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บทคดัย่อ 

 
        การศกึษาค้นควา้ด้วยตนเองเรื่อง การศกึษาปญัหาและแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ ใน
การเพิม่อตัราการเตบิโตของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารพาณชิยแ์หง่หน่ึง  
        มีวัตถุประสงค์เพื่อทําการศึกษาถึงปญัหาและปจัจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้บริการ

เครอืข่ายบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตเพื่อศกึษาถงึสาเหตุและปญัหาของผูส้มคัรใชบ้รกิาร

เครอืข่ายธนาคารทางอนิเทอร์เน็ตแล้วไม่เขา้ใช้บรกิารและเพื่อศกึษาแนวทางการกําหนดกล

ยุทธ์เพื่อเพิม่จํานวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเครอืข่ายธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต โดยแบ่งวธิกีารศกึษา

ออกเป็น 2 ส่วน คอืการศกึษาขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการเก็บขอ้มูลจากลูกค้าที่ใช้บรกิาร

ธนาคารกรุงเทพ จาํนวน 100 ชุด เพื่อศกึษาถงึความพงึพอใจ ความจาํเป็นในการนําเครอืขา่ย

บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต  เข้ามาใช้ในชีวิตประจําวัน และศึกษาข้อมูลทุติยภูม ิ

(Secondary Data)ศกึษาโดยการคน้ควา้ขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ  ศกึษาคน้ควา้จากตํารา, 

วิทยานิพนธ์ , บทความ , เอกสารข้อมูลการเข้าใช้บริการเครือข่ายบริการธนาคารทาง

อินเทอร์เน็ตประจําปีของธนาคาร,ข่าวสาร,ข้อมูลต่าง ๆ ด้านอินเทอร์เน็ต,วารสารต่างๆที่

 



จ 

เกีย่วขอ้ง จากนัน้ทัง้หมดมาวเิคราะหแ์ละประมวลผล เพื่อสรา้งแนวทางในการปญัหาในเชงิกล

ยทุธโ์ดยใชแ้นวทางกระบวนการจดัการเชงิกลยทุธ ์ 

       จากการศกึษาพบวา่ขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 
20ปีขึน้ไป-30ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมรีายได้10,000-
20,000บาท พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จกับริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตจาก
เจา้หน้าที่ธนาคารกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยสมคัรใชบ้รกิารธนาคารผ่านอนิเทอรเ์น็ตและกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเขา้ใชบ้รกิารธนาคารผ่านอนิเทอรเ์น็ตโดยกลุ่มตวัอย่างมเีหตุผลทีเ่ขา้
มาใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตเน่ืองจากประหยดัเวลาในการเดนิทางและมกีารเขา้บรกิาร
ธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตช่วงเวลา15.31-24.00น.บ่อยทีสุ่ดโดยใชบ้รกิารโอนเงนิบ่อยที่สุดและ
เหตุผลทีก่ลุ่มตวัอย่างไม่เขา้ใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตเน่ืองไม่มคีวามจําเป็นในการเขา้
ใช้บริการและต้องการได้รบัคําแนะนําการใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตผ่านพนักงาน
ธนาคารสงูทีสุ่ดกลุ่มตวัตวัอย่างทีย่งัไม่เคยสมคัรใชบ้รกิารหากมโีอกาสทีเ่ขา้ใชบ้รกิารธนาคาร
ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการเลอืกใชบ้รกิารตรวจสอบรายการเดนิบญัชสีงูทีส่ดุ 
        ปจัจยัทีม่ผีลมากทีสุ่ดต่อการเลอืกใชบ้รกิารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตคอืกลุ่มตวัอย่างมคีวาม

พงึพอใจในความน่าเชื่อถือของธนาคารมากที่สุด รองลงมาคอืด้านความปลอดภยัในการ

ใหบ้รกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตสาเหตุทีจ่าํนวนผูท้ีเ่ขา้ใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต

ยังมีจํานวนน้อย มีคู่แข่งขันในธุรกิจธนาคารที่มีการให้บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต

เหมอืนกนัและลกูคา้ไมม่ัน่ใจในระบบความปลอดภยั และทางธนาคารเองยงัมจุีดออ่นในดา้นของ

การใหบ้รกิาร จงึส่งผลใหบ้รกิารธนาคารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตยงัไม่ไดร้บัความนิยมจากลูกคา้ 

ทางธนาคารต้องทําการพฒันาปรบัปรุงในการตอบสนองความต้องการเพื่อใหส้ามารถประสบ

ผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายทีไ่ดก้าํหนดไว ้

 



กิตติกรรมประกาศ 
 
        การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองเรื่องน้ีสําเรจ็ไดด้ว้ยความช่วยเหลอือย่างดยีิง่จาก อาจารย์
เยาวลกัษณ์ จติต์วโรดม อาจารยท์ี่ปรกึษารายงานการคน้ควา้ดว้ยตนเอง ที่ไดใ้หค้วามกรุณา
เสยีสละเวลาใหค้าํปรกึษา  อนัเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาวจิยัครัง้น้ี อกีทัง้สละเวลาในการตรวจ
แก้ไขขอ้บกพร่องจนงานวจิยัน้ีสําเรจ็ สมัฤทธิผ์ลด้วยด ีจงึขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี ผู้
ศกึษาขอขอบคุณเจา้หน้าทีธ่นาคารกรุงเทพสาขา ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิทีใ่หก้ารสนับสนุน
การศึกษาและข้อมูลในการทําการวิจัยรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องของทางธนาคาร ทําให้
การศกึษาน้ีสําเรจ็ลุล่วงไปได้โดยสมบูรณ์ รวมทัง้เพื่อนๆ นักศกึษา บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  
สาขาการจดัการรุน่ 5 ทีช่ว่ยใหค้าํปรกึษา 
       ขอขอบพระคุณ คณาจารยค์ณะบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (CEO MBA) มหาวทิยาลยั
หอการคา้ไทย  ทุกท่านทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูท้างวชิาการ อนัเป็นสิง่ทีม่คีุณค่ายิง่ที่
จะนําไปประยกุตใ์ชแ้ละก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
องคก์ร และ ลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
       ธนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) จดทะเบียนก่อตัง้ขึ้นเมื่อวนัที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2487 โดยขา้ราชการ นักธุรกจิ และกลุ่มบุคคลที่มแีนวคดิเดยีวกนั มสีโลแกนของธนาคารว่า 
"เพื่อนคู่คดิ มติรคู่บา้น" เริม่ดาํเนินกจิการธนาคารเมื่อวนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ. 2487 มสีาํนักงาน
ใหญ่แหง่แรกเป็นอาคารพาณิชย ์2 คหูายา่นราชวงศ ์ใจกลางเมอืงกรุงเทพฯ มพีนกังานเริม่แรก
เพยีง 23 คน กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท่านแรกคอื หลวงรอบรูก้จิ ท่านเป็นผูร้เิริม่สรา้งฐานลูกคา้
ของธนาคารดว้ยการบรกิารใหต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้แต่ละราย กรรมการผูจ้ดัการท่าน
ที่ 2 คอื ชนิ โสภณพานิช ซึ่งเป็นผูจ้ดัการธนาคารที่ครอบครองตําแหน่งไดน้านที่สุดถงึ 25 ปี 
(พ.ศ. 2495-พ.ศ. 2520) นายชนิ โสภณพานิช เป็นบุคคลที่มแีนวคดิรเิริม่ที่ใหธ้นาคารขยาย
เครอืขา่ยสาขาไปยงัทอ้งทีท่ีห่่างไกลทัว่ประเทศ ทีม่ผีลผลติทางการเกษตรทีส่มบูรณ์ จนทําให้
ธนาคารเป็นหน่ึงในผูส้นับสนุนอุตสาหกรรมการส่งออกในปี พ.ศ. 2515 ธนาคารไดเ้ปลีย่นตรา
สญัลกัษณ์เป็นรูปดอกบวัหลวง ซึ่งใชอ้ยู่จนถงึปจัจุบนั ในปี พ.ศ. 2497 ธนาคารกรุงเทพไดไ้ป
เปิดสาขาทีต่่างประเทศ แหง่แรกคอืที ่ฮอ่งกง ต่อมาไดไ้ปเปิดที ่โตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ ต่อมาได้
ไปเปิดที ่สงิคโปร ์ กรรมการผูจ้ดัการท่านที ่3 คอื บุญชู โรจนเสถยีร เป็นผูท้ีป่รบัเปลี่ยนการ
บรหิารงานครัง้ยิง่ใหญ่ เพื่อใหธ้นาคารมมีาตรฐานเท่าเทยีมกบัต่างประเทศ รวมทัง้นโยบาย
มุ่งเน้นการพฒันาทรพัยากรบุคคล กรรมการผูจ้ดัการท่านที ่4 คอื ชาตร ีโสภณพนิช เป็นผูนํ้า
ธนาคารกรงุเทพเขา้สูย่คุทอง ผลประกอบการของธนาคารกรงุเทพในปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2535 
ซึง่ธนาคารมกีําไรสุทธเิพิม่ขึน้ถงึ 12 เท่า และเป็นครัง้แรกทีธ่นาคารพาณิชยไ์ทยทีท่าํกําไรสุทธิ
มากกวา่ 10,000 ลา้นบาท  
        ในปี พ.ศ. 2525 ไดย้า้ยสาํนักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพมาตัง้อยู่ที ่เลขที ่333 ถนนสี
ลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดใ้ชส้ํานักงานแห่งน้ีมาตัง้แต่นัน้จนถงึปจัจุบนั กรรมการ
ผูจ้ดัการท่านที่ 5 คอื ดร.วชิติ สุรพงศ์ชยั เป็นผูท้ี่มผีลงานดา้นกจิการธนาคารในต่างประเทศ
เป็นจาํนวนมาก ทาํใหธ้นาคารกรุงเทพเจรญิรุง่เรอืงอยา่งมากกรรมการผูจ้ดัการท่านที ่6 คอื ชา
ตศิริ ิโสภณพานิช เป็นบุตรชายคนโตของ ชาตร ีโสภณพานิช เพยีงระยะเวลาแค่ 3 ปีในการ
บรหิารตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เศรษฐกจิไทยทีรุ่่งเรอืงมานานถงึ 30 ปี กไ็ดอ้วสานลง ดว้ย

http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2487
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2487
http://th.wikipedia.org/wiki/1_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2487
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2495
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2497
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B9_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2523
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2535
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2525
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%95_%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4_%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B9%82%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%93%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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วกิฤตการณ์ทางการเงนิทีเ่กดิขึน้ในทวปีเอเชยี ซึง่ค่าเงนิบาทลดลงอยา่งมากหลงัจากทีป่ระเทศ
ไทยใชร้ะบบอตัราแลกเปลี่ยนแบบลอยตวัสถาบนัการเงนิหลายรายไม่เวน้แมแ้ต่ประเทศไทย
ประสบปญัหาล้มละลายสถาบนัการเงนิที่เหลือประสบปญัหาหน้ีที่ไม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL) 
เพราะลูกค้าหลายราย ล้วนประสบปญัหาทางการเงนิ ท่ามกลางอุปสรรคเช่นน้ี นายชาติศิร ิ
โสภณพานิช กลบัแก้ "วิกฤต" ให้เป็น "โอกาส" โดยการเสริมสร้างรากฐานทางการเงนิให้
แขง็แรงขึน้อกีครัง้ 
 

ภาพรวมองคก์ร 
 
       ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารชัน้นําของประเทศโดยธนาคารมเีจตจํานงในการนําเสนอ
ขอ้มูลทีม่คีุณภาพเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบถงึพฒันาการของธนาคารและภาคธุรกจิการธนาคาร
อย่างเสมอมาธนาคารกรุงเทพเจรญิก้าวหน้าเคยีงคู่เศรษฐกจิและสงัคมไทยอย่างต่อเน่ืองและ
มัน่คงปจัจุบนัธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่เป็น
อนัดบัที ่5 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้มมีลูค่าสนิทรพัยร์วม 1,490,000 ลา้นบาท อกีทัง้
ยงัเป็นธนาคารชัน้นําของประเทศในตลาดลูกคา้ธุรกจิขนาดใหญ่และผูป้ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม ธนาคารมฐีานลูกคา้บุคคลทีก่วา้งขวาง โดยมจีาํนวนลูกคา้ทุกประเภทรวมทัง้สิน้
ประมาณ 16 ลา้นบญัช ี

โครงสรา้งองคก์ร 

 

รปูที ่1 : แสดงโครงสรา้งองคก์ร 

 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
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ประธานกรรมการธนาคาร  : นายชาตร ีโสภณพนิช  
ประธานกรรมการบรหิาร: นายโฆสติ ป ัน้เป่ียมรษัฏ ์
ประธานกรรมการบรหิารรว่ม: นายปิต ิ สทิธอิาํนวย  
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่: นายชาตศิริ ิ โสภณพนิช  
กรรมการผูอ้าํนวยการ: นายสงิห ์ตงัทตัสวสัด ิ
 

สินค้าและบริการขององคก์ร 

       ธนาคารกรุงเทพให้บรกิารทางการเงนิครบวงจร ทัง้ยงัอํานวยบรกิารเฉพาะด้านที่
หลากหลาย เช่น สนิเชื่อร่วมหลายสถาบนั (Syndicated Loans) การจดัจําหน่ายและการ
รบัประกนัการจาํหน่ายตราสารหน้ี บรกิารเพื่อการสง่ออกและนําเขา้ครบวงจร สนิเชื่อโครงการ 
บรกิารรบัฝากหลกัทรพัย ์ และบรกิารใหค้ําปรกึษาทางธุรกจิ เป็นต้น ปรชัญาหลกัในการ
ประกอบการของธนาคารคอืการเป็น ‘เพื่อนคู่คดิ มติรคู่บ้าน’ ที่มุ่งสนับสนุนลูกคา้ในฐานะ
พนัธมติรในระยะยาว ธนาคารจงึจดัโครงสรา้งองคก์รภายในโดยถอืเอาลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 
ประกอบดว้ยหน่วยงานธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ สายลกูคา้ธุรกจิรายใหญ่ สายลกูคา้ธุรกจิรายกลาง สาย
ลูกค้าธุรกจิรายปลกี สายลูกคา้บุคคล สายการเงนิธนกจิ และกจิการธนาคารต่างประเทศ 
หน่วยงานธุรกิจเหล่าน้ีมพีนัธกิจร่วมกนัในการมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะปจัเจกของ
ลูกคา้แต่ละรายใหเ้กดิความประทบัใจ ดว้ยการนําเสนอและส่งมอบบรกิารคุณภาพชัน้เลศิที่
หลากหลาย นอกจากน้ี เครอืขา่ยบรษิทัในกลุ่มของธนาคาร อาทเิช่น บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุนรวม บวัหลวง และบรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง ยงัช่วยสนับสนุนใหธ้นาคารสามารถ
นําเสนอบรกิารดา้นการลงทุนเป็นพเิศษแก่ลูกคา้ของธนาคารดว้ยเครอืขา่ยบรกิารของธนาคาร 
ประกอบดว้ยสาํนักธุรกจิและสาํนกัธุรกจิย่อยรวม 250 แห่ง และมจีํานวนสาขา 900 แหง่ทัว่
ประเทศ เครอืข่ายบรกิารธนาคารอตัโนมตัิ ได้แก่ เครื่องเอทเีอม็และเครื่องรบัฝากเงนิสด
อตัโนมตั ิ6,100 เครื่อง เครอืขา่ยบรกิารธนาคารทางโทรศพัท ์เครอืข่ายบรกิารธนาคารทาง
อนิเทอรเ์น็ต (Internet Banking)ทีใ่ชง้า่ยและมสีมรรถนะสงูธนาคารพรอ้มอาํนวยความสะดวกให้
ลูกคา้สามารถทําธุรกรรมทางการเงนิไดทุ้กที ่ทุกเวลา ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารไทยที่มี
เครอืข่ายสาขาต่างประเทศมากทีสุ่ด อกีทัง้ยงัเป็นธนาคารไทยที่มสีาขาจํานวนมากทีสุ่ดใน
ประเทศจนี โดยตัง้อยู่ในพืน้ทีเ่ศรษฐกจิสาํคญั ไดแ้ก่ ปกักิง่ เซีย่งไฮ ้ เซยีะเหมนิและเซนิเจิน้
ปจัจุบนัธนาคารกรุงเทพมเีครอืขา่ยสาขาต่างประเทศอยูใ่นเขตเศรษฐกจิสาํคญั 13 แหง่ทัว่โลก
ซึ่งได้แก่ จนี ฮ่องกง สหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัร ญี่ปุ่น ไต้หวนั สงิคโปร์ มาเลเซีย 
เวยีดนาม ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยี ลาว และพมา่ ประกอบดว้ยสาขา 19 แหง่ สาํนกังานตวัแทน 1 
แหง่ และบรษิทัทีธ่นาคารถอืหุน้ทัง้หมดอกี 1 แหง่ 
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ลกัษณะเครอืข่ายบริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต (Internet Banking)       
         การทําธุรกรรมทางการเงนิเพยีงเขา้สู่อนิเทอรเ์น็ตบรกิารบวัหลวงไอแบงกก์ิง้ สามารถ
เขา้ไดอ้ยา่งสะดวกตลอด 24 ชัว่โมงทุกวนั อาท ิ ชาํระค่าสนิคา้และบรกิารแก่บรษิทัและรา้นคา้
กว่า 300 แหง่ หรอืโอนเงนิระหว่างบญัชธีนาคารกรุงเทพไดทุ้กที ่ทุกเวลา ธนาคารทีใ่หบ้รกิาร
ท่านทัง้กลางวนั กลางคนื ตลอด 24 ชัว่โมงทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อทําธุรกรรม
การเงนิไดอ้ยา่งหลากหลาย มกีารใหบ้รกิารดงัน้ีเพยีงคลกิเมา้สเ์ขา้สู่บรกิารบวัหลวงไอแบงกก์ิง้ 
ทา่นจะสามารถ 

- ตรวจสอบรายการบญัช ี 

- ชาํระคา่สนิคา้และบรกิาร  

- โอนเงนิ  

- โอนเงนิไปต่างประเทศ  

- บรกิารบญัชเีงนิฝากเงนิตราต่างประเทศ   

- บรกิารกองทุนเปิด   

- ทาํธุรกรรมกบัเชค็  

- บรกิารอื่นๆ 

ตรวจสอบรายการบญัชี 
- ดสูรปุรายการบญัช ีและรายการเคลื่อนไหวทางบญัช ีของบญัชเีงนิฝาก 

(สะสมทรพัย ์ประจาํ กระแสรายวนั สนิมธัยะทรพัยท์ว)ี บญัชกีองทุนรวม บญัช ี

บตัรบเีฟรสิต ์บญัชบีตัรเครดติ และบญัชสีนิเชื่อ  

- พมิพร์ายการเดนิบญัช ี 

- ดรูายการใชจ้า่ยผา่นบตัรเครดติ ยอ้นหลงัไดถ้งึสามรอบบญัช ี 

- ดรูายการชาํระสนิเชื่อ ยอ้นหลงัไดถ้งึ 12 เดอืน 

บริการโอนเงิน 
- ตัง้เวลาโอนเงนิล่วงหน้า 

- โอนเงนิระหวา่งบญัช ีหรอืโอนเงนิไปยงับุคคลอื่นทีม่บีญัชกีบัธนาคารกรงุเทพ 

- โอนเงนิไปบญัชธีนาคารอืน่ 

- สง่ SMS แจง้ผลการโอนเงนิไปยงัหมายเลขโทรศพัทม์อืถอื 

- โอนเงนิไปต่างประเทศ 

 

http://www.bangkokbank.com/Online Banking Thai/For Personal/iBanking/Services/Pages/Bualuang iBanking Services.aspx#1
http://www.bangkokbank.com/Online Banking Thai/For Personal/iBanking/Services/Pages/Bualuang iBanking Services.aspx#2
http://www.bangkokbank.com/Online Banking Thai/For Personal/iBanking/Services/Pages/Bualuang iBanking Services.aspx#3
http://www.bangkokbank.com/Online Banking Thai/For Personal/iBanking/Services/Pages/Bualuang iBanking Services.aspx#4
http://www.bangkokbank.com/Online Banking Thai/For Personal/iBanking/Services/Pages/Bualuang iBanking Services.aspx#5
http://www.bangkokbank.com/Online Banking Thai/For Personal/iBanking/Services/Pages/Bualuang iBanking Services.aspx#6
http://www.bangkokbank.com/Online Banking Thai/For Personal/iBanking/Services/Pages/Bualuang iBanking Services.aspx#7
http://www.bangkokbank.com/Online Banking Thai/For Personal/iBanking/Services/Pages/Bualuang iBanking Services.aspx#8


5 

บริการชาํระเงิน 
- ชําระค่าสนิคา้และบรกิารแก่บรษิทัผูช้ําระเงนิกว่า 300 บรษิทั รวมถงึการตัง้เวลา

ชาํระเงนิล่วงหน้า 

- ชาํระคา่บตัรเครดติ 

- ชาํระคา่สาธารณูปโภค เตมิเงนิโทรศพัทม์อืถอืและคา่อนิเทอรเ์น็ต 

- บรกิารหกับญัชเีงนิฝากอตัโนมตัเิพือ่ชาํระคา่สนิคา้และบรกิาร 

บริการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวม 
- ซือ้ขายและสบัเปลีย่นหน่วยลงทุน 

- สอบถามยอดหน่วยลงทุนคงเหลอื 

บริการพิเศษ 
- สอบถามรายการเชค็คนื 

- อายดัเชค็ อายดัสมดุคูฝ่าก 

- ลงทะเบยีนเพิม่บตัรเครดติ เปลี่ยนแปลงขอ้มูลบตัรเครดติและแลกของกํานัลจาก

คะแนนสะสมบตัรเครดติ 

บริการเสริม 
- ซ่อนเลขทีบ่ญัชแีละตัง้ชื่อยอ่ เพือ่ความปลอดภยัและงา่ยต่อการจดจาํ 

- เปลีย่นรหสัลบัสว่นตวัและรหสัประจาํตวัดว้ยตวัเอง 

- เลอืกรปูแบบการใชง้านไดท้ัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

- กาํหนดวงเงนิการโอนเงนิไปยงับุคคลอื่นและวงเงนิการชาํระเงนิ 

บริการแบงกเ์มล ์
- เป็นบรกิารอเิลก็ทรอนิกสเ์มลท์ีม่คีวามปลอดภยัสงูใชส้าํหรบัตดิต่อระหว่างลูกคา้กบั

