ้
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product)  ผลิตภัณฑ์มีคุณลักษณะให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี
ภายในระยะเวลา 14 ปี ช าระเบี้ยประกัน 6 ปี ได้รับเงินคืนทุก 2 ปี และหากเสียชีวิตทุกกรณี
ภายในระยะเวลา 14 ปี รับเงินคืน 210% ของทุนประกัน หากมีชีวิตอยู่ครบระยะเวลา 14 ปี ได้รับ
เงินคืนรวมทั้งสิ้น 230% ของทุนประกัน 
 2. ราคา (Price) ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 614 เบี้ยประกันชีวิตต่อปีเริ่มต้น
ที่ 31,500 บาท เป็นเบี้ยประกันชีวิตส าหรับผู้เอาประกันเพศหญิง อายุ 30 ปี ทุนประกันเริ่มต้น 
100,000 บาท 
 3. สถานที่ (Place) สามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 614 ได้ที่
ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาจ านวน 808 สาขาในประเทศไทย 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  ลูกค้าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 614  
มีสิทธิรับของสมนาคุณดังนี้ 
 
 
 
 



ตารางที่ 1.2 แสดงการส่งเสริมการขายส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614 

เบ้ียประกัน/ปี ของสมนำคุณ 

1,200,000 บำท ขึ้นไป โทรทัศน์สี LCD และชุด Home theater หรือ   IPhone 4 

500,000 - 1,999,999  บำท  กล้องดิจิตอล และกรอบรูป  หรือ  Notebook 

100,000  -  499,999  บำท โทรศัพท์ไร้สำย  หรือ  ชุดเครื่องเสียง 

25,000  -  99,999  บำท พัดลมมินิทำวเวอร์   หรือ วิทยุล ำโพงอเนกประสงค์ 
 
ที่มา : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย 
         และสมัครสมาชิกเมืองไทย Smile Club โดยได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้ คะแนนสะสมเพื่อรับ
แลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ  การเข้าร่วมกิจกรรมเมืองไทย Smile Club  วารสารเมืองไทย Smile 
Point  แพ็คเกจเลขาส่วนตัวเมืองไทย Smile Secretary 
 5. บุคคล (People) พนักงานสามารถแนะน าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความต้องการของ
ลูกค้า เช่นลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเพื่อออมเงินและน าเบี้ยประกันไปหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พนักงานสามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614 โดย
ใช้เครื่องมือการขาย เช่น แผ่นพับร่วมกับโปรแกรมการค านวณเบี้ยประกัน ได้ทันที 
 6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) พนักงานจะให้บริการในรูปแบบของที่
ปรึกษาทางการเงิน เช่น สอบถามความต้องการเบื้องต้น สอบถามวัตถุประสงค์ในการออมเงิน 
สอบถามระยะเวลาที่ต้องการออมเงินหรือผลตอบแทนที่ลูกค้าต้องการ เพื่อแนะน าผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละราย 
 7. กระบวนการให้บริการ (Process) ส าหรับกระบวนการให้บริการ คือ หลังจากที่
พนักงานปิดการขายเรียบร้อยแล้วจะน าส่งกรมธรรม์ให้กับลูกค้าภายใน 15 วันท าการ   
 สรุปปัญหำ 

ปัญหาระดับองค์กร คือ ยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร
(Bancassurance) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 

ปัญหาระดับหน่วยธุรกิจ คือ ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614 ที่จ าหน่ายผ่าน
ช่องทางธนาคาร ไม่มีความโดดเด่นหรือไมแ่ตกต่างจากคู่แข่ง  

ปัญหาระดับหน้าที่ คือ พนักงานมีประสิทธิภาพการขายต่ ากว่าเป้าหมายขององค์กร เช่น
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614 
 ซึ่งปัญหาทั้งสามระดับ จ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์ ยืนยันรายละเอียดปัญหา 
และวิจัยค้นหาแนวทางแก้ปัญหา และก าหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง 3 ระดับ 
 



1.3 ความส าคัญและผลกระทบของปัญหา 
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นมีความส าคัญกับองค์กร   โดยจะส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งทางการตลาด

ธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ขององค์กรในอนาคต และหากไม่ได้
รับการแก้ไขโดยการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจให้เหมาะสมจะท าให้เกิดผลดังต่อไปนี้  

ผลกระทบระยะสั้ น  ยอดขายผลิ ตภัณฑ์ประกั นชี วิ ต ผ่ านช่ อ งทางธนาคาร 
(Bancassurance) ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ส่งผลต่อรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง 

ผลกระทบระยะยาว ส่วนแบ่งการตลาดลดลง ประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ลดลง ไม่สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่
รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่ได้  

หากปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนหรือทันท่วงที่จะท าให้องค์กรสามารถรักษาส่วน
แบ่งการตลาดส าหรับธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ไว้ได้และมี
โอกาสเป็นผู้น าตลาดธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
1.4 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งทางการตลาดธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ขององค์กร 

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 

3. เพื่อศึกษาแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจประกันชีวิต
ผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
และเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
ประโยชน์ระยะสั้น  เพื่อทราบถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งทาง

การตลาดของธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ขององค์กร 
ประโยชน์ระยะกลาง  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด

ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 
ประโยชน์ระยะยาว  เพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่เพื่อเป็นผู้น าทาง

การตลาดส าหรับธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร(Bancassurance)และเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
 
 



1.6.นิยำมปฏิบัติกำร (Operational Definition) 
ธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร(Bancassurance) หมายถึงการขายผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
ส่วนแบ่งตลาดธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) หมายถึง เบี้ยรับ

รวมผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614 หมายถึง ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 

ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 210% ของทุนประกัน ระยะเวลาความคุ้มครองชีวิต 14 ป ี
ช าระเบี้ยประกันชีวิต 6 ปี เงินสดคืนทุก 2 ปี โดยจ่ายคืนครั้งละ 5% และเม่ืออยู่ครบก าหนด 14 ปี 
รับเงินคืน 200% รวมรับเงินคืนทั้งสิ้น 230%   

คบ. หมายถึง เครือข่ายการบริการและการขาย ซึ่งมีทั้งหมด 7 เครือข่าย  
คปภ. หมายถึง คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  

  



 

บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฏี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าความรู้และได้ด าเนินการศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นแนวคิดประกอบการวิจัย ดังนี้ 

2.1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
2.2 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด  
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1. กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 
หมายถึงการระบุแนวทางในการแข่งขันหรือแผนการด าเนินงานเพื่อสร้างความได้เปรียบ

ในการแข่งขันทางธุรกิจจากทรัพยากรที่มีอยู่ขององค์กร โดยกลยุทธ์จะต้องมุ่งสู่การบรรลุพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ขององค์กร  

การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategy Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการ
ด าเนินธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมถึงปัจจัยภาค ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ประชากร เทคโนโลยี กฎหมาย ซึ่งในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยอิทธิพล
จากความเจริญก้าวหน้าด้านการค้าและวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
แวดล้อมด้านการแข่งขัน  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่น PEST, Five 
Force, SWOT 

2. การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
a. ระดับองค์กร 
b. ระดับหน่วยธุรกิจ 
c. ระดับหน้าที่ (ผลิตภัณฑ์) 

3. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม (Environment Analysis) 

สภาพแวดล้อมทั่วไป (Environment Analysis) เป็นสภาพแวดล้อมระดับภาค และมี
ความส าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรโดยตรง โดยพิจารณาจากปัจจัยดังต่อไปนี ้  

1. สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) หมายถึงสภาพแวดล้อมด้าน
การเมืองที่มีเสถียรภาพ รัฐบาลมีความม่ันคงจะท าให้ความเชื่อม่ันของผู้บริโภคเชื่อม่ันและส่งผล
ต่อธุรกิจโดยรวม  

2. สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  หากเศรษฐกิจโลกมีความ
ผันผวน เนื่องจาก ความกังวลด้านหน้ียุโรป และหน้ีสหรัฐ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจต่างๆ เช่น 
ผลกระทบด้านรายได้ของธุรกิจท่ีส่งออกไปยังประเทศในยุโรปหรือประเทศสหรัฐ  หรือรายได้
ของประชาชนทีล่ดลงก็ส่งผลกระทบต่อการบริโภคและการออมของประชากร ซึ่งก็จะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ 

3. สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment) หากสภาพแวดล้อมด้าน
สังคมมีความสงบสุข ในขณะเดียวกันหากสภาพแวดล้อมสังคมมีความกังวลกับความเสี่ยงจาก
ภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์น้ าท่วมเมื่อปลายปี 2554 ก็จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ  

4. สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment) ความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีส่งผลท าให้เกิดนวัตกรรมของสินค้าและบริการต่างๆ มีสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคออกมา
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างมากมาย ซึ่งธุรกิจก็มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้
เทคโนโลยีในการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้า 
 จากสภาพแวดล้อมดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสภาวะแวดล้อมภายนอกจะส่ งผล
กระทบต่อความต้องการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งก่อให้เกิดโอกาสหรืออุปสรรคกับธุรกิจ ดังนั้นองค์กร
จ าเป็นต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 สภำพแวดล้อมทำงด้ำนกำรแข่งขัน (Competitive Environment) 
ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ (Michael E. Porter) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการ

แข่งขัน The Five Competitive Force (Five Forces Model) ซึ่งจะท าให้เราทราบถึง
สมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ ทราบความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้
จัดส่งวัตถุดิบ การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจสินค้าทดแทน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นตัวแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี 

1.สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม แนวโน้มการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม จ านวน

และความสามารถในการแข่งขันของคู่แข่ง  ความรุนแรงของสภาพการแข่งขัน จะท าให้ทราบถึง

โอกาสของธุรกิจหรือมีปัจจัยใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อธุรกิจ 



2. ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่  หากนโยบายของรัฐบาลได้ก าหนดกฎเกณฑ์ของธุรกิจ
ไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การได้มาของใบอนุญาตประกอบกิจการ วงเงินเริ่มต้นของธุรกิจ ซึ่ง
เงื่อนไขเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดว่า คู่แข่งสามารถเข้ามาประกอบธุรกิจได้ง่ายหรือยาก หาก
คู่แข่งเข้ามาได้ง่ายจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น ส่งผลต่อราคาที่ลดต่ าลงและส่งผลกระทบ
ต่อก าไรของบริษัท 

3. อ านาจต่อรองของผู้ขาย  จ านวนผู้ขายในธุรกิจมีมาก จะท าให้อ านาจการต่อรองของ
ผู้ขายมีน้อย เนื่องจากผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อจากผู้ขายท่ีให้ราคาที่พอใจ 

4. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ มีผลกระทบธุรกิจหากมีจ านวนผู้ขายมากและมีการแข่งขัน
ด้านราคาสูง ย่อมจะท าให้ผู้ซื้อมีอ านาจต่อรองมาก 

5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน  จะท าให้ธุรกิจมีรายได้ลดลง จากการท่ีผู้บริโภคหันไป
ซื้อสินค้าทดแทน ดังนั้นธุรกิจจ าเป็นจะต้องสร้างความแตกต่างในตัวสินค้าและเพิ่มคุณค่าให้มาก
ขึ้นในสายตาของผู้บริโภค 

SWOT Analysis 
หมายถึงการวิเคราะห์ Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats เป็นเครื่องมือ

ในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและ
จุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจน
ผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร  

S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข้อดีที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในบริษัท เช่น จุดแข็งด้านส่วนประสม จุดแข็งด้านการเงิน จุด
แข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการ
ก าหนดกลยุทธ์การตลาด 

W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะต้องหา
วิธีในการแก้ปัญหานั้น 

O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาส
แตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสน้ันเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งน้ันเป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและพยายาม
ขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้ได้จริง 



 โดยพิจารณาความสัมพันธ์ ระหว่างผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อม
ภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อนและ ผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก
ระหว่างโอกาสและภัยอุปสรรค และน าปัจจัยท้ัง 4 มาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix  ซึ่ง
จะมีกลยุทธ์ SO,WO,ST,WT 

SO เป็นการใช้จุดแข็งเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาส 
WO ใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยการลดจุดอ่อน 
ST เป็นการใช้จุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
WT เป็นการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
การก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ (Strategy Formulation) จะต้องก าหนดทางเลือกในการ

แข่งขันให้ชัดเจน โดยกลยุทธ์มีอยู่ 3 ระดับ ดังนี้ 
1.กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate-level Strategy) จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดว่าบริษัท

ควรเข้าสู่ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมใดๆ โดยพิจารณาจากทรัพยากรอันเป็นความสามารถพิเศษของ
องค์กรท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง (Competitive advantage) 

1.1 กลยุทธ์เติบโต คือกลยทุธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและยอดขาย แบ่งเป็น
กลยุทธ์ใหญ่ๆ 3 ประเภท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

Intensive Growth คือกลยทุธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่ง
สามารถกระท าได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 

1. Market Penetration คือการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของผลิตภัณฑ์เดิมในตลาด
เดิม ด้วยวิธีการทางการตลาด เช่น การเพิ่มจ านวนพนักงานขาย การเพิ่ม
กิจกรรมด้านโฆษณา การเพิ่มการส่งเสริมการขาย 

2. Market Development คือการขยายตลาดของสินค้าเดิมในพื้นที่ใหม่ 
3. Product Development คือการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิมด้วยวิธีการ

ปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์  
Integrative Growth คือกลยุทธ์การขยายธุรกิจด้วยการซื้อหรือควบรวมธุรกิจ

กับซัพพลายเออร์ คู่แข่งหรือผู้จัดจ าหน่าย/ลูกค้า (Distributor/Buyer) นอกจากนี้ ยังรวมไปถึง
การขยายธุรกิจเพื่อแข่งกับธุรกิจของซัพพลายเออร์และผู้จัดจ าหน่าย /ลูกค้า วัตถุประสงค์ของ
การท าIntegrative Growth คือการท าให้องค์กรมีอ านาจทางการตลาด อ านาจในการควบคุม
วัตถุดิบ หรือช่องทางการจัดจ าหน่ายเพิ่มข้ึน 

Diversification Growth คือกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้อง
กับผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่อุตสาหกรรมที่ท าอยู่เดิมเริ่มเข้าสู่ช่วงอิ่มตัวและ
องค์กรไม่สามารถขยายธุรกิจไม่ว่าในแนวตั้งหรือแนวนอน หากองค์กรยังต้องการเติบโตก็มี
ความจ าเป็นจะต้องเพิ่มความหลากหลายไปสู่อุตสาหกรรมอื่นๆ 



1.2 กลยุทธ์คงที่ (Stabilization Strategy) คือกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาสถานะเดิมของ
ธุรกิจไว้หรือการขยายขนาดของธุรกิจเพียงเล็กน้อย เหตุผลที่บางองค์กรเลือกใช้กลยุทธ์คงที่มี
หลายประการ เช่น องค์กรขาดศักยภาพในการเติบโต สภาพแวดล้อมภายนอก (External 
Environment) ไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินกลยุทธ์เติบโต หรือผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการขาด
แรงจูงใจในการขยายกิจการ เนื่องจากมีความพอใจในสถานะที่เป็นอยู่ของกิจการ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามการด าเนินกลยุทธ์คงที่เป็นเวลานานเป็นสิ่งที่อันตราย  เพราะจะท าให้
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในระยะยาวลดลงได้ 

1.3 กลยุทธ์ถดถอย (Investment Reduction Strategy) คือกลยุทธ์ที่มุ่งลดขนาด
หรือการลงทุนของธุรกิจ เพื่อแก้ปัญหาทีอ่งค์กรก าลังเผชิญ สามารถกระท าได้ ดังนี ้

1. Retrenchment คือการขายสินทรัพย์บางส่วนขององค์กรเพื่อน าเงินสดที่ได้ไป
ใช้ในการด าเนินกิจการ ตัวอย่างเช่น ในทศวรรษที่ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ไอบีเอ็มก าลังประสบ
ปัญหาอย่างหนัก Louis V. Gerstner Jr. ซีอีโอในขณะนั้น ได้ขายตึกและภาพเขียนของศิลปิน
ชื่อดังที่ไอบีเอ็มสะสมไว้ เพื่อน าเงินสดมาพยุงฐานะของกิจการ เป็นต้น 

2. Divestiture คือการขายกิจการบางกิจการขององค์กรที่ประกอบธุรกิจหลาย
อย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ เพื่อน าเงินมาใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ  

3. Liquidation คือการเลิกกิจการท้ังหมดขององค์กร เมื่อองค์กรประสบกับปัญหาที่
รุนแรงจนเกินความสามารถในการแก้ไขเพื่อให้กิจการด าเนินต่อไปได้  

1.4 กลยุทธ์ฟื้นฟู (Turnaround Strategy) คือกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจเหมาะส าหรับการแก้ปัญหาที่ยังไ ม่รุนแรงถึงขั้นวิกฤติ 
ประกอบด้วย 2 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. Contraction เป็นขั้นตอนที่เปรียบเสมือนการท าให้เลือดหยุดไหล จึง
ต้องด าเนินการเป็นล าดับแรก ด้วยการลดค่าใช้จ่ายและขนาดของหน่วยงานในองค์กร เช่น การ
เลิกจ้างพนักงานบางส่วน เป็นต้น 

2. Consolidation มุ่งเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรใหม่ที่มีระบบงาน
กะทัดรัดและประหยัด (New-leaner Corporation) เพื่อให้สามารถกลับไปด าเนินกลยุทธ์เติบโต
ได้ เช่น การปรับปรุงหน่วยงานต่างๆ จนท าให้ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นลดลงและท าให้ทุกหน้าที่ของ
องค์กรด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) คอืการผสมผสานและเชื่อมโยงกัน
ของข้อตกลงและกิจกรรมในองค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยความสามารถ
หลักในตลาดใดตลาดหนึ่ง 

2.1 กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความ
ได้เปรียบได้เชิงการแข่งขันด้วยความแตกต่างของสินค้าและบริการ  กลยุทธ์การสร้างความ



แตกต่างมักใช้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการ
วิจัยเพื่อหาความต้องการของผู้บริโภค หรือการพัฒนาสินค้าใหม่  

2.2  กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความ
ได้เปรียเชิงการแข่งขันด้วยต้นทุนการด าเนินงานที่ต่ ากว่า ภายใต้ความเสี่ยงเท่ากันกลยุทธ์ราคา
ต่ า เหมาะกับสินค้าหรือบริการที่มีข้อจ ากัดในการสร้างความแตกต่างในคุณสมบัติ และคุณภาพ 
โดยการเสนอราคาต่ ากับลูกค้าต้องพิจารณาทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

2.3 กลยุทธ์แบบมุ่งเน้น (Focus) กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
ด้วยการเน้นความช านาญในบางเรื่อง เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน่ กลุ่มลูกค้า
เฉพาะ สินค้าเฉพาะ หรือพื้นท่ีบางพื้นที่ 

3. กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) กลยุทธ์ระดับหน้าที่จะถูกก าหนดขึ้นตาม
หน้าที่ต่างๆ ทางธุรกิจเพื่อที่จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรสามารถบรรลุผลส าเร็จ ผู้บริหาร
ต้องประสานงานและพิจารณาถึงความสอดคล้องกันในทุกระดับของกลยุทธ์ดังนั้นการน า กล
ยุทธ์ระดับหน้าที่ไปปฏิบัติจะต้องครอบคลุมหน่วยงานระดับปฏิบัติการขององค์กรอย่างน้อย 4 
หน่วยงาน ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการผลิต กลยุทธ์ด้านการเงิน กลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ และกลยุทธ์ด้านการตลาด โดยกลยุทธ์นี้จะมุ่งเน้นไปท่ีการใช้ทรัพยากรขององค์กรใน
กิจกรรมด าเนินงานของหน่วยงานภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

3.1 กลยุทธ์ด้านการผลิต (Production Strategy) เป็นการควบคุมปัจจัยน าเข้า เช่น 
วัตถุดิบ แรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น ค่าใช้จ่าย การรักษาต้นทุนการผลิตและป้องกันความล่าช้า
ในการด าเนินงาน หากองค์กรได้พิจารณาปัจจัยเหล่านี้และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมจะท าให้การ
ผลิตและการด าเนินงานในองค์กรบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการการผลิตและการ
ด าเนินงานที่องค์กรนิยม น ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์ ได้แก่ ระบบการผลิตแบบทันเวลา การสั่งซื้อ
ที่ประหยัด การวางแผนความต้องการวัตถุดิบและการใช้มาตรฐานทางอุตสาหกรรมและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 กลยุทธ์ด้านการเงิน (Financial Strategy) กลยุทธ์ด้านการเงินครอบคลุมการ
แสวงหาแหล่งเงินทุนและการตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุน การบริหารสภาพคล่อง กลยุทธ์ด้าน
การเงินจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการก าหนดกิจกรรมดังกล่าวรวมถึงการประเมินสถานะทาง
การเงินและประเมินผลกระทบที่เน้นความคุ้มค่าในการลงทุน ทั้งนี้ ผู้บริหารฝ่ายการเงินจึงต้อง
ท าความเข้าใจเพื่อการตัดสินใจทางด้านการเงิน 

3.3 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management Strategy) กลยุทธ์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นแนวทางหรือวิธีการเพื่อให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใน
องค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับบุคลคลในองค์กร ได้แก่ การแสวงหาบุคคลที่เหมาะสม
ที่สุดโดยมีการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือกและการบรรจุในต าแหน่งที่



เหมาะสม การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึงการประเมินการปฏิบัติงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และการให้บุคคลพ้นจากงาน ผู้บริหารโดยทั่วไปจะให้ความส าคัญกับการด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลในองค์กรทุกกิจกรรมทั้งนี้เพื่อจูงใจให้บุคคลในองค์กรท างานอยู่คู่กับองค์กร
ต่อไปได้นานท่ีสุด 

3.4 กลยุทธ์ด้านการตลาด จะมุ่งเน้น 
ไปที่การใช้ทรัพยากรขององค์กรในกิจกรรมด าเนินงานของหน่วยงานภายในองค์กรให้

เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 
4. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) ความส าคัญของการน ากลยุทธ์มา

ปฏิบัติจะอยู่ที่การกระจาย (Cascade) กลยุทธ์ลงสู่ระดับล่าง และสร้างการรับรู้และความเข้าใจ
ในกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้แต่ละหน่วยธุรกิจ แต่ละหน้าที่ด าเนินกิจกรรมได้สอดคล้องกับกล
ยุทธ์และสอดประสานกิจกรรมเพื่อมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์ร่วมกันขององค์กร โดยจากเป้าหมาย
ระดับองค์กรจะมีการกระจายลงมาเป็นเป้าหมายระดับหน่วยธุรกิจและเป้าหมายระดับหน้าที่ มี
การก าหนดตัววัดเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย โดยมีการติดตาม
ประเมินผลเป็นระยะ 

