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บทคดัย่อ 
 

จากความนิยมใชบ้ตัรเครดติกนัอยา่งแพรห่ลายในปจัจบุนั ไดท้ าใหผู้ป้ระกอบการต่างให้

ความส าคญักบัธุรกจินี้มากขึน้ ธนาคารพาณิชยไ์ทย หรอื สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศใน

ประเทศไทย ที่เป็นผูอ้อกบตัรรายใหญ่รายเดมิทีต่่างใช้แผนการตลาดเชงิรุกเพื่อหวงัที่จะรกัษา

และเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงบรษิัทผู้ประกอบธุรกจิบตัรเครดติที่มใิช่

สถาบนัการเงนิ (Non Bank) ทีม่บีทบาทมากขึน้ในตลาดบตัรเครดติมกีารแข่งขนัสูงมากและอาจ

ก าลังเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวเนื่ องจากปริมาณการออกบัตรเริ่มมีการชะลอตัวลง  ผู้ศึกษาจึงได้

ท าการศกึษาคน้ควา้ เรือ่ง ปญัหาและก าหนดกลยุทธก์ารเพิม่ยอดบตัรเครดติของธนาคารทหาร

ไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสาเหตุและปจัจยัที่มผีลต่อยอดบตัรเครดติ

ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ที่มจี านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางธนาคาร

ก าหนดไว้ ศึกษาปจัจยัทางสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อยอดบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย 

จ ากดั (มหาชน) ทีม่จี านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีท่างธนาคารก าหนดไว ้และเพื่อก าหนดกล

ยทุธใ์นการเพิม่ฐานลกูคา้ใหมใ่หก้บับตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ผลการศกึษา พบว่า ธุรกิจบตัรเครดตินัน้มกีารแข่งขนักนัสูงมาก อีกทัง้ยงัมชีนิดและ

ประเภทของบตัรเครดติเกดิขึน้ใหม่อกีมากมาย ส่งผลใหย้อดบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย 

จ ากดั (มหาชน) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวนลูกค้าที่มคีวามประสงคจ์ะยกเลกิบตัรเครดติ



จ 

สงูขึน้ อาจสูญเสยีลูกคา้ใหคู้่แข่งทัง้คู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อมได ้และอาจเกดิการขาดทุน 

เน่ืองจากผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

แนวทางการแก้ไขปญัหาเชงิกลยุทธ์ที่เลอืกใช้ คอื กลยุทธ์การเจรญิเติบโตแบบเจาะ

ตลาด เป็นความพยายามทีจ่ะเพิม่ยอดขายในผลติภณัฑเ์ดมิ ในตลาดเดมิ โดยใชค้วามพยายาม

ในการด าเนินงานที่มากกว่าเดมิ และเพิม่การท าการตลาดให้กบัสนิคา้และบรกิารให้มากยิง่ขึน้ 

กลยุทธท์ี่ใช้ความแตกต่าง เพื่อมุ่งเน้นความแตกต่างกบัคู่แข่งในด้านการใหบ้รกิาร สรา้งความ

ได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการสรา้งความแตกต่างของการบรกิาร เช่น ร่วมมอืกบัพนัธมติร 

พฒันาผลติภณัฑ์และบรกิารให้มากขึน้ เพิม่ส่วนประสมสนิค้า (Product Mix) ให้มคีวาม

หลากหลายเพื่อตอบสนองวถิกีารด าเนินชวีติในปจัจุบนั เพื่อการอบรมพนักงานทีเ่น้นความรู้

เรือ่งบตัรเครดติบรกิารทีร่วดเรว็และสรา้งความประทบัใจในประสบการณ์ซือ้สนิคา้ทีร่า้น และท า

โปรโมชัน่ให้สอดคล้องกบัความต้องการลูกคา้เพื่อรกัษายอดการใชแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาด 

กลยุทธก์ารตลาดบรกิาร (7 P’s Strategy)  โดยการสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ ์ก าหนด

ราคาค่าใช้จ่ายในการท าบัตรเครดิต หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสิทธ

ประโยชน์ สิง่อ านวยความสะดวก และบรกิารที่ได้รบั เพิม่ความสามารถในการให้บรกิารแก่

ลกูคา้ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธส์นิคา้และบรกิารใหแ้ก่ผูบ้รโิภค

ได้รบัรู้มากขึ้น นอกจากนี้ควรมกีารท าการส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้คะแนน

สะสมจากบตัรเครดติ การใหส้่วนลดของคะแนนในบางช่วงเวลา และการแลกของพรเีมยีม เป็น

ตน้ 
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การค้นคว้าฉบบันี้ส าเรจ็ลงได้ โดยได้รบัความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ยุพนิ พทิยา
วฒันชยั ที่กรุณาให้ค าปรกึษา แนะแนวทางค้นคว้าตลอดจนให้ข้อมูลและข้อคดิเห็น อนัเป็น
ประโยชน์ต่อการศกึษาครัง้นี้จนเสรจ็สมบรูณ์ ซึง่ผูศ้กึษาขอกราบขอบพระคุณอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครวัทีใ่หก้ารสนับสนุนในการมาศกึษา
ต่อระดบัปรญิญาโท รวมถงึไดค้อยวางรากฐานทีด่ใีห้กบัชวีติของขา้พเจา้ และขอบคุณเพื่อนๆ 
รวมถึงพี่ๆ น้องๆ ในชัน้เรยีนทุกคนของข้าพเจ้า ที่ได้ให้ก าลงัใจ ค าแนะน า หรอืแม้กระทัง่
ประสบการณ์ต่างๆ ที่แต่ละท่านได้สัง่สมมา และคอยช่วยเหลือกันและกันเสมอมา ตลอด
ระยะเวลาในการท าการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี 

สุดท้ายนี้ทางผู้จดัท าหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบบันี้จะเป็น
ทางเลอืก และเป็นประโยชน์ส าหรบัท่านทีส่นใจทีจ่ะน าความรูจ้ากรายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเองฉบบัน้ี เพื่อน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต รวมถงึต่อยอดในเรือ่งต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการพฒันา
องคค์วามรูท้ีม่อียูอ่ยา่งยิง่ๆ ขึน้ไปดว้ย 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ช่ือองคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

1.1 ช่ือองคก์ร 
 ชื่อบรษิทั  : ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
     TMB Bank Public Company Limited (TMB) 

การประกอบธุรกจิ :     ธนาคารพาณิชยท์ุกประเภทตามทีก่ าหนดใน 
                                                   พระราชบญัญตักิารธนาคารพาณชิย ์และประกอบ 
                                                   กจิการประเภทอื่นๆ ทีเ่กยีวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร 
                                                    ทางการเงนิตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกระทรวง 
                                                    การคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน 
                                                    ทีเ่กีย่วขอ้ง 

ตราสญัลกัษณ์  :  
 ทีต่ัง้ส านกังานใหญ่  : 3000 ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร  

                                        กรงุเทพฯ 10900  
Home Page  : www.tmbbank.com  
โทรศพัท ์  : 0-2299-1111 
โทรสาร   : 0-2273-7640, 0-2299-2758 
TMB Phone Banking : 1588 

 ทุนจดทะเบยีน  : 437,087 ลา้นบาท 
 ทุนช าระแลว้  : 435,287 ลา้นบาท 
 มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้ : 10.00 บาท 
 

ประวติัความเป็นมาและพฒันาการท่ีส าคญั 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) ถอืก าเนิดขึน้จากความคดิรเิริม่ของ จอมพลสฤษดิ ์

ธนะรชัต ์ทีต่อ้งการรวบรวมเงนินอกงบประมาณแผ่นดนิของทหารทีก่ระจดักระจายอยู่ตามแหล่ง
ต่าง ๆ เขา้ด้วยกนั โดยจดัตัง้เป็นสถาบนัการเงนิในรูปของธนาคาร เพื่ออ านวยความสะดวกใน
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การให้บริการทางการเงินแก่ข้าราชการทหาร เป็นการเพิ่มสวัสดิการทางการเงินให้แก่
ขา้ราชการทหารและครอบครวั 

จดทะเบยีนหนังสอืบรคิณหส์นธเิพื่อก่อตัง้ “ธนาคารทหารไทย จ ากดั” หรอื “The Thai 
Military Bank, Ltd.” เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2499 โดยมทีุนจดทะเบยีนเป็นจ านวน 10.0 ลา้นบาท 
แบ่งเป็น 100,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100 บาท ผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการทหารทัง้ในและ
นอกประจ าการ ตลอดจนหน่วยงานทหาร ท าใหธ้นาคารทหารไทย มผีูถ้อืหุน้ในระยะแรกจ านวน 
4,982 ราย นบัเป็นธนาคารพาณิชยท์ีม่กีารกระจายการถอืหุน้ไปสู่บุคคลต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
ตัง้แต่แรกเริม่ก่อตัง้ 

 
วิสยัทศัน์ (Vision)  
 
“To be the LeadingThai Bank with World Class Financial Solutions” 

ธนาคารไทยชัน้น า มาตรฐานระดบัโลก 
 

เป็นธนาคารพาณิชย์ชัน้น าที่มุ่งให้บรกิารทางการเงนิที่มคีุณภาพครบวงจร  ตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม เป็นธนาคารที่มกีารเจรญิเตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนื ด าเนิน
ธุรกิจโดยให้ความส าคญักบัผู้ถอืหุ้น พนักงาน สงัคม และส่วนรวม ภายใต้หลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี

 
ปณิธานในการด าเนินธรุกิจ (Mission)  

 เขา้ใจและน าเสนอบรกิารทางการเงนิที่มคีุณภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้ 

 เพิม่มลูค่าและผลตอบแทน แก่ผูถ้อืหุน้ อยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื 
 เชื่อมัน่และพฒันาให้พนักงานแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และให้ผลตอบแทน

ตามผลปฎบิตังิาน 
 สรา้งคุณค่าใหส้งัคม และด าเนินงานตามหลกับรรษทัภบิาล 
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เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ (Target) 
แผนกลยทุธ ์3 ปี ก าหนดความมุง่หวงัใน 5 ดา้น  

 
 

         

 
 

        
        

 

         
         
         
         
         
 

 

 
  
  
   

 
 

        
         
         
          โดยเปรยีบเสมอืนบา้น ซึง่ประกอบไปดว้ยพืน้ฐานส าคญั 3 ส่วนและ 2 เสาหลกั ส่วน
ของหลงัคาบา้น คอื สิง่ที ่TMBตอ้งการไปใหถ้งึดว้ยความภาคภูมใิจใน 5 ปีขา้งหน้า โดยเริม่ต้น
จากพืน้ฐานทีส่ าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1 ลกูคา้ เราตอ้งการใหล้กูคา้มคีวามผกูพนักบัธนาคาร  
ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลทีด่ ี ความสมัพนัธท์ีด่ ี กบัหน่วยงานทีเ่ป็น Regulator 

เช่น ธปท. กลต. ใหค้วามชื่นชมและยกย่องธนาคารทหารไทยเป็น
ตวัอย่างใหก้บัธนาคารอื่นๆ ส่วนนี้ถอืเป็นประเดน็ส าคญั เพราะการ ที ่
TMB เป็นทีเ่ชื่อมัน่ จะท าใหก้ารพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  นัน้งา่ยขึน้  

ส่วนที ่3 เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัทีสุ่ด คอื พนักงานทุกคนในองคก์ร ทัง้ทีส่ านักงาน
ใหญ่ และสาขาทัว่ประเทศ จะเป็นคนทีจ่ะท าใหส้ิง่ทีเ่รามุ่งหวงัเกดิผล
ส าเรจ็ได ้ 

 
ส่วนถดัมาประกอบดว้ย 2 เสาหลกัส าคญั ทีก่ าหนดเป้าหมายไวช้ดัเจนใน 3 ปีขา้งหน้า 

คอื  
เสาที ่1  TMB เป็นผูน้ า 
เสาที ่2 TMB จะต้องสามารถท าก าไรทีย่ ัง่ยนื ซึง่จะสะทอ้นความพงึพอใจของ

ลูกคา้ สะทอ้นถงึความสามารถในการจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพ และ

   ความเป็นผู้น าตลาด 

   ความสามารถท าก าไร 
        อย่างยั่งยนื 

   ความ‘ผูกพัน’ของลกูค้า 

   การก ากับดูแลที่ ‘ด’ี 

   บ้านที่พนักงาน ‘เลือก’ 
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สะทอ้นถงึประสทิธภิาพของชาว TMB ทีจ่ะน าความเจรญิใหก้บัองคก์ร 
Aspirations for 2010 -2012 

 
ภาพลกัษณ์ (Image) 
ในปจัจบุนั สภาวะการแข่งขนัในแวดวงธนาคาร ทวคีวามเขม้ขน้มากขึน้เรื่อยๆ TMB จงึ

มวี ัตถุประสงค์ที่จะด าเนินการปรบัเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร (Transformation) ให้มี
ประสทิธภิาพสูงสุดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลง และสามารถก้าวขึน้เป็นธนาคารชัน้น า 
มาตรฐานระดบัโลกให้ส าเรจ็ภายใน 3-5 ปี และสิง่ทีส่ าคญัที่จะช่วยผลกัดนัให้ธนาคาร สามาถ
พชิติเป้าหมายที่วางไว้อย่างแม่นย านัน่คอืการที่พนักงานในธนาคารทุกคนมวีฒันธรรมในการ
ปฎิบตัิงาน มแีนวทางและทศันคติต่อการท างานในทศิทางเดยีวกนั และสามารถดงึศกัยภาพ 
ของตนเองมาใชไ้ดอ้ยา่งเตม็ 

ความสามารถ วฒันธรรมนัน้เรยีกว่า “ TMB WAY” ซึง่มทีัง้หมด 5 ประการ  
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 ยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer Centricity ) ธุรกรรมของ TMB เกี่ยวขอ้ง
กับการบริการเป็นหัวใจส าคัญ ดงันัน้ลูกค้าจึงเปรียบเสมือนคนพิเศษของเรา เพราะเหตุนี้
พนักงานของ TMB จงึท างานด้วยทศันคตทิี่ว่า ลูกค้าเป็นความรบัผดิชอบของเราทุกคนต้อง
ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัท างาน เพื่อสรา้งความประทบัใจและมอบประสบการณ์ที่ดทีี่สุดให้กบัลูกค้า
ของเรา  

 สื่อสารอย่างเปิดกวา้ง (Open Communications) เปิดใจเตม็ทีใ่นการสื่อสารซึง่
กนัและกนักลา้ทีจ่ะเสนอะแนะอยา่งสรา้งสรรคแ์ละตรงไปตรงมา ขณะเดยีวกนักพ็รอ้มทีจ่ะเปิดใจ
รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น สิง่เหล่าน้ีจะท าให ้TMB เป็นองคก์รทีม่กีารเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ อยู่เสมอ
และสามารถน ามาพฒันา ปรบัปรงุการท างานของเราใหด้ยีิง่ขึน้  

 มุ่งมัน่สรา้งความส าเรจ็ ( High Performance) มคีวามรบัผดิชอบต่องานทีไ่ดร้บั
มอบหมายอย่างเต็มที่ มกีารช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัมกีารท างานเป็นทมีโดยค านึงถงึประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าส่วนตน เพื่อผลลพัธ์ที่ได้คอื งานที่ส าเรจ็และมมีาตรฐานสูง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง ไมว่่าจะเป็น TMB ผูถ้อืหุน้ พนกังาน รวมทัง้สงัคม  

 รูจ้กับรหิารความเสี่ยง (Risk Management) สิง่ส าคญัที่สุดส าหรบัธุรกจิของ 
TMB คอืการบรหิารความเสีย่งเป็นหน้าทีข่องพนกังานทุกคน ในทุกๆ หน่วยงานต้องท างานดว้ย
ความเขา้ใจในผลลพัธแ์ละผลกระทบ ทีอ่าจเกดิขึน้ขากความเสีย่งหลากหลายรปูแบบ เพราะถ้า
พนักงานมปีระสบการณ์ ในด้านการบรหิารความเสี่ยงที่เกดิขึน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อให้
ลกูคา้เกดิความเชื่อมัน่ในความส าเรจ็ของธุรกจิและเชื่อมัน่ใน TMB มากขึน้ไปดว้ย  

 ยดึมัน่ในความถูกต้อง (Integrity) ความถูกต้องและความซื่อสตัย ์ถอืเป็นสิง่
ส าคญัทีพ่นักงาน TMB ทุกคนต้องม ีการท างานทุกอย่างต้องค านึงถงึสิง่เหล่านี้เป็นอนัดบัแรก
เช่นเดยีวกบัการรกัษาในค ามัน่สญัญาที่มต่ีอลูกคา้ เป็นเรื่องที่ทุกคนควรปฎบิตั ิเพราะลูกคา้จะ
กลบัมาใช้บรกิารอกีหรอืไม่นัน้ขึ้นอยู่กบัว่าพนักงานจรงิใจและใส่ใจกบัเขามากแค่ไหน ในการ
ใหบ้รกิารตามค ามัน่ในสญัญา 

 
สร้างความแตกต่างในตลาด  
TMB มุง่เน้นท าความเขา้ใจ ทัง้ลูกคา้กลุ่มรายย่อย ลูกคา้ธุรกจิเอสเอม็อ ีและธุรกจิขนาด

ใหญ่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่ยงัถูกละเลย หรอืไม่ได้รบัการตอบสนองที่ดอีย่างเพยีงพอ 
จากคู่แข่ง เพื่อมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ บริการทางการเงนิ หรือแม้กระทัง่ทางเลือกที่
แตกต่าง ใหลู้กคา้ทุกกลุ่มสามารถผลกัดนัเป้าหมายทีต่ ัง้ไวใ้หเ้ป็นไปได ้เพื่อธุรกจิก้าวไกลอย่าง
เต็มศักยภาพ และส่งเสรมิเป้าหมายการเป็นองค์กร ที่มลีูกค้าเป็นศูนย์กลางเป็นองค์กรที่มี
ประสทิธภิาพสงู  
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แนวทางการด าเนินธรุกิจและกลยทุธข์องธนาคาร (Strategy) ปี 2553-2557 
เพื่อบรรลุเป้าหมายในการด าเนินงาน ธนาคารใช้กลยุทธ์การใช้เงินฝากเป็นตัวน า 

(Deposit-Led Strategy) เป็นกลยุทธห์ลกั ธนาคารเชื่อว่าปจัจุบนัลูกค้ายงัไม่ได้รบับรกิารทาง
การเงนิที่ตรงกับความต้องการที่แท้จรงิ ลูกค้าต้องปรบัตัวเข้า  หาบรกิารต่าง ๆ ที่ได้รบัจาก
ธนาคารชัน้น าของประเทศ ธนาคารเลง็เหน็ถงึโอกาสในการสรา้งความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆ
โดยใหบ้รกิารในสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ ทัง้ความตอ้งการภายนอก (explicit needs) และความต้องการ
ภายใน (latent needs) ดงันัน้ธนาคารจงึใช้กลยุทธ์การใหบ้รกิารและการด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ 
(Service & Operational Excellence) และ กลยุทธก์ารมผีลติภณัฑท์างการเงนิทีม่มีลูค่าเพิม่แก่
ลกูคา้ (Value-Added Financial Services) เพื่อเสรมิใหก้ลยทุธห์ลกัมคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

1. Deposit-Led Strategy 
กลยุทธ์การใช้เงนิฝากเป็นตวัน า (Deposit-Led Strategy) เป็นวธิกีารที่จะท าให้

ธนาคารสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้น าในตลาดและสรา้งผลก าไรทีย่ ัง่ยนื จากกลยุทธน์ี้ ธนาคาร
จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยผ่านทางผลิตภัณฑ์ธุรกรรมเงินฝาก 
(Transactional deposit account) ในกระบวนการนี้เอง ธนาคาร มโีอกาสที่จะเขา้ใจความ
ต้องการของลูกคา้อย่างแทจ้รงิผ่านทางธุรกรรมทีลู่กคา้ท าเป็นประจ า ดงันัน้ธนาคารจะสามารถ
เพิม่ระดบัความสมัพนัธ์กบัลูกค้าได้โดยเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิที่มมีูลค่าเพิม่ให้แก่ลูกค้า
อย่างครบวงจรและตอบสนองความต้องการตามช่วงชีวิตของลูกค้าที่แตกต่างกันไป  ใน
ขณะเดยีวกนังบดุล สภาพคล่องและความเสีย่งจะตอ้งมกีารบรหิารจดัการทีด่เีพื่อบรรลุเป้าหมาย
ในการสรา้งผลก าไรทีย่ ัง่ยนื 

2. Service & Operational Excellence 
เพื่อทีจ่ะคงความสมัพนัธท์ีย่ ัง่ยนืกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย กลยุทธก์ารใหบ้รกิารและ

การด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ (Service & Operational Excellence) มคีวามส าคญัในการสรา้งความ
พงึพอใจให้กบัลูกค้า และในขณะเดยีวกนัท าให้การบรหิารจดัการต้นทุนของธนาคารได้ดขีึ้น 
โดยการจดัการต้นทุนได้ดจีะท าใหธ้นาคารสามารถเสนอมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีอื่นๆมากยิง่ขึน้ ธนาคารใหค้วามส าคญัใน 3 ดา้นทีม่คีวามส าคญักบัลูกคา้ คอื 
กระบวนการด าเนินงาน พนักงานและช่องทางการให้บรกิาร ธนาคารจะท าให้กระบวนการ
ด าเนินงานทีม่คีวามส าคญักบัลูกคา้มคีวามง่าย สะดวกรวดเรว็และเชื่อถอืได ้ลูกคา้ไดร้บับรกิาร
จากพนักงานของธนาคารทีม่คีวามรูค้วามสามารถและใส่ใจในการใหบ้รกิาร นอกจากนี้ธนาคาร
จะใหบ้รกิารลกูคา้ผ่านทางช่องทางการใหบ้รกิารทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดในตลาดและง่ายต่อการเขา้ถงึ 
อกีทัง้ธนาคารจะท าให้สาขาและศูนย์ธุรกิจมมีากพอกบัความต้องการของลูกค้าและตัง้อยู่ใน
บรเิวณทีใ่หค้วามสะดวกกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  
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3. Value-Added Financial Services  
ธนาคารเชื่อว่าปจัจุบันลูกค้ายังไม่ได้รบัผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความ

ต้องการจากธนาคารอื่นๆ ดงันัน้ ธนาคารตัง้ใจทีจ่ะน าเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิทางเลอืกที่
ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จรงิแต่ยงัไม่ได้ถูกให้บรกิารโดยธนาคารชัน้น าอื่นๆ  
Supply chain solution เป็นหน่ึงในบรกิารทางการเงนิทีเ่พิม่คุณค่าและใหป้ระโยชน์อย่างมากทัง้
กบัลูกค้าและธนาคาร ลูกค้าจะสามารถบรหิารจดัการกระแสเงนิสดและงบดุลได้ดขีึน้ ในขณะที่ 
ธนาคารสามารถเขา้ใจวงจรธุรกจิไดอ้ยา่งครบถว้น และสามารถเสนอบรกิารทีร่าคาเหมาะสมกบั
ระดบัความเสีย่งทีแ่ทจ้รงิของลกูคา้ 

 
1.2 การประกอบธรุกิจของธนาคาร 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิด้านธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ

ตามทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั โดยไดร้บัความเหน็ชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย 
และประกอบธุรกิจด้านหลกัทรพัย์ ตามที่ได้รบัอนุญาตจากกระทรวงการคลงั     โดยความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์การใหบ้รกิารของธนาคารนัน้
มุง่สนองความตอ้งการของลูกคา้ประเภทต่างๆ ผ่านเครอืข่ายสาขารวมทัง้สิน้ 483 สาขา เครื่อง
เอทเีอม็ จ านวน 2,271 เครื่อง รวมทัง้ใหบ้รกิารผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกสป์ระเภทต่างๆ    ธุรกจิ
ทีธ่นาคารใหบ้รกิารประกอบดว้ย 

1. ธรุกิจธนาคารพาณิชย ์ เป็นการประกอบธุรกจิตาม พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย ์ไดแ้ก่ 
การรบัฝากเงนิ  การปล่อยสนิเชื่อ  การรบัโอนเงนิ  การรบัซื้อลด  การค ้าประกนั  การอาวลั  
การซื้อขายเงนิตราต่างประเทศ  การโอนเงนิระหว่างประเทศ  การออกแลตเตอรอ์อฟเครดติ 
การบรกิารบตัรเงนิสด (ATM) การบรกิารบตัรเครดติ  การรบัฝากทรพัยส์นิ  และการใหบ้รกิาร
ธนาคารผ่านทางโทรศพัท ์

2. ธรุกิจวิเทศธนกิจ  ไดแ้ก่  บรกิารวเิทศธนกจิเพื่อการใหกู้้ยมืในต่างประเทศ (Out-
Out) บรกิารวเิทศธนกจิเพื่อการกูย้มืในประเทศ (Out-In) และบรกิารวเิทศธนกจิอื่นๆ อาท ิ การ
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศ  การอาวัล  การรบัรองหรือค ้าประกันหนี้ใดๆ ที่เป็น เงินตรา
ต่างประเทศ  และการบรกิารจองอตัราแลกเปลีย่นล่วงหน้า เป็นตน้ 

3. ธุรกิจวาณิชธนกิจ ได้แก่ การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน การเป็นตัวแทนการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนและตราสารทุน การค้าและจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยอ์นัเป็นตราสารแห่งหนี้ 
การบรหิารกองทุนส ารองเลี้ยงชพี การบรหิารกองทุนส่วนบุคคล และการรบัฝากหลกัทรพัย ์
(Custodian) 

4. ธรุกิจอ่ืนๆ ตามท่ีได้รบัอนุญาตหรืออนุมติัจากหน่วยงานทางการท่ีก ากบัดแูล  
เช่น การรว่มเป็นพนัธมติรกบับรษิทัประกนัโดยการเป็นตวัแทนจ าหน่ายประกนั 
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 1.3 ลกัษณะบริการ 
 การตลาดผลิตภณัฑแ์ละการบริการท่ีส าคญั 

 ผลิตภณัฑสิ์นเชือ่   
การใหส้นิเชื่อของธนาคาร แบ่งลกัษณะการใหส้นิเชื่อออกเป็น 3 ลกัษณะ ตามสายงาน

ทีร่บัผดิชอบ 
1. กลุ่มธรุกิจขนาดใหญ่ (Corporate Banking Group)  เป็นการใหส้นิเชื่อกบั

นิตบิุคคลที่ประกอบธุรกจิ วงเงนิตัง้แต่  500  ล้านบาทขึน้ไป ลูกค้าในกลุ่มธุรกจินี้ประกบด้วย
บรษิทัที่จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรยัแ์ห่งประเทศไทย รฐับาล สถาบนัการเงนิ และบรษิทัขา้ม
ชาติที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยให้การบรกิารภายใต้หลกัการใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
ผูบ้รหิารความสมัพนัธล์กูคา้ (Relationship Manager) ธนาคารมุ่งหวงัทีจ่ะเป็นธนาคารหลกัของ
ลูกค้า สรา้งความสมัพนัธท์ีห่ลากหลาย อาท ิสนิเชื่อโครงการ (Project Finance) และสนิเชื่อ 
(Corporate Finance) เงนิทุนหมุนเวยีน การออกหนังสอืค ้าประกนั บรกิารธุรกรรมระหว่าง
ประเทศ การเขา้ร่วมให้สนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิอื่น ๆ (Syndicated loans) การให้บรกิารนัก
ลงทุน การให้บรกิารบรหิารเงนิสด รวมไปถงึ การให้สนิเชื่อแบบ Supply Chain โดยไดแ้บ่ง
ลกูคา้  ออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ย โดยพจิารณาจากยอดขายต่อปีเป็นหลกัดงันี้ 

 ลกูคา้บรรษทัธุรกจิขนาดใหญ่ (Multi-Corporate) มยีอดขายตัง้แต่ 5,000 
ลา้นบาทต่อปี 

 ลกูคา้บรรษทัธุรกจิ (Corporate) มยีอดขายตัง้แต่ 500 - 5,000 ลา้นบาทต่อ
ปี 

2. กลุ่มธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Banking Group)     กลุ่ม
ลูกค้าธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารมุ่งเน้นการให้บรกิารองค์กรขนาดกลางและ
ขนาดย่อมทีม่รีายไดต่้อปีไม่เกนิ 500 ลา้นบาท โดยไดแ้บ่งลูกคา้ SME ออกเป็น 2 กลุ่มย่อย 
โดยพจิารณาจากยอดขายต่อปีเป็นหลกัดงันี้ 

 ผูป้ระกอบการขนาดกลาง (Medium Enterprise) มยีอดขายตัง้แต่ 50 ลา้น
บาท ถงึ 500 ลา้นบาทต่อปี 

 ผูป้ระกอบการขนาดย่อม (Small Enterprise) มยีอดขายน้อยกว่า 50 ลา้น
บาท 

โดยที่ผ่านมาธนาคารได้มกีารพฒันามผีลติภณัฑท์างการเงนิและสนิเชื่อต่างๆ รวมถงึ
แผนการส่งเสรมิการตลาดทีห่ลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดงันี้ 

 TMB SME Business Account เป็นบญัชกีระแสรายวนัทีใ่หด้อกเบีย้ตาม
ยอดคงเหลอืทุกวนั และคดิค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายส าหรบัธุรกรรมการรบั
จา่ยเงนิกบัคู่คา้ผ่านเคาน์เตอรข์องธนาคารเป็นหลกั 
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 TMB 3 Times Credit เป็นสนิเชื่อทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการขยายธุรกจิ 
ทัง้เพิม่เงนิทุนหมนุเวยีน และลงทุนในสนิทรพัยถ์าวร  

 TMB SME 3 Time Express Credit เป็นสนิเชื่อทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้น
การขยายธุรกจิ เหมาะส าหรบัลูกคา้ทีต่้องการวงเงนิสนิเชื่อไม่เกนิ 20 ลา้น
บาท 

 O/D For Buyer เป็นวงเงนิกู้เบกิเงนิเกนิบญัชทีี่เพิม่สภาพคล่องให้กลุ่ม
ลกูคา้ธุรกจิ SME ผูป้ระกอบการขนาดกลาง 

 Supply Chain Financing เป็นสนิเชื่อทีส่นับสนุนผูซ้ือ้ – ผูข้าย SME ที่
เป็นคู่คา้ของลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ของธนาคาร  

3. กลุ่มลูกค้าธรุกิจรายย่อย  (Retail Banking Group)  ธนาคารได้ก าหนด
วสิยัทศัน์และกลยุทธ์เพื่อก้าวสู่การเป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยชัน้น า  และปรบัเปลี่ยนองค์กรให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธ ์“การยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง” (Customer Centricity the TMB Way) ใน
ส่วนของกลุ่มธุรกิจรายย่อย ธนาคารได้น าเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเงนิฝากและผลิตภณัฑ์
ทางการเงนิเพื่อลูกค้ารายย่อยในหลายรูปแบบ  อาท ิสนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั สนิเชื่อส่วนบุคคล 
สนิเชื่อประเภทสวสัดกิาร และสนิเชื่อบตัรเครดติ ผ่านเครอืขา่ยสาขาของธนาคาร 483 แห่ง  และตู้
เอทเีอม็จ านวน  2,271 เครื่อง  ทัว่ ธนาคารไดพ้ฒันาโครงการ Branch Transformation เป็นการ
ขยายช่องทางบรกิาร ยกระดับการให้บริการและประสิทธิภาพการท างาน และพัฒนาและ
ฝึกอบรมบุคลากร ธนาคารก็ยงัเพิม่เตมิการให้บรกิารลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ขยายเครอืข่ายสาขา
และเพิม่ช่องทางให้บรกิารให้ลูกค้าสะดวกมากยิง่ขึ้น โดยมบีรกิารอินเทอรเ์น็ตแบงกิ้ง (TMB 
Internet Banking)  บรกิารธนาคารทางโทรศพัทม์อืถอื (TMB M-Banking) และ Call Center 
(1558) เป็นตน้ ธนาคารไดแ้บ่งกลุ่มลกูคา้รายยอ่ยออกเป็น 3 กลุ่มหลกัๆ คอื 

 กลุ่มบุคคลพเิศษ (Affluent)  
 กลุ่มบุคคลระดบักลาง (Middle – Income Segment) 
 กลุ่มบุคคลทัว่ไป (Mass Segment) 

ดว้ยหวงัใหล้กูคา้ธนาคารไดร้บัความพงึพอใจสงูสุด โดยแบ่งผลติภณัฑไ์ดด้งัต่อไปนี้ 
(1) สินเช่ือรายย่อย (Consumer Credit) ธนาคารน าเสนอผลติภณัฑป์ระเภท

สนิเชื่อรายยอ่ยหลายประเภท เช่น สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั  สนิเชื่อบุคคล สนิเชื่อบตัรเครดติ  และ
ผลติภณัฑส์นิเชื่อประเภทอื่น ๆ ทัง้นี้ ธนาคารใหบ้รกิารสนิเชื่อเหล่านี้แก่ลกูคา้โดยตรงผ่านสาขา
ของธนาคาร   และไดพ้ฒันาผลติภณัฑส์นิเชื่อประเภทมหีลกัประกนั (Secured Loan) ส าหรบั
สนิเชื่อเพื่อที่อยู่อาศยั  กลยุทธ์ที่ธนาคารเลอืกใช้เพื่อตอบสนองทุกความต้องการของคนที่ฝนั
อยากจะมบี้านคอื  เสนออตัราดอกเบี้ยที่เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า  ระยะเวลาผ่อน
ช าระทีข่ยายใหย้าวนาน  การพฒันาการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็   รวมไปถงึการเพิม่จ านวนพนักงาน
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ขาย  และการมอบสทิธพิเิศษเมื่อมกีารอนุมตัิและเบกิใช้วงเงนิสนิเชื่อ นอกจากนี้   ธนาคารยงั
เดนิหน้าต่อไปเพื่อหาวธิทีี่จะตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าคอื  สนิเชื่อบ้านผ่อนสบาย
ส าหรบัโครงการทัว่ไป  สนิเชื่อบา้นพรเีมยีรส์ าหรบัลูกคา้ทีซ่ือ้ทีอ่ยู่อาศยัจากบรษิทัทีจ่ดทะเบยีน
ในตลาดหลกัทรพัยแ์ละลกูคา้ทีซ่ือ้จากโครงการทีธ่นาคารสนับสนุน  นอกจากนี้  อตัราดอกเบีย้ยงั
แบ่งตามประเภทหลกัทรพัยใ์นกรณซีือ้บา้นพรอ้มทีด่นิ หรอืหอ้งชุดคอนโดมเีนียม 

ธนาคารได้พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่ อส่วนบุคคลประเภทไม่มีหลักประกัน 
(Unsecured Loan) ไดแ้ก่ TMB Ready Cash, TMB Cash-2-Go และ TMB Balance Transfer  
ธนาคารจะมกีารเพิม่วงเงนิสนิเชื่อให้ธนาคารมกีารน าเสนอผลติภณัฑ์สนิเชื่อสวสัดกิารให้แก่
ลูกค้าที่เป็นพนักงานรฐัวิสาหกิจ  ข้าราชการ  และพนักงานบริษัทเอกชนที่ใช้บริการจ่าย
เงนิเดอืนผ่านธนาคารด้วย นอกจากนี้   ธนาคารได้ให้บรกิารบตัรเครดติ และบตัรเดบติระหว่าง
ประเทศ   โดยร่วมมอืกบั  Visa และ  Master Card  และไดม้กีารออกบตัรเครดติให้แก่ลูกค้า
ระดบักลางที่มรีายไดสู้ง (บตัรเครดติ FIT Platinum Card) บตัรเครดติส าหรบักลุ่มขา้ราชการ
ทหารชัน้ผูใ้หญ่ (บตัรเครดติ TMB Top Brass Card) และหน่วยราชการ (บตัรเครดติ TMB G 
Card) เพื่อสรา้งสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างองคก์รภาครฐัและบุคคลภายนอกกบัธนาคาร ซึง่จะช่วย
เสรมิสรา้งความภกัด ี(Loyalty) ในบตัรเครดติของธนาคาร  

      (2) ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ จากการให้บริการรายย่อย 
    ภายหลงัจากการควบรวมกจิการและการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรบัเปลีย่น

องค์กรเป็นธนาคารที่ให้บรกิารครบวงจร  (Universal Bank) ธนาคารได้มุ่งเน้นในบรกิารที่มี
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมในการให้บรกิารแก่ลูกคา้ รายย่อย ทัง้นี้  รายไดป้ระเภทค่าธรรมเนียม
ทีม่าจากธุรกรรมในกลุ่มธุรกจิรายย่อย  ไดแ้ก่  ธุรกรรมจากบรกิารเอทเีอม็  บตัรเครดติ  ค่าบรกิาร
จากธุรกรรมการฝากเงนิ  ค่าบรกิารจากการรบัช าระค่าสาธารณูปโภคเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียม
จากการให้บรกิารเครื่องรูดบตัรอตัโนมตั ิ(EDC) รวมถงึผลติภณัฑด์งัที่จะได้กล่าวต่อไป  โดย
ธนาคารเชื่อว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากฐานลูกคา้ทีม่อียู่เพื่อเพิม่รายไดป้ระเภทค่าธรรมเนียม
จากลกูคา้รายยอ่ยไดอ้ยา่งต่อเนื่องในอนาคต  นอกจากนี้  ธนาคารยงัเชื่อมัน่ว่า จะสามารถขยาย
หรอืปรบัปรงุฐานลกูคา้เพื่อเพิม่รายไดป้ระเภทค่าธรรมเนียมจากลกูคา้ในกลุ่มธุรกจิรายยอ่ยน้ี 