ธนาคาร 
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สภาพการแข่งขนัและคู่แข่งขนัหลกัขององคก์ร 
       จากการธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)ไดป้ฏวิตักิารใหบ้รกิารทางอนิเทอรเ์น็ตกบัลูกคา้ราย
ยอ่ยภายใต ้SCB Easy Net เมื่อตน้ปี 2542 และกว่าธนาคารคู่แขง่จะเริม่ตื่นตวักบัช่องทางการ
ใหบ้รกิารออนไลน์ดงักล่าวต้องรออกีเกอืบปีเมื่อธนาคารเอเชยีสมาชกิของเอบเีอน็ แอมโร เริม่
เปิดให้บริการ ในเดือนกันยายนปีเดียวกนั และหลังจากนัน้มาธนาคารพาณิชย์ต่างๆก็เริ่ม
กระตอืรอืรน้และใหค้วามสาํคญักนัมากขึน้อาทเิชน่ทัง้ธนาคารกรงุศรอียธุยา ธนาคารเอเชยี หรอื
ยกัษ์ ใหญ่อย่างซติีแ้บงก ์ปรากฏว่าอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ไดร้บัการตอบสนองทีด่จีากลูกคา้ทัง้ๆ 
ทีใ่นช่วงเวลาดงักล่าวคนไทยทัง้ประเทศใชอ้นิเทอรเ์น็ต อยู่ในระดบัที่ตํ่า อย่างไรกต็ามการ
ใหบ้รกิารธนาคารผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสถ์อืเป็นการเสนอบรกิารช่องทางใหม่หลงัจากที่
ธนาคารพาณิชยใ์หบ้รกิารโฟนแบงกิง้เป็นหลกัมานานทีส่าํคญัธนาคารเองตอ้งการเปลีย่นแปลง
สภาพการทํางานไปตามความพอใจของลูกคา้ทีเ่ลอืกทําธุรกรรมตามเวลาทีต่อ้งการ ไม่ใช่ตาม
เวลาทาํการของธนาคาร  
      ขณะที่ธนาคารกรุงเทพเปิดให้บรกิารทางอินเทอร์เน็ต ธนาคารกรุงเทพกลบัชะลอการ
บรกิารดา้นน้ีเน่ืองจากธนาคารกรุงเทพมแีผนเปิดตวั ก่อน Y2K แต่กต็อ้งเลื่อนออกไป ซึง่เป็น 
ผลดใีนแงก่ารมองภาพการดาํเนินการชดัเจนขึน้ บวัหลวง ไอแบงกิง้ หรอื Bualuang I Banking 
บรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตของ ธนาคารกรุงเทพเป็นการเปิดโอกาส ใหลู้กคา้สามารถทาํธุรกรรมได้
ตลอด 24 ชัว่โมงและสะทอ้นใหเ้หน็นโยบายของ ธนาคารทีมุ่ง่สรา้งสรรคช์่องทางอเิลก็ทรอนิกส์
ทีห่ลากหลาย ทนัสมยั และสะดวก สบายทีสุ่ดเมื่อธนาคารเปิดใหบ้รกิารภาพพจน์ของธนาคาร
เราดูดแีละลดภาระงานของพนักงานหรอืความแออดัภายในสาขา หากลูกคา้กลุ่มหน่ึง ทํา
ธุรกรรมผา่น I Banking จะช่วยแบ่งเบาภาระงานใหก้บัพนักงานและช่วยลดจํานวนลูกคา้และ
ความวุน่วายทีเ่กดิขึน้ในสาขาของธนาคารแต่ทัง้น้ีจาํนวนธุรกรรมของลกูคา้กย็งัคงมอียูเ่น่ืองจาก
ลกูคา้ยงัคงดาํเนินธุรกรรมผา่นทางชอ่งทางของอนิเทอรเ์น็ต 
       ถงึแมว้่า I Banking ของธนาคารกรุงเทพจะเปิดตวัค่อนขา้งชา้กว่าธนาคารอื่นๆในสายตา
ลูกคา้แต่สาํหรบัธนาคารแลว้ ไม่ไดเ้ร่งรบีและสามารถรอจงัหวะทีเ่หมาะสมและตอ้งการความ
พรอ้มดา้นเทคโนโลยทีีจ่ะใหข้อ้มลูสมบูรณ์แบบ ทีส่าํคญัเมื่อ 3-4 ปีก่อนทุกคนกงัวลเรื่องความ
ปลอดภยั รวมถงึความไมม่ัน่ใจในภาวะเศรษฐกจิ แต่หลงัจากทีลู่กคา้เริม่มองโลกในแงด่พีบว่า
ในปีทีผ่า่นมายอดขายคอมพวิเตอร ์ กระเตือ้งขึน้ และจะเหน็ว่าความเรว็ของ โมเดม็ช่วง 2 ปีที่
ผา่นมาคุณภาพจะดขีึน้ มากเมื่อเทยีบกบัช่วงปีก่อนหน้า ปจัจุบนัธนาคารกรุงเทพมองว่า น่ีคอื
ระยะเวลา เหมาะสมสาํหรบัการใหบ้รกิาร สาํหรบั I Banking เป็นการใหบ้รกิาร ทีเ่ขา้ใจลูกคา้ดี
พอสมควร เช่น ลูกคา้ สามารถตัง้คาํสัง่โอนเงนิล่วงหน้าในระยะเวลา 12 เดอืนขา้งหน้าได ้หรอื
สัง่อายดั สมุดเงนิฝากไดก้รณีทีส่มุดหาย แมก้ระทัง่ หากไม่ต้องการจําหมายเลขบญัชยีาวๆ 
ลูกค้าสามารถตัง้ชื่อบญัชตีามความต้อง การได้นอกจากน้ียงัเก็บประวตัิการทํา ธุรกรรมกบั
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       ปจัจุบันธนาคารอื่นๆก็ได้เร่งดําเนินนโยบายการสมัครเข้าบริการธนาคารผ่านทาง
อนิเทอรเ์น็ตอาทเิช่น ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร(์ไทย) จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัแคมเปญ “รกัษ์
โลก กบับรกิาร I Banking, SMS Banking และ Mobile Banking”เพื่อเชญิชวนลูกคา้ช่วยกนั
รว่มอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม โดยการใชบ้รกิาร I Banking (บรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ต), SMS 
Banking (บรกิารแจง้เตอืนและทาํรายการผา่น SMS) และ Mobile Banking (บรกิารธนาคาร
ทางโทรศพัทม์อืถอื) เพือ่ลดการใชก้ระดาษจากการทาํธุรกรรมทางการเงนิ โดยธนาคาร จะปลูก
ตน้โกงกาง 1 ตน้ ต่อ 1 รายชื่อทีส่มคัรใชบ้รกิาร I Banking หรอื SMS banking ใหท้ีส่ถานี
พฒันาทรพัยากร ปา่ชายเลนที ่7 จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื่อฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ ตัง้แต่วนัน้ี - 31 
กนัยายน 2552 เพือ่ลดภาวะโลกรอ้น 

 
 

 
 

 

http://www.newswit.com/news/ss/%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94
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ปัญหาและความสาํคญัของปัญหา 
       ผูท้ีเ่ขา้มาสมคัรใชบ้รกิารตัง้แต่เดอืน มกราคม ถงึเดอืน ธนัวาคมมจีาํนวน 352 ราย แต่มผีู้
เขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต เพยีง 137 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 38.92 ซึง่
การใหบ้รกิารเครอืขา่ยบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตอาจยงัไมไ่ดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลาย
อกีทัง้ลูกคา้อาจยงัไม่มคีวามมัน่ใจในเรื่องความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยธนาคาร
ทางอนิเทอรเ์น็ต เน่ืองจากลูกคา้ ไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระบบการใชง้านรวมถงึยงัขาดการ
แนะนําการใชบ้รกิารจากพนกังานธนาคารทีช่ดัเจน ลูกคา้ไดร้บัคาํแนะนําการใชบ้รกิาร ณ จุด
บรกิารของธนาคารเทา่นัน้ ทาํใหธ้นาคารจาํเป็นตอ้งหาแนวทางในการแกป้ญัหาเพื่อเพิม่จาํนวน
ผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารเครอืขา่ยบรกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตดงัแสดงตามตารางที1่ 
 
ตารางที ่1: แสดงขอ้มลูเปรยีบเทยีบจาํนวนผูท้ีเ่ขา้มาสมคัรใชเ้ครอืขา่ยธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต
และจํานวนผูเ้ขา้ใชเ้ครอืขา่ยบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตในเดอืนมกราคมถงึธนัวาคม พ.ศ.
2552 
 

 เดือน จาํนวนผูส้มคัร 
ใช้บริการ 

จาํนวนผูเ้ข้า 
ใช้บริการ 

ร้อยละของผูส้มคัร 
เปิดใช้บริการ 

มกราคม 20 5 25 

กุมภาพนัธ ์ 25 4 16 
มนีาคม 28 7 25 
เมษายน 31 2 6.4 
พฤษภาคม 28 16 57.14 
มถุินายน 42 36 85.71 
กรกฎาคม 33 16 48.48 
สงิหาคม 16 13 81.25 
กนัยายน 38 7 18.42 
ตุลาคม 40 8 20 

พฤศจกิายน 28 12 42.80 
ธนัวาคม 23 11 47.80 
รวม 352 137 38.92 

 
ทีม่า : เอกสารสายลกูคา้บุคคลธนาคารกรงุเทพ 
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รปูที ่2 : แสดงจาํนวนผูท้ีเ่ขา้มาสมคัรใชเ้ครอืขา่ยธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตและจาํนวนผูเ้ขา้ใช้
เครอืขา่ยบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตในเดอืนมกราคมถงึธนัวาคม พ.ศ.2552 
 

 
 
ทีม่า : เอกสารสายลกูคา้บุคคลธนาคารกรงุเทพ 
 

ความสาํคญัและผลกระทบของปัญหา 
- หากไมม่ผีูเ้ขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตจะสง่ผลกระทบใหพ้นกังาน

ธนาคารยงัคงตอ้งบรกิารลูกคา้ผ่านทางเคาน์เตอรข์องธนาคาร ปรมิาณงานบรกิาร

ลูกคา้ยงัคงสูง  อกีทัง้พนักงานไม่สามารถนําเสนอขายผลติภณัฑข์องทางธนาคาร 

เพือ่สรา้งรายไดใ้หก้บัทางธนาคารซึง่เป็นวตัถุประสงคห์ลกัของธนาคาร 

- หากยงัคงมจีาํนวนผูเ้ขา้ใชเ้ครอืขา่ยบรกิารทางอนิเทอรเ์น็ตจาํนวนน้อยทาํให้

ธนาคารยงัคงมตีน้ทุนในการดาํเนินงานทีส่งู เน่ืองจากลกูคา้กย็งัคงใชบ้รกิารในการ

ทาํธุรกรรมทีธ่นาคารดว้ยตนเอง  

- ประสทิธภิาพทางการแขง่ขนัของธนาคารจะลดลงในระยะยาว 
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วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. ศกึษาปญัหาและปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการใชบ้รกิารเครอืขา่ยบรกิารธนาคารทาง
อนิเทอรเ์น็ต 

2. ศกึษาสาเหตุและปญัหาของผูส้มคัรใชบ้รกิารเครอืขา่ยธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตแลว้ไม่
เขา้ใชบ้รกิาร 

3. เพือ่ศกึษาแนวทางการกาํหนดกลยทุธเ์พือ่เพิม่จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ยธนาคาร
ทางอนิเทอรเ์น็ต 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

ระยะสัน้ 
1. รกัษาฐานลกูคา้เก่าทีใ่ชบ้รกิารและเพิม่จาํนวนการใชบ้รกิารของลกูคา้เก่าทีเ่คยสมคัรไป

แลว้แต่ไมเ่คยเขา้ใชง้านและสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้  

ทาํใหธ้นาคารทราบถงึปญัหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในองคก์ร 2. 
ระยะกลาง 

1. เพิม่ฐานลกูคา้ใหมแ่ละอตัราการเตบิโตของธนาคาร  

2. เพือ่ลดตน้ทุนการดาํเนินงาน 

3. สรา้งขวญักาํลงัใจแก่พนกังาน 

ระยะยาว 
1. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในธุรกจิบรกิารเครอืขา่ยบรกิารธนาคารทาง

อนิเทอรเ์น็ต  

ทาํใหธ้นาคารบรรลุเป้าหมายหลกัในการเป็นผูนํ้าในการใหบ้รกิารทาํธุรกรรมทาง

อนิเทอรเ์น็ต 

2. 

 

 
 

 



 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
        ในการศกึษาเรื่อง “ การศกึษาปญัหาและแนวทางการกําหนดกลยุทธใ์นการเพิม่อตัราการ
เตบิโตของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ” ไดท้ําการศกึษา
ขอ้มูลปฐมภูม ิซึ่งดําเนินการโดยการเกบ็ขอ้มลูจากลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารทางธนาคาร และขอ้มูล
ทุตยิภูม ิดําเนินการโดยการศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกรรมประกอบกบัการศกึษาขอ้มูลแนวคดิ 
ทฤษฏ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตามหวัขอ้ต่อไปน้ี    

1. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการเชงิกลยทุธ ์
2. SWOT Analysis 
3. TOWS-Matrix 
4. ผงักา้งปลา 
5. กลยทุธส์ว่นประสมการตลาด (7Ps)  
6. การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(Customer relation management : CRM) 
7. การสือ่สารการตลาดแบบบรูณการ : Integrated Marketing Communication (IMC) 
8. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์
  
       เพื่อกําหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ร ระดบัธุรกจิและกลยุทธก์ารตลาด และแนวทางการแกไ้ข
ในการเพิม่ศกัยภาพการแขง่ขนัใหก้บัองคก์ร 
        กลยุทธ์ หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินงาน การวางแผนว่าองค์กรควรเป็น
อยา่งไรมกีารกาํหนดทศทางเพื่อกําหนดเป้าหมายทีเ่จาะจงและเป็นกุญแจทีเ่ปิดประตูสูค่วามอยู่
รอดของธุรกิจความสามารถทํากําไรให้ธุรกิจในสภาพการแข่งขนัในปจัจุบนั การตดัสนิใจที
ถูกต้อง หลกีเลี่ยงความผดิพลาด ระบุขัน้ตอนการดําเนินงานและประเมนิผล สามารถ บรรลุ
วตัถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกจิ ซึ่งกลยุทธ์มคีวามหมายกวา้งที่ช่วยใหเ้หน็ถงึสภาพของ
องคก์รทีจ่ะตอ้งเป็นในอนาคตกระบวนการการจดัการเชงิกลยทุธจ์ะมขี ัน้ตอนพืน้ฐานคลา้ยกบั 
กระบวนการบรหิารทัว่ไปกเ็พยีงแต่มคีวามซบัซอ้นกวา่มาก
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สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก 

(Internal/External 
Environments) 

ความสามารถหลกั 

(Core Competency) 

Valuable 
Rare 
Non substitutable 
Costly to 

การสร้างกลยทุธ์ 

(Strategy Implementation)  วิสยัทศัน์ 

การสร้างคณุคา่ 

ความสามารถหลกัใน

การแข่งขนั 

ภาวะผู้ นํา 

วฒันธรรมองค์กร 

การส่ือสาร 

ทรัพยากรมนษุย์ 

การบริหารความเปล่ียนแปลง 

การควบคมุกลยทุธ์ 

(Strategy Control) 

Feedback 

ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ 

เวลา 

Formative 
Summative  (Strategy Evaluation 

การประเมินกลยทุธ์ 

(Strategy Implementation) 

การดําเนินกลยทุธ์ 

โครงสร้างและระบบภายใน 

พนัธะกิจ 

รปูท่ี 3:แผนภาพแสดงกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์
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การวิเคราะห ์(Analysis) 

       ส่วนแรกของการจดัการเชงิกลยุทธ์จะเป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอก 

(Internal/External Environments Analysis)เป็นการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพโดย

สภาพแวดล้อมภายในต้องพจิารณาจุดอ่อน/จุดแขง็ของทรพัยากรทัง้ที่จบัต้องได้และจบัต้อง

ไม่ไดเ้ช่นเงนิทุนสนิทรพัยต่์างๆ ทรพัยากรบุคคล โครงสรา้ง ระบบงาน วฒันธรรม เทคโนโลยี

ของบริษัท Know-How และภาวะผู้นําของบริษัทในมุมมองของจุดอ่อน/จุดแข็งส่วน

สภาพแวดลอ้มภายนอกต้องพจิารณาสภาพของอุตสาหกรรม คู่แข่ง และปจัจยัทีส่่งผลกระทบ

ต่อความสามารถในการแขง่ขนั เชน่ กฎหมาย หรอืสงัคม 

การวิเคราะหค์วามสามารถหลกัขององคก์ร (Core Competency Analysis) 

       การวเิคราะหค์วามสามารถหลกัขององคก์รจําเป็นต้องคํานึงถงึมติ ิ4 ดา้น คอืคุณค่าต่อ
ลูกคา้ (Customer Value), หายาก (Rare), ไมส่ามารถทดแทนกนัได ้(Non substitutable), การ
มตีน้ทุนสงูทีจ่ะลอกเลยีนแบบได ้(Costly to lmitate) 
การสร้างกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 

      การออกแบบกลยุทธ์ในครัง้แรกต้องมีการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ และวตัถุประสงค ์

สาํหรบัการปฏบิตัแิละแนวทางการปฏบิตัทิีอ่งคก์ารจะใชเ้ป็นกรอบและทศิทางในการดาํเนินการ

เพื่อที่การดําเนินการทัง้หมดเป็นไปในทศิทางทีถู่กต้อง และมกีารใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม

เทา่ทีจ่ะตอบสนองต่อนโยบายหรอืเทา่ทีจ่ะทาํใหบ้รรลุตามความตอ้งการขององคก์ร 

การดาํเนินกลยทุธ ์(Strategy Implementation) 

        หลงัจากที่เลอืกกลยุทธ์ในการแข่งขนัแล้วการนํากลยุทธ์ไปดําเนินการเพื่อใหบ้รรลุตาม

วตัถุประสงคเ์ป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัมากเน่ืองจากตอ้งใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศลิปะและเป็นส่วนหน่ึงการ

บรหิารงานเชน่กนั 

1. จดัโครงสรา้งองคก์ร และระบบการดาํเนินงานภายในเพือ่สนบัสนุนกลยทุธ ์

2. การสรา้งความสามารถใหก้บับุคลากร 

3. การจดัสรรทรพัยากร 

4. การจงูใจบุคลากร 

5. จดัระบบผลตอบแทนทีส่อดคลอ้ง 

6. สรา้งวฒันธรรมองคก์รและบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการดาํเนินกลยทุธ ์
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การควบคมุกลยทุธ ์(Strategy Control) 

        การควบคุมกลยุทธ์ คอืการตดิตามการดําเนินกลยุทธท์ีก่ําลงัดําเนินการอยู่ ตรวจสอบ

ปญัหาในการดําเนินกลยุทธ์ และปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัความเป็นจรงิและ

ตรงตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้เชน่ 

1. การตรวจสอบระยะเวลา คา่ใชจ้า่ย และ Feedback จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

2. การปรบังบประมาณ 

3. การปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์ร 

การประเมินกลยทุธ ์(Strategy Evaluation) 

        เป็นการเปรยีบเทยีบผลลพัธ์ทีไ่ดร้บักบัเป้าหมายทีว่างไว ้ซึง่การประเมนิอาจจะประเมนิ

เป็นประเดน็ทีเ่รยีกว่า Formative Evaluation หรอืประเมนิเฉพาะผลลพัธ์สุดทา้ยทีเ่รยีกว่า 

Summative Evaluation 

กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management Process) 

        กระบวนการบรหิารเชงิกลยุทธ์หมายถึงขัน้ตอนการบรหิารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ

องคก์รโดยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างองคก์รใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ผูท้ีผ่ลประโยชน์จากองคก์ร(Stakeholders)ซึง่เป็นปจัจยัสาํคญัทีม่ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจและ

การกาํหนดนโยบายขององคก์ร สามารถถูกแบ่งแยกเป็นสว่นประกอบทีแ่ตกต่างกนั 

การกาํหนดภารกจิและเป้าหมายทีส่าํคญัของบรษิทั 1. 
ส่วนประกอบอย่างแรกของการบรหิารเชงิกลยุทธ์ คอื การระบุภารกจิและเป้าหมายที่

สาํคญัของบรษิทัภารกจิและเป้าหมายทีส่าํคญัจะระบุสิง่ทีอ่งคก์รจะกระทําและคาดหวงั

วา่จะบรรลุเป้าหมายภายในระยะกลางถงึระยะยาว 

2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรที่ระบุโอกาสและอุปสรรคภายใน

สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์รเพื่อประเมนิโครงสรา้งการแขง่ขนัของอุตสาหกรรม

ขององคก์รรวมทัง้ฐานะการแขง่ขนัขององคก์รและคูแ่ขง่ขนัรายสาํคญั 

3. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในขององคก์รทีจ่ะระบุจุดแขง็และจุดออ่นภายในองคก์ร 

การระบุจาํนวนและคณุภาพของทรพัยากรทีม่อียูข่ององคก์รทีจ่ะคน้หาแหล่งทีม่าของขอ้

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

 

 



 

4. การกาํหนดกลยทุธบ์นรากฐานจุดแขง็ขององคก์รและแกไ้ขจุดอ่อนขององคก์รเพื่อแสดง

หาประโยชน์จากโอกาสและต่อต้านอุปสรรคภายนอกการสร้างลําดบัของทางเลือก

เชิงกลยุทธ์บนพื้นฐานของความสามารถนัน้ๆการดําเนินกลยุทธ์กลยุทธ์ที่ถูกเลือก

เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายขององคก์รจะต้องถูกนําลงไปสู่การกระกระทําซึ่งสามารถแบ่ง

การดําเนินกลยุทธ์ขององค์กรเป็นส่วนทีส่ําคญั 4 ส่วน คอื การออกแบบโครงสรา้ง

องค์กร การออกแบบระบบการควบคุม การสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์

โครงสรา้งและควบคุม การเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธ ์

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate-Level Strategy) 

        เป็นกลยุทธ์ที่กําหนดทิศทางขององค์กรซึ่งเป็นทางเลือกต่างๆที่ใช้ในการตอบ

วตัถุประสงคเ์ชงิกลยทุธข์ององคก์ร กลยทุธร์ะดบัองคก์รประกอบดว้ยกลยทุธห์ลกั 4 กลยทุธค์อื 

1. กลยุทธ์เตบิโต (Growth Strategy) คอืกลยุทธใ์นการเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดและ

ยอดขายแบ่งเป็นกลยทุธใ์หญ่ๆ 3 ประเภท คอื 

 1.1  Intensive Growth คอืกลยุทธ์มุ่งเน้นการเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิ ซึ่งสามารถ

กระทาํไดด้ว้ยวธิกีารดงัต่อไปน้ี  

- Market Penetration คอืการเพิม่ส่วนแบ่งตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิใน

ตลาดเดมิดว้ยวธิกีารทางการตลาด เช่น การเพิม่จํานวนพนักงานขาย 

การเพิม่กจิกรรมดา้นการโฆษณา การเพิม่การสง่เสรมิการขาย 

- Market Development คอืการขยายตลาดของสนิคา้เดมิในพืน้ทีใ่หม ่

- Product Development คอืการเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิดว้ย

วธิกีารปรบัปรงุคุณสมบตัขิองของผลติภณัฑ ์

1.2   Integrative Growth คอืกลยุทธก์ารขยายธุรกจิดว้ยการซือ้หรอืควบรวมธุรกจิกบัซพัพลาย 

เออร์คู่แข่งหรือผู้จดัจําหน่าย/ลูกค้า(Distributor/Buyer)นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการขายธุรกิจ  

เพื่อแข่งขนักบัธุรกิจของซัพพลายเออร์และผู้จดัจําหน่ายและลูกค้าโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ                  

ทําใหอ้งค์กรมอีํานาจทางการตลาดอํานาจในการควบคุมวตัถุดบิหรอืช่องทางการจดัจําหน่าย

เพิม่ขึน้ 

1.3  Diversification Growth คอืกลยุทธก์ารขยายธุรกจิไปสูธุ่รกจิใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑ์

ชนิดใหม ่ 
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2.   กลยทุธค์งที ่(Stabilization Strategy) คอืกลยทุธท์ีมุ่ง่รกัษาสถานะเดมิของธุรกจิไวห้รอื 

        การขยายขนาดของธุรกจิเพยีงเลก็น้อย  

3.     กลยทุธถ์ดถอย (Investment Reduction Strategy) คอืกลยทุธท์ีมุ่ง่ลดขนาดหรอืการ 

ลงทุนของธุรกจิ เพือ่แกป้ญัหาทีอ่งคก์รกาํลงัเผชญิ         

4.   กลยทุธฟ้ื์นฟู (Turnaround Strategy)คอืกลยทุธท์ีมุ่ง่เน้นการปรบัปรงุประสทิธภิาพใน 

การดาํเนินธุรกจิเหมาะสาํหรบัการแกป้ญัหาทีย่งัไมร่นุแรงถงึขัน้วกิฤต         

        กลยุทธ์ระดบับรษิทัจะต้องตอบคําถามที่สําคญั คอืเราควรจะอยู่ภายในธุรกจิอะไร เพื่อ

การทํากําไรของบรษิทัสงูสุดระยะยาวการแข่งขนัทีบ่รรลุความสําเรจ็ของบรษิทัหลายบรษิทัจะ

เป็นการรวมธุรกจิตามแนวดิง่การรวมการดําเนินงานไปทางดา้นหลงัดว้ยการเขา้ไปสู่การผลติ

วตัถุดิบเพื่อการดําเนินงานที่สําคญัของบรษิัท หรอืไปทางด้านหน้าเข้าไปสู่การจดัจําหน่าย

ผลผลติจากการดาํเนินงานของบรษิทั นอกจากน้ีแลว้บรษิทัทีส่ามารถสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการ

แข่งขนัได้สําเร็จอาจจะพบว่าพวกเขากําลงัสร้างทรพัยากรได้มากกว่าการลงทุนที่ต้องการ

ภายในอุตสาหกรรมพืน้ฐานของพวกเขาดงันัน้บรษิทัเหล่าน้ีอาจจะมกีารกระจายธุรกจิดว้ยการ

เขา้ไปสู่ธุรกจิใหม่ เพื่อการทํากําไรสงูสุดในระยะยาว ยิง่กว่านัน้จะกล่าวถงึพนัธมติรเชงิกลยุทธ์

ในฐานะทีเ่ป็นทางเลอืกของการกระจายธุรกจิการรวมธุรกจิตามแนวดิง่บรษิทัสามารถใชว้ถิทีาง

