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บทคัดยอ 

 
        จากปญหาของการดําเนินงานของธนาคารเรื่องความสามารถในการสรางกําไรและสวน
แบงการตลาดมีนอยน้ัน มีสาเหตุมาจากการประสบปญหาการขาดความเพียงพอของเงินทุนใน
การทําธุรกิจ เน่ืองจากผลกระทบจากการเขาไปลงทุนในตราสารซีดีโอ ซ่ึงจําเปนตองทําการ
สํารองไปทั้งสิ้น 9,249 ลานบาท เปนผลใหธนาคารมียอดขาดทุนสุทธิในป 2549 จํานวน 6,249 
ลานบาท และแมจะสามารถเพิ่มทุนรอบลาสุดในป 2552 ไดทั้งหมดและไดเงินเพ่ิมทุนมา
ประมาณ 7,000 ลานบาท และทําใหเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) เพ่ิมขึ้นมาเปน
ประมาณ 10-10.50% แตเน่ืองจากการเปลี่ยนผูถือหุนถึงสองรายในระยะเวลาเพียง 10 เดือน  
และการที่กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของรัฐบาลไดขายหุนใหกลุมซี
ไอเอ็มบี  ซ่ึงผูถือหุนรายใหมน้ีเปนธนาคารจากตางประเทศที่ลูกคาทั่วไปในประเทศไทยไม
คุนเคยกับชื่อของธนาคาร สงผลใหลูกคาเกิดความไมเชื่อม่ันในชื่อเสียงธนาคารและการบริการที่
ยังไมมีรูปแบบชัดเจนหลังจากการปรับโครงสรางใหมของธนาคาร  
        วัตถุประสงคของการศึกษามี 2 ขอคือ   
 1. เพ่ือศึกษากลยุทธการสรางกําไรใหธนาคารซีไอเอ็มบีไทย  
 2.  เพ่ือศึกษากลยุทธที่จะสรางชื่อใหเปนที่ รู จักเพื่อเพ่ิมความแข็งแกรง
สําหรับธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
        จากการศึกษาพบวา ธนาคารมีปญหาดานจุดออนของธนาคารเองและอุปสรรค ซ่ึง
อุปสรรคเปนเรื่องปจจัยภายนอก เชน ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปญหาการเมือง และคูแขงที่
เปนธนาคารพาณิชยขนาดใหญ ซ่ึงเปนปญหาที่ไมสามารถควบคุมได ดังนั้น ผูศึกษาจึงมุงหา



จ 
 

แนวทางแกไขจุดออนของธนาคาร คือ เร่ืองของ ภาพพจนที่ขาดความนาเชื่อถือจากการเพิ่มทุน 
พนักงานขาดความรูความเขาใจในผลิตภัณฑของธนาคาร การปฏิบัติงานมีความลาชา และ 
คุณภาพของผลิตภัณฑที่ดอยกวาธนาคารพาณิชยขนาดใหญ โดยผูศึกษาไดเลือก กลยุทธการ
สรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก (Brand awareness) มาเปนแนวทางในการแกปญหา เน่ืองจาก ใน
ภาวะที่ลูกคาขาดความเชื่อม่ันธนาคารเพราะลูกคาไมรูจักธนาคารดีพอ ในดานความแข็งแกรง
และความสามารถในการดําเนินงาน ประกอบกับกลยุทธที่เลือกมานี้ ครอบคลุมการแกปญหา
จุดออนไดดีที่สุด เน่ืองจาก การสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักนั้น ไมใชเพียงแตเปนการแนะนําให
ลูกคารูจักธนาคาร แตมีองคประกอบทั้งดานคุณภาพของสินคาและผลิตภัณฑ และคุณภาพใน
การบริการ กลาวคือ ตองดําเนินการใหไดมาตรฐาน ลูกคารูจัก จําได สรางความคุนเคยและให
ลูกคากลับมาใชบริการ ซ่ึงจะสามารถเพิ่มสวนแบงการตลาดและเพิ่มความสามารถในการสราง
ผลกําไรใหธนาคารได 
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        การศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ืองน้ี สําเร็จสมบูรณลงไดดวยดี ดวยความกรุณาจาก
อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย ไพรินทร สมภพสกุล ที่ไดใหคําปรึกษา แนะนํา พรอมทั้ง
ตรวจตราและแกไขขอบกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใส ตลอดจนใหกําลังใจในการศึกษา 
รวมทั้งเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยที่ไดใหความเชื่อเหลือตลอดเวลาที่ศึกษาอยู รวมทั้ง เพ่ือนๆ 
และ นองๆ นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) รุน 5 และ รุน 6 
ทุกทาน ที่ไดใหกําลังใจและชวยเหลือมาโดยตลอด ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณในความกรุณา
เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
        ขอขอบพระคุณ ผูอํานวยการอาวุโสทีมธนบดีธนกิจ หัวหนาทีมพัฒนาผลิตภัณฑและ
บริการธนบดีธนกิจ หัวหนาทีมธนบดีธนกิจ และเพ่ือนรวมงาน ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 
ทุกทาน ที่กรุณาใหขอมูลและเปนกําลังใจในการทํางานและการศึกษาคนควาดวยตนเอง
ฉบับน้ี 
        ทายที่สุดนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ตลอดจนเพื่อนๆ 
ซ่ึงไดใหการสนับสนุน และเปนกําลังใจ พรอมทั้งใหความชวยเหลืออยางดีเสมอมา จนผูศึกษา 
ไดฝาฟนอุปสรรคและความทอถอยที่เกิดขึ้นในระหวางทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับน้ี 
จนสําเร็จลุลวงดังที่ตั้งใจไว 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 องคกรและลกัษณะธุรกิจขององคกร 

 
 1.1.1 ภาพรวมขององคกร 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด 
(มหาชน) กอตั้งขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2541 โดยมีกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดของธนาคารมาตลอด จนกระทั่ง วันที่ 29 มกราคม 2551 กลุม 
TPG Newbridge ไดเขาถือหุนจํานวน 2,425.25 ลานหุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 36.74 ของ   
หุนทั้งหมดของธนาคาร จากนั้นเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 กลุมซีไอเอ็มบีโดย CIMB 
Bank Berhad ไดเขาเปนผูถือหุนรายใหญที่สุดในไทยธนาคาร  ในสัดสวน 93.15 % และได
ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากธนาคารไทยธนาคาร เปน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด 
(มหาชน) หรือ “CIMB Thai Bank Public Company Limited” ในภาษาอังกฤษ  เม่ือวันที่ 4 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงชื่อใหมของธนาคารนี้ นับเปนการสะทอนถึงการสงผานไทยธนาคาร
เขาสูการเปนสวนหนึ่งของกลุมซีไอเอ็มบีอยางเปนทางการ  
 
ตารางที ่1: รายชื่อผูถือหุน 10 ลําดับแรก (ณ วันที่ 10 เมษายน 2552) 
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน  จํานวนหุนทีถื่อ รอยละ (%)

1 CIMB BANK BERHAD 12,435,069,760 93.15
2  BARCLAYS BANK PLC, SINGAPORE 529,733,488 3.97
3 บริษัท ปนทรพัย จํากัด 118,790,100 0.89
4 บริษัท  ไทยเอ็นวดีีอาร จํากัด 52,384,310 0.39
5 นายพิสิฐ พฤกษไพบูลย 18,288,600 0.14
6 นายสําเรงิ มนูญผล 11,462,200 0.09
7 นางจรญูลักษณ พานิชชวีะ 5,150,085 0.04
8 นางสุวรรณา ศุภชาติไกรสร 4,000,000 0.03
9 นางเรือนเพ็ชร เศรษฐปยานนท 4,000,000 0.03

10 นายไพโรจน เจริญวิสุทธิวงศ 3,426,500 0.03
ผูถือหุนอ่ืน 167,096,121 1.25

รวม 4,057 ราย 13,349,401,164 100  
ที่มา : http://www.cimbthai.com 
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 กลุมซีไอเอ็มบี ดําเนินธุรกิจในฐานะของธนาคารผูใหบริการทางการเงินอยางครบ
วงจร (Universal Bank) โดยเปนผูใหบริการทางการเงินที่มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของประเทศ
มาเลเซีย และอันดับ 5 ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต เม่ือจัดอันดับตามขนาดสินทรัพยและมี
เงินทุนหมุนเวียนในตลาดประมาณ 6 พันลานดอลลารสหรัฐ   
 ปจจุบัน กลุมซีไอเอ็มบี มีฐานการตลาดหลักดานการเงินธนาคารแบบครบวงจร 
ในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และไทยนอกจากนี้ ยังมีเครือขายใน 9 ประเทศ 
ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ตลอดจนศูนยใหบริการทางการเงินทั่วโลก รวมถึงใน
ประเทศตาง ๆ ที่ลูกคามีธุรกิจและการลงทุนอยู 
 ทั้งน้ี กลุมซีไอเอ็มบี ดําเนินธุรกิจผาน 3 หนวยงานหลักที่มีแบรนดดังน้ี  CIMB Bank, 
CIMB Investment Bank และ CIMB Islamic  โดย CIMB Bank  เปนสวนสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจดานธนาคารพาณิชยของกลุม ขณะที่ CIMB Islamic ดําเนินธุรกิจดานการเงินและการ
ธนาคารอิสลามในระดับโลก  ซึ่งทั้ง CIMB Bank  และ CIMB Islamic  ใหบริการธุรกิจรายยอย 
(Retail  Banking) บนระบบธนาคาร 2 ระบบควบคูกัน โดยมีลูกคารายยอยมากกวา 4.7 ลาน
คนใน 367 สาขาทั่วประเทศมาเลเซีย 
 กลุมซีไอเอ็มบี  ถือหุนโดย Bumiputra – Commerce Holdings Bhd ซ่ึงเปนบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศมาเลเซีย ดวยมูลคาตลาด (Market Capitalization) 
เกือบ 7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีพนักงานรวมกวา 36,000 คน ประจําอยูใน 9 ประเทศ 
 ปจจุบันธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ใหบริการผานเครือขายสาขาในประเทศไทย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2551 ลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครและตางจังหวัด รวมทั้งสิ้น 147 แหง จําแนก
เปนสํานักและสาขาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 96 แหง สํานักและสาขาในเขต
ตางจังหวัด 51 แหง มีศูนยธุรกิจรวมทั้งสิ้น 36 แหง ซ่ึงเปนสาขาเต็มรูปแบบ และสาขายอย 147 
สาขา โดยสาขาทั้งหมดของธนาคารมีบริการรับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศในสํานักงานทุก
แหง นอกจากนี้ ลูกคาจะสามารถไดรับความสะดวกในการใชเครื่องถอนเงินสดอัตโนมัติ (ATM) 
จํานวน 1,150 เครื่องทั่วประเทศ 
 
 จุดมุงหมายของ CIMB Group 
  เปาหมายของ CIMB Group คือ การเปนธนาคารที่ใหบริการแบบครบวงจร (Universal 
Bank) ที่ใหคุณคาที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต   
 ใชโลโกเปน ลูกศรในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง แสดงถึงหลักปรัชญาในการคิดมุงไปขางหนา 
โดยการมองและวางแผนลวงหนา สรางสรรคนวัตกรรม รวมถึงคาดการณและมองหาโอกาสใน
อนาคต สื่อถึงความมุงม่ันที่จะสรางสรรคคุณคา ผานการคิดมุงไปขางหนา ซ่ึงเปนโลโกที่สมาชิก
ซีไอเอ็มบีทั้งหมดใชรวมกันทั่งภูมิภาค  
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 “Forward Banking “เปนสโลแกนที่หมายถึง ธุรกิจธนาคารที่มองไปขางหนา เปนการ
สื่อสารอยางชัดเจนถึงปรัชญาหลักของกลุม และถือเปนขอความหลัก (core message) ที่
สงออกไปในการสื่อสารทุกชองทาง  
  CIMB Group มีความพยายามอยางยิ่งในการที่จะมองเลยไปจากสภาพที่เปนอยูใน
ปจจุบัน และคาดการณอนาคตอยางกระตือรือรน เพ่ือสรางคุณคาใหแกลูกคาอยางสมํ่าเสมอ 
โดยลูกคาสามารถเชื่อใจใน CIMB Group ที่จะมองไปไดไกลกวาปจจุบัน น่ันหมายถึง CIMB 
Group หม่ันมองหาคุณคาที่สถาบันการเงินอ่ืนๆ ไมไดคํานึงถึง และมองเลยไปจากสิ่งที่ปฏิบัติ
กันอยูในปจจุบันกันโดยทั่วไปเพ่ือควาโอกาสที่มีใหกับลูกคาทุกราย 
   ดวยความรวมมือกัน ระหวางซีไอเอ็มบีไทย และ CIMB Group ไดจัดทําโครงการ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือทําการพัฒนาแบบแผนกลยุทธสําหรับธนาคาร โดยมีวัตถุประสงคสามประการ
ดังน้ี 

1. พลิกฟนไทยธนาคารใน 3 เรื่องหลักคือ 
(1) ความสามารถในการทํากําไร  
(2) ความเปนผูนําตลาดในผลิตภัณฑ/ตลาดเฉพาะกลุม  
(3) วัฒนธรรมองคกรที่มีสมรรถนะในการทํางานที่สูง 

2. วางรากฐานธนาคารครบวงจรในประเทศไทย โดยตอยอดจาก CIMB Group 
3. กําหนด Synergy ขามพรมแดนระหวางประเทศไทยกบัตลาดอื่นๆ 
 

 
รูปภาพที่ 1 โครงสรางองคกร 
ที่มา : www.cimbthai.com 
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 1.1.2   องคประกอบธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เก่ียวของ 
 ลักษณะการประกอบธุรกิจหลักของธนาคาร มีดังน้ี 

1. ธุรกิจธนาคารพาณิชย ใหบริการดานธนาคารพาณิชยทุกประเภท ไดแก 
บริการรับฝากเงิน บริการใหกูยืมเงิน บริการรับซ้ือลด บริการรับรอง บริการอาวัล บริการค้ํา
ประกัน บริการซื้อขายเงินตราตางประเทศ การออก Letter of Credit การบริการทางโทรศัพท 
(Tele-banking) บริการบัตรเงินดวน (ATM) เปนตน 

2. ธุรกิจประกันภัย ไดรับใบอนุญาตเปนนายหนาประกันชีวิตและนายหนา
ประกันวินาศภัย จากกรมประกันภัย กระทรวงพาณิชย 

3. ธุรกิจดานหลักทรัพยและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย ที่ไดรับ
ใบอนุญาตจากสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  (ก .ล .ต . )  และ /หรือ
กระทรวงการคลัง ไดแก 
    3.1  กิจการที่ปรึกษาทางการเงิน 
  3.2  การเปนนายทะเบียนหลักทรัพย 
  3.3  การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทคาหลักทรัพยและการจัดจําหนาย
หลักทรัพยอันเปนตราสารแหงหน้ี  
  3.4  การเปนผูแทนผูถือหุนกู 
  3.5  การประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
การคาหลักทรัพย และการจัดจําหนายหลักทรัพยที่เปนหนวยลงทุน  
  3.6  การเปนผูรับฝากทรัพยสินและดูแลผลประโยชน 
  3.7  การเปนผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาประเภทผูคาสัญญาซื้อ
ขายลวงหนา 

4. ธุรกิจที่ปรึกษาทางธรุกิจ 
5. ธุรกิจบริหารสนิทรัพย 

 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย อยูในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย และเกี่ยวของกับ
อุตสาหกรรมดานการเงิน การลงทุน เชน บริษัทเชาซื้อรถยนต  ประกันชีวิต และบริษัทบริหาร
สินทรัพยและธุรกิจหลักทรัพย 

 

 1.1.3  กลุมลกูคาหลักและสวนแบงการตลาดขององคกร 
 กลุมลูกคาหลกัของธนาคารแบงเปน 3 กลุม คือ 

1. กลุมลูกคาธุรกิจ ประกอบดวย 
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 กลุมหลักทรัพยบริการ  
 • บริการผูแทนผูถือหุนกู (Bondholders' Representative Service) 
 •   บริการผูรับฝากทรัพยสิน ลูกคาสถาบัน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ/ กองทุนสวนบุคคล 
(Custodian Service) 
 •   บริการงานปฏิบัติการกองทุน (Fund Administration) 
 • บริการตัวแทนตางๆ (Agent Services e.g. Escrow Agent, Security Agent, 
Facility Agent, etc.) 
 •  ความรูที่เกี่ยวกับงานหลักทรัพยบริการ 
 •  บริการผูดูแลผลประโยชนกองทุนรวม (Mutual Fund Supervisory Service) 
 • บริการนายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน (Registrar and Paying Agent Service) 
 
 บริการดานสินเชื่อ  
 • บริการเงินกู (Fixed Loan) 
 •   บริการการซื้อลดตั๋วเงิน (Bills purchased / Bills discounted) 
 •   บริการเปดเลตเตอรออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Letter of Credit) 
 •   บริการการอาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน (Aval Acceptance) 
 •   บริการออกหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) 
 •   สินเชื่อเพ่ือการสงออกและนําเขา (Loan for Import and Export) 
 •   สินเชื่อเพ่ือการพาณิชย (Loan for Commercial Activities) 
 •   สินเชื่อเพ่ือธุรกิจบริการ (Loan for Service Industry) 
 •   สินเชื่อเพ่ืออุตสาหกรรม (Loan for Industry) 
 •   บริการเบิกเงินเกินบัญชี (Over Draft) 
 