  
2.2 กำรจัดกำรกำรตลำด และกลยุทธ์กำรตลำด 

หมายถึง วิธีการท่ีองค์กรเลือกด าเนินการเพื่อสร้างความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทางการ
ตลาดขององค์กร จึงเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับคู่แข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ในการก าหนด
กลยุทธ์การตลาดจะมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายและการ
วางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยฝ่ายการตลาดจะเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวและ
น าเสนอกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม โดยทั่วไปกลยุทธ์การตลาดจะเกี่ยวข้อง กับส่วนประสม
การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาดให้
เหมาะสมเพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ด้านการตลาดเป็นวิธีการที่องค์กร
เลือกด าเนินการเพื่อสร้างความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทางการตลาดขององค์กร จึงเป็น
เครื่องมือในการต่อสู้กับคู่แข่งขันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาด ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาดจะมี
ความเกี่ยวข้องกับการแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมายและการวางต าแหน่ง 

 
1.แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรตลำดเป้ำหมำย (STP) 
STP Marketing เป็นการตลาดที่น าเอากลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การ

เลือกส่วนตลาด (Target Market) และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกันโดยใช้คุณลักษณะร่วมกันบางอย่างของตลาดเป็นตัวก าหนดซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ใน 



1.กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย  (STP Strategy) หมายถึง กระบวนการก าหนดส่วนตลาด
เป้าหมายให้ชัดเจน เพราะผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีความต้องการและพฤติกรรมแตกต่างกันออกไป  
โดยจะพิจารณา 3 ส่วนด้วยกัน คือ 

1.1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งกลุ่ม
ลูกค้าซึ่งอยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาด
ผู้บริโภคที่นิยมใช้แบ่งออกเป็น 4 เกณฑ ์คือ 

1.1.1 การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
(Geographic Segmentation) 

1.1.2 การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
(Demographic Segmentation) 

1.1.3 การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้านจิตวิทยา (Psychographic 
Segmentation) 

1.1.4 การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
(Behavioral Segmentation) 

1.2 การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting) เป็นการประเมินเลือกตลาดส่วนใด

ส่วนหน่ึงหรือมากกว่าจากการแบ่งส่วนตลาดมาเป็นตลาดเป้าหมาย โดยท่ีตลาดเป้าหมาย 

(Target Market) จะประกอบด้วยกลุ่มของผู้ซื้อที่มีลักษณะหรือความต้องการท่ีเหมือนกัน ซึ่ง

บริษัทจะเข้าไปสนองความต้องการนั้น  

1.2.1 แบบเลือกส่วนตลาดเดียว (Single Segment Concentration) 
เป็นการมุ่งเน้นสินค้าชนิดเดียว เสนอเข้าสู่ตลาดเดียว 

1.2.2 แบบเลือกหมดทุกส่วน (Full Market Coverage) เป็นการเสนอ
สินค้าเข้าสู่ทุกส่วนของตลาด 

1.2.3 แบบเลือกสินค้าทั้งกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว (Product Specialization) 
1.2.4 แบบเลือกตลาดทั้งกลุ่มเพียงกลุ่มเดียว (Market Specialization) 
1.2.5 แบบเลือกเฉพาะบางส่วนตลาด (Selective Specialization) เป็น

การเลือกส่วนตลาดเพียงสองหรือสามส่วนตลาด ตามสถานการณ์ โอกาส และความสามารถหรือ
ทรัพยากรของบริษัทเป็นแนวทางส าคัญในการเลือกส่วนตลาด 

1.3 การก าหนดต าแหน่งสินค้า (Positioning) หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์ 
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงหรือการรับรู้เกี่ยวกับบริษัทและสินค้า โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ซึ่งการวาง
ต าแหน่งนั้นมีความส าคัญมากต่อความส าเร็จของตราสินค้า โดยมีเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ 

 



2. แนวคิดและทฤษฎี Pull and Push Strategy  

กลยุทธ์ดึง (Pull strategy) จะเกี่ยวข้องกับการตลาดของผู้ผลที่มุ่งสู่ผู้ใช้ขั้นสุดท้าย (End 
user) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริโภคเพื่อดึงให้ผู้บริโภคมาถาม-ซื้อผลิตภัณฑ์ที่จุดขาย หรือดึงให้คน
กลางมาถาม-ซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต ดังนั้นกลยุทธ์จึงใช้เครื่องมือการโฆษณาร่วมกับการ
ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่ผู้บริโภค (Consumer promotion) 

กลยุทธ์ผลัก (Push strategy) เกี่ยวข้องกับการตลาดของผู้ผลิตเพื่อกระตุ้นคนกลางและ
พนักงานขายให้ช่วยผลักดันสินค้า กลยุทธ์ผลักมี 2 กรณี คือ 

1.กรณีกระตุ้นพนักงานขายจะใช้เครื่องมือการขายโดยใช้พนักงานขายร่วมกับการ
ส่งเสริมการขายท่ีมุ่งสู่พนักงานขาย (Sales force promotion)  

2.การกระตุ้นคนกลาง อาจจะใช้การขายโดยใช้พนักงานขาย หรือการโฆษณาร่วมกับ
การส่งเสริมการขายที่มุ่งสู่คนกลาง (Trade promotion) การส่งเสริมการตลาดแต่ละเครื่องมือจะ
ใช้มากหรือน้อยได้รับอิทธิพลจากกลยุทธ์ผลักและกลยุทธ์ดึง ตามภาพด้านล่าง 

3. แนวคิดและทฤษฎีกลยุทธ์กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ (CRM)  
หมายถึง การพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

องค์กรกับลูกค้าที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ (retention of profitable customers) โดย
การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การดูแลให้บริการลูกค้าแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การรับฟังเสียงของลูกค้า
และศึกษาความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลลูกค้า และน า
ผลวิเคราะห์ไปใช้ในการบริหารจัดการ  ซึ่งกลยุทธ์นี้จะเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์หรือ
การติดต่อสื่อสาร เพื่อเพิ่ม customer acquisition รักษาลูกค้า (retention) ความภักดี (loyalty) 
และรักษาความสัมพันธ์เพื่อน าก าไรมาสู่องค์กร 

3.1 การมีฐานข้อมูลของลูกค้า ฐานข้อมูลต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ สามารถ
เรียกดูได้จากทุกหน่วยงานในองค์การที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจาก
ฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมี Value ไม่เท่ากัน ซึ่งลูกค้าประกอบด้วย ลูกค้าเริ่มแรก 
ลูกค้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และลูกค้าที่ซ้ือซ้ า 
            3.2 การมีเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่เพิ่ม
ช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์การได้ เช่น ระบบ Call center Web site Interactive 
voice Response เป็นต้น และอีกตัวหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าองค์การจะ
ใช้ software ในการประมวลผลอย่างไร เช่น ใช้เพื่อการแยกแยะลูกค้า และการจัดล าดับ
ความส าคัญของลูกค้า 
            3.3 การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกค้า เนื่องจากข้อมูล Database สามารถท าให้องค์การ
แยกแยะลูกค้าได้ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ท าก าไรสูงสุดให้ กับองค์การ หลังจากนั้นองค์การต้องมา
ก าหนดวิธีปฏิบัติต่อลูกค้าเหล่านั้น เพื่อสร้าง Relationship Program เพื่อให้เข้าถึงการให้บริการ



ลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การจัดท า Frequency Marketing Program การ
จัดท าโปรแกรม Loyalty Program หรือการจัดท าโปรแกรม Community Program เป็นต้น 
            3.4 การประเมินผล เพื่อให้ทราบว่าองค์การสามารถรักษาลูกค้าได้มากขึ้นหรือไม่
อย่างไร โดยเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องเปลี่ยนไป จุดเน้น หรือ Focus ขององค์การต้องเปลี่ยนมาอยู่ที่
การรักษาลูกค้า (Keep Relation) ในระยะยาว และเพิ่มValue ให้กับลูกค้าให้มากกว่าคุณค่าที่
ลูกค้าคาดหวัง 

4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทำงกำรตลำดส ำหรับธุรกิจบริกำร 

(Service Marketing Mix ) 

ส่วนประสมทางการตลาด  หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ่ง
บริษัทน ามาใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Kotler. 1997 : 
92) ส่วนผสมทางการตลาด(The Marketing Mix) เป็นแนวคิดที่ส าคัญอย่างทางการตลาด
สมัยใหม่ ซึ่งแนวความคิดเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาทส าคัญทางการตลาด เพราะ
เป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสมทางการตลาดว่า 7 P’s ซึ่ง
องค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มนี้ จะท าหน้าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสาร ทางการตลาดให้แก่ผู้รับสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.1  ผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการ

ของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายนั้นอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 

ผลิตภัณฑ์จึงประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้อง

มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์

สามารถขายได ้

  4.2  ราคา (Price) คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ซึ่ง

ผู้บริโภคนั้นจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าสินค้าหรือบริการกับราคาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้น 

ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาก็จะมีการตัดสินใจซ้ือมากกว่า 

  4.3  สถานที่ (Place) ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึง ซึ่ง

เป็นอีกปัจจัยส าคัญของการบริการ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการ

เน้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นประเภทของสถานที่ให้บริการ

จะต้องครอบคลุมเพราะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย 



  4.4  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูล

ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงาน

ขายและกาติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน โดยการใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญ เช่น การ

โฆษณา การขาย โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ 

การตลาดทางตรง เป็นต้น 

  4.5  บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก 

การฝึกอบรม การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน 

พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเริ่ม มี

ความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับบริษัทได้ 

  4.6  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จะต้องท าการสร้างคุณภาพ

โดยรวมให้กับบริษัท เช่น รูปแบบในการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้าน

ความสะอาด ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่นๆ เป็นต้น 

  4.7  กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการ

กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและประทับใจลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. สุภาพ นาคกิติกูล  .  2550. ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการซื้อ

ประกันชีวิตผ่านธนาคาร. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

สุภาพ นาคกิติกูล  .  2550. ทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อการซ้ือ
ประกันชีวิตผ่านธนาคาร โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยคือ แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 

ส่วนท่ี 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนท่ี 2 ทัศนคติที่มีต่อการซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคาร 
ส่วนท่ี 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต 
ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จ าหน่ายผ่านช่องทาง

ธนาคาร (Bancassurance) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
อายุโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 21-40 ปี ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี ระดับรายได้ตั้งแต่ 
10,001-20,000 บาท  

ด้านทัศนคติ 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) เรื่อง เงื่อนไขในการคุ้มครอง  
2. ราคา(Price) เรื่อง เบี้ยประกันที่ต้องจ่ายและผลตอบแทนที่จะได้รับ  
3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย(Place) เรื่อง ความสะดวกในการจ่ายเบี้ยประกันและความ
สะดวกในการซ้ือประกัน/กรมธรรม์  
4. การส่งเสริมทางการตลาด(Promotion) เรื่อง โปรโมชั่นของสมนาคุณ ของแถม การชิง
โชค  
5. บุคลากร (People) เรื่อง ความม่ันใจในการจ่ายเบี้ยประกันและมารยาทของ 
6. กระบวนการ (Process)  เรื่อง ระยะเวลาในการออก/อนุม้ติกรมธรรม์ 
7. การสร้างและน าเสอนลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เรื่อง ความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันและความม่ันคงของบริษัท 
จากข้อ 1-7  กลุ่มตัวอย่าง เห็นว่าดีกว่าการซื้อผ่านตัวแทนประกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า บุคลากร เรื่องความเอาใจใส่ของพนักงาน ความสามารถในการอธิบาย

กรมธรรม์ และความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ /กรมธรรม์ ด้อยกว่าการซื้อผ่านตัวแทน

ประกัน 

 
 



ด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อประกัน  
ข้อมูลที่ต้องการประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิต 
1. เงื่อนไขความคุ้มครอง 
2. ผลตอบแทน 
3. ความม่ันคงของบริษัทประกันชีวิต 
4. ความสะดวกในการเคลมประกัน 
5. เบี้ยประกัน 
แหล่งที่เข้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการท าประกันชีวิต 
1. ตัวแทนประกันชีวิต 
2. เพื่อน 
3. ศูนย์บริการองบริษัทประกัน 
4. อินเทอร์เน็ต 
5. เคาน์เตอร์ธนาคาร 
6. หนังสือพิมพ์ 
7. ญาติ 
8. บิดามารดา 
9. สามีภรรยา 

 
จากบทความวิจัย เรื่องทัศนคติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการซื้อประกัน

ชีวิตผ่านธนาคาร สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การ
จัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ประกัน
ชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) กรณีศึกษา  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย โดยได้
ศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด 7 P’s เน้นด้านบุคลากรโดยการเพิ่มความรู้ความเข้าใจด้าน
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและประโยชน์ที่ลูกค้าพึงจะได้รับจากการท าประกันชีวิตและเพิ่มทักษะใน
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า โดย
การอบรมเพิ่มเติมทั้งด้านความรู้และทักษะการขาย 

2. KEITH FLETCHER University of East Anglia, UK December 2001 (Editorial: 
The role of CRM in changing and facilitating competitive advantage) หน้าที่ของงานการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจ  
  การน าประสิทธิภาพที่ซับซ้อนของระบบ CRM มาใช้งานให้ประสบความส าเร็จนั้น  
ขึ้นอยู่กับความสามารถขององค์กรและแนวทาง  

องค์กรท่ีได้เรียนรู้ในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ เช่น CRM จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พื้นฐาน  ซึ่งต้องการความชัดเจนในเรื่องกลยุทธ์ และอุปสรรคของการน ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร  



ซึ่งจะเน้นถึงปัญหาที่เกิดเฉพาะหน้าจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ และค่าดูแลรักษา ซึ่งเป็นเพียง
ส่วนหน่ึงของปัญหาเท่านั้น      

ในปี 1996  ผู้เขียนได้เสนอว่า ระบบเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก ในการแข่งขัน  
จะเห็นได้จากปรัชญาของหลายๆ บริษัทที่มองว่าควรจะใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ดีกว่าการมองว่าจะ
ได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะสามารถได้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่จริงความสามารถ
ของบริษัท เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้าน IT นั้น จะขึ้นอยู่กับ 3 สว่นประกอบคือ การปฏิบัติงานด้าน IT 
กลยุทธ์ และแนวทางขององค์กรท่ีจะตัดสินใจในการน ามาประยุกต์ใช้งาน 

ระบบ CRM นั้น ต้องการทักษะด้านการตลาดที่มีอยู่ก่อนแล้ว และทัศนคติ รวมถึง
ความสามารถในการเก็บข้อมูล การจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลเหล่านั้น  ทั้ง 2 อย่างเป็น
ปัจจยัของความส าเร็จในการรวมกลยุทธ์ให้เข้ากับแนวทางขององค์กร   งานวิจัยน้ี ได้เลือกเสนอ
เรื่องที่สะท้อนให้เห็นเร่ืองดังกล่าวได้  การวิเคราะห์ข้อมูลฐานลูกค้าที่มีอยู่ด้วย CRM จะส่งผลดี
อย่างยิ่งต่อการวางแผนทางธุรกิจ  

Plakoyiannaki และ Tzokas ได้แสดงกรอบแนวคิด ในการน า CRM มาใช้งาน   พวก
เขาอธิบายว่า ถ้าหากเป็นแนวความคิดที่มุ่งตลาดเป็นหลัก จ าเป็นต้องเน้นเร่ืองการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้  การประสานงาน และมีความสอดคล้องกัน  ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งเม่ือมีการท างาน
ร่วมกันกับ IT รวมถึง เรื่องของการแบ่งปันข้อมูลความรู้ในองค์กรด้วยและท้ายสุด คือกลยุทธ์ที่
ชัดเจนจะให้ทิศทางที่ถูกต้องแก่องค์กร (ขึ้นอยู่กับภารกิจที่ระบุไว้ในค่านิยมหลักขององค์กร) 

ฐานข้อมูลการตลาด CRM และ Web-based marketing   ท าให้มีการติดต่อได้จาก
หลายๆ ทาง ต่างสถานที่ ต่างเวลา  ด้วยระบบ CRM ที่เก็บข้อมูลลูกค้า ซึ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น
เรื่อยๆ  เป็นปัญหาที่ทุกคนกังวล CRM ไม่ได้เป็นเวทมนตร์ที่จะรักษา หรือให้ประโยชน์ทุกๆ 
อย่าง  แต่ CRM แสดงถึงประโยชน์ในระยะยาวที่จะได้รับและช่วยให้เหนือกว่าคู่แข่ง



 
 

 

บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำและผลกำรศึกษำ 

 
การศึกษาเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด

ส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) กรณีศึกษา ธนาคารกสิกร

ไทย จ ากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษา โดยการวิเคราะห์ สถานการณ์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม

และก าหนดปัญหา โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ยืนยันปัญหา และ

สาเหตุปัญหาของธุรกิจการขายประกันชีวิตผ่านธนาคาร (Bancassurance) และ เพื่อศึกษา

แนวทางแก้ปัญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงก าหนดกลยุทธ์ธุรกิจ, กลยุทธ์การตลาด โดยที่

กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษา ได้ด าเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของ

รายงานเรียงล าดับตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

3.1 การออกแบบงานวิจัย (Research Design) 
3.2 การศึกษาวิจัยและเก็บข้อมูล (Data Analysis) 
   3.2.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ  
   3.2.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ 
3.3 การวิเคราะห์ สรุป ประมวลผลข้อมูล 
  3.3.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 
  3.3.2 การสรุปประมวลข้อมูลเพื่อก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
3.1 กำรออกแบบงำนวิจัย (Research Design) เป็นการบูรณาการของการศึกษา

ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ และในส่วนข้อมูลปฐมภูมิออกแบบการวิจัยเป็นเชิงคุณภาพ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (Qualitative Depth Interview)  
 3.2 กำรศึกษำวิจัยและเก็บข้อมูล 

 3.2.1 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ       เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลขององค์กร ที่
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหารงาน ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรรวมถึง
รายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากงานวิจัยต่างๆ ทฤษฎีที่
เกี่ ยวข้อง  และข้อ มูลจากเวปไซค์ต่ างๆ ที่ เป็นประโยชน์  โดยมีข้อ มูลดั งนี้
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 (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 
ภาพที่ 3.1 แสดงอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันชีวิต ปี 2552-2554 
ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย 
 
 ณ สิ้นป ี2554  เบี้ยประกันชีวิตรวมท้ังสิ้น 329,018 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2553 
จ านวน 32,757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.06  
 

 

 

 

 

 



เปรียบเทียบเบ้ียประกันชีวิตแบ่งตำมช่องทำงจัดจ ำหน่ำย  

 

ภาพที่ 3.2 แสดงส่วนเปรียบเทียบเบี้ยประกันชีวิตแบ่งตามช่องทางจัดจ าหน่าย ปี 2552-2554 
ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย 
 

ณ สิ้นปี 2554 เบี้ยประกันชีวิตรับรวม 329,018  ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิต
ผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) รวม 107,066 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 
16,204 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.13 

 
 

 

 

 

 

 



ส่วนแบ่งกำรตลำดธุรกจิประกันชีวิตผ่ำนช่องทำงธนำคำร(Bancassurance) 

 

ภาพที่ 3.3 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
(Bancassurance)   ปี 2552-2554  
ที่มา : สมาคมประกันชีวิตไทย 
สภาพการแข่งขันภายในธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) โดย

ในปี 2554 มีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 107,066 ล้านบาท ส าหรับการด าเนินงานในส่วนของ
ธนาคาร มีเบี้ยประกันชีวิตรวม 23,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จ านวน 6,228 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 22.35 โดย ธนาคารกสิกรไทยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 2 มีส่วน
แบ่งการตลาดร้อยละ 22.08 

ธุรกิจประกันชีวิตมีการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายตอบโจทย์ลูกค้า
เฉพาะกลุ่ม มีปัจจัยพิเศษ ที่เชื่อว่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการขายประกันได้ ทั้งการน าตารางมรณะ
ไทยใหม่มาใช้ ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างเบี้ยประกันชีวิตในภาพรวมถูกลงหรือเพิ่มสิทธิประโยชน์ของ
กรมธรรม์ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันมากขึ้น  ท าให้มีแรงจูงใจในการท าประกัน
มากขึ้น รวมถึงการลดความคุ้มครองเงินฝากลงเหลือไม่เกิน 50 ล้านบาท/บัญชี/ธนาคาร  ซึ่งอาจ
ส่งผลให้ลูกค้ารายใหญ่บางส่วนเริ่มกระจายการลงทุนในยังสินทรัพย์ประเภทอื่น รวมถึงการท า
ประกัน (ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย) 
 3.2.2 การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน เพื่อทราบข้อมูล
การจัดการเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทาง



ธนาคาร (Bancassurance) รวมถึงการสัมภาษณ์พนักงานสาขาธนาคารกสิกรไทยและกลุ่มลูกค้า
ของธนาคารกสิกรไทย 
 

1. กลุ่มผู้บริหารจ านวน 2 ท่าน คือ คุณเกศพงศ์ นาทะสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต และ คุณชุติมา นิธิไพจิตร ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารธุรกิจ
ประกันลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

สภาพแวดล้อมของธุรกิจประกันชีวิตในปี 2554  เช่น อัตราการขยายตัวของ GDP ใน
ประเทศไทยส่งผลให้สัดส่วนเบี้ยประกันต่อ GDP ในประเทศไทยสูงขึ้น โดยท าให้สัดส่วนการถือ
ครองกรมธรรม์ประกันชีวิตของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นเป็น 29.80% ในปี 2554  

แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิตที่ จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)มี
แนวโน้มการเจริญเติบโตสูงมาก ขยายตัวกินส่วนแบ่งของการจ าหน่ายผ่านตัวแทนประกันชีวิต  
โดยธุรกิจประกันชีวิตที่จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)  เติบโตเพิ่มสัดส่วน
เป็น 32.54% และมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  และบริษัทฯ มีเป้าหมายร่วมกับธนาคารกสิกร
ไทย ที่จะก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเบี้ยรับรวมในธุรกิจประกันชีวิตที่จัดจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ธนาคาร (Bancassurance)  โดยทั้งบริษัทเมืองไทยและธนาคารกสิกรไทยมีจุดแข็งคือ มีความ
แข็งแกร่งทางการเงิน และมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตที่จัดจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางธนาคาร (Bancassurance)  โดยได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยในการจัด
จ าหน่ายประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance)  ซึ่งมีจุดแข็งที่ลูกค้ารับรู้ว่าเป็น 
Brand ที่แข็งแกร่ง มีความทันสมัย มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ มีบริการทางการเงินครบวงจร 
และยังมีฐานข้อมูลลูกค้าธนาคารท่ีมีศักยภาพในการท าประกันชีวิตอีก 8.4 ล้านคน  