ทีแ่ตกต่างกนัที่จะบรรลุการรวมธุรกจิตามแนวดิง่และการกระจายธุรกจิทีม่ที ัง้การซื้อธุรกจิและ

การลงทุนธุรกจิใหมด่ว้ย 

อาํนาจการต่อรองของผูซ้ื้อ  

ลูกคา้เป็นบุคคลสําคญัต่อความอยู่รอดขององค์กรศกัยภาพในการต่อรองของลูกคา้ยงัมผีลต่อ

การกําหนดราคาสนิคา้และบรกิารนอกจากน้ียงัมสีดัส่วนในการผลกัดนัใหผู้ข้ายพฒันาคุณภาพ

สนิคา้และบรกิาร ผูซ้ือ้มอีาํนาจในการต่อรองภายใตป้จัจยัดงัต่อไปน้ี 

- เป็นผูซ้ือ้รายใหญ่จากการมสีดัสว่นการซือ้สงูของปรมิาณจาํหน่ายทัง้หมดของผูผ้ลติ 

- ผูซ้ือ้มคีวามสามารถในการทําธุรกจิยอ้นหลงัและเป็นผูผ้ลติสนิคา้นัน้เองเช่นผูผ้ลติ

หนงัสอืพมิพท์ีด่าํเนินธุรกจิผลติกระดาษ 

ผูข้ายสนิคา้และบรกิารมจีาํนวนมากรายเน่ืองจากสนิคา้เป็นสนิคา้มาตรฐานและไมม่ี

ความแตกต่างในผลิตภณัฑ์ทําให้ผู้ซื้อสามรถเข้าถึงแหล่งสินค้าได้โดยง่ายและ

ความสามารถซือ้สนิคา้จากผูผ้ลติรายใดกไ็ด ้
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- ผูซ้ือ้มตีน้ทุนในการเปลีย่นสนิคา้ตํ่าทาํใหง้า่ยต่อการเปลีย่นจากตราสนิคา้หน่ึงไปยงั

อกีตราสนิคา้หน่ึง 

- ผูซ้ือ้มขีอ้มลูหรอืเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูต่างๆเกีย่วกบัผลติภณัฑ,์ราคา,ตน้ทุนเพื่อใชใ้น

การต่อรองราคาและคุณภาพสนิคา้ 

อาํนาจการต่อรองของผูข้ายวตัถดิุบ 

        ความสมัพนัธ์ของผู้ผลิตและผู้ขายวตัถุดิบมผีลต่อประสทิธิภาพในการผลิตสนิค้าและ

บริการเพราะคุณภาพและปริมาณของวตัถุดิบและความล่าช้าในการส่งมอบล้วนก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อองคก์ร ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรใหค้วามสําคญัในการวเิคราะหอ์ํานาจการต่อรองของ

ผูข้าย ระดบัอาํนาจการต่อรองของผูข้ายขึน้อยูก่บัปจัจยัต่อไปน้ี 

- จาํนวนผูข้ายน้อยรายและจาํหน่ายใหก้บัผูซ้ือ้จาํนวนมาก 

- สนิคา้และบรกิารมลีกัษณะเฉพาะและมตีน้ทุนในการเปลีย่นสนิคา้สงู 

- ไมม่สีนิคา้ทดแทนในตลาด 

- ผู้ขายสามารถดําเนินธุรกิจไปข้างหน้า และจําหน่ายสินค้าโดยตรงแก่ลูกค้าใน

อุตสาหกรรม 

สินค้าทดแทน 

        ความสามารถในการทดแทนของสนิคา้อื่นทีม่ผีลกระทบทาํใหค้วามตอ้งการในสนิคา้ลดลง 

นอกจากน้ี ยงัส่งผลต่อการกําหนดราคา และโอกาสในการเติบโตของสนิค้าที่มอียู่เดมิ ขนาด

ความรนุแรงของการคุกคามของสนิคา้หรอืบรกิารทดแทนจะขึน้อยูก่บัปจัจยัดงัน้ี 

- ระดบัราคาของสนิคา้หรอืบรกิารทดแทนนัน้ 

- ความสามารถในการตอบสนองความพงึพอใจของสินค้าหรือบริการทดแทนแก่

ผูบ้รโิภคในดา้นคุณภาพสนิคา้ 

- ความยากงา่ยในการทีล่กูคา้จะเปลีย่นไปใชส้นิคา้หรอืบรกิารทดแทน 

ควบคุมและการเปลีย่นแปลงเชงิกลยทุธ ์

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business-Level Strategy) 

         กลยทุธร์ะคบัธุรกจิหมายถงึแผนการกระทาํของผูบ้รหิารเชงิกลยุทธท์ีจ่ะใชท้รพัยากรและ

ความสามารถดเีดน่เพือ่การสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัเหนือคู่แขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม

โดยการที่จะระบุความดเีด่นจะต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกคา้เป็นหลกัองค์กรซึ่งมี

การตรวจสอบข้อได้ เปรียบทางการแข่งขันให้เ ป็นปจั จุบันอย่าง ต่อเ น่ือง เท่ านั ้นที่
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สามารถบรรลุความสาํเรจ็ไดใ้นระยะยาว ประเดน็หลกัทีอ่งคก์ารตอ้งพดูถงึเมื่อเลอืกกลยุทธแ์ลว้ 

คอื อะไรคอืสิง่ทีด่แีละควรนําเสนอแก่ลูกคา้ แลว้ควรจะทาํการผลติหรอืสรา้งมนัอย่างไร รวมทัง้

จะกระจายมนัสู่ตลาดอย่างไรดว้ยบางอย่างทีช่ดัเจนสิง่สําคญัสําหรบักลยุทธ์ระดบัธุรกจิคอืการ

เลอืกทีจ่ะกระทํากจิกรรมต่างๆที่แตกต่างหรอืทําสิง่ต่างๆทีแ่ตกต่างจากคู่แข่ง ประกอบดว้ย 3 

กลยทุธห์ลกัดงัน้ี 

- กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าทางด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

        กลยุทธ์น้ีเป็นกลุ่มของการกระทําที่ถูกบูรณการซึ่งถูกดําเนินการเพื่อสร้างสินค้าและ

บรกิารดว้ยคุณลกัษณะซึง่สามารถยอมรบัไดต่้อลูกคา้ ณ ระดบัตน้ทุนทีต่ํ่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบั

คู่แข่งขนั โดยการดําเนินกลยุทธ์ความเป็นผู้นําทางด้านต้นทุนมกัจะเสนอผลิตภณัฑ์ที่เป็น

มาตรฐาน มุง่ใชก้ลยทุธก์ารแขง่ขนัขององคก์รทีม่ตีลาดเป้าหมายกวา้ง การใชก้าํลงัการผลติทีส่งู

ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีการลดตน้ทุนการผลติ ความประหยดัจากขนาด (Economies of 

Scale)และผลกระทบจากการเรยีนรู ้(Learning Curves) ผลกัดนัใหเ้กดิการควบคุมตน้ทุนอยา่ง

เขม้งวดโดยมุ่งดําเนินการลดต้นทุนทุกบาททุกสตางค์เพื่อที่จะสร้างความได้เปรยีบทางการ

แขง่ขนั โดยมุ่งตน้ทุนเทยีบเคยีงกบัตน้ทุนของคู่แข่งขนัอยู่เสมอ เพื่อพฒันาการผลติสนิคา้และ

บรกิารทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนัและลดตน้ทุนการผลติต่อไป 

- กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 

       เป้าหมายของกลยุทธ์การสรา้งความแตกต่าง คอื การสรา้งขอ้ได้เปรยีบทางการแข่งขนั 

โดยการสรา้งผลติภณัฑท์ีล่กูคา้รบัรูว้า่พเิศษดว้ยวถิทีางทีส่าํคญับางอยา่ง เช่น การเป็นผูนํ้าดา้น

คุณภาพ ผู้นําด้านเทคโนโลยี การตอบสนองลูกค้า ซึ่งจะทําให้องค์กรสามารถสร้างความ

ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัเหนือคูแ่ขง่ได ้

- กลยทุธก์ารจาํกดัขอบเขต (Focus Strategy) 

        กลยุทธ์การจํากดัขอบเขตจะมุ่งการตอบสนองความสนองความต้องการของกลุ่มลูกคา้ที่

จํากดั ผูจ้ํากดัขอบเขตจะตอบสนองความต้องการของตลาดทีอ่าจจะถูกกําหนดตามพืน้ที่กลุ่ม

ลูกคา้หรอืสายการผลติ องคก์รจะต้องรูค้วามต้องการของตลาด และใชค้วามเป็นผูนํ้าทางดา้น

ตน้ทุนหรอืการสรา้งความแตกต่างกบักลุ่มทีเ่ป็นเป้าหมาย 

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional-Level Strategy) 

        ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันจะเกิดขึ้นจากความสามารถของบริษัทที่จะบรรลุ

ประสทิธภิาพ คุณภาพ และการตอบสนองลูกค้าที่เหนือกว่า จะพจิารณากลยุทธ์ระดบัหน้าที่
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(การดาํเนินงาน)ทีแ่ตกต่างกนัทีส่ามารถถูกใชเ้พือ่ทีจ่ะบรรลุความมุง่หมายทีส่าํคญัสีอ่ยา่งเหล่าน้ี

ไดโ้ดยกลยทุธร์ะดบัหน้าทีจ่ะหมายถงึ กลยทุธท์ีมุ่ง่การปรบัปรงุประสทิธภิาพการดาํเนินงานของ

หน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัภายในองคก์ร เหมอืนเช่น การตลาด การวจิยั และพฒันา รวมถงึทรพัยากร

มนุษย ์

 

SWOT ANALYSIS 
 

การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมต่างๆที่มผีลกระทบต่อธุรกจิ เพื่อเป็นการประเมนิหา จุด
แขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ขององคก์าร ผลการวเิคราะหม์กัถูกใชเ้ป็นรากฐานของการ
กาํหนดกลยทุธ ์เพือ่ทีจ่ะทาํใหบ้รรลุตาม วสิยัทศัน์ ภารกจิ เป้าหมาย หรอื นโยบายขององคก์ร 
วเิคราะห์ SWOT จะทําใหเ้กดิความเขา้ใจถึงปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการทํางาน จุดแขง็เป็น

ความสามารถที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนเป็นลักษณะที่ต้องแก้ไข 

โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมศีกัยภาพ (ขอ้ได้เปรยีบ) ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ส่วน

อุปสรรคเป็นปญัหาวกิฤตทีจ่ะทาํใหอ้งคก์รไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย 

          จุดแขง็ (Strengths) หมายถงึ การดําเนินงานภายในองค์กรที่สามารถกระทําไดด้ ี

องคก์รจะตอ้งวเิคราะห ์การดาํเนินงานภายใน เชน่ การบรหิาร การเงนิ การตลาด การผลติ และ 

การวจิยัพฒันา เพื่อพจิาณาเป็นระยะ องคก์รทีบ่รรลุความสาํเรจ็จะกําหนดกลยุทธข์ององคก์ร 

โดยใชป้ระโยชน์จาก จุดแขง็ ของการดาํเนินงานภายในเสมอ 

        จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถงึการดําเนินงานภายในองค์กรที่ทําไดไ้ม่ด ี อาจเป็น

เพราะการขาดแคลนทรพัยากรในองค์กรที่จะส่งเสรมิใหก้ารดําเนินงานลุล่วงด้วยดไีด้แก่การ

บรหิาร การเงนิ การตลาด การผลติ การวจิยัพฒันา ซึง่เป็นขอ้ดอ้ยขององคก์ร ทีท่าํใหไ้มป่ระสบ

ความสาํเรจ็ องคก์รจะตอ้งกาํหนดกลยทุธท์ีส่ามารถลบลา้ง หรอื ปรบัปรงุจุดออ่นการดาํเนินงาน 

ภายในเหล่าน้ีใหด้ขีึน้ 

        โอกาส (Opportunities) หมายถงึ สภาพแวดลอ้มภายนอก ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินงานขององคก์ร องคก์รตอ้งคาดคะเนการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม เชน่ เศรษฐกจิ 

การเมอืง สงัคม เทคโนโลย ีและ การแขง่ขนั อยูเ่ป็นระยะ เพือ่การแสวงหาประโยชน์จากการ

เปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก ซึง่ความเปลีย่นแปลงอาจสง่ผลถงึความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค ทศันคตขิองพนกังาน ทาํใหต้อ้งมกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธไ์ปตามความเปลีย่นแปลง

ดว้ย 
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        อปุสรรค (Threats) หมายถงึ สภาพแวดลอ้มภายนอกทีคุ่กคามต่อการดําเนินงานของ

องคก์ร สภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ีไดแ้ก่ เศรษฐกจิ การเมอืง สงัคม เทคโนโลย ีและ การ

แขง่ขนั เป็นตน้ ซึง่สง่ผลลบต่อการดาํเนินงานขององคก์ร เช่น ทาํใหค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภค

ลดลง ทศันคติของพนักงานแย่ลง ทําให้ต้องมีการปรบักลยุทธ์เพื่อขจัด หลีกเลี่ยง 

สภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลลบต่อองคก์ร 

 

การจดัทาํกลยทุธท์างเลือกโดยใช้ TOWS Matrix 
 
       เป็นโครงร่างงานสาํหรบัการวเิคราะหร์ะบบ ประกอบดว้ยการวเิคราะหอุ์ปสรรค(Threats) 
และโอกาส (Opportunities)จากสภาพแวดลอ้มภายนอก กบัจุดออ่น (Weaknesses) และจุดแขง็
(Strengths) จากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รโดยจะแสดงถงึกลยุทธท์างเลอืก 4 ประการ คอื 
SO,WO,ST,และWT โดยการจบัคูร่ะหวา่งปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายใน  
        องคก์รสามารถใชก้ารวเิคราะห ์SWOT มาใชป้ระเมนิสถานการณ์ของบรษิทั เมื่อไดจุ้ด

แขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร หรอือุตสาหกรรมแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคอืการนํา 

SWOT ทีไ่ดม้าจดัเรยีงเป็นรปูตารางหรอืเมตรกิทีเ่รยีกว่า SWOT Matrix หรอื TOWS Matrix 

เพื่อใหช้่วยในการวเิคราะหห์ากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการนําจุดแขง็ และโอกาสขององค์กรหรอื

อุตสาหกรรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด (SO Strategies) กลยุทธ์ทีเ่หมาะสมในการแกไ้ข

จุดอ่อนเพื่อให้องค์กร หรืออุตสาหกรรมสามรถแสวงหาประโยชน์จากโอกาสได้ (WO 

Strategies) กลยุทธท์ีเ่หมาะสมในการนําจุดแขง็ขององคก์รหรอือุตสาหกรรมมาลดผลกระทบ

ของอุปสรรค (ST Strategies) และกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการป้องกนัไม่ใหอุ้ปสรรคมาใช้

ประโยชน์จากจุดออ่นขององคก์รหรอือุตสาหกรรม (WT Strategies) 

ตารางท่ี 2 : ตารางแสดงกลยทุธ ์TOWS Matrix 

 จดุแขง็ จดุอ่อน 

โอกาส กลยทุธเ์สริมจดุแขง็ด้วย

โอกาส 

กลยทุธแ์ก้จดุอ่อนด้วย

โอกาส 

อปุสรรค กลยทุธเ์ผชิญอปุสรรคด้วย 

จดุแขง็ 

กลยทุธร์กัษาความอยู่

รอดขององคก์ร 

ทีม่า : http://www.arphirak.com 
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       โดยทัว่ไปบรษิทัไดก้าํหนดจุดแขง็และจุดออ่น ตลอดจนโอกาสและอุปสรรคจาก

สภาพแวดลอ้มแต่สิง่ทีม่องขา้มไปคอื การเชื่อมปจัจยัเหล่าน้ีตอ้งเลอืกกลยทุธท์ีแ่ตกต่างกนัเพือ่

จดัระบบทางเลอืกเหล่าน้ีแมททรกิซ ์TOW ไดเ้สนอ (1) Tแทนอุปสรรค (Threats) (2) Oแทน

โอกาส (Opportunities) (3) W แทนจุดออ่น (Weaknesses) (4) Sแทนจุดแขง็ (Strengths)     

        Model TOWS เริม่ตน้ทีอุ่ปสรรค (threats) เพราะในหลายสถานการณ์บรษิทัมกีาร

วางแผนกลยุทธ์เป็นผลจากวกิฤตการณ์ดา้นปญัหาหรอือุปสรรค กลยุทธ์ทางเลอืก 4 ประการ 

(Four alternative strategies) แสดงทางเลอืก 4 ประการของแมททรกิซ ์TOWS กลยุทธถ์อื

เกณฑ์การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อุปสรรคและโอกาสและสภาพแวดล้อมภายใน

จุดออ่นและจุดแขง็ ดงัน้ี 

1. กลยุทธ ์SO หรอืกลยุทธจุ์ดแขง็กบัโอกาส ไดแ้ก่ กลยุทธ์ทีอ่งคก์รจะใชค้วามเขม้แขง็

ภายในฉวยประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกทีเ่ปิดโอกาสให ้ซึง่ทุกองคก์รต่างกอ็ยาก

ได้ความเขม้แขง็ภายในเพื่อใหส้ามารถฉวยประโยชน์จากสถานการณ์หรอืเหตุการณ์

และสิง่แวดลอ้ม ณ ภายนอกไดด้ว้ยกนัทัง้สิน้ และหลายองคก์รใชก้ลยุทธ ์WO,ST,WT 

กเ็พื่อจะกลบัเขา้สูส่ถานการณ์ทีจ่ะสามารถใชก้ลยุทธ ์SO ไดอ้กีนัน่เอง หมายความว่า

เมื่อองค์กรมคีวามอ่อนแอภายในกจ็ะพยายามปรบัปรุงใหภ้ายในเขม้แขง็ขึน้ และเมื่อ

องคก์รประสบกบัสิง่กดีขวาง ณ ภายนอก กจ็ะพยายามหลกีเลีย่งและมุง่เขา้หาโอกาสที่

เป็นคุณต่อองคก์รมากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะทาํได ้ 

2. กลยุทธ ์WO หรอื  กลยุทธจุ์ดอ่อนกบัโอกาส ไดแ้ก่ กลยุทธท์ีอ่งคก์ารจะปรบัปรุงแกไ้ข

ความอ่อนแอภายในโดยอาศยัหรอืฉวยประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกทีเ่ปิดโอกาส

ให ้เพราะบางครัง้สิง่แวดลอ้ม ณ ภายนอกดมีาก แต่ทว่าองคม์ปีญัหาภายในเองกเ็ป็นที่

น่าเสยีดายทีไ่มอ่าจไดน้บัประโยชน์จากโอกาส ณ ภายนอกทีเ่ปิดกวา้งใหใ้นขณะนัน้ได ้

3. กลยุทธ ์ST หรอื กลยุทธจุ์ดแขง็กบัสิง่กดีขวาง ไดแ้ก่ กลยุทธท์ีใ่ชค้วามเขม้แขง็ภายใน

องคก์ร หลกีเลีย่งหรอืลดทอนอทิธพิลของสง่กดีขวาง  ณ ภายนอกนัน้เอง 

กลยทุธ ์WT หรอืกลยทุธจุ์ดออ่นกบัสิง่กดีขวาง ไดแ้ก่ กลยทุธท์ีป่กป้องตวัเองอยา่งทีสุ่ด 

คือพยายามลดความอ่อนแอภายในให้ได้และพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะแวดล้อม

ภายนอกทีก่ดัขวางคุกคามใหไ้ดม้ากทีสุ่ด องคก์รใดหากเผชญิกบัสิง่กดีขวางภายนอก

มากมายและภายในกอ็่อยแอ องคก์รนัน้กจ็ะตกอยู่ในสถานการณ์ทีน่่าเป็นห่วงอย่างยิง่ 
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4. 



 

 

ผงัก้างปลา หรือผงัแสดงเหตแุละผล (Cause and Effect) 
 

ผงักา้งปลา เป็นแผนผงัทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึสาเหตุทีแ่ทจ้รงิในการทาํใหเ้กดิปญัหาในการทาํงาน        
แสดงไวท้หีวัปลา โดยพจิารณาทุกปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณลกัษณะทางคุณภาพ  
       โครงสรา้งของผงักา้งปลา ประกอบดว้ยสว่นต่างๆ ดงัน้ี 

ส่วนตวัปลา เป็นส่วนของปจัจยัต่างๆที่อาจเป็นสาเหตุที่จะส่งกระทบต่อปญัหาในหวั

ปลา โดยการนําสาเหตุหลัก และสาเหตุรองมาใส่ในตัวปลา ซึ่งจะต้องแยกสาเหตุ

ออกเป็นระดบัเพื่อที่จะติดตามดูปญัหาที่รองลงไป จนกระทัง่ถึงต้นเหตุที่แท้จรงิของ

ปญัหา จงึไดส้ว่นประกอบและโครงสรา้งผงักา้งปลา 

1. 

2. สาเหตุหลกั มาจากสิง่ที่องค์ประกอบหลกัในการทํางาน ที่คาดว่าจะเป็นสาเหตุใหเ้กดิ

ปญัหา เชน่ คน เครือ่งมอื วสัดุ สิง่แวดลอ้ม และวธิกีาร เป็นตน้  

สาเหตุรอง เป็นสาเหตุทีท่าํใหส้าเหตุหลกัมคีวามผดิปกต ิจะสง่ผลใหเ้กดิปญัหาตามมา 3. 
4. สาเหตุยอ่ย เป็นสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิสาเหตุรอง 

ส่วนหวัปลา คือประเด็นปญัหา โดยทัว่ไปในการแก้ปญัหาคุณภาพด้วยเครื่องมือ

คุณภาพจะเลอืกปญัหามาจากปญัหาทีเ่รยีงลาํดบัในผงัพาเรโต  

5. 