 บริการดานเงินฝาก  
 • เงินฝากออมทรัพย (Saving Account)  
 • เงินฝากออมทรัพยธุรกิจ (Special Saving) 
 • เงินฝากปลอดภาษี (Special Fixed) 
 • เงินฝากประจํา (Fixed Deposit) 
 • ใบรับเงินฝากประจํา (Fixed Deposit Receipt) 
 • เงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) 
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 บริการดานผลิตภัณฑการเงิน  
 •  บริการดานบริหารเงิน 

 • การซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
 •  บริการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ 
 • บริการใหคําปรึกษาดานการบริหารเงินและภาวะตลาดการเงิน 
 •   การซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
 • การซื้อขายหุนกูภาคเอกชน 
 
 ธุรกิจตางประเทศ โอนเงิน  
 •   บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอื่นๆ 
 •   บริการดานการนําเขา 
 •  บริการดานธุรกิจตางประเทศและการโอนเงินระหวางประเทศ 
 •   บริการเงินโอนระหวางประเทศ 
 •   บริการสนับสนุนธุรกิจตางประเทศ 
 •   บริการดานการสงออก 
 
 การใหคําปรึกษาทางการเงิน  

 • การควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) 
 •  การปรับโครงสรางองคกร (Organization Restructuring) 
 •  การวิเคราะหและประเมินมูลคากิจการ (Business Valuation) 
 •  ที่ปรึกษาทางการเงินโครงการขนาดใหญ (Project Finance Advisory) 
 •   โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) 
 •   การออกและเสนอขายหลักทรัพย (หุนสามัญและหุนกู)  
 •   การปรับโครงสรางทางการเงิน (Financial Restructuring) 
 •   การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 
 • การปรับโครงสรางหนี้ (Debt Restructuring) 
 • ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) 
 

บริการดานการบริหารจัดการกองทุน  
 • บริการดานการจัดการกองทุนสวนบุคคล (Private Fund Management) 
 • บริการดานการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
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 บริหารเงินสด  
 •  บริการดานการชําระ (Power Pay) 
 • บริการดานเรียกเก็บเงิน (Power Collect) 
 • บริการดานการชําระ (Account Payables Solutions) 
 •  บริการดานเรียกเก็บเงิน (Account Receivable Solutions) 
 
 ชองทางบริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส  
 • บริการ ซีไอเอ็มบี ไทย อินเตอรเน็ตแบงกกิ้ง สําหรับลูกคาองคกร 
 • บริการ ซีไอเอ็มบี ไทย โฟนแบงกกิ้ง สําหรับ ลูกคาองคกร 
 •  CIMB THAI Speedlink  
 
 บริการดานการเงินทั่วไป  
 • แคชเชียรเชค็ (Cashier's Cheque)  
 •  เช็คของขวัญ (Gift Cheque)  
 • ตั๋วแลกเงิน (Demand Draft)  
 • แคชเชียรเช็ค (Cashier's Cheque)  
 

1. กลุมลูกคาบุคคล ประกอบดวย 
 สินเชื่อบุคคล  
 • สินเชื่อบุคคล แคชลิงค 
 • สินเชื่อเพอรซันนัลแคช เอ็กซตราลอง 
 • สินเชื่อเพ่ือการศึกษา 
 • สินเชื่อบุคคล NGV Loan 
 •  สินเชื่อเพ่ือเจาของกิจการ 
 • สินเชื่อบาน โฮมโลน 1-2-3 
 • สินเชื่อมอรเกจพาวเวอร  
 • สินเชื่อพร็อพเพอรตี้โลน 
 • สินเชื่อบานยกกําลังสอง 
 
 บริการดานสินเชื่อ  
 • บริการเงินกู (Fixed Loan) 
 •  บริการการซื้อลดตั๋วเงิน (Bills purchased / Bills discounted) 
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 • บริการเปดเลตเตอรออฟเครดิตในประเทศ (Domestic Letter of credit) 
 • บริการการอาวัลตั๋วสัญญาใชเงิน (Aval Acceptance) 
 •   บริการออกหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) 
 •  สินเชื่อเพ่ือการสงออกและนําเขา (Loan for Import and Export) 
 •  สินเชื่อเพ่ือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
 •  บริการเบิกเงินเกินบัญชี (Over Draft) 
 
 บริการดานเงินฝาก  

 •  เงินฝากออมทรัพย (Saving Account)  
 •  เงินฝากออมทรัพยธุรกิจ (Special Saving) 
 •  เงินฝากประจํา (Fixed Deposit) 
 •  ใบรับเงินฝากประจํา (Fixed Deposit Receipt) 
 •  เงินฝากปลอดภาษี (Special Fixed) 
 •  เงินฝากกระแสรายวัน (Current Account) 
 
 บริการดานผลิตภัณฑการเงิน  
 • การซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 
 • การซื้อขายหุนกูภาคเอกชน 
 
 บริการดานบริหารเงิน 
 •  การซื้อขายเงินตราตางประเทศ 
 •   บริการเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ 
 •  บริการใหคําปรึกษาดานการบริหารเงินและภาวะตลาดการเงิน 
 
 ธุรกิจตางประเทศ โอนเงิน  
 •  บริการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศอื่นๆ 
 •   บริการดานการนําเขา 
 •  บริการดานธุรกิจตางประเทศและการโอนเงินระหวางประเทศ 
 •  บริการเงินโอนระหวางประเทศ 
 •   บริการสนับสนุนธุรกิจตางประเทศ 
 •  บริการดานการสงออก 
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การใหคําปรึกษาทางการเงนิ  

 •  การออกและเสนอขายหลักทรัพย (หุนสามัญและหุนกู)  
 •   การปรับโครงสรางทางการเงิน (Financial Restructuring) 
 •  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 
 •  การปรับโครงสรางหนี้ (Debt Restructuring) 
 •  การวิเคราะหและประเมินมูลคากิจการ (Business Valuation) 
 •  โครงการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย (Securitization) 
 •  ที่ปรึกษาทางการเงินโครงการขนาดใหญ (Project Finance Advisory) 
 •  ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Advisor) 
 
 บริการดานการบริหารจัดการกองทุน  
 •  บริการดานการจัดการกองทุนสวนบุคคล (Private Fund Management) 
 •  บริการดานการจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund 
 
 บริหารเงินสด  
 •  บริการโอนเงิน บริการรับชาํระและเติมเงิน 
 •  บริการรับเงินเขาบัญชเีงินฝากธนาคาร 
 
 ชองทางบริการธนาคารอิเลก็ทรอนิกส  
 •  บริการซีไอเอ็มบี ไทย อินเตอรเน็ตแบงกกิ้ง สําหรับลูกคาบุคคล 
 •  บริการซีไอเอ็มบี ไทย โฟนแบงคกิ้ง สําหรับลูกคาบุคคล 
 •  บัตร CIMB Thai ATM 
 

2.  กลุมลูกคา SMEs X-tra Solutions  
บริการ SMEs X-tra Solutions จากธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ใหบริการแก “วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม” เพ่ือสรางธุรกิจของทานใหเติบโตอยางมั่นคง ไมวาจะเปน บริการ
วงเงินสินเชื่อทุกรูปแบบ อาทิ สินเชื่อเพ่ือเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติ หรือ
สินเชื่อเพ่ือขยาย/ ปรับปรุงกิจการ/ ลงทุนในกิจการใหม/ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร หรือซ้ือ
เครื่องจักรใหม 

นอกจากนี้ ยังใหบริการอื่นๆ เพ่ือสงเสริมศักยภาพในการดําเนินกิจการอยางครบวงจร 
เชน การรวมลงทุนและใหคําปรึกษาเพื่อการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ, บริการที่ปรึกษา
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ดานธุรกิจ, บริการที่ปรึกษาดานการผลิตและพัฒนาประสิทธิภาพ, บริการบริหารกระแสเงินสด, 
บริการขอมูลดานการตลาด ฯลฯ 
 ขอบขายการใหบริการ 
  1. วงเงินสินเชื่อเพ่ือขยายกิจการ, พัฒนาประสิทธิภาพ, ปรับปรุงเทคโนโลยีและ
เครื่องจักร หรือเปนเงินทุนหมุนเวียน ประกอบดวย  

- วงเงินกูระยะยาว  
- วงเงินเบิกเกินบัญชี  
- วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน  
- วงเงินเพ่ือการนําเขา  
- วงเงินเพ่ือการสงออก (แพ็คกิ้งเครดิต, ซ้ือลดตั๋วตางประเทศ)  
- วงเงินหนังสือค้ําประกัน (กรมศุลกากร, สาธารณูปโภค และค้ําประกันการซื้อสินคา)  
- วงเงินเพ่ือการอนุรักษพลังงาน (ดวยความรวมมือกับกรมพัฒนาทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน ในการใหวงเงินกูแกผูประกอบการที่ประสงคจะเปลี่ยน หรือติดตั้งอุปกรณเพ่ือ
ลดคาใชจายดานพลังงาน ดวยอัตราดอกเบี้ยไมเกิน 4% ตอป) 
  2. บริการอื่นๆ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนธุรกิจอยางครบวงจร บริการใหคําปรึกษา
ทั้งทางดานการเพิ่มผลผลิตและระบบบัญชีการเงิน โดยผูเชี่ยวชาญมืออาชีพจาก บริษัท บีที        
ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด   
 - การรวมลงทุนและใหคําปรึกษา เพ่ือการระดมทุนผานตลาดหลักทรัพยฯ  
 - การจัดสัมมนา และการจัดอบรมดานการบริหารจัดการการตลาด ดานกลยุทธ 
การบัญชีและภาษี ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการ  
 - บริการขอมูล ขาวสารดานการตลาด จากสํานักวิจัยของธนาคารไทยธนาคาร  
 - บริการบริหารกระแสเงินสด  
 - บริการดานเงินตราตางประเทศและการบริหารความเสี่ยง  
 สวนแบงการตลาด 
 หลังจากที่ธนาคารพาณิชยไทยไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจโลก ป 2552 สงผล
ใหประชาชนเกิดความไมม่ันใจในการลงทุนในธนาคาร รวมทั้งอัตราดอกเบี้ยไดปรับตัวลงอยาง
ตอเน่ือง ทําใหธนาคารพาณิชยไทยไดมีการแขงขันกันคอนขางสูง เพ่ือจะรักษาสวนแบง
การตลาดใหคงอยู แมวาเศรษฐกิจมีแนวโนมที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ตามภาพรวมของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่ทยอยฟนตัวขึ้นในปลายป 2552 แตก็ยังเปนการปรับตัวดีขึ้นในลักษณะที่ควร
ระมัดระวังตราบใดที่ปจจัยแวดลอมทางธุรกิจยังมีความเสี่ยงอยู ทั้งดารสถานการณที่ไมม่ันคง
ทางการเมืองและวกฤติการณเสรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวเต็มที่ 

 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทยเองก็อยูในชวงกําลังฟนตัว หลังจากที่ไดมีการเพิ่มทุน และรับ
ผลกระทบจากความไมเชื่อม่ันในธนาคารตางชาติ ซึงซีไอเอ็มบีไทย ไดพยายามดําเนินธุรกิจเพ่ือให
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สามารถมีสวนแบงการตลาดและพยายามเพิ่มศักยภาพในการบริการในทุกดาน และจากขอมูล ณ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนขอมูลจากสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง และ
บริษัท ศูนยวิจัย กสิรไทยจํากัด และสํานักวิจัย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) สามารถจัด
สวนแบงการตลาดของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ดังนี้  
 ดานเงินฝาก  
 ดานเงินฝาก ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีเงินฝากอยูลําดับที่ 11 คือ ในเดือนพฤศจิกายนมี
จํานวน 94,300 ลานบาท จากเดือนตุลาคมที่มี 95,053 ลานบาท ลดลง 753 คิดเปน 0.79% และ
มีสวนแบงการตลาด อยูที่ 1.45% ดังขอมูลตอไปน้ี 
 
ตารางที่ 2 อันดับธนาคารพาณิชยไทย เงินฝากเพียงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

อันดับธนาคารพาณิชยไทย เงินฝากเพียงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

ลําดับ 
ท่ี 

ธนาคาร พฤศจิกายน 
    2552 

ตุลาคม 
2552 

เพิ่ม (ลด) สวนแบง
การตลาด จํานวนเงิน รอยละ 

1 กรุงเทพ  1,344,874   1,335,030      9,843     0.74  20.74% 
2 กรุงไทย  1,194,489   1,139,367    55,122     4.84  18.42% 
3 กสิกรไทย     961,327      956,414      4,913     0.51  14.83% 
4 ไทยพาณิชย     940,975      947,213  -   6,238  -  0.66  14.51% 
5 กรุงศรีอยุธยา     521,566      519,683      1,884     0.36  8.04% 
6 ทหารไทย     399,221      401,043  -   1,822  -  0.45  6.16% 
7 นครหลวงไทย     325,873      315,783    10,090     3.20  5.03% 
8 ธนชาต     248,930      244,142      4,788     1.96  3.84% 
9 ยูไนเต็ด โอเวอรซี ไทย     152,483  148,442      4,041     2.72  2.35% 
10 สแตนดารตชารเตอรด ไทย       98,484        95,290      3,195     3.35  1.52% 
11 ซีไอเอ็มบี ไทย       94,300        95,053  -     753  -  0.79  1.45% 
12 เกียรตินาคิน       80,467        79,424      1,043     1.31  1.24% 
13 ทิสโก       54,518        56,959  -   2,442  -  4.29  0.84% 
14 แลนด & เฮาส เพ่ือรายยอย       31,110        30,076      1,035     3.44  0.48% 
15 สินเอเชีย       25,859        30,335  -   4,476  -14.76  0.04% 
16 ไทยเครดิตเพ่ือรายยอย        9,194         8,267        927   11.21  0.14% 

 รวม 6,483,670 6,402,521 81,149 1.27      100.00 
                                                                                       (หนวย : ลานบาท)
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จัดทําเปนแผนภูมิภาพไดดังน้ี 

 
แผนภูมิภาพที่ 1 อันดับธนาคารพาณิชยไทย เงินฝากเพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
  
 ดานสินทรัพย  
 ดานสินทรัพย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีสินทรัพย อยูลําดับที่ 11 คือ ในเดือนพฤศจิกายน
มีจํานวน 133,642 ลานบาท จากเดือนตุลาคมที่มี 135,144 ลานบาท ลดลง 1,502 ลานบาท คิด
เปน 1.11 % และมีสวนแบงการตลาด อยูที่ 1.50 % ดังขอมูลตอไปน้ี 
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ตารางที่ 3 อันดับธนาคารพาณิชยไทย สนิทรัพยเพียงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

  อันดับธนาคารพาณิชยไทย สินทรัพยเพียงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 

ลําดับ
ท่ี 

 

ธนาคาร 
 

พฤศจิกายน ตุลาคม  เพิ่ม (ลด) 
สวนแบง
การตลาด 2552 2552 

จํานวน
เงิน 

รอยละ 

1 กรุงเทพ  1,751,975   1,718,544     33,430     1.95  19.64% 
2 กรุงไทย  1,501,758   1,438,125     62,632     4.42  16.83% 
3 กสิกรไทย  1,325,437   1,281,758     43,679     3.41  14.85% 
4 ไทยพาณิชย  1,288,814   1,267,951     20,863     1.65  14.44% 
5 กรุงศรีอยุธยา     771,089      747,655     23,434     3.13  8.64% 
6 ทหารไทย     539,436      547,024  -    7,588  -  1.39  6.05% 
7 นครหลวงไทย     403,239      398,986       4,253     1.07  4.52% 
8 ธนชาต     374,199      368,893       5,306     1.44  4.19% 
9 สแตนดารต ชารเตอรด ไทย     256,717      246,026     10,692     4.35  2.88% 
10 ยูไนเต็ด โอเวอรซี ไทย     209,789      202,067       7,722     3.82  2.35% 
11 ซีไอเอ็มบีไทย     133,642      135,144  -    1,502  -  1.11  1.50% 
12 เกียรตินาคิน 130,845 129,138 1,707 1.32 1.47% 
13 ทิสโก 123,498 124,037 -      539 -  0.43 1.38% 
14 สินเอเชีย       57,147        63,496  -    6,349  -10.00  0.64% 
15 แลนด & เฮาส เพ่ือรายยอย       44,125        45,650  -    1,525  -  3.34  0.49% 
16 ไทยเครดิตเพ่ือรายยอย       10,818        10,020         798     7.96  0.12% 
 รวม 8,922,527 8,724,514 198,013    2.27 100.00 

     (หนวย : ลานบาท) 
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จัดทําเปนแผนภูมิภาพไดดังน้ี 

 
 
แผนภูมิภาพที่ 2 อันดับธนาคารพาณชิยไทย สินทรัพยเพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 
  
 ดานสินเชื่อ 
 ดานสินเชื่อ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย มีสินเชื่อหลังหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว 
อยูลําดับที่ 12 คือ ในเดือนพฤศจิกายนมีจํานวน 74,005 ลานบาท จากเดือนตุลาคมที่มี 
71,922 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 2,083 ลานบาท คิดเปน 2.90 % และมีสวนแบงการตลาด อยูที่ 1.29 
% ดังขอมูลตอไปน้ี 
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ตารางที่ 4 อันดับธนาคารพาณิชยไทยเงินใหสินเชื่อหลังหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญแลว 
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

อันดับธนาคารพาณิชยไทย เงินใหสินเชื่อหลังหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญแลว                   
เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 