ด้านผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) มี
ประกันชีวิตหลากหลาย เช่น แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบคุ้มครองสินเชื่อบ้าน ซึ่ง
ประกันแบบสะสมทรัพย์ 614 อยู่ในช่วงอิ่มตัว ดังนั้นปีนี้ธนาคารได้ร่วมกับพันธมิตร พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มของธนาคาร โดยลูกค้าธนาคารต้องการ
รูปแบบการออมเงินระยะสั้นและเพิ่มเติมในส่วนความคุ้มครองโรคร้ายแรง เนื่องจากในปัจจุบัน
ลูกค้าหันมาให้ความสนใจด้านสุขภาพมากขึ้น  

ด้านการบริการจะมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตที่
ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารกสิกรไทย ให้ได้รับมาตรฐานการบริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการซื้อ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) เช่น การพัฒนาระบบปฏิบัติและ
กระบวนการต่างๆ ให้ทันกับการเจริญเติบโตของลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคาร และเพิ่ม
การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ผ่านเมืองไทย smile club  

กลยุทธ์การตลาดส าหรับธนาคาร เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับพันธมิตรให้
เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑลจะเน้นขายผลิตภัณฑ์ประกัน



ชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ส่วนพื้นที่อื่นๆ จะเน้นขายผลิตภัณฑ์แบบตลอดชีพ เนื่องจากการจ่ายเบี้ย
ประกันต่อปีต่ ากว่าแบบประกันสะสมทรัพย์ และมีการจัดการฐานข้อมูลลูกค้า โดยส่งรายชื่อ
ลูกค้าธนาคารที่ยังไม่มีประกันชีวิตให้กับสาขาเพื่อหาโอกาสปิดการขาย  

 
ด้านบุคลากรเพิ่มศักยภาพในการขายของพนักงานทุกต าแหน่ง โดยการสร้างแรงจูงใจ

ในการขายผ่านการแข่งขันและจ่ายเงินจูงใจให้กับพนักงาน จัดหลักสูตรการอบรมให้แก่พนักงาน
ตามต าแหน่งงานในสาขา วางระบบวัดผล และติดตามการประเมินผลงานในทุกไตรมาส จัดการ
แขง่ขันทุกไตรมาส และมีงบประมาณสนับสนุนการขายในทุกระดับ 

คู่แข่งในธุรกิจประกันชีวิต (Bancassurance) นั้น เน้นการออกผลิตภัณฑ์ระยะสั้นๆ 
แบบไม่ต้องตรวจสุขภาพ เน้นผลตอบแทนเทียบกับเงินฝาก โดยในตลาดมีธนาคารไทยพาณิชย์ 
ครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1  

2. สัมภาษณ์กลุ่มพนักงานสาขาธนาคารกสิกรไทย โดยสัมภาษณ์พนักงานสาขา
ธนาคารกสิกรไทยจ านวน 20 ท่าน โดยแบ่งประเภทตามปริมาณธุรกิจปัจจุบันของสาขา 
(Branch Grade)   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

2.1 พนักงานมีความรู้เฉพาะในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เป็นสะสมทรัพย์ท าให้โอกาสใน
การน าเสนอลูกค้าท าได้เพียงกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป 

2.2  ทักษะการขายโดยการน าเสนอผ่านเครื่องมือ Sale Tool ต่างๆ จะท าได้ดีเม่ืออยู่ใน
สาขา แต่ถ้าพนักงานต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอกจะต้องใช้คู่มือที่เป็นแฟ้มท าให้
ไม่ได้รับความสะดวก 

2.3 ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ Pro saving 614 เบี้ยประกันสูงกว่าคู่แข่ง 
เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ 

2.4  ความพร้อมด้านสถานที่ เครื่องมือในการช่วยการขายมีความเหมาะสม ชัดเจน ใช้
งานง่าย และสะดวกทั้งผู้ใช้และลูกค้า 

2.5 ใบสมัครและเอกสารประกอบมีรายละเอียดเยอะ เป็นอุปสรรคต่อการขาย 
2.6 ส านักงานใหญ่ให้การสนับสนุนการท างานในสาขาอยู่ในเกณฑ์ดี โดยส่ง message 

แจ้งไปยังผู้จัดการสาขา เมื่อกรมธรรม์อนุมัติหรือไม่ผ่านการพิจารณา  
2.7  โปรโมชั่นที่ลูกค้าต้องการคือ ส่วนลดเป็นเงินสด  
3. สัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจ านวน 20 คน แบ่งตามปริมาณธุรกิจปัจจุบัน

ของสาขา (Branch Grade)   และแยกเปน็กลุ่มลูกค้าที่มีประกันชีวิต 10 ท่านและกลุ่มลูกค้าที่ยัง
ไม่มีประกันชีวิต 10 คน โดยมีรายละเอียดการสัมภาษณ์ดังนี้ 

3.1 กลุ่มลูกค้าที่มีประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  มีวัตถุประสงค์ในการซื้อเพื่อ
ลดหย่อนภาษีและมีประโยชน์ในแง่การออมเงิน มีของแถมน่าสนใจเช่น IPAD IPHONE และ
ธนาคารน่าจะมีส่วนลดเงินสดให้กับลูกค้าเหมือนกับธนาคารอื่นๆ 



3.2 หากลูกค้าจะซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม จะพิจารณาในส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
ราคาที่คุ้มค่า ของแถม สิทธิในการลดหย่อนภาษีและการบริการหลังการขาย มองว่าผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตของธนาคารกสิกรไทยแพงกว่าคู่แข่ง เช่น Pro saving 614 แพงกว่าธนาคารไทย
พาณิชย์ และ เป็นต้น 

3.3  ช่องทางในการหาข้อมูลประกันชีวิตจากอินเทอร์เนต เช่น website ของ
ธนาคาร บริษัทประกันชีวิต นอกจากนี้ ลูกค้าให้น้ าหนักและความส าคัญจากการแนะน าของ
เพื่อนท่ีมีส่วนในการตัดสินใจซ้ือประกันชีวิต 

3.4 ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านสถานที่ที่เป็นสาขาธนาคารมีความเหมาะสมและ
สะดวกสบายในการขายประกันชีวิต แต่ลูกค้ามีความกังวลเรื่องเบิกค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากส่ง
เอกสารที่สาขามีความล่าช้า น่าจะมีการแก้ไขในจุดนี้ โดยให้ธนาคารเป็นผู้จ่ายค่าสินไหม
ทดแทน 

3.5 ความรู้และทักษะการขายของพนักงานมีความรู้สามารถแนะน าผลิตภัณฑ์และ
ให้ข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

3.6 เครื่องมือในการขายเช่น โปรแกรมการขาย หรือเอกสาร โบว์ชัวร์ เข้าใจง่าย 
3.7 ในส่วนการช าระเงินจะช าระด้วยบัตรเครดิตและสามารถผ่อนเบี้ยประกันได้ เช่น 

ผ่อนได้ไม่มีดอกเบี้ย หรือหักผ่านบัญชีเงินเดือน 
3.8 ลูกค้าโดยส่วนใหญ่จะมีประกันชีวิตของที่อื่นด้วยเช่น ประกันสุขภาพของเอไอเอ 

ประกันอุบัติเหตุของไทยพาณิชย์ เนื่องจากให้ความคุ้มครองสูง และราคาไม่แพง 
4. บทสัมภาษณ์กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีประกันชีวิต  โดยมีเหตุผลที่ไม่ซื้อประกันชีวิตดังนี้ 

4.1 ไม่เห็นความส าคัญของประกันชีวิต/เบี้ยประกันแพง 
4.2 ในอนาคตจะซ้ือกับ Kbank ถ้ามีแบบประกันที่เหมาะสมและมีบริการหลังการขายที่ดี 

เช่น เบิกค่ารักษาพยาบาลที่สาขาได้ทันที 
4.3 จ านวนเงินที่จ่ายได้ 15,000 – 100,000 บาท/ปี โดยการช าระผ่านบัตรเครดิตหรือ

หักเงินรายเดือนจากบัญชีออมทรัพย์ 
4.4 โปรโมชั่นที่ต้องการคือ ส่วนลดเงินสด หรือสิทธิพิเศษในการใช้บริการของธนาคาร

กสิกรไทยและบริษัทในเครือ เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ การเข้าร่วมกิจกรรมในเครือ
ธนาคารกสิกรไทย เช่น การจัดสัมมนาในโอกาสต่างๆ  

 
 
 
 
 



3.3 กำรวิเครำะห์ สรุป ประมวลผลข้อมูล 
          3.3.1 กำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ 

1. ข้อมูลทุติยภูมิ จากเวปไซค์ของสมาคมประกันชีวิตไทยและจากบทวิเคราะห์ของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่าแนวโน้มอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทาง
ธนาคาร (Bancassurance) เติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีปัจจัยบวกมาจากการพัฒนาสินค้าให้
มีความเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า รวมถึงกฎระเบียบมาตรการต่างๆ ที่เอื้ออ านวยต่อธุรกิจ
ประกันชีวิต 

2. ข้อมูลปฐมภูมิ จากการวิเคราะห์ข้อมูลบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารพบว่า ต้องการ
เป็นผู้น าใน ธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) อย่างยั้งยืน เนื่องจาก
ธนาคารกสิกรไทยมีความแข่งแกร่งทางการเงิน เป็นธนาคารที่ลูกค้ามีความเชื่อม่ันและให้
ความไว้วางใจ มีพันธมิตรที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจประกันชีวิตผ่าน
ช่องทางธนาคาร (Bancassurance) และเม่ือน ามารวมกับจุดแข็งของธนาคารกสิกรไทยที่มี
จ านวนสาขาที่ครอบคลุมทั่วประเทศ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเหมาะสมกับ
ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม มีฐานข้อมูลลูกค้าของธนาคารที่มีศักยภาพในการท า
ประกันชีวิตรวมถึง มีการพัฒนาระบบการปฏิบัติการร่วมกันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้า ซึ่งธนาคารม่ันใจว่าจะเป็นผู้น าอย่างยั้งยืนในธุรกิจนี้อย่างแน่นอน 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในองค์กร   

การก าหนดตลาดเป้าหมาย STP หมายถึง กระบวนการระบุต าแหน่งทางคุณค่าของ
บริษัทหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของตลาด ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1. การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การแบ่งส่วนตลาดเป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าซึ่งอยู่
กระจัดกระจายท่ัวประเทศที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน 

   1) โดยเลือกการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์ด้านพื้นที่ภูมิศาสตร์ 
(Geographic Segmentation) โดยแบ่งตามพื้นที่การบริหารสาขาของธนาคารกสิกรไทยทั่ว
ประเทศ  ดังนี้  

พื้นที่ คบ. 1 และ 2 ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นท่ีที่ลูกค้ามี
ศักยภาพสูง  
พื้นที่  คบ. 3  ครอบคลุมภาคเหนือ 
พื้นที่  คบ. 4  ครอบคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พื้นที่  คบ. 5 ครอบคลุมภาคกลางยกเว้นกรุงเทพมหานคร 
พื้นที่  คบ. 6 ครอบคลุมภาคตะวันออก 
พื้นที่  คบ. 7 ครอบคลุมภาคใต ้



   2) การแบ่งส่วนตลาดโดยใช้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ (Demographic 
Segmentation)  โดยเลือกเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดตามช่วงอายุและรายได้ 

 2.1 ช่วงอายุ 0-70 ปี 
 2.2 ระดับรายได้ 15,000-10.0 ล้านบาทขึ้นไป 

2. การก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Targeting) เป็นการประเมินเลือกตลาดส่วนใดส่วน
หนึง่หรือมากกว่าจากการแบ่งส่วนตลาดมาเป็นตลาดเป้าหมาย โดยท่ีตลาดเป้าหมาย (Target 
Market) จะประกอบด้วยกลุ่มของผู้ซื้อที่มีลักษณะหรือความต้องการที่เหมือนกัน ซึ่งบริษัทจะ
เข้าไปสนองความต้องการน้ัน  

   2.1 แบบเลือกหมดทุกส่วน (Full Market Coverage) เป็นการเสนอสินค้าเข้าสู่ทุก
ส่วนหรือเลือกเพียงสองหรือสามส่วนตลาด ตามสถานการณ์ โอกาส และความสามารถหรือ
ทรัพยากรของบริษัทเป็นแนวทางส าคัญในการเลือกส่วนตลาด เช่น พื้นท่ี คบ.1 และ คบ. 2 เน้น
ขายประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ระยะสั้นและมีผลตอบแทนสูง เช่น Pro saving 614,  พื้นที่ คบ. 
7 เน้นขายประกันแบบมรดก คุ้มครองนาน เช่น Pro Life 90/5  

3. การก าหนดต าแหน่งสินค้า(Positioning) หมายถึง กระบวนการสร้างสรรค์
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงหรือการรับรู้เกี่ยวกับบริษัทและสินค้า โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง  

 
 
 



 

ภาพที ่3.4 แสดงต าแหน่งผลิตภณัฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614                                  
ที่มา : บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ปี 2554 และ บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2554 
จากการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ Pro saving 614 เม่ือเทียบกับคู่แข่ง เม่ือวิเคราะห์แล้ว

พบว่า ผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเม่ือครบก าหนดสัญญาจะสูงกว่าเม่ือเทียบกับคู่แข่ง แต่ถ้า
เปรียบเทียบในด้านราคา Pro saving 614 ราคาแพงกว่าคู่แข่ง ซึ่งควรมีการปรับในส่วนของเบี้ย
ประกันให้สอดคล้องกับราคาตลาดหรือเพิ่มผลประโยชน์ให้ลูกค้าเพื่อให้รู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาที่
จ่ายสูงกว่า 
  

การวิเคราะห์ 7 P’S  

มีบทบาทส าคัญทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด  
เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย  

1.  ผลิตภัณฑ์ (Product) มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย 
และมีคุณลักษณะและประโยชน์ใกล้เคียงกับคู่แข่ง เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro saving 614 
เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินระยะสั้นและสามารถน าเบี้ยประกันไปหักลดหย่อน

เบี้ยประกันแพง 

ผลตอบแทนรวม 

ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614  



ภาษีได้ โดยให้ความคุ้มครองชีวิต 14 ปี ช าระเบี้ยประกันชีวิต 6 ปี โดยมีเงินสดคืนให้ทุก 2 ปี 
และเม่ือครบก าหนดสัญญา 14 ปี ได้รับเงินคืนทั้งสิ้น 230% ของทุนประกันชีวิต  
 2.  ราคา (Price) ราคาเป็นต้นทุนของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่าง
คุณค่าและราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ  ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าย่อมตัดสินใจซื้อได้
ง่ายกว่า ส าหรับราคาค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบ Pro saving 614 เม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่งราคาจะ
สูงกว่าแต่ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองชีวิตและเงินคืนเม่ือครบก าหนดสัญญามากกว่าคู่แข่ง
เช่นกัน  
 3.  สถานที่ (Place) ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึง ซึ่งเป็นอีก
ปัจจัยส าคัญของการบริการ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเน้นทาง
กายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร  สถานที่หรือสาขาของธนาคารกสิกรไทย
ครอบคลุมทั่วประเทศถึง 823 สาขาแต่ละสาขามีการจัดรูปแบบตามมาตรฐานของสาขา มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานในการแนะน าผลิตภัณฑ์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, ใบเสนอ
ขาย, โบว์ชัวร์  
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายและ
การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน โดยการใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญ เช่น การโฆษณา 
การขาย โดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ การตลาด
ทางตรง ส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro saving 614 จะมีการส่งเสริมการตลาด เช่น จัดให้มี
ของ Premium ส าหรับลูกค้าที่ซื้อประกันในวงเงินที่แตกต่างกัน  โดยมีทั้ง Iphone และ  Ipad 
หรือการยกระดับลูกค้าให้เป็น wisdom ของธนาคาร  
 5.  บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) มีการฝึกอบรม สร้างทัศนคติที่ดีต่อ
งานขาย สร้างแรงจูงใจและเน้นย้ าให้ลูกค้าเห็นประโยชน์ที่ได้รับจากประกันชีวิต ในส่วน
พนักงานสาขาที่แนะน าประกันชีวิต ได้รับการอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งในส่วนของ
คุณลักษณะและประโยชน์ พร้อมกับจัดให้มีการสอบใบอนุญาตเป็นนายหน้า ตามกฎระเบียบของ
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)   
 6.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เช่น การให้บริการของพนักงาน 
รูปแบบในการให้บริการ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต พนักงานควรยึดหลักการบริการที่ให้
ความส าคัญกับข้อเท็จจริงของการท าประกันชีวิต ไม่ปกปิดข้อมูลส าคัญที่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้า
เสียประโยชน์   
 7.  กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและประทับใจลูกค้า โดยมุ่งเน้นท าให้ลูกค้าประกันชีวิตของธนาคารกสิกรไทย
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งก่อนและหลังการท าประกันชีวิต โดยการพัฒนากระบวนการท างาน
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อลดระยะเวลาในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพของ



การท างานให้มากขึ้น เช่น การปรับเปลี่ยนใบสมัคร, กระบวนการอนุมัติกรมธรรม์, การส่งมอบ
กรมธรรม์,กระบวนการพิจารณาด้านสินไหมทดแทน หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 
ผ่านโครงการเมืองไทย SMILE CLUB 
 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กร (PEST Analysis) 

กำรวิเครำะห์ Five Forces สภาพแวดล้อมทั่วไป (Environment Analysis) เป็น
สภาพแวดล้อมที่มีความส าคัญ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรง โดยพิจารณาดังต่อไปนี้ 
1. สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment)  พรบ.คุ้มครองเงินฝาก โดยสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่คุ้มครองเงินฝากของประชาชน เพื่อไม่ให้ผู้
ฝากเงินได้รับผลกระทบกรณีที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเกิดการล้มละลาย โดยจะเริ่ม
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันน้ีถึง 10 ส.ค. 2555 ให้ความคุ้มครองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 50 ล้านบาท/
บัญช/ีสถาบันการเงิน และตั้งแต่ 11 ส.ค. 2555 ให้ความคุ้มครองไม่เกิน 1 ล้าน/บัญช/ีสถาบัน
การเงิน ซึ่งจะส่งผลต่อการออมของประชาชน โดยคาดว่าประชาชนส่วนหน่ึงจะหันมาออมเงิน
กับประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้นรวมถึงรัฐบาลได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับภาษี โดยการเพิ่มค่าลดหย่อน
เบี้ยประกันภัย จากการประกันชีวิตแบบบ านาญอีก 200,000 บาท รวมเป็น 300,000 บาท 
(ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย ปี 2555) 
2. สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment) ส าหรับในปี 2555 ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจระดับโลกจะเกี่ยวเนื่องกับความกังวลเรื่องวิกฤตหนี้ ในยุโรปและในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อการเงิน
โลก รวมถึงประเทศไทยในส่วนภาคการส่งออกและรายได้ของประเทศ โดยในปี 2555 อัตราการ
ขยายตัวของ GDP ของประเทศอยู่ในกรอบประมาณ 3.5% - 4.8%   ส่วนด้านการออมจะพบว่า
ประชาชนสนใจกับการออมเพิ่มมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับประชากรที่มีอายุยืนยาว (ข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2555) 
3. สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment) เนื่องจากปัญหาจากภัยธรรมชาติที่
เกิดขึ้นท าให้ประชาชนให้ความส าคัญกับการท าประกันเพิ่มมากขึ้นทั้งด้านประกันชีวิตและ
ประกันสินทรัพย ์
4. สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
สินค้าและบริการเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา  ธนาคารได้เล็งเห็นความส าคัญในด้านนี้ จึงได้ลงทุน
ระบบเทคโนโลยี K-Transformations เพื่อสามารถวิเคราะห์ลูกค้าและน าเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการที่เหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้ทันที (ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปี 2555) 
 
 



สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม (Five Force Analysis) 

ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ (Michael E.Poter ) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการ
แข่งขัน The Five Competitive Force (Five Forces Model) ซึ่งจะท าให้เราทราบถึง
สมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ ทราบความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้
จัดส่งวัตถุดิบ การระมัดระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้ความสนใจสินค้าทดแทน และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งเป็นตัวแบบที่ช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี 

1.สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม  การเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิตมี
แนวโน้มเติบโตสูงขึ้นทุกปี โดยรัฐบาลออกกฎหมายท่ีเอื้อต่อธุรกิจประกันชีวิต หรือประชาชนหัน
มาให้ความสนใจกับการท าประกันชีวิตเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกันการแข่งขันก็เพิ่มความ
รุนแรงขึ้น  กล่าวโดยสรุปสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้มีสภาพการแข่งขันสูงมาก และ
ส่งผลเป็นอุปสรรคต่อองค์กร 

2. ภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ ในปัจจุบันหลายๆ ธนาคารมีพันธมิตรเป็นบริษัท
ประกันชีวิต เพื่อเพิ่มรายได้ในส่วนของค่าธรรมเนียม ส่วนธนาคารที่ไม่มีพันธมิตรก็พยายามหา
พันธมิตรเนื่องจากเล็งเห็นอัตราการเจริญเติบโตจากช่องทางการขายประกนชีวิตผ่านธนาคาร  
สรุปว่าภัยคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่ ถือว่าเป็นอุปสรรคต่อองค์กร 

3. อ านาจต่อรองของผู้ผลิต   เนื่องจากธนาคารมีหน้าที่เป็นนายหน้าประกันชีวิต
เท่านั้น ซึ่ง ในส่วนของกระบวนการท างานด้านประกันชีวิตมีพันธมิตร (บจก.เมืองไทยประกัน
ชีวิต) เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารงานโดยอยู่ภายใต้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นผู้ก าหนดกฎระเบียบและอนุมัติในการออกกรมธรรม์  
สรุปว่า อ านาจต่อรองของผู้ผลิตไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กร 

4. อ านาจต่อรองของผู้ซื้อ  เนื่องจากในธุรกิจประกันชีวิตดั้งเดิมผู้ซื้อจะต้องซื้อผ่าน
ตัวแทนเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันช่องทางการจัดจ าหน่ายมีหลากหลายช่องทาง ผู้ซื้อสามารถเลือก
ซื้อและต่อรองราคาได้ สรุปได้ว่าผู้ซื้อมีอ านาจในการต่อรองสูงและเป็นอุปสรรคต่อองค์กร 

5. ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน  ประกันชีวิตมีหลากหลายชนิดและหลายบริษัท 
เช่น แบบออมทรัพย์ แบบคุ้มครองตลอดชีพ คุ้มครองอุบัติเหตุ คุ้มครองสุขภาพ คุ้มครองโรค
ร้ายแรง และสามารถช าระเบี้ยได้ทั้งรายเดือน รายปี โดยมีหลายแบบให้ลูกค้าเลือกได้ทั้ง
สามารถหาซื้อได้จากธนาคารรัฐและเอกชนรวมถึงตัวแทนประกันชีวิต  สรุป ภัยคุกคามจาก
สินค้าทดแทนมีสูงและเป็นอุปสรรคต่อองค์กร 

สรุปสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรม พบว่าในอุตสาหกรรมมีการแข่งขันสูงและมี
อุปสรรคมาก ทั้งนี้เกิดจากธุรกิจประกันชีวิตอยู่ในช่วงเจริญเติบโต เนื่องจากปัจจัยและ
สถานการณ์ต่างๆ เอื้ออ านวยต่อธุรกิจ เช่น อัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตที่เพิ่มสูงขึ้น
ทุกปี กฎหมายที่เอื้ออ านวยต่อธุรกิจ ความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อประกันชีวิตเพิ่ม



มากขึ้น รวมถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งภาพรวมทั้งหมดถือว่าปัจจัยที่ท าให้
ธุรกิจมีความน่าสนใจอยู่ในระดับสูง 
 
กำรวิเครำะห์ SWOT 

การวิเคราะห์ SWOT หมายถึงการวิเคราะห์ Strengths-Weaknesses-Opportunities-
Threatsโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน
ระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน และผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่าง
โอกาสและภัยอุปสรรค  

Strengths 
S1 มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ 
S2 มีพันธมิตรท่ีมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจประกันชีวิต (Bancassurance)  
S3 มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายท้ังแบบสะสมทรัพย์และคุ้มครองชีวิต 
S4 มีฐานข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพในการท าประกันชีวิต  
S5 มีการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าร่วมกับพันธมิตรผ่านเมืองไทย smile club 
Weaknesses (W) 
W1 ระบบปฏิบัติการของธนาคารไม่สามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม เช่น การ
พิจารณาอนุมัติกรมธรรม์ หรือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
W2 พนักงานสาขามีความรู้เฉพาะประกันแบบสะสมทรัพย์ท าให้ขาดโอกาสในการ
น าเสนอแบบประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า  
W3 พนักงานมีข้อจ ากัดในการน าเสนอขายนอกสถานที่ เช่น ต้องออกใช้จ่ายเอง เช่น 
ค่าเดินทางไปพบลูกค้า หรือซื้อเยี่ยมลูกค้า เป็นต้น 
W4 เบี้ยประกันแบบสะสมทรัพย์ Pro Saving 614 สูงกว่าคู่แข่ง 
Opportunities (O) 
O1 อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร  

  O2 กฎหมายการส่งเสริมให้น าเบี้ยประกันชีวิตแบบบ านาญมาลดหย่อนภาษีได้  
O3 การใช้เงื่อนไขใหม่ (ตารางมรณะ) ในการค านวณเบี้ยประกันท าให้อัตราเบี้ยประกัน
ชีวิตถูกลง  
O4 ในปัจจุบันลูกค้าให้ความสนใจในเร่ืองของการออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณเพิ่มมาก
ขึ้นและเบี้ยประกัน  ในส่วนน้ีสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ 
 
 
 



Threats (T) 
T1 กฏระเบียบของ คปภ. เช่น ผู้ขายต้องมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, การออก
กรมธรรม์แบบใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก คปภ.  
T2 ธนาคารไม่สามารถออกกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับลูกค้าได้ทันที เนื่องจากเป็นข้อ
ห้ามของธนาคารแห่งประเทศไทย  
T3 คู่แข่งเสนอส่วนลดเป็นเงินสดหากลูกค้าซื้อเบี้ยประกันจ านวนสูงๆ  
T4 สินค้าทดแทน เช่นประกันชีวิตที่จ่ายเบี้ยรายปีประกันอุบัติเหตุ , สุขภาพ, โรค
ร้ายแรง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 3.1  แสดงตาราง TOWS Matrix เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 
 

ตำรำงก ำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix ในระดับ Corporate Level 
      Internal Factor                
 
 
 
 
 
 
 
 
External Factor 

Strength 
S1 มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีสาขาครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 
S2 มีพันธมิตรที่มีประสบการณใ์นการท าธรุกิจประกันชีวิต (Bancassurance)  
S3 มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายทั้งแบบสะสมทรพัย์และแบบตลอดชีพ 
S4 มีฐานข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพในการท าประกนัชีวิต  
S5  มีการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าร่วมกับพันธมติรผ่านเมืองไทย smile 
club 

Weaknesses 
W1 ระบบปฏิบัติการของธนาคารไมส่ามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม เช่น 
การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม ์หรือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
W2 พนักงานสาขามีความรู้เฉพาะประกันแบบสะสมทรพัย์ท าให้ขาดโอกาสใน
การน าเสนอแบบประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า  
W3 พนักงานมีข้อจ ากัดในการน าเสนอขายนอกสถานที ่เช่นต้องจ่ายค่ารถ
เดินทางไปพบลูกค้าเอง  
W4 เบ้ียประกันแบบสะสมทรัพย์ Pro Saving 614 สูงกว่าคู่แข่ง 

Opportunities 
O1อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร   
O2กฎหมายการส่งเสริมใหน้ าเบ้ีย
ประกันชีวิตแบบบ านาญมาลดหย่อน
ภาษีได้  
O3อัตราเบ้ียประกนัชีวิตถูกลง
เนื่องจากใช้เงื่อนไขใหมใ่นการค านวณ
เบ้ียประกัน  
O4ลูกค้าให้ความสนใจในเรื่องของการ
ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณเพิม่มาก
ข้ึน 

SO 
กลยุทธก์ำรเติบโตระดับองค์กร (Growth Strategies)                                                            
Market Penetration strategies                                                          
ธนาคารและพันธมติร ควรใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายน ามาผสมผสานกนัพัฒนา
และเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน การทุ่มงบการโฆษณา การส่งเสริมการ
ขายให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแตล่ะกลุ่ม เนื่องจาก ธุรกิจมีอัตราการ
เจริญเติบโตเพิ่มข้ึนทุกปี รวมถึงรัฐบาลออกกฎหมายสนบัสนุนและส่งเสริมให้
ประชาชาชนน าเบ้ียประกันชีวิตแบบบ านาญมาหักลดหย่อนภาษีได้  
(S1S2O1O2) 
Market Development strategies                                                            
น าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม น ามาขายในตลาดใหม่ โดยการจัดการฐานข้อมูล
ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มผีลติภัณฑ์ประกันชีวิต 
หรือกลุ่มลูกค้าที่มีความสนใจการออมเงนิเพื่อเกษียณและเป็นการขยายตลาด
สู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง (S3S4O4) 
Product Development strategic                                                                             
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ Pro Saving 614 เพื่อให้ราคาหรอืคุณลักษณะของ
สินค้าสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้   หรือขยายสายผลิตภัณฑ์ Pro Saving 
เพื่อน าเสนอขายกับลูกค้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน (S3O3O4) 

WO 
กลยุทธ์ระดับองค์กร                                                                                                                                   
การพัฒนาระบบปฏิบัติการของธนาคารให้เชื่อมต่อกับระบบ การให้บริการ
ลูกค้าประกันชีวิต เช่น สามารถพิจารณากรมธรรม์ และจา่ยค่าสินไหมทดแทน
ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกลูกค้าทั้งลูกค้าใหม่
และลูกค้าเก่า ซึ่งจะท าให้ธนาคารสามารถรองรับการเจรญิเติบโตของธรุกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (W1O1) 
 

Threat 
T1 กฎระเบียบของ คปภ. ที่เครง่ครัด
เช่น ผู้ขายต้องมีใบอนญุาตนายหน้า
ประกันชีวิต 
T2 ธนาคารไมส่ามารถออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้กับลูกค้าได้ทันท ี
เนื่องจากเป็นข้อห้ามของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
T3 คู่แข่งเสนอส่วนลดเป็นเงนิสดหาก
ลูกค้าซื้อเบ้ียประกันจ านวนสูงๆ  
T4 สินค้าทดแทน เชน่ ประกันชีวิตที่
จ่ายเบ้ียรายปีประกันอุบัติเหตุ, 
สุขภาพ, โรคร้ายแรง 

ST 
กลยุทธก์ำรเติบโตระดับองค์กร  (Growth Strategies)       Market 
Penetration strategies                      
จัดฝึกอบรมและสอบเพื่อให้พนักงานมีใบอนญุาตนายหนา้ประกันชีวิตตาม
กฎระเบียบของ คปภ. และเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพของพนกังานใหส้อดคล้อง
กับผลิตภัณฑ์ที่มหีลากหลาย ซึ่งจะท าให้พนักงานสามารถแนะน าผลิตภัณฑ์
ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม. (S3T1) 
 

WT 
- 

 การก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายในจุดแข็งและจุดอ่อน และสภาพแวดล้อมภายนอกโอกาสและอุปสรรค น า
ปัจจัยท้ัง 4 ด้านมาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้ TOWS Matrix ซึ่งจะท าให้เกิดกลยุทธ์  SO (กลยุทธ์เชิง
รุก) WO(กลยุทธ์แก้ไข)  ST(กลยุทธ์ป้องกัน)  WT(กลยุทธ์เชิงรับ)  

 

 



ตารางที่ 3.2  แสดงตารางTOWS Matrix เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ 
   
  ตำรำงก ำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix ในระดับ Business Level 
                              สำยงำนธุรกิจลูกค้ำบุคคลและเครอืข่ำยบริกำร 

      Internal Factor 
 
 
 
 
 
External Factor 

Strength 
S1 มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีสาขาครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 
S2 มีพันธมิตรที่มีประสบการณใ์นการท าธรุกิจประกันชีวิต (Bancassurance)  
S3 มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายทั้งแบบสะสมทรพัย์และคุ้มครองชีวิต 
S4 มีฐานข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพในการท าประกนัชีวิต  
S5  มีการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าร่วมกับพันธมติรผ่านเมืองไทย smile 
club 

Weaknesses 
W1 ระบบปฏิบัติการของธนาคารไมส่ามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม เช่น การ
พิจารณาอนุมัติกรมธรรม ์หรือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
W2 พนักงานสาขามีความรู้เฉพาะประกันแบบสะสมทรพัย์ท าให้ขาดโอกาสในการ
น าเสนอแบบประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า  
W3 พนักงานมีข้อจ ากัดในการน าเสนอขายนอกสถานที ่เช่นต้องจ่ายค่ารถเดินทางไป
พบลูกค้าเอง  
W4 เบ้ียประกันแบบสะสมทรัพย์ Pro Saving 614 สูงกว่าคู่แข่ง 

Opportunities 
O1อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร   
O2กฎหมายการส่งเสริมใหน้ าเบ้ีย
ประกันชีวิตแบบบ านาญมาลดหย่อน
ภาษีได้  
O3อัตราเบ้ียประกันชีวิตถูกลง
เนื่องจากใช้เงื่อนไขใหมใ่นการค านวณ
เบ้ียประกัน  
O4ลูกค้าให้ความสนใจในเรื่องของการ
ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณเพิม่ข้ึน 

SO 
1.กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Strategic Business unit )                                                        
กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง ( Differentiation strategy ) 
ด้านผลิตภัณฑ์ ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างและสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากอัตรา
การเจริญเติบโตของธุรกิจและกฎหมายเอ้ืออ านวยให้ลูกค้าสามารถน าเบ้ีย
ประกันชีวิตมาหักลดหย่อนภาษีได้ (S3O1O2) 
กลยุทธ์กำรมุ่งเน้นตลำดเป้ำหมำยโดยเฉพำะ (Focus strategy) 
มุ่งเน้นผลิตภัณฑใ์ห้มีความแตกต่างและเหมาะสมกับกลุม่ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง เช่น กลุ่มเกษียณอายุ (S4O4) 

WO 
1.กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ   (Strategic Business unit )                                                                                                                     
กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiation) 
ด้านกระบวนการ                                                                                 
ปรับกระบวนการการพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์และการจา่ยค่าสินไหมทดแทนผ่าน
ระบบอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อลดระยะเวลาในการให้บริการลกูค้าและช่วงชิงความได้เปรียบ
ด้านการบริการทั้งก่อนและหลังการขายให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (W1O1) 

Threat 
T1 กฎระเบียบของ คปภ. ที่เครง่ครัด
เช่น ผู้ขายต้องมีใบอนญุาตนายหน้า
ประกันชีวิต                              
T2 ธนาคารไมส่ามารถออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้กับลูกค้าได้ทันท ี
เนื่องจากเป็นข้อห้ามของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย                               
T3 คู่แข่งเสนอส่วนลดเป็นเงนิสดหาก
ลูกค้าซื้อเบ้ียประกันจ านวนสูงๆ      
T4 สินค้าทดแทน เชน่ประกันชีวิตที่
จ่ายเบ้ียรายปีประกันอุบัติเหตุ, 
สุขภาพ, โรคร้ายแรง 

ST 
1.กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Strategic Business unit )                       
กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง ( Differentiation strategy )           
ด้านพนักงาน  เนื่องจากธนาคารมีความแข็งแกร่งด้านทางเงิน มสีาขา
ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ และมีพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) ธนาคารควรลงทุนและ
จัดตั้งศนูย์การฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อพัฒนาด้านความรู้และทักษะการขาย
ประกันชีวิตเพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการขายประกันชีวิต 
พร้อมทั้งจัดสอบใบอนุญาตตามกฎระเบียบของ คปภ. โดยการสร้างความ
แตกต่างด้านบุคลากรนี้ จะท าให้พนักงานมีคณุลักษณะ 6 ประการ ดังนี้                                                            
1. มีความสามารถ มีความสุภาพ                                                       
2. มีความเป็นมิตร สัมมาคารวะ                                                          
3. มีความน่าเชื่อถือ                                                                     
4. ไว้วางใจได้                                                                             
5. ให้บริการเสมอต้นเสมอปลาย                                                      
6. มีการสื่อสารที่ดีกับลูกค้า                                                                  
(S1S2T1)                                                                  

WT 
1.กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Strategic Business unit )                                   
กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง ( Differentiation strategy ) 
แบ่งกลุ่มพนักงานในสาขาออกเป็นกลุ่มๆ โดยมีทัง้พนักงานที่มีใบอนุญาตนายหน้า
ขายประกันชีวิตและไม่มใีบอนุญาต โดยเปิดโอกาสให้พนักงานกลุ่มนี้ออกไปขายนอก
สถานที ่เพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติบนสถานการณ์จรงิ (on the Job) ทั้งเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการขายและเพิ่มความรู้และทักษะให้กับพนักงานด้วย และหากพนักงานปิด
การขายได้ ควรให้รางวัลตอบแทนเป็นตัวเงิน (W2W3T1) 

 การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจของสายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายบริการ 
โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในจุดแข็งและจุดอ่อนและ
สภาพแวดล้อมภายนอกโอกาสและอุปสรรค น าปัจจัยท้ัง 4 ด้าน มาก าหนดกลยุทธ์โดยใช้  TOWS 
Matrix ซึ่งจะท าให้เกิดกลยุทธ์ SO (กลยุทธ์เชิงรุก)  WO(กลยุทธ์แก้ไข)  ST(กลยุทธ์ป้องกัน)  
WT(กลยุทธ์เชิงรับ)  
  

 

 

 



ตารางที่ 3.3  แสดงตาราง TOWS Matrix เพื่อการก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
 

ตำรำงก ำหนดกลยุทธ์ TOWS Matrix ในระดับ Function Level  
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614 

       
                   Internal Factor 
 
 
 
 
      External Factor 

Strength 
S1 มีความแข็งแกร่งทางการเงิน มีความน่าเชื่อถือ มีสาขาครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 
S2 มีพันธมิตรที่มีประสบการณใ์นการท าธรุกิจประกันชีวิต (Bancassurance)  
S3 มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตหลากหลายทั้งแบบสะสมทรพัย์และคุ้มครองชีวิต 
S4 มีฐานข้อมูลลูกค้าที่มีศักยภาพในการท าประกนัชีวิต  
S5  มีการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าร่วมกับพันธมติรผ่านเมืองไทย smile 
club 

Weaknesses 
W1 ระบบปฏิบัติการของธนาคารไมส่ามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม เช่น 
การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม ์หรือการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
W2 พนักงานสาขามีความรู้เฉพาะประกันแบบสะสมทรพัย์ท าให้ขาดโอกาสใน
การน าเสนอแบบประกันที่เหมาะสมกับลูกค้า  
W3 พนักงานมีข้อจ ากัดในการน าเสนอขายนอกสถานที ่เช่นต้องจ่ายค่ารถ
เดินทางไปพบลูกค้าเอง  
W4 เบ้ียประกันแบบสะสมทรัพย์ Pro Saving 614 สูงกว่าคู่แข่ง 

Opportunities 
O1อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ
ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร    
O2กฎหมายการส่งเสริมใหน้ าเบ้ีย
ประกันชีวิตแบบบ านาญมาลดหย่อน
ภาษีได้                                   
O3อัตราเบ้ียประกนัชีวิตถูกลง
เนื่องจากใช้เงื่อนไขใหมใ่นการค านวณ
เบ้ียประกัน                               
O4ลูกค้าให้ความสนใจในเรื่องของการ
ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณเพิม่มาก
ข้ึน 

SO 
1.กลยุทธ์กำรตลำดเป้ำหมำย (STP)                                                        
การแบ่งส่วนตลาดเป้าหมายเพื่อเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เหมาะสมและ
น าเสนอผลติภัณฑ์และวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นและตอบสนองต่อ
การเจริญเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (S3O1) 
2.กลยุทธ์สว่นประสมทำงกำรตลำด (7 P’S)                                            
การน าเอาผลิตภัณฑ์และการบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัธุรกิจ น ามาใช้เพื่อ
ส่งมอบคุณค่าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (S3O1O2O3) 
3.กลยุทธ์กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ (CRM) 
การจัดการและบริหารฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพจะท า
ใหส้ามารถน าเสนอผลติภัณฑไ์ด้ตรงกลุ่มลูกค้าและกระตุน้ให้ลูกค้าซื้อเพิ่มเป็น
การเพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้า (S4S5O4) 

WO 
1.กลยุทธ์ระดับหน้ำที่                                                                            
ด้ำนกระบวนกำร พัฒนาระบบปฏิบัติการของธนาคารใหส้อดคล้องกับการ
บริการของลูกค้ากลุ่มธุรกิจ Bancassurance เพื่อรองรับโอกาสในการขยายตัว
ของธุรกิจ Bancassurance และการส่งเสริมจากรฐับาล เรื่องนโยบายภาษ ี
(W1O1O2) 
2.กลยุทธ์ระดับหน้ำที่                                                                           
ด้ำนทรัพยำกรมนุษย์  พัฒนาพนักงานสาขาใหม้ีความรู้และทักษะการขายที่
หลากหลายและให้โอกาสพนักงานในการท าตลาดเชิงรุก ใหส้อดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด (W2W3O3) 

Threat 
T1 กฎระเบียบของ คปภ. ที่เครง่ครัด
เช่น ผู้ขายต้องมีใบอนญุาตนายหน้า
ประกันชีวิต, การออกกรมธรรม์แบบ
ใหม่ๆ ต้องได้รับความเหน็ชอบจาก 
คปภ.  
T2 ธนาคารไมส่ามารถออกกรมธรรม์
ประกันชีวิตให้กับลูกค้าได้ทันท ี
เนื่องจากเป็นข้อห้ามของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  
T3 คู่แข่งเสนอส่วนลดเป็นเงนิสดหาก
ลูกค้าซื้อเบ้ียประกันจ านวนสูงๆ  
T4 สินค้าทดแทน เชน่ประกันชีวิตที่
จ่ายเบ้ียรายปีประกันอุบัติเหตุ, 
สุขภาพ, โรคร้ายแรง 

ST 
1.กลยุทธ์ระดับหน้ำที ่(ทรัพยำกรมนุษย)์ 
1.1อบรมพนักงานเพื่อให้ทุกสาขามีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตอย่างน้อย 
1 คน (S3T1) 
1.2.ร่วมกับพันธมติรพัฒนากระบวนการท างานให้รวดเรว็ข้ึนเพื่อสร้างความ
แตกต่างและสง่มอบประสบการณ์ที่ดใีห้กับลูกค้าได้ (S2T2) 

 

WT 
 

 การก าหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ส าหรับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต Pro Saving 614 โดย
พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในจุดแข็งและจุดอ่อนและ
สภาพแวดล้อมภายนอกโอกาสและอุปสรรค น าปัจจัยทั้ง 4 ด้านมาก าหนดกลยุทธ์โดยTOWS 
Matrix ซึ่งจะท าให้เกิดกลยุทธ์ SO(กลยุทธ์เชิงรุก)  WO(กลยุทธ์แก้ไข)  ST(กลยุทธ์ป้องกัน)   
WT(กลยุทธ์เชิงรับ)  
 

 

 

 
 



3.3.2 กำรสรุปประมวลข้อมูลเพื่อก ำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
 ก. กำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร 

กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) คือกลยุทธ์ในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดขาย กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิม ซึ่งมีวิธีการดังน้ี 

1.  กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) คือกลยุทธ์การเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เดิมในตลาดเดิม โดยวิธีการทางการตลาด เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการขาย 
(Productivity)  ของพนักงานสาขาให้สามารถแนะน าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตได้อย่างหลากหลาย
และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ โดยการอบรมตามแนวทางการพัฒนา
พนักงานของธนาคารกสิกรไทย นอกจากนั้นธนาคารควรเพิ่มงบด้านโฆษณาเพื่อให้ลูกค้า
ตระหนักเห็นความส าคัญของประกันชีวิตเพื่อให้ลูกค้าเกิดความต้องการซื้อประกันชีวิต  หรือ
เพิ่มการส่งเสริมการขายให้กับลูกที่ซ้ือประกันชีวิตผ่านธนาคาร 

ข้อดี  
1. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 
2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
3. เพิ่มยอดขายและก าไรให้กับองค์กร 
4. เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงาน 

ข้อเสีย 
1.ใช้งบประมาณจ านวนมากในการส่งเสริมการขาย 
2.ใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพ 

2. กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market Development)  คือ การเพิ่มยอดขายของสินค้า
เดิมในตลาดใหม่ โดยเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในพื้นที่ใหม่ๆ  เช่น พื้นที่ที่มีศักยภาพและมี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง ซึ่งสามารถพิจารณาจากปริมาณเงินฝากและปริมาณ
สินเชื่อในพื้นที่ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลการรับประกันชีวิตแบ่งตาม
จังหวัดของสมาคมประกันชีวิตไทย ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถน ามาเชื่อมโยงเพื่อขยาย
ตลาดประกันชีวิตในพื้นที่ได้ โดยอาจใช้เครื่องมือการส่งเสริมการขายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการขายให้มากขึ้น 
 ข้อดี  

1. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 
2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
3. เพิ่มยอดขายและก าไรให้กับองค์กร 