 

กลยทุธส่์วนประสมการตลาด ( 7Ps) 
 
        ธุรกิจไม่ว่าจะซื้อขายหรือการให้บริการจําเป็นต้องมีการกําหนดเป้าหมายเหมือนกนั 
แตกต่างกนัเพยีงขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร ศวิฤทธิ ์พงศกรรงัศลิป์ (2547) ซึ่งการใหบ้รกิารจะ
ประกอบไปดว้ย 
1 ผลติภณัฑ(์Product) ซึ่งจะพจิารณาถงึผลติภณัฑบ์รกิารขอบเขตการบรกิาร คุณภาพของ

การบรกิาร ระดบัชัน้ของการบรกิาร ตราสนิคา้ สายการบรกิาร การบัประกนัและบรกิารหลงั

การขาย คอืผลติภณัฑ์จะต้องครอบคลุมขอบข่ายใหไ้ด้มากที่สุด การกําหนดกลยุทธ์ด้าน

ผลติภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 

ความแตกต่างของผลติภณัฑแ์ละความแตกต่างทางการแขง่ขนั 
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           1.1  



 

1.2 พจิารณาจากองคป์ระกอบ คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ ์เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รปูรา่ง 

ลกัษณะ คุณภาพ การบรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ ฯลฯ 

1.3 การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ์เป็นการออกแบบผลติภณัฑ์ของบรษิทัเพื่อแสดง

ตําแหน่งทีแ่ตกต่างและมคีุณคา่ในจติใจของลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย 

1.4 การพฒันาผลติภณัฑ์เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะใหม่และปรบัปรุงใหด้ขีึน้ซึ่งต้อง

คาํนึงถงึความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

1.5 กลยทุธเ์กีย่วกบัสว่นประสมผลติภณัฑแ์ละสายผลติภณัฑ ์

2 ราคา (Price) การพจิารณาดา้นราคาจะต้องรวมถงึระดบัราคา ส่วนลด เงนิช่วยเหลอื หรอื

เงื่อนไขการชําระเงนิ สนิเชื่อทางการคา้ เพราะราคาจะทําใหก้ารบรกิารมคีวามแตกต่างกนั 

ทําใหก้ารตดัสนิใจในการใชบ้รกิารงา่ยยิง่ขึน้ ดงันัน้ผูก้ําหนดกลยุทธ์ดา้นราคาตอ้งคํานึงถงึ 

คอื 2.1  คุณคา่ทีร่บัรูใ้นสายตาของลกูคา้ ซึง่ตอ้งพจิารณาวา่การยอมรบัของลกูคา้นัน้ 

                 ในคุณคา่ของผลติภณัฑส์งูกวา่ราคาผลติภณัฑน์ัน้ 

2.2 ตน้ทุนสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
ปจัจยัอื่นๆ      2.3  

3 ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทาง ซึง่ประกอบดว้ยสถาบนั

และ   กจิกรรมใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัทีนํ่า

ผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมาย กค็อืสถาบนัตลาด ส่วนกจิกรรมที่ช่วยในการกระจายตวั

สินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรกัษาสินค้าคงคลัง การจัด

จาํหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 สว่น ดงัน้ี 

       3.1 ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายหมายถงึ เสน้ทางทผีลติภณัฑแ์ละกรรมสทิธิท์ี ่   

ผลติภณัฑถ์ูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาด ในระบบชอ่งทางการจดัจาํหน่ายจงึ                           

                  ประกอบดว้ยผูผ้ลติ คนกลาง ผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

3.2  การสนบัสนุนการกระจายของตวัสนิคา้สูต่ลาด หมายถงึกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง     

 กบัการเคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้าง   

 อุตสาหกรรม 

4  การส่งเสรมิการตลาด(Promotion)เป็นการรวบรวมวธิกีารที่หลากหลายของการสื่อสารกบั 

ตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา กจิกรรมการขายโดยบุคคล หรอืการส่งเสรมิการขาย
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    4.1 การโฆษณา เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์าร ผลติภณัฑ ์

บรกิารหรอืความคดิทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการกลยทุธใ์นการ                

             โฆษณาจะเกีย่วขอ้งกบั 

- กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา และยทุธวธิกีารโฆษณา 

- กลยทุธส์ือ่ 

4.2 การขายโดยพนักงานขายเป็นกิจการการแจ้งข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้
บุคคล งานจะเกีย่วขอ้งกบั 

- กลยทุธก์ารขายโดยพนกังาน 

- การจดัหน่วยงานขาย 

4.3 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมการส่งเสริมนอกเหนือจากการ

โฆษณาการขาย โดยใชพ้นกังานขายและการใหข้า่วและการประชาสมัพนัธ ์ซึง่

สามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้หรือการซื้อโดยลูกค้าขัน้สุดท้าย หรือ

บุคคลอื่นในชอ่งทางการสง่เสรมิการขายม ี3 รปูแบบคอื 

- กระตุน้ผูบ้รโิภค เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูผู่บ้รโิภค 

- การกระตุน้คนกลาง เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูค่นกลาง 

- การกระตุน้พนกังาน เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูพ่นกังานขาย 

4.4  การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ์ การใหข้่าวเป็นการเสนอความคดิเกี่ยวกบั
สนิคา้และบรกิารทีไ่ม่ตอ้งมกีารจ่ายเงนิ ส่วนการประชาสมัพนัธ ์หมายถงึความ

พยายามที่มกีารวางแผนโดยองค์การหน่ึงเพื่อสรา้งทศันคติที่ดต่ีอองค์การให้

เกดิกบักลุ่มใดกลุ่มหน่ึง การใชข้า่วเป็นกจิกรรมหน่ึงของการประชาสมัพนัธ ์

4.5 การตลาดทางตรงเป็นการตดิต่อสือ่สารกบักลุ่มเป้าหมายเพือ่ใหเ้กดิการ  
ตอบสนองโดยตรงหรอืหมายถงึวธิกีารต่างทีน่ักการตลาดใชส้่งเสรมิผลติภณัฑ์

โดยตรงกบัผูซ้ือ้และทาํใหเ้กดิการตอบสนองในทนัท ีประกอบดว้ย 

- การขายทางโทรศพัท ์

- การขายโดยใชจ้ดหมายทางตรง 

การขายโดยใชแ้คตาลอ็ค 
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- การขายทางโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามี

กจิกรรม 

    การตอบสนอง 

5 พนกังาน (People) คอืผูท้ีจ่ะตอ้งพบหรอืเผชญิหน้ากบัลูกคา้หรอืผูท้ีม่าใชบ้รกิารเป็นอนัดบั

แรกเมือ่ลกูคา้มาพบ เผชญิหน้า หรอืมาตดิต่อกบัพนกังาน โดยทีลู่กคา้จะเกดิการคาดหวงัว่า

จะไดร้บัการบรกิารที่ดจีากพนักงาน ธุรกจิใหบ้รกิารจงึต้องใหค้วามสําคญักบัพนักงานเป็น

สาํคญั 

6 กระบวนการใหบ้รกิาร (Process) คอืขัน้ตอนหรอืกระบวนการ เพื่อส่งมอบคุณค่าในการ

บรกิารใหก้บัลูกคา้ไดอ้ย่างรอดเรว็ อํานวยความสะดวกและสรา้งความประทบัใจใหเ้กดิกบั

ผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ดม้ากทีส่ดุ 

7 ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สว่นประกอบทางกายภาพเป็นภาพลกัษณ์ของ

การใหบ้รกิารของธุรกจิทีล่กูคา้จะไดร้บัรูไ้ด ้

 

การบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์(Customer relation management :CRM) 
 
 การบรกิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relationship Management : CRM) 
หรอืการสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้ หมายถงึ การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองใน
ระยะยาวนานกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายเพื่อทีจ่ะทาํใหลู้กคา้เกดิความพอใจและความจงรกัภกัดอียู่
กบัธุรกจิใหน้านทีส่ดุ จนกวา่ธุรกจิหรอืลกูคา้ทีจ่ะสญูไปและลดตน้ทุนการแสวงหาลกูคา้รายใหม ่
ขัน้ตอนการสรา้งความสมัพนัธ์ในการดําเนินการของการสรา้งความสมัพนัธ์ สามารถทําได ้4 

ขัน้ตอน (ประยกุตจ์าก Anderson  and Kevr, 2002) ดงัน้ี 

1 การสรา้งความสมัพนัธ ์

       เป็นขัน้ตอนแรกที่ทุกธุรกจิจะต้องเริม่จากขัน้ตอนน้ีก่อน การสรา้งความสมัพนัธ์เป็นการ

ลงทุนในระยะยาวทัง้ในดา้นของเงนิทุนและเวลาทีต่อ้งใชโ้ดยเฉพาะธุรกจิบรกิารทีต่อ้งการสรา้ง

ตราสนิค้าใหเ้ป็นที่รูจ้กั ดงันัน้หากเปรยีบการสรา้งความสมัพนัธ์กบัการปลูกต้นไมแ้ล้ว ช่วงน้ี

เป็นชว่งเวลาของการปลกูความสมัพนัธจ์งึตอ้งใชเ้วลานานในการรอใหเ้กดิเป็นตน้ขึน้มาวธิไีดแ้ก่ 

การที่พนักงานขายแนะนําบรกิารให้ลูกค้ารบัทราบข้อมูลต่างๆที่จุดขาย กระตุ้นความสนใจ 

รวมทัง้ความสามารถของบรกิารในการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ นอกจากน้ี อาจมกีาร
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2 การรกัษาความสมัพนัธ ์

       การรกัษาความสมัพนัธ์เป็นขัน้ตอนที่จะต้องเกดิขึน้ภายหลงัการสรา้งความสมัพนัธ์แล้ว

กล่าวคือ หากไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ก็จะไม่มีการรักษาความสัมพันธ์ การรักษา

ความสมัพนัธเ์ป็นเรือ่งทีท่าํไดง้า่ยกวา่การสรา้งความสมัพนัธ ์ 

3 การขยายความสมัพนัธ ์

        การขยายความสมัพนัธ์เป็นขัน้ตอนของการหมัน่ดูแลความสมัพนัธ์นัน้ไวใ้หแ้นบแน่นให้

ผลิดอกออกผลตลอดไป กล่าวคือ ภายหลงัจากความสมัพนัธ์ระหว่างธุรกิจและผู้รบับริการ

เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเปรียบเสมือนต้นไม้ยืนต้นที่ได้หยัง่รากแก้วแล้ว การขยายความสมัพนัธ์จึง

เปรียบเสมอืนกบัการบํารุงให้ต้นไม้นัน้มีความสมบูรณ์เกิดดอกออกผล ซึ่งผู้ปลูกก็จะได้รบั

รายได้และกําไรที่เกิดจากดอกผล หรอืความสมัพนัธ์ที่งอกเงยนัน้ ส่วนลูกค้าก็จะได้รบัความ

พอใจจากการเหน็ดอกผลนัน่เอง 

4 การแพรค่วามสมัพนัธ ์

       การแพรค่วามสมัพนัธเ์ป็นขัน้ตอนทีท่ําไดไ้มย่ากนกั โดยธรรมชาต ิดอกและผลของตน้ไม้

จะกระจายไปยังบริเวณใกล้เคียงและบริเวณห่างไกลได้ด้วยแมลงต่างๆ หรือจากลม

ความสมัพนัธก์เ็ชน่กนั หากลกูคา้มคีวามประทบัใจในการบรกิารแลว้ ลกูคา้จะนําความประทบัใจ

เหล่านัน้บอกต่อไปยงับุคคลใกลช้ดิ ธุรกจิทีส่ามารถแพร่ความสมัพนัธไ์ดธุ้รกจินัน้ย่อมมจีาํนวน

ลกูคา้ทีเ่พิม่ขึน้ตลอดไป โดยมจิาํเป็นตอ้งแสวงหาลกูคา้ใหมอ่กีต่อไป 

        จากขัน้ตอนการสรา้งความสมัพนัธ์เหน็ไดว้่า จะเริม่จากความสมัพนัธ์ที่ง่ายๆตัง้แต่การ

เรยีกลกูคา้ทีเ่ดนิผา่นใหม้าเป็นลกูคา้ (การสรา้ง) ต่อมาจะเริม่ถามถงึรสชาตอิาหารทีต่อ้งการและ

เริม่จดจํา (การรกัษา) เมื่อความสมัพนัธ์เริม่ขยายมากขึน้และเริม่แถมหรอืใหส้่วนลดมากขึน้ 

(การบรรยาย) และในทีส่ดุจะพฒันาไปสูค่วามสมัพนัธท์ีแ่นบแน่นมากขึน้ จนทาํใหลู้กคา้เกดิการ

แนะนําคนอื่นดว้ยการบอกต่อ รวมไปถงึการปกป้องรา้นคา้น้ีหากมคีนอื่นมากล่าวหา 

หลกัการสาํคญัในการบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์
1. การมฐีานขอ้มลูของลูกคา้ ฐานขอ้มลูตอ้งถูกตอ้งและทนัสมยัอยูเ่สมอ สามารถเรยีกดไูดจ้าก
ทุกหน่วยงานในองคก์ารทีเ่กีย่วขอ้งกบัลูกคา้ มกีารแยกประเภทลูกคา้จากฐานขอ้มลู เน่ืองจาก
ลูกคา้แต่ละรายม ีValue ไม่เท่ากนั ซึ่งลูกค้าประกอบด้วย ลูกคา้เริม่แรก ลูกค้าที่ช่วย
ประชาสมัพนัธ ์และลกูคา้ทีซ่ือ้ซํ้า 
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 2. การมเีทคโนโลย ีเทคโนโลยทีีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งนัน้ ประกอบดว้ย เทคโนโลยทีีเ่พิม่ช่องทางให้
ลูกคา้สามารถตดิต่อกบัองคก์ารได ้เช่น ระบบ Call center,Web site,Interactive voice 
Response เป็นตน้ และอกีตวัหน่ึงเทคโนโลยทีีช่่วยในเรื่องของการวเิคราะหว์่าองคก์ารจะใช ้
software ในการประมวลผลอย่างไร เช่น ใช้เพื่อการแยกแยะลูกค้า และการจดัลําดบั
ความสาํคญัของลกูคา้ 
3. การปฏบิตัเิพื่อรกัษาลูกคา้ เน่ืองจากขอ้มลู Database สามารถทาํใหอ้งคก์ารแยกแยะลูกคา้
ไดว้่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มทีท่ํากําไรสูงสุดให ้ กบัองคก์าร หลงัจากนัน้องคก์ารต้องมากําหนดวธิี
ปฏบิตัต่ิอลูกคา้เหล่านัน้ เพื่อสรา้ง Relationship Program เพื่อใหเ้ขา้ถงึการใหบ้รกิารลูกคา้แต่
ละรายอยา่งเหมาะสม ยกตวัอยา่งเช่น การจดัทาํ Frequency Marketing Program การจดัทาํ
โปรแกรม Loyalty Program หรอืการจดัทาํโปรแกรม Community Program เป็นตน้ 
4. การประเมนิผล เพื่อใหท้ราบว่าองคก์ารสามารถรกัษาลูกคา้ไดม้ากขึน้หรอืไมอ่ยา่งไร โดย
เกณฑต่์าง ๆ จะตอ้งเปลีย่นไป จุดเน้น หรอื Focus ขององคก์ารตอ้งเปลีย่นมาอยูท่ีก่ารรกัษา
ลูกคา้ (Keep Relation)ในระยะยาว และ เพิม่Value ใหก้บัลูกคา้ใหม้ากกว่าคุณค่าทีลู่กคา้
คาดหวงั 
 
การส่ือสารการตลาดแบบบรูณการ : Integrated Marketing Communication (IMC) 
 
        กลยุทธ์การประสานความพยายามทางการตลาดขององค์กรในการติดต่อสื่อสารโดยใช้
เครื่องมอืใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัเพื่อใหข้า่วสาร สรา้งภาพพจน์และจูงใจ
ลกูคา้เป้าหมาย การสือ่สารภายนอกสูภ่ายใน (Outside-in Communication) 
 -เริม่ตน้จากขอ้มลูของลกูคา้เป้าหมาย 
 -ตอ้งการเปลีย่นความคดิ 

 -แบ่งลกูคา้ตามพฤตกิรรม 

1.เน้นความสาํคญัทีล่กูคา้( Customer Focus ) 

2.ศกึษาพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ป็นเป้าหมายในการ สือ่สาร( ทศันคต ิความเชื่อ การจงูใจ ) 

3.รกัษาลกูคา้ไวใ้หน้านทีส่ดุ 

4.ใชก้ระบวนการสือ่สารแบบบรูณการ( Integrated Marketing Communication )  

หลกัการของ IMC 

1.เริม่ตน้ทีล่กูคา้ 

2.ใชก้ารตดิต่อสือ่สารหลายรปูแบบ 

3.ตดิต่อสือ่สารทัง้ทีใ่ชส้ือ่และไมใ่ชส้ือ่ 
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4.สรา้งการสือ่สารแบบสองทางกบัลกูคา้ 

5.ใช ้IMC ใหส้อดคลอ้งกบั4P.(Product Price, Place, Promotion )  

        รปูแบบต่าง ๆ ของ IMC  นิยมใชก้นัมาก เพราะวา่ความคดิทางวชิาการใหม่ๆ  จะเกดิขึน้

เสมอ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี (เสร ีวงษ์มณฑา. 2540:25) 

1. การโฆษณา (Advertising)  

เป็นรปูแบบของการสรา้งการตดิต่อสือ่สารดา้นตราสนิคา้ (Brand contact)  การโฆษณาใชใ้น
กรณต่ีอไปน้ี 
1.1  ตอ้งการสรา้งความแตกต่างในผลติภณัฑ ์ (Differentate  product) อยา่งรวดเรว็ และ
กวา้งขวาง 
1.2  ตอ้งการยดึตําแหน่งครองใจสนิคา้ (Brand  positioning)  
1.3  ใชก้ารโฆษณาเมือ่ตอ้งการสรา้งผลกระทบ (lmpact) ทีย่ิง่ใหญ่  
1.4  ถา้สนิคา้เป็นทีรู่จ้กัดอียูแ่ลว้ไมต่อ้งใหค้วามรูก้บัคน  (Educated)ตอ้งการยํา้ ตําแหน่ง
สนิคา้  (Brand  positioning) ตอ้งการสรา้งความ แตกต่าง(Differentiation) ลกูคา้มพีฤตกิรรมที่
ไมต่อ้งเปลีย่นความคดิของลกูคา้กค็วรใชก้ารโฆษณา เชน่แชมพซูนัซลิ หมากฝรัง่ลอ็ตเต ้
โฆษณาบา้นธรรมดา  คุณสมบตับิา้นไมม่แีนวความคดิใหม ่ๆ  เหล่าน้ีไมต่อ้งเปลีย่นโครงสรา้ง
ความคดิของผูบ้รโิภคใดๆ ทัง้สิน้  เพยีงสรา้งการรูจ้กั  (Awareness) และแสดงจุดขาย 
(Selling point)ตําแหน่งผลติภณัฑ ์(positioning)ทีช่ดัเจน 
2.  การขายโดยใช้พนักงาน  (Personal  selling)   
ซึง่จะใชพ้นกังานขายในกรณ ีต่อไปน้ี 
2.1  เมือ่สนิคา้นัน้เหมาะสมกบัการขายโดยใชพ้นกังาน  เชน่  สนิคา้ประเภททีข่ายตามบา้น 
(Door to door selling) ไมว่า่จะเป็นการประกบัชวีติ  เครือ่งใชไ้ฟฟ้า  รวมถงึเครือ่งสาํอาง 
 2.2  เมือ่ลกัษณะสนิคา้ตอ้งมคีวามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์ (Product  Knowledge)เป็นผลติภณัฑ์
ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้นซึง่ไมส่ามารถจา่ยผา่นสือ่มวลชน  (Mass media)ได ้สนิคา้พวกน้ีไดแ้ก่ 
เครือ่งดดูฝุน่  เครือ่งทาํน้ําแขง็  เครือ่งจกัร  รถยนต ์ เครือ่งยนต ์ สนิคา้อุตสาหกรรมอื่นๆ  จงึ
ตอ้งอาศยัพนกังานขายชว่ยอธบิาย เพราะไมส่ามารถใชส้ือ่โฆษณาอธบิายไดช้ดัเจน 
2.3  หน่วยงานขายจาํเป็นตอ้งใชใ้นกรณทีีส่นิคา้นัน้ตอ้งการบรกิารทีด่ ี (Good  sales services)
ซึง่จาํเป็นจะตอ้งใชค้นใหบ้รกิารประกอบการขายสนิคา้นัน้ดว้ย  โดยพนกังานขายจะเป็นผู้
บรกิารแนะนํา ตดิตัง้ซ่อมบาํรงุ ซึง่พนกังานขายมบีทบาทสาํคญัมากขึน้ 
3.  การส่งเสริมการขาย (Sales promotion)  
มวีตัถุประสงคข์องการวางแผน ดงัน้ี 
3.1  การดงึลกูคา้ใหม ่(Attract  new  users)การทีจ่ะดงึลกูคา้ใหม้าซือ้สนิคา้นัน้จะตอ้งลด 

28 



 

อตัราเสีย่งจากการใชส้นิคา้ใหมใ่หก้บัผูบ้รโิภค  การลด  แลก  แจก  แถม  เป็นวธิหีน่ึงทีจ่ะลด
ความเสีย่งได ้เป็นสิง่ทีจ่ะเอาชนะความเฉื่อยชา (lnershier) ของการคดิเปลีย่นแปลง 
3.2  การรกัษาลกูคา้เก่าไว ้ (Hold current customer) ในกรณทีีคู่แ่ขง่มกีารออกสนิคา้ใหมล่กูคา้
อาจจะเกดิความสนใจและมคีวามคดิอยากจะทดลองใชส้นิคา้ใหม ่ ดงันัน้จะตอ้งแกไ้ขโดยทาํให้
ไมเ่ป็นไปตามความคาดหมาย  (Off  set  หรอื  dilute)  ซึง่เป็นการลดความเขม้ขน้ลงดา้นการ
สง่เสรมิการขาย  ลกูคา้มคีวามสนใจในสนิคา้ใหมแ่ต่ยงัไมแ่น่ใจในคุณภาพของสนิคา้  ซึง่ตรา
สนิคา้เก่าทีใ่ชจ้นแน่ใจในคุณภาพแลว้มกีารสง่เสรมิการตลาดในกรณกีารเปลีย่นใจจะยากมาก 
3.3  การสง่เสรมิลกูคา้ในปจัจุบนัใหซ้ือ้สนิคา้ในปรมิาณมาก (Load present user) กรณน้ีีอาจจะ
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัคูแ่ขง่ขนั แต่เกดิขึน้เพราะไมแ่น่ใจวา่ลกูคา้จะกลบัมาซือ้สนิคา้อกีหรอืไม ่เชน่  
น้ํายาลา้งจานเมือ่ผูบ้รโิภคใชห้มดแลว้ ไมแ่น่ใจวา่จะกลบัมาซือ้สนิคา้อกีหรอืไมส่ิง่น้ีจงึเป็น
ปญัหาทีต่อ้งแกไ้ข  โดยทาํอยา่งไรลกูคา้จงึจะซือ้สนิคา้ในจาํนวนมาก เชน่ ใหค้ปูองมลูคา่ 15 
บาท กบัน้ํายาลา้งจานขนาด 10 บาท เพือ่ไปซือ้น้ํายาลา้งจานขนาดแกลลอน3.4  การเพิม่อตัรา
การใชผ้ลติภณัฑ ์ (Increased product usage) เกดิขึน้เมือ่ตอ้งการใหผู้บ้รโิภคใชส้นิคา้มากขึน้
กวา่เดมิหรอืใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  ตวัอยา่ง  การสะสมไมล ์ เพือ่ใหใ้ชบ้รกิารจากสายการบนินัน้
อยา่งต่อเน่ืองบตัรเครดติอาจกาํหนดวา่ถา้ใครใชถ้งึ  50,000 บาทภายใน3เดอืนจะไดข้องแถม
โดยการสะสมคะแนน 
3.5  การสง่เสรมิการขายทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิการยกระดบั  (Trade  up)  โดยใหซ้ือ้สนิคา้ทีม่ี
มลูคา่สงูขึน้  มขีนาดใหญ่ขึน้   หรอืมคีุณภาพดขีึน้  ตวัอยา่ง  ใหผู้บ้รโิภคนํารถยนตโ์ตโยตา้รุน่
เก่ารุน่ใดกไ็ดม้าแลกซือ้รถยนตร์ุน่ใหม ่
3.6  การเสรมิแรงการโฆษณาในตราสนิคา้  (Reinforce  brand  advertising)  เมือ่โฆษณาไป
แลว้ควรใชก้ารสง่เสรมิการตลาด  เชน่  โปสเตอร ์ โมบาย  ป้ายแขวน  แผน่พบั  ใบปลวิ  ชัน้
วางทีพ่ดูได ้ (Shelf talker) เมือ่ผูบ้รโิภคเดนิผา่นกจ็ะพดูคุยกบัผูบ้รโิภค  เป็นการเพิม่การ
รูจ้กั  (Increased  awareness)  และสรา้งผูร้บัขา่วสาร  (Audienceship)  เกดิความไดเ้ปรยีบ
บนชัน้วาง(Shelf advantage) สามารถดงึดดูความสนใจของผูบ้รโิภค 