  
ธนาคาร 

พฤศจิกายน ตุลาคม  เพ่ิม (ลด) 
สวนแบง
การตลาด ลําดับ

ที่ 
2552 2552 

จํานวน
เงิน 

รอย
ละ 

1 กรุงเทพ 1,042,295 1,028,737 13,557 1.32 18.17% 
2 กรุงไทย 1,026,239 1,016,447 9,793 0.96 17.89% 
3. กสิกรไทย 873,743 849,885 23,858 2.81 15.23% 
4 ไทยพาณิชย 842,795 833,340 9,455 1.13 14.69% 
5 กรุงศรีอยุธยา 533,843 500,791 33,052 6.60 9.31% 
6 ทหารไทย 323,764 319,504 4,259 1.33 5.64% 
7 ธนชาต 267,927 265,408 2,519 0.95 4.67% 
8 นครหลวงไทย 259,159 255,809 3,350 1.31 4.52% 
9 ยูไนเต็ด โอเวอรซี ไทย 135,126 132,947 2,179 1.64 2.36% 
10 ทิสโก 109,029 107,398 1,631 1.52 1.90% 
11 เกียรตินาคิน 81,947 81,300 647 0.80 1.43% 
12 สแตนดารต ชารเตอรด ไทย 80,756 78,594 2,162 2.75 1.41% 
13 ซีไอเอ็มบี ไทย 74,005 71,922 2,083 2.90 1.29% 
14 สินเอเชีย 42,077 42,287 211 -0.50 0.73% 
15 แลนด & เฮาส เพ่ือรายยอย 34,565 33,898 667 1.97 0.60% 
16 ไทยเครดิตเพ่ือรายยอย 8,540 8,205 335 4.09 0.15% 
 รวม 5,735,809 5,626,473 109,336 1.94 100.00 

     (หนวย : ลานบาท) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



16 

 

 
จัดทําเปนแผนภูมิภาพไดดังน้ี 

 
แผนภูมิภาพที่ 3 อันดับธนาคารพาณชิยไทย เงินใหสนิเชื่อหลังหักคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูแลว 
เพียงวันที ่30 พฤศจิกายน 2552 
 
 1.1.4  สภาพการแขงขันและคูแขงหลกัขององคกร 
 จากที่ เศรษฐกิจไทยป 2551 ขยายตัวในระดับปานกลางรอยละ 2.6 เทียบกับ 
ที่ขยายตัวรอยละ 4.9 ในป 2550  และมีแนวโนมชะลอตัวลงอยางชัดเจนในครึ่งปหลัง เน่ืองจาก
เหตุการณการเมืองในประเทศและวิกฤตการณทางการเงินของโลกที่รุนแรงขึ้น ตอมาในป 2552 
ปจจัยเศรษฐกิจนอกประเทศยังคงสงผลลบตอเศรษฐกิจไทยแมวารัฐบาลจะพยายามอยางมากใน
การกระตุนเศรษฐกิจ ดวยการแจกเงินใหประชาชนออกมาใชจาย การใหงบประมาณหมูบาน 
การออกพันธบัตรออมทรัพยไทยเขมแข็ง หรือการสรางงานสรางอาชีพใหประชาชน แตก็ไมได
ชวยใหเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นมากนัก เน่ืองจากปจจัยลบในเศรษฐกิจโลกก็มีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจไทย รวมทั้งมีอิทธิพลตอลักษณะนิสัยการใชเงินและบริการของธนาคาร  โดยเนนลงทุน
ในผลิตภัณฑที่มีความเสี่ยงต่ํา เชน เงินฝากประจํา พันธบัตรรัฐบาล เปนตน อีกทั้งยังเลือกลงทุน
ในธนาคารที่มีขนาดใหญ มีความมั่นคงสูง ดังน้ัน แมวา ธนาคารไทยธนาคารในขณะนั้น ไดเนน
การปรับปรุงการดําเนินงานในทุกๆ ดาน และพัฒนาคุณภาพของการบริการ เพ่ือใหสามารถ
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แขงขันในสภาพแวดลอมที่ตองทุมเทในการทํางานอยางหนัก แต “ธนาคารและบริษัทยอย
รวมกัน ยังมีผลการดําเนินงานขาดทุนในป 2551  โดยผลประกอบการตามงบการเงินรวมแสดง
การขาดทุนสุทธิ 1,990 ลานบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของป 2550 จํานวน 4,909 ลานบาท 
(งวดเดียวกันของป 2550 ขาดทุนสุทธิ 6,929 ลานบาท)” ที่มา : ผลการดําเนินงานโดยรวม 
รายงานประจําป 2551 ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) 
 เม่ือจําแนกตามอันดับของสินทรัพยของธนาคาร จากขอมูล เดือนธันวาคม ป 2551 
ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย หรือ ไทยธนาคารในขณะนั้น อยูในอันดับที่ 11 จากทั้งสิ้น 15 ธนาคาร 
มีสินทรัพยธนาคารที่จัดอยูในหมวดธนาคารขนาดเล็ก จาก วารสารการเงินการธนาคาร ฉบับที่ 
322 คอลัมน ไดกลาวถึง สถานะธนาคารพาณิชย ในหนา 216-219 วา “ สําหรับความเคลื่อนไหว
ในระบบธนาคารพาณิชย ศูนยวิจัยกสิกรไทย ไดเปดเผยรายงานตัวเลขสินเชื่อ เงินฝาก        
และสินทรัพยของธนาคารพาณิชยไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยพบวา ธนาคารพาณิชย
ไทยมียอดคงคางสินเชื่อใน (หลังหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ) ในระบบจํานวน 5,815,276 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นจากเดือนกอนหนา 88,535 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราเพิ่ม 1.55% และเพิ่มขึ้นถึง 
12.81% เม่ือเทียบกับระยะเดียวกันของปกอน 
 โดยการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนกอนหนา กลุมธนาคารขนาดใหญ 4 แหง 
มีตัวเลขสินเชื่อขยับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่แลว 68,357 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 1.81% นําโดย
ธนาคารไทยพาณิชย และ กสิกร มีสินเชื่อเพ่ิมขึ้นจํานวน 26,330 และ 22,206 ลานบาท 
ตามลําดับ ตามมาดวยธนาคารกรุงเทพและกรุงไทย มีสินเชื่อเพ่ิมขึ้นจํานวน 16,797 และ 3,023 
ลานบาท ตามลําดับ กลุมธนาคารขนาดกลาง 4 แหง มีสินเชื่อรวมปรับตัวเพ่ิมขึ้นเม่ือเทียบกับ
เดือนกอนหนา 19,603 ลานบาท คิดเปนอัตราเพิ่ม 1.39% นําโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนชาต
และนครหลวง มีสินเชื่อเพ่ิมขึ้นจํานวน 12,567 7,600 5,494 ลานบาท ตามลําดับ สวนธนาคาร
ทหารไทย มีสินเชื่อลดลง 6,059 ลานบาท และกลุมธนาคารขนาดเล็ก 6 แหง มีสินเชื่อเพ่ิมขึ้น
จากเดือนที่แลว 576 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้น 0.11 % ตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อธนาคารทิสโก 
ไทยธนาคาร และสินเอเชีย จํานวน 4,543 2,240 และ 326 ลานบาทตามลําดับ  สวนธนาคาร
สแตนดารดชารเตอรด   ยูโอบี และเกียรตินาคิน มีสินเชื่อลดลง 4,973 1,459 101 ลานบาท 
ตามลําดับ” 
 จากขอมูลดังที่กลาวถึงธนาคารที่มีอัตรากรเติบโตของสินเชื่อรวมทั้งจากสวนแบง
การตลาด จะเห็นไดวา ไทยธนาคารถูกจัดอยูในหมวดธนาคารขนาดเล็ก ซ่ึงมีคูแขงในกลุม
เดียวกัน คือ 1. ธนาคารทิสโก 2. สินเอเชียและ 3. เกียรตินาคิน แตถึงแมวาคูแขงหลักจะเปน
ธนาคารที่มีขนาดใกลเคียงกัน ซ่ึงเปนเหตุผลที่ทําใหธนาคารีไอเอ็มบีไทย ซ่ึงเปนชื่อ (Brand) 
ที่เขามาใหมและยังไมเปนที่รูจักของประชาชน ลูกคาใชบริการในกลุมธนาคาร ตองใชความ
พยายามอยางมากที่จะเขามาแบงสวนแบงทางการตลาด และตอสูกับธนาคารคูแขงในทุกๆดาน
นอกจากนี้ ธนาคารยังไดมองวา อีก 10 ธนาคารที่มีขนาดใหญกวา คือธนาคารไทยพาณิชย 
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กสิกรไทย กรุงเทพ กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนชาต  นครหลวงไทย ทหารไทย 
สแตนดารด ชารเตอรด ไทยและยูไนเต็ด โอเวอรซี ไทย ก็ถือเปนคูแขงที่ธนาคารตองพยายามที่
จะกาวเขาไปแยงสวนแบงการตลาดมาใหไดในวันขางหนา 

 
1.2 ปญหาและลกัษณะของปญหาที่เกิดข้ึนภายในองคกร 

 
 ปญหาในการดําเนินธุรกิจ เปนปญหาที่ตอเน่ืองจากเมื่อครั้งที่ยังใชชื่อ ธนาคารไทย
ธนาคาร คือความสามารถในการทํากําไรนอยลงและสวนแบงการตลาดมีนอย เกิดขึ้นจากการ
ขาดทุนจากการลงทุนในตราสารหนี้ตางประเทศ ประเภท Collateralized Debt Obligations 
(CDO) เน่ืองจากการขาดทุนทําให อัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) ไมถึง
เกณฑมาตรฐานของธนาคารแหงประเทศไทย คือ ธนาคาพาณิชยตองมี BIS Ratio ไมต่ํากวา 
8.5 แตในป 2551 ธนาคารไทยธนาคารมี BIS Ratio เพียง 5.80 ธนาคารจึงไมสามารถปลอย
สินเชื่อไดทําใหไมมีรายไดเพ่ิม ซ่ึงสาเหตุจากการขาดทุนในครั้งน้ี สงผลกระทบตอชื่อเสียงและ
ความเชื่อม่ันของธนาคารไทยธนาคาร เปนอยางมาก 
 และจากการที่ธนาคารไทยธนาคาร ตองประสบปญหาการขาดความเพียงพอของเงินทุน
ในการทําธุรกิจ เน่ืองจากผลกระทบจากการเขาไปลงทุนในตราสารซีดีโอ ซ่ึงเปนจนตองทําการ
สํารองไปทั้งสิ้น 9,249 ลานบาท เปนผลใหธนาคารมียอดขาดทุนสุทธิในป 2549 จํานวน 6,249 
ลานบาท และแมจะสามารถเพิ่มทุนรอบลาสุดในป 2552 ไดทั้งหมดและไดเงินเพ่ิมทุนมา
ประมาณ 7,000 ลานบาท และทําใหเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) เพ่ิมขึ้นมาเปน
ประมาณ 10-10.50% 
 สําหรับธนาคารไทยธนาคารนั้น มีมูลคาตามราคาตลาดรวม 260 ดอลลาร หรือประมาณ 
8.58 พันลานบาท ไดแจงผลประกอบการขาดทุนมากที่สุดในรอบ 8 ป หลังจากตัดบัญชีหน้ีสูญ 
ในการขาดทุนจากตราสารหนี้มีหลักทรัพยค้ําประกันหรือซีดีโอ ซ่ึงธนาคารไทยธนาคารมีการ
เพ่ิมเงินทุนถึง 2 ครั้ง ในชวง 10 เดือน ดวยการขายหุนใหหนวยงานของธนาคารแหงประเทศ
ไทย และสาขาของทีพีจี นิวบริดจ ในเอเชีย ในป 2550 ธนาคารขาดทุน 6.93 พันลานบาท 
หลังจากลงทุนในซีดีโอ 310 ลานดอลลารสหรัฐ ซ่ึงเปนการลงทุนในซีดีโอมากที่สุดในกลุม
ธนาคารไทย  
 เดือนมีนาคม 2550 ทีพีจี นิวบริดจ และหุนสวนไดเขาไปซื้อหุนธนาคารไทยธนาคาร 
731.5 ลานหุน หรือคิดเปน 32.9% ของหุนทั้งหมด ดวยวงเงินมูลคา 3.05 พันลานบาท จากนั้น
ในเดือนมกราคมปน้ีทั้งนายเดวิด บอนเดอรแมน และนายจิม คูลเตอร ผูกอตั้งทีพีจี เขาไปซื้อหุน
ธนาคารไทยธนาคารเพิ่มเติมอีก 784.3 ลานหุน ทําใหทีพีจีถือครองหุนในธนาคารไทยธนาคาร
รวมทั้งสิ้น 42%  



19 

 

เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 CIMB Group ไดดําเนินการซื้อหุนจํานวน 42.13% 
ของไทยธนาคารจากกองทุนเพ่ือการฟนฟูฯ สงผลให CIMB Group เปนผูถือหุนรายใหญที่สุด 
ในไทยธนาคาร และไดทําคําเสนอซื้อหลักทรัพยที่เหลือทั้งหมดของกิจการที่ผูทําคําเสนอซื้อ
ไมไดถืออยู (Tender Offer) และดําเนินการแลวเสร็จภายในเดือนมกราคม 2552 จํานวน 
93.15% 

 
1.3  ความสําคัญของปญหาที่เกิดข้ึน 
 
 ปญหาที่เกิดขึ้นมีผลกระทบตอองคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และที่ตองแกไขอยาง
เรงดวนคือ ปญหาความเชื่อม่ันในสถานภาพของธนาคาร ซ่ึงจากผลการขาดทุนสุทธิ 6,929 ลาน
บาท ในป 2550 จากการเปลี่ยนผูถือหุนหลายรายในระยะเวลาที่ไมนาน และการที่กองทุนเพ่ือ
การฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของรัฐบาลไดขายหุนออกจนหมด  รวมทั้งผูถือหุนราย
ใหมเปนธนาคารจากตางประเทศที่ลูกคาทั่วไปในประเทศไทยไมคุนเคยกับชื่อของธนาคาร เปน
ปญหาที่ทําใหลูกคาเกิดความไมเชื่อม่ันในชื่อเสียงธนาคารและการบริการที่ยังไมมีรูปแบบชัดเจน
หลังจากการปรับโครงสรางใหมของธนาคาร สงผลใหจํานวนลูกคาและยอดเงินฝากลดลง 
เน่ืองจากลูกคาเปลี่ยนใจไปใชบริการธนาคารพาณิชย อ่ืนๆ ที่ยังมีผูถือหุนเปนคนไทย 
หรือธนาคารที่มีชื่อเสียงมานาน 
  ปญหาที่เกิดขึ้นกับธนาคาร สงผลกระทบโดยตรงตอบุคลากรและลูกคา ทั้งภายใน 
และภายนอก ปญหาภายใน อาทิเชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร ความขัดแยงทางดาน
วัฒนธรรมการทํางาน อุปนิสัย และบรรทัดฐานของแตละหนวยงานและเชื้อชาติ  สําหรับปญหา
ภายนอก คือปญหาที่กระทบตอลูกคาโดยตรง คือ เร่ืองความเชื่อถือในชื่อเสียงและขาดความ
ม่ันใจในความมั่นคงขององคกรและผลตอบแทนที่ลูกคาจะไดรับจากผลการดําเนินงานของ
ธนาคาร ปญหาภายนอกนี้ เปนปญหาที่สําคัญมาก เน่ืองมาจาก จะกระทบกับความรูสึกของ
ลูกคาโดยตรง  หากลูกคาไดรับฟงเฉพาะขาวการขาดทุน การเปลี่ยนผูถือหุน และไดรับ
ผลตอบแทนนอย ลูกคาจะเกิดความไมไววางใจในธนาคาร และเปลี่ยนใจไปใชบริการของคูแขง
ไดงาย 
  ดังน้ัน จึงเปนปญหาที่เปนผลกระทบระยะยาวตอธนาคาร เน่ืองจาก เม่ือลูกคาไดเปลี่ยน
ใจไปใชบริการของธนาคารอื่น การที่จะดึงลูกคากลับมาฝากเงินเปนเรื่องคอนขางลําบาก 
เน่ืองจากตองใชทั้งกลยุทธและทุนทรัพยในการโฆษณา และในปจจุบัน ทุกธนาคารก็จะมีกลยุทธ
ในการรักษาลูกคา ไมวาจะโดยผลตอบแทนหรือการบริการ หากลูกคาเปลี่ยนใจไปใชบริการ
ธนาคารอื่น สวนแบงการตลาดก็จะลดลงเรื่อยๆ  
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1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 
 1. เพ่ือศึกษากลยุทธการสรางกําไรใหธนาคารซีไอเอ็มบีมี 
 2. เพ่ือศึกษากลยุทธที่จะสรางชื่อใหเปนที่รูจักเพื่อเพ่ิมความแข็งแกรงสําหรับธนาคาร
ซีไอเอ็มบีไทย 
  
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 ประโยชนระยะสั้น 
  1. เพ่ือภาพลักษณที่ดีของธนาคาร 
  2. เพ่ือเสริมสรางความเชื่อม่ันสําหรับลูกคาตอธนาคาร 
  3. เพ่ือรักษาสวนแบงการตลาด 
 
 ประโยชนระยะกลาง 
   1. เพ่ือเพ่ิมสวนแบงการตลาดของธนาคาร 
   2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับคูแขงในการขายผลิตภัณฑทาง
การเงินใหมๆ 
 