ข้อเสีย 
1.  ใช้งบประมาณจ านวนมากในการส่งเสริมการขาย 



 3. กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) คือการเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์
เดิมด้วยวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ร่วมกับบริษัทพันธมิตรพัฒนาผลิตภัณฑ์
สะสมทรัพย์แบบออมทรัพย์  614 โดยเพิ่มความคุ้มครองผู้เอาประกันภัย หรือเพิ่มความคุ้มครอง
อุบัติเหตุ โดยให้ความคุ้มครองฟรี ส าหรับลูกค้าที่ซื้อผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น หรือร่วมกัน
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีระยะเวลาช าระเบี้ยประกันและคุ้มครองไม่เกิน 10 ปี และเน้นคืน
ผลตอบแทนทุกปี เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการออมเงินระยะสั้นและคุ้มครองชีวิต 
 ข้อดี  

1. เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด 
2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
3. เพิ่มยอดขายและก าไรให้กับองค์กร 

ข้อเสีย 
1. ใช้งบประมาณในการท าการวิจัยและพัฒนาในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
 สรุป กลยุทธ์ระดับองค์กรที่ เหมาะสมคือ กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product 
Development strategies) เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด โดยออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่แตกต่าง
จากคู่แข่งและมีคุณค่าต่อลูกค้า   หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม เช่น ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสม
ทรัพย์ 614 ที่มีอยู่เดิมซึ่งมีวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงอิ่มตัวและมีผลิตภัณฑ์ New Saver+ 
ของคู่แข่งที่ดีกว่าและมีราคาใกล้เคียงกัน   
  
ข.กำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ  

1. กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เป็นกลยุทธ์ความแตกต่างที่มีตลาด
เป้าหมายกว้างด้วยการเสนอสินค้าหรือบริการที่ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีคุณค่าหรือ
ผลประโยชน์โดดเด่นในสายตาลูกค้า ไม่ว่าจะด้วยภาพลักษณ์ของแบรนด์ การออกแบบ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความสะดวก คุณภาพ ท าให้สามารถขายได้ในราคาสูงกว่าคู่แข่ง ท า
ให้ลูกค้ามีความจงรักภักดีไม่อ่อนไหวในเรื่องของราคา เช่น การออกแบบกรมธรรม์ที่ครอบคลุม
ทั้งประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันวินาศภัย (บ้าน, รถยนต์, ทรัพย์สินอื่นๆ ) ให้อยู่ใน
กรมธรรม์เดียวกัน โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย เช่น 
สามารถซื้อและช าระเงินผ่านระบบออนไลน์ รวมถึงการเบิกค่าสินไหมทดแทนผ่านระบบ
ออนไลน์ 

 
 

 



ข้อดี 
1. มีจุดขายท่ีเป็นเอกลักษณ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร 
2. กระตุ้นยอดขายโดยดึงดูดให้ลูกค้าซื้อสิ้นค้าเพิ่ม 
3. หลีกเหลี่ยงการแข่งขันด้านราคา 

ข้อเสีย 
1. ลอกเลียนแบบได้ง่าย 
2. ใช้งบลงทุนวิจัยและพัฒนาสูง 

     
 2. กลยุทธ์ตลาดเป้าหมายเฉพาะ (Focus strategies) โดยมุ่งเน้นตลาดเฉพาะเพียง
อย่างเดียว เนื่องจากมีความช านาญเฉพาะด้าน 
 ข้อดี 

1. ประหยัดทรัพยากร 
2. ปรับตัวได้รวดเร็ว 
3. สามารถตอบสนองและเข้าถึงตลาดลูกค้าได้ดีกว่าตลาดใหญ่ 

 ข้อเสีย 
1. คู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถเข้าสู่ตลาดเฉพาะได้ง่าย 

 
สรุป กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจที่เหมาะสมคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ท าให้เป็น

การสร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืน เนื่องจากหน่วยธุรกิจจ าเป็นต้องออกแบบผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่แตกต่างและโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ซึ่งส่งผลท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อแบรน์ดและ
ยังเป็นการป้องกันการคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่อีกด้วย  

 
ค. กำรก ำหนดกลยุทธ์ระดับหน้ำที่   
1. กลยุทธ์กำรตลำดเป้ำหมำย (STP Strategy) เป็นการตลาดที่น าเอากลยุทธ์น า

ประยุกต์ใช้ร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การเลือกส่วนตลาด 
(Target Market) และการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์  (Positioning ) กลยุทธ์การตลาด
เป้าหมายจะท าให้องค์กรสามารถจ าแนกแยกแยะและท าความเข้าใจกับคุณลักษณะต่างๆ ของ
ลูกค้าในอนาคตได้และสามารถวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นและอยู่ในใจลูกค้า 

ข้อดี 
1. สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
2. ท าให้สินค้ามีความโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่ง 
 



ข้อเสีย 
1. มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสูง 
2. มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาดสูง 

 2. กลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำด (7P’s)  หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งบริษัทน ามาใช้ร่วมกันเพื ่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย (Kotler. 1997 : 92) ส่วนผสมทางการตลาด(The Marketing Mix) เป็นแนวคิด
ที่ส าคัญอย่างทางการตลาดสมัยใหม่ ซึ่งแนวความคิดเรื่องส่วนผสมทางการตลาดนี้ มีบทบาท
ส าคัญทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อน ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสม
ทางการตลาดว่า 7 P’s ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 7 กลุ่มนี้ จะท าหน้าที่ร่วมกันในการสื่อข่าวสาร ทาง
การตลาดให้แก่ผู้รับสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จัดจ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร 
(Bancassurance) ควรเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่าย
ผ่านช่องทางตัวแทน เนื่องจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการที่สาขาของธนาคาร ต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่ออมระยะสั้นๆ และคล้ายคลึงกับบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ของธนาคาร 
 2.  ราคา (Price) เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุมโดย คปภ.
และอัตราเบี้ยประกันในแต่ละแบบประกันจะขึ้นอยู่กับอัตรามรณะ  เพราะฉนั้นสินค้าจะมีราคาไม่
แตกต่างกันมากนัก โดยราคาจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าพิจารณาเป็นอันดับแรกๆ ในการซื้อ และถ้ามีการ
ให้ส่วนลดเป็นเงินสดก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจ ดังนั้นหากผลิตภัณฑ์มีราคาสูงกว่า
ท้องตลาด ผลประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ ย่อมต้องมากกว่าคู่แข่ง ซึ่งธนาคารอาจท าการเพิ่ม
คุณค่าให้กับลูกค้าโดยเน้นให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายท่ีดีและสม่ าเสมอ  
 3.  สถานที่ (Place) ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึง เป็นปัจจัย
ส าคัญของงานบริการ ทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นมิใช่แต่เฉพาะการเน้นทาง
กายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร  สถานที่หรือสาขาของธนาคารกสิกรไทย
ครอบคลุมทั่วประเทศถึง 823 สาขาแต่ละสาขามีการจัดรูปแบบตามมาตรฐานของสาขา มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานในการแนะน าผลิตภัณฑ์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์, ใบเสนอ
ขาย, โบร์ชัวร์ เพื่อสร้างความสะดวกสบายและโดนใจลูกค้า 
 4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื้อ เพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายและ
การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน โดยการใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่ส าคัญ เช่น การโฆษณา 
การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นสินค้าที่ไม่แสวงซื้อส าหรับประชาชนโดยท่ัวไป  ในระยะแรกควรจัดท า
การตลาดโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ เห็นความส าคัญของประกันชีวิต พร้อมกับจัด



กิจกรรมส่งเสริมการตลาด เช่น จัดให้มีของ Premium ส าหรับลูกค้าที่มีกรมธรรม์แรกกับธนาคาร
กสิกรไทยเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ส่วนลูกค้าที่ต้องการซื้อประกันชีวิตเพิ่มหรือช าระ
ค่าเบี้ยประกันปีต่อไปกับธนาคาร   โดยจัดให้มีกิจกรรมเพิ่มองค์ความรู้ด้านต่างๆ  กิจกรรม
สันทนาการต่าง เช่น เมืองไทย Smile Club เป็นต้น  
 5.  บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจเพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน 
พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองต่อลูกค้า มีความคิดริเริ่ม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับบริษัทได้ ในส่วนพนักงานสาขาที่
แนะน าประกันชีวิต จะได้รับการอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทั้งในส่วนของคุณลักษณะและ
ประโยชน์ พร้อมทั้งมีการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานผู้ขาย เน้นให้เห็นว่าประกันชีวิตเป็น
การสร้างหลักประกันให้กับตนเองและครอบครัว พร้อมกับจัดให้มีการสอบใบอนุญาตเป็น
นายหน้า ตามกฎระเบียบของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) และหากพนักงานท าได้ตามเป้าหมายขององค์กร ก็สามารถเติบโตตาม career  path  
 6.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) เช่น การให้บริการของพนักงาน 
บุคลิกภาพของพนักงาน การแนะน าผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ควรให้บริการแบบค าปรึกษา หาก
พนักงานสามารถชี้ให้เห็นข้อดีของประกันชีวิต และหากไม่มีประกันชีวิตจะมีข้อเสียอย่างไรบ้าง 
จะท าให้ลูกค้าตระหนักของการท าประกันชีวิต เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ช่วยลดความเสี่ยงของการด าเนินชีวิตทั้งชีวิตและสินทรัพย์ พนักงานควรยึดหลักการบริการที่ให้
ความส าคัญกับข้อเท็จจริงของการท าประกันชีวิต ไม่ปกปิดข้อมูลส าคัญที่อาจเป็นเหตุให้ลูกค้า
เสียประโยชน์   
 7.  กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นการส่งมอบคุณภาพในการให้บริการกับลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและประทับใจลูกค้า โดยมุ่งเน้นท าให้ลูกค้าประกันชีวิตของธนาคารกสิกรไทย
ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้งก่อนและหลังการท าประกันชีวิต โดยการพัฒนากระบวนการท างาน
โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อลดระยะเวลาในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพของ
การท างานให้มากขึ้น เช่น ปรับเปลี่ยนใบสมัคร, กระบวนการอนุมัติกรมธรรม์, การส่งมอบ
กรมธรรม์,กระบวนการพิจารณาด้านสินไหมทดแทน หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 
ผ่านโครงการเมืองไทย SMILE CLUB 

  ข้อดี  
1. มีผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ 
2. ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและสามารถตั้งราคาได้สูงกว่าคู่แข่ง 
3. ช่องทางการขาย (สาขา) ทั่วประเทศ ท าให้ลูกค้ามีความสะดวก 
4. การส่งเสริมการตลาดมีผลท าให้ยอดขายเพิ่ม 



5. พนักงานมีความรู้ความสามารถในการแนะน าผลิตภัณฑ์และมีมาตรฐานใน
การน าเสนอ  สามารถน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเหมาะสมกับ
กลุ่มลูกค้าและกระบวนการท างานใช้เทคโนโลยี  

  ข้อเสีย 
1. ลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ได้ง่าย 
2. ราคาที่สูงอาจท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจซื้อคู่แข่ง 
3. ใช้งบประมาณสูงในการส่งเสริมการตลาด 

3.กลยุทธ์กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ (CRM) หมายถึง การพัฒนาและรักษา
ความสัมพันธ์ระยะยาวที่ เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรกับลูกค้าที่ เป็นเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ (retention of profitable customers) โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การ
ดูแลให้บริการลูกค้าแบบหนึ่งต่อหนึ่ง การรับฟังเสียงของลูกค้าและศึกษาความต้องการของ
ลูกค้าเฉพาะราย การใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลลูกค้า และน าผลวิเคราะห์ไปใช้ในการ
บริหารจัดการ  ซึ่งกลยุทธ์นี้จะเป็นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์หรือการติดต่อสื่อสาร เพื่อ
เพิ่ม customer acquisition รักษาลูกค้า (retention) ความภักดี (loyalty) และรักษา
ความสัมพันธ์เพื่อน าก าไรมาสู่องค์กร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การมีฐานข้อมูลของลูกค้า ฐานข้อมูลต้องมีการ update ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่
เสมอ สามารถเรียกดูได้จากทุกหน่วยงานในองค์การที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า มีการ
แยกประเภทลูกค้าจากฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมีคุณค่าไม่เท่ากัน เช่น 
กลุ่มลูกค้า Mass, Medium, Wisdom หรือการแยกประเภทลูกค้าตามผลิตภัณฑ์
ที่ถือครองผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 

2. การมีเทคโนโลยีท่ีเพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์การ เช่น ระบบ Call 
center, Web site, Interactive voice Response เพื่อตอบสนองความต้องการ
ลูกค้า หรือเก็บข้อมูลลูกค้า เช่น ค าติชม ข้อร้องเรียนจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ ซึ่งองค์กรสามารถน าข้อมูลมาประมวลผลและน ามาสร้างหรือปรับเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ และบริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ 

3. การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกค้า เนื่องจากข้อมูล Database สามารถท าให้องค์การ
แยกแยะลูกค้าได้ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ท าก าไรสูงสุดให้กับองค์การ หลังจากนั้น
องค์การต้องมาก าหนดวิธีปฏิบัติต่อลูกค้ากลุ่มที่สร้าง Value เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ระยะยาวและเข้าถึงการให้บริการลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม  

4. การประเมินผล จะท าให้องค์กรทราบว่าสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับองค์กร
ได้มากขึ้นหรือไม่ โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์ใน
ระดับต่างๆ  เพื่อรักษาลูกค้า (Keep Relation) ในระยะยาว และ เพิ่ม Value 
ให้กับลูกค้าให้มากกว่าคุณค่าที่ลูกค้าคาดหวัง 



แนวทางในการรักษาลูกค้าปัจจุบัน 
1. สร้างคุณค่าเพิ่มเสมอ เช่น ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ส าหรับสมาชิก 
2. ให้บริการก่อนและหลังการขายอย่างสม่ าเสมอ 
3. ใช้ Call Center และปรับ Back Office ให้แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ 
4. ใช้โปรแกรมการส่งเสริมการขายที่หวังผลระยะยาว เช่น แคมเปญ

สะสมคะแนน 
5. ตั้งฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ขึ้นมาดูแลลูกค้า 
6. ให้ความเสมอภาคกับลูกค้าทุกราย 
7. ส ารวจคู่แข่งและส ารวจสถานการณ์ทางการตลาดอย่างสม่ าเสมอ 
8. ฝ่ายบริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง 
9. สร้างต้นทุนให้เพิ่มขึ้น (Switching Cost) เพื่อป้องกันการเปลี่ยนใจของ

ลูกค้าโดยหนัไปใช้สินค้าของบริษัทคู่แข่ง 
แนวทางในการหาลูกค้าใหม่ 

1. วิเคราะห์ตลาดและค้นหาโอกาสทางการตลาดโดยใช้กลยุทธ์การตลาด
เป้าหมาย (STP) 

2. สร้างกลยุทธ์ที่โดดเด่น โดยใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
3. ใช้ Contact Point ในการสื่อสารกับลูกค้าและเก็บข้อมูลลูกค้า 

ข้อดี 
1. รักษาฐานลูกค้าเดิม 
2. ขยายฐานลูกค้าใหม่ 
3. จัดการส่งเสริมการขายได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

ข้อเสีย 
1. มีต้นทุนในการบริหารจัดการ 
2. มีค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

สรุป  กลยุทธ์ระดับหน้าที่เลือก กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และกล
ยุทธ์บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เนื่องจากกลยุทธ์ทั้ง 3 ดังที่กล่าวมาข้างต้น เป็นกลยุทธ์ที่มีความเกี่ยวข้อง
และสนับสนุนกลยุทธ์หน่วยธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสม
กับตลาดในแต่ละกลุ่ม รวมถึงการบริหารด้านราคา บริหารช่องทางในการจ าหน่ายและกิจกรรมการ
ส่งเสริมการตลาดได้อย่างเหมาะสมกับลูกค้า 

 
 

 



ตารางที่ 3.4 แสดงตารางการสรุปกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ 
 

สรุป กลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ 
ระดับกลยทุธ ์ ทำงเลือกกลยุทธ ์ ข้อด ี ข้อเสีย กลยุทธท์ี่เหมำะสม 

ระดับ  Corporate Level 
Strategy 

1. Growth Strategy                     
1.1 Market Penetration                   
1.2 Market  Development          
1.3 Product Development   

1. เพิ่มส่วนแบ่งตลาด                                 
2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน                 
3. เพิ่มยอดขายและก าไร 

1. ใช้งบประมาณในการสง่เสรมิการขาย                   
2. ใช้งบประมาณในการท าวิจัยและพัฒนาใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

กลยุทธ์การเติบโต               
Product Development   เนื่องจาก
บริษัทมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรงุ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่าง
จากคู่แข่งเพื่อความเป็นผู้น าตลาดใน
ธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร 
(Bancassurance) และสอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กรด้วย 

2. Stability Strategy - - 

3. Investment Reduction Strategy - - 

4. Turnaround Strategy - - 

ระดับ  Business Level 
Strategy 

1.Differentiations Strategy  1. มีจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดใีห้แก่องค์กร                                          
2. กระตุ้นยอดขายโดยดึงดูดให้ลูกค้าซื้อ
สินค้าเพิ่ม3. หลีกเหลี่ยงการแข่งขันด้าน
ราคา 

1.ลอกเลียนแบบง่าย                                          
2.ใช้งบลงทุนและวิจัยพัฒนาสูง 

กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างด้าน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันอย่างย้ังยืน 

2. Cost Focus 1. ประหยัดทรัพยากร                                 
2.ปรับตัวได้รวดเร็ว                                    
3.สามารถตอบสนองและเข้าถงึกลุ่มลูกค้า
ได้ดีกว่า 

1. คู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่าสามารถเข้าสู่ตลาด
ได้ง่าย 

3. Cost Leadership 1. ประหยัดต้นทุน                                      
2. สามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่าคู่แข่ง                                                 

1.ลอกเลียนแบบได้ง่าย 

ระดับ Function Level 
Strategy 

กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด  (STP) 1. น าเสนอผลติภัณฑไ์ด้ตรงกลุ่มเป้าหมาย        
2. ท าใหส้ินค้าโดดเด่นเหนือคู่แข่ง 

1.มคี่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา                          
2.ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

เลือกทั้ง 3 กลยุทธ์ 
1.กลยุทธ์ การตลาดเป้าหมาย (STP)                                   
2.กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด  
(7 P’S)                                         
3. กลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า (CRM) 
 

กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด     
(7 P’s ) 

1. มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองลูกค้า       
2. สินค้ามีคุณภาพและสามารถตั้งราคาได้
สูงกว่าคู่แข่ง                                                      
3. ช่องทางการขายทั่วประเทศ ท าให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวก                                             
4. การส่งเสริมการขายมีผลท าให้ยอดขาย
เพิ่ม                                                
5. พนักงานมีความรู้ความสามารถ สามารถ
แนะน าผลติภัณฑ์และบริการได้เหมาะสม
กับกลุ่มลูกค้า                                               
6. สถานทีม่ีความทันสมัย สีสรรสดใส  มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย พนักงานมี
ความสุภาพ                                              
7. กระบวนการปฏิบัติงาน ทีส่ามารถส่ง
มอบให้ลูกค้าตามก าหนดเวลา                                                                                                                                             

1.คู่แข่งลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ได้ง่าย                    
2.การตั้งราคาสงูอาจท าให้ลูกค้าเปลี่ยนใจ                    
3.ใช้งบประมาณสงูในการส่งเสริมการตลาด 

กลยุทธ์การบริหารความสัมพนัธ์ลูกค้า 
(CRM Strategy) 

1. รักษาฐานลูกค้าเดิม                                  
2. ขยายฐานลูกค้าใหม่                                   
3. จัดการการส่งเสริมการขายได้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ต้นทุนในการบรหิารจัดการ                               
2. ค่าใช้จ่ายด้านการตลาด 

 โดยกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ เป็นกลยุทธ์ที่พิจารณาแล้วว่าจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ
เป็นผู้น าตลาดในธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) อย่างยั่งยืน 

 



 
 

บทที่ 4 
สรุป อภิปรำยผล และ ข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปกำรด ำเนินกำรศึกษำและผลกำรศึกษำ 
จากปัญหาเรื่องยอดขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bacassurance) 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยใช้แนวทางการจัดการเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์การตลาด
เพื่ อ เพิ่ ม ส่ วนแบ่ งการตลาดส าหรั บผลิ ตภัณฑ์ ปร ะกั นชี วิ ตผ่ านช่ อ งทางธนาคาร 
(Bancassurance) กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารกสิกรไทย เพื่อท าการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผลประกอบการเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่องระยะยาวของ กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารกสิกรไทยเป็นการศึกษาเชิง
คุณภาพ (Qualitative Independent Study) ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผู้
ศึกษาได้ท าการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
             ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. ธนาคาร
กสิกรไทย  ที่มีการวางแผนกลยุทธ์เจริญเติบโต  จากการวิเคราะห์ในรูป TOWS ของบทที่ 3 
พบว่ามีจุดแข็งและมีโอกาส ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม  

กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy)  กลยุทธ์ Product 
Development เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เดิมโดยการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย 
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและการเป็นผู้น า
ในกลุ่มอุตสาหกรรม Bancassurance อย่างแท้จริง 

กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ที่มุ่งเน้น
การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าหรือผลประโยชน์โดดเด่นในสายตาลูกค้า 
ซึ่งจะท าให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม Bancassurance   



 
 

กลยุทธ์ระดับหน้ำที่ 

ด้ำนกำรตลำด  มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing 
Strategy) เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคง
ในอนาคต โดยการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด ในอุตสาหกรรม Bancassurance ให้มากขึ้น การน าเอา
กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย (STP) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาใช้ในการ
แก้ปัญหา เพื่อสร้างสินค้าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และใช้การโฆษณาเพื่อเป็นการสื่อ ให้ผู้ซือ้
รับทราบถึงคุณภาพของสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
และเกิดประสบการณ์ท่ีดี 

ด้ำนกลยุทธ์กำรบริหำรควำมสัมพันธ์ลูกค้ำ (Customer Relationship 
Management) มุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้าใหม่ และเป็นการน าข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีเหมาะสมกับลูกค้าในแต่ละกลุ่ม และเป็นช่องทางการติดต่อกับ
ลูกค้าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจนเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 

 
4.2 อภิปรำยผลกำรศึกษำ 
 
สรุปผลการศึกษาเหมือนกับแนวคิดทฤษฎี  เนื่องจากทฤษฎีจะเป็นแนวทางใน

การศึกษาเพื่อน ามาซึ่งสินค้าหรือบริการที่ตรงใจลูกค้า โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น 
จนกระทั่ งกลายมาเป็นผู้น าตลาด มีก าไรอย่างยั่ งยืน  เริ่มตั้ งแต่การวิ เคราะห์ปัจจัย
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อธุรกิจ วิเคราะห์สภาพคู่แข่งขัน พร้อมกับเก็บ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิเพื่อน ามาวิเคราะห์หาจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค
ขององค์กร และน าข้อมูลทั้งหมดมาวางกลยุทธ์ในระดับต่างๆ ซึ่งกลยุทธ์แต่ละระดับจะมีความ
สอดคล้องและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