การให้ข่าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and public relation)   4.  
4.1  ใชก้ารใหข้า่วและประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์  (Image) วา่เหนือกวา่คูแ่ขง่ ซึง่
คุณสมบตัอิื่นๆ ไมส่ามารถสรา้งไดเ้หนือกวา่คูแ่ขง่ คณุสมบตัต่ิางๆ ของผลติภณัฑเ์ทา่เทยีมกบั
คูแ่ขง่ ภาพลกัษณ์จะเป็นสิง่เดยีวทีจ่ะสรา้งความแตกต่างในผลติภณัฑไ์ดด้ ี เมือ่สิง่อื่นเทา่กนั
หมดภาพลกัษณ์จงึเป็นสิง่เดยีวทีเ่หลอือยูเ่พือ่ใชใ้นการต่อสูไ้ด ้ โดยใชเ้รือ่งราว และ ตํานาน ซึง่
เป็นสิง่ทีคู่แ่ขง่ขนัจะเลยีนแบบกนัไดย้ากมาก ตวัอยา่งปนู TPI จะทาํปนูใหม้คีุณสมบตัต่ิางๆ 
เทา่สยามซเีมนต ์ทางดา้นคุณภาพ ความสามารถในการทาํงาน และคุณสมบตัต่ิางๆ ได ้แต่จะ 
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บอกวา่มปีระวตัอินัยาวนานเหมอืนสยามซเีมนตย์อ่มทาํไมไ่ด ้
4.2 การใหข้า่วและประชาสมัพนัธจ์ะใชเ้มือ่ตอ้งการใหค้วามรูก้บับุคคล สนิคา้บางชนิดจะประสบ
ความสาํเรจ็ได ้ เมือ่คนมคีวามรูใ้นตราสนิคา้นัน้จงึตอ้งอธบิายถงึคณุสมบตัเิกีย่วกบั 
4.3 เมือ่มขีอ้มลูขา่วสารจาํนวนมากทีจ่ะสรา้งมลูคา่เพิม่ (Values added) ใหก้บัผลติภณัฑแ์ละ
ขา่วสารนัน้ไมส่ามารถบรรจุเขา้ไปในการโฆษณาได ้ เพราะการโฆษณามเีวลาเพยีง 30 วนิาที
เทา่นัน้ ดงันัน้จงึใสข่อ้มลูเขา้ไปในโฆษณามากๆ ไมไ่ดค้วรใช ้ PR แทนในกรณทีีม่ขีอ้มลู
มากมายทีเ่ป็นจุดชื่นชมในสนิคา้เชน่เป็นโรงงานทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีอาคเนย ์ ซึง่การโฆษณาไม่
อาจจะครอบคลุมได ้แต่ขณะเดยีวกนัโฆษณาเหล่าน้ีสามารถสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัสนิคา้ 
5.  การตลาดทางตรง  (Direct marketing)   
หมายถงึ การตลาดทางไกล (Telemarketing)  การขายทางแคตาลอ็ก (Catalogue sales) การ
สัง่ซือ้ทางไปรษณยี ์(Mail order) การตลาดทางตรง ใชก้รณต่ีางๆดงัน้ี 
5.1 เมือ่มฐีานขอ้มลู (Database) ทีด่พีอในกรณน้ีีถา้ทราบวา่กลุ่มเป้าหมายเป็นใครอยูท่ีไ่หนจะ
เป็นการประหยดักวา่การใชส้ือ่ ถา้กลุ่มเป้าหมายม ี 8,000 คน คา่แสตมป์ คนละ 2.50 บาท จะ
เหน็วา่คา่ใชจ้า่ย 20,000 บาท ซึง่ถูกกวา่ทีเ่ราจะไปลงในสือ่สิง่พมิพท์ีร่าคาสงูถงึประมาณ 
700,000บาท 
5.2 เมือ่ตอ้งการสรา้งการตลาดทีม่คีวามเป็นสว่นตวั (Personalized marketing) ตอ้งการให้
กลุ่มเป้าหมายเกดิความรูส้กึวา่เป็นการตลาดแบบสว่นตวัเมือ่ผูบ้รโิภคไดร้บัจดหมายแลว้จะรูส้กึ
วา่เป็นลกูคา้สาํคญัเป็นลกูคา้ทีป่ระธานบรษิทัรูจ้กั ทาํใหเ้กดิความรูส้กึทีด่ ี และภาคภมูใิจวา่ตน
เป็นบุคคลหน่ึงทีไ่ดร้บัเลอืกเป็นกลุ่มเป้าหมาย ตวัอยา่ง เป็นกลุ่มเป้าหมายของคอนโดมเินียม
มลูคา่20ลา้นบาทเป็นกลุ่มเป้าหมายของบตัรเครดติชัน้นํา 
5.3 ใชเ้พือ่เป็นกลยทุธต์ดิตามผล  (Follow up strategy) สมมตโิครงการอสงัหารมิทรพัยเ์ป็น
ธุรกจิคอนโดมเินียมมคีนมาเยีย่ม 200 คน แต่วา่มคีนทีส่นใจเกดิความตอ้งการ 20 คน สว่นอกี 
180 คนนัน้เป็นกลุ่มทีเ่รยีกวา่รอและดไูปก่อน เป็นกลุ่มทีจ่ะตอ้งตดิตามต่อไป ดงันัน้รอบสอง
อาจไมจ่าํเป็นตอ้งโฆษณาผา่นสือ่มวลขน หรอืสือ่สิง่พมิพ ์ แต่ใชก้ารตลาดทางตรงแทน โดยใช้
จดหมาย สง่ผา่นไปยงัอกี 180 คนนัน้ เป็นการเตอืนความทรงจาํและการเรง่รดัการตดัสนิใจ 
5.4 เป็นการเตอืนความทรงจาํ (Remind) การใชต้ลาดทางตรงเพือ่ตดิต่อสือ่สารกบักลุ่มลกูคา้
เดมิและสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ ี เชน่ ต่ออายนิุตยสาร วารสาร หนงัสอืพมิพ ์ เมือ่ใกลห้มดอายุ
สมาชกิแลว้ 
 
 
 
 



 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 สมเกยีรต ิตัง้กจิวานิชย ์(2542) ศกึษาเรื่อง “ สถานภาพของการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์
ในประเทศไทย ” พบว่า แมว้่าจะมนีกัธุรกจิและประชาชนกลุ่มหน่ึงทีค่วามตื่นตวัต่อการพาณิชย์
อเิลก็ทรอนิกส ์แต่ผูป้ระกอบการไทยกย็งัใชป้ระโยชน์จาการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสค์อ่นขา้งน้อย
ไม่ว่าจะเป็นระหว่างการพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์ ธุรกจิกบัธุรกจิ และระหว่างธุรกจิกบัผูบ้รโิภค
เน่ืองจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ยงัมปีญัหาความไม่พรอ้มของบุคลากรละความไม่เชื่อมัน่ต่อระบบ
การพาณิชย์อเิล็กทรอนิกส์ไม่มัน่ใจว่าจะได้รบัสนิค้าและบรกิารตรงตามโฆษณาและไม่มัน่ใจ
เรือ่งของระบบการชาํระเงนิทีป่ลอกภยัผูบ้รโิภคคาดหวงัใหร้ฐับาลพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ  
ที่จําเป็นต่อการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์เช่น กฎหมายรองรบัการประกอบการ ระบบการชําระ
เงนิที่สะดวกปลอดภยั และการลดค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตและเร่งส่งเสรมิในภาคเอกชนมคีวาม
เขา้ใจต่อการพาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกสอ์ยา่งเพยีงพอ 
 ศูนยว์จิยัขอ้มลูตลาด เอ อาร ์(2544) ศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการชําระค่าบรกิารของ

ผูบ้รโิภค” พบว่าช่องทางการชําระสนิคา้และบรกิารเช่นการผ่อนชําระบ้าน ทีด่นิ รถยนต์ บตัร

เครดติ ประกนัชวีติ ในปจัจุบนักลุ่มเป้าหมายมกีารชําระเงนิทีธ่นาคารพาณิชยโ์ดยตรง รอ้ยละ 

75.20  และชาํระโดยหกับญัชเีงนิฝากรอ้ยละ 48.40 ชาํระผา่นบตัร ATM รอ้ยละ 25.20 ชาํระ

ผ่านอนิเทอรเ์น็ตแบงกิ้งเพยีงรอ้ยละ 6.60 จะเหน็ไดว้่าธนาคารพาณิชยย์งัคงเป็นศูนยร์วม

ทางการชําระค่าสนิคา้ละบรกิารต่างๆ เน่ืองมาจากธนาคารพาณิชยม์ฐีานลูกคา้ของตนอยู่แล้ว 

และมโีครงสรา้งพืน้ฐานของการบรกิารทัง้ออฟไลน์และออนไลน์รองรบัอยูแ่ลว้ 
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บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
        การศกึษาเรื่อง “ การศกึษาปญัหาและแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ในการเพิม่อตัราการ
เตบิโตของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องธนาคารพาณิชยแ์หง่หน่ึง ” เป็นการศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเองตามกรอบแนวคดิของกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยวธิี
การศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล แนวทางการแก้ปญัหา และการตดัสนิใจเลือกแนวทางแก้ไข
ปญัหา โดยไดท้าํการศกึษาขอ้มลูทัง้สว่นทีเ่ป็น ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) และขอ้มลูทุตยิ
ภมู ิ(Secondary Data) 
วิธีการศึกษา  
การเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัแบ่งไดด้งัน้ี  

1. ขอ้มลูปฐมภูมใินการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยการเกบ็ขอ้มลูจากผูท้ีใ่ชบ้รกิารธนาคารกรงุเทพ จาํนวน 100 ชุด 

2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิศกึษาโดยการคน้ควา้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี ศกึษาคน้ควา้
จากตํารา, วทิยานิพนธ์ , บทความ , เอกสารขอ้มูลการเขา้ใช้บรกิารเครอืข่ายบรกิาร
ธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตประจาํปีของธนาคาร , ขา่วสารขอ้มลูต่าง ๆ ดา้นอนิเทอรเ์น็ต 
ลอดจนวารสารต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง  

ขอ้มลูปฐมภมูปิระกอบการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 3 สว่นคอื 
1. การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของลูกคา้ถงึความต้องการใชบ้รกิาร

ระบบเครอืข่ายบรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตจากลูกคา้ โดยศกึษาถงึความพงึพอใจ 
ความจําเป็นในการนําเครือข่ายบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต  เข้ามาใช้ใน
ชวีติประจาํวนั ซึง่มทีัง้หมด 3 ตอน   

- ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบั

การศกึษา อาชพี รายได ้

- ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมของการใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ตของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 



 

ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิารธนาคารทาง

อนิเตอรเ์น็ต 

- 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการใช้ทฤษฏี แนวคิดต่างๆมาเป็นเครื่องมอื ได้แก่ SWOT 

Analysis เพื่อหาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค,Cause and Effect or Fishbone 

เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึสาเหตุของปญัหาทีเ่กดิขึน้ , Tow Matrix ใชป้ระเมนิสถานการณ์

และช่วยในการวเิคราะหห์ากลยุทธ์ทีเ่หมาะสมในการนําจุดแขง็ และโอกาสขององคก์ร

หรอือุตสาหกรรมมาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด (SO Strategies) กลยุทธท์ีเ่หมาะสมใน

การแกไ้ขจุดออ่นเพือ่ใหอ้งคก์ร หรอื อุตสาหกรรมสามารถแสวงหาประโยชน์จากโอกาส

ได ้(WO Strategies) กลยุทธท์ีเ่หมาะสมในการนําจุดแขง็ขององคก์รหรอือุตสาหกรรม

มาลดผลกระทบของอุปสรรค (ST Strategies) และกลยุทธท์ีเ่หมาะสมในการป้องกนั

ไมใ่หอุ้ปสรรคมาใชป้ระโยชน์จากจุดออ่นขององคก์รหรอือุตสาหกรรม (WT Strategies) 

แนวทางในการแกไ้ขปญัหาหรอืการกาํหนดทางเลอืกกลยทุธ ์3. 
การเกบ็รวบรวมข้อมลูสาํหรบัผูท่ี้เข้ามาใช้บริการ 

       เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ี เป็นแบบสอบถามสําหรบัผูท้ีเ่ขา้มา

มาใช้บรกิารธนาคารกรุงเทพ จํากดั เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการวิจยัและได้สร้างขึ้น

ภายใตก้รอบแนวคดิแบ่งเป็น 3 สว่นดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัสว่นบุคคลของผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ ไดแ้ก่   

เพศ อาย ุ ระดบั การศกึษา อาชพี รายได ้

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมของการใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคาร

ทางอนิเทอรเ์น็ต ไดแ้ก่ ดา้นบรกิาร ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมทางการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านลักษณะทาง

กายภาพ แบบสอบถามที่สรา้งขึน้เป็นคําถามใหเ้รยีงลําดบัความพงึพอใจตามมาตรา

สว่นประมาณค่า (Rating Scale) ลกัษณะของขอ้คาํถาม ประกอบดว้ยขอ้ความทีเ่ป็น

การใหค้วามสาํคญัในแต่ละเรื่อง แต่ละคาํถามมคีาํตอบใหเ้ลอืกเป็นมาตราสว่นประมาณ

คา่ 5 ระดบัของ Likert Scale โดยมหีลกัเกณฑด์งัน้ี 
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การกาํหนดค่าคะแนน  

5 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมากทีส่ดุ  

4 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจมาก 

3 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 

2 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อย 

1 หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

การตรวจใหค้ะแนนและตคีวามหมายของคะแนน คาํตอบทีไ่ดจ้ากเครือ่งมอืแต่ละตอนมี

เกณฑก์ารใหค้ะแนนแตกต่างกนัตามลกัษณะของเครือ่งมอื โดยในเรือ่งของระดบัความพงึพอใจ 

ซึง่ประกอบดว้ย ระดบัความพงึพอใจในดา้นบรกิาร ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

การสง่เสรมิทางการตลาด ดา้นพนกังาน ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

กาํหนดความสาํคญัของความพงึพอใจโดยมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ซึง่แบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั โดยกาํหนดเกณฑส์าํหรบัแปลความหมายจากคะแนนเฉลีย่ดงัน้ี 

ระดบัคา่เฉลีย่ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนตํ่าสดุ 

                                จาํนวนชัน้ 

                 = 5-1 

                     5 

                 = 0.8 

เกณฑก์ารแปลผลความหมายและคา่เฉลีย่ความพงึพอใจทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารธนาคาร

ทางอนิเตอรเ์น็ต 

คา่เฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถงึ ใหค้วามสาํคญัมากทีส่ดุ 

คา่เฉลีย่ 3.41 – 4.20 หมายถงึ ใหค้วามสาํคญัมาก 

คา่เฉลีย่ 2.61 – 3.40 หมายถงึ ใหค้วามสาํคญัปานกลาง 

คา่เฉลีย่ 1.81 – 2.60 หมายถงึ ใหค้วามสาํคญัน้อย 

คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.80 หมายถงึ ใหค้วามสาํคญัน้อยทีส่ดุ 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

       การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจในการเขา้ใชบ้รกิารธนาคารทาง

อนิเทอรเ์น็ต จากกลุ่มตวัอยา่ง 100 ชุด ทีค่รอบคลุมขอ้มลู คอื ขอ้มลูเบือ้งตน้ พฤตกิรรมของ

การใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการ

เลอืกใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต โดยสามารถวเิคราะหข์อ้มลูต่างๆไดด้งัน้ี 

 

ส่วนท่ี  1: ข้อมลูเบือ้งต้น 
ตารางท่ี 3: แสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 47 47.00 

หญงิ 53 53.00 

รวมทัง้หมด 100 100.00 
 
        จากตารางที ่3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญงิ จาํนวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 
และเพศชาย จาํนวน  47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.00  

 
ตารางท่ี 4: แสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามอาย ุ

อาย ุ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

20-30ปี 60 60.00 

30ปีขึน้ไป-40ปี 28 28.00 

40ปีขึน้ไป-50ปี 11 11.00 

ตัง้แต่50ปีขึน้ไป 1 1.00 

รวมทัง้หมด 100 100.00 
 

        จากตารางที ่4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มอีายรุะหว่าง 20-30ปี มจีาํนวนทัง้สิน้ 60 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 60.00 รองลงมามอีายุระหว่าง 30ปีขึน้ไป-40ปี มจีาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
28.00  และน้อยทีส่ดุอายตุัง้แต่ 50 ขึน้ไป มจีาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00  
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ตารางท่ี 5: แสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกระดบัการศึกษา  

ระดบัการศึกษา จาํนวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัการศกึษาตํ่ากวา่ ปวส. 7 7.00 
ปวส./อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ 9 9.00 

ปรญิญาตร ี 75 75.00 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี 9 9.00 

รวมทัง้หมด 100 100.00 
 

        จากตารางที ่5  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรมีจีาํนวนทัง้สิน้ 
75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.00 รองลงมาไดแ้ก่ ปวส./อนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าและสงูกว่าปรญิญา
ตร ีมจีาํนวนเท่ากนัคอื 9 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 และน้อยทีสุ่ดคอืระดบัตํ่ากว่า ปวส. มจีาํนวน 
7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00  
 
ตารางท่ี 6: แสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรยีน/นกัศกึษา 2 2.00 
พนกังานบรษิทัเอกชน 79 79.00 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 12 12.00 
ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 6 6.00 

ขา้ราชการ 1 1.00 
รวมทัง้หมด 100 100.00 

 

         จากตารางที ่6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนมจีํานวน 79 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 79.00 รองลงมาไดแ้ก่อาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิมจีาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 12.00 , น้อยทีส่ดุคอือาชพีขา้ราชการ จาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.00  

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 7: แสดงสถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามรายได้ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จาํนวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกวา่ 10,000 บาท 5 5.00 
10,000 - 20,000 บาท 53 53.00 
20,001 - 30,000 บาท 26 26.00 
30,001 - 40,000บาท 7 7.00 
40,001 - 50,000บาท 3 3.00 
มากกวา่ 50,000 บาท 6 6.00 

รวมทัง้หมด 100 100.00 
 
        จากตารางที ่7 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มรีายได ้10,000 - 20,000 บาท จาํนวน 53 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.00 รองลงมาคอืมรีายได ้20,001 - 30,000 บาท จาํนวน 26 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 26.00 , และน้อยทีส่ดุมรีายได ้40,001 - 50,000บาท จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.00  

 
ส่วนท่ี 2: ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของการใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 
ตารางท่ี 8: แสดงแหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการธนาคารผา่นอินเทอรเ์น็ต 

แหล่งท่ีทาํให้รู้จกับริการธนาคาร
ผา่นอินเทอรเ์น็ต 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เวบ็ไซต ์ 17 17.00 
เจา้หน้าทีธ่นาคาร 59 59.00 

เพือ่น 15 15.00 
ญาตพิีน้่อง 2 2.00 
หนงัสอืพมิพ ์ 5 5.00 

อื่นๆ 1 1.00 
ไมร่ะบุขอ้มลู 1 1.00 
รวมทัง้หมด 100 100 

 
        จากตารางที ่8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ไดรู้จ้กับรกิารธนาคารผา่นอนิเทอรเ์น็ตจาก
เจา้หน้าทีธ่นาคารมสีงูทีส่ดุ มจีาํนวนทัง้สิน้ 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.00 รองลงมารูจ้กัผา่นทาง
เวบ็ไซต ์จาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.00 และน้อยทีส่ดุคอืรูจ้กัจาก ญาตพิีน้่องจาํนวน 2 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.00  โดยมกีลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 คน หรอืรอ้ยละ 1.00 ทีไ่มร่ะบุขอ้มลูใน
สว่นน้ี 
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ตารางท่ี 9: แสดงการสมคัรใช้บริการธนาคารผา่นอินเทอรเ์น็ต 

การสมคัรใช้บริการธนาคาร 
ผา่นอินเทอรเ์น็ต จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เคย 54 54 

ไมเ่คย 45 45 

ไมร่ะบุขอ้มลู 1 1 

รวมทัง้หมด 100 100 
 

        จากตารางที ่9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เคยสมคัรใชบ้รกิารธนาคารผา่นอนิเทอรเ์น็ตมี

จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.00 รองลงมาไมเ่คยสมคัรใชบ้รกิารจาํนวน 45 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 45.00 โดยมกีลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 1 คน หรอืรอ้ยละ 1.00 ทีไ่มร่ะบุขอ้มลูในสว่นน้ี 

 

ตารางท่ี 10: แสดงการเข้าใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

การใช้บริการธนาคาร 
ทางอินเทอรเ์น็ต จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เคย 39 39 

ไมเ่คย 61 61 

รวมทัง้หมด 100 100 
 

        จากตารางที ่10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ไมเ่คยเขา้ใชบ้รกิารธนาคารผา่นอนิเทอรเ์น็ต

มจีาํนวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 61.00 รองลงมาเคยใชเ้ขา้บรกิารมจีาํนวน 39 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 39.00 
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ตารางท่ี 11: แสดงเหตผุลท่ีเข้ามาใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

จาํนวน (คน) 
 

เหตผุล 
 

ร้อยละ 

ประหยดัเวลาในการเดนิทาง 13 33.33 
สะดวกรวดเรว็ในการทาํธุรกรรม 12 30.77 

สามารถใชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 11 28.20 
อื่นๆ 3 7.70 

รวมทัง้หมด 39 100.00 
 
        จากตารางที่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลที่เข้ามาใช้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
เน่ืองจากประหยดัเวลาในการเดนิทางมจีํานวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33 รองลงมาคอื
สะดวกรวดเรว็ในการทาํธุรกรรม มจีาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.77 และน้อยทีสุ่ดคอือื่นๆ 
จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.70 
 
ตารางท่ี 12: แสดงเวลาท่ีเข้าใช้บริการธนาคารผา่นทางอินเทอรเ์น็ตท่ีบอ่ยท่ีสดุ  

จาํนวน (คน) 
 

ช่วงเวลา 
 

ร้อยละ 

0.01-8.30 น. 2 5.13 
8.30-12.00 น. 13 33.33 
12.01-15.30 น. 5 12.82 
15.31-24.00 น. 19 48.72 
รวมทัง้หมด 39 100.00 

 
        จากตารางที ่12  พบว่ากลุ่มตวัอยา่งเขา้บรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตช่วงเวลา15.31-
24.00 น. บ่อยทีสุ่ด มจีาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.72 รองลงมาคอืเวลา 8.30-12.00 น. มี
จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.33, และน้อยทีส่ดุคอืเวลา 0.01-8.30 น. จาํนวน 2 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 5.13  
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ตาราง 13: แสดงการใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตใช้บริการใดบอ่ยท่ีสดุ 

บรกิารทีเ่ขา้ใช ้ จาํนวน (คน) ร้อยละ 
บรกิารโอนเงนิ 18 46.15 

ตรวจสอบรายการเดนิบญัช ี 17 43.59 
ชาํระคา่สนิคา้บรกิาร/บตัรเครดติ 4 10.26 
บรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศ 0 0 

บรกิารดา้นการลงทุนในหน่วยกองทุนรวม 0 0 
รวมทัง้หมด 39 100.00 

 
        จากตารางที ่13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างเขา้ใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตโดยใชบ้รกิาร
โอนเงนิบ่อยทีสุ่ดจาํนวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.15 รองลงมาคอืใชบ้รกิารตรวจสอบรายการ
เดนิบญัช ีจาํนวน 17 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.59 และน้อยทีสุ่ดคอืชาํระค่าสนิคา้บรกิาร/ชาํระค่า
บตัรเครดติ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.26 ตามลาํดบั  
 
ตารางท่ี 14: แสดงเหตผุลท่ีไม่เข้าใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

จาํนวน (คน) 
เหตผุล 

 
ร้อยละ 

ไมม่คีวามจาํเป็นในการเขา้ใชบ้รกิาร 21 34.43 
ไมท่ราบชอ่งทางการสมคัร 6 9.84 

กงัวลดา้นความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้รกิาร 13 21.31 
ไมท่ราบขัน้ตอนการเขา้ใชบ้รกิาร 14 22.95 

ไมม่อีนิเทอรเ์น็ตรองรบัการใชบ้รกิาร 7 11.47 
รวมทัง้หมด 61 100.00 

 

        จากตารางที ่14 พบว่าเหตุผลทีไ่ม่เขา้ใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตเน่ืองจากไม่มี

ความจาํเป็นในการเขา้ใชบ้รกิารสงูทีสุ่ด จาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.43 รองลงมาคอืไม่

ทราบขัน้ตอนการเขา้ใชบ้รกิาร จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.95  และน้อยทีส่ดุคอืไมท่ราบ

ชอ่งทางการสมคัร จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.84 ตามลาํดบั  
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ตารางท่ี 15: แสดงช่องทางการให้คาํแนะนําการใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

ช่องทาง จาํนวน (คน) ร้อยละ 

พนกังานธนาคาร 46 54.76 
Call center 18 21.43 
อนิเทอรเ์น็ต 15 17.86 

อื่นๆ 5 5.95 
รวมทัง้หมด 84 100.00 

 
        จากตารางที่ 15 พบว่าช่องทางที่ต้องการได้รบัคําแนะนําการใชบ้รกิารธนาคารทาง
อนิเทอรเ์น็ตโดยผา่นพนกังานธนาคารสงูทีสุ่ด จาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.76 รองลงมา
คอืตอ้งการไดร้บัคาํแนะนําการใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตผา่นทาง Call center จาํนวน 
18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.43 และน้อยทีส่ดุอื่นๆ จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.95 ตามลาํดบั 
 
ตารางท่ี 16: แสดงการเลือกใช้บริการเม่ือเข้าใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

บริการธนาคาร 
ทางอินเทอรเ์น็ตท่ีเลือกใช้ 

จาํนวน (คน) ร้อยละ 

บรกิารโอนเงนิ 29 34.52 
ตรวจสอบรายการเดนิบญัช ี 35 41.67 

ชาํระคา่สนิคา้บรกิาร/ชาํระคา่บตัรเครดติ 18 21.43 
บรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศ 1 1.19 

บรกิารลงทุนในหน่วยกองทุนรวม 1 1.19 
รวมทัง้หมด 84 100.00 

 

        จากตารางที่ 16 พบว่าบรกิารที่เลอืกใชเ้พื่อการตรวจสอบรายการเดนิบญัชสีูงที่สุด 

จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.67 รองลงมาตอ้งการใชบ้รกิารโอนเงนิจาํนวน 29 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 34.52, และน้อยทีสุ่ดคอืบรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศและบรกิารลงทุนในหน่วยกองทุน