 
1.4 กลุ่มลกูค้า 

ธนาคารมกีารแบ่งกลุ่มลกูคา้ออกเป็น 3 กลุ่ม คอื 
1. กลุ่มลูกค้าบุคคล ให้บริการด้านเงินฝาก เงินโอนทัง้ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ บรกิารดา้นบตัรต่างๆ สนิเชื่อบุคคล ประกนัชวีติ ประกนัภยั ธนาคารอเิลก็ทรอนิก 
2. กลุ่มลูกค้าธุรกิจ เงินฝากส าหรบัธุรกิจ บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 

บรกิารเงนิโอนต่างประเทศ บรกิารดา้นการลงทุน บรกิารดา้นสนิเชื่อธุรกจิ ธนาคารออนไลน์เพื่อ
ธุรกจิ การเรยีกเกบ็ช าระเงนิ 
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3. ลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ เงนิฝากส าหรบัธุรกจิ บรกิารซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศ 
บรกิารเงนิโอนต่างประเทศ บรกิารดา้นการลงทุน บรกิารดา้นสนิเชื่อธุรกจิ ธนาคารออนไลน์เพื่อ
ธุรกจิ การเรยีกเกบ็ช าระเงนิ 

 
1.5 ส่วนแบ่งทางการตลาด 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) มสีดัส่วนทางการตลาดเป็นอนัดบัที ่6 ของธนาคาร

พาณชิยไ์ทย (ขอ้มลู ณ วนัที ่30 ธนัวาคม พ.ศ.2552) โดยวดัจากสดัส่วนดงัต่อไปนี้ 
1. จ านวนสนิทรพัยร์วม 
2. จ านวนเงนิใหส้นิเชื่อ 
3. จ านวนเงนิฝาก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงส่วนแบ่งทางตลาดของธนาคารพาณชิยไ์ทยในประเทศไทย 

NET LOANS 
ASSETS 

DEPOSITS 
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1.6 คู่แข่ง 
ตามข้อมูลการเผยแพร่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการธุรกจิสนิเชื่อ

เพื่อผูบ้รโิภค อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
1. ธนาคารพาณชิยไ์ทย ทีอ่ยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยที่

ประกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิสนิเชื่ออุปโภคบรโิภค มทีัง้หมด 14 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคาร
กรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ธนาคารทหารไทย เป็นต้น 
ซึง่มุง่เน้นใหส้นิเชื่อแก่ผูบ้รโิภคในรปูแบบทีห่ลากหลาย 

2. ธนาคารที่เป็นสาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ มทีัง้หมด 16 สถาบนั 
ผูน้ าทีโ่ดดเด่นในกลุ่มนี้ ไดแ้ก่ ธนาคารซติีแ้บงก ์ธนาคารฮ่องกงและเซีย่งไฮแ้บงกิ้งคอรป์อเรชัน่ 
จ ากดั (HSBC) เป็นตน้ 

3. สถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคารพาณิชย ์(Non – bank) รวมถงึสถาบนัการเงนิที่
จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์เพื่อประกอบธุรกิจสนิเชื่อเพื่อรายย่อย รวมทัง้สินเชื่อบตัร
เครดิต และสินเชื่อบุคคล แต่ไม่ได้รบัอนุญาตในการให้บริการเงนิฝาก มีจ านวนทัง้สิ้น 27 
สถาบนั เช่น AEON, KTC, Easy buy, First Choice เป็นต้น ทัง้นี้มเีพยีง 12 สถาบนัเท่านัน้ที่
ด าเนินธุรกจิบตัรเครดติ แม้ว่าสถาบนัการเงนิประเภทนี้จไม่ได้ถูกก ากบัดูแลโดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทย แต่การประกอบธุรกิจบตัรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อบุคคลของสถาบันการเงิน
ประเภทนี้จะต้องปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้บงัคบัที่ออกโดยกระทรวงการคลงัและธนาคารแห่ง
ประเทศไทย โดยสถาบนัการเงนิประเภทนี้มสี่วนช่วยผลกัดนัให้การกู้เงนิของกลุ่มลูกค้าที่มี
รายไดค้่อนขา้งต ่าซึง่มสีดัส่วนสงูเขา้มากูเ้งนิในระบบมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภมิู 1 แสดงสดัส่วนการใชบ้รกิารบตัรเครดติ ณ ปจัจุบนั 
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จะเห็นได้ว่าสดัส่วนการใช้บรกิารบตัรเครดติ ณ ปจัจุบนั สถาบนัการเงนิในรูปแบบที่
เรยีกว่า Non Bank มสี่วนแบ่งการตลาดของผูถ้อืบตัรเครดติมากทีสุ่ดถงึ 50% เนื่องจากการท า
โปรโมชัน่ รูปแบบของบตัร ลกัษณะการใช้งาน หรอืรายการส่งเสรมิการขายที่ทางผูจ้ดัท าสรา้ง
ใหม้คีวามน่าสนใจมากยิง่กว่าธนาคารพาณชิยท์ัว่ไปหรอืธนาคารต่างประเทศ 

 
1.7 สภาพการแข่งขนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภมิู 2 แสดงแนวโน้มการด าเนินธุรกจิของธนาคารพาณชิยไ์ทย 

ท่ีมา : ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
ในปี 2552 ที่ผ่านมา ธุรกจิหลกัของธนาคารพาณิชยไ์ทยไดร้บัผลกระทบค่อนขา้งมาก

จากกจิกรรมทางเศรษฐกจิที่ชะลอตวัลง ดงัจะเหน็ไดจ้ากอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัยท์ี่
ก่อใหเ้กดิรายไดสุ้ทธ ิ(Net Interest Margin: NIM) ทีล่ดลงเกอืบรอ้ยละ 0.30 จากปี 2551 อนั
เป็นผลจากการหดตวัของเงนิให้สนิเชื่อ และอตัราดอกเบี้ยที่ลดลง ซึ่งท าให้ผลตอบแทนจาก
สนิเชื่อและสนิทรพัยส์ภาพคล่องมทีศิทางที่ลดลงตามไปดว้ย ทัง้นี้ เงนิให้สนิเชื่อสุทธขิองระบบ
ธนาคารพาณชิยไ์ทย 14 แห่ง ณ สิน้ปี 2552 หดตวัรอ้ยละ 0.57 จากปีก่อนหน้า เทยีบกบัทีเ่คย
ขยายตวัสูงถึงร้อยละ 12.81 ณ สิ้นปี 2551 ขณะที่เงนิรบัฝากขยายตวัเล็กน้อยร้อยละ 0.29 
เทียบกับที่เคยขยายตัวสูงถึงร้อยละ 9.86 ณ สิ้นปี 2551 กระนัน้ก็ดี ธนาคารพาณิชย์ไทย
สามารถปรบักลยทุธท์างธุรกจิ เพื่อประคบัประคองฐานะก าไรสุทธ ิในภาพรวมใหย้งัคงขยายตวั
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สงูขึน้เลก็น้อยจากในปี 2551 ดว้ยการเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียมในเชงิรุกเหนือรอ้ยละ 10.00 ใน
ปี 2552  

ส่วนสภาวะการแขง่ขนัในธุรกจิธนาคารพาณชิยใ์นปี 2552 นัน้ ยงัคงมคีวามรุนแรง โดย
ธุรกิจสนิเชื่อเผชญิ  การแข่งขนักบัตลาดทุนผ่านการออกหุ้นกู้ภาคเอกชนในระดบัสูงสุดเป็น
ประวตักิารณ์ และการแข่งขนัระหว่างธนาคารพาณิชยด์้วยกัน ส าหรบัเงนิรบัฝากนัน้ แมว้่าการ
แข่งขนัด้านราคาลดความรุนแรงลงไปบ้าง แต่ธนาคารพาณิชย์ไทย ก็ยงัคงทยอยน าเสนอ
ผลติภณัฑ์เงนิรบัฝาก หรอืรายการส่งเสรมิการขายพเิศษออกมาเป็นระยะ ๆ เพื่อรกัษาฐาน
ลกูคา้และเพื่อใหแ้ขง่ขนัไดก้บัทางเลอืกในการออมและลงทุนประเภทอื่น ๆ ที่ใหผ้ลตอบแทนสูง
กว่าอตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝากประจ า  

ส าหรบัแนวโน้มในปี 2553 นัน้ กจิกรรมทางเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะปรบัตวัไปในทศิทางที่
ดขี ึน้ น่าจะช่วยหนุนใหท้ัง้การปล่อยสนิเชื่อและรายไดค้่าธรรมเนียมเตบิโตขึน้จากในปี 2552 อนั
จะส่งผลให้ความสามารถในการ ท าก าไรฟ้ืนตวัชดัเจนขึน้ตามไปดว้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
เสน้ทางการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทยยงัเผชญิกบั ความทา้ทายหลายประการ ดงันัน้ จงึอาจมผีล
กดดนัความเชื่อมัน่ภาคเอกชนและการใชจ้่ายในประเทศเป็นระยะๆ ซึง่อาจส่งผลตามมาใหก้าร
ฟ้ืนตวัของความต้องการสนิเชื่อยงัมลีกัษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป จนกว่าปจัจยัเสี่ยงเหล่านัน้จะ
คลายแรงกดดนัลง ซึง่เมือ่ถงึเวลาดงักล่าว ผนวกกบัโอกาสทีอ่ตัราดอกเบีย้นโยบายของไทยอาจ
ปรบัตวัสงูขึน้ ในอนาคต กอ็าจกระตุน้ใหส้ภาวะการแข่งขนัในธุรกจิหลกัของธนาคารพาณิชยท์วี
ความรนุแรงขึน้ตามไปดว้ย        นอกเหนือจากนัน้ คาดว่าธนาคารพาณิชยไ์ทยคงจะจบัตาการ
เปลี่ยนแปลงมาตรการของทางการ โดยเฉพาะแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 
แผนพัฒนาตลาดทุนไทย รวมถึงการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และ
หลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด ารงเงนิกองทุน ทีค่งจะทยอยมคีวามชดัเจนขึน้ตามล าดบั เพราะ
นอกจากจะมอีทิธพิลต่อแนวโน้มการแข่งขนัแลว้ ก็ยงัอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของ
ธนาคารพาณชิยไ์ทยในอนาคตดว้ย 

 
ผลการด าเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยใ์นปี 2552 
ระบบธนาคารพาณชิยม์เีสถยีรภาพมากขึน้ แมต้้องเผชญิกบัปญัหาเศรษฐกจิหดตวัจาก

ผลกระทบของวกิฤตเิศรษฐกจิโลก โดยสนิเชื่อรวมชะลอตวัลดลงตามสนิเชื่อภาคธุรกจิทีห่ดตวั 
ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบรโิภคขยายตัวเป็นบวกตลอดปีอย่างไรก็ตาม สินเชื่อภาคธุรกิจเริ่ม
ขยายตวัในไตรมาส 4 จากสนิเชื่อให้แกธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อท (SMEs) นอกจากนี้ 
ความระมดัระวงัในการด าเนินธุรกจิและการบรหิารความสีย่งของธนาคารพาณิชยท์ีม่กีารพฒันา
อยา่งต่อเนื่อง ส่งผลใหร้ะบบธนาคารพาณิชย ์มกี าไรลดลงเลก็น้อยจากปีก่อนหน้า ประกอบกบั
การเพิม่ทุน ท าใหฐ้านะเงนิกองทุนมากขึน้ ระบบธนาคารพาณิชยจ์งึควรใหค้วามส าคญักบัการ
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บรหิารความเสีย่งดา้นเครดติ ดา้นการตลาด รวมถงึความเสีย่งจากการท าธุรกจิขม้พรมแดนอกี
ต่อไป 

สนิเชื่อของระบบธนาคารพาณิชยท์ีช่ะลอตวัลงอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ต้นปี 2552 จนถงึหด
ตวัในไตรมาส 3 เริม่ปรบัตวัดขีึน้ในไตรมาส 4 ท าให ้ณ สิน้ปี 2552 สนิเชื่อหดตวัเพยีงรอ้ยละ 
1.8 จากระยะเดยีวกนัจากปีก่อน โดยสนิเชื่อภาคธุรกจิ (สดัส่วนรอ้ยละ 72.9 ของสนิเชื่อรวม) 
หดตวัรอ้ยละ 5.0 จากการหดตวัของสนิเชื่อขนาดใหญ่ ขณะที ่SMEs (สดัส่วนรอ้ยละ 57 ของ
สนิเชื่อธุรกจิ) ขยายตวัเลก็น้อยที่รอ้ยละ 0.3 อย่างไรกด็สีนิเชื่ออุปโภคบรโิภคส่วนบุคคลยงัคง
ขยายตวัทีร่อ้ยละ 8.0 ลดลงจากปีก่อนทีข่ยายตวัรอ้ยละ 14.0 

ส าหรบัเงนิฝาก ณ สิน้ปี 2552 หดตวัรอ้ยละ 0.5 จากระยะเวลาเดยีวกนักบัปีก่อน เมื่อ
รวมการระดมเงนิฝากและตวัแลกเงนิ (Bill of Exchange: BE) จะขยายตวัรอ้ยละ 1.1 ลดลงจาก
ปีก่อนเนื่องจากผู้ฝากเงนิ หนัไปลงทุนในหลกัทรพัยอ์ื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ส าหรบัสภาพ
คล่องของธนาคารพาณิชยส์ูงขึน้เลก็น้อย เนื่องจากสนิเชื่อหดตวั โดยสดัส่วนสนิเชื่อต่อเงนิฝาก
และ BE ลดลงมาอยูร่อ้ยละ 85.5 

สนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้(Gross Non – Performing Loan: NPL ) มยีอดคงคา้ง 
3.76 แสนลา้นบาท ลดลงจากสิน้ปี 2551 จ านวน 2.1 หมื่นลา้นบาท โดยสดัส่วนต่อสนิเชื่อรวม
ลดลงทัง้ gross NPL และ net NPL เหลอืรอ้ลยะ 4.8 และรอ้ยละ 2.7 ตามล าดบั จากการช าระ
หนี้ การปรบัปรุงโครงสรา้งหนี้ และการโอนเป็นหนี้ปกต ิโดยลดลงทัง้ NPL ในส่วนของสนิเชื่อ
ภาคธุรกจิและสนิเชื่ออุปโภคบรโิภค ส่วนสนิเชื่อจดัชัน้กล่าวถงึเป็นพเิศษ คอื ผดินัดช าระหนี้
เกนิ 1 เดอืนแต่ยงัไม่เกนิ 3 เดอืน (Delinquent loan) ทีเ่พิม่สูงขึน้ซึง่เป็นผลจากปญัหาวกิฤติ
การเงินโลกที่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจทัง้ต่างประเทศและในประเทศชะลอตัว  รวมทัง้
ความสามารถในการช าระหนี้ของลูกหนี้ลดลง ธนาคารพาณิชยจ์งึควรดูแลคุณภาพสนิเชื่ออย่าง
ใกลช้ดิ 

อย่างไรก็ดรีะบบธนาคารพาณิชยม์กี าไรสุทธใินปี 2552 จ านวน 9.2 หมื่นล้านบาท 
ลดลงจากปีก่อน รอ้ยละ 6.6 จากดอกเบี้ยรบัและเงนิปนัผลสุทธทิี่ลดลง ส่งผลให้อตัราส่วน
รายไดด้อกเบีย้รบัและเงนิปนัผลสุทธต่ิอสนิทรพัยเ์ฉลีย่ (Net Interest Margin: NIM) ลดลงจาก
รอ้ยละ 3.2 ในปีก่อนเหลอืรอ้ยละ 2.9 และอตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยเ์ฉลี่ย (Return on 
Asset: ROA) ลดลงรอ้ยละ 1.0 เหลอืรอ้ยละ 0.9 ระบบธนาคารพาณิชยม์ฐีานะเงนิกองทุน
เพิม่ขึน้ จากผลก าไรและการเพิม่ทุน โดยอตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสนิทรพัยเ์สี่ยง (BIS ratio) 
เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 16.1 อตัราส่วนเงนิกองทุนขัน้ที ่1 ต่อสนิทรพัยเ์สีย่ง (Tier-1 ratio) เพิม่ขึน้
เป็นรอ้ยละ 12.6  
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ภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในปี 2553 
ภาวะธนาคารพาณิชยใ์นปี 2553 มแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้ตามทศิทางเศรษฐกจิโลกและ

เศรษฐกจิไทยทีค่าดว่าจะกลบัมาขยายตวั แนวโน้มการแขง่ขนัในระบบธนาคารพาณิชย์ทวคีวาม
รนุแรงมากขึน้ทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในภาวะเศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั ความคาดหวงัทีธ่นาคาร
จะเป็นจุดช่วยส่งเสรมิการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศมสีูงขึน้ แต่ขณะเดยีวกนั การประกอบ
ธุรกิจต้องอยู่บนพื้นฐานของกรอบระเบียยของทางราชการมากขึ้น เพื่อป้องกนัความเสี่ยงที่
อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต  

การขยายตวัด้านสนิเชื่อของธนาคารพาณิชย ์ต้องแข่งขนักบัการพฒันาของตลาด โดย
กจิการขนาดใหญ่ทีต่อ้งการเงนิทุนหมนุเวยีนเพิม่ขึน้ต่างมโีอกาสระดมทุนหรอืออกหุน้กู้โดยตรง
กบัผูม้เีงนิออม ดงันัน้ในระยะยาว การแข่งขนัในตลาดสนิเชื่อของธนาคารจะมุ่งให้ความส าคญั
กบัลูกคา้ขนาดกลาง ลูกคา้รายปลกีและสนิเชื่อรายบุคคล ในขณะทีธ่นาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 
จะเพิ่มศกัยภาพในการท าธุรกิจด้านตลาดทุนมากขึ้น โดยผ่านหน่วยงานด้านการเงนิธนกิจ 
ภายในหรอืผ่านบรษิทัหลกัทรพัยใ์นกลุ่มธุรกจิการเงนิ 

ธนาคารพาณิชยต่์างเร่งขยายเครอืข่ายสาขาและช่องทางบรกิาร โดยการเปิดสาขาใน
หา้งสรรพสนิค้า Supper store อาคารส านักงาน และมหาวทิยาลยั เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความ
สะดวกในการใช้บรกิารทางการเงนิ เป็นการเสรมิสรา้งการขยายตวัของฐานรายได้โดยเฉพาะ
รายได้ค่าธรรมเนียม ในขณะเดยีวกนัธนาคารพาณิชยต่์างปรบัลดขนาดของสาขา จากการที่มี
การน างานสนับสนุนไปด าเนินการตามศูนยป์ฏบิตักิารจงึมผีลให้เครอืข่ายสาขามปีระสทิธภิาพ
มากขึน้และลดตน้ทุนการประกอบการ 

นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ แข่งขนักันพัฒนาและออกผลิตภณัฑ์บริการทาง
การเงนิใหม่ เพื่อสรา้งความแตกต่างและจงูใจให้ลูกค้าสนใจใชบ้รกิารของตน โดยกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ที่ต่างชาติร่วมลงทุนมีความได้เปรียบ เนื่ องจากสามารถน าเทคโนโลยีที่ใช้อยู่
ต่างประเทศเขา้มาพฒันาปรบัใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ 

อย่างไรก็ตาม ยงัมีความท้าทายที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ต้องเผชิญหลายด้าน 
โดยเฉพาะการแขง่ขนัทีจ่ะกลบัมารนุแรงขึน้ เรือ่งค่าเงนิทีจ่ะผนัผวนมากขึน้ และกฎระเบยีบทีจ่ะ
เขม้งวดมากขึน้ตามความคบืหน้าของการด าเนินการตามแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะ
ที ่2 รวมทัง้แผนพฒันาตลาดทุนไทย โดยแนวโน้มการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัในปี 2553 มดีงันี้ 

 อตัราดอกเบีย้จะเปล่ียนไปเป็นทิศทางขาขึ้น 
โดยอตัราดอกเบีย้นโยบายมแีนวโน้มว่าจะปรบัขึน้ในช่วงครึง่หลงัของปี ส่วนอตัรา

ดอกเบีย้ธนาคารพาณิชย์ อตัราดอกเบีย้เงนิฝากจะปรบัขึน้เรว็กว่าอตัราดอกเบีย้เงนิใหส้นิเชื่อ 
เนื่องจากการแข่งขนัที่รุนแรง อย่างไรก็ตามทศิทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นและแนวโน้มการ
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ขยายตวัของสนิเชื่อ จะส่งผลใหส้่วนต่างอตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณิชยใ์นปี 2553 เพิม่ขึน้ 
หลงัจากลดลงในปี 2552 

 โครงสร้างธนาคารพาณิชยไ์ทยจะเปล่ียนไป  
ในปี 2553 มแีนวโน้มทีป่ระเทศไทยจะมธีนาคารทีถ่อืหุน้โดยต่างชาตเิพิม่ขึน้ แต่มี

จ านวนธนาคารโดยรวมลดลงและธนาคารต่าง ๆ จะมเีครอืข่ายธุรกจิทีก่ว้างขวางยิง่ขึน้จาก
ผลกระทบของแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะที ่2 และแผนพฒันาตลาดทุนไทย 

 ธนาคารพาณิชยมี์ความแขง็แกร่งขึ้นและมีต้นทุนลดลง  
การที่มต่ีางชาตเิขา้มาถือหุ้นเพิม่ขึน้ การปรบัโครงสร้างพื้นฐานทางการเงนิตาม

แผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะที่ 2 และการทีท่างการผ่อนปรนใหธ้นาคารสามารถขยาย
สาขาและขอบเขตการด าเนินธุรกจิไดอ้ย่างคล่องตวั จะท าใหธุ้รกจิธนาคารขยายตวัไดด้ขีณะที่ 
NPL และ NPA มแีนวโน้มลดลงตามภาวะเศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัดขีึน้ จงึคาดว่าในปี 2553 สดัส่วน 
Cost to Income ของระบบธนาคารพาณชิยจ์ะโน้มลดลง 

 ผลประกอบการมีแนวโน้มเร่งตวัขึ้น 
เนื่องจากเงนิใหส้นิเชื่อ ส่วนต่างอตัราดอกเบีย้ คุณภาพสนิทรพัยเ์งนิกองทุน และ

ก าไรสุทธ ิมแีนวโน้มดขีึน้ ประกอบกบัการเร่งขยายฐานรายไดค้่าธรรมเนียม 
 การแข่งขนัมีแนวโน้มรนุแรงย่ิงขึ้น  

เนื่องจากภาวะเศรษฐกจิโลกและเศรษฐกิจไทยฟ้ืนตวัดขีึ้น ท าให้ความต้องการ
สนิเชื่อในภาคธุรกจิและภาคประชาชนโน้มสูงขึน้ตาม การบงัคบัใช้แผนพฒันาระบบสถาบนั
การเงนิระยะที่ 2 ในปี 2553 ท าให้มผีูป้ระกอบการเพิม่ขึน้จากการอนุญาตใหส้าขาธนาคาร
ต่างประเทศเปิดสาขาเพิม่ได้อกีแห่งละ 2 สาขา การลดบทบาทความเป็นเจา้ของธนาคาร
พาณิชยข์องภาครฐั และการขยายขอบเขตการใหบ้รกิารของธนาคารเฉพาะกจิ ขณะเดยีวกนั 
การบงัคบัใชแ้ผนพฒันาตลาดทุนไทย กม็สี่วนส าคญัในการกระตุ้นใหก้ารแข่งขนัรุนแรงขึน้ ทัง้
มาตรการเปิดเสรแีละเพิม่ประสทิธภิาพของสถาบนัตวักลาง การปรบัปรงุระบบ 

 
แนวโน้มภาวะอตุสาหกรรมและการแข่งขนัในปี 2554 
แมว้่าการด าเนินงานของธนาคารพาณชิยไ์ทยในช่วงระหว่างปี 2553 จะไดร้บัผลกระทบ

ในบางช่วงจากปจัจยัเสีย่งทางเศรษฐกจิ แต่เมื่อมองภาพทัง้ปีแลว้ ธุรกจิหลกัอย่างเงนิใหส้นิเชื่อ
สามารถขยายตวัได้สูงเหนือความคาดหมาย ดว้ยอตัราการเตบิโตกว่ารอ้ยละ 10.0 จากปีก่อน 
สอดคล้องกับแรงหนุนจากทัง้ปจัจยัด้านอุปสงค์ อันได้แก่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ
เชื่อมัน่ภาคเอกชนที่ทยอยฟ้ืนตวัขึ้น รวมถึงอตัราดอกเบี้ยที่ยงัอยู่ในระดบัต ่า และปจัจยัด้าน
อุปทาน อนัได้แก่ การแข่งขนัระหว่างธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดบัสูง นอกเหนือไปจากแรง
เสรมิจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิในบางสาขาจากภาครฐั  ขณะที ่รายไดค้่าธรรมเนียมรบั ก็
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เตบิโตในอตัราทีเ่รง่ขึน้จากปี 2552 เช่นกนั ซึง่ลว้นแลว้แต่มสี่วนผลกัดนัใหธ้นาคารพาณิชยไ์ทย
ยงัสามารถรกัษาความสามารถในการท าก าไรไว้ได้ ทัง้จากการประเมนิในมติขิองก าไรสุทธทิี่
เติบโตสูงขึ้นจากปีก่อน และอตัราส่วนผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์ที่ก่อให้เกิดรายได้สุทธ ิ (Net 
Interest Margin: NIM) ทีย่งัอยู่ในระดบัสูง พรอ้มกนันี้ คุณภาพสนิทรพัยก์ย็งัอยู่ในเกณฑด์ ีดงั
จะเหน็ไดจ้ากสดัส่วนหน้ีดอ้ยคุณภาพต่อสนิเชื่อรวมทีป่รบัตวัลดลง   
 ส าหรบัแนวโน้มในปี 2554 คาดว่าธนาคารพาณิชยไ์ทยน่าจะเผชญิความทา้ทายในการ
ประคบัประคองผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไรมากขึน้ หลงัจากทีส่นิเชื่ออาจ
เตบิโตในกรอบทีช่ะลอลง ตามทศิทางของเศรษฐกจิในภาพรวม ทศิทางขาขึน้ของอตัราดอกเบีย้ 
และแรงส่งจากปจัจยัเฉพาะ (อาท ิมาตรการกระตุ้นภาคอสงัหารมิทรพัย์) ทีห่ายไป ทัง้นี้ แมว้่า
แนวโน้มสนิเชื่อที่เตบิโตชะลอลงดงักล่าว อาจลดทอนความจ าเป็นในการเร่งสะสมสภาพคล่อง 
อนัอาจมผีลใหเ้งนิรบัฝากของธนาคารพาณิชยไ์ทยขยายตวัในกรอบที่ชะลอลงตามไปดว้ย แต่
ทศิทางอตัราดอกเบีย้ขาขึน้ การแขง่ขนักบัช่องทางการออมและลงทุนอื่นๆ รวมถงึการทีส่ถาบัน
คุม้ครองเงนิฝากจะเริม่ทยอยลดวงเงนิรบัฝากคุม้ครองลงเหลอื 50 ลา้นบาท/ราย/สถาบนัการเงนิ
ตัง้แต่วนัที่ 11 สงิหาคม 2554 อาจท าใหภ้าวะการแข่งขนัดา้นผลติภณัฑเ์งนิรบัฝากยงัคงอยู่ใน
ระดับสูง เช่นเดียวกับภาพรวมการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์สินเชื่อที่น่าจะยงัคงความเข้มข้น
เช่นกนั โดยเฉพาะในบางกลุ่มลกูคา้/ประเภทธุรกจิการเงนิ ซึง่ส่วนหนึ่งคงไดร้บัอทิธพิลจากการ  
ปรบัตวัของผูเ้ล่นต่างๆ ท่ามกลางแรงผลกัจากแผนพฒันาระบบสถาบนัการเงนิระยะที ่2 รวมถงึ
การปรบักลยุทธท์างธุรกจิ เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของกฎเกณฑ ์หรอืมาตรการต่างๆ ของ
ทางการทีเ่กีย่วขอ้งอนัจะทยอยมผีลบงัคบัใชใ้นระยะขา้งหน้า 

 

2. ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ธุรกิจบตัรเครดิตนัน้มกีารแข่งขนักันสูงมาก อีกทัง้ยงัมชีนิดและประเภทของบตัร

เครดติเกดิขึน้ใหม่อกีมากมาย ส่งผลให้ยอดบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย 

 
 

Y2010 YTD 
Jan-

Dec 
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

FORECAS

T 

       

3,89

8  

       

6,83

1  

       

6,61

0  

       

5,17

0  

       

4,43

0  

       

6,70

7  

       

9,60

0  

     

15,69

8  

    

28,50

6  

    

19,54

5  

    

17,25

0  

    

14,42

1  

   

138,66

6  

ACTUAL 

       

1,07

5  

       

2,61

4  

       

2,45

4  

       

1,92

3  

       

1,38

6  

       

2,04

7  

       

3,39

2  

       

9,062  

    

14,63

8  

      

9,948  

      

7,102  

      

6,159  

     

61,800  

รอ้ยละ 
27.

0 

38.

0 

37.

0 

37.

0 

31.

0 

30.

0 

35.

0 
57.0 51.0 50.0 41.0 42.0 44.0 
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แผนภมิู 3 แสดงประมาณการและจ านวนยอดบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั 

(มหาชน) ปี 2553 

ท่ีมา : ฝา่ยบตัรเครดติ ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 จากแผนภมู ิ3 จะเหน็ไดว้่าจ านวนยอดบตัรเครดติทีล่กูคา้สมคัรจรงินัน้ น้อยกว่าจ านวน

ยอดบตัรเครดติทีท่างธนาคารก าหนดไว้เป็นระยะเวลาตดิต่อกนัมาตลอดทัง้ปี ส่งผลใหย้อดบตัร

เครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยอาจมสีาเหตุมาจาก

ธุรกจิบตัรเครดตินัน้มกีารแข่งขนักนัสูงมาก อกีทัง้ยงัมชีนิดและประเภทของบตัรเครดติเกดิขึน้

ใหมอ่กีมากมาย ส่งผลใหย้อดบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

 
3. ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 

3.1 ผลกระทบระยะสัน้ จ านวนลกูคา้ทีม่คีวามประสงคจ์ะยกเลกิบตัรเครดติสงูขึน้  
3.2 ผลกระทบระยะกลาง อาจสูญเสียลูกค้าให้คู่แข่งทัง้คู่แข่งทางตรงและคู่แข่ง

ทางออ้มได ้ 
3.3 ผลกระทบระยะยาว อาจเกดิการขาดทุน เนื่องจากผลประกอบการไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย   
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4. วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
4.1 เพื่อศึกษาสาเหตุและปจัจยัที่มีผลต่อยอดบัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย 

จ ากดั (มหาชน) ทีม่จี านวนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีท่างธนาคารก าหนดไว ้
4.2 เพื่อศกึษาปจัจยัทางสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อยอดบตัรเครดติของธนาคารทหาร

ไทย จ ากดั (มหาชน) ทีม่จี านวนไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีท่างธนาคารก าหนดไว ้
4.3 เพื่อก าหนดกลยุทธใ์นการเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ใหก้บับตัรเครดติของธนาคารทหาร

ไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

5.1 เพื่อเป็นแนวทางในการแกไ้ขปญัหาเพื่อการขยายฐานลูกคา้บตัรเครดติ 
5.2 เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธผ์ลติภณัฑบ์ตัรเครดติ ใหส้อดคลอ้งกบักล

ยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategies) กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business - level Strategies) 
และกลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร (Functional Strategies) 

5.3 เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑใ์หต้อบสนองกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการให้บริการ 

ความส าคญัของการบริการ  
การบรกิารเป็นสิง่สําคญัยิง่ในงานด้านต่างๆ เพราะบรกิารคอืการให้ความช่วยเหลอื 

หรอืการดําเนินการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูอ้ื่น ไม่มกีารดําเนินงานใดๆ ทีป่ราศจากบรกิาร ทัง้ใน
ภาคราชการ และภาคธุรกจิเอกชน การขายสนิคา้ หรอืผลติภณัฑใ์ดๆ กต็้องมกีารบรกิารรวมอยู่
ดว้ยเสมอ ยิง่ธุรกจิบรกิาร ตวับรกิารนัน่เองคอื สนิคา้ การขายจะประสบความสําเรจ็ได้ ต้องมี
บรกิารทีด่ ีธุรกจิการคา้จะอยู่ไดต้้องทําใหเ้กดิการขายซํ้า คอื ต้องรกัษาลูกค้าเดมิและเพิม่ลูกคา้
ใหม่ การบรกิารทีด่จีะช่วยรกัษาลูกคา้เดมิไวไ้ด้ ทําใหเ้กดิการขายซํ้าอกี และชกันําใหม้ลีูกคา้
ใหม ่ๆ ตามมา  

ความหมายของการบริการ  
ราชบณัฑติยสถาน (2525: 463) ใหค้วามหมายของการบรกิารไวว้่า หมายถงึ การ

ปฏบิตัริบัใช ้การใหค้วามสะดวกต่าง ๆ เช่น ใหบ้รกิาร ใชบ้รกิาร  
การบรกิาร คอื กจิกรรมหรอืกระบวนการในการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคล

หรอืองคก์ร เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลอื่นใหไ้ดร้บัความสุข และความสะดวกสบาย
หรอืเกดิความพงึพอใจจากผลของการกระทํานัน้ โดยมลีกัษณะเฉพาะของตวัเอง ไม่สามารถจบั
ต้องได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรปูธรรม และไม่จําเป็นต้องรวมอยู่กบัสนิคา้หรอื
ผลติภณัฑอ์ื่นๆ ทัง้ยงัเกดิจากความเอือ้อาทร มน้ํีาใจไมตร ีเป่ียมดว้ยความปรารถนาดชี่วยเหลอื
เกือ้กูลใหค้วามสะดวกรวดเรว็ ใหค้วามเป็นธรรมและความเสมอภาค (อรุณทพิย ์วรชวีนั, 2545: 
11) หลกัในการใหบ้รกิารนัน้ ต้องตอบสนองความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ โดยดาเนินการ
ไปอยา่งต่อเนื่องสมํ่าเสมอเท่าเทยีมกนัทุกคน ทัง้ยงัใหค้วามสะดวกสบายไม่สิน้เปลอืงทรพัยากร 
และไม่สรา้งความยุ่งยากใหแ้ก่ผู้ใชบ้รกิารมากจนเกนิไป (กุลธน ธนาพงศ์ธร, อ้างถงึใน ธรีะ 
อมัพรพฤต,ิ 2542: 10) การใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพและเป็นประโยชน์ต่อผูร้บับรกิารมากทีสุ่ด 
คอื การให้บรกิารที่ไม่ คํานึงถึงตวับุคคลหรอืเป็นการให้บรกิารที่ปราศจากอารมณ์ไม่มี
ความชอบพอ  

ฟิลลปิ คอทเลอร ์ (Kotler, Philip. 2000: 29) ไดก้ล่าวถงึการบรกิารว่า การบรกิารเป็น 
กจิกรรม ผลประโยชน์ หรอื ความพงึพอใจทีส่นองความต้องการแก่ลูกคา้ การบรกิารมลีกัษณะ
สาํคญั 4 ประการ ดงันี้  
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1. ลกัษณะของการให้บริการ  
1.1 ไมส่ามารถจบัตอ้งได้ (intangibility) บรกิารไม่สามารถจบัต้องได้ ดงันัน้ กจิการต้อง

หาหลกัประกนัทีแ่สดงถงึคุณภาพและประโยชน์จากบรกิารไดแ้ก่  
1.1.1 สถานที ่(place) ตอ้งสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ และความสะดวกใหก้บัผู้

มาตดิต่อ  
1.1.2 บุคคล (people) พนักงานบรกิารต้องแต่งตวัใหเ้หมาะสม บุคลกิด ีพูดจา

ด ีเพื่อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจและเกดิความเชื่อมัน่ว่าบรกิารจะดดีว้ย  
1.1.3 เครื่องมอื (equipment) อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการให้บรกิาร ต้องมี

ประสทิธภิาพ ใหบ้รกิารรวดเรว็และใหล้กูคา้พอใจ 
1.1.4 วสัดุสื่อสาร (communication material) สื่อโฆษณา และเอกสารการ

โฆษณาต่าง ๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของการบรกิารทีเ่สนอขาย และลกัษณะของลกูคา้  
1.1.5 สญัลกัษณ์ (symbols) ชื่อ หรอื เครื่องหมายตราสนิคา้ทีใ่ชใ้นการบรกิาร 