 ประโยชนระยะยาว 

 1. เพ่ือสรางความภักดีตอธนาคาร (Brand Royalty) ใหกับลูกคา 
 2. เสริมสรางความแข็งแกรงใหธนาคาร 
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บทที่ 2 

แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 

 จากปญหาที่เกิดขึ้น ผูศึกษาไดนําเสนอแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาทํา
การวิเคราะหและวิจัยปญหา เพ่ือใหทราบลักษณะของปญหา และหาแนวทางการแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น โดยแนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของในการศึกษาครั้งน้ี มีดังน้ี 
 

1. ทฤษฎีการแสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) 
2. ทฤษฎีดํารงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชย 

3. ทฤษฎีบริหารหนี้สิน (Liability Management Theory) 

4. ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Force model) 

5. ทฤษฎีการวิเคราะห (SWOT analysis) 
6. ทฤษฎีการวิเคราะหกลยุทธระดับองคกร 
7. ทฤษฎีการวิเคราะห TOWs Matrix (TOWS Matrix analysis) 
8. ทฤษฎีการวิเคราะห  McKinney 7-S Framework   
9. บทวเิคราะหและงานวิจัยทีเ่กียวของ 

 
2.1  ทฤษฎีการแสวงหากําไรสูงสุด (Profit Maximization Theory) 
 
 ทฤษฎีน้ีมีความเห็นวา การศึกษาระดับจุลภาคของกิจกรรมธนาคารพาณิชย ซ่ึงเปน
หนวยธุรกิจที่มีจุดมุงหมายเพื่อแสวงหากําไรสูงสุด (Maximize Profit) เชนเดียวกับธุรกิจอ่ืนๆ 
ซ่ึงการถือสินทรัพยและหนี้สินที่เหมาะสมเพื่อใหไดกําไรสูงสุดนั้นจะตองภายใตเง่ือนไขตางๆ 
เชนสินทรัพยที่ธนาคารถืออยูโดยสินทรัพยเหลานี้สามารถแบงได 2 ประเภท คือ 
 สินทรัพยที่กอใหเกิดรายได (Excess Assets) มีเงินใหกู การลงทุนในหลักทรัพย
 สินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Excess Assets) มีเงินสดสํารองตามกฎหมาย 
(Required Reserve) และเงินสดสํารองสวนเกิน (Excess Reserve) โดยที่ธนาคารพาณิชยจะ
พยายามดํารงเงินสดสํารองใหไดตามกฎหมายกําหนดไวเทานั้นและจะมีเงินสดสํารองสวนเกิน
เหลืออยูเพียงเล็กนอย 
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 สําหรับการศึกษาการจัดสรรสินทรัพยของธนาคารมักจะมีขอสมมุติวา ธนาคารพาณิชย
ตองปรับตัวในการถือครองสินทรัพยและหนี้สินใหมีความเหมาะสมอยูตลอดเวลา เพ่ือให
สอดคลองทันภาวะทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เชน การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ย อุปสงคของเงินกูและการใชนโยบายทางการเงินของธนาคาร เปนตน ตลอดจน
อัตราสวนสินทรัพยประเภทที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินทรัพยที่กอใหเกิดรายไดสูงเกินไป ซ่ึงมี
ผลทําใหตอการขยายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย นอกจากนี้ในการจัดสรรสินทรัพยของธนาคาร
พาณิชยยังขึ้นอยูกับตนทุนการใหกูและผลตอบแทนของสินทรัพยน้ันๆ ถือเปนการจัดสินทรัพย
ใหมใหไดมาซึ่งผลกําไรสูงสุด สวนการบริหารหนี้สินก็เปนไปในทํานองเดียวกัน 
 ธุรกิจเปนองคประกอบซึ่งการดําเนินการเพ่ือสรางผลกําไรและรายไดจะเปนตัววัดผล
การดําเนินงานของธุรกิจ ไมวาจะเปนในรูปของความสามารถ ประสิทธิภาพความสําเร็จของ
ธุรกิจ การใชผลกําไรเปนปจจัยสําคัญในการวัดผลการดําเนินนั้น มีความสําคัญที่ตองศึกษาที่มา
ของการคิดผลกําไรในทางเศรษฐศาสตร และกําไรในลักษณะทั่วๆไป หรือการคิดกําไรของนัก
บัญชี พบวามีความแตกตางกันอันเนื่องมาจากวิธีการคิดตนทุน 
 ขอมูลตนทุนของฝายบัญชีไดบันทึกรายจายที่เกิดขึ้นจริงมีหลักฐานตรวจสอบได 
(Explicit cost) สวนตนทุนของนักเศรษฐศาสตรคิดทั้งรายจายที่เกิดขึ้นจริง และรายจายที่มองไม
เห็นแตสามารถคิดได (Implicit cost) โดยจะประเมินคาจากคาแหงการเสียโอกาส (Opportunity 
cost) นักบัญชีจะวัดกําไรจากผลตางระหวางรายไดและรายจายที่เกิดขึ้นในงวดระยะเวลาหนึ่ง 
นอกจากนี้การคิดคาเสื่อมราคาและมูลคาสินคาคงคลังในบัญชีมีหลายวิธี ในการวิเคราะห
ความสามารถในการทํากําไร คือ การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนหรือกําไร คํานวณหาคาได 2 
ทางคือ การหากําไรเทียบกับยอดขายซึ่งอาศัยขอมูลจากงบกําไรขาดทุน และการหากําไรเทียบ
กับยอดขาย ซ่ึงอาศัยขอมูลจากงบกําไรขาดทุนและงบดุล 
 
2.2 ทฤษฎีดํารงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชย 
 
 สภาพคลอง หมายถึง การมีสินทรัพยที่สามารถโอนเปลี่ยนมือไดรวดเร็วภายใตการ
บริการของธนาคารพาณิชย การดํารงสินทรัพยคลอง เปนเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการบริการ 
โดยทฤษฎีการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชยของโรบินสัน (Robinson, อางถึง 
กิตติพงศ พุกบุญมี, 2548, หนา11) กลาววา ประสิทธิภาพการบริหารของธนาคารพาณิชย
ขึ้นอยูกับการปรับดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ถาดํารงสินทรัพยสภาพคลองนอยเกินไปอาจจะ
เกิดความเสี่ยงตอการเบิกถอนเงินของธนาคาร เน่ืองจากจะไมมีสินทรัพยสภาพคลองจํานวน
มากพอที่จะใชจาย ที่ธนาคารจะตองกูยืมเงินทุนจากแหลงเงินทุนระยะสั้นทั้งในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ เพ่ือรักษาระดับสภาพคลอง กรณีตรงกันหากดํารงสินทรัพยสภาพคลองสูง
เกินไป จะทําใหธนาคารสูญเสียโอกาสในการแสวงหากําไรสูงสุด ดังนั้นความเหมาะสมในการ
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ดํารงเงินสดสํารองจะเกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพยและหนี้สินของธนาคาร จึงตองนําทฤษฎี
เกี่ยวกับการถือสินทรัพย (The stock adjustment theory) น้ันมาพิจารณาดวย เพ่ือกอใหเกิด
ผลตอบแทนรวมแกธนาคารสูงสุด โกลฟลด (Goldfield, อางถึง กิตติพงศ พุกบุญมี, 2548,หนา 
11) ไดเสนอวาสินทรัพยสภาพคลองที่อยูในระดับที่ปรารถนา หรือระดับที่เหมาะสม (Optional 
or desired level) จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนของสินทรัพยซ่ึงถือ
ทดแทนกันได (Order substitute) และมีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกับอัตราผลตอบแทน
ของสินทรัพยที่ใชประกอบกัน (Complement assets) โดยในชวงระยะสั้นระดับการถือสินทรัพย
สภาพคลองที่เกิดขึ้นจริง (Actual level) ไมเทากับระดับการถือสินทรัพยสภาพคลองที่พึง
ปรารถนา เน่ืองจากมีปจจัยภายนอกที่เคลื่อนไหวตามสถานการณทาวงการเงินทีเปลี่ยนแปลง
ไป เชน อุปสงคของปริมาณเงิน การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และนโยบายทางการเงินของ
ธนาคารกลาง เปนตน ซ่ึงเปนขอจํากัดในการปรับระดับการถือสินทรัพยไปสูระดับที่ปรารถนา 
(Desired level)  
 การวัดระดับสภาพคลองของธนาคารพาณิชย โดยอาศัยขอมูลโดยปริมาณ นิยมใช
อัตราสวนตอไปน้ี 
 1. อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอสินทรัพยทั้งหมด (Liquid Assets to total 
assets ratio – LATA) หากอยูในระดับสูงธนาคารจะมีภาพคลองตัวสูง ทําใหลดการกูยืมเงินตรา
ตางประเทศ แสดงถึงความสามารถในการเบิกจายของธนาคาร เม่ือเปรียบเทียบกับสัดสวน
สภาพคลองตอสินทรัพยทั้งหมด 
 2. อัตราสวนสินทรัพยสภาพคลองตอเงินฝาก (Liquid Assets to Deposit ratio – 
LAD) เปนสัดสวนเดียวกับสภาพคลองของธนาคารหากอยูในระดับต่ํา ธนาคารจะเพิ่มการกูยืม
เงินตราตางประเทศ 
 3. อัตราสวนเงินใหกูยืมตอเงินฝาก (Loan to Deposit Ratio – LDR) เปนปจจัยหน่ึง
ใชวัดสภาพคลอง หากมีอัตราสูงแสดงถึงการปลอยเงินกูมากขึ้น และสภาพคลองนอยลง 
ธนาคารจะกูยืมจากตางประเทศมากขึ้น 
 จากทฤษฎีเกี่ยวกับการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของธนาคารพาณิชย ปจจัยที่ใช
พิจารณาจะสามารถสะทอนสภาพคลองของธนาคารไดอยางชัดเจน ที่มีความสัมพันธกับการ
พิจารณาการกูยืมเงินตราตางประเทศ และมีผลกระทบตอการดํารงเงินกองทุนของธนาคาร
พาณิชย 
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2.3 ทฤษฎีบริหารหนี้สิน (Liability Management Theory) 
 การศึกษาทฤษฎีบริหารหนี้สิน (Liability Management Theory) ในสวนของบอลเทน 
สเปอรเกอร (Baltensperger, อางถึง กิตติพงศ พุกบุญมี, 2548, หนา 12) เสนอวาหนี้สินและ
เงินกองทุนของธนาคารพาณิชย จะสามารถจัดการใหเกิดพฤติกรรมที่ดีที่สุดได (Optimizing 
Behavior) โดยในการศึกษามุงเนนที่มาของเงินทุน ซ่ึงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย มี 2 
ประเภท คือ เงินฝาก (หน้ีสิน) และเงินกองทุน (Equity Capital) โดยใหดานแหลงที่ใชไปไปของ
เงินทุน คือ สินทรัพย กลาวอีกนัยหน่ึงวา สินทรัพยเทากับมูลคาของหนี้สินรวมกับเงินกองทุน
เทากับมูลคาของสินทรัพยที่หักดวยมูลคาของหนี้สิน 
 การดําเนินกิจการของธนาคารพาณิชย จะตองมีเงินกองทุนที่เหมาะสม เพ่ือใชในการ
ขยายธุรกิจรองรับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และสรางความมั่นคงใหกับธนาคารพาณิชย ถา
ธนาคารพาณิชยมีปญหาไมสามารถชําระหนี้ได หมายถึง รายไดนอยกวารายจาย หรือมี รายได
ระดับวิกฤต ทําใหธนาคารพาณิชยเกิดการขาดทุน หรือ มีกองทุนที่ไมเพียงพอ (Capital 
deficiency) อาจทําใหธนาคารพาณิชยเกิดปญหาลมละลาย (insolvency) ดังน้ันธนาคาร
พาณิชยจึงตองมีการปรับขนาดเงินกองทุนใหเหมาะสม ซ่ึงในการปรับขนาดของเงินกองทุนของ
ธนาคารพาณิชยน้ัน มีตนทุนตอหนวยที่เกิดจากการปรับเงินกองทุน (The cost per unit of 
capital deficiency) โดยธนาคารพาณิชยจะตองหาตนทุนที่คาดหวังทั้งหมดของปญหา ที่
ธนาคารไมสามารถชําระหนี้ได (expected total cost of insolvency) โดยตรวจสอบรายไดของ
ธนาคาร เพ่ือไมใหรายไดเกิดการวิกฤต ซ่ึงรายไดขั้นวิกฤต คือ รายไดนอยกวารายจาย ธนาคาร
พาณิชยจะตองเพ่ิมทุน ซ่ึงในการเพิ่มทุนมีตนทุนคาเสียโอกาสเพิ่มขึ้น จาการเพิ่มเงินกองทุน   
1 หนวย ดังน้ันการศึกษาพฤติกรรมการบริหารหนี้สินของธนาคารพาณิชย เพ่ือใหสอดคลองกับ
ภาวการณที่เปลี่ยนแปลงขนาดของเงินกองทุนที่เหมาะสมขึ้นอยูกับตนทุนคาเสียโอกาส ของ
เงินกองทุนตอหนวย ที่เกิดจากการปรับเงินกองทุนและรายไดของธนาคาร (กิตติพงศ พุกบุญมี),
2548, หนา 9-13 

2.4 ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five Force Model) 

 
 Five Force Model เปนแนวทางการวิเคราะหของ Michel E. Porter ที่ใชในการ
วิเคราะหสภาพแวดลอมทางอุตสาหกรรม ซ่ึงทําใหสามารถมองเห็นภาพรวมการแขงขันภายใน
อุตสาหกรรมที่ มีผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจได  โดยปจจัยสําคัญที่ เปนตัวบงชี้ถึ ง
สภาพแวดลอมทางการแขงขันภายในอุตสาหกรรมมีดังน้ี 
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รูปภาพที่ 2 แสดง Five Forces Model 
 