รวมสดัสว่นเทา่กนัคอืจาํนวน 1 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.19 ตามลาํดบั 

 

 

 



 

ส่วนท่ี 3: ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

ตารางท่ี 17: แสดงการเปรียบเทียบจาํนวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละระดบัความพึงพอใจ

ของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

รายการ 
ระดบัความพึงพอใจ 

 

 

 

 

มาก 
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสดุ 

ไม่
ตอบ 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ 
พึงพอใจ 

ด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ 

ความหลากหลายของบรกิารทีค่รบถว้น 19 59 18 0 0 4 4.01 มาก 
ความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร 42 32 20 2 0 4 4.18 มาก 
ความน่าเชื่อถอืของธนาคาร 34 51 11 0 0 4 4.23 มากทีส่ดุ 
ด้านราคา 
อตัราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ในการทาํ 21 38 33 3 1 4 3.78 
ธุรกรรมผา่นอนิเทอรเ์น็ตมคีวาม

เหมาะสม 

มาก 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 
การใหบ้รกิารสามารถทาํไดทุ้กทีท่ีม่ ี 26 56 12 1 1 4 4.09 
อนิเทอรเ์น็ตรองรบั 

มาก 

ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ไมม่คีา่ธรรมเนียมในการสมคัรเขา้ใช ้ 44 38 12 2 0 4 4.29 
บรกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต 

มากทีส่ดุ 

มกีารแจกของสมนาคุณใหส้มาชกิที ่ 16 34 30 16 0 4 3.47 
สมคัรใชบ้รกิารธนาคารทาง
อนิเทอรเ์น็ต 

มาก 
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ตาราง 17 (ต่อ): แสดงการเปรียบเทียบจาํนวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละระดบัความพึงพอใจ

ของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

 
รายการ 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน
กลาง 

 

น้อย 
 

น้อย 
ท่ีสดุ 

ไม่ 
ตอบ 

ค่าเฉล่ีย ระดบัความ 
 พึงพอใจ 

ด้านพนักงาน 

การใหข้อ้มลูและแนะนําเกีย่วกบัขัน้ มากทีส่ดุ 42 
  

38 
  

17 
  

0 
  

0 
  

4 
  

4.25 
  ตอนการเขา้ใชบ้รกิารจากพนกังาน   

อยา่งถูกตอ้ง 
29 

  
53 

  
14 

  
1 

  
0 

  
3 

  
4.13 

  
มาก 

ความกระตอืรอืรน้ของพนกังานใน   
การใหบ้รกิาร 

36 
  

53 
  

5 
  

1 
  

1 
  

4 
  

4.27 
  

มากทีส่ดุ 
พนกังานสามารถตอบปญัหาและ   
ขอ้สงสยัของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี
พนกังานยอมรบัขอ้บกพรอ่งและแกไ้ข 27 

 
49 
 

18 
 

2 
 

0 
 

4 
 

4.05 
 

มาก 
เมือ่เกดิขอ้ผดิพลาด  

ด้านกระบวนการให้บริการ 
จาํนวนขัน้ตอนการเขา้ใชบ้รกิารผา่น 18 

 
61 
 

19 
 

0 
 

0 
 

2 
 

3.98 
 

มาก 
ระบบมคีวามเหมาะสม  

มาก 23 
  

59 
  

15 
  

1 
  

0 
  

2 
  

4.06 
  แจง้รายละเอยีดการบรกิารอยา่งครบ   

ถว้นในการเขา้ใชบ้รกิาร 
มกีารสง่ขอ้ความเตอืนบอกทุกครัง้ 25 

  
47 
  

24 
  

2 
  

0 
  

2 
  

3.96 
  

มาก 
ทีท่าํธุรกรรม   

32 
 

50 
 

16 
 

0 
 

0 
 

2 
 

4.16 
 

ความสมบรูณ์ของระบบทีส่ามารถ มาก 
 เขา้ใชบ้รกิารได ้
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ตาราง 17 (ต่อ): แสดงการเปรียบเทียบจาํนวนกลุ่มตวัอย่างในแต่ละระดบัความพึงพอใจ

ของปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

 

 

        จากตารางที ่ 17 พบวา่ปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ความพงึพอใจในความน่าเชื่อถอื

ของธนาคารมากทีส่ดุมคีะแนนคา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 4.23 รองลงมาคอืดา้นความปลอดภยัในการ

ใหบ้รกิารมคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 4.18 ในดา้นราคาลกูคา้มรีะดบัความพงึพอใจมากทีท่างธนาคารมกีาร

เรยีกเกบ็อตัราคา่ธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมผา่นอนิเทอรเ์น็ตทีม่คีวามเหมาะสมมคีะแนน

คา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 3.78 , ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่ายมรีะดบัความพงึพอใจมากโดยมคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่

4.09 ,  ดา้นการสง่เสรมิทางการตลาดการทีธ่นาคารไมม่กีารเรยีกเกบ็อตัราคา่ธรรมเนียมในการ

สมคัรเขา้ใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตลกูคา้มคีวามพงึพอใจมากทีส่ดุมคีะแนนเฉลีย่ 4.29 ,  

ดา้นพนกังานการทีพ่นกังานสามารถตอบปญัหาและขอ้สงสยัของลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งดแีละการที่

พนกังานมกีารใหข้อ้มลูและแนะนําเกีย่วกบัขัน้ตอนการเขา้ใชบ้รกิารลกูคา้มคีวามพงึพอใจมาก

ทีส่ดุมคีะแนนคา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 4.27และ 4.25 ตามลาํดบั, ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารลกูคา้ให้

ความสาํคญักบัความสมบรูณ์ของระบบทีส่ามารถเขา้ใชบ้รกิารไดร้องลงมาคอืแจง้รายละเอยีด

การบรกิารอยา่งครบถว้นในการเขา้ใชบ้รกิารโดยใหค้วามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากมคีา่เฉลีย่อยู่

ที ่4.16,4.06 ตามลาํดบั,ดา้นลกัษณะทางกายภาพลกูคา้ใหค้วามพงึพอใจกบั 

 

 

รายการ 
 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 
ท่ีสดุ 

มาก 
 

ปาน 
กลาง 

 

น้อย 
 

น้อย 
ท่ีสดุ 

ไม่ตอบ ค่าเฉล่ีย ระดบัความ 
 พึงพอใจ 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
ความเดน่ชดัของทุกธุรกรรมทีเ่ขา้ใช ้ 19 57 20 2 0 2 3.94 มาก 
ความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้รกิาร 30 53 14 1 0 2 4.14 มาก 
ความสวยงามของเวบ็ไซต ์ 11 43 40 4 0 2 3.62 มาก 
บรรยากาศของเวบ็ไซตน่์าใชง้าน 11 53 31 2 1 2 3.72 มาก 
ความทนัสมยัของเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิาร 23 49 24 2 0 2 3.94 มาก 
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ความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้รกิารอยู่ในระดบัทีม่ากโดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่4.14 รองลงมาคอื

ความเด่นชดัของธุรกรรมที่เขา้ใชบ้รกิารและความทนัสมยัของเวบ็ไซต์ที่ใหบ้รกิารโดยมรีะดบั

ความพงึพอใจอยูท่ีม่ากเทา่กนัมคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่3.94 

การวิเคราะหค์วามแตกต่างของการให้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

        จากการวเิคราะหผ์ลติภณัฑข์องธนาคารกรุงเทพกบัธนาคารคู่แขง่ขนัพบว่าการใหบ้รกิาร

ธนาคารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต กบัคู่แข่งอาจจะมคีวามคลา้ยคลงึกนั อาทเิช่น การใหบ้รกิารโอน

เงนิ การตรวจสอบรายการเดนิบญัช ีฯลฯ แต่ธนาคารกรุงเทพเองไดใ้หค้วามตอ้งการของลูกคา้

ไวเ้ป็นโจทยใ์นการพฒันาระบบและพฒันาการใหบ้รกิาร แลว้ I Banking ใหค้วามสาํคญัและ

ความสะดวกหรอืทาํเพือ่ใหล้กูคา้ใชง้านไดง้า่ย มากกว่า อกีทัง้ยงัอนุญาตใหลู้กคา้ทาํธุรกรรมกบั

ธนาคารไดท้ัง้ภาษาไทยและองักฤษ ดงัแสดงตามตารางที ่18 

ตารางท่ี 18: แสดงการเปรียบเทียบลกัษณะการให้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

Bualuang  
 I banking 

SCB Easy Net Krungsri Online Citibank Online 

- ตรวจสอบรายการ 

  บญัช ี

- บรกิารโอนเงนิ 

- บรกิารชาํระเงนิ 

- บรกิารลงทนุใน 

  หน่วยลงทุนกองทุน 

  รวม 

- บรกิารสอบถาม 

  รายการเชค็คนื 

  อายดัเชค็ อายดั 

  สมดุคูฝ่าก 

 -  แบงกเ์มล ์

 

- ถามยอดเงนิ คงเหลอื - ถามยอดเงนิคงเหลอื - สอบถามขอ้มลูใน 

  ในบญัช ี 

- โอนเงนิระหวา่งบญัช ี

  บญัช ี 

- โอนเงนิ/ชาํระเงนิ  

- สัง่ซือ้สมดุเชค็ 

  ในบญัช ี 

- โอนเงนิระหวา่งบญัช ี

  โอนเงนิไปยงับญัช ี   ภายในธนาคาร โอน 

  บุคคลอื่น  

- ขอรบัรายการเดนิ 

  สอบถามอตัรา    เงนิ และชาํระเงนิ 

 แลกเปลีย่นเงนิตรา     ล่วงหน้า  

- บรกิารเกีย่วกบัเชค็ 

- ชาํระคา่สนิคา้และ 

  บญัชยีอ้นหลงั  

- อายดัเชค็  
- ชาํระคา่สนิคา้หรอื   บรกิาร 
  บรกิาร  
 
 

ต่างประเทศ  

 

 

 



 

การวิเคราะห ์SWOT Analysis 

       เป็นการวเิคราะห์เพื่อหาจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กรเพื่อใหเ้หน็ได้

อย่างชดัเจนว่าการทีธ่นาคารมกีารใหบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต มขีอ้ไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบ

อย่างไรและอะไรเป็นสาเหตุทีท่ําใหก้ารใหบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตมอีตัราการเตบิโตที่

น้อยและมอุีปสรรคอย่างไรรวมถึงหาแนวโน้มของการให้บรกิารธนาคารทางอินเทอร์เน็ตใน

อนาคต ดงัมรีายละเอยีดดงัน้ี 

จดุแขง็ (Strength) 

- เป็นธนาคารทีไ่ดร้บัความน่าเชื่อถอืและความไวว้างใจมายาวนานอกีทัง้ยงัเป็นผูนํ้าใน

กลุ่มอุตสาหกรรมทางการเงนิในประเทศไทย 

- มกีารใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีค่รบวงจร 

- สามารถเขา้ใช้บรกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(อนิเทอร์เน็ต)ได้

ตลอด 24 ชัว่โมง 

- เวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารมคีวามชดัเจนงา่ยต่อการทาํธุระกรรมทางการเงนิต่างๆ เช่น ม ีการ

สาธติวธิใีชบ้รกิาร 

- มรีะบบความปลอดภยัทีส่ามารถตรวจสอบไดใ้นการทําธุระกรรมทางการเงนิผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์

จดุอ่อน (Weakness) 

- ไม่สามารถสมคัรเขา้ใชบ้รกิารผ่านทางเวบ็ไซต์ไดต้อ้งทําการสมคัรผ่านทางหน่วยงาน

สาขาของธนาคาร 

- เกดิขอ้พลาดในการตดิต่อสื่อสารในการจดัส่ง Password และ Username ส่งผลให้

ลกูคา้ไมส่ามารถเขา้ใชบ้รกิารได ้

- พนกังานขาดความรูค้วามเขา้ใจในการใหบ้รกิารอยา่งถ่องแทไ้มส่ามารถใหค้าํแนะนําใน

การเขา้ใชบ้รกิารไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

- หน่วยงานสาขาของธนาคารไม่มีอินเทอร์เน็ตรองรับในการแนะนําและสาธิตการ

ให้บริการส่งผลให้ลูกค้าที่สมคัรใช้บริการต้องทําการศึกษาขัน้ตอนการทํางานด้วย

ตนเอง 

มกีารสื่อสารแนะนําบรกิารใหก้บัผูบ้รโิภคไดไ้ม่ทัว่ถงึ มกีารแนะนําแค่เพยีงพนักงานที่

ใหบ้รกิารในหน่วยงานสาขาของธนาคารและโปชวัรท์ีแ่จกภายในสาขาเทา่นัน้ 
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- การเสยีเวลาในการตดิต่อกบัธนาคารทีบ่รกิารล่าชา้ 

โอกาส (Opportunity) 

- ความนิยมของการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตเพิม่มากขึน้ 
- การจราจรทีค่บัคัง่ไมส่ะดวกในการเดนิทางมาใชบ้รกิารทีส่าขาของธนาคาร 

- สง่เสรมิภาพลกัษณ์ของธนาคารใหด้ทูนัสมยั 

ปจัจุบนัผูเ้ขา้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตมแีนวโน้มสงูขึน้ - 
- ชว่ยลดทุนทีเ่กดิขึน้ภายในสาขาของธนาคารเน่ืองการใหบ้รกิารธนาคารทาง

อนิเทอรเ์น็ตมตีน้ทุนทีต่ํ่ากวา่ 

อปุสรรค (Threat) 

- ลกูคา้ไมม่อีนิเทอรเ์น็ตรองรบับรกิารสง่ผลลกูคา้ไมส่ามารถเขา้ใชบ้รกิารธนาคารทาง

อนิเทอรเ์น็ตได ้

- ลกูคา้เกดิความรูส้กึไมม่ัน่ใจในระบบความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้รกิาร 

- มคีูแ่ขง่ขนัในตลาดทีม่กีารใหบ้รกิารธนาคารผา่นระบบอเิลก็ทรอนิกสม์จีาํนวนมากเกอืบ

ทุกธนาคาร 

- คูแ่ขง่มกีารสง่เสรมิการตลาดทีม่ากกวา่ 
 

การวิเคราะหด้์วย TOWS Matrix    
 
 การหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มต่างๆของการใหบ้รกิาร
ธนาคารผ่านทางระบบอเิล็กทรอนิกส ์มาเพื่อกําหนดแนวทางในการเพิม่อตัราการเตบิโตของ
ของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารธนาคารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส ์จากการวเิคราะหข์อ้มลูพบว่าลูกคา้ยงัมอง
ว่าไม่มคีวามจําเป็นในการเขา้ใชบ้รกิารธนาคารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตอกีทัง้ยงัคงกงัวลในดา้น
ความปลอดภัยของระบบการให้บริการ จึงพิจารณาแนวทางแก้ไขปญัหา โดยเครื่องมือที่
นํามาใชใ้นการกําหนดกลยุทธค์อื TOWS Matrix ซึง่สามารถกําหนดเป็นกลยุทธท์างเลอืก 4 
ทางดงัน้ี 

1. กลยทุธ ์SO หรอืกลยทุธจุ์ดแขง็กบัโอกาส   

2. กลยทุธ ์WO หรอื  กลยทุธจุ์ดออ่นกบัโอกาส     

3. กลยทุธ ์ST หรอื กลยทุธจุ์ดแขง็กบัอุปสรรค 

กลยทุธ ์WT หรอืกลยทุธจุ์ดออ่นกบัอุปสรรค 
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ตารางท่ี 19: ตารางการกาํหนดทางเลือกกลยทุธด้์วย TOW Matrix 

จดุแขง็ (Strength)  จดุอ่อน (Weakness) 

 S1: ธนาคารไดร้บัความน่าเชือ่ 
      ถอืและความไวว้างใจ 
      มายาวนาน 
S2: มกีารใหบ้รกิารธนาคารผา่น 
      ทางอนิเทอรเ์น็ตทีค่รบวงจร 
S3: สามารถเขา้ใชบ้รกิาร 
      ธนาคารผา่นอนิเทอรเ์น็ตได ้ 
      24 ชัว่โมง 
 

W1: ไมส่ามารถสมคัรใชบ้รกิาร 
       ผา่นทางเวบ็ไซตไ์ด ้
W2: ระบบการจดัสง่ Password  
       / User name ผดิพลาด 
W3: พนกังานไมส่ามารถ 
       ใหค้าํแนะนําไดอ้ยา่ง 
       มปีระสทิธภิาพ 
W4: ไมม่รีะบบอนิเทอรเ์น็ตรองรบั 
      ในสาขาของธนาคาร 
W5: มกีารแนะนําบรกิารไมท่ัว่ถงึ 

W6: เสยีเวลาในการตดิต่อกบัธนาคาร 

      เน่ืองจากการบรกิารทีล่า่ชา้ 

 SO WO 

กลยทุธด้์านช่องทางการจดัจาํหน่าย กลยทุธก์ารสร้างความแตกต่าง โอกาส (Opportunity) 
SO1: เวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารมคีวาม WO1: เพิม่ระบบอนิเทอรเ์น็ตภายในสาขา 
        ทนัสมยังา่ยต่อการเขา้ใช ้
        บรกิารทาํใหเ้ป็นจุดเดน่ในการ 
        ขยายฐานลกูคา้ของธนาคาร 
SO2: การเขา้ใชบ้รกิารได ้24 ชัว่โมง 
        สง่ผลใหง้า่ยต่อการเขา้ทาํ 
        ธุรกรรม 

         ของธนาคารเพือ่สง่เสรมิภาพลกัษณ์ 
         ของธนาคารใหด้ทูนัสมยั 
กลยทุธก์ารบริการทรพัยากรมนุษย ์
WO2: ฝึกอบรมพนกังานใหส้ามารถให ้
         คาํแนะนําบรกิารแก่ลกูคา้เพือ่ขยาย 
         ฐานลกูคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ 
กลยทุธด้์านการส่งเสริมการขาย 
WO3: เน้นการโฆษณาแนะนําการบรกิารให ้
         ตรงกบักลุม่ลกูคา้เป้าหมายคอืผูใ้ช ้
         ระบบอนิเทอรเ์น็ตเน่ืองจากแนวโน้ม 
         การใชอ้นิเทอรเ์น็ตมแีนวโน้มสงูขึน้ 

O1: สง่เสรมิภาพลกัษณ์ใหก้บัธนาคาร 
ปจัจุบนัผูเ้ขา้ใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ต O2: 

      มแีนวโน้มสงูขึน้ 
O3: การเดนิทางการจราจรทีค่บัคัง่ 

O4: ชว่ยลดตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ภายในสาขา 

     เน่ืองจากการใหบ้รกิารธนาคาร 

     ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตมตีน้ทุนทีต่ํ่า  

     กวา่ 

 

 

 ST WT 

กลยทุธด้์านระบบปฏิบติัการ กลยทุธด้์านผลิตภณัฑ ์อปุสรรค (Threat) 
ST1: ใชค้วามน่าเชือ่ถอืและความ WT1: เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัสง่ Pass- 
       ไวว้างใจของธนาคารเพือ่ 
       สรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้ 
       ในดา้นความปลอดภยัของ  
       ระบบการใหบ้รกิาร 
 

        word/ Username เพือ่เพิม่ขดี  
        ความสามารถทางการแขง่ขนัในการ 
        ใหบ้รกิาร 

T1: ลกูคา้ไมม่อีนิเทอรเ์น็ตรองรบับรกิาร 
T2: ไมม่ัน่ใจในระบบความปลอดภยั 
T3: คูแ่ขง่ขนัมาก 
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การวิเคราะหส์าเหตขุองปัญหาโดยใช้ผงักางปลา  

 

                             

                                                                             ไมม่ัน่ใจในความถูกตอ้งของ

รายการทีท่าํ 

                                                                   กงัวลดา้นความปลอดภยั    

         ไมม่คีวามจาํเป็นในการเขา้ใชบ้รกิาร 

 

 

ไมม่อีนิเทอรเ์น็ตรองรบัการใหบ้รกิาร                                                                                        

                                                                               พนกังานไมม่มีาตรฐานในการ 

                                                                               ใหบ้รกิาร  

ขาดการฝึกอบรมในการใหบ้รกิาร                                                                                           

                                                                           และการคาํแนะนําทีถ่กูตอ้ง 

 

รปูภาพที ่4: แสดงการหาสาเหตุหลกัและสาเหตุรองของปญัหาทีล่กูคา้ไมเ่ขา้ใชบ้รกิารธุรกรรม 
ทางการเงนิผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต                   

 
จะเหน็ได้ว่าปญัหาที่เกดิขึน้มสีาเหตุมาจากหลายประการ ซึ่งสาเหตุหลกัที่ได้มาจากการเก็บ
ขอ้มลูจากการวจิยัและการวเิคราะหจุ์ดแขง็จุดออ่นเมือ่เทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั 

1. ดา้นระบบการใหบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต จากผลการวจิยั พบว่าลูกคา้ยงัคง
มคีวามไม่มัน่ใจในระบบกงัวลในความปลอดภยัและไม่มัน่ใจในความถูกต้องของ
รายการที่ทําผ่านทางธนาคารทางอินเทอร์เน็ต อีกทัง้บางรายยงัไม่เล็งเห็นถึง
ความสาํคญัความสะดวกรวดเรว็เขา้ใชบ้รกิารธนาคารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ลูกคา้
จงึมองวา่ยงัไมม่คีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชบ้รกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต 

 

 

2. ด้านระบบอินเทอร์เน็ต ภายในสาขาของธนาคารเองยงัไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต
รองรบัการใหบ้รกิาร จงึขาดการสาธติและแนะนําการเขา้ใชบ้รกิาร 

ระบบการให้บริการ

ธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต 

พนักงาน ระบบอินเทอรเ์น็ต 

      ผา่นอินเทอรเ์น็ตแบงกิง้        

ธรุกรรมทางการเงิน           

ลกูค้าไม่เข้าใช้บริการ                
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3. ด้านพนักงานพบว่าพนักงานเองยงัไม่มมีาตรฐานการใหบ้รกิารที่ดใีนการแนะนํา
บรกิารธนาคารผ่านทางอนิเทอร์เน็ตอาทเิช่นแนะนําในส่วนของการเขา้ใชบ้รกิาร
ครัง้แรก เน่ืองจากพนักงานไดท้ําการชกัชวนเพยีงแค่กรอกใบสมคัรใชบ้รกิารแล้ว
ไม่ไดแ้นะนําขัน้ตอนต่อไปในการเขา้ใช้บรกิารลูกคา้บางรายไม่ทราบขัน้ตอนการ
เขา้ใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตแบงกก์ิง้ ทัง้น้ีเน่ืองจากการทีพ่นักงานขาดการฝึกอบรมใน
การใหบ้รกิารและการใหค้าํแนะนําทีถู่กตอ้ง 
 

วิเคราะหส่์วนประสมการตลาด (Service Marketing: 7Ps) 
 

1. ผลิตภณัฑแ์ละบริการ (Product) 
- มกีารใหบ้รกิารทีค่รบวงจร สามารถทาํธุรกรรมทางการเงนิไดอ้ยา่ง

สะดวกสบายตลอด 24 ชัว่โมง 
2. ราคา (Price)   

- ไมม่คีา่ธรรมเนียมในการสมคัรเขา้ใชบ้รกิารและอตัราคา่ธรรมเนียมรายปี 
- มอีตัราการเรยีกเก็บอตัราการทําธุรกรรมผ่านทางอนิเทอร์เน็ตที่มคีวาม

เหมาะสม เช่น การโอนเงนิระหว่างบญัชขีองท่านหรอืโอนไปยงับุคคลอื่นที่
มบีญัชกีบัธนาคารกรุงเทพไม่มกีารเรยีกเก็บอตัราค่าธรรมเนียม สําหรบั
การโอนเงนิไปยงับญัชธีนาคารอื่น มกีารเรยีกเกบ็อตัราค่าธรรมเนียมโดย
เรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการโอนเงนิ 20 บาท ค่าคอมมชิชัน่ 5  บาท ต่อ
การโอนเงนิ 10,000 บาท 

3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) 
- สามารถสมคัรใชบ้รกิารไดท้ีส่าขาของธนาคารกรงุเทพทกุสาขา 

4. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
- มกีารเสนอบรกิารโดยพนกังานธนาคาร 
- มกีารแจกโบชวัรใ์นสาขาของธนาคาร 

5. พนักงาน (People) 
- มกีารใหข้อ้มลูและแนะนําการใชบ้รกิาร 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) 
- เวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารมคีวามทนัสมยั 
- มขีัน้ตอนการเขา้ใชบ้รกิารหน้าเวบ็ไซตท์ีส่ะดวกสบาย มคีาํอธบิายในการ