เพื่อใหผู้บ้รโิภคเรยีกไดถู้กตอ้ง และสื่อความหมายได ้ 
1.1.6 ราคา (price) การกําหนดราคา ควรเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารที่ 

ชดัเจน และงา่ยต่อการจาํแนกระดบับรกิารทีแ่ตกต่างกนั  
1.2 ไม่สามารถแบ่งแยกการใหบ้รกิาร (inseparability) การใหบ้รกิารเป็นทัง้การผลติ

และการบรโิภคในขณะเดยีวกนั ผู้ขายแต่ละรายจะมลีกัษณะเฉพาะตวั ไม่สามารถให้คนอื่น
ใหบ้รกิารแทนได ้เพราะตอ้งผลติและบรโิภคในเวลาเดยีวกนั ทําใหก้ารขายบรกิารอยู่ในวงจาํกดั
ในเรือ่งของเวลา  

1.3 ไมแ่น่นอน (variability) ลกัษณะของการบรกิารไม่แน่นอน ขึน้อยู่กบัว่าผูข้ายบรกิาร
จะเป็นใคร จะใหบ้รกิารเมือ่ใด ทีไ่หน อยา่งไร  

1.4 ไม่สามารถเกบ็ไวไ้ด้ (perishability) บรกิารไม่สามารถเกบ็ไวไ้ดเ้หมอืนสนิคา้อื่นๆ 
ดงันัน้ถา้ลกัษณะความตอ้งการไมแ่น่นอน จะทาํใหเ้กดิปญัหาหรอืบรกิารไมท่นัหรอืไมม่ ีลกูคา้  

2. เคร่ืองมือทางการตลาดส าหรบัธรุกิจบริการ (marketing tolls for services)  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 212-213) ได้กล่าวถงึ ธุรกจิบรกิารจะใชส้่วนประสม
การตลาด หรอื เครือ่งมอืทางการตลาดทีส่าํคญัคอื 7Ps ไดแ้ก่  

2.1 ผลติภณัฑ ์ (product) การพจิารณาเกี่ยวกบัผลติภณัฑบ์รกิาร จะต้องพจิารณาถงึ
ขอบเขตของบรกิาร คุณภาพของบรกิาร ระดบัชัน้ของบรกิาร ตราสนิคา้ สายการบรกิาร การ
รบัประกนัและการบรกิารหลงัการขาย ถ้าเป็นการบรกิารด้านพสัดุ ควรจะพจิารณาเกี่ยวกบั 
คุณภาพของพสัดุ คุณสมบตัขิองพสัดุ ความทนัสมยั ความเป็นมาตรฐาน ฯลฯ  

2.2 ราคา (price) การพจิารณาดา้นราคา จะตอ้งรวมถงึระดบัราคา เนื่องจากราคามสี่วน
ในการทําใหบ้รกิารต่าง ๆ มคีวามแตกต่างกนั และมผีลต่อผูบ้รโิภคในการรบัรูถ้งึคุณค่าทีไ่ดร้บั
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จากการบรกิาร โดยเทยีบระหว่างราคาและคุณภาพของบรกิาร เช่น ราคาของพสัดุ ราคาค่า
ขนส่ง ฯลฯ  

2.3 การจดัจาํหน่าย (place) ทีต่ัง้ของผูใ้หบ้รกิารและความยากง่ายในการเขา้ถงึ เป็นอกี
ปจัจยัทีส่าํคญัของการตลาดบรกิาร ทัง้นี้ความยากง่ายในการเขา้ถงึบรกิารนัน้มใิช่แต่เฉพาะการ
เน้นทางกายภาพเท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการตดิต่อสื่อสาร ดงันัน้ประเภทของช่องทางการจดั
จําหน่ายและความครอบคลุมจะเป็นปจัจยัสําคญัต่อการเข้าถงึบรกิารอีกด้วย เช่น ความ
หลากหลายของวธิทีี่ใชใ้นการตดิต่อสื่อสารกบัสถาบนั ความสะดวกในการเดนิทางมายงัสถาน
ทีต่ ัง้ ความสะดวกในการเบกิพสัดุ ความสะดวกในการรบัพสัดุ ฯลฯ  

2.4 การส่งเสรมิการตลาด (promotion) การส่งเสรมิการตลาดรวบรวมวธิกีารที่
หลากหลาย ของการสื่อสารกบัตลาดต่างๆ ไมว่่าจะผ่านการโฆษณา กจิกรรมการขายโดยบุคคล 
กจิกรรมส่งเสรมิการขายและรปูแบบอื่น ทัง้ทางตรงสู่สาธารณะและทางอ้อมผ่านสื่อ เช่น การ
ประชาสมัพนัธใ์หร้บัทราบขอ้มลูพสัดุ ความทัว่ถงึของการประชาสมัพนัธ ์ฯลฯ  

2.5 บุคคล (people) บทบาทของบุคลากร สําหรบัธุรกจิบรกิาร ผูใ้หบ้รกิารนอกจากจะ
ทําหน้าทีผ่ลติบรกิารแลว้ ยงัต้องทําหน้าทีข่ายผลติภณัฑบ์รกิารไปพรอ้ม ๆ กนัดว้ย การสรา้ง
ความสมัพนัธก์บัลูกค้ามสี่วนจําเป็นอย่างมาก สําหรบัการบรกิารด้านการพสัดุ บทบาทของ
บุคลากร ไดแ้ก่การใหบ้รกิารแก่ผู้มาตดิต่อ ดว้ยความรวดเรว็ มคีวามถูกต้อง และทนัเวลา ต่อ
ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร  

2.6 ลกัษณะทางกายภาพ (physical evidence) มธีุรกจิบรกิารจาํนวนไม่มากนัก ทีนํ่า
ลกัษณะทางกายภาพเขา้มาใชใ้นการกําหนด กลยุทธก์ารตลาด แมว้่าลกัษณะทางกายภาพจะ
เป็นส่วนประกอบทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจของลูกคา้หรอืผู้ใชบ้รกิาร สําหรบัการบรกิารดา้นพสัดุ
ลกัษณะทางกายภาพค่อนขา้งจะมรีายละเอยีดมาก เช่น ดา้นอุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวก
ในการใหบ้รกิาร ไมว่่าจะเป็นคอมพวิเตอร ์ระบบเครอืขา่ย เครือ่งถ่ายเอกสาร อุปกรณ์สํานักงาน
ทีจ่าํเป็นทีจ่ะบรกิารใหแ้ก่ผูม้าตดิต่อใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็  

2.7 กระบวนการ (process) ในกลุ่มธุรกจิบรกิาร กระบวนการในการส่งมอบบรกิารมี
ความสาํคญัเช่นเดยีวกบัเรือ่งทรพัยากรบุคคล แมว้่าผูใ้หบ้รกิารจะมคีวามสนใจดูแลลูกคา้อย่างดี
ก็ไม่สามารถแก้ปญัหาลูกค้าได้ทัง้หมด เช่นการเข้าแถวรอ ระบบการส่งมอบบรกิาร จะ
ครอบคลุมถงึนโยบายและกระบวนการทีนํ่ามาใช้ สําหรบัการบรกิารดา้นพสัดุ ส่วนใหญ่จะเป็น
กระบวนการทีม่รีายละเอยีดเกี่ยวกบั ขัน้ตอน วธิกีาร ความสะดวกในการใหบ้รกิารแก่พนักงาน 
เช่น การบรกิารดา้นการจดัซือ้จดัหา การเบกิพสัดุ การจ่ายพสัดุ ความเสมอภาคในการบรกิาร 
การแจง้ขอ้มลูพสัดุ ฯลฯ  

3. งานของธรุกิจบริการ ฟิลลปิ คอทเลอร ์(Philip Kotler, 2000: 436) ไดก้ล่าวถงึ งาน
ทีส่าํคญัของธุรกจิบรกิารม ี3 ประการคอื  
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3.1 การบรหิารความแตกต่างจากคู่แข่งขนั (managing competitive differentiation) 
งานการตลาดของผูข้ายบรกิารจะตอ้งทาํใหผ้ลติภณัฑแ์ตกต่างจากคู่แข่งขนั เป็นการลําบากทีจ่ะ
สรา้งใหเ้หน็ขอ้แตกต่างของการบรกิารอย่างเด่นชดั ในความรูส้กึของลูกคา้ การพฒันาคุณภาพ 
การใหบ้รกิารทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั สามารถทาํไดค้อื คุณภาพการใหบ้รกิาร (service quality) สิง่
สําคญัสิง่หนึ่งในการสรา้งความต่างของธุรกจิการใหบ้รกิาร คอื การรกัษาระดบัการใหบ้รกิารที่
เหนือกว่าคู่แข่งขนั โดยเสนอคุณภาพการให้บรกิารตามที่ลูกค้าคาดหวงัไว้ ขอ้มูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกบัคุณภาพการใหบ้รกิารทีลู่กค้าต้องการจะไดจ้ากประสบการณ์ในอดตี  จากการพูดปาก
ต่อปาก ฯลฯ  

นักการตลาดต้องทําการวจิยัเพื่อใหท้ราบสิง่ทีลู่กคา้ต้องการ (what) เขาต้องการเมื่อใด 
(when) และสถานทีท่ีเ่ขาตอ้งการ (where) ในรปูแบบทีต่้องการ (how) โดยนักการตลาดต้องทํา
การวจิยั เพื่อใหท้ราบถงึเกณฑก์ารตดัสนิใจซือ้บรกิารของลูกคา้ โดยทัว่ไปไม่ว่าธุรกจิแบบใดก็
ตามลูกค้าจะใช้เกณฑต่์อไปนี้พจิารณาถึงคุณภาพของการใหบ้รกิาร ดงันัน้ การสรา้งความ
แตกต่างในดา้นการบรกิารไดแ้ก่  

3.1.1 บรกิารทีเ่สนอ (offer) โดยพจิารณาจากความคาดหวงัของลูกค้า ซึ่ง 
ประกอบดว้ย 2 ประการคอื (1) การใหบ้รกิารพืน้ฐานเป็นชุด (primary service package) ซึง่
ไดแ้ก่ สิง่ทีลู่กคา้คาดว่าจะไดร้บัจากกจิการ เช่น สถาบนัการศกึษา ลูกคา้คาดหวงัว่าจะมกีาร
เรยีนการสอนทีด่ ี มอีาจารยผ์ู้สอนที่มคีวามสามารถ ฯลฯ (2) ลกัษณะการให้บรกิารเสรมิ 
(secondary service features) ซึ่งไดแ้ก่ บรกิารที่กจิการมเีพิม่เตมิใหน้อกเหนือจากบรกิาร
พืน้ฐานทัว่ไป เช่น สถาบนัการศกึษามชีมรมเสรมิทกัษะดา้นต่าง ๆ แก่นักศกึษา มทีุนการศกึษา
สนบัสนุนนกัศกึษา  

3.1.2 การส่งมอบบรกิาร (delivery) การส่งมอบบรกิารที่มคีุณภาพอย่าง
สมํ่าเสมอได้เหนือกว่าคู่แข่ง โดยการตอบสนองความคาดหวงั ในคุณภาพการใหบ้รกิารของ
ผูบ้รโิภค ความคาดหวงัเกดิจากประสบการณ์ในอดตี คําพูดของการโฆษณาของธุรกจิ ลูกคา้
เลอืกธุรกจิใหบ้รกิารโดยถอืเกณฑภ์ายหลงัจากการเขา้รบัการบรกิาร เขาจะเปรยีบเทยีบบรกิาร
ทีร่บัรูก้บับรกิารที่คาดหวงั ถ้าบรกิารที่รบัรูต้ํ่ากว่าบรกิารที่คาดหวงัไว้ ลูกคา้จะไม่สนใจ ถ้า
บรกิารทีร่บัรูส้งูกว่าความคาดหวงัของเขา ลกูคา้จะใชบ้รกิารนัน้ซํ้า  

3.1.3 ภาพลกัษณ์ (image) การสรา้งภาพลกัษณ์ สําหรบับรษิทัทีใ่หบ้รกิารโดย
อาศยัสญัลกัษณ์ (symbols) ตราสนิค้า (brand) โดยอาศยัเครื่องมอืการโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธ ์และการสื่อสารการตลาดอื่น ๆ  

3.2 การบรหิารคุณภาพการให้บรกิาร (managing service quality) เป็นการ
เปรยีบเทยีบระหว่างการบรกิารทีค่าดหวงั และบรกิารที่ได้รบั ถ้าบรกิารทีไ่ดร้บัตํ่ากว่าความ
คาดหวงั ลูกคา้จะรูส้กึว่าบรกิารไม่ไดคุ้ณภาพ แต่ถ้าบรกิารทีไ่ดร้บัสูงกว่าความคาดหวงั ลูกคา้
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จะรูส้กึว่าบรกิารทีไ่ดร้บัมคีุณภาพ ซึง่คุณภาพการบรกิารกจ็ะไดม้าตรฐาน ดงันัน้จงึมนีักวจิยัได้
คน้พบตวักําหนดคุณภาพของบรกิารทีม่คีวามสาํคญั ไดแ้ก่  

3.2.1 ความน่าเชื่อถอื (reliability) ความสามารถในการบรกิาร ทีท่ําใหม้ัน่ใจใน
บรกิารทีไ่วว้างใจได ้และถูกตอ้งแน่นอน  

3.2.2 ความเต็มใจและความพร้อม (responsiveness) ความเต็มใจที่จะ
ช่วยเหลอืลกูคา้และเตรยีมความพรอ้มในการบรกิาร  

3.2.3 การรบัประกนั (assurance) ความรู ้ และความสุภาพของลูกจา้ง และ
ความสามารถของลกูจา้งในการถ่ายทอด ความเชื่อถอื และความเชื่อมัน่  

3.2.4 การเอาใจใส่ (empathy) การจดัหา ดแูล เอาใจใส่เฉพาะราย แก่ลูกคา้ ทุก
ราย  

3.2.5 การสมัผสัได ้(tangibles) การปรากฏของสิง่อํานวยความสะดวกทางวตัถุ 
เครือ่งมอื บุคลากร วตัถุทางการสื่อสาร  

3.3 การบรหิารประสทิธภิาพในการให้บรกิาร (managing productivity) ในการเพิม่
ประสทิธภิาพของการใหบ้รกิาร ธุรกจิบรกิารสามารถทาํได ้7 วธิคีอื  

3.3.1 การใหพ้นักงานทํางานมากขึ้น หรอืมคีวามชํานาญสูงขึน้ โดยจ่ายค่าจา้ง 
เท่าเดมิ  

3.3.2 เพิม่ปรมิาณการใหบ้รกิารโดยยอมสญูเสยีคุณภาพบางส่วนลง  
3.3.3 เปลีย่นบรกิารใหเ้ป็นแบบอุตสาหกรรมโดยเพิม่เครื่องมอืเขา้มาช่วยสรา้ง

มาตรฐาน  
3.3.4 การใหบ้รกิารทีไ่ปลดการใชบ้รกิาร หรอืสนิคา้อื่น ๆ  
3.3.5 การออกแบบบรกิารใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
3.3.6 การใหส้ิง่จงูใจลกูคา้ใหใ้ชแ้รงงานของเขาแทนแรงงานของบรษิทั  
3.3.7 การนําเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรกิารดขีึน้  

Parasuraman, Zeithesel และ Berry (อ้างใน รชัยา กุลวานิชไชยนันท์ 2535: 14-15) 
กล่าวไวว้่า การบรกิารทีป่ระสบความสาํเรจ็จะตอ้งประกอบดว้ยคุณสมบตัสิาํคญัต่างๆ ดงันี้  

1. ความเชื่อถอืได ้(reliability) ประกอบดว้ย  
1.1 ความสมํ่าเสมอ (consistency)  
1.2 ความพึง่พาได ้(dependability)  

2. การตอบสนอง (responsive) ประกอบดว้ย  
2.1 ความเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิาร  
2.2 ความพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิาร  
2.3 มกีารตดิต่ออยา่งต่อเนื่อง  
2.4 ปฏบิตัต่ิอผูใ้ชบ้รกิารเป็นอยา่งด ี 
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3. ความสามารถ (competency) ประกอบดว้ย  
3.1 สามารถในการสื่อสาร  
3.2 สามารถในการใหบ้รกิาร  
3.3 สามารถในความรูว้ชิาการทีจ่ะใหบ้รกิาร  

4. การเขา้ถงึบรกิาร (access) ประกอบดว้ย  
4.1 ผูใ้ชบ้รกิารเขา้ใชห้รอืรบับรกิารไดส้ะดวก ระเบยีบขัน้ตอนไม่ควรมากมาย

ซบัซอ้นเกนิไป  
4.2 ผูบ้รกิารใชเ้วลารอคอยไมน่าน  
4.3 เวลาทีใ่หบ้รกิารเป็นเวลาสะดวกสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร  
4.4 อยูใ่นสถานทีท่ีผู่ใ้ชบ้รกิารตดิต่อไดส้ะดวก  

5. ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบดว้ย  
5.1 การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้รกิาร  
5.2 ใหก้ารตอ้นรบัทีเ่หมาะสม  
5.3 ผูใ้หบ้รกิารมบีุคลกิภาพทีด่ ี 

6. การสื่อสาร (communication) ประกอบดว้ย  
6.1 มกีารสื่อสารชีแ้จงขอบเขตและลกัษณะงานบรกิาร  
6.2 มกีารอธบิายขัน้ตอนใหบ้รกิาร  

7. ความซื่อสตัย ์(credibility) คุณภาพของงานบรกิารมคีวามเทีย่งตรงน่าเชื่อถอื  
8. ความมัน่คง (security) ประกอบดว้ย ความปลอดภยัทางกายภาพ เช่น เครื่องมอื

อุปกรณ์  
9. ความเขา้ใจ (understanding) ประกอบดว้ย  

9.1 การเรยีนรูผู้ใ้ชบ้รกิาร  
9.2 การแนะนําและการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้รกิาร  

10. การสรา้งสิง่ทีจ่บัตอ้งได ้(tangibility) ประกอบดว้ย  
10.1 การเตรยีมวสัดุ อปกรณ์ใหพ้รอ้มสาํหรบัใหบ้รกิาร  
10.2 การเตรยีมอุปกรณ์เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้รกิาร  
10.3 การจดัสถานทีใ่หบ้รกิารสวยงาม  

กุลธน ธนาพงศ์ธร (2537: 34) ไดใ้หค้วามเหน็ในเรื่องหลกัการใหบ้รกิารทีด่ไีวว้่า มี
หลกัการดงัต่อไปนี้  

1. ใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของส่วนใหญ่  
2. ใหบ้รกิารโดยยดึหลกัความสมํ่าเสมอ  
3. ใหบ้รกิารโดยยดึหลกัความเสมอภาค  
4. ใหบ้รกิารโดยยดึหลกัประหยดั  
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5. ใหบ้รกิารโดยยดึหลกัความสะดวก  
จากการพจิาณาแนวคดิเกี่ยวกบัการให้บรกิาร แสดงให้เหน็ว่า เป้าหมายของการ

ใหบ้รกิารนัน้ คอื การสรา้งความพงึพอใจแก่ผูใ้ชบ้รกิาร ดงันัน้การทีจ่ะวดัว่าการใหบ้รกิารบรรลุ
เป้าหมายหรอืไม่วธิหีน่ึง คอืการวดัความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร เพราะการวดัความ 
พงึพอใจนี้ เป็นการตอบคําถามว่าหน่วยงานมหีน้าที่ให้บรกิารมคีวามสามารถสนองตอบต่อ
ความตอ้งการของประชาชนไดห้รอืไม่ เพยีงใด อยา่งไร พอสรปุความหมายของการบรกิารไดว้่า 
เป็นการปฏบิตัริบัใชเ้พื่อตอบสนองความต้องการและความจาํเป็นของลูกคา้ บรกิารเป็นสิง่ทีไ่ม่
สามารถสมัผสัจบัต้องได้หรอืแสดงความเป็นเจา้ของได้ แต่สามารถทีจ่ะถูกรบัรูใ้นเชงิความพงึ
พอใจ และสามารถช่วยรกัษาลกูคา้ไวไ้ด ้ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 
 ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรอื 4Ps) หมายถงึตวัแปรทางการตลาดที่
ควบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร้่วมกนัเพื่อสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบดว้ยเครื่องมอื
ต่อไปนี้  
 1. ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีเ่สนอขายโดยธุรกจิเพื่อสนองความต้องการของ
ลูกค้าให้พงึพอใจผลติภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมตีวัตนก็ได้ ผลติภณัฑ์จงึประกอบด้วย สนิค้า 
บรกิาร ความคดิ สถานที ่องค์กรหรอืบุคคล ผลติภณัฑต์้องมอีรรถประโยชน์ (Utility) มมีลูค่า 
(Value) ในสายตาของลูกคา้ จงึจะมผีลทําใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้การกําหนดกลยุทธด์า้น
ผลติภณัฑต์อ้งพยายามคาํนึงถงึปจัจยัต่อไปน้ี 
  1.1 ความแตกต่างของผลติภณัฑ ์(Product Differentiation) และ(หรอื) ความ
แตกต่างการแขง่ขนั (Competitive Differentiation) 
  1.2 พิจารณาจากองค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (Product 
Component) เช่น ประโยชน์พืน้ฐาน รปูรา่งลกัษณะ คุณภาพ การบรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ ฯลฯ 
  1.3 การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) เป็นการออกแบบ
ผลติภณัฑข์องบรษิทัเพื่อแสดงตําแหน่งทีแ่ตกต่าง และมคีุณค่าในจติใจของลกูค้าเป้าหมาย 
  1.4 การพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development) เพื่อใหผ้ลติภณัฑม์ลีกัษณะ
ใหม่ และปรบัปรุงให้ดยีิง่ขึน้ (New and Improved) ซึ่งต้องคํานึงถงึความสามารถในการ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้ 
  1.5 กลยุทธเ์กี่ยวกบัส่วนประสมผลติภณัฑ ์(Product Mix) และสายผลติภณัฑ ์
(Product Line)  
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 2. ราคา (Price) หมายถงึ มลูค่าผลติภณัฑใ์นรปูตวัเงนิ ราคาเป็น P ตวัทีส่องทีเ่กดิขึน้   
ถดัจาก Product ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บรโิภคจะเปรยีบเทยีบระหว่างมูลค่า 
(Value) ผลติภณัฑก์บัราคา (Price) ผลติภณัฑน์ัน้ ถา้มลูค่าสงูกว่าราคาเขากจ็ะตดัสนิใจซือ้  
ดงันัน้ ผูก้ําหนดกลยทุธด์า้นราคาตอ้งคาํนึงถงึคอื 
  2.1 การยอมรบัของลกูคา้ในมลูค่าของผลติภณัฑว์่าสงูกว่าราคาผลติภณัฑน์ัน้ 
  2.2 ตน้ทุนสนิคา้และค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
  2.3 การแขง่ขนั 
  2.4 ปจัจยัอื่นๆ 
 3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถงึ โครงสรา้งของช่องทางซึ่ง
ประกอบดว้ยสถาบนั และกจิกรรมใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์รไปยงัตลาด 
สถาบนัทีนํ่าผลติภณัฑอ์อกสู่ตลาดเป้าหมายกค็อืสถาบนัการตลาด ส่วนกจิกรรมเป็นกจิกรรมที่
ช่วยในการกระจายตวัสนิคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษา สนิคา้คง
คลงั การจดัจาํหน่ายจงึประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงันี้ 
  3.1 ช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel of Distribution) หมายถงึ เสน้ทางที่
ผลติภณัฑ ์และ(หรอื) กรรมสทิธิท์ีผ่ลติภณัฑถ์ูกเปลีย่นมอืไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดั
จาํหน่าย จงึประกอบดว้ยผูผ้ลติตลาด ผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 
  3.2 การกระจายสนิคา้ (Physical Distribution) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การเคลื่อนยา้ยตวัผลติภณัฑจ์ากผูผ้ลติไปยงัผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม การกระจายตวั
สนิคา้จงึประกอบดว้ยงานทีส่าํคญัต่อไปน้ี 
   3.2.1 การขนส่ง (Transportation) 
   3.2.2 การเกบ็รกัษาสนิคา้ (Storage) และการคลงัสนิคา้ (Warehousing) 
   3.2.3 การบรหิารสนิคา้คงเหลอื (Inventory Management) 
 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการตดิต่อสื่อสารที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล
ระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสื่อสารอาจใช้พนักงาน
ขายทําการขาย (Personal Selling) และการตดิต่อสื่อสารโดยใชเ้ครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมี
หลายประการ ซึง่อาจเลอืกใชห้นึ่ง หรอืหลายเครือ่งมอืต่อไปนี้ 
  4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอข่าวสารเกี่ยวกบัองคก์ร
และ (หรอื) ผลติภณัฑบ์รกิาร หรอืความคดิ ทีต่อ้งมกีารจา่ยเงนิโดยผูอุ้ปถมัภร์ายการ กลยุทธใ์น
การโฆษณาจะเกีย่วขอ้งกบั 
   4.1.1 กลยทุธก์ารสรา้งสรรคง์านโฆษณา (Creative Strategy) 
   4.1.2 กลยทุธส์ื่อ (Media Strategy) 
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  4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ้ง
ขา่วสารและจงูใจตลาดโดยใชบุ้คคล งานในขอ้นี้จะเกีย่วขอ้งกบั 
   4.2.1 กลยทุธก์ารขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling Strategy)  
   4.2.2 การจดัการหน่วยงานขาย (Sales Force Management) 
  4.3 การส่งเสรมิการขาย (Sale Promotion) หมายถงึ กจิกรรมการส่งเสรมิที่
นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพ้นักงานขาย และการใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ ์
ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจทดลองใช้ หรอืการซื้อ โดยลูกค้าขัน้สุดท้ายหรอืบุคคลอื่นใน
ช่องทางการส่งเสรมิการขายม ี3 รปูแบบ คอื 
   4.3.1 การกระตุ้นผู้บรโิภคเรยีกว่าการส่งเสรมิการขายที่มุ่งสู่ผู้บรโิภค 
(Consumer Promotion) 
   4.3.2 การกระตุ้นคนกลาง เรยีกว่า การส่งเสรมิการขายทีมุ่่งสู่คนกลาง 
(Trade Promotion)  
   4.3.3 การกระตุ้นพนักงานขาย เรยีกว่า การส่งเสรมิการขายที่มุ่งสู่
พนกังานขาย (Sale for Promotion) 
  4.4 การใหข้่าวและการประชาสมัพนัธ ์(Publicity and Public Relation) การให้
ข่าวเป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน ส่วนการ
ประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ ความพยายามที่มกีารวางแผนโดยองค์การหนึ่งเพื่อสรา้งทศันคตทิี่ดี
ต่อองคก์ารใหเ้กดิกบักลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การใหข้า่วเป็นกจิกรรมหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ 
  4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct Response Marking) เป็น
การตดิต่อสื่อสารกบักลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรอืหมายถงึ 
วธิกีารต่างๆ ที่นักการตลาดใช้ส่งเสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผู้ซื้อและทําให้เกดิการตอบสนอง
ในทนัท ีเครือ่งมอืนี้ประกอบดว้ย 
   4.5.1 การขายทางโทรศพัท ์
   4.5.2 การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 
   4.5.3 การขายโดยใชแ้คตตาลอ็ก 
   4.5.4 การขายทางโทรทศัน์ วทิยุ หรอืหนังสอืพมิพ์ ซึ่งจูงใจให้ลูกค้ามี
กจิกรรมการตอบสนอง เช่น ใชค้ปูองแลกซือ้ 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการก าหนดและการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 การจดัการเชงิกลยุทธ์ (Strategic Management) โดยทัว่ไปหมายถงึ การกําหนด
วสิยัทศัน์ (Vision) พนัธกจิ (Mission) วตัถุประสงค ์(Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององคก์ร
ในระยะสัน้และระยะยาว จากนัน้จงึวางแผนทํากจิกรรมต่างๆ เพื่อใหอ้งคก์รสามารถดําเนินงาน
ตามพนัธกิจอนันําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ นอกจากน้ีเน่ืองจาก
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สภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึง่อาจก่อใหเ้กดิโอกาสหรอือุปสรรค
แก่องค์กรได้ องค์กรจงึจําเป็นต้องพจิารณาสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อหาจุดแขง็หรอื
จุดอ่อนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรค หรอืใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มอียู่นัน้ได ้
ดงันัน้การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นการบรหิารโดยคาํนึงถงึ 

1. ลกัษณะการดาํเนินงานขององคก์ร 
2. ลกัษณะธุรกจิในอนาคต 
3. สภาพแวดลอ้ม 
4. การจดัสรรทรพัยากร 
5. การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 
หลกัการส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
การจดัการเชงิกลยุทธจ์ะนําไปสู่การเพิม่โอกาสของความสาํเรจ็และความลม้เหลวของ

องคก์ารไดอ้ยา่งไรนัน้มหีลกัสาํคญัดงันี้ 
1. การจดัการเชงิกลยุทธ์เป็นการกําหนดวสิยัทศัน์ ทศิทาง ภารกจิ และวตัถุประสงค์

ขององค์การธุรกจิอย่างเป็นระบบ  ดงันัน้การจดัการเชงิกลยุทธ์จงึเป็นสิง่ที่กําหนดทศิทางของ
องคก์าร  และช่วยใหน้กับรหิารปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม  การตระหนักถงึ
ความเปลีย่นแปลงนัน้  ทําใหน้ักบรหิารสามารถกําหนดวตัถุประสงค์และทศิทางการดําเนินงาน
อยา่งเป็นรปูธรรม  สอดคลอ้งกบัสภาวะความเปลีย่นแปลงได ้

2. การจดัการเชงิกลยุทธ์ยงันําไปสู่การจดัการความเปลี่ยนแปลงที่ดขี ึน้   เนื่องจากมี
การเตรยีมรบักบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงไวแ้ลว้  ทาํใหอ้งคก์ารคน้หาแนวทางทีเ่หมาะสม
ทีสุ่ดต่อองคก์าร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้ง  ทัง้นี้เนื่องจาก
การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นการกําหนดวธิกีารหรอืแนวทางในการดําเนินงานและกจิกรรมต่าง ๆ 
ขององคก์าร  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์ารทีต่ ัง้ไว ้

3. การจดัการเชงิกลยุทธเ์ป็นการนําแนวทางในการดําเนินองคก์ารทีค่ดิคน้สรา้งสรรค์
ขึ้น  และนํามาประยุกต์ใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  ดงันัน้ความคิดสร้างสรรค์จงึเป็นสิง่จําเป็น
สาํหรบันกับรหิาร 

4. การวางแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่หลักของนักบริหาร  เนื่ องจากต้องวางแผน
ประยุกต์ใช้  และกําหนดทิศทางในการดําเนินงานขององค์การ   การจัดทําและปฏิบัติให้
สอดคลอ้งตามแผนกลยุทธจ์งึมคีวามสําคญัโดยเฉพาะในระยะยาว  ดงันัน้ความสามารถในการ
กําหนดกลยทุธข์องนกับรหิาร  และความสามารถในการควบคุมใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามกลยุทธ์
ทีว่างไวไ้ด ้ จะเป็นสิง่สะทอ้นศกัยภาพและและสะทอ้นของผูบ้รหิารไดเ้ป็นอยา่งด ี

5. การจัดการเชิงกลยุทธ์ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน จะช่วยสร้าง
ประสทิธภิาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้ก่ธุรกจิ  และเสรมิสรา้งการพฒันาขดีความสามารถ
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ทางการบรหิารของนักบรหิาร  รวมทัง้ช่วยเตรยีมความพรอ้มและพฒันาบุคลากรที่อยู่ภายใน
องค์การ  เนื่องจากการพฒันาเชิงกลยุทธ์จะต้องมกีารสร้างความเข้าใจและแนวทางในการ
เตรยีมพรอ้ม  เพื่อรบักบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ของสภาพแวดลอ้มและคู่แข่ง  นอกจากนี้
แล้วการจดัการเชิงกลยุทธ์ยงัช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม   โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการดาํเนินงานทาํใหส้ามารถจดัลําดบัการดําเนินงานตามลําดบัความสําคญัเร่งด่วน
ได ้

6. การจัดการเชิงกลยุทธ์ช่วยให้การทํางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบัติ
หน้าที่  เนื่องจากมกีารกําหนดกลยุทธ์  การประยุกต์ใช้  และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่าง
ชัดเจน  ทําให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ   โดยเฉพาะความเข้าใจใน
วตัถุประสงค์ขององค์การ  อกีทัง้จะช่วยให้มกีารจดัสรรทรพัยากรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ
สอดคลอ้งกบัการบรหิารองคก์ารในส่วนต่าง ๆ 

องคป์ระกอบของการจดัการเชิงกลยทุธ ์ 
การจดัการเชงิกลยทุธ ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ยพืน้ฐาน 5 ประการ คอื 

1. การกําหนดทศิทาง (Direction Setting) 
2. การประเมนิองคก์ารและสภาพแวดลอ้ม (Environment Scanning)  
3. การกําหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation)  
4. การดาํเนินกลยทุธ ์(Strategy Implementation)  
5. การประเมนิผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  

1. ก าหนดทิศทาง 
ในการกําหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย   การกําหนดวิสัยทัศน์ 

(Vision) และการกําหนดภารกิจ (Mission) หรือกรอบในการดําเนินงานที่ชัดเจนจะช่วยให้
องคก์ารสามารถกําหนดทศิทางในระยะยาว อกีทัง้ยงัแสดงถงึความตัง้ใจในการดําเนินธุรกจิอกี
ดว้ย 

ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบรหิารจดัการเชิงกลยุทธ์นัน้  ขัน้แรกองค์การ
จะต้องระบุภารกิจและเป้าหมายหลกัที่สําคญัของบรษิัท  ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรอื
ขอ้ความของบรษิทัที่พยายามกําหนดว่าจะทําอะไรในปจัจุบนั  และกําลงัจะทําอะไรในอนาคต
และองคก์ารเป็นองค์การแบบใด  และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทัง้นี้เพื่อบรรลุสู่ความ
เป็นเลิศเหนือคู่แข่ง  ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไป
ด้วย  ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางปรชัญาสําคญัที่ผู้บรหิารตัดสนิใจกระทํา   ซึ่งแสดงถึง
พนัธะของบรษิทัทีม่ต่ีอเป้าหมายและสอดคลอ้งกบัคุณค่าของผูบ้รหิาร  นอกจากนี้แลว้ภารกจิยงั
จะสรา้งสภาพแวดลอ้มในการกําหนดกลยทุธอ์กีดว้ย 
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เป้าหมาย (Gold) คอืการบอกถึงสิง่ที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต  และ
พยายามบรรลุ โดยมกีารกําหนดใหช้ดัเจน กระชบั ตรงจุด และสามารรถวดัได้ ทัง้นี้การกําหนด
เป้าหมายจะมกีารกําหนดใหช้ดัเจนขึน้กว่าการกําหนดภารกจิว่าจะตอ้งทาํสิง่ใด 

 
2. การประเมินองคก์ารและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  
ในการประเมินสภาพแวดล้อมขององค์การนั ้นจะประกอบไปด้วยการประเมิน

สภาพแวดล้อมภายนอก  และการประเมนิสภาพแวดล้อมภายใน  โดยมจีุดมุ่งหมายเพื่อให้
ทราบถงึ  จดุแขง็  จดุอ่อน โอกาส  และอุปสรรค  หรอืโดยทัว่ไปจะเรยีกว่าการวเิคราะหต์ามตวั
แบบสวอ็ท (SWOT Analysis) ไดแ้ก่ 

- การวเิคราะหจ์ดุแขง็ (Strength –S) 
- การวเิคราะหจ์ดุอ่อน (Weakness –W) 
- การวเิคราะหโ์อกาส (Opportunity –O) 
- การวเิคราะหภ์าวะคุกคาม (Threat- T) 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis) การ
วิเคราะห์ภายในขององค์การนั ้น จะทําให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ  ช่วยให้
ประเมนิอดตีและแนวโน้มในปจัจบุนั การวเิคราะหภ์ายในสามารถทําไดโ้ดยการวเิคราะหป์จัจยัที่
จะนําไปสู่ความสําเรจ็ (Critical success factor) การวเิคราะห์ (Value chain) และวเิคราะห์
กระบวนการหลกั (Core business process) ซึง่จะทําใหอ้งคก์ารมคีวามสามารถหลกัทีโ่ดดเด่น 
(Core competency) 

 - การวเิคราะหป์จัจยัทีจ่ะนําไปสู่ความสําเรจ็ (Critical success factor) สามารถทํา
ไดโ้ดยการวเิคราะหล์กัษณะของกจิการ ตําแหน่งทางการแข่งขนั สภาพแวดลอ้มทัว่ไป และการ
พฒันาองคก์าร 

- การวเิคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยงกจิกรรม
หลกั และกิจกรรมย่อยขององค์การ  โดยการพยายามจดักิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรม
หลกั  เพื่อจะสรา้งคุณค่าทีส่นองตอบกบัค่านิยมของลูกคา้  โดยสายงานหลกัจะทําหน้าทีใ่นการ
ผลิตกิจกรรมพื้นฐาน  ประกอบไปด้วย   การ นํ า เข้า วัต ถุ ดิบ   การผลิตสินค้ าแล ะ
บรกิาร  การตลาด  และการให้บรกิารลูกค้า  ส่วนสายงานสนับสนุนจะทําหน้าที่ในการจดัการ
ทรพัยากรมนุษย์  การพฒันาเทคโนโลย ี การการจดัซือ้วตัถุดบิ  เนื่องจากการวเิคราะหห์่วงโซ่
ค่านิยม  จะทําให้องค์การได้รบัรูถ้งึค่านิยมของลูกค้าไดอ้ย่างชดัเจน    ทําใหส้ามารถวเิคราะห์
และเชื่อมโยงค่านิยมของลกูคา้  เขา้สู่กจิกรรมทุกกจิกรรมขององคก์าร 

- การวิเคราะห์กระบวนการหลกั (Core business process) และระบบการ
ดําเนินงาน เป็นกระบวนการสรา้งคุณค่าทีเ่ชื่อมโยงระหว่างผูจ้ดัหาวตัถุดบิ องคก์าร และลูกค้า
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เขา้ดว้ยกนั โดยมกีระบวนการหลกัขององคก์าร เพื่อพฒันาสนิคา้และบรกิาร และเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้  

โดยสรปุแลว้การวเิคราะหป์จัจยัภายในหรอืสภาพแวดลอ้มภายในน้ีจะทําใหท้ราบถงึจุด
แขง็หรอืจดุอ่อนทางธุรกจิขององคก์าร 

จดุแขง็ : ลกัษณะหรอืองคป์ระกอบขององคก์ารทีม่สีมรรถนะเหนือกว่า 
จุดอ่อน : ลกัษณะหรอืองค์ประกอบขององค์การที่มสีมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทยีบกบั

คู่แขง่ 
 
2.2 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก อ ง ค์ ก า ร  ( External 

Analysis) สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทัว่ไปและสภาพแวดล้อมใน
การดาํเนินงาน 

- สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีม่คีวามสําคญั 
แต่อาจจะไมใ่ช่สิง่แวดลอ้มทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบัองคก์ารโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป 
มตีวัแบบในการพจิารณา คอื PEST Environment ไดแ้ก่  

 
 สภาพแวดลอ้มดา้นการเมอืง (Political Environment –P)  
 สภาพแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิ (Economic Environment –E)  
 สภาพแวดลอ้มดา้นสงัคม (Sociological Environment –S)  
 สภาพแวดลอ้มดา้นเทคโนโลย ี(Technology Environment –T) 

  
สภาพแวดล้อมทัว่ไปสามารถส่งผลกระทบต่อองคก์ารได้ ยกตวัอย่างเช่น หากรฐัออก

กฎหมายที่เอื้อต่อการดําเนินธุรกจิ  ก็จะส่งผลดต่ีอโอกาสในการดําเนินงานขององค์การ  หรอื
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยทีีร่วดเรว็อาจส่งผลใหส้นิคา้มคีวามลา้สมยัอยา่งรวดเรว็ เป็นตน้  

- สภาพแวดล้อมในการดําเนินงาน (Task Environment) ไมเคลิ อี พอร์ตเตอร ์
(Michael E.Potter ) ไดเ้สนอตวัแบบการวเิคราะหส์ภาพการแข่งขนั  โดยใชต้วัแบบทีช่ื่อ The 
Five Competitive Force  ซึ่งจะทําให้เราทราบถงึสมรรถภาพคู่แข่งที่เขา้มาใหม่ ทราบความ
ตอ้งการของลกูคา้  สามารถสรา้งความร่วมมอืกบัผูจ้ดัส่งวตัถุดบิ  การระมดัระวงัไม่ใหลู้กคา้หนั
ไปใหค้วามสนใจสนิคา้ทดแทน  และโดยเฉพาะอย่างยิง่เป็นตวัแบบทีช่่วยในการวเิคราะห์คู่แข่ง
ไดเ้ป็นอยา่งด ี

- การวเิคราะหค์ู่แข่งทีเ่ขา้มาใหม่ (New Entrance) ผูท้ีเ่ขา้มาใหม่มคีวามมุ่งหวงัที่
จะเขา้มามสี่วนรว่ม หรอืมสี่วนแบ่งทางการตลาด  ดงันัน้จงึเป็นภาวะทีคุ่กคาม  ซึง่จะมมีากหรอื
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น้อยขึน้อยู่กบัอุปสรรคที่เขา้มาและภาวะการตอบโต้ขององค์การ  โดยสิง่ที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ที่
เขา้มาใหม ่ไดแ้ก่  

 Economies of Scale ความประหยดัที่เกดิจากการผลติจํานวนมาก 
(Economies of Scale) ทําให้คู่แข่งต้องมกีารผลติที่มขีนาดใหญ่พอ  จงึจะสามารถต่อสู้กบั
กจิการเดมิได ้ 

 ความแตกต่างของสินค้า Differentiation หรอื ขนาดของทุน Capital 
Requirement  เนื่องจากผู้ที่เข้ามาใหม่จะต้องแบกภาระต้นทุนที่สูงมากในด้านต่าง ๆ เป็น
ต้น  เหล่านี้เป็นตวัอย่างของอุปสรรคสําหรบัผูท้ี่เขา้มาใหม่  ซึง่นักบรหิารจะต้องสรา้งภาวะการ
ตอบโต ้ โดยอาศยัความไดเ้ปรยีบดา้นอุปสรรคของผูเ้ขา้มาใหมใ่นดา้นต่าง ๆ 

- การวเิคราะหผ์ูซ้ือ้ (Buyer) ผูบ้รหิารในองคก์ารภาครฐั และภาคเอกชน  จะต้องให้
ความสําคญักบัลูกค้า เนื่องจากองค์การจะต้องเผชญิกบัอํานาจการต่อรองของลูกค้า  ในเรื่อง
ของปรมิาณ  คุณภาพ  และราคา  

- การวเิคราะหผ์ูจ้ดัส่งวตัถุดบิ (Supplier) ผูจ้ดัส่งวตัถุดบิจะมคีวามสําคญัเนื่องจาก
องค์การจะต้องเผชญิกบัพลงัการต่อรองของผูจ้ดัส่งวตัถุดบิเช่นเดยีวกบัลูกค้า  ดงันัน้ผู้บรหิาร
ทัง้องคก์ารภาครฐัและองคก์ารภาคเอกชน  จะตอ้งปรบักลยทุธเ์พื่อรบักบัพลงัการต่อรองนัน้ 

- การวเิคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) การมสีนิค้าหรอืบรกิารทดแทนทําให้
องคก์ารต่าง ๆ จะต้องใหค้วามสําคญักบัคุณภาพของสนิคา้  ราคา  และบรกิารทีนํ่าเสนอใหก้บั
ลกูคา้  เนื่องจากการละเลยความสาํคญัดงักล่าวจะทาํใหอ้งคก์ารเสยีเปรยีบต่อคู่แขง่ได้ 

- การวิเคราะห์คู่แข่ง  (Rival) คู่แข่งมีความสําคัญอย่างยิ่งที่นักบริหารจะต้อง
คํานึงถงึ   เนื่องจากนักบรหิารจะต้องใช้กลยุทธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่ง การละเลย
หรอืไมใ่หค้วามสาํคญักบัคู่แขง่จะหมายถงึความพ่ายแพ้  

โดยสรุปแล้วการวเิคราะห์ปจัจยัภายนอกหรอืสภาพแวดล้อมภายนอกน้ีจะทําให้ทราบ
ถงึโอกาสหรอือุปสรรคทางธุรกจิขององคก์าร 

 
3. การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 
การกําหนดกลยทุธเ์ป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคทีไ่ด้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จากการ
วเิคราะห์สภาพแวดลม้ภายใน โดยองค์กรจะต้องกําหนด และเลอืกกลยุทธ์ทีด่ทีี่สุดที่เหมาะสม
กบัองคก์รทีสุ่ด ผูบ้รหิารต้องพยายามตอบคําถามว่าทําอย่างไรองคก์รจงึจะไปถงึเป้าหมายทีไ่ด้
กําหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรยีบในการแข่งขนัขององค์กรกําหนดเป็นกลยุทธ์ ทัง้นี้จะต้อง
คาํนึงถงึระดบัทีแ่ตกต่างกนัของกลยทุธด์ว้ย ซึง่มทีัง้สิน้ 3 ระดบั คอื 
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1. กลยทุธร์ะดบับริษทั (Corporate Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุม และบ่งบอกถงึกลยุทธ์โดยรวม และทศิทางในการแข่งขนั

ขององค์กร ว่าองค์กรจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด จะดําเนินงานอย่างไร และจะจัดสรร
ทรพัยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององค์กรอย่างไร เช่น การดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร การ
ขยายตวัไปในธุรกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเลย 

การวางแผนที่มกีารกําหนดวิสยัทศัน์ เป้าหมายระยะยาวที่แน่ชดั มกีารวเิคราะห์
อนาคตและคดิเชงิการแข่งขนั มรีะบบการทํางานทีม่คีวามสามารถในการปรบัตวัสูง สําหรบัการ
ทํางานในสิง่แวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ เพื่อใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ 
มรีะบบการทํางานทีค่ล่องตวั มกีารดําเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพสูง เพื่อนําสู่เป้าหมายในอนาคต 
สามารถเผชญิกบัการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด (Survive) และความก้าวหน้า 
(Growth) ขององคก์รในอนาคต 

ก่อนเลือกกลยุทธ์องค์กรไปแนวทางไหน ต้องวเิคราะห์สภาวะการณ์รอบด้านใน
อุตสาหกรรมนัน้เสยีก่อน เพื่อสรา้งโอกาส และการไดเ้ปรยีบเชงิกลยุทธก์ารแข่งขนั โดยอาจวาง
กลยทุธอ์งคก์รจากประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 

1.1 กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth Strategy) เป็นกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคท์างดา้นการเจรญิเตบิโต โดยการเพิม่ระดบัการปฏบิตัิการขององคก์ร หรอืเป็นกล
ยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายกิจกรรมการดําเนินงานของบรษิัท เพื่อการเจริญเติบโตของ
ยอดขาย รายได ้และกําไร 

1.1.1 กลยุทธ์การขยายตวัแบบเข้มข้น (Intensive Growth Strategies) 
เป็นการพิจารณาโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้เข้มข้นยิง่กว่าผลิตภณัฑ์เดิม และตลาดเดิม 
ประกอบดว้ย 3 กลยทุธ ์คอื  

- กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration Strategy) เป็นความ
พยายามที่จะเพิ่มยอดขายในผลิตภัณฑ์เดิม ในตลาดเดิม โดยใช้ความพยายามในการ
ดาํเนินงานทีม่ากกว่าเดมิ 

- กลยทุธก์ารพฒันาตลาด (Market Development Strategy) เป็นความ
พยายามในการที่จะเพิม่ยอดขายจากผลติภณัฑเ์ดมิ โดยการแสวงหาผลติภณัฑ์ใหม่ เป็นกล
ยุทธ์ที่เหมาะสําหรบัเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดจํานวนมากจากผลิตภณัฑ์ในปจัจุบนัใน
ตลาดทีม่กีารอิม่ตวั หรอืใชเ้พื่อการพฒันาตลาดใหม่ 

- กลยุทธก์ารพฒันาผลติภณัฑ ์(Product Development Strategy) เป็น
ความพยายามในการเพิม่ยอดขายในการปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หม่ (New Product) จากตลาดเดมิ 
โดยกลยทุธน้ี์เหมาะสาํหรบัตลาดในปจัจบุนั หรอืพฒันาผลติภณัฑใ์หมส่าํหรบัตลาดใหม ่
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1.1.2 กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Integrative Growth Strategies) เป็นการ
คน้หาโอกาสการขยายตวัจากระบบการดาํเนินงานขององคก์ร ดงันี้  

- การขยายตวัตามแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็นการครอบครอง
กจิการทีอ่ยู่ในธุรกจิ หรอือุตสาหกรรมทีต่่อเนื่องกนั เพื่อเพิม่ความสามารถในการควบคุม เพิม่
ผลกําไร สรา้งยอดขาย แบ่งเป็นการขยายกจิกรรมแบบไปขา้งหลงั (Backward Integration) กบั
การขยายกจิการแบบไปขา้งหน้า  (Forward Integration) 

- การขยายตวัตามแนวราบ (Horizontal Integration) เป็นการเข้า
ครอบครองกจิการทีเ่ป็นคู่แข่งอยู่ในธุรกจิเดยีวกนั เพื่อเพิม่ขนาดของกจิการ เพิม่ยอดขาย เพิม่
กําไร และเพิม่สดัส่วนการครองตลาด 

- การขยายกิจการแบบกระจายตัว (Diversification) เป็นการ
ครอบครองกิจการเพื่อต้องการการผลติ เทคโนโลย ีผลติภณัฑ์ และช่องทางการจดัจําหน่าย 
สาเหตุเพราะตอ้งการมกีารเช่าซือ้กจิการทีม่กีารเตบิโตไดเ้รว็กว่า หรอืตอ้งการแหล่งการเงนิหรอื
เทคโนโลย ี

- การควบรวมกจิการและกจิการร่วมคา้ (Mergers & Joint Ventures) 
การควบรวมกจิการ เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการสลายตวั และรวมตวัเป็นกจิการองคก์รใหม่
ขึน้มา ส่วนกจิการรว่มคา้เกดิจากกจิการตัง้แต่สองกจิการรว่มมอืกนัสรา้งองคก์รธุรกจิใหมข่ึน้มา 

1.1.3 กลยุทธ์พนัธมิตร (Strategy Alliance) การเป็นหุน้ส่วนกนัระหว่าง 2 
บรษิทัหรอืมากกว่า เพื่อนําขอ้ไดเ้ปรยีบของแต่ละแห่งมาเป็นจุดแขง็ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ทางดา้นกลยุทธ์ทีส่ําคญั และได้ประโยชน์ร่วมกนั โดยกลยุทธพ์นัธมติรจะช่วยธุรกจิในดา้นการ
ปรบัตําแหน่งทางการตลาดให้มคีวามเขม้แขง็ในทนัท ีการลดต้นทุน การประหยดัจากการผลติ 
และการลดความเสีย่ง 

1.2 กลยุทธ์คงท่ี (Stability Strategy) เป็นกลยุทธท์ีเ่กี่ยวกบัการรกัษาในสภาพ
เดิมในปจัจุบนั โดยการเสนอบรกิารเดิมต่อไปเพื่อให้บรกิารในตลาดเดิม หรอืเป็นกลยุทธ์ที่
บรษิัทใช้ เพื่อรกัษาขนาดและระดบัการดําเนินการของธุรกิจในปจัจุบนั กลยุทธ์น้ีจะไม่ใช้การ
ขยายตวั ลด หรอืเลกิกจิการ แต่จะเสนอสนิคา้ หรอืบรกิารเดมิในตลาดเดมิ เพื่อรกัษาสภาพเดมิ 
โดยมกีารเปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย 

1.3 กลยุทธ์การตดัทอน (Stability Strategy) เป็นกลยุทธเ์กี่ยวกบักจิกรรมการ
ดําเนินงานในปจัจุบนัของบรษิทั หรอืเป็นกลยุทธ์ระยะสัน้สําหรบับรษิทัทีม่คีวามอ่อนแอ หรอืมี
ผลการดาํเนินงานทีล่ดลง ซึง่กลยทุธก์ารตดัทอนประกอบดว้ย 

1.3.1 กลยุทธ์การปรบัเปล่ียนธรุกิจ (Turnaround Strategy) เป็นกลยุทธ์
เพื่อใหธุ้รกจิอยูร่อดเมือ่ประสบภาวะวกิฤต โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อยบัยัง้และเปลีย่นความอ่อนแอ
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ทางด้านทรัพยากรทางการแข่งขัน และด้านการเงินให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น และปรับปรุง
ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน เพื่อใหเ้กดิความดงึดดูใจมากขึน้ 

1.3.2 กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestment Strategy) เป็นกลยุทธเ์มื่อบรษิทั
ดําเนินธุรกจิหลายสาย ธุรกจิเลอืกที่จะยุตกิารดําเนินงานในส่วนทีข่าดประสทิธภิาพ หรอืมกีาร
เจรญิเติบโตของยอดขายตํ่า เป็นกลยุทธ์ที่ขายกิจการไปบางส่วนหรอืทัง้หมดของบรษิทั เมื่อ
ผลติภณัฑห์รอืสายธุรกจิไมส่ามารถแกป้ญัหาได ้

1.3.3 กลยุทธ์การเลิกกิจการ (Liquidation Strategy) เป็นการสิ้นสุดของ
ธุรกจิเนื่องจากอุตสาหกรรมนัน้ไมเ่ป็นทีด่งึดดูใจ และบรษิทัมคีวามอ่อนแอในการดําเนินงานเป็น
อยา่งมาก ไมส่ามารถทีจ่ะพฒันาบรษิทัใหเ้ตบิโตต่อไปได้ 

1.3.4 กลยุทธ์การเกบ็เก่ียวผลประโยชน์ (Harvest) เป็นกลยุทธ์ทีเ่กี่ยวกบั
การลดค่าใช้จ่ายใหต้ํ่าที่สุด และพยายามทํากําไรระยะสัน้ให้สูงที่สุดด้วย เพื่อวางแผนการขาย
หรอืเลกิการดาํเนินงานในระยะยาว เมือ่บรษิทัอยูใ่นช่วงทีต่กตํ่า 

1.3.5 กลยุทธ์การล้มละลาย (Bankruptcy) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เมื่อบรษิัท
ประสบความลม้เหลวในการดาํเนินงาน และไมส่ามารถทีจ่ะแกป้ญัหาหรอืปรบัองคก์รใหมไ่ด ้

1.4 กลยุทธ์แบบผสม (Stability Strategy) เป็นการผสมผสานกลยุทธ์ต่างๆ ใน
เวลาเดยีวกนั 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
เป็นการกําหนดกลยุทธ์ในระดบัที่ย่อยลงไป จะมุ่ งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของ

องคก์รกบัคู่แขง่ และระบุถงึวธิกีารทีอ่งคก์รจะใชใ้นการแข่งขนั มุ่งปรบัปรุงฐานะการแข่งขนัของ
ผลติภณัฑใ์หลู้งขึน้ โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ี่คลา้ยกนัไวด้้วยกนั ภายในหน่วยธุรกจิเชงิกล
ยุทธ ์(Strategic Business Unit – SBU) เดยีวกนั กลยุทธร์ะดบัธุรกจิของ SBU นี้จะมุ่งการเพิม่
กําไร (Improving Profitability) และขยายการเตบิโต (Growth) ใหม้ากขึน้ บางครัง้จงึเรยีกกล
ยุทธ์ในระดบันี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู่ 3 กลยุทธ ์
คอื การเป็นผูนํ้าดา้นต้นทุนตํ่า (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่าง (Differentiation) 
และการกําจดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวมศูนย ์(Focus Strategy) 

2.1 กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน เป็นการเน้นเรื่องต้นทุน คือ ทํายงัไงให้
ต้นทุนในการดําเนินงานตํ่าทีสุ่ด ซึง่ตวัอย่างได้แก่ ลดขนาดขององค์กรให้กะทดัรดั ลดของเสยี
และต้นทุนการพฒันาเทคโนโลย ีมคีวามสมัพนัธท์ี่ดอีนัยาวนานกบัซพัพลายเออร ์ช่องทางการ
จาํหน่ายทีต่น้ทุนตํ่า 

2.2 กลยุทธ์ท่ีใช้ความแตกต่าง เป็นการสรา้งความแตกต่างในสายตาของลูกค้า 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสนิคา้ของคู่แข่งขนั มผีลต่อการเลอืกซือ้ และความพงึพอใจของผูบ้ริโภคใน
การซื้อสนิค้าและบรกิาร การสร้างความแตกต่างหรอืความโดดเด่นในด้านต่างๆ เช่น สร้าง
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ภาพลักษณ์ที่ต้องการ นวตักรรมทางเทคโนโลยี  ชื่อเสียงของธุรกิจ ด้านการบริการ ด้าน
ผลติภณัฑ ์

2.3 กลยุทธ์การมุ่งเน้น เป็นการเน้นในบางกลุ่มของตลาดหรอืสนิค้าในบางสาย
ผลติภณัฑ ์หรอืพืน้ทีบ่างพืน้ที ่ซึง่ขอ้ดขีองกลยุทธแ์บบมุ่งเน้น คอื การแข่งขนัภายใต้ทรพัยากร
ทีจ่าํกดั 

3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy) 
เป็นการวางกลยทุธร์ะดบัในระดบัฝา่ยต่างๆ ขององคก์รทีว่างใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์

ธุรกิจ และกลยุทธ์องค์กร ซึ่งกลยุทธ์ระดบัต่างๆ จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมาย ภารกิจ และ
วสิยัทศัน์ทีว่างไว ้กลยทุธร์ะดบัปฏบิตักิาร จะประกอบดว้ยกลยทุธด์า้นต่างๆ ดงันี้ 

3.1 กลยทุธก์ารตลาดบริการ ซึง่เกีย่วกบัประเดน็ดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย 
กลยทุธท์างการตลาด (8 P’s Strategy) 
การจัดการด้านการตลาดของสินค้าทัว่ไปเรามักจะกล่าวถึ งส่วนประสม

การตลาดทีเ่รยีกว่า 4Ps (Product, Price, Place, Promotion) แต่เนื่องจากการตลาดของธุรกจิ
บรกิารมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัออกไปดงัที่กล่าวมาขา้งต้น จงึทําให้ส่วนประสมด้านการจดัการ
การตลาดบรกิารแตกต่างไปด้วย ซึ่งในที่นี้จะใช้ 8Ps โดยแต่ละปจัจยัดงักล่าวเป็นตวัแปรที่
สาํคญัในการจดัการการตลาดเชงิบรูณาการของธุรกจิบรกิาร ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี้ 

- Product Element คอื ส่วนประกอบของการบรกิารทีป่ระกอบด้วยบรกิาร
หลกั (Core Service) และการบรกิารเสรมิ (Supplementary Service) ซึง่บรกิารดงักล่าวจะต้อง
ส่งมอบคุณประโยชน์ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการได ้และสามารถแขง่ขนักบับรษิทัทีเ่ป็นคู่แขง่ได้ 

- Place, Cyberspace, Time คอื วธิกีารส่งมอบบรกิาร ซึง่สามารถทําไดท้ัง้
ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายทีม่ลีกัษณะทางกายภาพ (Physical Distribution) โดยผ่านคนกลาง
หรอืจุดบรกิาร และโดยเฉพาะการให้บรกิารด้านขอ้มูล (Information – Based Services) 
สามารถส่งมอบผ่านช่องทางการจดัจําหน่ายอเิลคทรอนิกส์ (Electronics Channel) กลยุทธ์
สาํคญัซึง่ตอ้งคาํนึงถงึ คอื ความรวดเรว็ และความสะดวกในการใหบ้รกิาร 

- Process คอื กระบวนการ วธิกีาร และลาํดบัขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร ซึง่ต้อง
มกีารออกแบบกระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพ และทําใหพ้นักงานบรกิารส่วนหน้า (Front – line 
Staff) บรกิารไดด้ขีึน้ เพราะจะลดขัน้ตอนทีซ่ํ้าซอ้นลง และทําใหก้ารส่งมอบบรกิารทําไดร้วดเรว็ 
และลดความผดิพลาดในการบรกิาร 

- Productivity and Quality คอื การเพิม่ผลผลติซึง่คํานึงถงึควบคุมต้นทุนใน
การบรหิารงานการบรหิารต้นทุนให้เกดิประสทิธภิาพรวมถงึการสรา้งกําไรของธุรกจิ และการ
พฒันาคุณภาพของการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งเอกลกัษณ์ของบรกิาร (Service Differentiation) ทํา
ใหล้กูคา้นัน้เกดิความภกัด ี(Loyalty) และพงึพอใจ (Satisfaction) ในการบรกิาร 
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- People คอื บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ พนักงานบรกิารลูกคา้
ทีม่าใชบ้รกิารซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัหรอืปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่
ลูกค้ามกัจะประเมนิคุณภาพของบรกิารจากพนักงานหรอืบุคคลที่เกี่ยวข้องกบัการให้บรกิาร 
ดงันัน้ ธุรกิจบรกิารจงึต้องให้ความสําคญัเกี่ยวกบัการคดัเลอืก การฝึกอบรมพนักงาน รวมถึง
การสรา้งสิง่จงูใจเพื่อใหพ้นกังานมกีารบรกิารทีด่ ี

- Promotion and Education คอื การจดัสรรขอ้มูล คําแนะนําถงึขอ้ดขีอง
ธุรกจิบรกิาร และชกัชวนลูกคา้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมาใช้บรกิารนัน้ๆ ในธุรกจิบรกิารจะเน้นใน
เรื่องของการให้ความรูก้บัลูกค้าที่เกี่ยวขอ้งกบัประโยชน์ที่จะได้รบัจากการใช้บรกิารของธุรกิจ 
สถานทีท่ี่ให้บรกิาร ระยะเวลาทีส่ามารถใชบ้รกิารได้ และลูกคา้จะต้องมสี่วนร่วมอย่างไร จงึทํา
ให้การส่งมอบบรกิารได้มปีระสทิธภิาพ โดยมกีารสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทศัน์ วทิยุ  
หนงัสอืพมิพ ์นิตยสาร ป้ายโฆษณา แผ่นพบั รวมถงึการสื่อสารผ่านเวบ็ไซต ์

- Physical Evidence คอื สิง่ทีเ่ป็นทีป่ระจกัษ์ หรอืเป็นหลกัฐานทางกายภาพ 
ซึง่ไดแ้ก่ อาหารสถานที ่ยานพาหนะ การตกแต่งภายใน – ภายนอกสถานที ่อุปกรณ์เครื่องมอื 
พนักงานสญัลกัษณ์ (Sign) สิง่พมิพ ์(Printed Material) ธุรกจิบรกิารจะต้องระมดัระวงัในเรื่อง
การจดัเตรยีมสิง่ต่างๆ เหล่าน้ี เพราะว่าเป็นสิง่ทีลู่กค้าใช้เป็นปจัจยัในการประเมนิคุณภาพของ
การบรกิารก่อนตดัสนิใจมาใชบ้รกิาร 

- Price and Other User Outlays คอื ราคาทีลู่กคา้จ่ายเพื่อเขา้รบัการบรกิาร 
และรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงนิ ได้แก่ เวลา (Time) ความพยายาม (Physical Effort) 
ความกงัวลใจ (Mental Outlay) ความรูส้กึที่ไม่ดหีรอืสมัผสัที่ไม่พงึปรารถนาต่างๆ (Negative 
Sensory) เป็นตน้ 

3.2 กลยุทธ์ด้านการผลิต/การดําเนินงาน การผลติเน้นที่มมีาตรฐานรองรบั หรอื
เน้นด้านคุณภาพสนิค้า ได้แก่ การใช้งาน ความคงทน ลกัษณะ ภาพลกัษณ์ ความเชื่อถือได ้
และเป็นไปตามขอ้กําหนด 

3.3 กลยุทธ์ด้านทรพัยากรบุคคล พฒันาระบบงานทีท่ําใหเ้กดิผลการปฏบิตังิาน
ระดบัสูง โดยมกีระบวนการสรรหา และคดัเลอืกระบบจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏบิตังิาน 
และการพฒันาการบรหิาร และกจิกรรมการฝึกอบรมทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกจิ 

3.4 กลยทุธด้์านการเงิน 
3.5 กลยทุธด้์านการลงทุน 
- กลยุทธล์งทุนระยะสัน้ เป็นการลงทุนไม่เกนิ 1 ปี เพื่อเพิม่ผลตอบแทนหรอื

ลดตน้ทุนค่าเสยีโอกาส ปจัจยัพจิารณาดา้นการลงทุน ไดแ้ก่ ผลตอบแทน ความเสีย่ง 
- กลยุทธ์ลงทุนระยะยาว เป็นการลงทุนเพื่อสรา้งรายไดแ้ละกําไรในอนาคต 

เช่น ลงทุนในอาคาร ทีด่นิ เครือ่งจกัร 
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3.6 กลยทุธด้์านการจดัหาแหล่งเงินทุน 
- ระยะสัน้ เป็นการจดัหาเงนิทุนที่มรีะยะการใช้คนืไม่เกิน 1 ปี เช่น การกู้

ธนาคาร ฯล 
- ระยะยาว เช่น การออกหุน้สามญั การออกหุน้กู้ และตัว๋สญัญาใช้เงนิระยะ

ยาว 
 

4. การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategy Implementation)  
การนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ คือกระบวนการที่ผู้บรหิารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย   ไปสู่

แผนการดําเนินงาน กําหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ   หรือวิธีการ
ดํ า เนิ นงาน   ซึ่ ง ก ระบวนการนี้ อ าจจะ เกี่ ย วข้อ งกับการ เปลี่ ยนแปลงภายในด้ าน
วฒันธรรม   โครงสรา้ง  หรอืระบบการบรหิาร  เพื่อให้สามารถดําเนินการตามกลยุทธไ์ด้อย่าง
เป็นรปูธรรม โดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 

1. ขัน้ตอนของการกําหนดแผนและการจดัสรรทรพัยากร (Resources Allocation) 
2. ขัน้ตอนของการปรบัโครงสรา้งองค์การ เพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลงของการใช้กล

ยทุธแ์ละการใชท้รพัยากร เป็นตน้ 
3. ขัน้ตอนของการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพฒันาทรพัยากร

บุคคล เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร  ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การ
อบรม การกระตุ้น ส่งเสรมิใหบุ้คลากรในองคก์ารทํางานไดอ้ย่างเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ) เป็น
ตน้ 

4. การกระจายกลยทุธ ์(Strategic Deployment) หากองคก์ารมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้ง
พนัธกจิขึน้มาแลว้ แต่ไมไ่ดม้กีารดาํเนินการกจ็ะทาํใหเ้กดิการสูญเปล่า (Waste) ได ้เพราะแมว้่า
แผนเหล่านัน้จะเป็นแผนงานที่ถูกจดัทํามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้น
เพยีงใดกต็าม หากไมล่งมอืปฏบิตักิย็อ่มไมเ่กดิผลเป็นรปูธรรมขึน้  

ดังนั ้นเพื่อทําให้เกิดผลจึงจําเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทัว่ทัง้
องคก์าร  โดยต้องสอดประสานกบับทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชดัเจน  และเขา้ใจ
ได้  ซึ่งจากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-
goals) กําหนดเป็นเป้าหมายประจาํปี (Annual goals) จากนัน้จะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละ
กลุ่ม แต่ละโครงการ  

เพื่อใหท้ราบว่า เป้าหมายของตนเองทีช่ดัเจนนัน้คอือะไร  และควรจะดําเนินการทีเ่รื่อง
ใดก่อน  ซึ่งนอกจากจะทําให้ผู้ปฏิบตัิงานในระดับล่างสุดเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อน
แล้ว  ยงัมปีระโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลที่เหมาะสมด้วย  ทัง้ยงัช่วยให้มกีารจดัสรร
ทรพัยากรอยา่งเหมาะสมพอด ี เพยีงเพื่อใหบ้รรลุผลในแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละโครงการ นัน่เอง 
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ความสําเร็จขององค์การนัน้เกี่ยวข้องกบัประสิทธิภาพในการนํากลยุทธ์ไปประยุกต์
ปฏิบัติ  ทัง้นี้ ผู้บริหารควรมีการมอบหมาย   และกําหนดแนวทางหรือวิธีการในการ
ปฏิบตัิงาน  สิ่งที่สําคญัในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบตัิให้ประสบผลสําเร็จนัน้   ผู้ปฏิบตัิจะต้องมี
ความรู ้ ความเขา้ใจ  และทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งถ่องแท ้ 

5. การประเมินผลและการควบคมุ (Evaluation and Control) 
การควบคุมกลยุทธ ์เป็นหน้าทีส่ําคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผล

กลยุทธท์ี่นําไปปฏบิตัิ  ทัง้นี้ในการนํากลยุทธไ์ปปฏบิตันิัน้มกัจะเกดิขอ้ผดิพลาดที่ต้องการการ
ปรบัปรงุ  เพื่อใหแ้น่ใจว่ากลยทุธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว้  

การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมกีารวดัผลทัง้ในเชงิปรมิาณและเชิง
คุณภาพ มกีารกําหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวดัการดําเนินงานที่เหมาะสมกบัแต่ละ
องคก์าร ซึง่ในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑก์ารดําเนินงานของตนเอง ทัง้นี้การกําหนด
มาตรฐานควรมคีวามระมดัระวงัเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นผลการทาํงานไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม 

ในการติดตาม  ควบคุม  และประเมนิผลนัน้  จําเป็นที่จะต้องมกีารจดัตัง้หน่วยงาน
ขึน้มาดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ  ซึง่จะต้องมบีุคลากรที่มคีวามรบัผดิชอบเต็มเวลาที่สามารถ
ทุ่มเทให้กบัการติดตามและประเมนิผลได้อย่างเต็มที่  หน่วยงานน้ีควรอยู่กบัฝ่ายวางแผนที่มี
ผู้บรหิารในฝ่ายอยู่ในระดบัผู้บรหิารชัน้สูง อย่างไรก็ตามในการดําเนินกลยุทธ์นัน้  จําเป็นต้อง
ได้รบัความร่วมมอืที่ดจีากทุกฝ่ายตลอดเวลา  จงึอาจมคีวามจําเป็นในการตัง้คณะกรรมการ
ตดิตามและประเมนิผลแผนกลยุทธ์  ที่ประกอบด้วยผูแ้ทนระดบับรหิารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึน้ร่วม
ดว้ย 
 
4. เครื่องมือ (Model และ Template) ท่ีใช้ในการวิเคราะห ์

4.1 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental) 
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ารเป็นปจัจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้จงึมคีวามสําคญัมาก

ในการกําหนดกลยุทธด์ว้ยเหตุผล 4 ประการคอื ประการแรก สภาพแวดลอ้มเป็นทัง้โอกาสและ
อุปสรรค (Opportunity and Threat) ของการกําหนดกลยุทธ์ สิง่ใดที่เป็นโอกาสองคก์ารจะ
กําหนดกลยุทธ์โดยใช้โอกาสมาสรา้งความไดเ้ปรยีบ และสิง่ใดเป็นอุปสรรคกจ็ะกําหนดกลยุทธ์
เพื่อหลบหลกีอุปสรรคนัน้ ประการทีส่อง ปจัจยัภายนอกเป็นตวักําหนดกฎหรอืขอบเขตของการ
แขง่ขนัทีทุ่กองคก์ารตอ้งทาํตาม ประการทีส่าม สภาพแวดลอ้มภายนอกมคีวามสําคญัต่อการใช้
ทรพัยากรขององค์การโดยองคก์ารจะต้องปรบัการใชท้รพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัภายนอก 
ประการที่สี่ สภาพแวดล้อมภายนอกมผีลกระทบโดยตรง ต่อการเลอืกลงทุนขององค์การและ
อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน สภาพแวดลอ้มภายนอกแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื สภาพแวดลอ้ม
ทัว่ไปกบัสภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั 
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1. สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดลอ้มทีส่่งผลทัง้
โดยตรงและโดยออ้มต่อกจิกรรมทุกอยา่งขององคก์ารแบ่งเป็น 6 ประเภทคอื 

 ประชากรศาสตร ์(Demography) หมายถงึ องค์ประกอบของคนในสงัคม เช่น 
จาํนวนประชากรทีเ่ป็นผูห้ญงิ ผูช้าย เดก็ ผูสู้งอายุ วฒันธรรมย่อยของคน อตัราการเกดิของคน
และอื่นๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ เช่น หากในสงัคมมแีต่ผูสู้งอายุเป็นสดัส่วนสูงกจ็ะ
ส่งผลทาํใหธุ้รกจิการรกัษาพยาบาลเกดิขึน้มาก แต่ส่งผลต่อสถาบนัการศกึษาลดลง และอาจไม่
ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเหลก็กลา้ เป็นตน้ 

 การเมอืงและกฎหมาย (Politic and Law) เป็นเสมอืนกฎเกณฑข์องการดําเนิน
ธุรกจิและการแขง่ขนัซึง่องคก์ารจะตอ้งดาํเนินการภายในกรอบทีก่ฎหมายกําหนด เช่น การออก
กฎหมายรกัษาสภาพแวดลอ้มกจ็ะส่งผลใหอ้งค์การต้องจดัตัง้หน่วยงานบรหิาร สภาพแวดลอ้ม 
และขณะเดยีวกนัส่งผลนางลบต่อธุรกจิทีใ่ชส้ารบางชนิดทีต่อ้งหา้ม 

 เทคโนโลย ี (Technology) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยทีําให้เกดิความ
เปลีย่นแปลงธุรกจิหลายอย่าง เช่น ความก้าวหน้าทางดา้นเลเซอรท์ําให้ Compact Discs ขายด ี
แต่ส่งผลเสยีต่อเครือ่งเล่นแผ่นเสยีงแบบเก่า หรอืความก้าวหน้าทางดา้น biotechnology กจ็ะส่ง
กระทบต่อจรรยาบรรณในการใชย้ารกัษาโรค 