 1) การคุกคามจากผูเขามาใหม (Threats of New Entrants) หรืออุปสรรคกีดขวาง 
การเขาสูอุตสาหกรรม หมายถึงคูแขงรายใหมในอุตสาหกรรมเดียวกัน ที่มีแนวโนมที่จะเขามา 
ในอุตสาหกรรม โดยปกติการเขามาของคูแขงรายใหมยอมกอใหเกิดการแขงขันที่รุนแรงขึ้น 
และสงผลกระทบตอผูที่อยูในอุตสาหกรรมเดิมโดยตรง ทําใหรายไดและสวยแบงทางการตลาด
ลดลง หากวาไมสามารถแขงขันกับคูแขงรายใหมได ซ่ึงการวิเคราะหปจจัยดานนี้ใหดูที่โอกาส 
ในการเขาสูอุตสาหกรรมวามีโอกาสไดยากหรืองายเพียงใด โดยใหมองที่ ตนทุนในการเขาสู
อุตสาหกรรม และการตอบโตจากองคกรธุรกิจเดิมเปนสําคัญ ในทางกลับกันผูที่อยู ใน
อุตสาหกรรมสามารถสรางความเขมแข็งเพ่ือปองกันการเขาตลาดของคูแขงใหมไดจากการ
ประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เน่ืองจากผลิตสินคาที่เปนมาตรฐานจํานวนมาก 
ซ่ึงทําใหตนทุนของสินคาลดต่ําลง เพราะสามารถลดตนทุนคงที่ตอหนวยลดลง การผูกพัน 
ในตรายี่หอ (Brand Loyalty) เงินลงทุน (Capital requirements) ถาตองลงทุนสูง ก็จะเปน
อุปสรรคตอรายใหม การเขาถึงชองจัดจําหนาย (Access to distribution) นโยบายของรัฐบาล 
ถารัฐบาลไมมีนโยบายสงเสริม หรือมีขอหามสัมปทาน ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลง
การใชสินคา (Switching cost) ถาลูกคาตองมีตนทุน หรือคาใชจายในสวนนี้สูง ตนทุนเหลานี้ 
ซ่ึงอาจไดแก ตนทุนของอุปกรณเครื่องจักรที่ตองปรับเปลี่ยนเพ่ิม หรืออาจจะเปนระบบงานที่
ตองจัดรูปแบบใหม คาฝกอบรมและสอนงานใหกับพนักงานเพื่อใหทํางานตามระบบใหมเปนตน 
ขอไดเปรียบตนทุนในดานอ่ืนๆ เชน เปนเจาของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคาถูก มีทําเล
ที่ตั้งดีกวา มีแหลงเงินทุนที่ตนทุนถูก และทํามานานจนเกิดการเรียนรู  
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 2) สภาพการแขงขันของคูแขงที่มีในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms) 
หมายถึง สภาวะการแขงขันระหวางธุรกิจที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เปนการตอสูเพ่ือชวงชิง
ความไดเปรียบทางการแขงขันกับคูแขง การมองเห็นชองทางในการทํากําไร การถูกคุกคามและ
การโตตอบกันในธุรกิจ ซ่ึงการวิเคราะหปจจัยดานนี้ใหดูที่ระดับความรุนแรงของการแขงขันวา
รุนแรงมากหรือนอยเพียงใด โดยใหความสําคัญในปจจัยไดแกจํานวนคูแขงขัน ถาคูแขงขันมี
จํานวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกัน จะทําใหมีการแขงขันที่รุนแรง อัตราการเติบโต
ของอุตสาหกรรม ถาอุตสาหกรรมยังคงเติบโตสูง การแขงขันจะคอนขางรุนแรง ความแตกตาง
ของสินคา ถาสินคามีความแตกตางกันไป การแขงขันก็จะนอยลง ความผูกพันในตรายี่หอกําลัง
การผลิตสวนเกิน ถาอุตสาหกรรมมีกําลังผลิตสวนเกิน การแขงขันจะรุนแรง ตนทุนคง 
ที่ของธุรกิจ และตนทุนในการเก็บรักษา อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เชน 
ขอตกลงกับสหภาพแรงงานในการจายชดเชยที่สูงมาก คาใชจายที่ลูกคาสูญเสียหากตองการ
เปลี่ยนแปลงหรือยุติการอุปโภคบริโภคสินคา 
 3) อํานาจตอรองของผูขายวัตถุดิบ (Bargaining Power of Suppliers) หมายถึง ผูขาย
วัตถุดิบที่ใชในการประกอบธุรกิจขององคกร เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทีอิทธิพลตออุตสาหกรรม 
เน่ืองจากสามารถกําหนดราคาและคุณภาพของวัตถุดิบได ซ่ึงสงผลกระทบตอตนทุน คุณภาพ 
มาตรฐานของสินคา และกําไรขององคกร ซ่ึงการวิเคราะหปจจัยดานนี้ใหดูที่ระดับความสําคัญ
ของอํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบ ไดแกจํานวนผูขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู ถามีผูขายนอย
ราย อํานาจตอรองของผูขายจะสูง ระดับการรวมตัวกันของผูขายวัตถุดิบ ถาผูขายรวมตัวกันได 
อํานาจการตอรองก็จะสูง จํานวนวัตถุดิบหรือแหลงวัตถุดิบที่มี ถาวัตถุดิบมีนอย อํานาจตอรอง
จะสูง ความแตกตางและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถาวัตถุดิบมีความแตกตางกันมาก อํานาจ
ตอรองผูขายจะสูง การไมมีสินคาหรือวัตถุดิบชนิดเดียวกันในตลาด หากไมมี อํานาจตอรอง
ผูขายจะสูง สินคาและบริการมีลักษณะเฉพาะหรือมีตนทุนในการเปลี่ยนสินคาสูง อํานาจตอรอง
ผูขายจะสูง ผูขายวัตถุดิบสามารถดําเนินธุรกิจไปขางหนาและจําหนายสินคาโดยตรงแกลูกคา 
ในอุตสาหกรรม 
 4) อํานาจการตอรองของกลุมผูซ้ือหรือลูกคา (Bargaining Power of Buyers) หมายถึง 
ผูซ้ือหรือผูบริโภคจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรม ผูซ้ือที่มีอํานาจตอรองจะมีอิทธิพลตอการ
กําหนดราคาของสินคาใหต่ําลง ในขณะที่ตองมีคุณภาพมากขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบใหองคกรในแง
ตนทุนการดําเนินงานที่สูงขึ้น ในทางกลับกันผูซ้ือที่ไมมีอํานาจตอรองยอมเปดโอกาสใหองคกร
ธุรกิจสามารถกําหนดราคาของสินคาไดโดยงาย ซ่ึงการวิเคราะหปจจัยดานนี้ใหดูวาผูซ้ือจะมี
อํานาจตอรองกับองคกรมากหรือนอย โดยใหความสําคัญในปจจัยตอไปนี้ ปริมาณการซื้อ 
ถาซื้อมาก ก็มีอํานาจการตอรองสูง ขอมูลตางๆที่ลูกคาไดรับเกี่ยวกับสินคาและผูขาย ถาลูกคา 
มีขอมูลมาก ก็ตอรองไดมาก ความจงรักภักดีตอยี่หอ ความยากงายในการรวมตัวกันของกลุม 
ผูซ้ือ 
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 ถาลูกคารวมตัวกันงายก็มีอํานาจตอรองสูง ความสามารถของผูซ้ือที่จะมีการรวม
กิจการไปดานหลัง คือ ถาลูกคาสามารถผลิตสินคาไดดวยตนเอง อํานาจการตอรองก็จะสูง  
ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชสินคาของคนอื่น หรือ ใชสินคาของคูแขงแลวลูกคาตองมีตนทุน 
ในการเปลี่ยนสูง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะต่ํา  
 5)  การมีสินคาหรือบริการที่สามารถทดแทนกันได (The threat of substitute product 
or services) หมายถึงผลิตภัณฑที่เปนสินคาธุรกิจในอุตสาหกรรมหนึ่งอาจจะมีการแขงขันกับ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่ผลิตสินคาที่มีลักษณะทดแทนกันได ซ่ึงอาจเปนสินคาคนละชนิดกัน 
แตสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดเหมือนกัน การมีสินคาในอุตสาหกรรมอื่นยอม
กอใหเกิดขอจํากัดในการตั้งราคาสินคาไมใหสูงเกินไป เน่ืองจากลูกคาอาจจะหันไปใชสินคา
ทดแทนกันได ธุรกิจที่สามารถผลิตสินคาที่ไมมีสินคาทดแทนไดยอมมีผลตอบแทนที่สูง 
เน่ืองจากสามารถตั้งราคาของสินคาสูงโดยไมตองกลัวสินคาทดแทน ถาอุตสาหกรรมใดมีสินคา
ทดแทนกันไดงาย  ยอมไมสามารถหากําไรไดมาก  เน่ืองจากลูกคาจะหันไปใชสินคาทดแทน ซ่ึง
การวิเคราะหปจจัยดานนี้ใหดูวาสินคาที่ทดแทนนั้นมีศักยภาพมากนอยเพียงใด โดยให
ความสําคัญในปจจัยดังตอไปน้ี ระดับการทดแทน เปนการทดแทนไดมาก หรือทดแทนไดนอย
แคไหน เชน เครื่องปรับอากาศกับพัดลม ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคา
ปจจุบัน ไปสูการใชสินคาทดแทน ระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติใชงานของสินคา
ทดแทน    คุณภาพและประสิทธิภาพของสินคาทดแทน  ความสะดวกในการจัดซื้อ 

2.5   ทฤษฎีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) 
 
 การวิเคราะห SWOT (SWOT Analysis) เปนเครื่องมือในการประเมินสถานการณ 
ซ่ึงชวยกําหนดจุดแข็งและจุดออนจากสภาพแวดลอมภายในโอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปจจัยเหลานี้ตอการทํางานของ
องคกร SWOT มาจากตัวยอภาษาอังกฤษ 4 ตัว ไดแก 
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็ง ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัยภายใน
ดานทรัพยากรที่มีศักยภาพและความสามารถทางการแขงขัน เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายในบริษัท ประกอบดวย 

1. กลยุทธที่ มีอํานาจซึ่งได รับการสนับสนุนโดยการใชทักษะที่ ดีและความ
เชี่ยวชาญในขอบเขตที่สําคัญ 

2.  สภาพการเงินที่แข็งแกรง ทรัพยากรการเงินจะทําใหธุรกิจเจริญเติบโตไดดี 
3.  ภาพพจนในชื่อตราสินคาหรือชื่อเสียงของบริษัทที่มีความแข็งแกรง 
4.  ผูนําตลาดที่เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางและสามารถจูงใจลูกคาได 
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5. ความสามารถที่จะสรางขอไดเปรียบจากขนาดของการผลิตและ /หรือมี
ผลกระทบซึ่งเกิดจากการเรียนรูและประสบการณ 

6.  เทคโนโลยีของเจาของกิจการ/การใชเทคโนโลยีที่เหนือชั้นกวา/ลิขสิทธิ์ที่สําคัญ 
7.  ขอไดเปรียบดานตนทุน 
8.  การโฆษณาและการสงเสรมิการตลาดทีแ่ข็งแกรง 
9.  ทักษะนวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 
10. ทักษะในการปรับปรุงกระบวนการผลิต 
11. ชื่อเสียงที่ดีในการใหบริการลูกคา 
12. คุณภาพผลิตภัณฑที่เหนือกวาคูแขงขัน 
13. ความครอบคลุมและความสามารถในการจัดจําหนาย 
14. การรวมลงทุนและการรวมมือกัน 

 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดดอยหรือจุดออน ซ่ึงเปนผลมาจากปจจัย
ภายในเปนปญหา หรือขอบกพรองที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซ่ึงบริษัท
จะตองหาวิธีในการแก ปญหานั้น เปนจุดออนดานทรัพยากรที่ไมมีศักยภาพและความเสียเปรียบ
ทางการแขงขัน ประกอบดวย 

1. ทิศทางกลยุทธที่ไมชัดเจน 
2.  สิ่งอํานวยความสะดวกที่ลาสมัย 
3. มีปญหาดานงบดุล หรือมีภาระหนี้สินมากเกินไป 
4. ตนทุนตอหนวยสูงกวาคูแขงขัน 
5. ขาดทักษะหรือความสามารถที่สําคัญบางประการหรือขาดความสําคัญในการจัดการ 
6. ความสามารถในการสรางกําไรต่ํา 
7.  มีปญหาการดําเนินงานภายใน  
8.  มีปญหาดานการวิจัยและพฒันา 
9.  ภาพพจนหรือชื่อเสียงตราสนิคาไมเปนทีรู่จัก 
10. เครือขายการจัดจําหนายดอยกวาคูแขง 
11 ทักษะดานการตลาดดอยกวาคูแขง ขาดแคลนทรัพยากรทางการเงินในการ 

ที่จะริเริ่มการกําหนดกลยุทธตางๆ 
12. สายผลิตภัณฑแคบเกินไปเม่ือเทียบกับคูแขงขัน 
13. คุณภาพของผลิตภัณฑดอยกวาคูแขงขนั 
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 O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอก เปนผลจาก
การที่สภาพแวดลอม ภายนอกของบริษัทเอ้ือประโยชนหรือสงเสริมการดําเนินงานขององคกร 
โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรง ที่โอกาสนั้นเปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายนอกแตจุดแข็งน้ัน
เปนผลมาจากสภาพแวดลอมภายในนักการตลาดที่ดีจะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใช
ประโยชนจากโอกาสนั้น ประกอบดวย 
 1.  สามารถใหบริการกลุมลูกคาไดมากขึ้น หรือขยายเขาสูตลาดทางภูมิศาสตร
ใหมหรือสวนของผลิตภัณฑใหม 
 2. การขยายสายผลิตภัณฑของบริษัทที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดมากขึ้น  
 3.  การเปลี่ยนทักษะของบริษัทหรือความรูดานเทคโนโลยีสูผลิตภัณฑใหมหรือ
ธุรกิจใหม 
 4.  การประสมประสานไปขางหนาหรือยอนหลัง 
 5.  อุปสรรคที่เกดิจากขอกีดกันทางการคาในตลาดตางประเทศ 
 6.  การเปดตัวตอสวนครองตลาดนอกเหนือจากคูแขง 
 7.  ความสามารถที่จะเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว เน่ืองจากการเพิ่มความแข็งแกรง
ในอุปสงคของตลาด 
 8.  การซื้อกิจการของคูแขงขัน  
 9.  การรวมมือกันหรือการรวมลงทุนที่สามารถขยายความครอบคลุมตลาดและ
ความสามารถทางการแขงขันได 
 10. การเปดรับตอเทคโนโลยีใหมๆที่เกิดขึ้น 
 11. การเปดรับตลาดโดยการขยายชื่อตราสินคาสูภูมิศาสตรใหมๆ 
 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยภายนอกเปนขอจํากัดที่เกิด
จากสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ึงธุรกิจจําเปนตองปรับกลยุทธการตลาดใหสอดคลองและ
พยายามขจัดอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้น ประกอบดวย 

1.  การเขามาของคูแขงขันใหมที่มีศักยภาพ 
2.  อุปสรรคจากผลิตภัณฑทีส่ามารถทดแทนกันได 
3.  การลดลงของความเจริญเตบิโตของตลาด 
4.  การเปลี่ยนทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศและนโยบาย

ทางการคาของรัฐบาลตางประเทศ 
5.  ขอกําหนดหรือกฎหมายตางๆที่ทําใหบรษิัทใชตนทุนเพ่ิมมากขึ้น 
6.  วงจรชีวติของธุรกิจอยูในชวงอ่ิมตัวหรือตกต่ํา 
7.   การเปลี่ยนแปลงดานความตองการและรสนิยมของผูซ้ือผลิตภัณฑของบริษัท 
8.  อํานาจตอรองของลูกคาหรอืผูขายปจจัยการผลิตเพ่ิมมากขึ้น 
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9.  การเปลี่ยนแปลงทางดานประชากรซึ่งมีผลทําใหขนาดตลาดเล็กลง 
 
2.6 ทฤษฎีการวิเคราะห การกําหนดกลยุทธระดับองคกร (corporate strategy) 

 กลยุทธระดับองคกรเปนการกําหนดกลยุทธเพ่ือบงบอกถึงทิศทางขององคกรในอนาคต
ที่จะยึดถือปฏิบัติตอไป โดยการกําหนดกลยุทธระดับองคกรมี 3 ขั้นตอน ดังนี้ (David, 1993, 
pp.76 -77) 
  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนปจจัยการนําเขา เปนขั้นตอนเกี่ยวกับการระบุขอมูลรายละเอียดใน
การวิเคราะหสภาพแวดลอมซ่ึงประกอบดวย 3 แมททริกซ ดังน้ี 
  1. แมททริกซการประเมินปจจัยภายใน (Internal Factor Evaluation matrix-IFE 
matrix) ซ่ึงเปนแมททริกซที่ใชประเมินและเปนการใหนํ้าหนักของปจจัยภายในอง๕กรที่เกี่ยวกับ
จุดออนและจุดแข็งขององคกร โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

 1.1  ปจจัยภายในที่สําคัญ (critical success factor) ที่เปนจุดแข็งขององคกร 
(strengths)  อาทิ คุณภาพการจัดการและกลยุทธในการบริหาร ความสามารถในการหารายได
และการทํากําไร สวนจุดออน (weaknesses) อาทิ การขาดสภาพคลองทางการเงิน การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางผูบริหารระดับสูง 

 1.2  นํ้าหนัก (weight) เปนการกําหนดชวยของน้ําหนักในแตละปจจัยจาก 0.0 
ถึง 1.0 กลาวคือ 0.0 จะไมมีความสําคัญเลย สวน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด โดยการกําหนด
นํ้าหนักของแตละปจจัยจะบงชี้ถึงความสําคัญของปจจัยตางๆที่ทําใหการดําเนินธุรกิจประสบกับ
ความสําเร็จหรือประสบกับความลมเหลว และการใหคะแนนของน้ําหนักรวมในทุกปจจัยจะตอง
มีคาเทากับ 1 
  1.3  การประเมิน (rating) เปนการประเมินที่มีการกําหนดใหเปน 1 ถึง 4 การ
ประเมินโดยใชเกณฑดังน้ี 
    การประเมิน 1 แสดงถึง จุดออนหลัก (major weakness) 
    การประเมิน 2 แสดงถึง จุดออนรอง  (minor weakness) 
    การประเมิน 3 แสดงถึง จุดแข็งรอง  (minor strength) 