ผลการศึกษาเหมือนกับการปฏิบัติงานจริงของธุรกิจ เนื่องจากการก าหนดวิสัยทัศน์และ
พันธกิจ ที่มุ่งม่ันจะเป็นผู้น าตลาดด้านธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 
โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกระบวนการการท างานให้มีประสิทธิภาพ ฝึกอบรม
พนักงานให้มีความรู ้

 

 

 

 



4.3 ข้อจ ำกัดในกำรศึกษำ  

1. ข้อจ ากัดด้านเวลาในการหาข้อมูล ท าให้ข้อมูลที่ได้รับมาไม่ครบถ้วนตาม
กระบวนการศึกษาหรือแนวทางที่ต้องการศึกษา 

2. ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับขององค์กร จึงไม่สามารถน ามาเปิดเผยได้ 
เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและการแข่งขันในอุตสาหกรรม 

 
 4.4 ข้อเสนอแนะ 

 
 4.4.1. ข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป 
1. ควรท าการศึกษากลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและ

สมรรถนะสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจประกันชีวิตที่บุคลากรต้องมีทัศนคติต่อการขายประกันชีวิตที่ดี 
ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาความสามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์กรในระยะยาว 

2. ควรท าการศึกษากลยุทธ์การตลาดแบบบูรณาการ (Holistic Marketing) เพื่อเพิ่ม 
Value ให้กับองค์กร พนักงาน และลูกค้าอย่างสอดคล้องและเหมาะสม  

4.4.2. ข้อเสนอแนะส ำหรับธุรกิจ 
1. ในการด าเนินธุรกิจควรจะต้องศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งใน ระดับ

องค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และหน่วยปฏิบัติงาน โดยมีการน ามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกัน  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทในการที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมขายตรง 

2. การศึกษาข้อมูลส าหรับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ควรจะด าเนินการอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถน ามาปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

3. การน ากลยุทธ์ไปใช้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่ง ในการก าหนดนโยบายใน
การปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมินผลที่เกิดขึ้น มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างชัดเจน 

4. บริษัทควรน ากลยุทธ์การตลาด เช่น 7 P’s , CRM มาเขียนแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) (ภาคผนวก ง) 

5. บริษัทควรน า Balanced Scorecard มาประกอบการด าเนินกลยุทธ์ (ภาคผนวก จ) 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

          ภาคผนวก ก 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

 

โครงค าถามในการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง  
1. สภาพแวดล้อมของธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 
2. แนวโน้มการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคาร (Bancassurance) และ

แนวทางการเติบโตอย่างยั้งยืน 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 
4. กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตผ่าน

ช่องทางธนาคาร (Bancassurance) 
5. กลยุทธ์ทางการตลาด 
6. การพัฒนาบุคลากร 
7. ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ข 
สัมภาษณ์พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ค าถามในการสัมภาษณ์พนักงานธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน) 
1. องค์ความรู้ของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร 

(Bancassurance) 
2. ทักษะการขายประกันชีวิตของพนักงาน 
3. ปัญหาท่ีพบจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่จ าหน่ายผ่านช่องทางธนาคาร 

(Bancassurance) 
4. ความพร้อมด้านสถานท่ีและเครื่องมืออุปกรณ์ในการขาย 
5. ปัญหาด้านเอกสารท่ีใช้ในการสมัครประกันชีวิต 
6. การสนับสนุนจากส านักงานใหญ่ 
7. โปรโมชั่นส าหรับลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 
สัมภาษณ์ลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
ค าถามในการสัมภาษณ์ลูกค้า 
 1. กลุ่มลูกค้าที่มีประกันชีวิต 

1. วัตถุประสงค์ในการซ้ือประกันชีวิต 
2. ปัจจัยที่ท าให้ซื้อประกันชีวิตเพิ่มขึ้น 
3. ช่องทางในการหาข้อมูลประกันชีวิต 
4. ช่องทางการจัดจ าหน่ายของธนาคาร 
5. ความรู้และทักษะของพนักงานสาขา 
6. เครื่องมือการขาย เอกสาร โบร์ชัวร์ต่างๆ  
7. วิธีการช าระเงินและจ านวนเงินท่ีสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันได้ 
8. อื่นๆ 

 2. กลุ่มลูกค้าที่ยังไม่มีประกันชีวิต 
1.    เหตุผลที่ไม่ซื้อประกันชีวิต 
2.    หากต้องการซื้อประกันชีวิตจะซื้อกับธนาคารใด เพราะอะไร 
3.     จ านวนเงินท่ีสามารถซื้อประกันชีวิตได้ 
4.     โปรโมชั่นที่ต้องการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ภาคผนวก ง 

แผนปฏิบัติการรายป ี(Yearly Action Plans / Action Programs) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  ผลิตภัณฑป์ระกันชีวิตสะสมทรัพย์ 614   ปี 2554 
  

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign) รวมเวลา 
ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

(คน) 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

ยอดขาย 
(ล้านบาท) 

 
วัดผล Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec 

1. Product 3 เดือน                 
-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ 

             
5 คน 0.5  16,525 ยอดขายรายเดือน 

2. Price 1 เดือน                 
-ต้ังราคาโดยใช้หลักอ้างอิงจากอัตราตารางมรณะตามกฎของ คปภ. 

โดยพิจารณาร่วมกับจุดคุ้มทุน 
             

2 คน - - ยอดขายรายเดือน 

3. Place 12 เดือน                 
-ช่องทางสาขาจ านวน 823 สาขาทั่วประเทศ              - - - - 

4. Promotion                    
4.1 Advertising ผ่านช่องทางทีวี,หนังสือพิมพ์,แผ่นพับสาขา และ

ช่องทาง Website ธนาคาร และ Social Media เช่น Facebook Twitter 
12 เดือน             

5 คน 50 - ยอดขายรายเดือน 

4.2 Public Relation ผู้บริหารให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อต่างๆ ทุก 3 เดือน             5 คน - - - 

4.3 Sales Promotion ของแถม เช่น Smart Phone   สร้อยคอ
ทองค า ส าหรับลูกค้าเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์ และการ
จ่ายเงินจูงใจแก่พนักงานขาย 

12 เดือน             
5 คน 50 - ยอดขายรายเดือน 

4.4 Personal Selling พนักงานติดต่อสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าเพื่อ
ขายผลิตภัณฑ์ 

12 เดือน             
10 คน - - ยอดขายรายเดือน 

5. People 12 เดือน                 
พัฒนาพนักงานตาม Road map ของธนาคาร เช่นการอบรม

พนักงานที่มีอายุงานต้ังแต่ 1.5 ปีขึ้นไป ต้องผ่านการอบรมเพื่อสอบและ
มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ตามกฎของ คปภ. 

             
5 คน 100 - 

ใบอนุญาตนายหน้าประกัน
ชีวิตต่อเดือน 

6.Process 1 เดือน                  
ปรับกระบวนการด้านเอกสารให้มีความง่ายต่อการกรอกข้อมูล และ

พัฒนาการน าส่งเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 
             

5 คน 1.5 - 
ระยะเวลาลดลงนับต้ังแต่รับ
ใบสมัครจนกระทั่งน าส่ง
กรมธรรม์ให้ลูกค้า 

7. Physical Evidence 12 เดือน                 
ปรับกระบวนการขายแบบให้ค าปรึกษา เพื่อให้ลูกค้ารับรู้ถึงความ

จ าเป็นของการสร้างหลักประกันและข้อดีข้อเสียของการไม่มีประกันชีวิต 
             

10 คน .50 - ยอดขายรายเดือน 

8. CRM 12 เดือน                 
-ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เช่น ที่

อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ รายได้  งานอดิเรก 
-วิเคราะห์ข้อมูลประเภทการท าธุรกรรมของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เพื่อ

น ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า 
-น าส่งข่าวสารและบริการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อรักษาลูกค้าระยะยาว  

             

20 คน 100 - ยอดขายรายเดือน 



 

      ภาคผนวก จ 
Balanced Scorecard 

 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนงาน 

ด้านการเงิน 

ยอดขาย ยอดขาย 16,525 ล้านบาท ยอดขายทั้งปี แผนงานด้านการขาย 

ด้านลูกค้า 

จ านวนลูกค้าใหม่ เพ่ิมจ านวนลูกค้าใหม่ 5 แสนราย จ านวนลูกค้าใหม่ที่เพ่ิมขึ้น แผนงานด้านการตลาด 

จ านวนลูกค้าที่สูญเสีย ไม่เกิน 10% 
จ านวนลูกค้าต่ออายุ

กรมธรรม์ 

แผนงานติดตามการต่ออายุ

กรมธรรม์ 

เพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด จ านวนลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ ยอดขาย 
แผนการตลาดเพื่อโปรโมท

ผลิตภัณฑ์ 

ด้านกระบวนการภายใน 

เพ่ือพัฒนากระบวนการ

รับประกันและส่งมอบกรมธรรม์ 
ภายใน 10 วัน จ านวนกรมธรรม์ที่ส่งมอบ 

แผนพัฒนากระบวนการพิจารณา

และส่งมอบกรมธรรม์ 

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือ

บริการ 
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ยอดขายที่เพิ่มขึ้น แผนการตลาด 

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ

ของพนักงาน 

เพ่ือให้พนักงานมีใบอนุญาต

นายหน้าประกันชีวิต ตาม

กฎระเบียบของ คปภ. 

ใบอนุญาตนายหน้าประกัน

ชีวิต 
แผนการอบรม 

เพ่ือรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ

สูง 

- ลดอัตราการลาออกของ

พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดี 

< 5% 

จ านวนร้อยละของพนักงาน

ที่มีการปฏิบัติงานดีในปี 

2553 ระดับ 85% ขึ้นไปที่

ลาออกในปี 2554 

แผนปรับเงินเดือน 

แผนปรับต าแหน่ง 

แผนยกย่องพนักงานดีเด่น 



 

      ภาคผนวก ฉ 
ข้อมลูองค์กร 

 
ประวัตคิวามเป็นมาของบริษัท  
 ธนาคารก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2488   ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 5 ล้านบาท บริการของธนาคาร    เมื่อเริ่ม
ก่อตั้งคือ การรับฝากเงินและให้ดอกเบี้ยแก่ประชาชนรวมทั้งการให้กู้ยืมเพื่อประกอบธุรกิจ โดยคิดดอกเบี้ย ตามความเหมาะสม  
ธนาคารได้น าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเริ่มเข้าท าการ   ซื้อขายเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2519 และได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เมื่อ พ.ศ. 2536 

ขณะที่ ความพยายามและการด าเนินการทั้งหมดนี้ นอกจากจะส่งผลให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ดีขึ้นแล้ว 
ก็ยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ดังจะเห็นได้จากหลากหลายรางวัลที่ได้รับในระหว่างปี 25531 
ซึ่งที่ส าคัญ ได้แก่    
รางวัลด้านธุรกิจลูกค้าบรรษัท รางวัลด้านธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ รางวัลด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล 

 รางวัล Best Debt House ประจ าปี 2553 
จากนิตยสาร The Asset 

 รางวัล Best Domestic Providers for 
Local Currency Products ของประเทศ
ไทย ด้านผลิตภัณฑ์บรหิารความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยน จากนิตยสาร Asia 
Money 

 รางวัล Best Bond House รางวัล Best 
Investment Bank และรางวัล Best 
Project Finance Deal of the Year in 
South East Asia ประจ าปี 2553 จาก
นิตยสาร Alpha Southeast Asia 

 รางวัล Best SME Bank ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการประกาศผลรางวัล The 
Asset Triple A Awards Transaction 
Banking 2010 จัดโดยนิตยสาร The 
Asset  

 รางวัล MAT Awards โดยรายการ SME 
ตีแตก ได้รับรางวัล Bronze Awards 
จากการประกวดสุดยอดแคมเปญ
การตลาดแห่งปี (MAT Awards) ครั้งที่ 7 
ซึ่งจัดโดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศ
ไทย 

 รางวัล Best Retail Bank in Thailand 
2009 จากการประกวดในโครงการ “การ
ให้บริการทางการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อย
ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2553” ที่จัดโดย
วารสาร The Asian Banker 

 รางวัล Best Retail Bank of the Year 
2010 หรือ “ธนาคารเพ่ือ   ลูกค้าราย
ย่อยแห่งปี 2553” โดยเป็นธนาคารที่มีผู้
เข้าชมงาน       ตัดสินใจเลือกใช้บริการ
มากที่สุด จากผลส ารวจความคิดเห็นผู้เข้า
ชมงาน Money Expo 2010 ที่จัดโดย
วารสารการเงินธนาคารและมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิม       พระเกียรติ ซึ่ง
ธนาคารได้รับรางวัลนี้เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน 

 รางวัล Best Local Private Bank in 
Thailand 2009 จากนิตยสาร 
Euromoney 

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทยจ ากัด (มหาชน)

                                                           
1 รายละเอียดรางวัลต่าง ๆ สามารถดูได้ในหัวข้อรางวัลเกียรติคุณ ในรายงานประจ าปี 2553 



61 
 

ส าหรับในปี 2554 นั้น ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่ยังคงมีอยู่ เครือธนาคารกสิกรไทย จึงให้ความส าคัญ
กับการขยายธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่ม  ผ่านยุทธศาสตร์การยึดถือความ
ต้องการของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) และการท างานร่วมกันเป็นทีมของทั้งเครือธนาคารกสิกรไทย โดย
ปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้เป้าหมายในการขยายฐานลูกค้าในทุกกลุ่มประสบความส าเร็จได้นั้น มาจากการพัฒนาศักยภาพของ
ทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองความต้องการนั้นด้วยการผสมผสาน
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเครือธนาคารกสิกรไทยและบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด อย่างครบวงจร อีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วย
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของเครือธนาคารกสิกรไทย ก็คือ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปี 2554 โครงการ MSS 
(Multi-Channel Sales & Services) ซึ่งเป็น  โครงการหนึ่งภายใต้โครงการ K-Transformation จะช่วยเพิ่มความสามารถในด้าน
การขายและการบริการของ        เครือธนาคารกสิกรไทย โดยพัฒนาการน าเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ         มากยิ่งขึ้น ผ่านระบบงานโครงสร้างพื้นฐานของสาขาแบบใหม่ (New Branch Infrastructure 
Platform) ซึ่งจะช่วยอ านวยความสะดวกกับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสาขาให้ดียิ่งขึ้น 

ด้วยความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะสร้างความเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศจีน ธนาคารจึงวางแผนที่จะขยาย

ธุรกิจในประเทศจีน โดยการสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานในการท าธุรกิจในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพร้อมและ

รองรับการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ธนาคารได้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการ โดยจัดตั้งสาย

งานธุรกิจจีนขึ้น ควบคู่กับการจัดตั้งเป็นโครงการยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการท าธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยในประเทศจีนอย่าง

เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากแผนงานต่าง ๆ ข้างต้นแล้ว เครือธนาคารกสิกรไทยยังให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของโครงสร้าง

พื้นฐานด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมภายนอก การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเครือธนาคารกสิกร

ไทยจะสามารถด าเนินยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้และสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ได้ 

ลักษณะตลาด 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ  ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 17  แห่ง 

และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ  15  แห่ง มีส่วนแบ่งการตลาดทางด้านสินทรัพย์  เงินรับฝาก และเงินให้ สินเชื่อหลังหัก

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ดังนี้ 
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หน่วย : ล้านบาท 

ธนาคาร สินทรพัย ์ ส่วนแบ่งตลาด

(ร้อยละ) 

เงินรับฝาก ส่วนแบ่งตลาด

(ร้อยละ) 

เงินให้สนิเชือ่หลัง

หักค่าเผื่อหนี้ฯ 

ส่วนแบ่งตลาด

(ร้อยละ) 

กรุงเทพ 1,915,986 16.39 1,368,493 18.58 1,140,425 16.11 

กรุงไทย 1,756,064 15.02 1,248,192 16.95 1,205,868 17.04 

ไทยพาณิชย์ 1,465,949 12.54 1,090,524 14.81 1,003,483 14.18 

กสิกรไทย 1,454,540 12.44 1,102,229 14.96 1,032,122 14.58 

กรุงศรีอยุธยา 828,727 7.09 581,241 7.89 567,970 8.02 

ทหารไทย 589,426 5.04 413,236 5.61 342,037 4.83 

ธนชาต 481,974 4.12 242,791 3.30 319,080 4.51 

นครหลวงไทย 400,482 3.43 290,183 3.94 259,540 3.67 

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดไทย 281,071 2.40 96,239 1.31 93,062 1.31 

ยูโอบ ี 248,113 2.12 152,139 2.07 156,700 2.21 

ทิสโก้ 162,346 1.39 48,609 0.66 141,329 2.00 

เกียรตินาคิน 143,949 1.23 75,933 1.03 102,744 1.45 

ซีไอเอ็มบีไทย 139,210 1.19 93,944 1.28 89,729 1.27 

ไอซีบีซีไทย 72,221 0.62 27,020 0.37 50,322 0.71 

แลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อราย
ย่อย 62,363 0.53 27,089 0.37 42,030 0.59 

ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย 16,824 0.14 11,427 0.16 13,720 0.19 

เมกะสากลพาณิชย์ 16,390 0.14 5,780 0.08 13,213 0.19 

รวมธนาคารพาณิชย ์
จดทะเบียนในประเทศ 10,035,637 85.86 6,875,069 93.34 6,573,373 92.87 

สาขาธนาคาร

พาณิชย์

ต่างประเทศ 1,652,838 14.14 
490,423 

6.66 504,566 7.13 
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ธนาคาร สินทรพัย ์ ส่วนแบ่งตลาด

(ร้อยละ) 

เงินรับฝาก ส่วนแบ่งตลาด

(ร้อยละ) 

เงินให้สนิเชือ่หลัง

หักค่าเผื่อหนี้ฯ 

ส่วนแบ่งตลาด

(ร้อยละ) 

ระบบธนาคารพาณิชย ์ 11,688,476 100.00 7,365,492 100.00 7,077,939 100.00 

ที่มา : รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน   

สภาพการแข่งขันภายในธุรกิจธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ 
 ผลการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศทั้งระบบในปี 2553  มีก าไรสุทธิ 110,638      ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 27,864 ล้านบาท หรือร้อยละ 33.66  โดยเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ 

(หลังหักค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้ ) สูงถึง 35,559 ล้านบาท เป็น 251,465 ล้าน

บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อยละ 16.47   และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 18,146 ล้านบาท เป็น 135,209 ล้านบาท หรือคิดเป็น

อัตราเพิ่มร้อยละ 15.50 ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 15,685 ล้านบาท เป็น 234,369 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มร้อย

ละ 7.17  จึงส่งผลให้ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายการพิเศษเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 33.27 เป็น 

152,305 ล้านบาท         

ส าหรับการด าเนินธุรกิจของธนาคารกสิกรไทยและบริษัทย่อยในปี 2553 มีก าไรสุทธิจ านวน 20,047 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

จากปี 2552 จ านวน 5,314 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.07 โดยรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสุทธิ และรายได้ที่  มิใช่ดอกเบี้ย 

ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราร้อยละ 18.13 และ 112.26 ตามล าดับ ทั้งนี้ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด

รายได้สุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ในปี 2553 เท่ากับร้อยละ 3.81 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 3.51 ในปี 2552 ขณะที่อัตราส่วน

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวมในปี 2553 สูงขึ้นเป็นร้อยละ 53.07 จากร้อยละ 38.63  ในปี 2552  อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่

มิใช่ดอกเบี้ยในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 31,604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.14 ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัย

ของธุรกิจประกันชีวิต รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึ้น          ตามจ านวนพนักงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร

สถานที่และอุปกรณ์ จากโครงการขยายสาขาและเพิ่มช่องทางการให้บริการ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้รวมส าหรับปี 

2553 อยู่ที่ร้อยละ 65.99 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553  ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 3 ในระบบธนาคารพาณิชย์ เมื่อจัดอันดับ
จากเงินให้สินเชื่อ และเงินฝาก โดยมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 14.58 และ 14.96 ตามล าดับ  และมีส่วนแบ่งตลาดด้านสินทรัพย์อยู่ใน
อันดับที่ 4 ที่ร้อยละ 12.44   

แม้ว่าการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ไทยในช่วงระหว่างปี 2553 จะได้รับผลกระทบบางช่วงจากปัจจัยเสี่ยงทาง

เศรษฐกิจ แต่เมื่อมองภาพทั้งปีแล้ว ธุรกิจหลักอย่างเงินให้สินเชื่อสามารถขยายตัวได้สูงเหนือความคาดหมาย ด้วยอัตราการ

เติบโตกว่าร้อยละ 10.00 จากปีก่อน สอดคล้องกับแรงหนุนจากทั้งปัจจัยด้านอุปสงค์ อันได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ

เชื่อมั่นภาคเอกชนที่ทยอยฟื้นตัวขึ้น  รวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ า  และปัจจัยด้าน  อุปทาน อันได้แก่ การแข่งขัน

ระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับสูง นอกเหนือไปจากแรงเสริมจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในบางสาขาจากภาครัฐ 

ขณะที่ รายได้ค่าธรรมเนียมรับ ก็เติบโตในอัตราที่เร่งขึ้นจากปี 2552 เช่นกัน            ซึ่งล้วนแล้วแต่มีส่วนผลักดันให้ธนาคาร

พาณิชย์ไทยยังสามารถรักษาความสามารถในการท าก าไรไว้ได้ ทั้งจากการประเมินในมิติของก าไรสุทธิท่ีเติบโตสูงขึ้นจากปีก่อน 

และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (NIM : Net Interest Margin) ที่ยังอยู่ในระดับสูง พร้อมกันนี้ 

คุณภาพสินทรัพย์ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ดังจะเห็นได้จาก     สัดส่วนหนี้ด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมที่ปรับตัวลดลง   

 ส าหรับแนวโน้มในปี 2554 คาดว่าธนาคารพาณิชย์ไทยน่าจะเผชิญความท้าทายในการประคับประคองผลการ

ด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรมากขึ้น หลังจากที่สินเชื่ออาจเติบโตในกรอบที่ชะลอลง ตามทิศทางของเศรษฐกิจใน

ภาพรวม ทิศทางขาขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และแรงส่งจากปัจจัยเฉพาะ (อาทิ มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์) ที่หายไป 
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ลูกค้า
สห รร ั 
 นกิจ

ลูกค้า
 ู้ประกอ การ
ขนาดกลาง

ลูกค้า
 รร ั 
 นกิจ

ลูกค้า ู้ประกอ การ
ขนาดเล ก ละขนาด

ย่อม

ลูกค้า ุคคล
สิน รั ย สูง

ลูกค้า ุคคล
 ิเ  

ลูกค้า
 ุคคล
 ั วไป

            8      

                                                           