 วฒันธรรมและสงัคม (Socioculture) การที่เกดิการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมก็
ส่งผลต่อธุรกิจและการดําเนินงานขององค์การ เช่น คนในปจัจุบนัตื่นตัวทางด้านการรกัษา
สุขภาพมากขึน้กส็่งผลใหอุ้ปกรณ์การออกกําลงักายขายด ีแต่ส่งผลกระทบต่อผลติภณัฑอ์าหาร
ทีท่าํจากเนื้อสตัว ์เป็นตน้ 

 เศรษฐกจิมหภาค (Macroeconomics) ซึง่ส่งผลต่อส่วนรวมในการดําเนินธุรกจิ 
เช่น หากอตัราดอกเบีย้ลดลงจะส่งผลต่อการก่อสรา้งบา้น หรอืการซือ้ขายหุน้ในตลาดมากขึน้ 

 สภาพแวดลอ้มระดบัโลก (Global Environment) หมายถงึ ผลกระทบอนัเกดิ
จากระดับโลก ไม่ว่าเศรษฐกิจ การเมือง แนวคิด หรือการกระจายไปทัว่โลก เช่น การ
เปลีย่นแปลงในรสัเซยีมผีลทําใหอ้าคาร fast foods ขายดใีนประเทศทีเ่คยเป็นคอมมวินิสต์ แต่
อุตสาหกรรมป้องกนัประเทศขายไมไ่ด ้เป็นตน้ 

2. สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั (Competitive Environment : Five – Force 
Model) เป็นปจัจยัทีก่ระทบโดยตรงต่อการดําเนินธุรกจิในเรื่องใดเรื่องหน่ึงทีเ่ฉพาะเจาะจง แบ่ง
ออกเป็น  5 ประเภทคอื 
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ทีม่า: Michael E.Porter (Dess and Miller. 1993: 56) Strategic Mangement 
ภาพประกอบ 2 โมเดลของผลกระทบจากแรงกดดนั 5 ประการ 
 
Michael E. Porter ไดอ้ธบิายแนวความคดิทีจ่ะทําใหบ้รษิทัสามารถอยู่รอดและประสบ

ผลสําเรจ็ หากสามารถสนับสนุนพฒันากลยุทธท์ี่จะใหร้บัมอืกบัแรงกดดนั 5 ประการ (Five - 
Force Model) ซึง่มอีทิธพิลต่อสภาพอุตสาหกรรม มดีงันี้ 

1. สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม (Rivalry among Competing Firms) 
หมายความว่า ระดบัการแข่งขนัของอุตสาหกรรมทีก่จิการดําเนินงานอยู่ มคีวามรุนแรงระดบัใด 
แนวโน้มของตลาดมโีอกาสขยายตวัมากน้อยแค่ไหน ทัง้ในระดบัประเทศหรอืระดบัโลก ขึน้อยู่
กบัจาํนวนและความสามารถในการแขง่ขนัของคู่แขง่ 

1.1 ระดบัการแขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนั 
1.2 การเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม 
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1.3 โครงสร้างของต้นทุน ข้อได้เปรยีบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของ
เทคโนโลยเีฉพาะ มวีตัถุดบิราคาถูก มทีาํเลทีต่ ัง้ดกีว่า มแีหล่งเงนิทุนทีต่้นทุนถูก และทํามานาน
จนเกดิการเรยีนรู ้ 

1.4 เงนิลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อ
รายใหม ่ 

1.5 ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า 
(Switching cost) ถ้าลูกคา้ต้องมตี้นทุน หรอืค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ต้นทุนเหล่านี้ซึง่อาจไดแ้ก่ 
ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องจกัรทีต่้องปรบัเปลีย่นเพิม่ หรอือาจจะเป็นระบบงานที่ต้องจดัรูปแบบ
ใหม ่ค่าฝึกอบรมและสอนงานใหก้บัพนกังานเพื่อใหท้าํงานตามระบบใหมเ่ป็นตน้ 

1.6 ขอ้จาํกดัในการออกจากอุตสาหกรรม 
1.7 เทคโนโลยคีู่แขง่ สนิคา้ และบรกิารไมแ่ตกต่างกนั 

2. อุปสรรคจากการเข้ามาของคู่แข่งขนัใหม่ (Threat of New Entrants) 
หมายความว่า อุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงานอยู่มีโอกาสที่คู่แข่งรายใหม่ๆ จะเข้สู่
อุตสาหกรรมไดง้า่ยหรอืยากเพยีงใดขึน้อยูก่บั  

2.1 จาํนวนคู่แขง่ขนั ถา้คู่แขง่ขนัมจีาํนวนมาก หรอื มขีดีความสามารถพอๆกนั 
จะทาํใหม้กีารแขง่ขนัทีร่นุแรง  

2.2 อตัราการเตบิโตของอตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยงัคงเตบิโต การแข่งขนั
จะไมร่นุแรงมากนกั  

2.3 ความแตกต่างของสนิค้าหรอืบรกิาร ถ้าสนิค้ามคีวามแตกต่างกนัไป การ
แขง่ขนักจ็ะน้อยลง  

2.4 ความผกูพนัในตรายีห่อ้  
2.5 กําลงัการผลติส่วนเกนิ ถ้าอตสาหกรรมมกีําลงัผลติส่วนเกนิ การแข่งขนัจะ

รนุแรง  
2.6 ตน้ทุนคงทีข่องธุรกจิ และตน้ทุนในการกบ็รกัษา  
2.7 อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพ

แรงงานในการจา่ยชดเชยทีส่งูมาก  
3. อ านาจต่อรองของผูข้าย  (Bargaining power of Suppliers) หมายความว่า 

องคก์รมคีวามสามารถในการต่อรองกบัผูข้ายไดม้ากน้อยเพยีงใด ขึน้อยูก่บั 
1.1 จํานวนผู้ขายหรอืวตัถุดิบที่มอียู่ ถ้ามผีู้ขายน้อยราย อํานาจต่อรองของ

ผูข้ายจะสงู  
1.2 ระดบัการรวมตวักนัของผู้ขายวตัถุดบิ ถ้าผู้ขายรวมตวักนัได้ อํานาจการ

ต่อรองกจ็ะสงู  
1.3 จาํนวนวตัถุดบิหรอืแหล่งวตัถุดบิทีม่ ีถา้วตัถุดบิมน้ีอย อํานาจต่อรองจะสงู  
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1.4 ความแตกต่างและเหมอืนกนัของวตัถุดบิ ถ้าวตัถุดบิมคีวามแตกต่างกัน
มาก อํานาจต่อรองผูข้ายจะสงู  

4. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining power of Buyers) หมายความว่า 
โอกาสทีล่กูคา้หนัไปใชส้นิคา้ของคู่แขง่ขนัหรอืสนิคา้ชนิดอื่นมมีากน้อยเพยีงใด ขึน้อยูก่บั 

1.1 จาํนวนผูซ้ือ้ 
1.2 ปรมิาณการซือ้ ถา้ซือ้มาก กม็อีํานาจการต่อรองสงู  
1.3 ขอ้มูลต่างๆที่ลูกคา้ได้รบัเกยีวกบัสนิค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามขีอ้มลูมาก ก็

ต่อรองไดม้าก  
1.4 ความจงรกัภกัดต่ีอยีห่อ้  
1.5 ความยากง่ายในการรวมตวักนัของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้าลูกค้ารวมตวักันง่ายก็มี

อํานาจต่อรองสงู  
1.6 ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปด้านหลัง คือ ถ้าลูกค้า

สามารถผลติสนิคา้ไดด้ว้ยตนเอง อํานาจการต่อรองกจ็ะสงู  
1.7 ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่น หรอืใช้สินค้าของคู่แข่งแล้ว

ลกูคา้ตอ้งมตีน้ทุนในการเปลีย่นสงู อํานาจการต่อรองของลกูคา้กจ็ะตํ่า  
5. อปุสรรคจากสินค้าทดแทน (Threat of Substitute Products or 

Services) หมายความว่า สนิคา้หรอืบรกิารทีก่จิการผลติออกมาจาํหน่าย มโีอกาสทีส่นิคา้อื่น
จะเขม้าทดแทน สนิคา้ทีก่จิการของเราทําการผลติขึน้อยูก่บั 

5.1 ระดบัการทดแทน เป็นการทดแทนไดม้าก หรอืทดแทนไดน้้อยแค่ไหน เช่น 
เครือ่งปรบัอากาศกบัพดัลม  

5.2 ต้นทุนหรอืค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สนิค้าปจัจุบนั ไปสู่การใช้
สนิคา้ทดแทน  

5.3 ระดบัราคาสนิคา้ทดแทนและคุณสมบตัใิชง้านของสนิคา้ทดแทน  
5.4 คุณภาพและประสทิธภิาพของสนิคา้ทดแทน 

4.2 การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
สภาพแวดล้อมภายในเป็นปจัจัยที่องค์การสามารถควบคุมได้ หากองค์การมี

ความสามารถกส็ามารถใชป้จัจยัภายในทีม่คีวามสาํคญักว่าปจัจยัภายนอกในการกําหนดกลยุทธ ์
ปจัจยัภายในหมายถงึทรพัยากรทีอ่งคก์ารเป็นเจา้ของและใชใ้นการดําเนินธุรกจิ ซึง่แสดงใหเ้หน็
จดุแขง็และจดุอ่อนขององคก์าร  

จุดแข็ง (Strength) เป็นสิ่งที่องค์การสามารถทําได้ดีหรือเป็นลักษณะที่สําคัญของ
ความสามารถขององคก์าร ความสามารถรวมถงึทกัษะความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นและทรพัยากร
ทีม่คีุณค่าในการสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขนัทําให้อยู่ในฐานะทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั เช่น 
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มสีนิค้าที่คุณภาพดกีว่า เครื่องหมายการค้าที่มคีนรูจ้กัด ีเทคโนโลยทีี่ก้าวหน้า และบรกิารที่ดี
เลศิ เป็นตน้ 

จุดอ่อน (Weakness) คอืสิ่งที่องค์การไม่ม ีหรอืทําได้ไม่ดกีว่าองค์การอื่นหรอืเป็น
สภาพการณ์ทีก่่อใหเ้กดิการเสยีเปรยีบคู่แข่งขนั หากองค์การมจีุดอ่อนมากกจ็ะเกดิการสูญเสยี
อํานาจการแข่งขนัอย่างรวดเรว็ การวเิคราะห์จุดแขง็จุดอ่อนก็เพื่อจะบอกให้รูว้่า องค์การมจีุด
แขง็อะไรก็จะเสรมิสรา้งจุดแขง็นัน้ใหม้ากขึน้ และมจีุดอ่อนอะไรกจ็ะไดข้จดัหรอืแก้ไขเพื่อจะได้
นําไปใชใ้นการกําหนดกลยทุธท์ีเ่ขม้แขง็ต่อไป 

ในการประเมนิจุดอ่อนจุดแขง็ขององค์การจะต้องพจิารณากรอบ 3 อย่างคอื ปจัจยั
ความสาํเรจ็ทีส่าํคญั ลกูโซ่คุณค่า และกระบวนการและระบบงานหลกั 

1. ปัจจยัความส าเรจ็ท่ีส าคญั (critical success factors) หรอืเรยีกย่อๆ ว่า C.S.F 
เป็นปจัจยัทีท่าํใหไ้ดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนัประกอบดว้ย 4 ปจัจยัยอ่ยคอื 

 ลกัษณะของอุตสาหกรรม หมายถึง องค์การทําธุรกิจหรอือุตสาหกรรมอะไร 
เช่น ถ้าเราดําเนินงานหา้งสรรพสนิคา้ ปจัจยัของธุรกจิที่จะทําใหป้ระสบความสําเรจ็คอื สดัส่วน
ของสินค้าที่มขีาย การส่งเสรมิการขาย การกําหนดราคาขาย และการหมุนเวียนของสินค้า
คงเหลอื หากดําเนินธุรกิจสายการบนิ ปจัจยัของธุรกิจการบนิคอื ประสทิธภิาพการใช้น้ํามนั
เชือ้เพลงิ การบรรทุกสนิคา้และผูโ้ดยสาร และระบบการจองตัว๋ 

 ฐานะทางการแข่งขนั หมายถึงฐานะของบรษิัทเมื่อเปรยีบเทยีบกับคู่แข่งขนั 
หากในการแข่งขนักบับรษิทัที่แข่งขนัมขีนาดใหญ่พอๆ กนั ฐานรางการแข่งขนัคอืแย่งกนัเป็น
ผู้นํา แต่ถ้าเป็นบรษิัทขนาดเล็กและอยู่ในท่านกลางตลาดที่มบีรษิัทใหญ่ครองตลาดมานาน 
ฐานะทางการแข่งขนัคอืการเป็นผู้ตาม เช่น ในอุตสาหกรรมคอมพวิเตอร์ส่วนบุคคล  (P.C) 
บรษิทัเลก็ๆ จะคอยตดิตามการเคลื่อนไหวของบรษิทั I.B.M. ทุกๆ การเคลื่อนไหวของ I.B.M 
เป็นความสําคญัที่ต้องนํามาพจิารณา ดงันัน้ บรษิัทขนาดเล็กจะผลติคอมพวิเตอร์ที่เทยีบกบั
คอมพวิเตอรข์อง I.B.M อยูเ่สมอ 

 การพฒันาองคก์าร โครงสรา้งองคก์ารทีเ่หมาะสมจะต้องปรบัเปลีย่นใหส้อดลอ้ง
กบัการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงให้การบรหิารใหก้าร
บรหิารงานขององค์การดําเนินไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มฉิะนัน้องค์การจะอยู่กบัที่ การบรหิาร
และระบบงานจะเก่าลา้สมยั ดาํเนินงานอยา่งไม่ประสบผลสําเรจ็ตามเป้าหมาย ดงันัน้ องคก์ารที่
ปรบัเปลีย่นอยูเ่สมอๆ จะแสดงใหเ้หน็ถงึการพฒันาตวัเองอยูต่ลอดเวลา 

 สภาพแวดล้อมทัว่ไป หมายถงึ สภาพแวดล้อมภายนอก 6 ประเภท ที่กล่าว
มาแลว้ซึง่กระทบต่อความสาํเรจ็ขององคก์าร 

2. ลูกโซ่คุณค่า (value chain) การประเมนิจุดอ่อนจุดแขง็วธินีี้เป็นวธิกีารบอกว่า
ธุรกจิเป็นการนํากจิกรรมทีม่คีวามสมัพนัธก์นัและทุกกจิกรรมสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ (customer 
value) ลูกโซ่คุณค่า เป็นกรอบในการวิเคราะห์ว่าแต่ละกิจกรรมในองค์การมสี่วนร่วมในการ
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ก่อใหเ้กดิประโยขน์แก่ลกูคา้ดว้ยกนั ผลตอบแทนทีอ่งคก์ารไดร้บักค็อื ผลการประกอบางการเงนิ 
(financial performance) ลกูโซ่คุณค่าแยกกจิกรรมขององคก์ารเป็น 2 กจิกรรมคอื 

 กจิกรรมขา้งต้น (primary activity) เป็นกจิกรรมสําคญัทีเ่ป็นงานทีอ่งคก์ารต้อง
ทาํเพื่อผลติสนิคา้และบรกิารใหลู้กคา้ แยกเป็น 5 กจิกรรมคอื กจิกรรมทีห่นึ่ง การจดัหาวตัถุดบิ
เขา้มาป้อนการผลติอย่างต่อเน่ือง มกีารควบคุมวตัถุดบิคงเหลอืใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอต่อการ
ผลติ และไม่มมีากเกินไปจนเงนิจมอยู่ในของคงเหลอื เรยีกกจิกรรมนี้ว่า inbound logistic 
กจิกรรมทีส่องการผลติหรอื operation เน้นทีก่ารใชอุ้ปกรณ์การผลติอย่างมปีระสทิธภิาพและ
เตม็กําลงัการผลติ การวางผงัการผลติอยา่งเหมาะสม ลดต้นทุนและเพิม่คุณภาพ กจิกรรมทีส่าม
เป็นกิจกรรมที่ทําให้มสีนิค้าสําเรจ็รูปที่เพยีงพอกบัการขาย มไีว้ตามเวลาที่ต้องการและเก็บ
รกัษาสนิคา้สําเรจ็รปูใหอ้ยู่ในสภาพด ีเรยีกว่า outbound logistic กจิกรรมทีส่ ีค่อื การตลาดและ
การขาย (marketing and sales) เช่นการวจิยัตลาด การโฆษณาส่งเสรมิการขาย การจดั
จาํหน่าย การก่อใหเ้กดิความภกัดใีนตราสนิคา้ และจูงใจพนักงานขาย กจิกรรมที่ห้าคอืบรกิาร
ลกูคา้ (customer service) เป็นการซ่อมแซมบาํรงุและรบัประกนัสนิคา้ทีข่ายเป็นสาํคญั 

 กจิกรรมสนับสนุน (support activity) เป็นกจิกรรมทีท่ําใหก้จิกรรมหลกัดําเนิน
ไปด้วยด ีไม่ตดิขดัและประสบผลตามเป้าหมาย แบ่งออกเป็น 4 กจิกรรมคอื การจดัอุปกรณ์ 
เครือ่งมอื เครือ่งใชต่้างๆ ระบบงาน และขอ้มลูค่างๆ เรยีกว่า firm infrastructure กจิกรรมทีส่อง 
ไดแ้ก่การบรหิารทรพัยากรบุคคล (human resource management) ไดแ้ก่ การจดัหา คดัเลอืก 
และพฒันาบุคคลใหก้บัองคก์าร กจิกรรมทีส่ามคอื การพฒันาทางดา้นเทคโนโลย ี (technology 
development) เพื่อก่อใหเ้กดิการคดิคน้และประดษิฐส์นิคา้และบรกิารใหม่ๆ กจิกรรมทีส่ ีค่อื การ
จดัหา (procurement) เป็นกิจกรรมที่ทําให้ได้วสัดุ อุปกรณ์เครื่องจกัร เครื่องมอืสําหรบัใช้ใน
องคก์าร 

3. กระบวนการและระบบงานหลกั (Core process and system) ไดแ้ก่ กจิกรรมที่
รวมเอากจิกรรมต่างๆ เขา้ดว้ยกนัอยา่งเป็นระบบแยกเป็น 2 กระบวนการและระบบคอื 

 กระบวนการขัน้ต้น (primary process) แยกเป็น 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการแรก การพฒันาผลติภณัฑ์ (product development) เป็นกระบวนการที่ทําให้
ผลติภณัฑท์ีข่ายอยูใ่นปจัจบุนัดขีึน้ และก่อใหเ้กดิผลติภณัฑใ์หม่ดว้ยการคดิคน้ใหม้กีารประดษิฐ์
สนิค้าใหม่ขึ้นมา กระบวนการที่สองคอื การบรหิารอุปสงค์ (demand management) เป็น
กระบวนการเริม่ต้นด้วยความเข้าใจความต้องการของผู้ซื้อและลงท้ายด้วยการทําให้ผู้ซื้อซื้อ
สินค้าและบริการ เป็นวิธีการที่ทําให้ลู กค้าต้องการและซื้อสินค้าที่พัฒนาขึ้นมานัน่เอง 
กระบวนการทีส่ามทําให้กรสัง่ซื้อสําเรจ็ (order fulfillment) แมลู้กคา้มคีวามต้องการซือ้สนิค้า 
แต่กระบวนการทําให้การสัง่ซื้ออาจยงัไม่เกดิขึ้น ดงันัน้ กระบวนการนี้อาจเริม่ด้วยการสัง่ซื้อ
วตัถุดบิมาใช้ผลติคารางการผลติ การนําสนิค้าสําเรจ็รูปมาบรรจุ การขนส่งและการติดตัง้จน
สนิคา้นัน้ใชไ้ด ้
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 ระบบสนับสนุน (support system) เป็นการสรา้งระบบในการบรหิารทรพัยากร
สําหรบัใชใ้นกระบวนการขัน้ต้นใหส้ําเรจ็แยกเป็น 4 ระบบคอื ระบบแรก การใชเ้งนิทุน (capital 
resorting) เป็นระบบที่สําคญัและต้องทําก่อนระบบอื่น คือเป็นเรื่องของการจดัหาและจดัสรร
เงนิทุนใหก้บักจิกรรมต่างๆ ในองคก์าร การจดัหาเงนิทุนอาจไดจ้าก 3 แหล่งคอื การลงทุนหรอื
หุน้ การกู้ยมืจากเจา้หนี้ และกําไรสะสม  ระบบทีส่องคอื การใชค้น (human resorting) เป็น
ระบบในการใช้ความสามารถของคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ มกีิจกรรมที่สําคญัคอื 
การจดัหา การคดัเลอืก การอบรม การประเมนิผลงาน การจ่ายค่าตอบแทน การจงูใจ การเลื่อน
ชัน้และตําแหน่ง เป็นต้น ระบบทีส่ามคอื การใชข้อ้มลู (information resourcing) การดําเนินงาน
ต่างๆ ในองค์การย่อมต้องอาศยัขอ้มูล ดงันัน้ ระบบนี้จงึรวมอยู่ในทุกระบบขององคก์าร ระบบ
ขอ้มลูเป็นการใชแ้ละประสานการใชข้อ้มลูในองคก์ารใหส้อดคลอ้งกนั ระบบทีส่ีค่อืระบบควบคุม 
(control system) ระบบควบคุมคอื วธิกีารทีท่ําใหก้ารใชแ้ละการจดัสรรทรพัยากรใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์าร ซึง่สมยัก่อนมุ่งทีก่ารควบคุมทางการเงนิ แต่ปจัจุบนัได้
รวมถงึการควบคุมพฤตกรรม วฒันธรรมองค์การ การตรวจสอบทางการบรหิาร และเป้าหมาย
การทาํงาน 

4. การวิเคราะห ์SWOT และ Tows Matrix 
 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมอืในการประเมนิ

สถานการณ์ สําหรบัองค์กร หรอืโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มี
ศกัยภาพจากปจัจยัเหล่าน้ีต่อการทาํงานขององคก์ร 
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ภาพประกอบ 3 โมเดลการวเิคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 
 
 
SWOT มาจากตวัยอ่ภาษาองักฤษ 4 ตวั ไดแ้ก่ 
- S มาจาก Strengths หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยัภายใน 

เป็นขอ้ดทีีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทั เช่น จดุแขง็ดา้นส่วนประสม จุดแขง็ดา้นการเงนิ 
จุดแขง็ด้านการผลติ จุดแขง็ด้านทรพัยากรบุคคล บรษิทัจะต้องใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการ
กําหนดกลยทุธก์ารตลาด  

- W มาจาก Weaknesses หมายถงึ จุดด้อยหรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยั
ภายใน เป็นปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบรษิทั ซึง่บรษิทั
จะตอ้งหาวธิใีนการแกป้ญัหานัน้  

- O มาจาก Opportunities หมายถงึ โอกาส ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจาก
การที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบรษิทัเอื้อประโยชน์หรอืส่งเสรมิการดําเนินงานขององค์กร 
โอกาสแตกต่างจากจดุแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นัน้
เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดทีด่จีะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนัน้  
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- T มาจาก Threats หมายถงึ อุปสรรค ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัทีเ่กดิ
จากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็นต้องปรบักลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องและ
พยายามขจดัอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

วิเคราะหส์ถานการณ์ของบริษทัด้วย SWOT Analysis 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมอืสําหรบัวิเคราะห์จุดแขง็ (Strengths) จุดอ่อน 

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และภยัคุกคามต่างๆ (Threats) ดว้ยเครื่องมอืนี้ จะช่วย
ใหคุ้ณรบัรูจุ้ดแขง็ทีคุ่ณมอียู่, จดุอ่อนทีคุ่ณควรต้องแก้ไขปรบัปรุง, โอกาสทีส่่งผลดต่ีองาน หรอื
ธุรกจิของคุณ และอุปสรรคทีข่ดัขวางธุรกจิของคุณ 

1. Strengths (จดุแขง็) ใหพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปนี้  
- อะไรคอืความไดเ้ปรยีบทีคุ่ณมอียู่ 
- คุณทาํสิง่ต่างๆ ไดด้ขีนาดไหน (เมือ่เทยีบกบัคู่แขง่) 
- ทรพัยากรอะไร ทีคุ่ณสามารถเขา้ถงึได ้(หรอืหามาได)้ ในขณะทีคู่่แขง่ของคุณไม่

สามารถหาได ้หรอืหามาไดด้ว้ยความยากลาํบาก  
- ประเดน็อื่นๆ ทีคุ่ณเหน็ว่ามนัคอืจดุแขง็สาํหรบัธุรกจิของคุณ 

2. Weaknesses (จดุอ่อน) ใหพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปนี้  
- อะไร คอืสิง่ทีคุ่ณ หรอืคนรอบขา้งของคุณเหน็ว่าตอ้งปรบัปรงุ  
- อะไร ทีคุ่ณยงัทาํไดไ้มด่นีัก  
- คู่แขง่ของคุณ มจีดุแขง็ในดา้นไหนบา้ง (นัน่จะกลายเป็นจดุอ่อนของเรา) 

3. Opportunities (โอกาส) ใหพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปนี้  
- การเปลีย่นแปลงภายนอก ทีม่ผีลดต่ีอธุรกจิของคุณมอีะไรบา้ง  
- แนวโน้มทีน่่าสนใจทีคุ่ณจะตอ้งคอยจบัตาด ูมอีะไรบา้ง 

4. Threats (ภยัคกุคาม) ใหพ้จิารณาในประเดน็ต่อไปนี้  
- การเปลีย่นแปลงภายนอกอะไรบา้ง ทีจ่ะเป็นอุปสรรคกบัธุรกจิของคุณ  
- คู่แขง่ของคุณ กําลงัพยายามทําอะไรบา้ง ทีอ่าจส่งผลกระทบกบัเราในอนาคต 
 
 การวเิคราะห์ TOWS Matrix หลงัจากทีม่กีารประเมนิสภาพแวดลอ้มโดยการ

วเิคราะห์ให้เห็นถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และข้อจํากดัแล้ว    ก็จะนํามาข้อมูลทัง้หมดมา
วิ เ ค ร า ะห์ ใ น รูปแบบความสัมพันธ์ แบบแมตริกซ์ โดย ใช้ต า ร า งที่ เ รียกว่ า  TOWS 
Matrix   โดย TOWS Matrix เป็นตารางการวเิคราะห์ทีนํ่าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหจ์ุดแขง็ 
จดุอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั มาวเิคราะหเ์พื่อกําหนดออกมาเป็นยุทธศาสตรห์รอืกยุทธป์ระเภท
ต่าง ๆ  
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โอกาส 

(Opportunities) 
 

 
อปุสรรค (Threats) 

 
จดุแข็ง (Strengths) 

 

 
SO Strategies 

 
ST Strategies 

 
จดุออ่น (Weaknesses) 

 

 
WO Strategies 

 
WT Strategies 

 
ภาพประกอบ 4 โมเดลการวเิคราะห ์TOWS Matrix 

 
 

ในการนําเทคนิคทีเ่รยีกว่า TOWS Matrix มาใชใ้นการวเิคราะหเ์พื่อกําหนดยุทธศาสตร์
และกลยทุธน์ัน้ จะมขีัน้ตอนการดาํเนินการทีส่าํคญั 2 ขัน้ตอน ดงันี้ 

1. การระบจุดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และข้อจ ากดั โดยทีก่ารประเมนิสภาพแวดลอ้มที่
เป็นการระบุให้เหน็ถึงจุดแขง็และจุดอ่อนจะเป็นการประเมนิภายในองค์การ ส่วนการประเมนิ
สภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสและข้อจํากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ  กล่าวได้ว่า 
ประสทิธผิลของการกําหนดกลยุทธท์ีใ่ชเ้ทคนิค TOWS Matrix นี้จะขึน้อยู่กบัความสามารถใน
การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จาํกดั ที่ละเอยีดในทุกแง่มุม เพราะถ้าวเิคราะหไ์ม่
ละเอยีดหรอืมองไมทุ่กแงม่มุ จะส่งผลทาํใหก้ารกําหนดกลยทุธท์ีอ่อกมาจะขาดความแหลมคม 

2. การ วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ ร ะห ว่ า งจุดแข็งกับ โอกาส  จุดแข็งกับ
ข้อจ ากดั จุดอ่อนกบัโอกาส และจดุอ่อนกบัข้อจ ากดั ซึ่งผลของการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์
ในขอ้มลูแต่ละคู่ดงักล่าว ทําให้เกดิยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธส์ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท 
คอื 

1) กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy) หรอืกลยทุธจ์ดุแขง็กบัโอกาส ไดม้าจากการนําขอ้มลู
การประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะนํามากําหนด
เป็นยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธใ์นเชงิรกุ 

2) กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategy) หรอืกลยุทธจ์ุดแขง็กบัขอ้จาํกดั ไดม้าจากการ
นําข้อมูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากดัมาพจิารณาร่วมกัน เพื่อที่จะ
นํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิ งป้องกัน ทัง้ น้ี เ น่ืองจากองค์การมีจุด
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แขง็ ขณะเดยีวกนัองคก์ารกเ็จอกบัสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นขอ้จาํกดัจากภายนอกทีอ่งคก์ารควบคุม
ไมไ่ด ้แต่องคก์ารสามารถใชจ้ดุแขง็ทีม่อียูใ่นการป้องกนัขอ้จาํกดัทีม่าจากภายนอกได ้ 

3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) หรอืกลยุทธจ์ุดอ่อนกบัโอกาส ไดม้าจากการนํา
ขอ้มูลการประเมนิสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะนํามา
กําหนดเป็นยุทธ์ศาสตรห์รอืกลยุทธ์ในเชงิแก้ไข ทัง้นี้เนื่องจากองค์การมโีอกาสที่จะนําแนวคดิ
หรอืวธิใีหม ่ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจดุอ่อนทีอ่งคก์ารมอียูไ่ด้ 

4) กลยุทธ์เชิงรบั (WT Strategy) หรอืกลยุทธจ์ุดอ่อนกบัขอ้จาํกดั ได้มาจากการนํา
ขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดล้อมทีเ่ป็นจุดอ่อนและขอ้จาํกดัมาพจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะนํามา
กําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรอืกลยุทธ์ในเชงิรบั ทัง้นี้เนื่องจากองค์การเผชญิกบัทัง้จุดอ่อนและ
ขอ้จาํกดัภายนอกทีอ่งคก์ารไม่สามารถควบคุมได ้ 
 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 วรวุฎ แสงอากาศ (2552) ไดท้ําการศกึษากลยุทธ์ธุรกจิ และกลยุทธ์การตลาดบตัร
เครดติบยีอนด์ แพลตินัมธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) โดยมวีตัถุประสงค์  คอืเพื่อ
ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ  และแนวโน้มการเติบโตทางการตลาดของธุรกิจบัตรเครดิตบยีอนด ์
แพลทินัมของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อศึกษาความสามารถในการแข่งขนัสําหรบัธุรกิจบตัร
เครดิตของธนาคารฯ โดยเปรยีบเทยีบบตัรเครดิตบียอนด์แพลทินัมของธนาคารฯ  กับบตัร
เครดติแพลทนิัมซเีล็คท์  ธนาคารซติี้แบงก์ (ประเทศไทย) บตัรเครดติแพลทนิัม ซกิเนเจอร์/
WISDOM ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) บตัรเครดติ KTC VISA Infinite  บรษิทั บตัร
กรุงไทย จํากดั  (มหาชน) เพื่อสามารถกําหนดแผนการตลาดสําหรบัธุรกจิบตัรเครดติได้อย่าง
เหมาะสมตรงกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  และสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร ผลการศกึษากลยุทธ์
ระดบัองค์กร  คือ  กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) ทําให้ธนาคารมโีอกาสในการ
เจรญิเตบิโตของธุรกจิโดยอาศยัจุดแขง็ทีคู่่แข่งไม่สามารถเลยีนแบบได้ในเวลาสัน้ และผลจาก
สภาวะเศรษฐกิจในปจัจุบนัทําให้บรษิัทสามารถขยายสาขาเพิม่ช่องทางการจําหน่าย   และ
พฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิใหม่ๆ เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งการตลาด กลยุทธ์ระดบัหน่วยงาน ซึง่ใน
การศกึษาครัง้นี้เลอืกหน่วยธุรกจิ ผลติภณัฑบ์ตัรเครดติบยีอนด์แพลทนิัม  กลยุทธ์ที่ใช้ ได้แก่ 
การสรา้งความแตกต่าง และกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่ ซึง่ในการศกึษาครัง้นี้  มุง้เน้นศกึษาหน้าทีใ่น
การจดัการและกลยุทธ์การตลาด  ได้แก่ กลลยุทธ์ทําให้เกิดการรบัรูแ้บบกว้างคลอบคลุมและ
รวดเรว็  เกดิความสนใจ เกดิการทดลองใช ้ การใช้การส่งเสรมิการขาย  เพื่อเพิม่จํานวนบตัร
เครดติบยีอนดแ์พลทนิมัและปรมิาณการใชจ้า่ยบตัรเครดติ  รว่มถงึการสรา้งสมัพนัธท์ีด่กีบัลกูคา้ 
 ขนิษฐา  ทาแป้ง (2552) ได้ทําการศึกษาปญัหาและกําหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มผล
ประกอบการในธุรกจิบตัรเครดติ  KTC กรณีศกึษา บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแจง้วฒันะ เป็น
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การศึกษาเกี่ยวกบัปญัหาที่เกิดขึ้นในการเพิ่มผลประกอบการธุรกิจบตัรเครดิต KTC มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจยัแวดล้อมที่ทําให้ผลงานไม่บรรลุเป้าหมายและกําหนดกลยุทธ์ใน
การเพิม่ผลประกอบการให ้บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาแจง้วฒันะ ผลการศกึษาพบว่า สามารถ
นํามากําหนดกลยุทธ์ได้ดงันี้  1.กลยุทธ์ในระดบัองค์กร  คือกลยุทธ์การเติบโต (Expansion 
Strategies) มกีารทาํการตลาดเชงิรุก เพื่อทีจ่ะเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายใหม้ากทีสุ่ด 2.กลยุทธร์ะดบั
ธุรกจิที่เลอืก คอื กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 3.กลยุทธ์ระดบั
หน้าที่  คอื การกําหนดกลยุทธหืน้าที่ในการทํางานทุกฝ่ายต้องมคีวามร่วมมอืกนั  เพื่อให้การ
ทาํงานมปีระสทิธภิาพ  นอกจากนี้ยงัมกีารดาํเนินกลยทุธ ์โดยมกีารเลอืกใชท้ฤษฎทีางการตลาด
ทีเ่กี่ยวขอ้งคอื  ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 7P’s ) แนวคดิกลยุทธก์ารตลาด
สาํหรบัธุรกจิบรกิาร 
 วนพร จวนงาม (2550) ไดท้ําการศกึษาปญัหาและกําหนดกลยุทธเ์พื่อขยายฐานลูกค้า
บตัรเครดติ Speedy Cash & Speedy Loan กรณีศกึษาธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
สาขาสภากาชาดไทย วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสาเหตุ ศกึษาปจัจยัแวดล้อมที่ทําให้ผลงานไม่
บรรลุเป้าหมายและกําหนดกลยุทธใ์นการขยายฐานลูกคา้ โดยการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถาม
ลูกค้าที่มาใช้บริการ สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร และวิเคราะห์จากสภาวะเศรษฐกิจ สภาวะ
แวดลอ้มในปจัจุบนัเพื่อใชใ้นการกําหนดกลยุทธ์ในการขยายฐานลูกคา้ จากการศกึษาพบว่ากล
ยุทธเ์พื่อขยายฐานลูกคา้บตัรเครดติ Speedy Cash & Speedy Lone ต้องมกีารทําการตลาดใน
เชงิรุกเพื่อให้ทนัต่อสภาวะการแข่งขนัที่รุนแรง จํานวนคู่แข่งที่มอียู่หลายราย และอํานาจการ
ต่อรองผู้ซื้อมอียู่มาก จงึสรุปทางเลอืกของทางธนาคาร คอื ใช้กลยุทธ์กานมุ่งการตลาดเฉพาะ
ส่วน (Focus) เฉพาะกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ มีคุณสมบัติในการสมคัรบริการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ธนาคารวางไว้ ธนาคารควรให้การสนับสนุนในด้านของงบประมาณในการทํา
รายการส่งเสรมิการขาย สรา้งโปรโมชัน่ใหม่ๆ เพื่อดงึดูดใจลูกค้า และให้การสนับสนุนสาขาใน
การสรา้งผลงานเพื่อกา้วไปกบันโยบายและวสิยัทศัน์ของธนาคาร 
 จารภุา อุ่นรัว้ (2551) ไดท้าํการศกึษาปญัหาและกําหนดกลยทุธก์ารเพิม่ยอดบตัรเครดติ

กรุงศรจีอีกีรณีศกึษาธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั (มหาชน) สาขาสุขุมวทิ 35 เป็นการศึกษา

เกี่ยวกบัปญัหาที่เกดิขึ้นเพื่อการขยายฐานลูกค้าผู้ถือบตัรเครดติกรุงศรใีห้เป็นไปในทศิทางที่