  การประเมิน 4 แสดงถึง จุดแข็งหลัก (major strength)  
  1.4   คะแนนถวงน้ําหนัก (weighted score) เปนการถวงน้ําหนักของแตละ
ปจจัยที่มีความแตกตางกัน ซ่ึงจะขึ้นอยูกับตัวแปร 
   1.5 คารวมคะแนน จะเปนคะแนนรวมจากคะแนนถวงน้ําหนักทั้งหมดของทุก
ตัวแปร โดยจะอยูในชวง 1.0 ถึง 4.0 ถาคะแนนถวงน้าํหนักนอยกวา 2.5 แสดงวาองคกรนั้นอยู
ในตําแหนงของจุดออน (weakness) และถาคาถวงน้ําหนักมีคามากกวา 2.5 แสดงวาองคกรนั้น
อยูในตําแหนงจุดแข็ง (strengths) 
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  2.  แมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (External Factor Evaluation matrix- EFE 
matrix) เปนแมททริกซที่ประเมินและใหนํ้าหนักเกี่ยวกับปจจัยภายนอกขององคกรซึ่งจะทําการ
วิเคราะหถึงโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบกับองคกรในดานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
กฎหมาย วัฒนธรรม และเทคโนโลยี โดยจะมีหลักในการวิเคราะหเหมือนกับแมททริกซการ
ประเมินภายใน (IFE) ซ่ึงมี 5 ขั้นตอน ดังน้ี 
   2.1  ปจจัยภายนอกที่สําคัญ (critical external factor) โดยมีการประเมิน
เกี่ยวกับปจจัยที่เปนโอกาส (opportunities) และปจจัยที่เปนอุปสรรค (threats)  
   2.2  นํ้าหนัก (weight) เปนการกําหนดชวงของน้ําหนักในแตละปจจัยจาก 0.0 
ถึง 1.0 กลาวคือ 0.0  ไมมีความสําคัญเลย และ 1.0 จะมีความสําคัญมากที่สุด โดยการกําหนด
นํ้าหนักของแตละปจจัยจะบงชี้ถึงความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่ทําใหการดําเนินธุรกิจประสบ
กับความสําเร็จหรือประสบกับความลมเหลว ซ่ึงคะแนนของน้ําหนักรวมของทุกปจจัยจะมีคา
เทากับ 1 
   2.3  การประเมิน (rating) เปนการประเมินที่กําหนดใหเปน 1-4 โดยใชเกณฑ
การประเมินดังน้ี 
   การประเมิน 1 แสดงถึง การมีโอกาสนอยหรืออุปสรรคมาก (response is poor) 
   การประเมิน 2 แสดงถึง โอกาสเทากับคาเฉลี่ย (response is average)     
   การประเมิน 3 แสดงถึง โอกาสดีกวาคาเฉลี่ย (response is above average) 
   การประเมิน 4 แสดงถึง โอกาสดี (response is superior) 
   2.4  คะแนนถวงน้ําหนัก (weighted score) เปนน้ําหนักของแตละปจจัยที่มี
ความแตกตางกันซ่ึงขึ้นอยูกับตัวแปร 
   2.5  คารวมคะแนน จะเปนคะนนจากคะแนนถวงน้ําหนักทั้งหมดของทุกตัวแปร 
โดยคะแนนถวงน้ําหนักรวมจะอยูในชวง 1.0 ถึง 4.0 ถาคะแนนถวงน้ําหนักรวมเทากับ 2.5 
แสดงวาอยูในระดับที่คาเฉลี่ย (average score) แตถาคะแนนถวงน้ําหนักนอยกวา 2.5 แสดงวา
องคกรนั้นอยูในตําแหนงของอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกมาก และถาคะแนนถวง
นํ้าหนักมากกวา 2.5 แสดงวาองคกรมีโอกาสดีทางธุรกิจจากสภาพแวดลอมภายนอก 
  3.  แมททริกซโครงรางการแขงขัน (The Competitive Profile Matrix-CPM) จะเปนการ
แสดงถึงคูแขงขันหลักขององคกร โดยเฉพาะจุดแข็งและจุดออนที่เกี่ยวกับความสัมพันธของ
ตําแหนงเชิงกลยุทธขององคกร โดยน้ําหนักและคะแนนถวงน้ําหนักรวม ในแมททริกซโครงราง
การแขงขัน (CPM) และแมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (EFE) จะมีความหมาย
เหมือนกัน แตจะไมสามารถนําเอาปจจัยของแมททริกซโครงรางการแขงขัน (CPM) มารวมเขา
กับหัวขอแมททริกซการประเมินปจจัยภายนอก (EFE) เน่ืองจากจะมีลักษณะเฉพาะของขอมูล
ในการหาโอกาสและอุปสรรคที่แตกตางกัน 
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  ขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนการจับคู (the matching stage) เปนขั้นตอนตอจากการที่
องคกรไดทําการวิเคราะหขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 (ขั้นตอน ปจจัยการนําเขา) ทําใหองคกรได
ทราบเกี่ยวกับจุดแข็ง(Strength–S) จุดออน(Weakness – W) โอกาส(Opportunities – O) 
อุปสรรค(Threats – T) และความสามารถในการแขงขัน ในขั้นตอนการจับคูประกอบดวย 2   
แมททริกซ ดังน้ี 
   1.  แมททริกซจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค (Strengths, Weakness, 
Opportunities and Threats – SWOT) เปนแมททริกซที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางจุดแข็ง 
(S) กับจุดออน (W) และโอกาส (O) กับอุปสรรค (T) โดยจะแสดงถึงกลยุทธทางเลือก 4 ประการ
คือ  
    1.1  กลยุทธ SO เปนสถานการณที่ตองการสูงสุด โดยองคกรจะใชจุด
แข็งและขอไดเปรียบจากโอกาส เปาหมายขององคกรจะเปลี่ยนจากตําแหนงอ่ืนของแมททริกซน้ี 
ถาหากพบวา มีจุดออนก็พยายามแกไขปญหาเพื่อเปลี่ยนใหเปนจุดแข็งเพ่ือสรางขอไดเปรียบ
จากโอกาส 
    1.2  กลยุทธ WO พยายามที่จะทําใหเกิดจุดออนต่ําสุดและทําใหเกิด
โอกาสสูงสุด ดังน้ันธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีอาจจะตองมีการพัฒนาองคกรหรือตองการ
ความสามารถเฉพาะอยางจากภายนอก เพ่ือใหมีทางเลือกที่เปนไปไดในการสรางขอไดเปรียบ
จากโอกาส ซ่ึงจะพยายามแกไขสิ่งที่เปนจุดออนและปรับกลยุทธ เพ่ือสรางขอไดเปรียบจาก
โอกาส 
    1.3  กลยุทธ ST เปนการถือเกณฑดานจุดแข็งขององคกรที่เกี่ยวของ
กับอุปสรรคจากสภาพแวดลอม เปาหมายคือการทําใหเกิดจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต่ําสุด ซ่ึง
องคกรจะใชจุดแข็งในดานตางๆ เขามาใชในการจัดการกับอุปสรรคจากคูแขงขันที่กําลังเผชิญ
อยู 
     1.4  กลยุทธ WT จะอยูในมุมขวาตอนลาง มีเปาหมายที่สรางใหเกิด
จุดออนและอุปสรรคต่ําสุด ซ่ึงองคกรตองการใหใชรูปแบบในการรวมลงทุน (joint venture) 
เกี่ยวกับการลดคาใชจายซึ่งจะใชกลยุทธน้ีในการตัดทอน (retrenchment strategy) เพ่ือใหเกิด
จุดแข็งและโอกาส ดังแสดงในภาพ  
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รูปภาพที่ 3 แสดงแมททริกซจุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค                                          

(The SWOT matrix for strategy formulation) 

ที่มา. จากการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานและศักยภาพการแขงขัน กรณีศึกษา: บมจ.

ธนาคารนครหลวงไทย, หนา23, โดย สุจิตรา เย็นเอ็ง, ป2549, เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  แมททริกซ SWOT เปนการนําเสนอการวิเคราะหสถานการณ โดยใหแกนนอนแทนจุด

แข็งภายในองคกรและจุดออนภายในองคกร และใหแกนตั้งแทนโอกาสจากภายนอกและ

อุปสรรคจากภายนอก ซ่ึงแมททริกซ SWOT เปนโครงรางงานสําหรับการวิเคราะหระบบที่

ประกอบดวยการวิเคราะหทางดานจุดออนและจุดแข็งจากสภาพแวดลอมภายในองคกรกับ

โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

                 

                 ปจจัยภายใน      

               (internal factor) 

                                      

ปจจัยภายนอก 

( external factors) 

 

จุดแข็งภายใน 

(Internal 

Strengths –S) 

 

จุดออนภายใน 

(Internal Weakness 

– W) 

โอกาสภายนอก 

(External Opportunities : O) 

 

กลยุทธ : SO 

มาก - มาก 

 

กลยุทธ : WO 

นอย - มาก 

 

อุปสรรคภายนอก 

(External Threats : T) 

กลยุทธ : ST 

มาก - นอย 

กลยุทธ : WT 

นอย - นอย 
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2.7  ทฤษฎีการวเิคราะห TOWs matrix (TOWs matrix analysis) 
 
 TOWs Matrix เปนการสรางกลยุทธจากขอมูลที่ไดจากการทํา SWOT Analysis ดวย
การนําขอมูลที่ประกอบดวย Strengths, Weaknesses, Opportunities และ Threats มาสราง 
กลยุทธไดใน 4 ลักษณะ คือ  

1. Strengths-Opportunities (SO) 
2. Weaknesses-Opportunities (WO) 
3. Strengths-Threats (ST) 
4. Weaknesses-Threats (WT) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
รูปภาพที่ 4 แสดง TOWS matrix 

2.8  ทฤษฎีการวเิคราะห  McKinney 7-S Framework   
 
 ทฤษฎีการวิเคราะห 7-S Framework  ของ McKinney คือการวิเคราะหถึงสาเหตุใน
การเปลี่ยนแปลงและการพฒันาองคกร ประกอบดวย 
 1. โครงสรางองคกร (structure) แสดงความสัมพันธระหวางอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบ รวมถึงขนาดของการควบคุม การรวมอํานาจและการกระจายอํานาจของผูบริหาร 
โครงสรางอาจจะเปนโครงสรางตามหนาที่ ตามผลิตภัณฑ ตามลูกคา ตามภูมิศาสตร หรือ
แบบแมททริกซแลวแตองคกรเห็นความเหมาะสม ขนาดของการกระจายอํานาจขึ้นอยูกับความ
รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
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 2. กลยุทธขององคกร (strategy) เปนการวางแผนการปฏิบัติขององคกรเพื่อตอบสนอง
ตอความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก เชน ลูกคา คูแขงขัน สภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง ในกรณีที่สภาพแวดบอมภายนอกเปลี่ยนไป ยอมีผลกระทบกับแผนธุรกิจของ
องคกร 
 3. ระบบ (system) เปนกระบวนการและลําดับขั้นการปฏิบัติงานทุกอยางทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ เชนระบบขอมูล กระบวนการผลิต งบประมาณ การควบคุมการ
ฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน และการประเมินผล 
 4. รูปแบบการบริหาร (style) เปนรูปแบบวิธีการจัดการที่มีการปฏิบัติรวมทั้งการใช
เวลาเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร ผูบริหารควรจะใชเวลาในการวางแผนการจัดองคกร การ
จูงใจ และการควบคุมมากกวาที่จะลงไปปฏิบัติเอง รูปแบบขององคกรจะสะทอนใหเห็นไดจาก
วัฒนธรรมขององคกร และความเปนผูนําของผูบริหาร 
 5. การจัดบุคคลเขาทํางาน (staff) คือ องคกรจะตองมีการจัดสรรบุคลากรใหปฏิบัติ
หนาที่ตามความรู ความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบองคกร
จะตองมีการประเมินผลงาน การฝกอบรม การจูงใจ และการจายคาตอบแทนอยางยุติธรรม 
 6. ทักษะฝมือ (skills) คือ เปนความสามารถที่โดดเดนขององคกร นอกจากกลยุทธแลว
ยังจะตองมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญในสิ่งใดสิ่งหน่ึง เชน BMW ที่มีชื่อเสียงทางดานผูนํา
เทคโนโลยี Hewlett Packard มีทักษะทางดานคิดคนสิ่งใหม ๆ Procter & Gamble มีทักษะ
ทางดานการบริหารผลิตภัณฑ Xerox มีทักษะทางดานบริการที่รวมเร็ว 
 7. คานิยม หรือเปาหมายสูงสุด   (shared values or superorinate goals) สิ่งน้ีจะตอง 
กําหนดโดยสมาชิกขององคกร โดยการตั้งปรัชญาและคานิยมเพ่ือปลูกฝงใหแกสมาชิก โดยที่คา  

นิยมรวมจะเปนแนวความคิดรากบานของการสรางธุรกิจขึ้นมา และจะเปนทิศทางในอนาคตที่

ผูบริหารตองการใหเกิดขึ้นในองคกร เชน คําขวัญของบริษัทสยามกลการ จํากัด “You come 

first” สิ่งน้ีจะปลูกฝงพนักงานใหตอนรับและบริการลูกคาอยาดี 
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รูปภาพที่ 5 แสดง 7-S Framework   
 
2.9 บทวิเคราะหและงานวิจัยทีเ่กียวของ 
 
 2.9.1 บทวิจัยเรื่อง เงินกองทุนของธนาคารพาณิชยตามมาตรฐาน Basel II  
 ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดใหธนาคารพาณิชยดํารงเงินกองทุนเพ่ือ รองรับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหธนาคารมีความมั่นคง สรางความเชื่อม่ันแกผูฝากเงิน 
โดยในปจจุบันไดยึดหลัก Basel I ที่ยังคงมีชองโหวของเกณฑการวัดความเสี่ยงของสินทรัพย
และ หลักการดํารงเงินกองทุนเพ่ือใหครอบคลุมความเสี่ยง คณะกรรมการ Basel จึงกําหนด
หลักเกณฑ Basel II ขึ้นมาใหมเพ่ือใหธนาคารมีเกณฑการดํารงเงินกองทุนที่สมบูรณยิ่งขึ้น 
นําไปสูศักยภาพ ความเชื่อม่ันของสถาบัน และความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจ โดยรวม  
 หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนที่ใชอยูในปจจุบัน : Basel I  
 ธนาคารแหงประเทศไทยไดนําหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนมาใชโดย ยึดตาม
มาตรฐานของธนาคารเพื่อการชําระหนี้ระหวางประเทศ (Bank for International Settlement : 
BIS) ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนสถาบันที่ชวยพัฒนาและกํากับธนาคารพาณิชยใหม่ันคง และเปน
มาตรฐานเดียวกันในแตละประเทศสมาชิก ซ่ึงประกอบดวยกลุมประเทศ G-10 ที่มีธนาคาร
พาณิชยในระดับสากล (Internationally active banks) และประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ อีก 130 
ประเทศ  
 ปจจุบันธนาคารพาณิชยไดใชเกณฑในการดํารงเงินกองทุนตามหลัก Basel I 
ซ่ึงกําหนด ใหเงินกองทุนแบงเปน 2 ขั้น ดังน้ี  
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เงินกองทุนขั้นที่ 1   ประกอบดวย  
o ทุนชําระแลว  
o สวนล้ํามูลคาหุน  
o ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน  
o ทุนสํารองตามกฎหมาย  
o เงินสํารองที่จัดสรรจากกําไรสุทธ ิ 
o กําไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร  
เงินกองทุนขั้นที่ 2 ประกอบดวย  
o มูลคาเพิ่มจากการตีราคาทีดิ่น (70% สําหรับสวนทีเ่พ่ิม)  
o มูลคาเพิ่มจากการตีราคาสิง่ปลูกสราง (50% สําหรับสวนที่เพ่ิม)  
o ตราสารที่มีลกัษณะคลายทนุ (Hybrid Debt Capital)  
o ตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะยาว (Subordinate Term Debt)  
o เงินสํารองสําหรับจัดชั้น (ไมเกิน 1.25% ของสินทรัพยเสี่ยง)  
การแบงประเภทของสินทรัพยเพ่ือใชในการคํานวณสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารนั้น 

จะแบงตามลักษณะความเสี่ยงอยางคราว ๆ 4 ระดับ ไดแก : 
 

ตารางที่ 5 แสดงการแบงประเภทของสินทรัพย 

ระดับความเสี่ยง 
(%) 

ประเภทสินทรัพย 

0 - เงินสด 
- เงินสกุลทองถิ่นหรือเงินสกุลอ่ืนที่ฝากไวกับรฐับาลหรือธนาคารกลางใน
กลุม OECD 
- สิทธิเรียกรองที่มีหลักประกันเปนเงินสด หลักทรัพยรัฐบาลในกลุม 
OECD หรือค้ําประกัน โดยรัฐบาลดังกลาว 

20 - สินทรัพยที่เปนสิทธิเรยีกรองตอธนาคารในกลุม OECD หรือองคกรพหุ
ภาคี เชน  

• เงินกูหรือตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ําประกันโดยธนาคารที่จด
ทะเบียนในกลุม OECD  

• เงินกูระยะสั้นที่ใหแกธนาคารอื่นนอกกลุม OECD 

50 - เงินกูที่มีหลักทรัพยเปนทีอ่ยูอาศัยของผูจํานองเอง 

100 - เงินกูหรือสิทธิเรียกรองทีมี่ตอธุรกิจอ่ืน ๆ 
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 นอกจากนี้รายการนอกงบดุล (Off Balance Sheet) ที่ธนาคารพาณิชยมีภาระผูกพัน
จะตองแปลงคาเปนจํานวนเทียบเทาสินทรัพย (Credit Conversion Factor) โดยกําหนดการ
แปลงคาเปนรอยละ 1, 0.5, 0.2 และ 0 แลวนําไปคูณกับนํ้าหนักความเสี่ยงของสินทรัพยแตละ
ประเภทตามที่กําหนด จากนั้นนําไปรวมเปนสินทรัพยเสี่ยงทั้งหมดของธนาคาร  
 

จากตารางหากพิจารณาตามการจัดระดับความเสี่ยงเฉพาะดานสินเชือ่จะเปน ดังน้ี : 
 
ตารางที่ 6 แสดงการจัดระดับความเสีย่งเฉพาะดานสินเชื่อ 

ระดับความเสี่ยง 
(%) 

ประเภทสินเชื่อ 

0 - เงินใหสินเชือ่ที่กระทรวงการคลังค้ําประกัน 
- เงินใหสินเชือ่แกหรือที่รัฐบาลหรือธนาคารกลางในและนอกกลุม OECD 
ค้ําประกัน 
- เงินใหสินเชือ่ที่มีเงินฝากค้ําประกัน 

20 - เงินใหสินเชือ่แกหรือธนาคารพาณิชย ธนาคารรัฐ สถาบันการเงิน 
รัฐวิสาหกิจค้ําประกัน 
- เงินใหสินเชือ่แกหรือที่องคการของรัฐหรือธนาคารพาณิชยที่จดทะเบียน
ในกลุมประเทศ OECD ค้ําประกัน 
- เงินใหสินเชือ่แกหรือที่องคการระหวางประเทศค้ําประกัน 
- เงินใหสินเชือ่แกหรือที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนนอกกลุมประเทศ 
OECD ค้ําประกันซึ่งมีเวลาไมเกิน 1 ป 
- เงินใหสินเชือ่เพ่ือการสงออกตามเล็ตเตอรออฟเครดิต 
- เงินใหสินเชือ่ตามมติคณะรัฐมนตร ี

50 - เงินใหสินเชือ่แกหรือที่เทศบาลค้ําประกัน 
- เงินใหสินเชือ่เพ่ือการจัดหาที่อยูอาศัย 