เขา้ใชบ้รกิารอยา่งละเอยีด 
ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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- เวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิารมคีวามสวยงามมกีารวางตําแหน่งในการใหบ้รกิารที่
เหมาะสม  

แนวทางการแก้ไขเชิงกลยทุธ ์
 
        จากการดําเนินการวิจยัและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม , พฤติกรรมการใช้บริการ
ธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต ทําใหผู้ศ้กึษาพบว่าพฤตกิรรมของลูกคา้ส่วนใหญ่รูจ้กับรกิารธนาคาร
ผ่านอินเทอร์เน็ตจากเจ้าหน้าที่ธนาคารและลูกค้าส่วนใหญ่เคยสมคัรใช้บรกิารธนาคารผ่าน
อนิเทอรเ์น็ตแต่ไมเ่คยเขา้ใชบ้รกิาร (Log on) ธนาคารผา่นอนิเทอรเ์น็ตอยา่งไรกต็ามอตัราการ
เตบิโตของอนิเทอรเ์น็ตแบงก์กิ้งยงัมโีอกาสที่จะสามารถเพิม่จํานวนผูท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิารใหเ้พิม่
มากขึน้ไดอ้กี เน่ืองจากปจัจุบนัแนวโน้มการใชอ้นิเทอรเ์น็ตมแีนวโน้มสงูขึน้และเทคโนโลยต่ีางๆ
ทีใ่หบ้รกิารผา่นระบบอนิเทอรเ์น็ตมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและเป็นทีไ่ดร้บัความนิยมเน่ืองจาก
สะดวกสบายอาทิเช่นสามารถซื้อสินค้าหรือใช้บริการต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนหน้า
จอคอมพวิเตอร์ แต่เน่ืองจากทางธนาคารเองยงัมจุีดอ่อนในด้านของการให้บรกิาร จงึส่งผล
ใหบ้รกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตยงัไมไ่ดร้บัความนิยมจากลูกคา้ ทางธนาคารตอ้งทาํการ
พฒันาปรบัปรุงในการตอบสนองความตอ้งการเพื่อใหส้ามารถประสบผลสาํเรจ็ตามเป้าหมายที่
ไดก้าํหนดไว ้ผูศ้กึษาจงึเสนอแนวทางในการแกไ้ขเชงิกลยทุธ ์ดงัน้ี 
การวิเคราะหก์ลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy) 

ในการวเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบัองคก์ร ซึง่แบ่งออกเป็น 3 แบบ คอื 

1. กลยทุธเ์ตบิโต (Growth Strategy) 

2. กลยทุธค์งที ่(Stabilization Strategy) 

3. กลยทุธถ์ดถอย (Investment Reduction Strategy) 

กลยทุธเ์ตบิโต (Growth Strategy) 
ขอ้ด ี 

- เพือ่เพิม่อตัราการเตบิโตของผูเ้ขา้ใชบ้รกิารระบบอเิลก็ทรอนิกส ์
ขอ้เสยี 

- ใชเ้งนิลงทุนสงู อาจไมเ่ป็นไปตามแผนทีว่างไว ้
กลยทุธค์งที ่(Stabilization Strategy) 
ขอ้ด ี

- ไมต่อ้งเสยีงงบประมาณในการลงทุน 
 
 



 

ขอ้เสยี 
- อาจทําใหธ้นาคารไม่เกดิการพฒันา ขดีความสามารถทางการแข่งขนัลดน้อยลง 

ถูกธนาคารคูแ่ขง่ขนัพฒันาแซงหน้า 
กลยทุธถ์ดถอย (Investment Reduction Strategy) 
ขอ้ด ี

ไมต้้องเสยีเงนิลงทุน มุ่งลดขนาดของกจิการและการลงทุนเพื่อแกป้ญัหาทีอ่งคก์ร
กาํลงัเผชญิ 

- 

ขอ้เสยี 
- อาจทาํใหต้อ้งเลกิกจิการบางสว่นหรอืทัง้หมดขององคก์ร 

        จากการศกึษาพบว่าแนวทางทีต่ดัสนิใจเลอืกใชค้อืกลยุทธ์เตบิโต (Growth Strategy) 

อุตสาหกรรมธนาคารที่มีรูปแบบการให้บริการธนาคารผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นตลาดที่มี

แนวโน้มการเติบโตสูงอย่างต่อเน่ืองและรวมไปถึงคู่แข่งขนัก็ในธุรกิจธนาคารก็หันมาให้

ความสาํคญัและพฒันาการใหบ้รกิาร และจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาพบว่าปจัจุบนัแนวโน้มผู้

เข้าใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิม่สูงขึ้น ดงันัน้กลยุทธ์ที่จะทําให้ธนาคารสามารถรกัษาส่วนแบ่งทาง

การตลาด สามารถแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัไดโ้ดยการใชก้ลยทุธเ์ตบิโตแบบ Market Penetration คอื

การเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดของผลติภณัฑด์ว้ยวธิทีางการตลาด โดยการเพิม่กจิกรรมดา้น

การโฆษณาและเพิม่การสง่เสรมิการขาย โดยทาํการโฆษณาประชาสมัพนัธผ์า่นทางสื่อโทรทศัน์ 

นิตยสารและสือ่สิง่พมิพท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัทางธุรกจิเพื่อใหลู้กคา้รูจ้กัระบบการใหบ้รกิารมากขึน้และ

เป็นการสร้างการจดจําให้กับลูกค้าเก่าและเป็นการขยายการรบัรู้ของลูกค้าใหม่โดยมีการ

โฆษณา ประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหลู้กคา้ไดร้บัรูข้อ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์กีทัง้ยงัสรา้ง

ใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการบรกิารของทางธนาคาร รวมถงึการจดักจิกรรมจดับูธแนะนําบรกิาร

ภายในสาขาเพื่อให้ลูกค้ารบัรู้ถึงรายละเอียดของผลิตภณัฑ์รวมถึงมกีารสาธิตแนะนําการใช้

บรกิาร เน่ืองจากแนวโน้มของคนในปจัจุบนัอนิเทอร์เน็ตมากขึ้นจงึเป็นโอกาสที่จะขยายฐาน

ลูกคา้ใหเ้พิม่สงูขึน้ เพื่อเพิม่รายไดแ้ละผลกําไรของธนาคารอกีทัง้จะตอ้งมกีารคดิกลยุทธต่์างๆ

เพื่อรกัษาฐานลูกค้าเก่าด้วยเช่นเดยีวกนั เพราะมคีู่แข่งขนัในการใหบ้รกิารธนาคารผ่านทาง

อนิเทอรเ์น็ตเป็นจาํนวนมาก 

ท่ีมาของกลยทุธเ์ติบโต 

S1: ธนาคารไดร้บัความน่าเชื่อถอื 

S2: มกีารใหบ้รกิารทีค่รบวงจร 

ปจัจุบนัผูเ้ขา้ใชร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตมแีนวโน้มสงูขึน้ 
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ข้อดีของกลยทุธเ์ติบโต 

1. สามารถขยายฐานลกูคา้ใหมใ่หก้บัทางธนาคาร 

2. ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

ข้อเสียของกลยทุธเ์ติบโต 

1. กรณทีีธ่นาคารคูแ่ขง่มกีารปรบัตวัและใชก้ลยทุธเ์ชงิรกุ อาจทาํใหเ้สยีโอกาสทาง 

      ธุรกจิ 

การวิเคราะหก์ลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy)  

ในการวเิคราะหก์ลยทุธร์ะดบัธุรกจิ ซึง่แบ่งออกเป็น 3 แบบ คอื 

1. กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าทางดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) 

2. กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง (Diffrentiation Strategy) 

3. กลยทุธก์ารจาํกดัขอบเขต (Focus Strategy) 

กลยทุธก์ารเป็นผูนํ้าทางดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) 
ขอ้ด ี 

- ชว่ยลดตนัทุนของบรษิทัใหต้ํ่าลง 
ขอ้เสยี 

- อาจทาํใหเ้กดิภาวการณ์แขง่ขนัทางดา้นราคา 
กลยทุธก์ารสรา้งความแตกต่าง (Diffrentiation Strategy) 
ขอ้ด ี

- เพื่อเพิม่ยอดขายและสร้างความแตกต่างในแต่ละด้านให้มคีวามแตกต่างจากคู ่ 
แขง่ขนัเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

ขอ้เสยี 
- ใชง้บประมาณในการลงทุนสงู 

กลยทุธก์ารจาํกดัขอบเขต (Focus Strategy) 
ขอ้ด ี

- สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดต้รงตามความตอ้งการ 

ขอ้เสยี 

- มตีลาดทีแ่คบเกนิไป 

 

 

 



 

 จากการศึกษาพบว่าแนวทางที่ตัดสินใจเลือกใช้คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 

(Diffrentiation Strategy) เพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัโดยการสรา้งความแตกต่างใน

ด้านต่างๆเพื่อสรา้งการรบัรู ้เช่น ในส่วนของการใหบ้รกิาร การตอบสนองความต้องการของ

ลกูคา้ มภีาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของทางธนาคาร ซึง่เป็นสิง่สาํคญัมากในความรูส้กึของลูกคา้ทีม่ี

ต่อการเลอืกใชบ้รกิารของธนาคาร อกีทัง้การสรา้งความแตกต่างอาจจะมุง่เน้นทัง้ดา้นเทคโนโลยี

และพฒันารปูแบบของการเขา้ใชบ้รกิารและวธิกีารนําเสนอบรกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต 

ไปยงัสื่ออื่นๆ เช่นผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื นิตยสาร โทรทศัน์ เมื่อลูกคา้เชื่อว่าบรกิารมคีวาม

แตกต่างจากคู่แข่งขันลูกค้าก็จะเต็มใจที่จะใช้บริการของธนาคารอีกทัง้จะต้องใช้ทฤษฎี

ความสมัพนัธ์กบัลูกค้า(CRM)เน่ืองจากข้อมูลในการวจิยัพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการได้รบั

คําแนะนําการบรกิารธนาคารผ่านทางอนิเทอร์เน็ตผ่านพนักงานธนาคารมากที่สุดดงันัน้การ

รกัษาฐานเก่าจะต้องเน้นในเรื่องมาตรฐานการให้บริการให้มากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความ

ประทบัใจในการเขา้มาสมคัรใชบ้รกิารธนาคารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใหลู้กคา้บอกต่อไปยงั

คนรู้จกัและควรมกีารประเมนิผลความพงึพอใจของลูกค้าต่อการใช้บรกิารด้านต่างๆเพื่อให้

คุณภาพของการบรกิารอยู่ในระดบัมาตรฐานและสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกค้ามากที่สุดมี

แนวทางปฏบิตัดิงัน้ี 

 

1. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายโดยการพัฒนาระบบการ    

ให้บรกิารในการทําธุรกรรมใหม่ๆเพิม่มากยิง่ขึ้นจากการทําการวิจยัธนาคารจึงต้อง

พฒันาสินค้าและบริการให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นจากเดิม ซึ่งต้องคํานึงถึงการ

ใหบ้รกิารของระบบอนิเทอร์เน็ตแบงกิ้งตลอดจนเรื่องระบบความปลอดภยัของการใช้

บรกิารเพื่อตอบสนองความพงึพอใจและความตอ้งการของลูกคา้ใหม้ากขึน้ อาทเิช่นใน

สว่นของการสมคัรเขา้ใชบ้รกิารมบีรกิารเพิม่จากเดมิทีลู่กคา้ตอ้งสมคัรใชบ้รกิารทีส่าขา

ของธนาคารเท่านัน้ โดยลูกคา้สามารถสมคัรเขา้ใชบ้รกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต

ไดท้างเวบ็ไซดข์องทางธนาคารรวมถงึทางตู ้ATM เพื่อเพิม่สะดวกสบายใหก้บัลูกคา้ที่

ตอ้งการใชบ้รกิารแต่ไมส่ะดวกเดนิทางมาทีส่าขาของทางธนาคาร 

พฒันาในดา้นความทนัสมยัของกระบวนการใหบ้รกิารโดยการปรบัปรุงหน้าเวบ็ไซด์ที่

ใหบ้รกิารใหม้คีวามสวยงามและมคีวามเด่นชดัของการทําธุรกรรมทางการเงนิ ลูกค้า

สามรถเขา้ใชง้านไดส้ะดวกตลอดจนถงึมกีารแจง้รายละเอยีดขัน้ตอนการเขา้ใชบ้รกิาร
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2. 



 

ขอ้ดขีองทางเลอืกที ่2 

1. เป็นการสร้างความแตกต่างในแต่ละด้านของการให้บรกิารให้แตกต่างจากคู่

แขง่ขนัและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

2. เป็นการขยายฐานลูกค้าใหก้วา้งขึน้สรา้งการรบัรูใ้หร้ะบบอนิเทอรเ์น็ตแบงกิ้ง

เป็นทีรู่จ้กั 

3. สามารถช่วยสรา้งความจงรกัภกัดต่ีอธนาคาร (Brand Royalty) ในดา้นของ

คุณภาพของการใหบ้รกิารรวมไปถงึคุณภาพของระบบการใหบ้รกิาร 

4. สามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัทางธนาคาร 

ขอ้เสยีของทางเลอืกที ่2 

มคีวามเสีย่งสงูและมโีอกาสทีไ่มส่ามารถดาํเนินการไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้1. 
2. ตอ้งใชค้า่ใชจ้า่ยสงูในการนําไปปฏบิตัแิตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการดาํเนินการ 

การวิเคราะหก์ลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy)  

       จะต้องเป็นกลยุทธ์ที่คอยสนับสนุนกลยุทธ์ระดบัธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรยีบทางการ

แขง่ขนัเพือ่เพิม่จาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารรวมถงึเพือ่เพิม่รายไดแ้ละกาํไรใหก้บัธนาคาร 

โดยใชก้ลยุทธท์างการตลาด(Marketing Strategy) จากการวเิคราะหข์อ้มลูของทางธนาคารและ

ขอ้มูลจากการทําการวจิยัพบว่ายอดผูเ้ขา้ใชบ้รกิารธนาคารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตมจีํานวนน้อย

มากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัยอดผูส้มคัรใชบ้รกิารดงันัน้ธนาคารจะตอ้งทาํการวเิคราะห ์4P เพื่อที่

ผลติภณัฑจ์ะไดม้รีปูแบบทีแ่ตกต่างจากคู่แขง่รวมถงึมกีารพฒันาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อผลกัดนัการ

ใหบ้รกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และกระจายสูก่ลุ่มลุกคา้ใหม้ากยิง่ขึน้ 

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการให้มีความ

หลากหลาย โดยการพฒันาระบบการใหบ้รกิาร เพิม่การทาํธุรกรรมใหม่ๆ เพิม่มากยิง่ขึน้

ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค จากการทาํการวจิยัทางธนาคารจงึตอ้งพฒันาสนิคา้และ

บรกิารใหม้คีวามหลากหลายเพิม่ขึน้จากเดมิ ซึ่งต้องคํานึงถงึการใหบ้รกิารของระบบ 

Internet Banking ตลอดจนเรื่องของระบบความปลอดภยัของการใชบ้รกิารเพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจและความต้องการของลูกคา้ใหม้ากขึน้ พฒันาในส่วนของ

กระบวนการให้บริการโดยพัฒนาให้มีความทันสมัยโดยมีการปรับปรุงเว็บไซด์ที่
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- กลยทุธด์า้นราคา การทีท่างธนาคารไมม่กีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ในการสมคัร

ใช้บรกิารธนาคารผ่านทางอนิเทอร์เน็ตรวมถึงอตัราค่าธรรมเนียมรายปี โดยทางทาง

ธนาคารจะเน้นอตัราคา่ธรรมเนียมในการทาํธุรกรรมผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตไมใ่หม้อีตัราที่

สงูกว่าคู่แขง่ เน่ืองจากธนาคารมชีื่อเสยีงและภาพลกัษณ์ทีด่อียู่แลว้จงึไม่จําเป็นตอ้งลด

ราคาใหต้ํ่ากวา่คูแ่ขง่ 

- กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ไดแ้ก่ สามารถใชบ้รกิารไดทุ้กที่ที่มอีนิเทอรเ์น็ต

รองรบัการให้บรกิารอกีทัง้สามารถทําธุรกรรมทางการเงนิผ่านทางโทรศพัท์มอืถือที่

รองรบั Wifi, Edge, GPRS เพือ่รองรบัความสะดวกสบายทีม่ากยิง่ขึน้ของลกูคา้ 

- กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิการขาย โดยกลยทุธก์ารสง่เสรมิการขายจะตอ้งใชค้วบคู่กบัการ

สื่อสารการตลาดแบบบูรณการ ((Integrated Marketing Communication : IMC) การ

นํากลยุทธ์ IMC มาใชเ้พื่อใหลู้กคา้ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ

ธนาคารได้อย่างรวดเรว็และรบัรูท้ ัว่ถึงโดยทําการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อ

โทรทศัน์ นิตยสารและสื่อสิง่พมิพ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัทางธุรกจิเพื่อใหลู้กค้ารูจ้กัระบบการ

ใหบ้รกิารมากขึน้และเป็นการสรา้งการจดจําใหก้บัลูกคา้เก่าและเป็นการขยายการรบัรู้

ของลกูคา้ใหมโ่ดยมกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ืองอกีทัง้ยงัสรา้งใหเ้กดิความ

เชื่อมัน่ในการบรกิารของทางธนาคาร รวมถงึมกีารแจกของสมนาคุณใหก้บัลูกคา้โดยมี

สุม่รายชื่อลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเพื่อแจกของรางวลัใหก้บัลูกคา้ทีท่าํการ Log on โดย

แจกของรางวลัเป็นโทรศพัทม์อืถอื Black Burry หรอื I Phone เพื่อเพิม่ภาพลกัษณ์ทีด่ี

ใหแ้ก่องคก์ร  

การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 

        ธุรกิจธนาคารคอืการให้บรกิารและผู้ที่ให้บรกิารก็คอืพนักงานฉะนัน้พนักงานจะต้องมี

ความรูค้วามสามารถทกัษะความเชี่ยวชาญในการทํางานเพื่อที่จะใหบ้รกิารได้ตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้และทนักบัเทคโนโลยทีีท่างธนาคารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาขึน้มา โดยในการที่

พนักงานจะเสนอบรกิารจะต้องมกีารจดัอบรมพนักงานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อเพิม่ทกัษะในการ
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ดา้นระบบการปฏบิตักิาร (Operation)  

        ควรมรีะบบการควบคุมคุณภาพหลงัการใหบ้รกิารโดยมกีารโทรสอบถามลูกคา้หลงัจากที่

ลูกคา้สมคัรใชบ้รกิารแลว้ โดยมกีารตดิตามผลในส่วนของ Password และ User Name ว่า

ลกูคา้ไดร้บัแลว้หรอืยงัเพือ่ลดการสญูเสยี 

        สรุปไดว้่าในแต่ละแนวทางเลอืกสามารถพฒันาส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารและ

เป็นการเพิม่ขดีความสามารถทางการแข่งขนัในการเพิม่จํานวนผู้ใช้บรกิารธนาคารผ่านทาง

อนิเทอรเ์น็ต 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 
สรปุและข้อเสนอแนะ 

 
ในศกึษาปญัหาและแนวทางการกําหนดกลยุทธใ์นการเพิม่อตัราการเตบิโตของผูเ้ขา้ใช้

บรกิารระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพื่อศกึษาปญัหาและแนวทางการกําหนด
กลยุทธ์ในการเพิม่อตัราการเติบโตของผูเ้ขา้ใช้บรกิารระบบอเิล็กทรอนิกสข์องธนาคารโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อทําการศกึษาปญัหาและปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อการใชบ้รกิารเครอืข่ายบรกิาร
ธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต เพื่อศกึษาถงึสาเหตุและปญัหาของผูส้มคัรใชบ้รกิารเครอืขา่ยธนาคาร
ทางอนิเทอรเ์น็ตแล้วไม่เขา้ใชบ้รกิาร เพื่อศกึษาแนวทางการกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่จํานวนผู้
เขา้ใชบ้รกิารเครอืข่ายธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต โดยการวเิคราะหห์าสาเหตุและแนวทางการ
แกไ้ขปญัหาเชงิกลยุทธ์ จากการนําขอ้มูลที่รวบรวมไดม้าวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์สามารถสรุปผล
การศกึษาดงัน้ี 

1. สรปุผลการศกึษา 

2. ขอ้จาํกดัในการศกึษา 

3. ขอ้เสนอแนะ 

4.1 สรปุผลการศกึษา 
1. ผลจากการศกึษาขอ้มลูปฐมภูม ิทาํใหท้ราบถงึขอ้มลูทัว่ไป พฤตกิรรมของการใชบ้รกิาร

ธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ต ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิาร

ธนาคารทางอนิเตอรเ์น็ต เพื่อทีท่างธนาคารจะไดส้ามารถนําขอ้มลูดงักล่าวมาใชศ้กึษา

ถงึปญัหาเพื่อนํามาเพื่อพฒันาการใหบ้รกิารธนาคารผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อ

เพิม่จํานวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตและกําหนดกลยุทธเ์พื่อใชใ้นการ

แก้ไขปญัหา ซึ่งข้อมูลมดีงัต่อไปน้ี พฤติกรรมของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้จกับรกิาร

ธนาคารผ่านอนิเทอร์เน็ตจากเจ้าหน้าที่ธนาคารและเคยสมคัรใช้บรกิารธนาคารผ่าน

อนิเทอรเ์น็ตและกลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ไมเ่คยเขา้ใชบ้รกิารธนาคารผา่นอนิเทอรเ์น็ตโดย

กลุ่มตวัอยา่งมเีหตุผลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตเน่ืองจากประหยดัเวลา

ในการเดนิทาง และเหตุผลทีก่ลุ่มตวัอยา่งไมเ่ขา้ใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตเน่ือง



 

2. ไม่มคีวามจําเป็นในการเขา้ใชบ้รกิารและต้องการไดร้บัคําแนะนําการใชบ้รกิารธนาคาร

ทางอนิเทอร์เน็ตผ่านพนักงานธนาคารสูงที่สุด ปจัจยัที่มผีลมากที่สุดต่อการเลือกใช้

บรกิารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตกลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจในความน่าเชื่อถอืของธนาคาร

มากทีส่ดุ  

ผลจากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูม ิทําใหท้ราบว่าปจัจยัที่ทําให้จํานวนผู้ที่เขา้ใช้บรกิาร

ธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ตยงัมจีาํนวนน้อย แบ่งเป็น 2 ปจัจยัดงัน้ี 

3. 