              
4      

 ากถอน อน
 ละป ิ ัติการ ออมเงิน ละลง ุน ระดม ุน ละกู้ย ม

ป องกันความเสี ยง
 ละสารสนเ  

                   

                
               

• สาขาในประเ  
• ส านักงาน ลกเปลี ยนเงิน
•  ูนย  ริการตู้นิร ัยกสิกรไ ย

•  ูนย  ริการเดอะวิสดอม
• มุมรั รองลูกค้าเดอะวิสดอม
•  ูนย  ริการตู้นิร ัยเดอะวิสดอม

•  ูนย  ุรกิจลูกค้า ู้ประกอ การ
• จุดจ่ายเ  ค
• สาขา ละส านักงาน ู้  นในต่างประเ  

ลูกค้า ุคคล
ระดั กลาง

• สาขา K-WePlan
•  ูนย  ุรกิจลูกค้า รร ั 
•  ูนย  ริการ ุรกิจ

ทั้งนี้ แม้ว่าแนวโน้มสินเชื่อที่เติบโตชะลอลงดังกล่าว อาจลดทอนความจ าเป็นในการเร่งสะสมสภาพคล่อง อันอาจมีผลให้เงินรับ

ฝากของธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวในกรอบที่ชะลอลงตามไปด้วย แต่ทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น การแข่งขันกับช่องทางการ

ออมและลงทุนอื่นๆ รวมถึงการที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากจะเริ่มทยอยลดวงเงินรับฝากคุ้มครองลงเหลือ 50 ล้านบาท/ราย/

สถาบันการเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554 อาจท าให้ภาวะ      การแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์เงินรับฝากยังคงอยู่ในระดับสูง 

เช่นเดียวกับภาพรวมการแข่งขันของผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่น่าจะยังคงความเข้มข้นเช่นกัน  โดยเฉพาะในบางกลุ่มลูกค้า/ประเภท

ธุรกิจการเงิน ซึ่งส่วนหนึ่งคงได้รับอิทธิพลจากการ  ปรับตัวของผู้เล่นต่าง ๆ ท่ามกลางแรงผลักจากแผนพัฒนาระบบสถาบัน

การเงินระยะที่ 2 รวมถึงการปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ หรือมาตรการต่างๆ ของทางการที่

เกีย่วข้องอันจะทยอยมีผลบังคับใช้ในระยะข้างหน้า 

ภาพรวมธุรกิจ   

ปี 2553 เครือธนาคารกสิกรไทยยังคงสานต่อยุทธศาสตร์ที่ยึดมั่นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) เพื่อให้

สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น นอกจากจะมีการจัดโครงสร้างทางธุรกิจที่ชัดเจนและ

เหมาะสมมากขึ้นด้วยการจ าแนกกลุ่มลูกค้าใหม่เป็น 8 กลุ่มแล้ว ก็ยังมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจทั้งในมิติของกลุ่มลูกค้า กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ และช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้าที่สอดประสานกัน อย่างครบวงจร ดังนี้ 

 

 

 

 

กลุ่มลูกค้า 

 กลุ่มลูกค้าสหบรรษัทธนกิจ 
ปี 2553 ภาคธุรกิจขนาดใหญ่ของไทยต้องเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินการทั้ง   ทางตรง

และทางอ้อม แต่ด้วยเป้าหมายเชิงลึกในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Trusted Partner) กับลูกค้า ธนาคารจึงได้   ปรับ

กระบวนการท างานภายใน โดยเน้นการท าความเข้าใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาด ควบคู่ไปกับความเข้าใจ

ลูกค้า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้หลากหลายขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าของ

ลูกค้า (Value Chain) ได้อย่างครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ThinK: Think Through (คิดรอบด้าน) Innovative (คิดสร้างสรรค์) Keep 

Commitment (ทุ่มเทท า)” อีกทั้งยังได้วางแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้จากสิ่งที่    ทีมงานของธนาคารมีความช านาญ คือ การ
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สร้างองค์กรแห่งความรู้ในเรื่องพลังงานทดแทน (Renewable Energy)      ให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดย

ริเริ่มท าเป็นธนาคารแรก   

 กลุ่มลูกค้าบรรษัทธนกิจ 
การให้บริการกับกลุ่มลูกค้านี้ มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีการแข่งขันสูงระหว่างสถาบันการเงิน         ผู้

ให้บริการ เครือธนาคารกสิกรไทยจึงร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทั้งด้านการเงินและมิใช่การเงิน เพื่อให้สามารถตอบ

โจทย์ธุรกิจได้ครบทุกมุมมอง และเหมาะสมกับแต่ละอุตสาหกรรมที่มีความต้องการบางส่วนแตกต่างกัน โดยธนาคารได้เข้าไป

ศึกษาท าความเข้าใจวงจรการด าเนินธุรกิจของลูกค้า เพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการภายใน       ให้สามารถบริการลูกค้าได้

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกัน ธนาคารได้พัฒนามาตรฐานคุณภาพ       ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าผ่าน

โครงการ Value-Added Advisory (VAA) ให้มีความรู้ความช านาญที่เหมาะสมกับกลุ่ม  อุตสาหกรรมและพื้นที่ รวมทั้งจัด

กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของลูกค้า อาทิ กิจกรรมทางการตลาด ภายใต้โครงการ K Now หรืองานสัมมนาให้

ความรู้ด้านการจัดการและการบริหารธุรกิจ (Management Workshop) ส าหรับลูกค้าระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของเครือธนาคารกสิกรไทย เพื่อน า

ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น   

 กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลาง 
ในปี 2553 แม้ภาคธุรกิจไทยจะได้รับผลดีตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ปัญหาการแข็งค่าของเงินบาท 

ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลา ง

โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจค้าปลีก ซึ่งธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้า       ผู้ประกอบการโดย

ผ่อนผันให้ช าระเฉพาะดอกเบี้ย (Grace Period) สูงสุด 1 ปี และขยายระยะเวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N  T/R และ P/C) ออกไป 3 

เดือน รวมถึงให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการตาม

ลักษณะธุรกิจ เช่น โครงการสินเชื่อระหว่างประเทศอภิสิทธิ์เพื่อคุณ โครงการสินเชื่อเพื่อการซื้อเครื่องจักรและสินเชื่อเช่าทรัพย์ 

โครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 1.49 เพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ หรือ K SME Easy Leasing เป็นต้น ขณะเดียวกัน 

ธนาคารได้จัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษ รวมถึงโครงการส่งเสริม  ความรู้ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการพา

ผู้ประกอบการเยี่ยมชมกิจการที่น่าสนใจ K SME Company Visit และการจัดอบรมเชิงลึกภายใต้โครงการ K SME Academy 

เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการด้านการจัดการการเงิน  อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสู่การขยายธุรกิจใน

อนาคต 

 กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม 
ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม ถือเป็นฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของธนาคาร ธนาคาร           จึง

พยายามเรียนรู้และท าความเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้นด้วยการศึกษาพฤติกรรมการใช้สินเชื่อ เพื่อให้ทราบถึงลักษณะ  การด าเนิน

ธุรกิจ แหล่งเงินทุน และปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้สินเชื่อของผู้ประกอบการ นอกจากนี้    ยังศึกษาประสบการณ์

และความคาดหวังของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์และการบริการของธนาคาร เพื่อให้ธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรง

กับความต้องการของลูกค้า ดังจะเห็นได้จากการริเริ่มโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน ผู้ประกอบการตามลักษณะธุรกิจ เช่น 

สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง สินเชื่อเพื่อธุรกิจทางการแพทย์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง สินเชื่อเพื่อการซื้อเครื่องจักร

และสินเชื่อเช่าทรัพย์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจอพาร์ทเมนท์และโรงแรม     สินเชื่อเพื่อธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่แบบประกันราคา สินเชื่อเกิน

หลักทรัพย์ค้ าประกันกสิกรไทย และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ     แฟรนไชส์กสิกรไทย เป็นต้น ขณะเดียวกัน ธนาคารได้จัดรายการ

ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาโครงการ K SME Reward Plus และจัดกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ ให้ผู้ประกอบการ

ตามประเภทอุตสาหกรรม  
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 กลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง (High Net Worth Individual) 
ในปี 2553 เครือธนาคารกสิกรไทยได้ยกระดับลูกค้ากลุ่มย่อยในกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ (Affluent) ที่มีเงินรับฝากและ/หรือ

เงินลงทุนกับเครือธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 50 ล้านบาท เฉลี่ยระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน เป็นกลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง โดย

มีบริการ KGroup Private Banking เป็นบริการหลัก ที่ให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนอย่างรอบด้าน ทั้งการลงทุนพื้นฐาน การลงทุน

ทางเลือก (Alternative Investment) และการลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อให้สามารถ     ตอบสนองลูกค้ากลุ่มที่มีรูปแบบการลงทุนที่

สลับซับซ้อน (Sophisticated Customers) ได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ธนาคาร    ร่วมกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด 

(มหาชน) น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันของสะสมประเภทศิลปวัตถุและ  อัญมณี” (Private Collection Insurance) เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ชอบสะสมสิ่งของมีค่า รวมทั้งแนะน าการลงทุนแบบ Passion Investment ที่ให้ข้อมูล

ด้านการลงทุน และการประเมินราคา ส าหรับการลงทุนในเพชร ภาพวาด และนาฬิกา เป็นต้น โดยมีการจัดท ารายงานสรุปข้อมูล

ทางการเงิน (Consolidated Statement) ที่รวบรวมข้อมูลทางด้านการเงินและการลงทุนทั้งหมดของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การบริหาร

จัดการของเครือธนาคารกสิกรไทย และยังได้จัดกิจกรรมทางตลาดเพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง ผ่านการเป็นผู้สนับสนุน 

(Sponsorship) การแข่งขันเทนนิส Thailand Open พร้อมกับเรียนเชิญลูกค้าชมการแข่งขันเทนนิสในรอบต่าง ๆ 

 กลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษ  
ธนาคารยังคงด าเนินกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจ านวนลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง โดยการขยายฐานลูกค้าด้วยการออก

โครงการส่งเสริมการขายเพื่อให้สาขาน าไปเสนอแก่ลูกค้าเป้าหมาย (Cross-Sell) การขยายฐานลูกค้าจากการแนะน าของลูกค้า

ปัจจุบัน (Referral) ผ่านการจัดกิจกรรมในพื้นที่ภูมิภาค และการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจในเครือ             โรงพยาบาล รวมถึง

การร่วมมือกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการในการน าเสนอผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขายพิเศษให้กับลูกค้าผู้ประกอบการ 

และผู้บริหารของกลุ่มลูกค้าสหบรรษัทธนกิจและกลุ่มลูกค้าบรรษัทธนกิจ เพื่อ      ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วน

ธุรกิจ และในส่วนบุคคลอย่างครบวงจร นอกจากนั้น ยังท าการยกระดับกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลางที่มีศักยภาพในการเป็นกลุ่ม

ลูกค้าบุคคลพิเศษ (Up-Sell) ด้วยการคัดเลือกกลุ่มลูกค้า        เป้าหมายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ และน าเสนอรายการ

ส่งเสริมการขายพิเศษซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มการลงทุนในรูปแบบกองทุน และเงินรับฝากประจ าที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ใน

ขณะเดียวกัน ธนาคารได้มุ่งเน้นการน าเสนอบริการและสิทธิประโยชน์ใหม่ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดส าหรับกลุ่มลูกค้าบุคคล

พิเศษ อาทิ การออกแบบสมุดคู่ฝากเดอะวิสดอมส าหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตเดอะวิสดอม การจัดท ารายงานสรุปข้อมูลทางการเงิน 

(Consolidated Statement) การน าเสนอผลิตภัณฑ์วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ พร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นอกจากนั้นยังมีการจัด

รายการส่งเสริมการขายที่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าใช้บริการธนาคารเดินบัญชีทางธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารหลัก

ของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้ขยายสิทธิประโยชน์ของกลุ่มลูกค้าบุคคลพิเศษไปยังส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศูนย์บริการลูกค้าเดอะวิสด

อม ณ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 2 และมีแผนที่จะขยายศูนย์บริการดังกล่าวไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต 

โดยในส่วนของการหาลูกค้าใหม่นั้น ธนาคารยังคงเน้นการขยายฐานลูกค้า โดยการร่วมกับพันธมิตรธุรกิจจัดกิจกรรมการตลาด

รูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  

 กลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง  
ธนาคารด าเนินกลยุทธ์ในการขยายฐานกลุ่มลูกค้าบุคคลระดับกลาง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีเงินรับฝากและ /หรือ

เงินลงทุนกับเครือธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยน าเสนอบริการพิเศษผ่านบริการเดอะพรีเมียร์  กสิกรไทยที่ให้

เอกสิทธิ์พิเศษมากมาย เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge และบริการ Fitness ณ 

โรงแรมและสถานบริการชั้นน า รวมทั้งจัดกิจกรรมทางการตลาดที่ออกแบบเฉพาะให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของลูกค้ากลุ่มนี้

ด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังมุ่งเน้นการให้บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll) และการมอบสิทธิพิเศษแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ K-

Salary Benefit (บริการบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย) ซึ่งเน้นลูกค้า     ทั้งเจ้าของบริษัทและพนักงานที่อยู่ในธุรกิจ หรือ

อุตสาหกรรมที่มีการเติบโตสูง ตลอดจนสร้างความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ธนาคารยัง
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ได้ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาและน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะดูแลชีวิตของลูกค้าทั้งในด้านการเงินและนอกเหนือด้าน

การเงิน เช่น การออกบัตรเครดิตร่วม การพัฒนาระบบช าระเงินแบบหลายช่องทางเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และการมอบสิทธิ

พิเศษให้กับคุณแม่ที่ฝากครรภ์ตาม   โรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ การสร้างประสบการณ์ของบริการที่หลากหลาย จากความ

เข้าใจความต้องการของ     ลูกค้าแต่ละรูปแบบการใช้ชีวิต (Lifestyle) และแต่ละช่วงอายุ จะช่วยให้ธนาคารมีบริการที่แตกต่าง

และตอบสนอง  ความต้องการของลูกค้า ซึ่งท าให้ธนาคารมีโอกาสขยายฐานลูกค้าและเพิ่มการถือผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้าได้

เพิ่มขึ้น 

 กลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป 
ธนาคารยังคงด าเนินแผนยุทธศาสตร์ในการหาลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นลูกค้าบุคคลระดับกลาง

ต่อไปในอนาคต โดยมุ่งเน้นในการขยายฐานลูกค้ากลุ่มนิสิต นักศึกษา และวัยเริ่มท างาน ขณะเดียวกันได้พัฒนาบริการผ่าน

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Channel) ซึ่งเป็นช่องทางที่เพิ่มความสะดวกสบาย และเข้าได้กับรูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่ม

ลูกค้า ทั้งเป็นการตอกย้ าความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย โดยในปี  2553 นี้ ธนาคารได้ต่อยอด

ผลิตภัณฑ์บัตรเดบิต K-My Debit Card ด้วยการเป็นธนาคารแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่พัฒนาให้บัตรเดบิตดังกล่าว

สามารถใช้ซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยด้วยระบบ Verified by VISA แบบรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (One Time 

Password) และปรับปรุงเว็บไซต์ mycard.kbankcard.com ให้มีการใช้งานร่วมกับเว็บไซต์สังคมออนไลน์ (Social Media) ได้แก่ 

Facebook เพิ่มเติมอีกด้วย นอกจากนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาบริการใหม่ K-My ATM    ซึ่งเป็นนวัตกรรมเครื่องเอทีเอ็มรูปแบบ

ใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย เฉพาะผู้ถือบัตรกสิกรไทยที่เลือกรูปแบบพื้นหลังหน้าจอเอทีเอ็ม พร้อมบันทึกและเรียกดูประเภท

ธุรกรรมที่ใช้บ่อยได้ ช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการไม่ต้อง   จดจ ารายละเอียดและท าธุรกรรมได้รวดเร็วขึ้น ขณะเดียวกัน

ขยายฐานการให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ หรือ          K-Mobile Banking และเพิ่มจ านวนการถือครองผลิตภัณฑ์ทาง

การเงินของลูกค้าให้มากขึ้น ผ่านการจัดรายการส่งเสริมการขายพิเศษที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง 

 กลุ่มผลิตภัณฑ์และช่องทางการขาย 

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 

ในปี 2553 ธนาคารริเริ่มนวัตกรรมการให้บริการทางการเงินใหม่ รวมทั้งปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเป็น
เครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจของลูกค้า พร้อมกับอ านวยความสะดวกในการท าธุรกรรมการเงินของ   ลูกค้าบุคคล 
ตลอดจนการจัดโครงการส่งเสริมการขายและการตลาด ซึ่งสามารถสรุปและจ าแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์     4 กลุ่ม อันได้แก่ กลุ่ม
ฝากถอนโอนและปฏิบัติการ กลุ่มออมเงินและลงทุน กลุ่มระดมทุนและกู้ยืม รวมทั้งกลุ่มป้องกันความเสี่ยงและสารสนเทศ ได้
ดังนี้ 
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 กลุ่มฝากถอนโอนและปฏิบัติการ (Operation & Transaction) 

 รายละเอียด 

การน าเสนอ   

ผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ 

 

 การออกบัตร Commercial Card ให้กับตัวแทนจ าหน่ายสินค้าในเครือข่ายธนกิจ (Supply Chain) โดยร่วมกับ
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) ออกบัตรดังกล่าวให้กับตัวแทนจ าหน่ายสินค้าของบริษัท เพื่อใช้ใน
การช าระค่าสินค้า ซึ่งธนาคารมีแผนจะขยายบริการทางการเงินในลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติมกับบริษัทอื่นต่อไป 

 Tax Smart Card (บริการรับช าระภาษีด้วยบัตร) เป็นนวัตกรรมด้านการช าระภาษีทางเลือกใหม่ที่ถูก
พัฒนาขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้เสียภาษีและกรมสรรพากรในการรับช าระ
ภาษีโดยไม่ต้องเตรียมเงินสดหรือเช็ค อีกทั้งลูกค้าผู้เสียภาษียังสามารถก าหนดวงเงินและจ านวนการใช้บัตร
ในแต่ละวันได้ด้วย 

 การออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อผู้ประกอบการ SME ได้แก่ SME Credit Calculator (บริการค านวณ วงเงิน
สินเชื่อเอสเอ็มอีเบ้ืองต้น) ท าให้ลูกค้าสามารถรู้ผลประมาณการของวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจก่อนยื่นเรื่องขอกู้
จริง และ K SME Sim โดยร่วมกับ AIS ออกซิมอัจฉริยะส าหรับผู้ประกอบการที่ถือบัตรเครดิตแพลทินัม ด้วย
สิทธิพิเศษในการส ารองที่นั่งงานสัมมนา และ ค้นหาศูนย์ธุรกิจ ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคาร พร้อมโทรปรึกษา
ที่ K-Biz Contact Center โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 การน าเสนอบริการ K-Monthly Transfer (บริการโอนเงินอัตโนมัติรายเดือนกสิกรไทย) โดยเป็นบริการโอนเงิน
ภายในธนาคารกสิกรไทยทั้งในเขตและข้ามเขตส านักหักบัญชีแบบอัตโนมัติ      ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก
ให้กับการโอนเงินจากบัญชีของผู้โอนไปยังบัญชีผู้รับเงินที่ผูกไว้กับบริการในจ านวนเงินเท่าๆ กันในเวลา
เดียวกันทุกเดือน ภายใต้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

 การออกบัตรเดบิตใหม่ โดยร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ ผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย 
บริษัท ทรู ดิจิตอล พลัส จ ากัด ผู้น าเกมออนไลน์ และ Honda Accord Club Thailand ในการออกบัตรเดบิตที่
ให้สิทธิพิเศษที่หลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาบริการให้ซื้อสินค้าทาง
อินเทอร์เน็ตด้วยระบบความปลอดภัยของ Verified by Visa แบบ One Time Password (OTP) เป็นธนาคาร
แรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

การปรับปรุง  

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 

 การพัฒนาบริการด้านร้านค้ารับบัตร โดยพัฒนาระบบการรับบัตรให้รองรับสกุลเงิน (DCC: Dynamic 
Currency Conversion) เพิ่มขึ้นเป็น 35 สกุล พร้อมทั้งปรับปรุงใบสมัครใช้บริการเครื่อง EDC ของธนาคาร
ใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ร้านค้าขนาดเล็กเข้าร่วมบริการ รวมถึงปรับลดความยาวของกระดาษใบเสร็จรับเงิน 
(Sales Slips) ส าหรับส่วนของผู้ถือบัตรให้สั้นลง เพื่อลดต้นทุนและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 การพัฒนาบริการจัดการด้านข้อมูลเงินเดือนของบริษัท (Payroll Service Solution) โดยรวมบริการโอนเงิน
เพื่อจ่ายเงินเดือนพนักงาน (KBank Payroll) เข้ากับบริการ K-Salary Benefit  (โครงการสิทธิประโยชน์
ส าหรับผู้มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทย) ซึ่งช่วยลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการด าเนินการ 
รวมถึงได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพิ่มเติมจากผลิตภัณฑ์ภายในเครือธนาคารกสิกรไทย 

 การให้บริการข้อมูลส าคัญทางการเงิน (BIZ Info) โดยส่งตรงข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เงินกู้ และอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ของลูกค้าแบบทันที (Real Time) 

 การพัฒนาบัตรเครดิตแพลทินัมส าหรับผู้ประกอบการ K SME - Business Plus โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ที่สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในมิติของชีวิตส่วนตัวและธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

การปรับปรุงและ

เพ่ิม

ประสิทธิภาพ

 การเตรียมความพร้อมของบริการผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม เพื่อให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ บลจ.
ต่างๆ ที่ เริ่มมีแนวโน้มการออกกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ในตลาดใหม่ 
นอกเหนือไปจากเกาหลีใต้ อาทิเช่น อินเดีย โปรตุเกส รัสเซีย และอิสราเอล 
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 รายละเอียด 

ของกระบวนการ

ด าเนินงาน 

 การพัฒนาบริการผู้รับฝากทรัพย์สิน เพื่อให้สามารถขายทั้งในแบบผลิตภัณฑ์เดี่ยว หรือในลักษณะขายควบ 
(Product Bundling) กับผลิตภัณฑ์อื่นของธนาคาร รวมทั้งบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย อันจะช่วยให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มในแบบครบวงจร  