100 - เงินใหสินเชือ่แกภาคเอกชน 
- เงินใหสินเชือ่แกหรือที่ธนาคารพาณิชยจดทะเบียนนอกกลุมประเทศ 
OECD ค้ําประกันที่มีเวลาเกินกวา 1 ป 
- เงินใหสินเชือ่ที่มิใชเงินสกลุของประเทศนั้นใหแกรัฐบาลหรือธนาคาร
กลางนอกกลุมประเทศ OECD ค้ําประกนั หรือเงินใหสินเชื่อที่มีจํานวน
เกินกวาหนี้สนิที่ธนาคารพาณิชยมีเงินสกุลน้ันอยู 
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 จะเห็นไดวาการจัดระดับความเสี่ยงจากการปลอยสินเชื่อดังกลาวขางตน ไมไดมองที่
ศักยภาพของสินเชื่ออยางแทจริง เน่ืองจากบางรายอาจมีความสามารถในการชําระคืนเงินกูสูง 
แตถูกจัดอยูในระดับความเสี่ยงสูง ซ่ึงทําใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนเพื่อสํารองไว
มากเกินความจําเปน ธนาคารจึงตองปรับตัวโดยลดสินเชื่อในหมวดธุรกิจน้ัน ๆ ลง และมุงเนน
หมวดที่มีความเสี่ยงในระดับต่ํา ซ่ึงสงผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร
ต่ําลงไปดวย  
 

 
 

 อยางไรก็ตาม การดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยตามหลัก 
Basel I ในปจจุบันยังมีจุดออน คือ  

1. การกําหนดระดับความเสี่ยงของสินทรัพยไมสะทอนภาพความเสี่ยงที่แทจริง  
 2. เงินกองทุนครอบคลุมเพียงความเสี่ยงดานสินเชื่อและดานการตลาดเทานั้น จุดออน
ดังกลาวทําใหธนาคารพาณิชยเลือกดํารงเฉพาะสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ําเพื่อ ที่จะดํารง
เงินกองทุนไมสูงเกินความจําเปน ทําใหโอกาสที่สินทรัพยมีคุณภาพแตมีความเสี่ยงสูงถูกตัด
ออกจากบัญชี  
 อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ Basel ไดมีการกําหนดหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน
ตอสินทรัพยเสี่ยง ของธนาคารขึ้นใหมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบเดิม เพ่ิมศักยภาพและความ
ม่ันคงของระบบสถาบันการเงินตอไป  
 หลักเกณฑการดํารงเงินกองทุนในอนาคต : Basel II 
 คณะกรรมการ Basel Committee on Banking Supervision ไดกําหนดหลักเกณฑ 
ใหมคือ Basel New Capital Accord (Basel II) เพ่ือเปลี่ยนแปลงเกณฑการดํารงเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหธนาคารพาณิชยตองดํารงเงินกองทุนตอ
สินทรัพยเสี่ยงเพ่ือปองกัน ความเสี่ยงหลัก 3 ประเภท ดังน้ี  
 1. ความเสี่ยงดานสินเชื่อ (Credit Risk) คือความเสี่ยงที่ใหสินเชื่อไปแลวจะไมไดรับคืน
บางสวนหรือทั้งจํานวน  
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 2. ความเสี่ยงดานการตลาด (Market Risk) คือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคา
ตลาดหรือสภาพคลองของตลาดที่สงผลกระทบตอทรัพยสิน หน้ีสิน หรือกําไรขาดทุนของ
ธนาคาร ไดแก การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย สภาพคลองอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตลาด  
 3. ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือความเสี่ยงที่เกิดจากความ
ผิดพลาดในการทํางานของบุคลากร ระบบงาน กระบวนการปฏิบัติงาน หรือเหตุการณภายนอก
อ่ืน ๆ หลักเกณฑใหมที่นํามาใชในการดํารงเงินกองทุนประกอบดวยเสาหลัก 3 ประการคือ  
 เสาหลักที่ 1 (Pillar I) เกี่ยวกับเงินกองทุน โดยเปนหลักเกณฑสําหรับกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงโดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งในดานสินเชื่อ (Credit Risk) ดานการตลาด 
(Market Risk) และดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) โดยเนนที่ความเพียงพอของเงินทุน
ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน  
 เสาหลักที่ 2 (Pillar II) เกี่ยวกับการกํากับดูแล โดยกําหนดใหธนาคารกลางของ
ประเทศสมาชิกเขามามีบทบาทในการกํากับดูแลใหธนาคารพาณิชยมีระบบการบริหารความ
เสี่ยงตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดี (International Best Practise) ดวยการแลกเปลี่ยนขอมูลและ
หารือรวมกันอยางใกลชิด  
 เสาหลักที่ 3 (Pillar III) เกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล กําหนดใหธนาคารพาณิชยเปดเผย
ขอมูล โดยเฉพาะการบริหารความเสี่ยงที่ตองมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงอยางเหมาะสม 
ไมวาจะเปนการบริหารลูกหนี้ โครงสรางทุน และตองเปนวิธีประเมินความเสี่ยงที่โปรงใส 
ตรวจสอบได เพ่ือเปนขอมูลแกนักลงทุนและผูฝากเงิน  
 นอกจากหลักเกณฑใหมดังที่กลาวมาแลว Basel II ยังกําหนดใหธนาคารตองมี
เงินกองทุนขั้นที่ 3 เพ่ิมเติม โดยมีคุณสมบัติ ดังน้ี เงินกองทุนขั้นที่ 3  
 - ตราสารหนี้ดอยสิทธิระยะสั้น (อยางนอย 2 ปขึ้นไป) 
 - ตราสารที่ออกโดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 
 - หามไถถอนกอนกําหนด เวนแตไดรับความเห็นชอบจากธนาคารกลางของประเทศ 
อ่ืน ๆ 
 - มีเง่ือนไขหามชําระดอกเบี้ยหรือเงินตนคืนหากการชําระเงินดังกลาว ทําใหอัตราสวน
เงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงของธนาคารพาณิชยต่ํากวาเกณฑที่กําหนด  
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 การบังคับใช Basel II จะเร่ิมจากกลุมประเทศ G-10 และประเทศพัฒนาแลวที่มีการ
เตรียมการมาพอสมควร โดยมีผลบังคับใชในป 2549 แตสําหรับประเทศไทยถึงแมจะมีการ
เตรียมการไปบางแลว แตธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) คาดวาจะพรอมดําเนินการไดภายใน
ป 2550-2551  
 
ตารางที่ 7 แสดงความแตกตางของหลักเกณฑการดํารงเงินกองทุน ระหวาง Basel I และ Basel II 

 
 
 หลักการดํารงเงินกองทุนรูปแบบใหมที่ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งดานสินเชื่อ การตลาด
และการดําเนินงาน ทําใหธนาคารมีความมั่นคงและมีศักยภาพมากขึ้น ซ่ึงธนาคารตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร การปรับโครงสรางการดําเนินงาน สงผลกระทบตอการดํารง
เงินกองทุน ดังน้ีคือ :  

 ปริมาณเงินกองทุนเปนไปตามสัดสวนสินทรัพยเสี่ยงที่มีอยูจริง จากการปรับ
หลักเกณฑการวัดความเสี่ยงของสินทรัพย ซ่ึงทําใหธนาคารพาณิชยมีความมั่นคงมากขึ้น  

 รูปแบบการบริหารความเสี่ยงมีความยืดหยุนมากขึ้น ไมวาจะเปนการกําหนดตัวชี้วัด
ความเสี่ยง หรือการแยกหมวดการประเมินสินทรัพยและการประเมินตามประเภทธุรกิจออกจาก
กัน ทําใหธนาคารปรับใชรูปแบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสินทรัพยที่มีมากที่สุด  

 ธนาคารมีผลประกอบการดีขึ้น จากความคลองตัวในการปลอยสินเชื่อแกลูกหนี้ที่มี
ความเสี่ยงต่ํา คือ มีความสามารถในการชําระหนี้โดยไมตองอิงตามหลักการความเสี่ยงของ
สินทรัพยแบบเดิม  

 ธนาคารตองดํารงเงินกองทุนมากขึ้นสําหรับธุรกิจที่ใชวัตถุดิบที่มีลักษณะเฉพาะ หรือ
ถือครองหลักทรัพย หรือมีภาระหนี้สินติดพันกับธนาคารอื่น  
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 การคิดดอกเบี้ยหรือตนทุนทางการเงินของธุรกิจตาม Basel I จะยึดตามประเภท
ธุรกิจ แต Basel II จะดูยอดกําไรสุทธิของกิจการ ซ่ึงทําใหเห็นผลการดําเนินงานของกิจการวามี
ความสามารถชําระหนี้ไดมากนอยเพียงใด ทําใหลูกคามีตนทุนทางการเงินตามความสามารถ
ของกิจการจริง ๆ  
 อยางไรก็ตาม การบังคับใชหลัก Basel II น้ีจะสงผลกระทบโดยตรงตอการดําเนินงาน
ของธนาคารโดยเฉพาะ การบริหารความเสี่ยง ซ่ึงตามเกณฑของคณะกรรมการ Basel ดังกลาว
ขางตน ทําใหธนาคารตองเตรียมรูปแบบ (Model) การบริหารความเสี่ยงใหมีความรัดกุมและวัด
ความเสี่ยงไดจริง ทั้งในดานสินเชื่อ การตลาด และการดําเนินงาน โดยเกณฑที่จะนํามาใชจริง
สําหรับธนาคารพาณิชยไทยนั้น ธปท.จะประกาศในเดือนมิถุนายน 2547 ซ่ึงทําใหเปนที่ชัดเจน
วาแนวทางการดํารงเงินกองทุนและ การบริหารความเสี่ยงของธนาคารพาณิชยจะเปนอยางไร
ตอไป  

2.9.2 บทวิเคราะหและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 กิตติ สิริพัลลภ ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดเขียนบทวิเคราะห เร่ืองการสรางคุณคาใหตรายี่หอ ใน 

www.bus.tu.ac.th/usr/kitti/brand.doc วา 

 “ตรายี่หอ” เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จทางการตลาด  ตรายี่หอชวยให
นักการตลาดแยกแยะสินคาหรือบริการของตนออกจากผูอ่ืน ตรายี่หอชวยใหผูบริโภคจําไดวา  
ประทับใจสินคาหรือบริการใด  ซ่ึงจะมีผลตอการกลับมาหาซื้อยี่หอใหถูกใจได  ศาสตราจารย  
สตีเวน  คิง ปรมาจารยทางการตลาดไดกลาวไววา  “สินคาคือสิ่งที่ผลิตในโรงงาน  ตรายี่หอคือ
สิ่งที่ผูบริโภคเลือกซื้อ  สินคาคือสิ่งที่ผูบริโภคใช”  คํากลาวประโยคนี้สะทอนสัจธรรมทาง
การตลาดถึงความสําคัญของตรายี่หอ  สินคาที่ผลิตจากโรงงานเดียวกัน แตยี่หอตางกัน ความ
นิยมชมชอบของผูบริโภคยอมแตกตางกันดวย 
 เวลาที่เปลี่ยนไป  ปจจัยทางการตลาดยอมเปลี่ยนแปลงตามไปดวย  และยอมสงผลตอ
การใหความสําคัญในตรายี่หอของผูบริโภค  ในยุคที่เศรษฐกิจเฟองฟูกอนฟองสบูจะแตก  คน
ไทยในกลุมหนึ่งที่อยูในสังคมเมือง มีฐานะ มีการศึกษา ทั้งกลุมที่ถูกเรียกวา”ยับป” (อายุระหวาง 
30 – 45 ป)  และพวก “เบบี้บูมเมอร”  (อายุ  45 ป ขึ้นไป) เปนกลุมที่บูชาตรายี่หอที่มีชื่อเสียง
โดยไมคอยมีเหตุผล  เขาเหลานี้แยกแยะตนเองจากมนุษยกลุมอ่ืนดวยการใชผลิตภัณฑที่ตรา
ยี่หอมีชื่อเสียง ราคาแพง โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติของสินคานอยมาก  เขาเหลานี้สวน
ใหญมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ (Product  Knowledge)  นอยมาก  รูจักเพียงฉาบฉวย 
ตัดสินใจซื้อสินคาไดอยางรวดเร็ว  เพราะปจจัยที่สําคัญที่สุดที่เขาใชในการตัดสินใจซื้อคือ 
“ความดังของตรายี่หอ” การใชสินคาเหลานี้จะเร่ิมตนจากผูมีฐานะดีอยูในสังคมชั้นสูง  ตอมาเมื่อ
เศรษฐกิจเฟองฟู เศรษฐีใหมเกิดขึ้นมากมาย  กลุมเศรษฐีใหมจึงตองการเครื่องหมายในการชี้
สถานะทางสังคม  จึงเลียนแบบเศรษฐีเกาดวยการใชสินคายี่หอดังๆ เหลานั้น  ยุคนั้นจึงเปนยุค
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ของ “ภาพลักษณของตรายี่หอ” (Brand Image) ซ่ึงเกิดการแขงขันและเลียนแบบกันอยางมาก 
เศรษฐีใหมพยายามเลียนแบบเศรษฐีเกา  เศรษฐีเกาจึงพยายามหาสินคาที่มีราคาสูงขึ้น  เพ่ือ
หนีเศรษฐีใหม  เชน  เคยใชกระเปา “หลุยส  วิตตอง”  จะเร่ิมหันมาใช “แชนแนล” เคยใสรองเทา 
“แบลลี่”  เริ่มหันไปใช “มอริชชี่” และพฤติกรรมเหลานี้ไดระบาดมายังบุตรหลานของคนเหลานี้
ดวย 
 เม่ือฟองสบูเริ่มแตก  อํานาจซื้อของผูบริโภคเริ่มลดลง  ผูบริโภคจึงมี “เหตุผล”  ในการ
เลือกซื้อสินคามากขึ้น  เขาเริ่มถามตัวเองวา “จายแพงกวาทําไม” ทําใหความสําคัญของตรา
ยี่หอดานภาพลักษณ (Image) เริ่มลดลง  เขาเริ่มแสวงหาตรายี่หอที่มีคุณคา (Equity) มากขึ้น  
เร่ิมถามหา  “ความสมเหตุสมผล” ในการจายเงินซื้อสินคามากขึ้น นอกจากกลุมน้ีแลว คนรุน
ใหมที่ เ พ่ิงทํางานก็เปนอีกกลุมหน่ึงที่ใหความสําคัญกับ “คุณคา” ของตรายี่หอมากกวา
“ภาพลักษณ” เชนกัน  ดังน้ัน  ยุคนี้นักการตลาดจึงควรปรับปรุงกลยุทธดานตรายี่หอของ
ผลิตภัณฑจากการสรางภาพลักษณใหตรายี่หอ (Brand Image)  มาสรางคุณคาใหตรายี่หอ 
(Brand Equity) แทน 
 คุณคาของตรายี่หอ  (Brand Equity)  หมายถึง  ยี่หอของสินคาที่ผูบริโภคมองเห็นวามี
คุณคา เปนยี่หอที่ผูบริโภคมีทัศนคติที่ดีตอคุณสมบัติของสินคาและชื่นชอบตรายี่หอน้ัน 
 
 การสรางตรายี่หอใหมีคุณคาทําไดดังน้ี 
  1. สรางความซาบซึ้งใหคุณภาพของตรายี่หอ ( Appreciation  of Quality) 
   2. การสรางปจจัยเชื่อมโยงตรายี่หอกับสิง่ใดสิ่งหน่ึง (Brand Association) 
   3. ทําใหตรายีห่อเปนที่รูจัก (Brand Awareness) 
   4. สรางความซื่อสัตยตอตรายี่หอ (Brand Loyalty) 
   5. สรางปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหตรายี่หอมีคุณคา (Other Proprietary Brand 
Assets) 
 