กําหนด วตัถุประสงค์ของการศกึษา  เพื่อศกึษาหาสาเหตุ ปจัจยัสภาพแวดลอ้มที่ทําให้ผลงาน

ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ําหนดไวเ้พื่อขยายฐานลูกคา้ โดยการศกึษานัน้มาจากการเกบ็ขอ้มลู

แบบสอบถามของลูกค้าที่มาใช้บริการสาขาและการสัมภาษณ์ผู้บริหารของสาขา และการ

วเิคราะหจ์ากสภาพแวดลอ้มทัว่ไป สภาวะทางเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืงในปจัจุบนั เพื่อนํามาใช้

ในการกําหนดกลยุทธ์การเพิม่ยอดบตัรเครดติ จากการศกึษาพบว่ากลยุทธ์การเพิม่ยอดบตัร
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เครดติกรุงศรจีอีีนัน้ต้องมกีารทําการตลาดในเชงิรุกเพื่อทนัต่อการแข่งขนัที่รุนแรงในปจัจุบนั  

การเพิม่ขึน้ของจํานวนคู่แข่งที่มอียู่มาก  กลยุทธ์การครองใจลูกค้า  การสรา้งความน่าสนใจใน

ผลติภณัฑ ์ การทําการตลาดของคู่แข่ง และอํานาจการต่อรองของผูซ้ือ้ทีม่มีากขึน้ จงึสรุปไดว้่า

ทางเลอืกของธนาคารคอื การใช้กลยุทธ์การมุ่งการตลาดเฉพาะส่วน (Focus) เป็นกลยุทธ์การ

ครองใจลูกค้าโดยเริม่ต้นจากกลุ่มเลก็ กลุ่มลูกคา้เฉพาะส่วนก่อน โดยเลอืกสรา้งความชํานาญ

ใหแ้ก่พนักงานสาขา และเจาะในกลุ่มลูกคา้ทีม่ศีกัยภาพ มคีุณสมบตัขิองการสมคัรบรกิาร โดย

ข้อมูลนัน้ส่วนหนึ่งมาจากการนําข้อมูลวิจยัของการเลือกกลยุทธ์และจาการสอบถามลูกค้า

โดยตรงมาสรา้งแนวทาง เราสามารถรู้ความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายที่ธนาคารวางไว้  ธนาคารควรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณทางการตลาดในการ

ทาํรายการส่งเสรมิการขาย  การทําโปรโมชัน่ในรปูแบบทีแ่ปลกใหม่ เป็นทีน่่าสนใจเพื่อดงึดูดใจ

ลูกค้า  และให้การสนับสนุนสาขาในทุกภาคของส่วนงานในการสรา้งผลงานเพื่อความก้าวหน้า

และเป็นไปตามนโยบายและวสิยัทศัน์ของธนาคารต่อไป 

 
 
  



 

 

บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 
การศึกษาปญัหาและก าหนดกลยุทธ์การเพิม่ยอดบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย 

จ ากดั (มหาชน) มรีายละเอยีดการด าเนินการศกึษา ดงันี้ 
 
3.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 

ผูศ้กึษาไดท้ าการออกแบบการวจิยัเป็นแบบบูรณาการ โดยท าการศกึษาขอ้มลูทุตยิภูม ิ
และข้อมูลปฐมภูม ิจากนัน้จงึน าข้อมูลทัง้สองมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการ
จดัการเชงิกลยุทธ์ในการสรุปประมวลผล โดยใช้เครื่องมอืต่างๆ ในการวเิคราะห์ ได้แก่ การ
วเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก, SWOT Analysis, การวเิคราะห์
การแข่งขนัภายในสภาวะแวดล้อมของอุตสาหกรรมในรูปแบบแรงกดดนัพื้นฐาน 5 ประการ 
(Five Forces Model) เพื่อสรุปผลเลอืกกลยุทธท์ัง้สามระดบั คอื กลยุทธร์ะดบัองคก์ร กลยุทธ์
ระดบัธุรกจิ และกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่
 
3.2 การเกบ็ข้อมลู (Data Collection) 
 3.2.1 การเกบ็ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary data) เป็นการศึกษาและค้นคว้าจาก
บทความที่ตีพมิพ์ลงในนิตยสาร วารสาร หนังสอืพมิพ์ รวมไปถึงเอกสารอ้างอิงของธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  
 3.2.2 การเกบ็ข้อมลูปฐมภมิู (Primary data)  
  - การวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ
กบัผูบ้รหิารของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 คน ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารบตัรเครดติ
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5 คน และลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บรกิารบตัรเครดติ
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 คน โดยมปีระเดน็โครงรา่งค าถาม ดงันี้ 
  1. โครงร่างค าถามเกี่ยวกบับตัรเครดติส าหรบัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารบตัรเครดติของ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
  -  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ส่วนทีช่อบ / ส่วนทีไ่ม่ชอบ / ส่วนทีอ่ยากให้
ปรบัปรงุ 
  -  ดา้นราคา (Price) ความคดิเหน็เรือ่งค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ ดอกเบีย้ หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามมุมมองของลกูคา้ 
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  - ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดหีรอืไมด่อีย่างไร เช่น ช่องทางการ
ขาย ช่องทางการช าระเงนิ ช่องทางการใหบ้รกิาร Call Center / สาขา / Direct Mail / Tele 
Sales และท าไมถงึคดิเช่นนัน้ 
  -  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) สทิธปิระโยชน์บตัรเครดติ เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั เช่น ส่วนลดรา้นคา้ โปรแกรมการสะสมคะแนน 
  -  ดา้นบุคลากร (People) การใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ 
  -  ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นอย่างไรบา้ง ความเรว็/ชา้ วงเงนิบตัรเครดติ
น้อย/มาก 
  2. โครงร่างค าถามเกี่ยวกบับตัรเครดติส าหรบัลกูค้าทีไ่มใ่ชบ้รกิารบตัรเครดติ
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
  - ประเภทของบตัรเครดติและธนาคารทีใ่ชบ้รกิารอยู่ 
  -  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ส่วนทีช่อบ / ส่วนทีไ่ม่ชอบ / ส่วนทีอ่ยากให้
ปรบัปรงุ 
  -  ดา้นราคา (Price) ความคดิเหน็เรือ่งค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ ดอกเบีย้ หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามมุมมองของลกูคา้ 
  -  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดหีรอืไมด่อีย่างไร เช่น ช่องทางการ
ขาย ช่องทางการช าระเงนิ ช่องทางการใหบ้รกิาร Call Center / สาขา / Direct Mail / Tele 
Sales และท าไมถงึคดิเช่นนัน้ 
  -  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) สทิธปิระโยชน์บตัรเครดติ เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ขนั เช่น ส่วนลดรา้นคา้ โปรแกรมการสะสมคะแนน 
  -  ดา้นบุคลากร (People) การใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ 
  -  ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นอย่างไรบา้ง ความเรว็/ชา้ วงเงนิบตัรเครดติ
น้อย/มาก 
  3. โครงร่างค าถามส าหรบัผู้บรหิารของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
  - ขอ้มลูทางดา้นการตลาดของธุรกจิอุตสาหกรรมเกีย่วกบับตัรเครดติ 
  -  สภานการณ์ทางการตลาดของธุรกจิบตัรเครดติ 
  -  เป้าหมายทางการตลาด 
  -  กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
  -  จดุอ่อน จดุแขง็ โอกาส และอุปสรรค ทางการตลาด 
  -  แนวคดิในการวางต าแหน่งตราสนิคา้ใหแ้ตกต่าง 
  -  แนวทางกลยทุธก์ารตลาดในปจัจบุนัและอนาคต 
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  - การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) โดยใชว้ธิแีบบส ารวจเกบ็ขอ้มลู
โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 100 ชุด เป็นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บรกิารธนาคาร
ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ โดยท าการศึกษาปจัจยัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พฤตกิรรมการใช้บรกิารบตัรเครดติ และปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการใช้บรกิารบตัร
เครดติ   

 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
ในการศึกษาครัง้นี้   ผู้ศึกษาได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา  คือ  

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยค าถามปลายปิด ที่สร้างขึน้ภายใต้กรอบแนวคดิ 
เอกสาร ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อใหไ้ดข้อ้ค าถามครอบคลุมวตัถุประสงคท์ี่ต้องการ
ศกึษา โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เปนแบบสอบถามทีเ่กี่ยวกบัขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก่ เพศ 
สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และรายไดต่้อเดอืน มลีกัษณะเปนค าถาม
ปลายปด (Close-Ended Questions) โดยค าถามจะเป็นลกัษณะใหเลอืกตอบ (Multiple Choice) 
ไดเพยีงค าตอบเดยีว จ านวนทัง้สิน้ 6 ขอ  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารบตัรเครดติของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นค าถามปลายปด (Close-Ended Questions) โดยค าถามจะเป็น
ลกัษณะใหเลอืกตอบ (Multiple Choice) ไดเพยีงค าตอบเดยีว จ านวนทัง้สิน้ 5 ขอ  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติ
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 24 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ 5 ระดบั 
ของ Likert Scale โดยก าหนดระดบัคะแนนดงัต่อไปนี้ 

 
ระดบัอิทธิพล คะแนน 

มากทีสุ่ด 5 
มาก 4 

ปานกลาง 3 
น้อย 2 

น้อยทีสุ่ด 1 
 
 ส าหรบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนเฉลีย่ในแต่ละระดบัชัน้  ใชส้ตูรค านวณช่วงกวา้งของชัน้ได้
ดงันี้  
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  ช่องกวา้งของชัน้  = ชัน้สงูสุด - ชัน้ต ่าสุด 
           จ านวนชัน้ 

              =  5 – 1 
           5 

         = 0.80 
  
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉลีย่โดยหาค่าจากสตูร  มดีงันี้ 
 

ค่าเฉล่ีย ระดบัอิทธิพล 
4.21 – 5.00 มากทีสุ่ด 
3.41 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 
1.00 – 1.80 น้อยทีสุ่ด 

 
3.3 การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 

3.3.1 การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู 
 - การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (External Analysis) 

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์รเป็นปจัจยัทีไ่ม่สามารถควบคุมได ้จงึมคีวามส าคญัมาก
ในการก าหนดกลยทุธด์ว้ยเหตุผล 4 ประการคอื 
 1. สภาพแวดลอ้มเป็นทัง้โอกาสและอุปสรรค (Opportunity and Treat) ของการก าหนด 
กลยทุธส์ิง่ทีเ่ป็นโอกาสองคก์รอาจก าหนดกลยทุธ ์โดยใชโ้อกาสมาสรา้งความไดเ้ปรยีบและสิง่ใด
ทีเ่ป็นอุปสรรคกจ็ะก าหนดกลยทุธเ์พื่อหลบเลีย่งอุปสรรคนัน้ 
 2. ปจัจยัภายนอกเป็นตวัก าหนดกฎหรอืขอบเขตของการแขง่ขนัทีทุ่กองคก์รตัง้ท าตาม 
 3. สภาพแวดล้อมภายนอกมคีวามส าคญัต่อการใช้ทรพัยากรขององค์กร โดยองค์กร
จะตอ้งปรบัการใชท้รพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัปจัจยัภายนอก 
 4. สภาพแวดลอ้มภายนอกมผีลกระทบโดยตรง ต่อการเลอืกลงทุนขององคก์รและอตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทุน  
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SPELT Analysis  
 

SPELT Details O/T 

Social 
 ผูบ้รโิภคตอ้งการความสะดวกสบายในการด าเนินชวีติ  + 

 ผูบ้รโิภคกงัวลต่อฐานะการเงนิของสถาบนัการเงนิ   - 

 ผูบ้รโิภคเน้นการท าธุรกจิหรอืขยายธุรกจิมากขึน้  +++ 

Politic 
 สถานการณ์ความไมแ่น่นอนทางการเมอืง  --- 
 มาตรการกระตุน้เศรฐกจิระยะที ่2 หรอืแผนไทยเขม้แขง็ของ 
 รฐับาล ปี 2553 – 2555 

+++ 

Economic 

 การฟ้ืนตวัอยา่งเปราะบางของเศรษฐกจิโลก -- 

 ความเสีย่งจากสภาวะฟองสบู่ในจนี -- 

 ราคาน ้ามนัผนัผวน --- 

 ภาคการผลติทีข่ยายตวัสงูขึน้ +++ 

Legal 

 การบงัคบัใชม้าตรฐานบญัชรีะหว่างประเทศ (IAS และ IFRSs) - 

 พรบ. คุม้ครองเงนิฝาก - 

 Basel II และ Basel III - 

Technology 
 เทคโนโลยเีปลีย่นแปลง สนิคา้พฒันาอย่างต่อเนื่อง  - 
 เทคโนโลยเีปลีย่นแปลง เกดิโอกาสในการแขง่ขนั และ    
 ช่องทางธุรกจิมากขึน้  

+ 

 
จากการวเิคราะหป์จัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อการประกอบธุรกจิธนาคารพาณิชย ์ส าหรบั

ลกูคา้ธุรกจิขนาดใหญ่ ซึง่มปีจัจยัทีเ่ป็นโอกาสและอุปสรรค ดงัน้ี 
 
โอกาส : 

1. Social : การทีผู่บ้รโิภคมพีฤตกิรรมต้องการเป็นเจา้ของธุรกจิรวมถงึการขยายธุรกจิ
ของตนเอง การร่วมทุนต่างๆ เป็นปจัจยัที่เป็นโอกาสส าหรบั ธุกิจเน่ืองจากส่งผลให้สามารถ
ขยายสนิเชื่อไดเ้พิม่ขึน้ 

2. Politic : คอืโครงการ มาตรการกระตุ้นเศรฐกจิระยะที ่2 หรอืแผนไทยเขม้แขง็ของ
รฐับาล ปี 2553 – ปี 2555 ของภาครฐั ซึง่ส่งผลดต่ีอระบบเศรษฐกจิ เนื่องจากเป็นมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกจิของประเทศ ท าให้เศรษฐกจิขยายตวัส่งผลต่อภาคธุรกจิที่ขยายตวัตามภาวะ
เศรษฐกจิ  
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3. Economic : ความต้องการใชส้นิเชื่อของ Corporate ขนาดใหญ่ดขีึน้ตามภาคการ
ผลติทีข่ยายตวัสูง ซึ่งเป็นผลจากค าสัง่ซื้อในประเทศและต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพาะใน
กลุ่มอเิลคทรอนิกส์, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, ยานยนต์และชิน้ส่วน, อาหารและเครื่องดื่ม และโรงแรม 
นอกจากนัน้การบรโิภคสนิคา้คงทนทีสู่งขึน้และการลงทุนภาคเอกชนทีก่ระเตื้องขึน้จากจุดต ่าสุด
หนุนการเตบิโตของสนิเชื่อดว้ยโดยรวมแลว้ในปี 2553 เรามมีุมมองทีเ่ป็นบวกกบัการขยายตวั
ของสนิเชื่อCorporate และ SMEs ซึง่เป็นไปตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ ส าหรบัสนิเชื่อเพื่อ
การบรโิภคมแีนวโน้มดี คาดว่าความต้องการใช้สนิเชื่อที่พกัอาศยัและการใช้บตัรเครดติจะ
เพิม่ขึน้ในปี 2553 ซึง่เป็นไปตามความเชื่อมัน่ผูบ้รโิภคทีฟ้ื่นตวั ส าหรบัสนิเชื่อเช่าซือ้มแีนวโน้ม
เตบิโตดใีนปี 2553 หนุนโดยยอดขายรถยนตท์ีข่ยายตวัด ีโดยคาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศ
ปีนี้จะเตบิโตรอ้ยละ 9 
 
อปุสรรค : 

1. Politic : สถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมอืง ความขดัแยง้ระหว่างรฐับาลและ
ประชาชน ส่งผลต่อความเชื่อมัน่ของนกัลงทุน  

2. Economic : ปญัหาเศรษฐกจิโลกชะลอตวัส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศไทย 
เนื่องจากธุรกจิขนาดใหญ่ยงัมกีารส่งออกเป็นสดัส่วนค่อนขา้งสูง  ประกอบกบัปญัหาราคาน ้ามนั
ผนัผวนซึง่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตน้ทุนการผลติของภาคธุรกจิ 

3. Legal : การใชม้าตรการ Basel III คุม้เขม้ธนาคารพาณิชยท์ัว่โลก โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบาเซลิดา้นการก ากบัดูแลภาคการธนาคาร มมีตใิหธ้นาคารพาณิชยเ์พิม่การด ารง
เงนิกองทุนคุณภาพสูงสุด หรอืทีเ่รยีกว่ากองทุนขัน้ที ่1 ( Tier 1 capital) ตามเกณฑ ์Basel III 
เป็นรอ้ยละ 7 ของสนิทรพัยเ์สีย่ง โดยแบ่งเป็น Core Tier 1 capital อย่างน้อยรอ้ยละ 4.5 ของ
สนิทรพัยเ์สีย่ง โดยจะเริม่ในปี 2558 และตอ้งมทีุนส ารองหุน้สามญัต่างหากอกีรอ้ยละ 2.5 ทยอย
เริม่เดอืนมกราคม ปี 2559 ถงึ เดอืนมกราคม ปี 2562 
 

- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั 
 จะวเิคราะหโ์ดยใช้โมเดลแรงผลกัดนั 5 ประการ เชงิการแข่งขนัในอุตสาหกรรม (Five 
Forces Model of Industry Competition) ของ Michael E. Porter เพื่อวเิคราะหถ์งึแรงผลกัใน
ดา้นต่างๆ ทีส่่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อธุรกจิ ทัง้จากคู่แข่งขนัในตลาดปจัจุบนั คู่แข่งขนัราย
ใหม่ อ านาจการต่อรองของลูกค้า อ านาจการต่อรองจากซพัพลายเออร ์และจากสนิค้าทดแทน 
โดยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งันี้ 
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ทีม่า Michael E.Poter, 1980, p. 225 
ภาพประกอบ 5 แสดงโมเดลแรงผลกัดนั 5 ประการเชงิการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 
 
 1. ภยัคกุคามจากคู่แข่งขนัรายใหม่ (Threat of new entrants)  
 ภายหลงัจากที่สถานการณ์ของบตัรเครดติไม่ว่าจะเป็นในด้านปรมิาณบตัรและหนี้คง
คา้งที่เกดิจากการใช้จ่านผ่านบตัรเครดติจะเพิม่สูงขึน้ จนท าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยได้หนั
มาใหค้วามสนใจในการออกมาตรการต่างๆ เพื่อหวงัควบคุมบตัรเครดติ เช่น การก าหนดเกณฑ์
เรื่องรายไดข้ัน้ต ่าของผูถ้อืบตัรทีต่้องมรีายไดไ้ม่ต ่ากว่า 15,000 บาทต่อเดอืน การผ่อนช าระขัน้
ต ่าจากเดมิ 5% มาเป็น 10% ของยอดหนี้ เพิม่ดอกเบีย้จากเพดานสงูสุดที ่18% ต่อปี เป็น 20% 
ต่อปี การก าหนดในเรื่องของวงเงนิสูงสุดเพื่อขอการอนุมตับิตัรเครดติของทุกสถาบนัการเงนิ
ไม่ให้ไม่เกนิ 5 เท่าของรายได้ การก าหนดทุนจดทะเบยีนของผู้ประกอบการส าหรบัธุรกจิบตัร
เครดติใหม่จากเดมิที่ 20 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท รวมไปถึงก าหนดแนวทางการบรหิาร
ความเสี่ยงในการพจิารณาอนุมตับิตัร โดยต้องเขา้ไปขอตรวจสอบขอ้มูลด้านเครดติของลูกค้า
กบับรษิทัขอ้มลูเครดติกลางซึง่ปจัจบุนัมผีูป้ระกอบการอยู ่2 บรษิทั คอื บรษิทัขอ้มลูเครดติกลาง
และบรษิทัขอ้มลูเครดติไทย นอกเหนือไปจากระบบเครดติบูโรสกอริง่ (Credit Bureau Scoring) 
ทีทุ่กธนาคารมอียูแ่ลว้ซึง่การตรวจสอบดงักล่าวจะท าใหค้่าใชจ้า่ยของธนาคารเพิม่สงูขึน้ 
 สรปุไดว้่าทัง้จากภาวการณ์แข่งขนัทีรุ่นแรงและมาตรการของทางการหลายๆ มาตรการ
ดงักล่าวไว้ขา้งต้น จะส่งผลกระทบต่อการขยายตวัผู้ประกอบการธุรกิจบตัรเครดติรายเดมิใน
ตลาดและผูป้ระกอบการรายใหมท่ีจ่ะเขา้สู่ธุรกจิบตัรเครดติเตม็ตวัเนื่องจากตน้ทุนสงูขึน้ 
 
  

ภยัคกุคามจากคู่แข่งหน้าใหม่ 
(Threat fo new Entrants) 

การแข่งขนัระหว่างบริษทัท่ีอยู่ใน
อตุสาหกรรมในปัจจบุนั 

(Rivalry among Existing industry 
Firms) 

 

อ านาจต่อรองจาก 
ผูข้ายปัจจยัการผลิต 
(Bargaining Power 

Of Suppliers) 
 

อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ 
(Bargaining Power 

Of Buyers) 

 

ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน 
(threat of Substitute Products) 
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 2. อ านาจการต่อรองของผูข้ายวตัถดิุบ (Bargaining Power of Supplier) 
 ซพัพลายเออรใ์นธุรกจิบตัรเครดติมอียูเ่พยีง 2 รายใหญ่ๆ คอื วซี่า มาสเตอรก์ารด์ ซึ่งมี
อ านาจการต่อรองที่สูงทัง้สอง แต่ซพัพลายเออร์ทัง้ 2 รายและธนาคารตัวแทน จะท าธุรกิจ
ร่วมกนั ส่งเสรมิซึ่งกนัและกนัในเชงิพนัธมติรระหว่างซพัพลายเออร ์และธนาคารตวัแทนทัง้ใน
ดา้นการออกบตัรเครดติ และธนาคารตวัแทนรา้นคา้สมาชกิบตัรเครดติ ส่งผลกระทบเชงิบวกกบั
ธนาคารตวัแทน 
 สรุปไดว้่า อ านาจการต่อรองของซพัพลายเออร์จะเป็นลกัษณะพนัธมติรทางธุรกจิ เป็น
ตวักลางในการเรยีกเกบ็เงนิผ่านระบบของ วซี่าและมาสเตอรก์ารด์ จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้
ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต มีแต่จะส่งเสริมและช่วยเหลือในลกัษณะพันธมิตรทางธุรกิจกับ
ธนาคารตวัแทน ส่งผลกระทบเชงิบวกกบัธนาคารตวัแทน 
 
 3. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining Power of Customer) 
 อ านาจการต่อรองของผูบ้รโิภคอยูใ่นระดบัสงู เนื่องจากในตลาดบตัรเครดติมกีารแข่งขนั
ทีส่งู มคีู่แขง่หลายรายไมว่่าจะเป็นทัง้ในสถาบนัการเงนิในต่างประเทศ สาขาของสถาบนัการเงนิ
ต่างประเทศ และกลุ่มทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงนิที่ต่างก็มุ่งจะขยายฐานลูกค้าด้วยการน าเสนอสทิธิ
ประโยชน์ที่เหนือกว่ากนัตลอดเวลา จงึท าให้ลูกค้ามทีางเลอืกในการใช้บรกิารมากมาย เป็น
บรกิารทีไ่มม่คีวามจ าเป็นมากนกัส าหรบัลกูคา้ทีม่ฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คงอยูแ่ลว้ 
 สรุปได้ว่า จากอ านาจการต่อรองของผู้ซื้ออยู่ในระดบัที่สูงอนัเนื่องมาจากในตลาดมคีู่
แขง่ขนัมากมายใหล้กูคา้ไดเ้ลอืก จะส่งผลเชงิลบอยา่งมากต่อผูป้ระกอบธุรกจิบตัรเครดติในอนัที่
จะตอ้งหากลยทุธต่์างๆ เพื่อแยง่ชงิส่วนแบ่งการตลาดหรอืเพื่อรกัษาไวซ้ึง่ฐานลูกคา้ 
 
 4. ภยัคกุคามจากคู่แข่งขนัปัจจบุนัในอตุสาหกรรม (Intensity of rivalry among 
existing competitors) 
 ความรุนแรงของการแข่งขนัในอุตสาหกรรมอยู่ในระดบัสูง โดยพจิารณาจากจ านวนคู่
แขง่ขนัทีม่มีากมาย ทัง้สถาบนัการเงนิและบรษิทัประกอบธุรกจิบตัรเครดติทีม่ใิช่สถาบนัการเงนิ 
(Non Bank) แนวโน้มการเตบิโตของธุรกจิบตัรเครดติจากการเพิม่ขึน้ของจ านวนบตัรที่สูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง แมว้่าในปจัจุบนัอาจจะชลอตวัลงไปบ้างแล้ว จากมาตรการควบคุมของธนาคาร
แห่งประเทศไทย รวมไปถงึการให้ความส าคญัในเรื่องของการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการ
ส่งเสรมิการขายในรูปแบบต่างๆมากมาย เพื่อหวงัสร้างให้เกิดการตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายทัง้ในด้านของการกระตุ้นให้เกิดการจบัจ่ายใช้สอยที่เพิม่สูงขึ้น และจากกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายรายใหม่ด้วยการน าเสนอรูปแบบบตัรเครดติที่มคีวามแตกต่างไปตามพฤตกิรรมของ
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กลุ่มลูกค้าได้เป็นอย่างดี การออกจากธุรกจิก็สามารถท าได้ง่ายด้วยการโอนถ่ายลูกหนี้ไปยงั
สถาบนัอื่นเพื่อรบัช่วงการด าเนินการต่อ 
 สรุปได้ว่า จากจ านวนคู่แข่งที่มอียู่มากรายส่งผลให้การแข่งขนัในปจัจุบนัอยู่ในระดบัที่
สูง และยิง่ทวคีวามรุนแรงขึน้เรื่อยๆ ซึง่ส่งผลเชงิลบต่อการท าธุรกจิบตัรเครดิตทีต่่างต้องเผชญิ
กบัสภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรงนี้ 
 
 5. ภยัคกุคามจากสินค้าท่ีทดแทนกนัได้ (The Threat of Substitute Product) 
 สนิคา้ทดแทนทีเ่ป็นอุปสรรคของธุรกจิบตัรเครดติ คอืการใชบ้ตัรเดบติการด์เพื่อช าระค่า
สนิค้าและบรกิารแทนเงนิสด ซึง่หากลูกคา้พจิารณาแล้วเหน็ว่าสทิธปิระโยชน์ที่เกดิจากการใช้
บตัรเครดติสงูขึน้เหนือกว่าการใชบ้ตัรเดบติการด์ หรอืเทคโนโลยขีองบตัรเดบติการด์ในดา้นของ
ความสะดวกสบาย ความปลอดภยั ทีอ่าจตอบสนองความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดน้้อยกว่าการใช้
บตัรเครดติ  
 สรุปไดว้่า สนิค้าทดแทนไม่ส่งผลใดๆต่อผูป้ระกอบการทีอ่ยู่ในตลาดบตัรเครดติ หากผู้
ประกอบไมส่ามารถสรา้งใหเ้กดิความแตกต่างอย่างมคีุณค่าทีช่ดัเจนเพยีงพอทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภค
ตดัสนิใจใชบ้รกิารบตัรเครดติแทนสนิคา้ทดแทน 
 

- การวิเคราะหส์ภาพการแข่งขนัในธรุกิจบตัรเครดิต 
 ตลาดบตัรเครดิตในปี 2553 ที่ผ่านมา มกีารชะลอตัวลง เนื่องจากวิกฤตการณ์ของ
เศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นทัว่ โลกส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ภายในประเทศ รวมทัง้สถานการณ์การเมอืงภายในประเทศที่ยงัคงไม่แน่นอน ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ี
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค ท าใหช้ะลอตวัลงทัง้ทางดา้นปรมิาณการใช้จ่ายผ่าน
บตัร และยอดลูกหนี้บตัรเครดตินอกจากนี้ยงัมสีาเหตุมาจากมาตรการทีเ่ขม้งวดมากขึน้ในการ
ออกบตัรใหม่ของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม เพื่อควบคุมคุณภาพสนิเชื่อ และในขณะเดยีวกนัผู้ถอื
บตัรก็มคีวามระมดัระวงัในการใชจ้่ายทีเ่พิม่มากขึน้ไปด้วย ท าใหใ้นปี 2553 จ านวนบตัรเครดติ
ทัง้หมดในประเทศไทยมทีัง้สิ้น 14 ล้านบญัช ีเพิม่ขึ้นจาก 13.5 ล้านบญัชใีนปี 2552 และ 13 
ลา้นบญัชใีนปี 2551 ซึง่บตัรเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นบตัรทีอ่อกโดยผูป้ระกอบการเองแลว้ ยงัมทีัง้
บตัรที่ออกร่วมกบัร้านค้าต่างๆ และบตัรกดเงนิสดที่ถูกใช้ส าหรบัการเบกิถอนเงนิสดเท่านัน้ 
อย่างไรก็ตามธุรกจิบตัรเครดตินี้ยงัคงเป็นธุรกจิที่สามารถเตบิโตต่อไปได้ในอนาคต เนื่องจาก
อตัราการเขา้ถงึตลาดบตัรเครดติในประเทศไทย (จ านวนบตัรต่อประชากรทัง้หมด) มอีตัราอยู่ที่
รอ้ยละ 21 ในปี 2553 ซึง่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเมื่อเทยีบกบัตลาดบตัรเครดติในประเทศที่พฒันา
แลว้ ทัง้นี้ ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจากขอ้ก าหนดของทางราชการ เช่น ผูถ้อืบตัรเครดติจะต้อง
มรีายไดต่้อเดอืนสงูกว่า 15,000 บาท และมกีฏขอ้บงัคบัในการออกบตัรทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนบญัชขีองธุรกจิบตัรเครดติ ปี  2549 – 2553 
 
จ านวนบญัชีของธรุกิจ 

บตัรเครดิต 
2549 2550 2551 2552 2553 รอ้ยละ 

ธนาคารพาณิชยไ์ทย 4,370,166 4,735,984 5,031,411 5,384,275 5,634,851 40.00 
ธนาคารทีเ่ป็นสาขาของ
ธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ 

1,213,404 1,300,923 1,365,483 1,388,560 1,425,845 10.00 

สถาบนัการเงนิทีไ่มใ่ช่
ธนาคารพาณิชย ์

5,316,996 5,966,462 6,590,179 6,797,010 6,945,698 50.00 

รวมทัง้หมด(1) 10,900,566 12,003,369 12,987,073 13,569,845 14,006,394 100.00 

 
(1) ยอดรวมทัง้หมดของจ านวนบตัร รวมถงึ Credit Card, Charge Card (เช่น AMEX), Cash 
Card (เช่น AEON), Store card (เช่น Tesco Lotus), Private Label Card (บตัรทีไ่มม่ตีรา 
VISA หรอื Master Card) 
ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553 
 
 ปี 2553 จ านวนบตัรเครดติมอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้อยู่ที่ร้อยละ 7.4 ลดลงจากอตัราการ
ขยายตวัในปี 2552 ที่มอีตัราการเตบิโตที่รอ้ยละ 8.2 ทัง้นี้เป็นผลวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิที่
เกดิขึน้ทัว่โลก ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิไทยดว้ย ท าใหค้วามเชื่อมัน่ในการใชจ้่ายของ
ผู้บรโิภคลดลง ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่จะรกัษาคุณภาพของสนิเชื่อเพิม่มากขึน้ 
อีกทัง้ร ักษาฐานลูกค้าเดิม แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยงัคงมีการท า
การตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานบตัร และรกัษาส่วนแบ่งตลาดเดมิ นอกจากนี้ยงัมกีาร
น าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยจะเน้นให้มกีารใช้จ่ายผ่านบตัรมากขึ้น อาทเิช่น การ
เสนอรายการคนืเงนิเมือ่มยีอดใชจ้า่ยผ่านบตัร และการมอบส่วนลดในการซือ้สนิคา้ต่างๆ การจดั
รายการแจกรางวลั หรอืการแจกแถมต่างๆ โดยมเีงื่อนไขเรื่องของปรมิาณการใช้จ่ายผ่านบตัร 
เป็นตน้ 

 
- การวิเคราะหค์ู่แข่งขนั 

 จากความนิยมใช้บตัรเครดติกนัอย่างแพร่หลายในปจัจุบนั ได้ท าให้ผู้ประกอบการต่าง
ใหค้วามส าคญักบัธุรกจินี้มากขึน้ ธนาคารพาณิชยไ์ทย หรอื สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ
ในประเทศไทย ที่เป็นผู้ออกบตัรรายใหญ่รายเดมิที่ต่างใช้แผนการตลาดเชงิรุกเพื่อหวงัที่จะ
รกัษาและเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด รวมไปถงึบรษิทัผู้ประกอบธุรกจิบตัรเครดติที่
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มใิช่สถาบนัการเงนิ (Non Bank) ทีม่บีทบาทมากขึน้ในตลาดบตัรเครดติมกีารแข่งขนัสูงมากและ
อาจก าลงัเขา้สู่ภาวะอิม่ตวัเนื่องจากปรมิาณการออกบตัรเริม่มกีารชะลอตวัลง 
 ดงันัน้เพื่อเป็นการรกัษาระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัและอตัราการเตบิโตไว ้ผู้
ให้บรกิารบตัรเครดติจงึจ าเป็นต้องสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ เพื่อมุ่งตอบสนองลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มที่มรีูปแบบการใช้ชวีติที่แตกต่างกนั แทนที่จะเป็นการออกบตัรหนึ่งส าหรบัลูกค้าโดยรวม
เหมอืนทีเ่คยด าเนินการมา และหากพจิารณาจากส่วนแบ่งการตลาดของบตัรเครดติ ทีอ่อกโดย
ธนาคารพาณิชยจ์ากตารางพบว่า ปจัจุบนักลุ่ม G.E. ธุรกจิร่วมทุนในการใหบ้รกิารบตัรเครดติ 
ได้แก่ บรษิทับตัรกรุงศรอียุธยา จ ากดั ซึ่งบรหิารบตัรกรุงศรี จอี ีบตัรเครดติโฮมโปร วซี่า และ
สนิเชื่อกรุงศร ีจอ ีดรมีโลน บรษิทั เจอเนอรลั คารด์ เซอรว์สิเซส จ ากดั ซึ่งบรหิารบตัรเครดติ
เซน็ทรลั มาสเตอรก์ารด์ และ บตัรเครดติโรบนิสนั วซี่า  และบรษิทั เทสโก้ คารด์ เซอรว์สิเซส 
จ ากัด (ซึ่งบบรหิารบตัรเครดิต เทสโก้ วีซ่า) มสี่วนแบ่งการตลาดที่สูงสุดคิดเป็นร้อยละ 19 
ในขณะที่บรษิทับตัรกรุงไทย ซึ่งเคยครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดมาโดยตลอดได้ตกลงไปอยู่
อนัดบั 2 คดิเป็นรอ้ยละ 16 โดยมธีนาคารไทยพาณิชย ์และธนาคารกสกิรไทย และธนาคารซติี้
แบงก ์ตามมาตามล าดบั 
 
ตาราง 2 ส่วนแบ่งการตลาดบตัรเครดติของสถาบนัการเงนิต่างๆ ในปี 2553 

 
ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553 
 

 

สถาบนั จ านวนบตัร (ล้านใบ) ส่วนแบ่งตลาด (ร้อยละ) 

*G.E. (BAY,HOME-PRO, 
ROBINSON,CENTRAL,TESCO) 

2.40 19.00 
 

กรงุไทย 2.10 16.00 
ไทยพาณชิย ์ 1.90 15.00 
กสกิรไทย 1.40 9.00 
ซติีแ้บงค ์ 1.20 8.00 
กรงุเทพ 1.20 8.00 
อื่นๆ (TMB,UOB,SCIB,HSBC, 
AEON,CAPITAL OK) 

3.80 25.00 

รวม 14.00 100.00 
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ตารางที ่3 แสดงความแตกต่างของผลติภณัฑบ์ตัรเครดติแพลทนิมัของแต่ละสถาบนั 

PRODUCT  TMB VISA 

PLATINUM 

BEYOND 

SCB 

CITI SELECT 

CITIBANK 

SIGNATURE 

WISDOM  K-

BANK 

INFINITY 

KTB 

POINTS OF  

DIFFERRENT 

 

- ยกเวน้คา่ธรรมเนยีม

แรกเขา้ 

- ยกเวน้คา่ธรรมเนยีม

รายปี ปีแรก และฟรใีนปี

ตอ่ไป (เพยีงใชจ้่าย

ผา่นบัตร 50,000 บาท 

ขึน้ไป ในรอบปีทีผ่่าน

มา) 