3.1 ปจัจยัภายนอก มคีูแ่ขง่ขนัในธุรกจิธนาคารทีม่กีารใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแบงกิง้

เหมอืนกนัและลกูคา้ไมม่ัน่ใจในระบบความปลอดภยั 

3.2 ปจัจยัภายใน มกีารใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ี่

ครบวงจรสามารถเขา้ใชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

4. ผลจากการกาํหนดกลยทุธ ์

จากผลการศึกษาและทําการรวบรวมวเิคราะห์ขอ้มูลจากสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เป็น

ปจัจยัการสนับสนุนในการใชแ้นวทางกระบวนการจดัการเชงิกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปญัหา

ขา้งต้น ผูศ้กึษาจงึตดัสนิใจเลอืกแนวทางเพื่อเพิม่จํานวนผูเ้ขา้ใช้บรกิารธนาคารผ่าน

ทางอนิเทอรเ์น็ตไดด้งัน้ี 

        กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy) ใชก้ลยุทธเ์ตบิโต (Growth Strategy) 

ทาํใหธ้นาคารสามารถรกัษาสว่นแบ่งทางการตลาด สามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัไดโ้ดยการใชก้ล

ยุทธเ์ตบิโตแบบ Market Penetration คอืการเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดของผลติภณัฑด์ว้ยวธิี

ทางการตลาด เน่ืองจากแนวโน้มของคนในปจัจุบนัอนิเทอรเ์น็ตมากขึน้จงึเป็นโอกาสทีจ่ะขยาย

ฐานลกูคา้ใหเ้พิม่สงูขึน้  

        กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) เสนอแนวทางใชก้ลยุทธก์ารสรา้งความ

แตกต่าง (Diffrentiation Strategy) เพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัโดยการสรา้งความ

แตกต่างในดา้นต่างๆเพื่อสรา้งการรบัรู ้อาจมุง่เน้นทัง้ดา้นเทคโนโลยแีละพฒันารปูแบบของการ

เขา้ใชบ้รกิารและวธิกีารนําเสนอบรกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตไปยงัสื่ออื่นๆ เช่นผา่นทาง

โทรศพัท์มอืถอื นิตยสาร โทรทศัน์ ส่วนในดา้นการรกัษาฐานเก่าจะต้องเน้นในเรื่องมาตรฐาน

การใหบ้รกิารใหม้ากขึน้เพื่อเป็นการสรา้งความประทบัใจในการเขา้มาสมคัรใชบ้รกิารธนาคาร

ผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตเพื่อใหลู้กคา้บอกต่อไปยงัคนรูจ้กัโดยจะใชท้ฤษฏคีวามสมัพนัธ์กบัลูกคา้
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        กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Functional Level Strategy) เป็นกลยุทธท์ีค่อยสนับสนุนกลยุทธ์

ระดบัธุรกจิเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัเพื่อเพิม่จํานวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารรวมถงึเพื่อ

เพิม่รายไดแ้ละกําไรใหก้บัธนาคารโดยใชก้ลยุทธท์างการตลาด(Marketing Strategy) กลยุทธ์

ดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามหลากหลาย, กลยุทธด์า้น

ราคา ทางธนาคารไม่มกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ในการสมคัรใชบ้รกิารธนาคารผ่าน

ทางอนิเทอร์เน็ตรวมถงึอตัราค่าธรรมเนียมรายปี ,กลยุทธ์ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ไดแ้ก่ 

สามารถใชบ้รกิารไดทุ้กทีท่ีม่อีนิเทอรเ์น็ตรองรบัการใหบ้รกิารอกีทัง้สามารถทําธุรกรรมทางการ

เงนิผ่านทางโทรศพัทม์อืถอืใชก้ลยุทธก์ารส่งเสรมิการขายใชค้วบคู่กบัการสื่อสารการตลาดแบบ

บูรณการ (Integrated Marketing Communication : IMC) การนํากลยุทธ ์IMC มาใชเ้พื่อให้

ลูกคา้ไดร้บัขอ้มูลเกี่ยวกบัตวัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคารไดอ้ย่างรวดเรว็และรบัรูท้ ัว่ถึง

โดยทําการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านทางสื่อโทรทศัน์ นิตยสารและสื่อสิง่พมิพท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบั

ทางธุรกจิเพือ่ใหล้กูคา้รูจ้กัระบบการใหบ้รกิารมากขึน้และเป็นการสรา้งการจดจาํใหก้บัลูกคา้เก่า

และเป็นการขยายการรบัรูข้องลูกคา้ใหม่โดยมกีารโฆษณา ประชาสมัพนัธอ์ย่างต่อเน่ืองเพื่อให้

ลูกคา้ไดร้บัรูข้อ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑอ์กีทัง้ยงัสรา้งใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการบรกิารของทาง

ธนาคาร รวมถงึมกีารแจกของสมนาคุณใหก้บัลูกคา้โดยมสีุ่มรายชื่อลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเพื่อ

แจกของรางวลัใหก้บัลูกคา้ทีท่ําการ Log on โดยแจกของรางวลัเป็นโทรศพัทม์อืถอื Black 

Berry หรอื I Phone เพื่อเพิม่ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหแ้ก่องคก์ร  ประกอบกบัเมื่อมพีนักงานคอย

แนะนําเสรมิใหล้กูคา้ไดล้องใชบ้รกิารดว้ยตนเอง ลกูคา้กจ็ะเกดิความมัน่ใจมากขึน้และคุน้เคยกบั

ขัน้ตอนการใชบ้รกิาร ทําใหลู้กคา้กล้าที่จะใชบ้รกิารในครัง้ต่อไปดว้ยตนเอง อกีทัง้ยงัเป็นการ

สรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างลูกคา้กบัพนักงาน นอกจากน้ีพนักงานยงัมโีอกาสที่จะแนะนํา

ผลิตภณัฑ์บรกิารของธนาคารตวัอื่นๆซึ่งมคีวามเหมาะสมแก่ลูกค้า โดยแนวทางเหล่าน้ีจะมี

ตน้ทุนสงูแต่คาดวา่ผลตอบแทนคุม้คา่ในแงข่องการรบัรูข้องกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย การเพิม่ขึน้ของ

จาํนวนผูเ้ริม่ใชบ้รกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต 
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4.2 ขอ้จาํกดัทางการศกึษา 

1. ผูศ้กึษาอาจทําการศกึษาไม่ครอบคลุมในหลายๆประเดน็ อนัมาจากขอ้จํากดั

เป็นความลบัของธนาคารไม่สามารถเปิดเผยไดแ้ละทางธนาคารไม่พงึประสงค์

ทีจ่ะเปิดเผยขอ้มลู 

2. ขอ้จาํกดัของระยะเวลาทีท่าํการศกึษา ทาํใหอ้าจบกพรอ่งในการวเิคราะหข์อ้มลู

ทีเ่กบ็มาได ้

4.3 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัองคก์ร 

        จากการทีผู่ศ้กึษาไดท้าํการศกึษาถงึปญัหาและการกําหนดกลยุทธเ์พิม่เพิม่จาํนวนผูท้ีเ่ขา้

มาใชบ้รกิารธนาคารผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต โดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ปฐมภูมแิละทุตยิภูมิ

สามารถนํากลยทุธอ์ื่นๆมาใชไ้ดด้งัต่อไปน้ี 

1. ธนาคารตอ้งจดัทําการฝึกอบรมทัง้พนกังานใหมแ่ละพนกังานเก่าอยูเ่สมอเพื่อเกดิความ

ทกัษะชาํนาญ 

2. ปรบัปรงุและทบทวนกลยทุธต่์างๆทีผ่า่นมาของทางธนาคารและวเิคราะหค์ูแ่ขง่ขนั 

3. การควบคุมการประเมนิผลเป็นสิง่สาํคญั โดยตอ้งมคีวามชดัเจนเพื่อนํามาปรบัปรุงการ

ทาํงานในอนาคต  

4.4 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 

       งานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้ทําการวจิยัถึงปญัหาและแนวทางการกําหนดกลยุทธ์ในการเพิม่

อตัราการเติบโตของผู้เขา้ใช้บรกิารระบบอเิล็กทรอนิกส์ เพื่อนําไปปรบัปรุงคุณภาพของการ

ใหบ้รกิารในการทาํการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาคู่แขง่ขนั และวจิยัถงึปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีล

ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร เพื่อทีจ่ะสามารถนํากลยุทธต่์างๆ มาใชเ้พื่อใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบ

ทางการแขง่ขนั 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 
โครงการวิจยั “การศึกษาปัญหาและแนวทางการกาํหนดกลยทุธใ์นการเพ่ิมอตัราการ

เติบโตของผูเ้ข้าใช้บริการระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง ” 
แบบสอบถามชุดน้ีจดัทาํขึน้ เพื่อศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจการเขา้ใชบ้รกิารเครอืขา่ย
บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต คําตอบทุกคําตอบไม่มีคําตอบใดถูกหรือผิด เพราะเป็น
แบบสอบถามเพื่อศกึษาการรบัรูใ้นการใชบ้รกิารเท่านัน้ คําตอบของท่านจะมปีระโยชน์สําหรบั
การพฒันางาน 
ผูศ้กึษาขอขอบคุณทุกทา่นทีส่ละเวลาและใหค้วามรว่มมอืในการกรอกแบบสอบถาม 

นักศึกษาหลกัสตูรปริญญาโท คณะบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

คาํชีแ้จง : โปรดทาํเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง (   ) หรือเติมข้อความลงในช่องว่าง 

 
ส่วนท่ี 1:  ข้อมลูเบือ้งต้น 

1. เพศ 
 

 ( ) ชาย     ( ) หญงิ 
2. อาย ุ

  ( ) ตํ่ากวา่ 20 ปี    ( ) 20 ปีขึน้ไป - 30 ปี   
( ) 31 ขึน้ไป - 40 ปี            ( ) 41 ปีขึน้ไป - 50 ปี 

 ( ) ตัง้แต่ 51 ปีขึน้ไป     
3. ระดบัการศึกษา 

 ( ) ตํ่ากวา่ปวส.     ( ) ปวส. / อนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่   
( ) ปรญิญาตร ี    ( ) สงูกวา่ปรญิญาตร ี

4. อาชีพ 
  ( ) นกัเรยีน / นกัศกึษา   ( ) พนกังานบรษิทัเอกชน 

 ( ) พนกังานรฐัวสิาหกจิ   ( ) ธุรกจิสว่นตวั/คา้ขาย 
 ( ) ขา้ราชการ    ( ) อื่นๆ.......................



66 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ( ) น้อยกวา่ 10,000 บาท  ( ) 30,001 - 40,000 บาท 

 ( ) 10,000 - 20,000 บาท  ( ) 40,001 - 50,000 บาท 
 ( ) 20,001 - 30,000 บาท  ( ) มากกวา่ 50,000 บาท 
 
ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของการใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอรเ์น็ต 

 

ท่านรู้จกับริการธนาคารผา่นอินเทอรเ์น็ตจากแหล่งใด 6. 
(  )  เวบ็ไซต ์    (  ) เจา้หน้าทีธ่นาคาร 
(  )  เพือ่น    (  ) ญาตพิีน้่อง 
(  )  หนงัสอืพมิพ ์                   (  ) นิตยสาร 
(  )  อื่นๆ......................... 
ท่านได้สมคัรใช้บริการธนาคารผา่นอินเทอรเ์น็ตหรือไม่ 7. 

          (  )  เคย                                        (  ) ไมเ่คย (ตอบขอ้ 12) 
ท่านเคยใช้บริการธนาคารทางอินเตอรเ์น็ตหรือไม่ 8. 
(  )  เคย  (ตอบขอ้ 9)   (  ) ไมเ่คย (ตอบขอ้ 12) 

เหตผุลท่ีท่านเข้ามาใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต  9. 
 (  )  ประหยดัเวลาในการเดนิทาง (  ) รูส้กึปลอดภยัในการทาํธุรกรรม 

 (  )  สะดวกรวดเรว็ในการทาํธุรกรรม     (  ) สามารถใชบ้รกิารไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
          (  )  อื่นๆ………………………………. 

ช่วงเวลาใดท่ีท่านใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต บอ่ยท่ีสดุ 10. 
(  )  0.01-8.30 น.                              (  )  8.30-12.00 น. 

(  )  12.01-15.30 น.                               (  )  15.31-24.00 น.   
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ท่านใช้บริการธนาคารทางอินเตอรเ์น็ตบริการใดบอ่ยท่ีสดุ 11. 
เรียงลาํดบัตามการเข้าใช้บริการ 1 = มากท่ีสดุ, 2 = มาก, 3 = ปานกลาง, (

น้อย,5 = น้อยท่ีสดุ )  4 = 

……...    บรกิารโอนเงนิ           
………    ตรวจสอบรายการเดนิบญัช ี

 ………   ชาํระคา่สนิคา้บรกิาร / ชาํระคา่บตัรเครดติ       
………   บรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศ 

          ………    บรกิารดา้นการลงทุนในหน่วยกองทุนรวม                         
          ………   อื่นๆ............................     

12. เหตผุลท่ีท่านไม่เข้าใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (  ) ไมม่คีวามจาํเป็นในการใชบ้รกิาร 
          (  ) ไมท่ราบชอ่งทางการสมคัร    

(  )  กงัวลดา้นความปลอดภยัในการเขา้ใชบ้รกิาร 
 (  )  ไมท่ราบขัน้ตอนการเขา้ใชบ้รกิาร    

ไมม่อีนิเตอรร์องรบัการใชบ้รกิาร (  )  
(  )  อื่นๆ………………… 

13. .ท่านต้องการได้รบัคาํแนะนําการใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตผา่นช่องทาง
ใด 

          (  )  พนกังานธนาคาร                (  ) Call center       
     (  )  อนิเทอรเ์น็ต                                  (  ) อื่นๆ…………………….  

14. หากท่านเข้าใช้บริการธนาคารทางอินเทอรเ์น็ตท่านจะเลือกใช้บริการใด 
      ( )   บรกิารโอนเงนิ    (  )  ตรวจสอบรายการเดนิบญัช ี

ชาํระคา่สนิคา้บรกิาร/ชาํระคา่บตัรเครดติ (  )  บรกิารโอนเงนิไปต่างประเทศ  (  )  
          (  )  บรกิารลงทุนในหน่วยกองทุนรวม              (  )   อื่นๆ............................     
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ส่วนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการธนาคารทาง
อินเทอรเ์น็ต 
คาํช้ีแจง กรณุาเติมเคร่ืองหมาย   ในช่องว่างท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของท่านตามความ
เป็นจริง 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย 
ท่ีสดุ 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
ความหลากหลายของบรกิารทีค่รบถว้น   

     

  ความปลอดภยัในการใหบ้รกิาร      
  ความน่าเชื่อถอืของธนาคาร      
       ราคา 
  อตัราคา่ธรรมเนียมทีเ่รยีกเกบ็ในการทาํธุรกรรม   
ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตมคีวามเหมาะสม 

การส่งเสริมทางการตลาด 
   ไมม่คีา่ธรรมเนียมในการสมคัรเขา้ใชบ้รกิาร          
ธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต 

     

  มกีารแจกของสมนาคุณใหก้บัสมาชกิทีส่มคัร      
  ใชบ้รกิารธนาคารทางอนิเทอรเ์น็ต 
พนักงาน 
  การใหข้อ้มลูและแนะนําเกีย่วกบัขัน้ตอนการเขา้ใช้
บรกิารจากพนกังานอยา่งถกูตอ้ง 

     

   ความกระตอืรอืรน้ของพนกังานในการใหบ้รกิาร      

   พนกังานสามารถตอบปญัหาและขอ้สงสยัของ 
ลกูคา้ไดเ้ป็นอยา่งด ี

     

        พนกังานยอมรบัขอ้บกพรอ่งและแกไ้ข เมือ่   
   เกดิขอ้ผดิพลาดในการบรกิาร 
ช่องทางการจดัจาํหน่าย      

   การใหบ้รกิารสามารถทาํไดทุ้กทีท่ีม่ ีinternet   
   รองรบั 
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มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย  น้อย
ท่ีสดุ 

กระบวนการให้บริการ 
   จาํนวนขัน้ตอนการเขา้ใชบ้รกิารผา่นระบบม ี

ความเหมาะสม 

     

   แจง้รายละเอยีดการบรกิารอยา่งครบถว้น  
   ในการเขา้ใชบ้รกิาร 

     

   มกีารสง่ขอ้ความเตอืนบอกทุกครัง้ทีท่าํธุรกรรม      

        ความสมบรูณ์ของระบบทีส่ามารถเขา้ใช ้

บรกิารได ้
ลกัษณะทางกายภาพ 
    ความเดน่ชดัของทุกธุรกรรมทีเ่ขา้ใชบ้รกิาร 

     

    ความสะดวกสบายในการเขา้ใชบ้รกิาร      

    ความสวยงามของเวบ็ไซต ์      

    บรรยากาศของเวบ็ไซตน่์าใชง้าน      

         ความทนัสมยัของเวบ็ไซตท์ีใ่หบ้รกิาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ภาคผนวก ข 
ขอ้มลูศนูยว์จิยักสกิรไทย 

 
       ศูนย์วจิยักสกิรไทย ได้สรุปขอ้มูลที่สามารถอธิบายความแพร่หลายของอนิเทอร์เน็ตใน
ประเทศไทย จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยเพิม่ขึน้อยา่งค่อยเป็นค่อยไปในระยะ
หลงั โดยการเขา้ถงึเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตมสีดัสว่นประมาณรอ้ยละ 12 ของจาํนวนประชากรทัง้
ประเทศหรอืมจีํานวนประมาณ 7.6 ลา้นรายในปี 2548 แมว้่าการเตบิโตของจํานวนผูใ้ช้
อนิเทอรเ์น็ตจะชะลอตวัลง แต่ปรมิาณการใชอ้นิเทอรเ์น็ตนัน้มอีตัราการขยายตวัเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง ความกว้างของช่องสญัญาณรบัส่งขอ้มูลมกีารขยายตวัเพื่อรองรบักบัความต้องการ 
ในขณะทีเ่ทคโนโลยกีารเชื่อมต่อไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามเรว็มากขึน้ โดยการขยายบรกิารจาก
อินเทอร์เน็ตความเร็วปกติไปสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งเริ่มมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากน้ีราคาค่าบรกิารอนิเทอรเ์น็ตกม็แีนวโน้มลดตํ่าลงกว่าเดมิ ประกอบกบัการพฒันาคอน
เทนท์หรือเน้ือหาที่มีความหลากหลายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามสําหรับธุรกิจให้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตนัน้กม็กีารเปลีย่นแปลงรปูแบบของการประกอบธุรกจิภายหลงัจากที ่คณะกรรมการ
กจิการโทรคมนาคม หรอื กทช. ไดเ้ริม่ใหใ้บอนุญาตใหมแ่ก่ผูป้ระกอบการยิง่เป็นการกระตุน้ให้
ภาพรวมของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตมคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม ระดบัความแพรห่ลาย 
(penetration rate) ของการอนิเทอรเ์น็ตสามารถวดัไดจ้ากจํานวนผูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตเทยีบกบั
จาํนวนประชากรของประเทศ ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศได ้ดงัน้ี 
       ความแพรห่ลายของการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในประเทศยงัอยูใ่นระดบัตํ่า เมือ่เทยีบกบัประเทศที่
พฒันาแลว้อย่างสหรฐั และ องักฤษ ทีม่อีตัราการใชอ้นิเทอรเ์น็ตประมาณรอ้ยละ 55 ของ
ประชากรทัง้ประเทศ และหากเทยีบกบัประเทศในแถบเอเชยีดว้ยกนัอย่างเกาหลใีต้ซึ่งมอีตัรา
การใชอ้นิเทอรเ์น็ตสงูถงึรอ้ยละ 60 ของจาํนวนประชากร และมาเลเซยีประมาณรอ้ยละ 34.41 
ของจาํนวนประชากร มกีารกระจุกตวัอยู่ในเขตเมอืงมาก นอกเหนือจากการเปรยีบเทยีบอตัรา
การใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรกบัประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ยงัพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตใน
ประเทศกย็งัมกีารกระจุกตวัในเขตกรงุเทพฯ ปรมิาณการไหลเวยีนของขอ้มลูสงูขึน้และความเรว็ 
(bandwidth) ในการเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตเพิม่ขึน้ มกีารเตบิโตถงึรอ้ยละ 60-90 ต่อปี  
กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่อายุ 15-24 ปี โดยมสีดัส่วนถงึรอ้ยละ 52 ของจํานวนผูใ้ชร้วมทัง้
ประเทศการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในสถานประกอบการมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ตวัเลขในปี 2547 นัน้มสีถาน  
ประกอบการรอ้ยละ 8 ทัว่ประเทศใชอ้นิเทอรเ์น็ตในการทําธุรกจิและการตดิต่อสื่อสารอื่นๆ ซึง่
เป็นสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้จากเดมิทีม่เีพยีงรอ้ยละ 4 ในปี 2545  
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        ศูนยว์จิยักสกิรไทย ไดค้าดการณ์แนวโน้มของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตในระยะปานกลางนับ
จากน้ี ในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี  จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารใน 3 ปีขา้งหน้า แนวโน้มการใชอ้นิเทอรเ์น็ตใน
ประเทศไทย มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง โดย ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประมาณการตัวเลข
ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตในประเทศไทยจะสงูถงึประมาณ 10.1 ลา้นคนในปี 2551 มอีตัราการ
เตบิโตประมาณรอ้ยละ 10 ต่อปี (2549-2551) และมแีนวโน้มเคลื่อนตวัไปในภูมภิาคมากยิง่ขึน้ 
กลุ่มทีม่กีารใชอ้นิเทอรเ์น็ตมาก ยงัคงเป็นกลุ่มนกัเรยีน/นกัศกึษาและกลุ่มคนทาํงาน คดิเป็นรอ้ย
ละ 60-70 ของผูใ้ชท้ัง้หมด โดยเป้าหมายของการใชจ้ะมุ่งไปทีอ่นิเทอรเ์น็ตสําหรบัการเรยีน 
คน้ควา้ และการสื่อสาร ซึง่กลุ่มน้ีจะมคีวามคุน้เคยต่อเทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตค่อนขา้งมาก และ
กลุ่มผูใ้ชใ้นต่างจงัหวดัจะมจีํานวนมากขึน้ จํานวนผูใ้หบ้รกิารมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ทัง้จากกลุ่มผู้
ใหบ้รกิารรายเดมิและกลุ่มผูใ้หบ้รกิารรายใหม่ทีย่งัไมเ่คยใหบ้รกิารเขา้มาขอใบอนุญาตเพิม่เตมิ
ดว้ย การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีมคีวามเป็นไปไดม้ากว่า เทคโนโลยกีารเชื่อมต่อโครงขา่ย
อนิเทอรเ์น็ตจะมกีารเปลีย่นแปลงในช่วงระยะ 3-5 ปีขา้งหน้า โดยเฉพาะในสว่นของความเรว็ใน
การเชื่อมต่อ อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูจะกลายเป็นการเชื่อมต่อทีไ่ดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้  การ
ประยุกตใ์ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต การเตบิโตของการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและการพฒันาใหอ้นิเทอรเ์น็ต
มคีวามเรว็เพิม่มากขึ้นอย่างต่อเน่ืองนัน้ก่อให้เกดิประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย ทัง้ในด้าน
การคา้ ดา้นการสื่อสาร ด้านการศกึษา และดา้นความบนัเทงิ เป็นต้น ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาการ
เตบิโตของบรกิารต่างๆ นัน้มอียา่งต่อเน่ือง ซึง่การใชอ้นิเทอรเ์น็ตในระยะ 3 ปีขา้งหน้านัน้ จะมี
ทัง้บรกิารจากภาครฐัและภาคเอกชน โดยมบีรกิารทางดา้นบนัเทงิเป็นบรกิารทีไ่ดร้บัความนิยม
มาก  
       โดยสรุปแล้ว ศูนย์วิจยักสิกรไทย มคีวามเหน็ว่า บรกิารอนิเทอร์เน็ตนัน้จะมแีนวโน้ม
เตบิโตขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2551 นัน้ จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารน่าจะสงูถงึกว่า 10 ลา้นคน หรอืมี
การเตบิโตประมาณรอ้ยละ 10 ต่อปี จากปี 2548-2551 อยา่งไรกต็ามตวัเลขดงักล่าวยงัคงเป็น
ตวัเลขประมาณการณ์เบื้องต้นเท่านัน้ การเติบโตของบรกิารอนิเทอร์เน็ตยงัต้องอาศยัปจัจยั
เกื้อหนุนอกีหลายประการคอื ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ ราคาค่าบรกิาร การใชอ้นิเทอรเ์น็ตไป
ในทางที่ไม่เหมาะสม ความพรอ้มของเทคโนโลย ีและมาตรการในการส่งเสรมิการให้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตเป็นไปอยา่งทัว่ถงึ และ บทบาทในการกํากบัดแูลการใหบ้รกิารของ กทช. ทีจ่ะมผีล
ต่อการเติบโตของบริการอินเทอร์เน็ตในประเทศเป็นอย่างมาก หาก กทช. มีแนวทางการ
ดําเนินงานทีด่ ีส่งเสรมิใหเ้กดิการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม ส่งเสรมิใหเ้กดิการบรหิารและ
จดัการแก่ธุรกิจบริการมีต้นทุนการให้บริการที่ตํ่ า นอกจากน้ียงัจําเป็นต้องส่งเสริมการนํา
เทคโนโลยสีมยัใหม่มาใชเ้พื่อใหเ้ครอืขา่ยใหบ้รกิารครอบคลุมและทัว่ถงึ และมรีาคาทีเ่ป็นธรรม
ทัว่ประเทศ ย่อมทําให้บรกิารอนิเทอร์เน็ตมกีารเติบโตและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศได้
อยา่งเตม็ที ่ 
 



       ประวติัผูศึ้กษา 
 

        นางสาว วชัรวรี ์ซื่อตรงสุขสริ ิเกดิวนัที ่29 เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2527 สําเรจ็การศกึษา
ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ จากมหาวทิยาลยั ราชภฎัสวนดุสติ เมื่อปีการศกึษา 2549 และ
ศึกษาต่อในระดบัปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปี 2551  เขา้ทาํงานทีธ่นาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาขาท่า
อากาศยานสวุรรณภมู ิตัง้แต่ปี 2550 จนถงึปจัจุบนั 
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