 การมีส่วนร่วมให้บริการสินเชื่อโครงการขนาดใหญ่และบริการต่อเนื่อง ได้แก่ สินเชื่อโครงการเงินกู้ร่วม เพื่อ
สร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดกลาง 7 โรง 
รวมถึงการเป็นตัวแทนหลักประกันโครงการเงินกู้ร่วมของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 34 โครงการในพื้นที่ 
34 จังหวัดของไทย ตลอดจนการให้บริการผู้แทน        ผู้ถือหุ้นกู้กับลูกค้ารัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่ระดมทุน
ด้วยการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่ประชาชน    ทั่วไปเป็นระยะเวลานานที่สุดเป็นประวัติการณ์ 100 ปี ซึ่งธนาคาร
ก็จะให้บริการผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้         ดังกล่าวส าหรับโครงการนี้เป็นเวลา 100 ปีด้วย   

 

โครงการส่งเสริม

การขายและ       

การตลาด 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าผู้ประกอบการ ได้แก่ โครงการ “ลูกค้าสินเชื่อใหม่ ยิ่งใช้ ยิ่งคุ้ม” 
เพื่อกระตุ้นรายการเดินบัญชีเงินรับฝากของธนาคารตามเง่ือนไขที่ก าหนด และ  โครงการ  “Customer 
Solution ใช้มาก รับมาก” ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษส าหรับเงินรับฝาก         ออมทรัพย์นิติบุคคล และเงินคืน
ตามเง่ือนไขที่ก าหนด รวมถึงโครงการ “รับเงินคืน 3 ต่อ เมื่อท าธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศกับธนาคาร
กสิกรไทย” ตลอดจนรายการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษอื่นๆ อาทิ สมุดเช็คฟรี บริการ  K-mAlert: 
Transaction Alert (บริการแจ้งรายการ       เดินบัญชีเงินฝากผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)) K-
mAlert: Cheque Alert (บริการ     แจ้งเตือนทุกเรื่องเช็คกสิกรไทย) และองค์ความรู้กับโครงการ K SME 
Care 

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส าหรับผลิตภัณฑ์บัตรเดบิตและเอทีเอ็ม ได้แก่ การออกบัตร เดบิต GTH 
รูปลักษณ์ใหม่ตามภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในขณะนั้น การจัดโครงการ K-My Debit Card: Valentine ซึ่ง
ผู้ที่ท าบัตรเดบิตจะได้รับบัตรอีก 1 ใบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และการเดินในลักษณะ “Troop” เพื่อประชาสัมพันธ์
บัตรเดบิต K-Max Debit Card ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ทั้งในรูปแบบของการมอบ
ส่วนลด และของก านัล เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตที่ร้านอาหารและมหกรรมการท่องเที่ยว 

 การจัดกิจกรรมการตลาดเพื่อตอกย  าความเป็นผู้น าในธุรกิจ SME ครบวงจร ได้แก่ SME Start-Up City โดย
เป็นธนาคารแรกที่ให้บริการเกมจ าลองการท าธุรกิจเสมือนจริงบน Facebook และ   K SME BIZ on Web 
โดยร่วมกับกูเกิ้ล (Google) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีเว็บไซต์เป็นของตนเองฟรี เพื่อเพิ่มโอกาสการขยาย
ธุรกิจบนโลกออนไลน์ พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่าน AdWords ฟรีมูลค่า 2,000 บาท   

 การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์เงินโอน และบริการช าระค่าสินค้าและบริการ โดยธนาคาร
ได้จัดโครงการ Midnight Transaction Free เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงการขยายช่องทางของธนาคารที่สามารถท า
ธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 กลุ่มออมเงินและลงทุน (Saving & Investing) 

 รายละเอียด 

การน าเสนอ    

ผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ 

 

 การน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ K-Smart Equity Linked Note แบบ Put Spread ซึ่งเป็นตั๋วเงินที่ให้
ผลตอบแทนอ้างอิงกับราคาหุ้นหรือดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วงเงินลงทุนขั้นต่ า 10 ล้านบาท 
เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนระยะสั้น และมีความรู้ความเข้าใจการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  อีกทั้ง
สามารถรับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังมี Proportionate Floating Rate Note ซึ่งเป็นตั๋วเงินที่ให้
ผลตอบแทนในลักษณะลอยตัวที่อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า และ /หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
และ/หรืออัตราดอกเบี้ย THBFIX โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยใน
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 รายละเอียด 

ตลาดมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น  
 การออกผลิตภัณฑ์เงินรับฝากใหม่ โดยธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์เงินรับฝากและตั๋วแลกเงินเหมาะสมกับ

ทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้น โดยจ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้แก่ ผลิตภัณฑ์       “เงินฝากดอกเบี้ยสูงพุ่ง
พรวด” (Step-up Fixed Deposit 33 Months) “เงินฝากประจ า Step-up     10 เดือน ยืดหยุ่น” “เงินฝาก
ประจ า Step-up 18 เดือน” และตั๋วแลกเงิน “K-B/E Step-up อายุ 21 เดือน” นอกจากนี้ ยังมีการออก
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “เงินฝากคุ้มครองวัยซน” ที่เป็น
การขายพ่วงระหว่างผลิตภัณฑ์เงินรับฝากทวีทรัพย์ พร้อมกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและชดเชย
รายได้ส าหรับเด็กกรณีเป็นผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยเฉพาะ 6 โรคในเด็กตามเง่ือนไขที่ก าหนด 
และ “เงินฝากประจ า      คู่ประกันเพื่อการศึกษาบุตร 5-5-5”  

 การออกกองทุนใหม่ โดยธนาคารได้ร่วมกับ บลจ. กสิกรไทย จัดตั้งกองทุนรวมใหม่ในปี 2553 รวม 114 
กองทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ เกาหลีใต้ อินเดี ย และ
ตลาดเกิดใหม่ เช่น จีน ไต้หวัน รัสเซีย อินโดนีเซีย และตุรกี เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนใน
ประเทศและมีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี 

 

การปรับปรุง   

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 

 การปรับลดค่าธรรมเนียมบริการ K-mAlert: Transaction Alert ของทั้งชุดบริการแจ้งสรุปเปลี่ยนแปลงยอด
บัญชีเงินรับฝากผ่าน SMS (Balance Change Alert Package) และบริการแจ้งทุกรายการเดินบัญชีเงินรับ
ฝากผ่าน SMS (Account Statement Alert Package) มาเหลือ 20 บาท จากเดิม     30 และ 40 บาท 
ตามล าดับ 

 การปรับลดค่าธรรมเนียมซื อ-ขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวม อันได้แก่ กองทุนเปิด K-SET50 กองทุนเปิด K-
OIL และกองทุนเปิด K-GOLD จากเดิมร้อยละ 0.15 เหลือเพียงร้อยละ 0.10 ของมูลค่าซื้อ-ขาย ซึ่งเป็นอัตรา
ต่ าที่สุดในตลาด เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงและตอบสนองผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายเพื่อท าก าไรจากราคาหุ้น 
น้ ามัน และทองค าในระยะสั้น  

 

 

 กลุ่มระดมทุนและกู้ยืม (Funding & Borrowing) 

 รายละเอียด 

การน าเสนอ     

ผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ 

 

 การน าเสนอผลิตภัณฑ์ K-SME Credit Solutions (สินเชื่อครบวงจรเพื่อธุรกิจเอสเอ็มอีกสิกรไทย) ซึ่งรวม
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการทางการเงินต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไว้อย่างครบถ้วน ทั้ง
วงเงินสินเชื่อส าหรับธุรกิจในประเทศและระหว่างประเทศ และสัญญาซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศล่วงหน้า 
(Forward Contracts) โดยให้วงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดถึง 100 ล้านบาท และก าหนดหลักประกันขั้นต่ าร้อย
ละ 30 ของวงเงินสินเชื่อ 

 การน าเสนอผลิตภัณฑ์ K-Taiwan EXIM Bank Trade Credit (สินเชื่อเพื่อการน าเข้าจากธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าไต้หวันกสิกรไทย) ซึ่งเป็นสินเชื่อเพื่อการน าเข้าสินค้าทุนผ่านการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
(L/C Loans) สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยต่ า เพื่อสนับสนุนผู้น าเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์จากประเทศไต้หวัน 
ภายใต้เง่ือนไขที่ก าหนด ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าผู้น าเข้าของธนาคาร 

 การน าเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ K-SME Trading Credit (สินเชื่อเพื่อธุรกิจค้าปลีก-ค้า
ส่งกสิกรไทย) K-SME Medical Credit (สินเชื่อเพื่อธุรกิจทางการแพทย์กสิกรไทย)  K-SME Construction 
Credit (สินเชื่อเพื่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกสิกรไทย) สินเชื่อเพื่อธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่แบบประกันราคา K SME 
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Easy Leasing (สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์) เพื่อสนับสนุนเอสเอ็มอีในการซื้อรถใหม่
ส าหรับใช้ในธุรกิจด้วยสินเชื่ออัตราพิเศษ   ร้อยละ 1.49 ต่อปี รวมทั้ง K-SME Franchise Credit (สินเชื่อเพื่อ
ธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทย)  

 การออกบัตรเครดิตใหม่ THE WISDOM และ THE PREMIER ที่มีสิทธิพิเศษเหนือระดับ เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าระดับบนและกลุ่มลูกค้าวิชาชีพที่มีศักยภาพสูง ตลอดจนบัตรเครดิต Japanese Card ซึ่งเป็นบัตร
เครดิตแพลทินัมใบแรกในประเทศไทย แก่ลูกค้าชาวญี่ปุ่น   

 การน าเสนอวิธีการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตรูปแบบใหม่ จีเอสเอ็ม โมบาย เพย์เวฟ (GSM Mobile payWave) 
โดยลูกค้าสามารถใช้โทรศัพท์มือถือผ่านเข้าไปที่เครื่องอ่านบัตร Visa payWave         ก็สามารถช าระค่า
สินค้าและบริการได้เสมือนบัตรเครดิต โดยได้เริ่มให้บริการแล้วผ่านเคาน์เตอร์สินค้าชื่อดังกว่า 40 รายการ
ของเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป (CMG) พร้อมร้านค้าต่าง ๆ รวมจ านวน 1,500 แห่งทั่วประเทศ 

 

การปรับปรุง    

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 

 การปรับปรุงเง่ือนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อส าหรับลูกค้าผู้ประกอบการให้สามารถตอบสนอง     ความต้องการของ
ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น ได้แก่ ในกรณีของสินเชื่อ K-Max ธนาคารได้ขยายวงเงินสินเชื่อ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กจาก 10 ล้านบาท เป็น 15 ล้านบาท และปรับเพิ่มวงเงินสินเชื่อสูงขึ้นเป็นร้อยละ 120 
และร้อยละ 150 ของมูลค่าหลักประกัน ภายใต้กระบวนการอนุมัติที่รู้ผลภายใน 2 วัน รับเงินกู้ภายใน 10 วัน 
ส่วนสินเชื่อ K-SME Extend ก็ได้ยืดระยะเวลาการกู้จาก 7 ปี เป็น 10 ปี ด้านสินเชื่อ K-Privileged Trade 
Solution มีการอนุมัติ    สินเชื่อตามความต้องการเงินทุนหมุนเวียนสูงสุดร้อยละ 30 ของยอดขาย โดยไม่ต้อง
ใช้หลัก     ค้ าประกัน ขณะที่ ได้มีการน าวิธีการให้คะแนนเครดิต (Credit Scoring) มาใช้ในการพิจารณา  
สินเชื่อ K-Equipment Finance เพื่อให้อนุมัติได้รวดเร็วขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงและขยาย    หลักเกณฑ์
สินเชื่อ K-SME Apartment and Hotel Credit เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจมากขึ้น 

 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ผ่านโครงการ “สินเชื่อบ้านตามใจชอบ” (K-Up-to-You Home 
Loan) เป็นครั้งแรกที่ให้ลูกค้าเลือกรูปแบบสินเชื่อได้ตามความต้องการ  

 การปรับปรุงผลิตภัณฑ์สินเชื่อผู้บริโภค โดยน าเสนอบริการเงินสดโอนไว (Cash Direct) ส าหรับลูกค้าสินเชื่อ
บุคคลที่ต้องการรับเงินก้อนแรกโอนเข้าบัญชีโดยไม่ต้องรอรับบัตรและรหัสประจ าตัว ขณะที่บริการสินเชื่อเงิน
สดทันใจกสิกรไทย (K-Express Cash) ได้เสนออัตราดอกเบี้ยพิเศษร้อยละ 0 เป็นเวลา 3 ปี ส าหรับยอด
สินเชื่อที่สูงเกินกว่าร้อยละ 70 ของวงเงินอนุมัติ ขณะเดียวกัน ธนาคารยังเสนอสินเชื่อบุคคลเพื่อซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุน LTF/RMF แก่ลูกค้าที่มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกสิกรไทย   

โครงการส่งเสริม

การขายและ

การตลาด 

 การพัฒนารูปแบบรายการ “SME ตีแตก” โดยเน้นการลงพื้นที่ในต่างจังหวัด เพื่อเจาะลึกแนวทางการท าธุรกิจ
ที่น่าสนใจของนักธุรกิจในภูมิภาคทั่วประเทศ  

 การจัดรายการส่งเสริมการขายส าหรับลูกค้าผู้ประกอบการ อาทิ การรับเงินคืนตามเง่ือนไขที่ก าหนด ภายใต้
โครงการ“ลุ้น กิน บิน ช้อป กับสินเชื่อเอสเอ็มอีกสิกรไทย” โครงการ“รับเงินคืนเมื่อเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต
กับธนาคารกสิกรไทย” โครงการ“K SME Reward Plus” ส าหรับ    ลูกค้าที่รักษายอดสินเชื่อคงค้างเฉลี่ยต่อ
เดือนตามที่ก าหนด โครงการ“สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดย่อมส าหรับสาขาเปิดใหม่” เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติและตั้ง
วงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โครงการ“ใช้โอดี    มีเงินคืน” เมื่อใช้วงเงินโอดีกสิกรไทยตามก าหนด โครงการ
“บริการโอนเงินไปจีนทันใจ...        ถึงที่หมายในวันเดียวกันช่วงที่ 2 (China Direct Phase 2)” เป็นบริการ
โอนเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯไปยังทุกมณฑลในสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ภายในวันเดียว และโครงการ“ยิ่งใช้       
ยิ่งคุ้ม” เฉพาะลูกค้าสินเชื่อใหม่ที่เดินบัญชีตามยอดที่ก าหนด นอกจากนี้ ยังมีโครงการ“Industry Solutions” 
ที่ให้สิทธิประโยชน์ในรูปบัตรน้ ามัน เมื่อได้รับอนุมัติและตั้งวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจในประเภทที่ก าหนด 
ตลอดจน โครงการ“Loan Plus” เติมเต็มวงเงินกู้โดยไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่  

 การจัดกิจกรรมการตลาดส าหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยร่วมกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน าที่เป็น
พันธมิตร เปิดตัวโครงการพิเศษ “ซุปเปอร์แจ๋ว” และ “มหัศจรรย์ เลข 9 (Miracle 9)”       ที่เสนอเง่ือนไขยอดการ
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ผ่อนช าระต่อเดือนและอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้กับลูกค้า ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้ออกบูธในมหกรรม
การตลาดและจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตร    ทางธุรกิจต่างๆ โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดออก
สู่ภูมิภาคมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดยุทธศาสตร์ของธนาคารตามภาคต่างๆ   

 การจัดกิจกรรมการตลาดส าหรับบริการบัตรเครดิต โดยร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ กว่า 50 ราย ออกโครงการ 
“หัวใจเต้นแรงกับชีวิต 1 แถม 1” มอบสิทธิพิเศษ 1 แถม 1 ตลอดทั้งปีในโครงการ “เที่ยว บิน กิน ช้อป” เพื่อ
กระตุ้นยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต สร้างภาพลักษณ์ (Brand Awareness) รวมทั้งตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ ขณะเดียวกัน ก็ได้มอบสิทธิพิเศษตามคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละประเภทบัตร
ส าหรับลูกค้าระดับบน เพื่อให้สอดคล้องกับ  กลยุทธ์ในการมุ่งขยายฐานบัตรไปสู่ลูกค้าใหม่เป็นหลัก 
ตลอดจนปรับภาพลักษณ์ใหม่ของ    บัตรเครดิต รูปแบบประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ทุกประเภทด้วย 

 

 กลุ่มป้องกันความเส่ียงและสารสนเทศ (Protection & Information) 

 รายละเอียด 

การน าเสนอ      

ผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ 

 การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ แตกต่างกัน 
ได้แก่ ประกันส าหรับลูกค้ากลุ่มที่มีเงินเดือนประจ า (Pro Saving 1525) ซึ่งเป็นประกันแบบสะสมทรัพย์ช าระ
เบี้ยประกันรายเดือน ประกันของสะสมประเภทศิลปวัตถุและ   อัญมณี (Private Collection Insurance) 
รวมถึง ประกันภัยวัยซน (PA for Kids) คุ้มครองอุบัติเหตุและค่าชดเชยรายวันจากการรักษาพยาบาล 6 โรค
ส าคัญในเด็ก นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์       “เงินฝากประจ าคู่ประกันเพื่อการศึกษาบุตร 5-5-5” รวมถึง
โครงการ “ฝากบ้านกับกสิกรไทย”   ในช่วงเดือนเมษายน 2553 

 การน าเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยส าหรับธุรกิจ ได้แก่ แบบประกัน Perfect Business Smart Plus  ที่สามารถ
ปิดความเสี่ยงจากการกู้ยืมของกิจการด้วยความคุ้มครองวงเงินสินเชื่อสูงสุดที่           ทุนประกัน 400 ล้าน
บาทต่อหนึ่งวงเงิน และรับผลประโยชน์เมื่อครบสัญญา โดยมีระยะเวลา    รับประกันให้เลือกหลากหลายตาม
ความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ ยังได้ออกผลิตภัณฑ์การคุ้มครองวงเงินสินเชื่อรูปแบบอื่น อาทิ K-
Cheque to Cash, K-Supplier Financing และ K-F&E  

 

การปรับปรุง     

ผลิตภัณฑ์และ

บริการ 

 

 การให้บริการผลิตภัณฑ์บริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  โดยออก     ผลิตภัณฑ์
ประเภทออปชั่น อาทิ Strangle Forward และผลิตภัณฑ์ Forward ใหม่ๆ เพื่อเพิ่ม      ทางเลือกในการ
บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน อีกทั้งยังให้บริการช าระบัญชีส าหรับ    ธุรกรรมการค้าระหว่าง
ประเทศด้วยเงินสกุลหยวน รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ Deliverable Forward ส าหรับลูกค้าในประเทศเพื่อ
ป้องกันความผันผวนของค่าเงินหยวนต่อสกุลเงินบาท  ขณะเดียวกัน ธนาคารยังได้เสนอตราสารอนุพันธ์ที่
เชื่อมโยงกับสินค้าประเภทสังกะสี และฝ้าย เพื่อช่วยลดความผันผวนจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์  นอกจากนี้ 
ธนาคารยังได้ขยายระยะเวลา     ให้บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนถึง 23.00 น. พร้อมทั้งเพิ่มจ านวนดีลเลอร์ 
และขยายศูนย์บริการด้านอัตราแลกเปลี่ยนครบวงจร (Spoke) ครอบคลุมพื้นที่ในปริมณฑลทุก 10-20 
กิโลเมตร  

 การเพิ่มความสะดวกในการช าระเบี ยประกัน โดยพัฒนากระบวนการท า Top-Up Loan ให้มี   ประสิทธิภาพ
มากขึ้น และเพิ่มช่องทางในการช าระเบี้ยประกันผ่านบัตรเครดิต   
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ช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า   
เนื่องจากช่องทางหลักในการให้บริการลูกค้า ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการเชื่อมโยงระหว่าง        

ผลิตภัณฑ์และบริการของเครือธนาคารกสิกรไทยกับลูกค้าแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงส่งมอบประสบการณ์จากการใช้บริการอัน

น่าประทับใจ นอกเหนือไปจากบทบาทในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้กับเครือธนาคารกสิกรไทย ดังนั้น เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ภายใต้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เครือธนาคารกสิกรไทยจึงพัฒนาช่องทางหลักในการ         

ให้บริการลูกค้า ทั้งในมิติของจ านวน ขีดความสามารถ และคุณภาพของการบริการอย่างสม่ าเสมอ ขณะเดียวกัน เพื่อกระตุ้นให้  

ลูกค้าตระหนักและใช้บริการในแต่ละช่องทางมากขึ้น ธนาคารยังได้น าเสนอโครงการส่งเสริมการขายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมี

รายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 

สาขาและศูนย์ให้บริการทางการเงิน 

ช่องทางหลัก 

ในการให้บริการลูกค้า 

จ านวนเคร่ืองให้บริการ (เครื่อง) / การด าเนินการที่ส าคัญ 

2553 2552 

เครือข่ายสาขาธนาคาร 805 782 

 การเปิดสาขาในพื้นที่เป้าหมาย อาทิ ในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า       ไฮเปอร์
มาร์ท และศูนย์การค้าชุมชนครบวงจร (Community Mall) เพื่อสร้าง           ภาพลักษณ์ 
(Branding) ให้แก่ธนาคาร เพิ่มความสะดวกสบายและรองรับความต้องการที่หลากหลายของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย 

 การพัฒนาหลักสูตรอบรม การปฏิบัติการ สอบวัดความรู้ และจัดการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับพนักงาน
ใหม่ถึงผู้จัดการสาขา เพื่อกระตุ้นให้ทุกสาขาของธนาคารมุ่งสู่การให้บริการและการขายอย่างที่
ปรึกษา 

 การเพิ่มจ านวนสาขาที่ให้บริการ K-WePlan (บริการที่ปรึกษาด้านวางแผนการเงิน     กสิกรไทย) 
เป็น 389 สาขา 

ส านักงานแลกเปล่ียนเงิน 100 92 

 การเพิ่มจ านวนส านักงานแลกเปลี่ยนเงิน ซึ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเป็นส าคัญ 
 การอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าด้วยรถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเคลื่อนที่  (Mobile 

Booths) จ านวน 8 คัน ตามสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
 

ศูนย์บริการธุรกิจ 61 60 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้ศึกษา 

นางสาว ชนกานต์ ทองค า  เกิดเม่ือวันที่ 18 เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. 2513 จ.ตรัง 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยรามค าแหง เม่ือปี
การศึกษา 2539 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
ขณะนี้ยังศึกษาอยู่ในหลักสูตรดังกล่าว ประสบการณ์ในการท างาน ปี 2550 ถึงปัจจุบัน บมจ.
ธนาคารกสิกรไทย  ต าแหน่งวิทยากรเครือข่ายการบริการและการขาย ส่วนประสิทธิผล
ทรัพยากรบุคลากรเครือข่ายการบริการและการขาย สค. ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายการ
บริการและการขาย สายงานธุรกิจลูกค้าบุคคลและเครือข่ายการบริการ 
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