- SCB Beyond 

Platinum สว่น

เสรมิเพิม่พเิศษ

คอื คา่ใชจ้่าย

แลว้ไดค้ะแนน

สงูสดุถงึ 4 เทา่ 

ส าหรับลกูคา้ที่

ใชว้งเงนิ

มากกวา่ 2 แสน 

บาท/รอบบัญช ี 

- Special 

Redeem 1 

point ทกุเดอืน

รับรอบใชส้งูเกนิ

กวา่ 30,000

บาท/รอบบัญช ี

- Citi M Visa 

ไดรั้บสว่นลด

พเิศษมากกวา่

บัตรอืน่ๆ เมือ่ใช ้

ทีพ่ารากอน  

เอ็มโพเรยีม 

เดอะมอลล ์

บรกิารทีจ่อดรถ

พเิศษ 

- K Bank 

แพลทนัิมซกิเน

เจอร ์ตอ้งไดร้ับ

เชญิจากธนาคาร

ไมไ่ดม้ไีวส้ าหรับ

ลกูคา้ทั่วไปโดย

มเีงือ่นไขดา้น

ปรมิาณเงนิฝาก

และปรมิาณการ

ลงทนุ เชน่ 

กองทนุรวม,ตั๋ว 

B/E,P/N ทีข่าย

โดยธนาคาร

กสกิรไทยตัง้แต ่

10 ลา้นบาทขึน้

ไปเฉลีย่ยอ้น 

หลัง 6 เดอืน 

- KTC VISA  

Infinite  

ทกุ 25 บาท รับ 

1 KTC Mile ใช ้

ไมลส์ะสมแลก

ตั๋วเครือ่งบนิได ้

มากขึน้ เลอืกที่

น่ังไดไ้มจ่ ากัด

วันเดนิทาง

พรอ้มทางเลอืก

ในการแลก

โรงแรมทีพ่ัก 

หรอื รถเชา่ 

 

PRICE - รับ 1 คะแนน ทกุการ

ใชจ้่าย 25 บาท 

- แลกรับเป็นเงนิสด 

เขา้บัญชหีลักของบัตร

เครดติ (Cash Back) 

โดยใชค้ะแนนสะสมขัน้

ต ่าในการแลก 3,000 

คะแนน 

- 5,000 บาท 

ไดร้ับ 1 คะแนน 

- 50,000 

คะแนนคนืเพือ่

น าไปแลกของ

รางวัลทีม่มีลูคา่

มากกวา่ 

คา่ธรรมเนยีม 

4,000 บาท ฟร ี ฟร ี

 

PLACE ไมแ่ตกตา่งกันจนเห็น

ไดช้ดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกันจน

เห็นไดช้ดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

PROMOTION ไมแ่ตกตา่งกันจนเห็น

ไดช้ดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกันจน

เห็นไดช้ดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

PROCESS ไมแ่ตกตา่งกันจนเห็น

ไดช้ดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกันจน

เห็นไดช้ดัเจน 

ไมแ่ตกตา่งกัน

จนเห็นได ้

ชดัเจน 

PHYSICAL 

EVIDENCE 

- ไดร้ับความคุม้ครอง

ประกันอบัุตเิหตใุนการ

เดนิทางเมือ่ช าระคา่ต๋ัว

เครือ่งบนิในประเทศ

และตา่งประเทศ 

 - ทีจ่อดรถ

พเิศษใน 

Modern Trade 

- ทีจ่อดรถพเิศษ

ใน Modern 

Trade 

- หอ้งรับรองที่

สนามบนิ 

- หอ้งรับรองที่

สนามบนิ 

SERVICE    - บรกิารทีป่รกึษา

ดา้นการลงทนุ 

Wealth 

Manaagement  

- รวบรวมความรู ้

ความเคลือ่นไหว

ดา้นการลงทนุ 
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 3.3.2 การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู 
 ส่วนที ่1 ผลการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative research) โดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ
กบัผูบ้รหิารของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 คน ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารบตัรเครดติ
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5 คน และลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บรกิารบตัรเครดติ
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 คน  
 กลุ่มที ่1 ผูบ้รหิารของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 3 คน ไดแ้ก่ 
 1. คุณทพิชญา เบญจรานนท ์รองผูอ้ านวยการ (หวัหน้างาน) ฝา่ยสนิเชื่อผูบ้รโิภค1 
 2. คุณธงชยั ชยัธนฤทธิ ์รองผูอ้ านวยการ (หวัหน้างาน) ฝา่ยสนิเชื่อผูบ้รโิภค2 
 3. คุณสุรศกัดิ ์ชุนเจรญิ รองผูอ้ านวยการ (หวัหน้างาน) ฝา่ยสนิเชื่อผูบ้รโิภค3 
 
ด้านผลิตภณัฑ ์(Product)  
  สทิธปิระโยชน์หลกัทีล่กูคา้ไดร้บัสทิธปิระโยชน์มากกว่า เช่น ในเรือ่งการสะสมคะแนน
แลกรบัเป็นเงนิสด เขา้บญัชหีลกัของบตัรเครดติ (Cash Back) และแลกรบัไมลส์ะสมจากการบนิ
ไทยกบัรายการ Royal Orchid Plus (ROP)  
ด้านราคา (ค่าธรรมเนียมบตัรเครดิต)  

ฟรคี่าธรรมเนียมแรกเขา้ ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก และฟรใีนปีต่อไปเพยีงใชจ้่ายผ่าน
บตัร 50,000 บาท ขึน้ไป ในรอบปีทีผ่่านมา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  
 - ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทัว่ปรเทศ 
 - พนกังานขายทางโทรศพัท ์
 - Direct Mail  
ด้านส่งเสริมการขาย (Promotion) 

- รบัสทิธพิเิศษต่างๆ ทัว่โลกจากโรงแรมระดบั 5 ดาว สปาชัน้น า และบรษิทัรถเช่า 
- รบัสทิธพิเิศษจากรา้นอาหารชัน้น ากว่า 100 แห่งทัว่เอเซยีแปซฟิิก พรอ้มรบัส่วนลด

พเิศษ เลอืกรบัไวน์เมือ่รบัประทานอาหาร บรกิารจองโต๊ะล่วงหน้า และบรกิาร Valet Parking 
- รบัสทิธพิเิศษจากสนามกอลฟ์ทีร่ว่มรายการ 

- ออกรอบฟร ีณ สนามกอลฟ์ชัน้น ากว่า 6 แห่งในเอเซยีแปซฟิิก 
- รบัส่วนลดพเิศษในการใชส้นามกอลฟ์กว่า 500 สนามทัว่โลก 

- พาท่านเดนิทางสู่ประสบการณ์ทีเ่หนือกว่า ดว้ยโปรแกรมท่องเทีย่วในจดุหมายต่างๆ 
ทัว่โลก รวมทัง้บรกิารพเิศษอื่นๆ เช่น Airport Meet and Assist Service และ Airport Transfer 
Service 
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กลุ่มที ่2 ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 5 
คน และลกูคา้ทีไ่มไ่ดใ้ชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) จ านวน 2 คน 
ไดข้อ้สรปุจากการสมัภาษณ์และใหค้ะแนน ดงันี้ 

 
PRODUCT  TMB VISA 

PLATINUM 

BEYOND 

SCB 

CITI SELECT 

CITIBANK 

SIGNATURE 

WISDOM  K-

BANK 

INFINITY 

KTB 

POINTS OF  

DIFFERRENT 

ดมีาก ดมีากทีส่ดุ ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

PRICE ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก ดมีาก 

PLACE ดมีาก ดมีากทีส่ดุ ด ี ดมีาก ดมีาก 

PROMOTION ดมีาก ด ี ด ี ด ี ด ี

PROCESS ดมีาก ดมีาก ด ี ดมีากทีส่ดุ ด ี

PHYSICAL 

EVIDENCE 

ด ี ดมีาก ด ี ดมีาก ด ี

SERVICE ด ี ดมีาก ด ี ดมีาก ด ี

 
 ส่วนที ่2 ผลการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research)  

ผลการศกึษาเรือ่ง ปญัหาและก าหนดกลยุทธก์ารเพิม่ยอดบตัรเครดติของธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 100     
                                                                         วเิคราะหข์อ้มลู 
ผูศ้กึษาแบ่งการน าเสนอขอ้มลูออกเป็น 3          

ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบตัรเครดติของผูต้อบ

แบบสอบถาม 
ส่วนที ่3 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหาร

ไทย จ ากดั (มหาชน) 
รายละเอยีดของการวเิคราะหจ์ะน าเสนอดว้ยตารางแสดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะห์

ขอ้มลู และการตคีวามหมายของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากตารางเฉพาะบางประเดน็ทีส่ าคญั และเกีย่วขอ้ง
กบัเนื้อหาของผลการศกึษา ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ (%) 
 ชาย 35 35.0 
 หญงิ 65 65.0 

รวม 100 100.0 
 จากตาราง 4 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามเพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 65.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 35.0  
 
ตาราง 5 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ (%) 
 โสด 55 55.0 
 สมรส / อยูด่ว้ยกนั 45 45.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 5 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามสถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มสีถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 รองลงมา คอื มสีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั คดิเป็น
รอ้ยละ 45.0  
 
ตาราง 6 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ (%) 
 18 – 24 ปี 15 15.0 
 25 – 31 ปี 47 47.0 
 32 – 38 ปี 27 27.0 
 39 – 45 ปี 8 8.0 
 46 – 52 ปี 3 3.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 6 เมือ่จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามอาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายุ 25 – 
31 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมา คอื มอีายุ 32 – 38 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 มอีายุ 18 – 24 
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ปี คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 มอีายุ 39 – 45 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างทีม่อีายุ 46 – 52 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 3.0  
 
ตาราง 7 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสุด 

ระดบัการศึกษาสงูสดุ จ านวน ร้อยละ (%) 
 ปรญิญาตร ี 70 70.0 
 ปรญิญาโท 30 30.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 7 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามระดบัการศกึษาสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบัปริญญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 70.0 รองลงมา คอื มกีารศกึษาระดบัต ่า
กว่าปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 30.0  
 
ตาราง 8 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชพี 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ (%) 
 รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ 25 25.0 
 พนกังานบรษิทัเอกชน 67 67.0 
 คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 8 8.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 8 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามอาชพี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอาชพี
พนักงานบรษิทัเอกชน คดิเป็นร้อยละ 67.0 รองลงมา คอื มอีาชพีรบัราชการ/รฐัวสิาหกิจ คดิ
เป็นรอ้ยละ 25.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีม่อีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 8.0  
 
ตาราง 9 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ (%) 
 น้อยกว่า 30,000 บาท 61 61.0 
 30,000 – 50,000 บาท 30 30.0 
 50,001 – 70,000 บาท 9 9.0 

รวม 100 100.0 
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 จากตาราง 9 เมือ่จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามรายไดต่้อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
มรีายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 61.0 รองลงมา คอื มรีายได้ 30,000 – 
50,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 30.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่มรีายได ้50,001 – 70,000 บาท
ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 9.0  
 
ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ตาราง 10 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามธนาคารทีใ่ชบ้รกิารดา้นบตัร
เครดติ 

ธนาคารท่ีใช้บริการด้านบตัรเครดิต จ านวน ร้อยละ (%) 
 ธนาคารซติีแ้บงก์ 4 4.0 
 ธนาคารกสกิรไทย 53 53.0 
 ธนาคารไทยพาณชิย ์ 19 19.0 
 ธนาคารกรงุศรอียธุยา 18 18.0 
 ธนาคารกรงุเทพ 4 4.0 
 ธนาคารกรงุไทย 2 2.0 

รวม 100 100.0 
 
 จากตาราง 10 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามธนาคารทีใ่ช้บรกิารดา้นบตัรเครดติ พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บรกิารด้านบตัรเครดติของธนาคารกสิกรไทย คดิเป็นร้อยละ 53.0 
รองลงมา คอื ธนาคารไทยพาณิชย ์คดิเป็นรอ้ยละ 19.0 ธนาคารกรุงศรอียุธยา คดิเป็นรอ้ยละ 
18.0 ธนาคารซติี้แบงก์และธนาคารกรุงเทพ คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้บรกิาร
ดา้นบตัรเครดติของธนาคารกรงุไทย คดิเป็นรอ้ยละ 2.0  
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ตาราง 11 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใช้
บรกิารบตัรเครดติ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต จ านวน รอ้ยละ (%) 
 ฟรคี่าธรรมเนียมบตัรเครดติ 14 14.0 
 ของรางวลัแถม (Premium) 13 13.0 
 โปรแกรมการสะสมคะแนน (Rewards) 14 14.0 

 
โปรแกรมการสง่เสรมิการขาย เช่น ผ่อนช าระ 0% 
ตามระยะเวลา 

43 43.0 

 
สว่นลดรา้นอาหาร/สนามกอลฟ์/หา้งสรรพสนิคา้/
โรงแรม 

6 6.0 

 การใหบ้รกิารหลงัการขาย 8 8.0 
 ความสะดวกในการช าระเงนิผ่านช่องทางต่างๆ 2 2.0 

รวม 100 100.0 

  
จากตาราง 11 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามปจัจยัที่มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัร

เครดติ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คดิว่าโปรแกรมการส่งเสรมิการขาย เช่น ผ่อนช าระ 0% 
ตามระยะเวลา มผีลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติ คดิเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมา คอื ฟรี
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดติและโปรแกรมการสะสมคะแนน (Rewards) คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 มขีอง
รางวลัแถม (Premium) คดิเป็นรอ้ยละ 13.0 มกีารใหบ้รกิารหลงัการขาย คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 มี
ส่วนลดรา้นอาหาร/สนามกอลฟ์/หา้งสรรพสนิคา้/โรงแรม คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ส่วนกลุ่มตวัอย่างที่
คดิว่าความสะดวกในการช าระเงนิผ่านช่องทางต่างๆ มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติ คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.0  
 
ตาราง 12 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปจัจยัทีต่อ้งการใหม้เีพื่อเป็น
ส่วนช่วยในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติ 
ปัจจยัท่ีต้องการให้มีเพ่ือเป็นส่วนช่วยในการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 
จ านวน ร้อยละ (%) 

 ฟรคี่าธรรมเนียมบตัรเครดติ 100 100.0 
รวม 100 100.0 

 
 จากตาราง 12 เมือ่จ าแนกกลุ่มตวัอยา่งตามปจัจยัทีต่้องการใหม้เีพื่อเป็นส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการบัตรเครดิต  พบว่า กลุ่มตัวอย่างทัง้หมดต้องการให้มีการฟรี
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ค่าธรรมเนียมบตัรเครดติเพื่อเป็นส่วนช่วยในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติ คดิเป็นรอ้ย
ละ 100.0  
 
ตาราง 13 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามประเภทรา้นคา้ทีใ่ชบ้รกิารผ่าน
บตัรเครดติมากทีสุ่ด 

ประเภทร้านค้าท่ีใช้บริการผ่านบตัรเครดิต
มากท่ีสดุ 

จ านวน ร้อยละ (%) 

 รา้นอาหาร 2 2.0 
 หา้งสรรพสนิคา้ 12 12.0 
 Super Market / Hyper Market 57 57.0 
 สายการบนิ 29 29.0 

รวม 100 100.0 
  

จากตาราง 13 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามประเภทรา้นค้าทีใ่ชบ้รกิารผ่านบตัรเครดติ
มากทีสุ่ด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้รกิารบตัรเครดติใน Super Market / Hyper Market 
คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 รองลงมา คอื สายการบนิ คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 หา้งสรรพสนิคา้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 12.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชบ้รกิารบตัรเครดติในรา้นอาหาร คดิเป็นรอ้ยละ 2.0  
 
ตาราง 14 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถี่ในการใชบ้รกิารผ่านบตัร
เครดติต่อเดอืน 
ความถ่ีในการใช้บริการผ่านบตัรเครดิตต่อ

เดือน 
จ านวน ร้อยละ (%) 

 1 – 10 รายการ 63 63.0 
 11 – 20 รายการ 37 37.0 

รวม 100 100.0 
  

จากตาราง 14 เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างตามความถี่ในการใชบ้รกิารผ่านบตัรเครดติต่อ
เดอืน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บรกิารผ่านบตัรเครดติ 1 – 10 รายการ คดิเป็นรอ้ยละ 
63.0 ส่วนกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชบ้รกิารผ่านบตัรเครดติ 11 – 20 รายการ คดิเป็นรอ้ยละ 37.0  
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ส่วนท่ี 3 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) 
 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานระดบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใช้
บรกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย 

จ ากดั (มหาชน) 

ระดบัอิทธิพล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

X 
S.D. แปลผล 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ         
1 ผลติภณัฑท์ีม่สีทิธปิระโยชน์

หลากหลาย 
48% 52% 0% 0% 0% 4.48 .502 มากทีส่ดุ 

 หลากหลาย         
2 มรีปูแบบผลติภณัฑท์ีส่วยงาม   28% 72% 0% 0% 0% 4.28 .451 มาก

ทีส่ดุ 3 มบีรกิารเสรมิต่อเนื่อง เช่น เทเลโฟน 36% 53% 11% 0% 0% 4.25 .642 มาก
ทีส่ดุ  แบงกก์ิง้ บรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต

เครื่องปรบัอากาศ 
        

ปัจจยัด้านราคา         
1 อตัราค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ 40% 54% 4% 2% 0% 4.32 .649 มากทีส่ดุ 

2 อตัราดอกเบีย้ 19% 62% 19% 0% 0% 4.00 .620 มาก 

3 อตัราค่าปรบักรณีช าระล่าชา้ 33% 49% 16% 2% 0% 4.13 .747 มาก 
ปัจจยัด้านสถานท่ี         

1 ท าเลทีต่ัง้ของสาขาแต่ละสาขา 24% 65% 11% 0% 0% 4.13 .580 มาก 
 ของธนาคารทหารไทย         
2 สถานทีจ่อดรถของแต่ละสาขา 47% 46% 7% 0% 0% 4.40 .620 มาก

ทีส่ดุ 3 ความสะดวกในการเดนิทาง 37% 56% 7% 0% 0% 4.30 .595 มาก

ทีส่ดุ  ไปตดิต่อแต่ละสาขา         
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด         
1 โปรแกรมการสะสมคะแนน (Rewards) 26% 54% 20% 0% 0% 4.06 .679 มาก 

2 โปรแกรมการสง่เสรมิการขาย เช่น 50% 43% 5% 2% 0% 4.41 .683 มาก

ทีส่ดุ  ผ่อนช าระ 0% ตามระยะเวลา         

3 มสีว่นลดรา้นคา้ 40% 55% 5% 0% 0% 4.35 .575 มาก

ทีส่ดุ ปัจจยัด้านองคก์ร         
1 ธนาคารทหารไทยมคีวามมัน่คง 30% 49% 14% 4% 3% 3.99 .937 มาก 

2 ธนาคารทหารไทยมภีาพพจน์ชือ่เสยีง 39% 52% 9% 0% 0% 4.30 .628 มาก

ทีส่ดุ  ทีด่ ี         

3 เป็นสถาบนัการเงนิทีน่่าเชื่อถอื 18% 62% 20% 0% 0% 3.98 .619 มาก 

 และไวใ้จได ้         
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ตาราง 15 (ต่อ) 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
บตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย 

จ ากดั (มหาชน) 

ระดบัอิทธิพล 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

X 
S.D. แปลผล 

ปัจจยัด้านพนักงาน         
1 มคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 47% 53% 0% 0% 0% 4.47 .502 มาก

ทีส่ดุ 2 ยิม้แยม้แจม่ใส บุคลกิภาพด ี 32% 68% 0% 0% 0% 4.32 .469 มาก

ทีส่ดุ 3 มคีวามถูกตอ้งแม่นย าในการใหบ้รกิาร 34% 52% 14% 0% 0% 4.20 .667 มาก 
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ         
1 มขีัน้ตอนในการสมคัรไม่ยุ่งยาก 35% 56% 6% 3% 0% 4.23 .694 มากทีส่ดุ 
 เงื่อนไขไม่เยอะ         
2 มกีารอนุมตัทิีร่วดเรว็ ไม่ตอ้งรอนาน 16% 63% 21% 0% 0% 3.95 .609 มาก 
3 ม ีCall Center คอยใหบ้รกิาร 27% 51% 19% 3% 0% 4.02 .765 มาก 
 แกไ้ขปญัหาใหล้กูคา้         
ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ         
1 ใชส้ทีีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ขององคก์ร 21% 65% 14% 0% 0% 4.07 .590 มาก 
 ไดส้ะดุดตา         

2 การออกแบบเคาน์เตอรธ์นาคารและ 43% 49% 8% 0% 0% 4.35 .626 มากทีส่ดุ 
 บรรยากาศโดยรอบมคีวามทนัสมยั         

3 ระบบในการรดูใชบ้รกิารบตัรเครดติ 33% 59% 8% 0% 0% 4.25 .592 มากทีส่ดุ 
 ไม่ขดัขอ้ง         

 
 
 จากตารางที่ 15 ผลการศกึษาระดบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติ
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า 
 ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องผลติภณัฑท์ีม่สีทิธปิระโยชน์
หลากหลาย การมรีูปแบบผลติภณัฑท์ี่สวยงาม และมบีรกิารเสรมิต่อเนื่อง เช่น เทเลโฟนแบงก์
กิ้ง บรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากทีสุ่ด 
 ด้านราคา ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องอตัราค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ มอีทิธพิลต่อ
การเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากที่สุด ส่วน
ปจัจยัเรื่องอตัราดอกเบีย้และอตัราค่าปรบักรณีช าระล่าชา้ มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัร
เครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 
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 ด้านสถานท่ี ผลการวิจยัพบว่า ปจัจยัเรื่องสถานที่จอดรถของแต่ละสาขาและความ
สะดวกในการเดินทางไปติดต่อแต่ละสาขา มอีิทธิพลต่อการเลือกใช้บรกิารบตัรเครดิตของ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเรื่องท าเลที่ตัง้ของสาขาแต่ละ
สาขาของธนาคารทหารไทย มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 
 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องโปรแกรมการส่งเสรมิการ
ขาย เช่น ผ่อนช าระ 0% ตามระยะเวลา และมสี่วนลดร้านค้า มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิาร
บตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเรื่องโปรแกรม
การสะสมคะแนน (Rewards) มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 
 ด้านองคก์ร ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องธนาคารทหารไทยมภีาพพจน์ชื่อเสยีงที่ด ีมี
อทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก
ที่สุด ส่วนปจัจยัเรื่องธนาคารทหารไทยมคีวามมัน่คงและเป็นสถาบนัการเงนิที่น่าเชื่อถือและ
ไว้ใจได้ มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ใน
ระดบัมาก 
 ด้านพนักงาน ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องมคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิารและยิม้แยม้
แจ่มใส บุคลกิภาพด ีมอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเรื่องมคีวามถูกต้องแม่นย าในการใหบ้รกิาร มอีทิธพิลต่อ
การเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 
 ด้านกระบวนการให้บริการ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องมขี ัน้ตอนในการสมคัรไม่
ยุง่ยาก เงือ่นไขไมเ่ยอะ มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในระดบัมากที่สุด ส่วนปจัจยัเรื่องมกีารอนุมตัิที่รวดเรว็ ไม่ต้องรอนาน และม ีCall 
Center คอยให้บรกิารแก้ไขปญัหาให้ลูกค้า มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติของ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 
 ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องการออกแบบเคาน์เตอร์
ธนาคารและบรรยากาศโดยรอบมคีวามทนัสมยั และระบบในการรูดใช้บรกิารบตัรเครดติไม่
ขดัขอ้ง มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเรือ่งใชส้ทีีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ขององคก์รไดส้ะดุดตา มอีทิธพิลต่อการ
เลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 
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3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา 
จากผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคาร

ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) มากทีสุ่ด คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎสี่วนประสมทาง
การตลาด 4Ps (The Four Ps of The Marketing Mix) ซึง่ประกอบดว้ย 

1. ผลติภณัฑ ์(Product)  
2. ราคา (Price) 
3. สถานที ่(Place)  
4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion)  
- การวิเคราะหปั์จจยัสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) 

จดุแขง็ (Strengths) 
1. มจี านวนสาขาเพยีงพอแก่ความตอ้งการ ตัง้อยูใ่นท าเลทีส่ะดวกครอบคลุมทุก

ภาคทัว่ประเทศ 
2. มผีูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิทางการตลาด 
3. ธนาคารด าเนินกจิการแบบครบวงจร 
4. ธนาคารมุง่หาพนัธมติรในการใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 
จดุอ่อน (Weakness) 
1. ความรว่มมอืประสานงานภายในองคก์รยงัไมค่่อยด ี
โอกาส (Opportunities) 
1. ในสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั แต่ก าลงัการซือ้ของลกูคา้ยงัดอียู่ 
2. วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป ท าใหบ้ตัรเครดติกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติ 
3. ลกูคา้วยัท างานนิยมในการใชบ้ตัรเครดติเพิม่มากขึน้ 
4. อตัราดอกเบีย้และเงนิเฟ้อต ่าเป็นผลดต่ีอธุรกจิ 
5. รฐับาลใชน้โยบายกระตุน้เศรษฐกจิ เน้นการใชจ้่าย 
อปุสรรค (Threats) 
1. ลกูคา้อาจมคีวามระมดัระวงัในการจบัจา่ยใชส้อยมากขึน้ เนื่องจากสภาพ

เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง 
2. คู่แขง่ขนัมมีากขึน้ 

- การก าหนดกลยทุธโ์ดยใช้ TOWS Matrix 
 โดยอาศยัขอ้มลูจากการวเิคราะห ์SWOT มาก าหนดกลยทุธด์ว้ยการประเมนิ

อุปสรรค โอกาส จากปจัจยัภายนอก และจดุอ่อน จดุแขง็ จากปจัจยัภายใน (TOWS Matrix – 
Threat – Opportunity – Weakness – Strengths) รวมทัง้สภาพการแขง่ขนัทางอุตสาหกรรม 
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1. แนวทางการก าหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)  
 

ตาราง 16 การก าหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) โดยใช ้TOWS Matrix 
                          ปัจจยัภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก       

จดุแขง็ (Strengths) 
S1 มจี านวนสาขาเพยีงพอแก่ความ
ตอ้งการ ตัง้อยู่ในท าเลทีส่ะดวก
ครอบคลุมทุกภาคทัว่ประเทศ 
S2 มผีูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิ
ทางการตลาด 
S3 ธนาคารด าเนินกจิการแบบครบ
วงจร 
S4 ธนาคารมุ่งหาพนัธมติรในการ
ใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จดุอ่อน (Weakness) 
W1 ความร่วมมอืประสานงาน
ภายในองคก์รยงัไม่ค่อยด ี
 

 1. กลยทุธ ์SO 2. กลยทุธ ์WO 
โอกาส (Opportunities) 
O1 ในสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั แต่
ก าลงัการซือ้ของลกูคา้ยงัดอียู่ 
O2 วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป ท าใหบ้ตัร
เครดติกลายมาเป็นสว่นหนึ่งของชวีติ 
O3 ลกูคา้วยัท างานนิยมในการใชบ้ตัร
เครดติเพิม่มากขึน้ 
O4 อตัราดอกเบีย้และเงนิเฟ้อต ่าเป็น
ผลดต่ีอธุรกจิ 
O5 รฐับาลใชน้โยบายกระตุน้
เศรษฐกจิ เน้นการใชจ้่าย 

 
กลยุทธก์ารเจริญเติบโต (Growth 
Strategy)  
- เพิม่การท าการตลาดใหก้บัสนิคา้และ
บรกิารใหม้ากยิง่ขึน้ 

 
กลยุทธค์งท่ี (Stability 
Strategy) 
- เสนอสนิคา้และบรกิารเดมิให้
ลกูคา้ต่อไป 

 3. กลยทุธ ์ST 4. กลยทุธ ์WT 
อปุสรรค (Threats) 
T1 ลกูคา้อาจมคีวามระมดัระวงัในการ
จบัจ่ายใชส้อยมากขึน้ เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง 
T2 คู่แขง่ขนัมมีากขึน้ 

 
กลยุทธก์ารเจริญเติบโต (Growth 
Strategy)  
- พฒันาสนิคา้และบรกิารใหห้ลากหลาย
และตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 

 
กลยุทธป์รบัเปล่ียน 
(Retrench Strategy) 
- ปรบัปรุงหรอืหาผูเ้ชีย่วชาญ
เขา้มาร่วมธุรกจิในกลุ่มทีไ่ม่
สามารถท าก าไร 
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ตาราง 17 แสดงถงึแนวทางในการสรปุประมวลผลกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy)   
กล

ยทุ
ธร์

ะด
บัอ

งค
ก์ร
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ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ขอ้เสีย 
กลยุทธท่ี์ดีท่ีสุด 
(จากการสรปุ
ประมวลผล) 

กลยุทธก์ารเจริญเติบโต 
(Growth Strategy)  
- เพิม่การท าการตลาดใหก้บั
สนิคา้และบรกิารใหม้ากยิง่ขึน้ 

1. เพิม่ยอดขายและก าไร
ใหก้บับรษิทั 
2. สรา้งความแขง็แกร่งใหก้บั
ธุรกจิเหนือคูแ่ขง่ 
3. ตอบสนองความตอ้งการ
และรกัษาฐานลกูคา้โดยการ
เพิม่ผลติภณัฑท์ีล่กูคา้
ตอ้งการและใหค้วาม
สะดวกสบาย 
4. เพิม่ขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัระยะยาวของ
บรษิทั 

1. มคีวามเสีย่งภาวะ
ความไม่มัน่คงทางการ
เมอืงและเศรษฐกจิของ
ประเทศ สง่ผลกระทบ
ต่อผลก าไรทีอ่าจไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. มคีวามเสีย่งจาก
การแขง่ขนัทีเ่กดิขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธก์าร
เจริญเติบโต 
(Growth 
Strategy)  
- เพิม่การท า
การตลาดใหก้บั
สนิคา้และบรกิาร
ใหม้ากยิง่ขึน้ 

กลยุทธค์งท่ี (Stability 
Strategy) 
- เสนอสนิคา้และบรกิารเดมิ
ใหล้กูคา้ต่อไป 

1. ลดเรื่องความเสีย่งทีจ่ะ
เกดิขึน้ในชว่งทีภ่าวะ
เศรษฐกจิและการเมอืงสง่ผล
ในทางลบ 
2. ไม่มกีารลงทุนเพิม่ท าให้
ประหยดัค่าใชจ้่าย 

1. หากคู่แขง่กลบัคนื
มาแขง็แกรง่อกีครัง้จะ
ท าใหส้ว่นแบ่งตลาด
ของบรษิทัทีเ่คยสงูขึน้
กลบัลดลงดงัเดมิ 
 

กลยุทธป์รบัเปล่ียน 
(Retrench Strategy) 
- ปรบัปรุงหรอืหาผูเ้ชีย่วชาญ
เขา้มาร่วมธุรกจิในกลุ่มทีไ่ม่
สามารถท าก าไร 

1. สามารถลดค่าใชจ้่ายต่างๆ 
ลง ท าใหม้กี าไรเพิม่มากขึน้ได ้
โดยไม่ตอ้งลงทุนเพิม่ 

1. เป็นการเปิด
โอกาสใหคู้แ่ขง่ขนั
กลายเป็นผูน้ าในตลาด 
และอาจจะสง่ผลให้
บรษิทัมยีอดขายที่
ตกต ่าลง 
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2. แนวทางการก าหนดทางเลือกกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
 

ตาราง 18 การก าหนดกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Strategy) โดยใช ้TOWS Matrix 
                          ปัจจยัภายใน  
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก       

จดุแขง็ (Strengths) 
S1 มจี านวนสาขาเพยีงพอแก่ความ
ตอ้งการ ตัง้อยู่ในท าเลทีส่ะดวก
ครอบคลุมทุกภาคทัว่ประเทศ 
S2 มผีูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิ
ทางการตลาด 
S3 ธนาคารด าเนินกจิการแบบครบ
วงจร 
S4 ธนาคารมุ่งหาพนัธมติรในการ
ใหบ้รกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

จดุอ่อน (Weakness) 
W1 ความร่วมมอืประสานงาน
ภายในองคก์รยงัไม่ค่อยด ี
 

 1. กลยทุธ ์SO 2. กลยทุธ ์WO 
โอกาส (Opportunities) 
O1 ในสภาพเศรษฐกจิชะลอตวั แต่
ก าลงัการซือ้ของลกูคา้ยงัดอียู่ 
O2 วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป ท าใหบ้ตัร
เครดติกลายมาเป็นสว่นหนึ่งของชวีติ 
O3 ลกูคา้วยัท างานนิยมในการใชบ้ตัร
เครดติเพิม่มากขึน้ 
O4 อตัราดอกเบีย้และเงนิเฟ้อต ่าเป็น
ผลดต่ีอธุรกจิ 
O5 รฐับาลใชน้โยบายกระตุน้
เศรษฐกจิ เน้นการใชจ้่าย 

 
กลยุทธค์วามแตกต่าง 
(Differentiation Strategy)  
- ร่วมมอืกบัพนัธมติร พฒันาผลติภณัฑ์
และบรกิารใหม้ากขึน้ 
- เพิม่สว่นประสมสนิคา้ (Product Mix) 
ใหม้คีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองวถิี
การด าเนินชวีติในปจัจุบนั 

 
กลยุทธค์วามแตกต่าง 
(Differentiation Strategy)  
- เพื่อการอบรมพนกังานทีเ่น้น
ความรูเ้รื่องบตัรเครดติบรกิารที่
รวดเรว็และสรา้งความประทบัใจใน
ประสบการณ์ซือ้สนิคา้ทีร่า้น 
- ท าโปรโมชัน่ใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการลกูคา้เพื่อรกัษายอดการใช้
และสว่นแบ่งทางการตลาด 

 3. กลยทุธ ์ST 4. กลยทุธ ์WT 
อปุสรรค (Threats) 
T1 ลกูคา้อาจมคีวามระมดัระวงัในการ
จบัจ่ายใชส้อยมากขึน้ เนื่องจากสภาพ
เศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง 
T2 คู่แขง่ขนัมมีากขึน้ 

 
กลยุทธค์วามแตกต่าง 
(Differentiation Strategy)  
- จากการทีธ่นาคารมสีาขาจ านวนมาก
ท าใหท้ราบยอดขายในแต่ละพืน้ทีเ่ป็น
อย่างด ีสง่ผลใหส้ามารถขยายสาขาใน
ท าเลทีย่อดขายดกี่อนคูแ่ขง่ และ
ธนาคารมกีารขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง 

 
กลยุทธม์ุ่งเน้นและลดต้นทุนต า่ 
(Focus Cost Leadership 
Strategy)  
- ลดผลติภณัฑบ์ตัรบางตวัทีไ่มส่รา้ง
ก าไร 
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ตาราง 19 แสดงถงึแนวทางในการสรปุประมวลผลกลยทุธ์ระดบัธุรกจิ (Business Strategy)   
ระ
ดบั
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ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธท่ี์ดีท่ีสุด 
(จากการสรปุ
ประมวลผล) 

กลยุทธค์วามแตกต่าง 
(Differentiation 
Strategy)  
 

1. เกดิภาพลกัษณ์ทีด่ ีมคีวาม
น่าเชื่อถอื เป็นทีย่อมรบั 
2. ตอบสนองความต้องการ
และสร้างความพงึพอใจให้กบั
ลกูคา้ 
3 .  ห ลีก เ ลี่ ย ง ก า ร แข่ ง ขัน
ทางดา้นราคาได ้

1. การ เลียนแบบจาก
คู่แขง่ 
2. ต้นทุ น สู ง ขึ้ น แ ต่ ไ ม่
สามารถปรับราคาให้สูง
ตามได้ ต้องส ารวจราคา
คู่แขง่ 

 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธค์วาม
แตกต่าง 
(Differentiation 
Strategy)  

 

กลยุทธม์ุ่งเน้น (Focus 
Strategy)  
 

1. สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ซื้อได้ตรงตาม
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ ต ร ง
กลุ่มเป้าหมาย 

1. สู ญ เ สี ย เ ว ล า แ ล ะ
งบประมาณถ้าไม่ตรงกับ
กลุ่มลกูคา้ 

กลยุทธต้์นทุนต า่ (Cost 
Leadership Strategy)  
 

1. ท าให้มตี้นทุนต ่าสุดมกี าไร
เพิม่ขึน้ 
2. สามารถอยู่รอดในสภาพ
เศรษฐกิจที่ถดถอย และการ
แขง่ขนัทีรุ่นแรง 
3. สามารถชนะคู่แข่งขันใน
ระยะสัน้ 

1. ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกคา้ได้
ในระยะยาว 
2.ง่ายต่อการ
ลอกเลยีนแบบ 
3.การเปลีย่นแปลงความ
นิยมของลกูคา้ 
4.เสีย่งต่อการขาดทุน 

 
3.  แนวทางการก าหนดทางเลือกกลยทุธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategy) 

- กลยทุธก์ารตลาดบริการ (7 P’s Strategy) 
- ผลิตภัณฑ์ (Product) สร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพิ่ม

ความสามารถในการแข่งขนั โดยยกต าแหน่งทางการตลาดของบตัรให้สูงขึน้ และอาจท าการ
เชื่อมโยงกบัผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นๆ เพื่อใหค้รบวงจร และเกดิความสะดวกแก่ลูกคา้ ดงันัน้
จดุนี้เองจงึเป็นการสรา้งความแตกต่างจนท าใหเ้กดิความสามารถหลกัในหารแขง่ขนั 

- ราคา (Price) การก าหนดราคาค่าใช้จ่ายในการท าบตัรเครดิต หรือ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นปจัจยัที่ส าคญัในการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิาร ดงันัน้การก าหนดราคา
ค่าใชจ้่ายในการท าบตัรเครดติ หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ควรมคีวามเหมาะสมกบัสทิธประโยชน์ 
สิง่อ านวยความสะดวก และบรกิารทีไ่ดร้บั 
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- ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) โดยกลยุทธ์ส าคญัซึ่งต้องค านึงถงึ คอื 
ความรวดเรว็ และความสะดวกในการให้บรกิาร ดงันัน้ธุรกจิจะต้องเพิม่ความสามารถในการ
ให้บรกิารแก่ลูกค้าให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยอาจหาเทคโนโลยต่ีางๆ มาช่วยในการ
ใหบ้รกิาร หรอืท าการอบรมพนกังานทีใ่หบ้รกิาร ใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะเพิม่มากขึน้ 

- การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ท าการโฆษณาประชาสมัพนัธส์นิคา้
และบรกิารให้แก่ผูบ้รโิภคได้รบัรูม้ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิง่พมิพ์ต่างๆ วทิยุ โทรทศัน์ และป้าย
โฆษณา เพื่อเป็นการสื่อสารความแตกต่างของสนิคา้ไปยงัผู้บรโิภค ใหเ้กดิการรบัรูข้องแบรนด์
และช่วยกระตุ้นให้เกดิพฤตกิรรมการซื้อได้ นอกจากนี้ควรมกีารท าการส่งเสรมิการขายอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การใช้คะแนนสะสมจากบตัรเครดติ การให้ส่วนลดของคะแนนในบางช่วงเวลา 
และการแลกของพรเีมยีม เป็นตน้ 

- บุคลากร (People) คอื บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิาร ไดแ้ก่ พนักงาน
บรกิารลูกคา้ทีม่าใชบ้รกิารซึง่มคีวามเกี่ยวขอ้งกนัหรอืปฏสิมัพนัธ ์(Interaction) ทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ซึง่ลูกคา้มกัจะประเมนิคุณภาพของบรกิารจากพนักงานหรอืบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ใหบ้รกิาร ดงันัน้ ธุรกจิบรกิารจงึตอ้งใหค้วามส าคญัเกีย่วกบัการคดัเลอืก รวมทัง้จดัการฝึกอบรม
พนกังานในเรือ่งของการใหบ้รกิารทัง้ในดา้นมนุษยส์มัพนัธ ์การสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 
และกระบวนการบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ  รวมถงึผูบ้รหิารควรสรา้งสิง่จงูใจเพื่อใหพ้นักงานมกีาร
บรกิารทีด่ ี 

- กระบวนการ (Process) คอื วธิกีาร และล าดบัขัน้ตอนในการใหบ้รกิาร ซึ่ง
ตอ้งมกีารออกแบบกระบวนการใหม้ปีระสทิธภิาพ ผูบ้รหิารควรศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิดา้นการ
บรหิารจดัการที่ด ีท าการศกึษาวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และความเสี่ยง ปจัจยัภายใน
และปจัจยัภายนอกทีส่่งผลต่อการด าเนินธุรกจิ คู่แขง่ขนัและส่วนแบ่งทางการตลาด ปญัหาทีเ่คย
เกดิขึน้และอาจจะเกดิขึน้ ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิโดยตรง เพื่อน ามาปรบัปรุงและ
พฒันากระบวนการบรหิารจดัการใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

- สภาพแวดล้อม (Physical Evidence) ได้แก่ สถานที่ตัง้ การตกแต่ง
ภายใน – ภายนอกสถานที ่สภาพแวดลอ้มโดยรอบ ธุรกจิบรกิารจะต้องระมดัระวงัในเรื่องการ
จดัเตรยีมสิง่ต่างๆ เหล่าน้ี เพราะว่าเป็นสิง่ทีลู่กคา้ใช้เป็นปจัจยัในการประเมนิคุณภาพของการ
บรกิารก่อนตดัสนิใจมาใช้บรกิาร เช่น จดัให้มทีีจ่อดรถเพยีงพอกบัความต้องการ รวมทัง้สิง่
อ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้ 
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การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์เพ่ือแก้ไขปัญหา (Strategic Choice) 
1. กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

 จากผลการสรุปทางเลอืกกลยุทธ์และความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์มาปฏบิตันิัน้ 
ธุรกจิไดเ้ลอืกใช ้กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth Strategy) โดยเลอืกกลยุทธก์ารขยายตวัแบบ
เขม้ขน้ (Intensive Growth Strategy) โดยมุ่งเน้นกลยุทธก์ารเจาะตลาด (Market Penetration 
Strategy) เป็นความพยายามที่จะเพิม่ยอดขายในผลิตภณัฑ์เดิม ในตลาดเดิม โดยใช้ความ
พยายามในการด าเนินงานที่มากกว่าเดมิ และเพิม่การท าการตลาดให้กบัสนิค้าและบรกิารให้
มากยิง่ขึน้ 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
จากผลการสรุปทางเลอืกกลยุทธแ์ละความเป็นไปไดใ้นการน ากลยุทธม์าปฏบิตันิัน้ 

ธุรกิจได้เลอืกใช้ กลยุทธ์ที่ใช้ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อมุ่งเน้นความ
แตกต่างกบัคู่แข่งในด้านการให้บรกิาร สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการสรา้งความ
แตกต่างของการบรกิาร เช่น ร่วมมอืกบัพนัธมติร พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม้ากขึน้ เพิม่
ส่วนประสมสนิค้า (Product Mix) ให้มคีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองวถิกีารด าเนินชวีติใน
ปจัจุบนั เพื่อการอบรมพนักงานที่เน้นความรูเ้รื่องบตัรเครดติบรกิารที่รวดเรว็และสรา้งความ
ประทบัใจในประสบการณ์ซื้อสนิคา้ทีร่า้น และท าโปรโมชัน่ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการลูกคา้
เพื่อรกัษายอดการใชแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาด 

3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy)  
จากผลการสรุปทางเลอืกกลยุทธแ์ละความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์มาปฏบิตันิัน้ 

ธุรกจิได้เลอืกใช้กลยุทธ์การตลาดบรกิาร (7 P’s Strategy) โดยการสรา้งความแตกต่างของ
ผลติภณัฑ์ เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั โดยยกต าแหน่งทางการตลาดของบตัรให้สูงขึ้น 
และอาจท าการเชื่อมโยงกบัผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นๆ เพื่อให้ครบวงจร และเกดิความสะดวก
แก่ลูกค้า ก าหนดราคาค่าใช้จ่ายในการท าบัตรเครดิต หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มคีวาม
เหมาะสมกบัสทิธปิระโยชน์ สิง่อ านวยความสะดวก และบรกิารทีไ่ดร้บั เพิม่ความสามารถในการ
ให้บรกิารแก่ลูกค้าให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยอาจหาเทคโนโลยต่ีางๆ มาช่วยในการ
ให้บรกิาร หรอืท าการอบรมพนักงานที่ให้บรกิาร ให้มคีวามรู้และทกัษะเพิม่มากขึ้น ท าการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารให้แก่ผู้บรโิภคได้รบัรู้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิง่พมิพ์
ต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ และป้ายโฆษณา เพื่อเป็นการสื่อสารความแตกต่างของสินค้าไปยงั
ผูบ้รโิภค ใหเ้กดิการรบัรูข้องแบรนดแ์ละช่วยกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ได ้นอกจากนี้ควรมี
การท าการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้คะแนนสะสมจากบตัรเครดิต การให้
ส่วนลดของคะแนนในบางช่วงเวลา และการแลกของพรเีมยีม เป็นตน้ 



บทท่ี 4 
บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 

 
ตลาดบตัรเครดิตในปี 2553 ที่ผ่านมา มกีารชะลอตัวลง เนื่องจากวิกฤตการณ์ของ

เศรษฐกิจที่ เกิดขึ้นทัว่ โลกส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
ภายในประเทศ รวมทัง้สถานการณ์การเมอืงภายในประเทศที่ยงัคงไม่แน่นอน ซึง่ปจัจยัเหล่าน้ี
ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภค ท าใหช้ะลอตวัลงทัง้ทางดา้นปรมิาณการใช้จ่ายผ่าน
บตัร และยอดลูกหนี้บตัรเครดตินอกจากนี้ยงัมสีาเหตุมาจากมาตรการทีเ่ขม้งวดมากขึน้ในการ
ออกบตัรใหม่ของผู้ประกอบการทุกกลุ่ม เพื่อควบคุมคุณภาพสนิเชื่อ และในขณะเดยีวกนัผู้ถอื
บตัรก็มคีวามระมดัระวงัในการใชจ้่ายทีเ่พิม่มากขึน้ไปด้วย ท าใหใ้นปี 2553 จ านวนบตัรเครดติ
ทัง้หมดในประเทศไทยมทีัง้สิ้น 14 ล้านบญัช ีเพิม่ขึ้นจาก 13.5 ล้านบญัชใีนปี 2552 และ 13 
ลา้นบญัชใีนปี 2551 ซึง่บตัรเหล่าน้ีนอกจากจะเป็นบตัรทีอ่อกโดยผูป้ระกอบการเองแลว้ ยงัมทีัง้
บตัรที่ออกร่วมกบัร้านค้าต่างๆ และบตัรกดเงนิสดที่ถูกใช้ส าหรบัการเบกิถอนเงนิสดเท่านัน้ 
อย่างไรก็ตามธุรกจิบตัรเครดตินี้ยงัคงเป็นธุรกจิที่สามารถเตบิโตต่อไปได้ในอนาคต เนื่องจาก
อตัราการเขา้ถงึตลาดบตัรเครดติในประเทศไทย (จ านวนบตัรต่อประชากรทัง้หมด) มอีตัราอยู่ที่
รอ้ยละ 21 ในปี 2553 ซึง่ยงัคงอยู่ในระดบัต ่าเมื่อเทยีบกบัตลาดบตัรเครดติในประเทศทีพ่ฒันา
แลว้ ทัง้นี้ ส่วนหน่ึงอาจจะเป็นผลมาจากขอ้ก าหนดของทางราชการ เช่น ผูถ้อืบตัรเครดติจะต้อง
มรีายไดต่้อเดอืนสงูกว่า 15,000 บาท และมกีฏขอ้บงัคบัในการออกบตัรทีเ่ขม้งวดมากขึน้ 
 ปี 2553 จ านวนบตัรเครดติมอีตัราเตบิโตเพิม่ขึน้อยู่ที่ร้อยละ 7.4 ลดลงจากอตัราการ
ขยายตวัในปี 2552 ที่มอีตัราการเตบิโตที่รอ้ยละ 8.2 ทัง้นี้เป็นผลวกิฤตการณ์ทางเศรษฐกจิที่
เกดิขึน้ทัว่โลก ซึง่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิไทยดว้ย ท าใหค้วามเชื่อมัน่ในการใชจ้่ายของ
ผู้บรโิภคลดลง ท าให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่จะรกัษาคุณภาพของสนิเชื่อเพิม่มากขึน้ 
อีกทัง้ร ักษาฐานลูกค้าเดิม แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยงัคงมีการท า
การตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายฐานบตัร และรกัษาส่วนแบ่งตลาดเดมิ นอกจากนี้ยงัมกีาร
น าเสนอกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ โดยจะเน้นให้มกีารใช้จ่ายผ่านบตัรมากขึ้น อาทเิช่น การ
เสนอรายการคนืเงนิเมือ่มยีอดใชจ้า่ยผ่านบตัร และการมอบส่วนลดในการซือ้สนิคา้ต่างๆ การจดั
รายการแจกรางวลั หรอืการแจกแถมต่างๆ โดยมเีงื่อนไขเรื่องของปรมิาณการใช้จ่ายผ่านบตัร 
เป็นตน้ 
 จากความนิยมใช้บตัรเครดติกนัอย่างแพร่หลายในปจัจุบนั ได้ท าให้ผู้ประกอบการต่าง
ใหค้วามส าคญักบัธุรกจินี้มากขึน้ ธนาคารพาณิชยไ์ทย หรอื สาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ
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ในประเทศไทย ที่เป็นผู้ออกบตัรรายใหญ่รายเดมิที่ต่างใช้แผนการตลาดเชงิรุกเพื่อหวงัที่จะ
รกัษาและเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดให้ได้มากที่สุด รวมไปถงึบรษิทัผู้ประกอบธุรกจิบตัรเครดติที่
มใิช่สถาบนัการเงนิ (Non Bank) ทีม่บีทบาทมากขึน้ในตลาดบตัรเครดติมกีารแข่งขนัสูงมากและ
อาจก าลงัเขา้สู่ภาวะอิม่ตวัเนื่องจากปรมิาณการออกบตัรเริม่มกีารชะลอตวัลง 
 ดงันัน้เพื่อเป็นการรกัษาระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัและอตัราการเตบิโตไว ้ผู้
ให้บรกิารบตัรเครดติจงึจ าเป็นต้องสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ เพื่อมุ่งตอบสนองลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มที่มรีูปแบบการใช้ชวีติที่แตกต่างกนั แทนที่จะเป็นการออกบตัรหนึ่งส าหรบัลูกค้าโดยรวม
เหมอืนทีเ่คยด าเนินการมา และหากพจิารณาจากส่วนแบ่งการตลาดของบตัรเครดติ ทีอ่อกโดย
ธนาคารพาณิชยจ์ากตารางพบว่า ปจัจุบนักลุ่ม G.E. ธุรกจิร่วมทุนในการใหบ้รกิารบตัรเครดติ 
ได้แก่ บรษิทับตัรกรุงศรอียุธยา จ ากดั ซึ่งบรหิารบตัรกรุงศรี จอี ีบตัรเครดติโฮมโปร วซี่า และ
สนิเชื่อกรุงศร ีจอ ีดรมีโลน บรษิทั เจอเนอรลั คารด์ เซอรว์สิเซส จ ากดั ซึ่งบรหิารบตัรเครดติ
เซน็ทรลั มาสเตอรก์ารด์ และ บตัรเครดติโรบนิสนั วซี่า  และบรษิทั เทสโก้ คารด์ เซอรว์สิเซส 
จ ากดั (ซึ่งบบรหิารบตัรเครดติ เทสโก้ วซี่า) มสี่วนแบ่งการตลาดที่สูงสุดในขณะที่บรษิัทบตัร
กรุงไทย ซึ่งเคยครองส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดมาโดยตลอดได้ตกลงไปอยู่อันดบัสอง โดยมี
ธนาคารไทยพาณชิย ์และธนาคารกสกิรไทย และธนาคารซติีแ้บงกต์ามมาตามล าดบั 

การศกึษาค้นควา้เรื่อง ปญัหาและก าหนดกลยุทธ์การเพิม่ยอดบตัรเครดติของธนาคาร

ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสาเหตุและปจัจยัที่มผีลต่อยอดบตัร

เครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทีม่จี านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีท่างธนาคาร

ก าหนดไว้ ศึกษาปจัจยัทางสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อยอดบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย 

จ ากดั (มหาชน) ทีม่จี านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีท่างธนาคารก าหนดไว ้และเพื่อก าหนดกล

ยุทธ์ในการเพิม่ฐานลูกค้าใหม่ให้กบับตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ซึ่ง

สรปุผลการศกึษาไดด้งันี้ 

 

4.1 สรปุผลการศึกษา 

- ผลการวิเคราะห์ปัญหา พบว่า ธุรกจิบตัรเครดตินัน้มกีารแข่งขนักนัสูงมาก อกีทัง้
ยงัมชีนิดและประเภทของบตัรเครดิตเกิดขึ้นใหม่อีกมากมาย ส่งผลให้ยอดบตัรเครดิตของ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวนลูกคา้ทีม่คีวามประสงคจ์ะ
ยกเลกิบตัรเครดติสูงขึน้ อาจสูญเสยีลูกค้าใหคู้่แข่งทัง้คู่แข่งทางตรงและคู่แข่งทางอ้อมได้ และ
อาจเกดิการขาดทุน เน่ืองจากผลประกอบการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย   
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- ผลการศึกษา 
 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  
 จากการศึกษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 65.0 มี

สถานภาพโสด คดิเป็นรอ้ยละ 55.0 มอีายุ 25 – 31 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 70.0 มอีาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 67.0 และมี
รายได ้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 61.0 

 ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของผูต้อบแบบสอบถาม 
 จากการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บรกิารด้านบตัรเครดติของธนาคาร

กสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 53.0 โปรแกรมการส่งเสริมการขาย เช่น ผ่อนช าระ 0% ตาม
ระยะเวลา มผีลต่อการเลือกใช้บรกิารบตัรเครดิต คิดเป็นร้อยละ 43.0 ต้องการให้มีการฟรี
ค่าธรรมเนียมบตัรเครดติเพื่อเป็นส่วนช่วยในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติ คดิเป็นรอ้ย
ละ 100.0 ใชบ้รกิารบตัรเครดติใน Super Market / Hyper Market คดิเป็นรอ้ยละ 57.0 และใช้
บรกิารผ่านบตัรเครดติ 1 – 10 รายการ คดิเป็นรอ้ยละ 63.0  

 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ
ประโยชน์หลากหลาย การมรีูปแบบผลติภณัฑ์ที่สวยงาม และมบีรกิารเสรมิต่อเนื่อง เช่น เท
เลโฟนแบงกก์ิง้ บรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคาร
ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากทีสุ่ด 

ด้านราคา ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรือ่งอตัราค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ มอีทิธพิลต่อ
การเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากที่สุด ส่วน
ปจัจยัเรื่องอตัราดอกเบีย้และอตัราค่าปรบักรณีช าระล่าชา้ มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัร
เครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 

ด้านสถานท่ี ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องสถานทีจ่อดรถของแต่ละสาขาและความ
สะดวกในการเดินทางไปติดต่อแต่ละสาขา มอีิทธิพลต่อการเลือกใช้บรกิารบตัรเครดิตของ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเรื่องท าเลที่ตัง้ของสาขาแต่ละ
สาขาของธนาคารทหารไทย มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องโปรแกรมการส่งเสรมิการ
ขาย เช่น ผ่อนช าระ 0% ตามระยะเวลา และมสี่วนลดร้านค้า มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิาร
บตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเรื่องโปรแกรม
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การสะสมคะแนน (Rewards) มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 

ด้านองคก์ร ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องธนาคารทหารไทยมภีาพพจน์ชื่อเสยีงที่ด ี
มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก
ที่สุด ส่วนปจัจยัเรื่องธนาคารทหารไทยมคีวามมัน่คงและเป็นสถาบนัการเงนิที่น่าเชื่อถือและ
ไว้ใจได้ มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ใน
ระดบัมาก 

ด้านพนักงาน ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องมคีวามรวดเรว็ในการให้บรกิารและยิม้
แย้มแจ่มใส บุคลกิภาพดี มอีิทธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมากที่สุด ส่วนปจัจยัเรื่องมคีวามถูกต้องแม่นย าในการให้บรกิาร มี
อทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 

ด้านกระบวนการให้บริการ ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัเรื่องมขี ัน้ตอนในการสมคัรไม่
ยุง่ยาก เงือ่นไขไมเ่ยอะ มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั 
(มหาชน) ในระดบัมากที่สุด ส่วนปจัจยัเรื่องมกีารอนุมตัิที่รวดเรว็ ไม่ต้องรอนาน และม ีCall 
Center คอยให้บรกิารแก้ไขปญัหาให้ลูกค้า มอีทิธพิลต่อการเลอืกใช้บรกิารบตัรเครดติของ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 

ด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยเรื่องการออกแบบ
เคาน์เตอร์ธนาคารและบรรยากาศโดยรอบมคีวามทนัสมยั และระบบในการรูดใช้บรกิารบตัร
เครดิตไม่ขดัข้อง มอีิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในระดบัมากทีสุ่ด ส่วนปจัจยัเรื่องใช้สทีี่แสดงถงึเอกลกัษณ์ขององคก์รได้สะดุดตา มี
อทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ในระดบัมาก 

- การวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน (SWOT Analysis) 
พบว่า ธนาคารมจีุดแขง็ คอื มจี านวนสาขาเพยีงพอแก่ความต้องการ ตัง้อยู่ในท าเลที่สะดวก
ครอบคลุมทุกภาคทัว่ประเทศ มผีูบ้รหิารทีม่ปีระสบการณ์ในธุรกจิทางการตลาด ธนาคารด าเนิน
กจิการแบบครบวงจร และธนาคารมุ่งหาพนัธมติรในการให้บรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ มจีุดอ่อน 
คอื ความร่วมมอืประสานงานภายในองค์กรยงัไม่ค่อยด ีโอกาสของธุรกิจ ได้แก่ ในสภาพ
เศรษฐกจิชะลอตวั แต่ก าลงัการซือ้ของลูกคา้ยงัดอียู่ วถิชีวีติทีเ่ปลีย่นไป ท าใหบ้ตัรเครดติกลาย
มาเป็นส่วนหนึ่งของชวีติ ลูกค้าวยัท างานนิยมในการใช้บตัรเครดติเพิม่มากขึน้ อตัราดอกเบี้ย
และเงนิเฟ้อต ่าเป็นผลดต่ีอธุรกจิ และรฐับาลใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ เน้นการใช้จ่าย และ
อุปสรรคของธุรกจิ ได้แก่ ลูกค้าอาจมคีวามระมดัระวงัในการจบัจ่ายใช้สอยมากขึน้ เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง และคู่แขง่ขนัมมีากขึน้ 

 



88 

 

- แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงกลยทุธ ์
- กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

 จากผลการสรุปทางเลอืกกลยทุธแ์ละความเป็นไปไดใ้นการน ากลยุทธม์าปฏบิตันิัน้ 
ธุรกจิไดเ้ลอืกใช ้กลยทุธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth Strategy) โดยเลอืกกลยทุธก์ารขยายตวัแบบ
เขม้ขน้ (Intensive Growth Strategy) โดยมุง่เน้นกลยุทธก์ารเจาะตลาด (Market Penetration 
Strategy) เป็นความพยายามทีจ่ะเพิม่ยอดขายในผลติภณัฑเ์ดมิ ในตลาดเดมิ โดยใชค้วาม
พยายามในการด าเนินงานทีม่ากกว่าเดมิ และเพิม่การท าการตลาดใหก้บัสนิคา้และบรกิารให้
มากยิง่ขึน้ 

- กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy) 
จากผลการสรุปทางเลอืกกลยุทธแ์ละความเป็นไปไดใ้นการน ากลยุทธม์าปฏบิตันิัน้ 

ธุรกิจได้เลอืกใช้ กลยุทธ์ที่ใช้ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อมุ่งเน้นความ
แตกต่างกบัคู่แข่งในด้านการให้บรกิาร สรา้งความได้เปรยีบในการแข่งขนัด้วยการสรา้งความ
แตกต่างของการบรกิาร เช่น ร่วมมอืกบัพันธมติร พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม้ากขึน้ เพิม่
ส่วนประสมสนิค้า (Product Mix) ให้มคีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองวถิกีารด าเนินชวีติใน
ปจัจุบนั เพื่อการอบรมพนักงานที่เน้นความรูเ้รื่องบตัรเครดติบรกิารที่รวดเรว็และสรา้งความ
ประทบัใจในประสบการณ์ซือ้สนิคา้ทีร่า้น และท าโปรโมชัน่ใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการลูกคา้
เพื่อรกัษายอดการใชแ้ละส่วนแบ่งทางการตลาด 

- กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional Strategy)  
จากผลการสรุปทางเลอืกกลยุทธแ์ละความเป็นไปได้ในการน ากลยุทธ์มาปฏบิตันิัน้ 

ธุรกจิไดเ้ลอืกใช้กลยุทธก์ารตลาดบรกิาร (7 P’s Strategy) โดยการสรา้งความแตกต่างของ
ผลติภณัฑ์ เพิม่ความสามารถในการแข่งขนั โดยยกต าแหน่งทางการตลาดของบตัรให้สูงขึ้น 
และอาจท าการเชื่อมโยงกบัผลติภณัฑท์างการเงนิอื่นๆ เพื่อให้ครบวงจร และเกดิความสะดวก
แก่ลูกค้า ก าหนดราคาค่าใช้จ่ายในการท าบัตรเครดิต หรอืค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้มคีวาม
เหมาะสมกบัสทิธประโยชน์ สิง่อ านวยความสะดวก และบรกิารทีไ่ดร้บั เพิม่ความสามารถในการ
ให้บรกิารแก่ลูกค้าให้มปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น โดยอาจหาเทคโนโลยต่ีางๆ มาช่วยในการ
ให้บรกิาร หรอืท าการอบรมพนักงานที่ให้บรกิาร ให้มคีวามรู้และทกัษะเพิม่มากขึ้น ท าการ
โฆษณาประชาสมัพนัธ์สนิค้าและบรกิารให้แก่ผู้บรโิภคได้รบัรู้มากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิง่พมิพ์
ต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ และป้ายโฆษณา เพื่อเป็นการสื่อสารความแตกต่างของสินค้าไปยงั
ผูบ้รโิภค ใหเ้กดิการรบัรูข้องแบรนดแ์ละช่วยกระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ได ้นอกจากนี้ควรมี
การท าการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น การใช้คะแนนสะสมจากบตัรเครดิต การให้
ส่วนลดของคะแนนในบางช่วงเวลา และการแลกของพรเีมยีม เป็นตน้ 
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4.2 ข้อเสนอแนะ 

ในการศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัควรท าการศกึษาเพิม่เตมิในหวัขอ้ต่างๆ ดงันี้ 

1. ควรท าการศกึษาปญัหาและสาเหตุที่มผีลต่อการตดัสนิใจยกเลกิการใช้บรกิารบตัร

เครดติของธนาคาร ทหารไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อน าขอ้มูลที่ได้มาประยุกต์ใช้กบัธุรกจิของ

ตนเอง 

2. ควรท าการศกึษากบักลุ่มตวัอย่างในต่างจงัหวดัด้วย เพื่อให้ได้ขอ้มูลที่หลากหลาย

มากยิง่ขึน้ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ก. 
โครงสร้างค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์เชิงลึก 

 
1. ประเดน็โครงร่างค าถามเก่ียวกบับตัรเครดิตส าหรบัลูกค้าท่ีใช้บริการบตัรเครดิตของ
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 -  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ส่วนทีช่อบ / ส่วนทีไ่ม่ชอบ / ส่วนทีอ่ยากใหป้รบัปรงุ 
 -  ดา้นราคา (Price) ความคดิเหน็เรือ่งค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้า่ย
อื่นๆ ตามมุมมองของลกูคา้ 
 -  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดหีรอืไมด่อีย่างไร เช่น ช่องทางการขาย ช่อง
ทางการช าระเงนิ ช่องทางการใหบ้รกิาร Call Center / สาขา / Direct Mail / Tele Sales และ
ท าไมถงึคดิเช่นนัน้ 
 -  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) สทิธปิระโยชน์บตัรเครดติ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัคู่แขง่ขนั เช่น ส่วนลดรา้นคา้ โปรแกรมการสะสมคะแนน 
 -  ดา้นบุคลากร (People) การใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ 
 -  ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นอย่างไรบา้ง ความเรว็/ชา้ วงเงนิบตัรเครดติน้อย/
มาก 
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2. ประเดน็โครงร่างค าถามเก่ียวกบับตัรเครดิตส าหรบัลูกค้าท่ีไม่ใช้บริการบตัรเครดิต
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ประเภทของบตัรเครดติและธนาคารทีใ่ชบ้รกิารอยู่ 
 -  ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ส่วนทีช่อบ / ส่วนทีไ่ม่ชอบ / ส่วนทีอ่ยากใหป้รบัปรงุ 
 -  ดา้นราคา (Price) ความคดิเหน็เรือ่งค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ ดอกเบีย้ หรอืค่าใชจ้า่ย
อื่นๆ ตามมุมมองของลกูคา้ 
 -  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดหีรอืไมด่อีย่างไร เช่น ช่องทางการขาย ช่อง
ทางการช าระเงนิ ช่องทางการใหบ้รกิาร Call Center / สาขา / Direct Mail / Tele Sales และ
ท าไมถงึคดิเช่นนัน้ 
 -  ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) สทิธปิระโยชน์บตัรเครดติ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัคู่แขง่ขนั เช่น ส่วนลดรา้นคา้ โปรแกรมการสะสมคะแนน 
 -  ดา้นบุคลากร (People) การใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ 
 -  ดา้นกระบวนการ (Process) เป็นอย่างไรบา้ง ความเรว็/ชา้ วงเงนิบตัรเครดติน้อย/
มาก 
 
3. ประเดน็โครงร่างค าถามส าหรบัผูบ้ริหารของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
 - ขอ้มลูทางดา้นการตลาดของธุรกจิอุตสาหกรรมเกีย่วกบับตัรเครดติ 
 -  สภานการณ์ทางการตลาดของธุรกจิบตัรเครดติ 
 -  เป้าหมายทางการตลาด 
 -  กลุ่มลกูคา้เป้าหมาย 
 -  จดุอ่อน จดุแขง็ โอกาส และอุปสรรค ทางการตลาด 
 -  แนวคดิในการวางต าแหน่งตราสนิคา้ใหแ้ตกต่าง 
 -  แนวทางกลยทุธก์ารตลาดในปจัจบุนัและอนาคต 
 



 
 

ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาปัญหาและก าหนดกลยทุธ์การเพ่ิมยอดบตัรเครดิต 
ของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 

 
 แบบสอบถามชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เรื่องการศกึษาปญัหาและก าหนดกลยุทธก์าร
เพิม่ยอดบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาสาเหตุ
และปจัจยัทีม่ผีลต่อยอดบตัรเครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทีม่จี านวนไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ทางธนาคารก าหนดไว้ เพื่อศกึษาปจัจยัทางสภาพแวดล้อมที่มผีลต่อยอดบตัร
เครดติของธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ทีม่จี านวนไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีท่างธนาคาร
ก าหนดไว ้และเพื่อก าหนดกลยุทธใ์นการเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ใหก้บับตัรเครดติของธนาคารทหาร
ไทย จ ากดั (มหาชน) จงึขอความกรณุาท่านตอบแบบสอบถามตามความรูส้กึทีเ่ป็นจรงิมากทีสุ่ด 
ผูศ้กึษาขอขอบพระคุณท่านทีใ่หค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

ค าชีแ้จง  กรณุาตอบแบบสอบถามโดยท าเครือ่งหมาย    ลงในช่อง  หน้าขอ้ความใหต้รง
กบัความเป็นจรงิ 

 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ    

  ชาย        หญงิ 
2. สถานภาพสมรส 

 โสด       สมรส/อยูด่ว้ยกนั   
 หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู่ 

3. อาย ุ 

           18 - 24 ปี         25 - 31 ปี              
 32 - 38 ปี      39 - 45 ปี      
 46 - 52 ปี          52 ปี ขีน้ไป 
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4. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี    ปรญิญาตร ี             
 ปรญิญาตรโีท     ปรญิญาตรเีอก 

5. อาชีพ 

 นกัเรยีน / นกัศกึษา     รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
 พนกังานบรษิทัเอกชน        พ่อบา้น / แมบ่า้น 
 คา้ขาย / ธุรกจิส่วนตวั    อื่น ๆ (โปรดะบ)ุ………. 

6. รายได้ต่อเดือน 

 น้อยกว่า 30,000 บาท     30,000 - 50,000 บาท      
 50,001 - 70,000 บาท    70,001 - 90,000 บาท 

     90,001 - 110,000 บาท    110,000 บาทขึน้ไป 
 
ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการใช้บริการบตัรเครดิตของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ธนาคารท่ีคณุใช้บริการด้านบตัรเครดิต (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

  ธนาคารซติีแ้บงก์      ธนาคารกสกิรไทย  
   ธนาคารไทยพาณิชย ์     ธนาคารกรุงศรอียธุยา 
   ธนาคารกรุงเทพ      ธนาคารกรุงไทย 
   Non – Bank ต่างๆ      อื่นๆ ระบุ....................... 
2. ปัจจยัด้านใดท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต  

  ฟรคี่าธรรมเนียมบตัรเครดติ      
   ของรางวลัแถม (Premium)     
   โปรแกรมการสะสมคะแนน (Rewards) 

  โปรแกรมการส่งเสรมิการขาย เช่น ผ่อนช าระ 0% ตามระยะเวลา  
   ส่วนลดรา้นอาหาร / สนามกอลฟ์ / หา้งสรรพสนิคา้ / โรงแรม   
   การใหบ้รกิารหลงัการขาย 

  ความสะดวกในการช าระเงนิผ่านช่องทางต่างๆ     
   อื่นๆ ระบุ............................................................................................. 
  
. 
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3. ปัจจยัใดท่ีต้องการให้มีเพ่ือเป็นส่วนช่วยในการตดัสินใจเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

 ฟรคี่าธรรมเนียมบตัรเครดติ        
 โปรแกรมการส่งเสรมิการขาย สะสมไมลร์ว่มกบัสายการบนิ       
 บรกิารหอ้งรบัรองทีส่นามบนิ     
 บรกิารทีจ่อดรถพเิศษตามสถานทีต่่างๆ      
 อื่นๆ ระบุ............................................................................................. 

4. ประเภทร้านค้าท่ีท่านใช้บริการผา่นบตัรเครดิตมากท่ีสดุ 

 รา้นอาหาร      หา้งสรรพสนิคา้ 
 Super Market / Hyper Market  สายการบนิ 
 อุปกรณ์กฬีาต่างๆ    โรงแรม / สถานทีท่่องเทีย่ว 
 อื่น ๆ ระบุ............................................................................................. 

5. ความถ่ีในการใช้บริการผา่นบตัรเครดิตต่อเดือน 

 1 – 10 รายการ     11 – 20 รายการ 
 มากกว่า 20 รายการขึน้ไป 

 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิตของธนาคารทหารไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
ค าแนะน า  :  กรณุาท าเครือ่งหมาย  เพยีงค าตอบเดยีวในช่องทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่าน 

 
 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 
ระดบัอิทธิพล 

5 4 3 2 1 
มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ      
1 ผลติภณัฑท์ีม่สีทิธปิระโยชน์ทีห่ลากหลาย      
2 มรีปูแบบผลติภณัฑท์ีส่วยงาม        
3 มบีรกิารเสรมิต่อเนื่อง เช่น เทเลโฟนแบงกก์ิง้ 

บรกิารทางอนิเตอรเ์น็ต 
     

ปัจจยัด้านราคา      
1 อตัราค่าธรรมเนียมบตัรเครดติ      
2 อตัราดอกเบีย้      
3 อตัราค่าปรบักรณชี าระล่าชา้      
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ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการบตัรเครดิต 

ระดบัอิทธิพล 
5 4 3 2 1 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
ปัจจยัด้านสถานท่ี      
1 ท าเลทีต่ ัง้ของสาขาแต่ละสาขาของธนาคารทหาร

ไทย 
     

2 สถานทีจ่อดรถของแต่ละสาขา      
3 ความสะดวกในการเดนิทางไปตดิต่อแต่ละสาขา      
ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด      
1 โปรแกรมการสะสมคะแนน (Rewards)      
2 โปรแกรมการส่งเสรมิการขาย เช่น ผ่อนช าระ 0% 

ตามระยะเวลา 
     

3 มสี่วนลดรา้นคา้      
ปัจจยัด้านองคก์ร      
1 ธนาคารทหารไทยมคีวามมัน่คง      
2 ธนาคารทหารไทยมภีาพพจน์ชื่อเสยีงทีด่ ี      
3 เป็นสถาบนัการเงนิทีน่่าเชื่อถอืและไวใ้จได้      
ปัจจยัด้านพนักงาน      
1 มคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร      
2 ยิม้แยม้แจม่ใส บุคลกิภาพด ี      
3 มคีวามถูกตอ้งแม่นย าในการใหบ้รกิาร      
ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ      
1 มขีัน้ตอนในการสมคัรไม่ยุง่ยาก เงือ่นไขไมเ่ยอะ      
2 มกีารอนุมตัทิีร่วดเรว็ ไมต่อ้งรอนาน       
3 ม ีCall Center คอยใหบ้รกิารแกไ้ขปญัหาใหล้กูคา้      
ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ      
1 ใชส้ทีีแ่สดงถงึเอกลกัษณ์ขององคก์รไดส้ะดุดตา      
2 การออกแบบเคาน์เตอรธ์นาคารและบรรยากาศ

โดยรอบมคีวามทนัสมยั 
     

3 ระบบในการรดูใชบ้รกิารบตัรเครดติไมข่ดัขอ้ง      
 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

 นางสาวฤทยัรตัน์ คล้ายปกัษี เกิดเมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2522 ที่จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จาก

มหาวทิยาลยัศรปีทุม เมื่อปีการศึกษา 2544 และศึกษาต่อในระดบัปรญิญาโท สาขาวชิาการ

จดัการ หลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย ในปี

การศกึษา 2552ปจัจบุนัท างานทีธ่นาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) 
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