 1.สรางความซาบซึ้งถึงคุณภาพของตราสินคา (Appreciation of Quality) 
 ความซาบซึ้ งถึงคุณภาพของสินคา  หมายถึง  การที่ผูบ ริโภครับรูถึงคุณภาพ 
ทุกประการของสินคาหรือบริการแลวเกิดความประทับใจในสินคาหรือบริการนั้น “ความซาบซึ้ง 
(Appreciation)” แตกตางจาก “ความพอใจ (Satisfaction) “ ในประเด็น “ความคาดหวัง 
(Expectation)“ ความพอใจ ของลูกคาเกิดขึ้นจากการที่สินคาหรือบริการเปนไปตามความ
คาดหวังของเขา   สวนความซาบซึ้ง เกิดจากการที่ลูกคาไดรับสินคาหรือบริการเหนือความ
คาดหวังของเขา  ดังนั้น เมื่อเขาเกิดความซาบซึ้งแลวเขายอมใหความสําคัญกับสินคายี่หอ
น้ัน 
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  สินคาหรือบริการที่ผูบริโภคเกิดความซาบซึ้ง จะไดรับผลประโยชนหลาย
ประการดังน้ี 
  - เปนเหตุผลทําใหซ้ือสินคา (Reason-to-Buy) คนไขที่เขารับการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลที่พนักงานมีความกระตือรือรนที่จะชวยเหลือ  แพทยและพยาบาล
ใหการดูแลรักษาอยางดี  โรงพยาบาลสะอาด และอุปกรณการแพทยที่ทันสมัย  มีที่จอดรถ
จํานวนมาก และตั้งอยูในทําเลที่ดี  ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนเหตุผลใหคนไขรายน้ันเม่ือมีความ
จําเปนที่จะตองไปโรงพยาบาล เขาจะแนวแนที่จะไปโรงพยาบาลนั้น และเขายังแนะนําใหญาติ
หรือคนรู จักใหทราบดวย เม่ือญาติหรือคนรู จักรับทราบก็จะเปนเหตุผลที่เขานั้นเลือกไป
โรงพยาบาลนั้น ถาเขาตองการใชบริการ 
  - ทําใหสินคามีตําแหนงที่ม่ันคง (Strong Position) “คุณภาพ” เปนตําแหนงที่มี
ความมั่นคงสําหรับสินคาหรือบริการ เพราะหมายถึงความเปนที่หน่ึงของสินคาหรือบริการนั้น 
เม่ือเปรียบ เทียบกับสินคาอ่ืนที่อยูในประเภทเดียวกัน ซ่ึงนับวาเปนทรัพยสินที่สําคัญของตรา
ยี่หอน้ัน  เพราะการที่มีตําแหนงที่ม่ันคงทําใหการใชจายงบประมาณดานการตลาดอื่นๆ เชน 
การโฆษณาหรือการสงเสริมการขายสามารถประหยัดลงได เพราะเนื่องจากลูกคามักจะไม
เปลี่ยนใจไปใชสินคายี่หออ่ืน บริษัทจึงไมจําเปนตองทุมเทงบประมาณดานนี้มาก 
  - ราคาสินคาอยูในระดับสูง (A Price Premium) เม่ือผูบริโภคเกิดความซาบซึ้ง
ในคุณภาพสินคา เขายอมยินดีจายเงินซื้อสินคาหรือบริการนั้นในราคาสูงกวาสินคาหรือบริการ
อ่ืน ซ่ึงการที่บริษัทสามารถตั้งราคาไดสูง ยอมทําใหรับกําไรสูงดวยเชนกัน 
  - ชองทางการจัดจําหนายสนใจ (Channel  Member Interest) การที่สินคามี
คุณภาพ ทําใหผูบริโภคมีความซื่อสัตยตอตรายี่หอสูง ผลที่ตามมาก็คือ สินคายี่หอน้ันขายได
อยางสม่ําเสมอ  จึงเปนที่นาสนใจของพอคาสง  พอคาปลีก หรือรานคาที่ทันสมัย  ที่ขายสินคาที่
มีคุณภาพนั้น   นอกจากนี้ชื่อเสียงของสินคาที่มีคุณภาพ ทําใหผูที่ไมเคยใชสินคายี่หอน้ันสนใจ
และตองการทดลองใช  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอรานคา ทําใหไดลูกใหมเพ่ิม  และทําใหรานคา
สามารถขายสินคาชนิดอ่ืนไดดวย 
  - ทําใหสามารถขยายสายผลิตภัณฑ (Brand Extension) เม่ือผูบริโภคซาบซึ้ง
ในตรายี่หอใดยี่หอหน่ึง  ตรายี่หอน้ันยอมเปรียบเสมือนทรัพยสินที่มีคาของบริษัท เพราะบริษัท
สามารถนําตรายี่หอน้ันไปใชกับสินคาใหม ๆ ของบริษัทที่จะนําออกสูตลาดได และบริษัทจะใช
งบประมาณในการโฆษณาหรือการขายนอยกวาการสรางตรายี่หอใหม 
  ปจจัยที่เปนขอบงชี้คุณภาพของสินคามีความแตกตางกับปจจัยที่เปนขอบงชี้
คุณภาพของบริการดังน้ี 
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 คุณภาพของสินคา (Product Quality) 
 ในการรับรูของผูบริโภค  ปจจัยเหลานี้เปนขอบงชี้วาสนิคานั้นมีคุณภาพ คือ 
  - การทํางานของสินคา (Performance)  หมายถึง สินคานั้นตองทํางานไดตาม
คุณสมบัติของสินคา  เชน เครื่องซักผาสามารถซักผาไดสะอาด 
  -รูปลักษณ (Feature) ดีในที่น้ีหมายถึง การออกแบบรูปรางลักษณะของสินคา
ใหสะดวกในการใชแชมพูที่ยากลําบากในการเปด-ปดฝา หรือเน้ือแชมพูไหลออกจากขวดไม
สะดวก เหลานี้คือ สินคามีรูปลักษณไมดี 
  - นาเชื่อถือ (Realiability) หมายถึง สินคานั้นใชไดดีทุกครั้ง  เชน เครื่องตัด
หญาที่ใชตัดหญาไดดีทุกครั้ง ไมใชบางครั้งใชได  บางครั้งใชไมได 
  - ความคงทน (Durability) สินคาไมแตกหักหรือเสียหายงาย  มีอายุการใชงาน
ยาวนาน 
  -ความสามารถของการบริการ (Service ability) สินคาที่ตองการบริการกอน
หรือหลังการขาย บริการนั้นจะมีประสิทธิภาพ ผูบริการตองมีความรูความสามารถในเรื่องที่
ใหบริการและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชบริการอยางดีเยี่ยม 
  - ภาพลักษณโดยรวมดูดี (Fit and Finish) สินคาที่ดูมีคุณภาพเม่ือพิจารณาทุก
ปจจัยโดยรวมของสินคานั้นจะตองดูวาเปนสินคาที่มีคุณภาพดี  เชน  รูปรางลักษณะสวยงาม 
ขนาดเหมาะสม วัสดุที่ใชประกอบดูแข็งแรง การประกอบประณีต  เปนตน 
 

คุณภาพของบริการ (Service Quality) 
 ปจจัยที่บงชี้วาบริการนั้นมีคุณภาพ  มีดังตอไปน้ี 
  - สามารถจับตองได (Tangibles) โดยปกติบริการเปนสิ่งที่จับตองไมได ทําให
การรับรูในคุณภาพคอนขางไมชัดเจน  ดังน้ัน  บริการที่ ดีควรสรางหลักฐาน (Manage 
Evidence)ใหเห็นชัดวา บริการนั้นมีคุณภาพหลักฐานที่จะสรางนั้น  ไดแก อาคาร อุปกรณ 
เครื่องอํานวยความสะดวก และบุคลากร  ตัวอยางเชน  ความหรูหราดวยการออกแบบที่ทันสมัย
ของโรงแรม อุปกรณทันสมัยที่ใชในโรงแรม  การตกแตงหองตางๆ ในโรงแรมที่สวยงาม แกวนํ้า 
และภาชนะอื่นๆ ที่หอกระดาษไวกอนใช  และเครื่องแบบที่สวยงามสะอาดของพนักงานใน
โรงแรม เหลานี้เปนเหลักฐานแสดงวาโรงแรมนั้นมีคุณภาพ 
  - นาเชื่อถือ (Reliability) ในที่น้ีหมายถึง ความถูกตองในการคิดคาบริการ
รานอาหารที่คิดราคาตรงกับจํานวนอาหารที่ลูกคาสั่ง ลูกคายอมใหความเชื่อถือ และไมรังเกียจที่
จะกลับไปรับประทานอาหารที่รานนั้นอีก  ตรงกันขามกับรานอาหารที่คิดเงินเกินกวาความเปน
จริงยอมทําใหลูกคาหมดความเชื่อถือ และไมกลับไปใชบริการที่รานอาหารนั้นอีก 
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  - มีความรู (Competence) ผูใหบริการที่มีคุณภาพตองเปนผูมีความรูในเรื่องน้ัน 
เชน ชางซอมรองเทา ตองมีความรูในเรื่องการซอมรองเทา ทาทางขณะซอมรองเทา ตองดูวามี
ความสามารถ มีความกระฉับกระเฉง คลองแคลว ซ่ึงทําใหผูเอารองเทาไปซอมเกิดความมั่นใจ 
  - มีความรับผิดชอบ (Responsiveness) เม่ืออูซอมรถยนตสัญญากับลูกคาวา 
จะซอมรถยนตใหเสร็จภายใน 3 วัน อูแหงน้ันตองทําใหเสร็จในเวลา 3 วัน ชางซอมทีวีที่ซอมผิด 
ทําใหทีวีเสีย ตองรับผิดชอบใหอยูในสภาพที่ดี โดยไมปดความผิดใหเจาของทีวี 
  - มีจิตใจงาม (Emphaty) ผูใหบริการที่มีคุณภาพตองเปนผูมีจิตใจงามจึงจะเปน
ผูกระตือรือรนในการใหบริการผูอ่ืน เต็มใจชวยเหลือโดยไมรังเกียจ 
 
  2.การสรางปจจัยเชื่อมโยงกับตรายี่หอ (Brand Association) คือ 
 การที่ นักการตลาดพยายามสรางสิ่งใดสิ่งหน่ึงของผลิตภัณฑ เชน คุณลักษณะ 
คุณสมบัติ หรือคุณประโยชน แลวเชื่อมโยงสิ่งน้ันใหผูบริโภครับรูวา เปนผลิตภัณฑประเภทใด 
เม่ือเชื่อมโยงแลว  จะทําใหผูบริโภคเกิดภาพลักษณ (Image) ของผลิตภัณฑ และทราบถึง
ตําแหนงหรือจุดยืน (Brand Position) ของผลิตภัณฑน้ัน ตัวอยางเชน การที่ลูกอมฮอลลออก
สินคาใหม  มีขนาดใหญกวาเดิม  ผูผลิตไดเอาคุณสมบัติของฮอลลคือ  “ขนาดใหญ” เปนปจจัย
เชื่อมโยงระหวางลูกอมฮอลลกับผูบริโภค  ใหผูบริโภครับรูวา ฮอลลชนิดใหมมีขนาดใหญ
กวาเดิม  ดังน้ัน อาจกลาวไดวาการสรางปจจัยเชื่อมโยงกับตรายี่หอคือ  การกําหนดตําแหนง
ผลิตภัณฑน่ันเอง 
 การสรางสิ่งเชื่อมโยงทําใหผูบริโภคเขาใจในผลิตภัณฑดียิ่งขึ้น  ซ่ึงจะกอใหเกิด
ประโยชนหลายประการ  ดังน้ี 
  1) ความโดดเดน (Differentiation) ของสินคา เปนประโยชนเม่ือสินคามีความ
โดดเดนดานใดดานหนึ่ง เชน ผงซักฟอกมีสารซักผาไดขาวกวา ความโดดเดนเหลานี้เม่ือ
เชื่อมโยงไปที่ตัวสินคา ทําใหผูบริโภคเขาใจสินคาไดดียิ่งขึ้น ถาสินคามีความโดดเดน แต
ผูบริโภคไมรับรูหรือไมเขาใจ ความโดดเดนนั้นจะไมกอใหเกิดประโยชน  ดังน้ัน การเชื่อมโยง
ความโดดเดนกับสินคาทําใหความโดดเดนกลายเปนขอไดเปรียบของคูแขงขัน 
  2) เปนเหตุผลที่ทําใหผูบริโภคซื้อสินคา (Reason-to-Buy) สิ่งที่นักการตลาดใช
เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑสวนใหญมักจะเปนคุณสมบัติที่เปนประโยชนตอผูบริโภค ดังนั้น เม่ือ
ผูบริโภคไดรับทราบคุณประโยชนเหลานั้น เขาจะตัดสินใจซื้อสินคานั้น เชน การที่ผูบริโภคกลุม
หน่ึงไปที่หางโลตัส เพราะรับรูวาโลตัสเปนหางสรรพสินคาที่ขายสินคาราคาถูกทุกวัน ซ่ึงเปน
ตําแหนงของหางสรรพสินคาโลตัส 
  3) ทําใหเกิดทัศนคติหรือความรูสึกที่ดี (Positive Attitudes/Feeling) การระบุ
บางสิ่งบางอยางที่ดีของผลิตภัณฑใหผูบริโภครับทราบ  จะทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอ
ผลิตภัณฑ และจะเปนผลทําใหซ้ือสินคานั้น  ตัวอยางเชน  เครื่องสําอางเพี๊ยซ  โฆษณาให
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ผูบริโภคตระหนักถึงการใชเครื่องสําอางจากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียเงินตรา
ตางประเทศ  ซ่ึงไมเปนการสมควรอยางยิ่ง โดยเฉพาะในระยะเวลาที่ประเทศกําลังประสบ
ปญหาดานภาวะเศรษฐกิจ การ โฆษณาเชนนี้ ทําใหผูบริโภคเกิดทัศนคติที่ดีตอเพ๊ียซ ซ่ึงเปน
เครื่องสําอางของไทย กรณีเชนน้ี เพ๊ียซใชความเปนไทยเชื่อมโยงกับตัวสินคา และทําให
ผูบริโภคเกิดความรูสึกที่ดีตอยี่หอเพ๊ียซในที่สุด 
  4) เปนจุดเริ่มตนของการขยายตรายี่หอ (Basis For Extensions) ปจจัยที่ดีที่
บงบอกความเปนผลิตภัณฑน้ัน เม่ือเปนที่ยอมรับของผูบริโภคจะเปนประโยชนตอบริษัทในการ
ใชตรายี่หอกับสินคาชนิดอ่ืนๆ ของบริษัทตอไป 
 สําหรับวิธีการการสรางปจจัยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ (Brand Association) หรือวิธีการ
กําหนดตําแหนงของตรายี่หอ (Brand Positioning) มีวิธีการดังตอไปน้ี 
  - คุณลักษณะของสินคา (Product Attributes) เปนการนําเอาคุณลักษณะของ
สินคามาเปนปจจัยในการกําหนดตําแหนงหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้เปน
คุณสมบัติที่พิเศษกวาคูแขงขัน เชน นมหนองโพ เปนนมโคแท 100 เปอรเซ็นต 
  - ผลประโยชนที่ลูกคาไดรับ (Customer Benefits) เปนการนําเอาผลจากการใช
สินคาหรือบริการนั้น มาเปนปจจัยในการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ เชน บริษัท การบินไทย 
จํากัด (มหาชน) วางตําแหนงเปนสายการบินที่ผูโดยสารจะไดรับความสะดวกสบาย ผูโดยสาร
สามารถนอนหลับไดอยางสบายในขณะเดินทาง 
  - ราคาของผลิตภัณฑเม่ือเทียบกับคูแขง (Relative Price) เปนการนําเอาราคา
ของสินคาหรือบริการของบริษัทที่ไดเปรียบกวาคูแขงขัน โดยทั่วไปคือ ราคาถูกกวา มาเปน
ปจจัยในการกําหนดตําแหนงหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ เชน หางสรรพสินคาโลตัสเปนหางฯ ที่
ขายสินคาราคาถูกทุกวัน 
  - การใช (Use/Application) วิธีน้ีเปนการนําไปใชงานหรือวิธีการใชสินคาหลัง
บริการนั้น มาเปนปจจัยในการกําหนดจุดยืนของผลิตภัณฑ เชน ซุปกระปองแคมเบล วาง
ตําแหนงเปนอาหารกลางวัน 
  - ลูกคาหรือผูใช  (Customer/User)  เปนการเชื่อมโยงลูกคากับสินคาหรือ
บริการ วิธีน้ีเปนการบงบอกชัดเจนวากลุมเปาหมายเปนใคร? เชน เครื่องสําอางทเวลพลัส เปน
เครื่องสําอางสําหรับวัยรุนที่มีอายุตั้งแต  12 ปขึ้นไป 
  - บุคลิกภาพ (Personality) เปนการนําเอาบุคลิกภาพของลูกคามากําหนด
บุคลิกภาพของสินคา แลวนําปจจัยน้ีมากําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ เชน เครื่องด่ืมเปปซ่ี
สําหรับคนรุนใหม 
  - คูแขงขัน (Competitions) วิธีน้ีนําเอาคุณสมบัติของคูแขงขันมาเปนขอ
เปรียบเทียบกับสินคา หรือบริการของบริษัท เชน บริษัท เอวิส จํากัด ผูใหบริการรถเชา ซ่ึงเขาสู
ตลาดรถเชาชากวาบริษัท เฮิรซ จํากัด ซ่ึงเปนผูนําตลาด ดังน้ัน ตําแหนงผลิตภัณฑที่บริษัท เอ
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วิส จํากัด ใชคือ “เราเปนหมายเลข 2 เราจึงพยายามมากกวา” ซ่ึงเปนการบงบอกวาบริษัทผูนํา
ใหญเกินไปที่จะบริการไดทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  - ประเทศหรือสภาพภูมิศาสตร(Country or Geographic Area) เปนการนําเอา
แหลง ผลิตของสินคามากําหนดตําแหนงของสินคา การกําหนดนี้จะเหมาะสมกับสินคาที่มาจาก
ประเทศนั้น หรือแหลงผลิตที่มีชื่อเสียง และเปนที่ยอมรับกันในกลุมเปาหมาย เชน เบ็ค เปน
เบียรเยอรมัน 
 
 3. ทําใหตรายีห่อเปนที่รูจัก (Brand Awareness) 
 คําวา “การรูจัก” หมายถึง การที่ผูบริโภคสามารถจําชื่อตรายี่หอของสินคาและบริการ
ประเภทใดประเภทหนึ่งได ตัวอยางเชนเม่ือถามวา “รูจักสบูยี่หออะไรบาง” ผูบริโภคตอบวา 
“ลักส โพรเทค จอหนสัน นกแกว” สบู 4 ยี่หอดังกลาวเปนสบูที่ผูบริโภครูจัก 
 โดยทั่วไปผูบริโภคจะเริ่มตนจากการไมรูจักตรายี่หอ จนกระทั่งผูขายทําการสื่อสารไป
ยังผูบริโภค  ผูบริโภคจึงเริ่มรูจักและเม่ือไดยินชื่อตรายี่หอบอย ๆ เขาจะจําได และจําไดเปนชื่อ
แรกในที่สุด ตามรูปขางลางนี้ 

 

 
 

รูปภาพที่ 6 แสดงลําดับการรูจักตรายี่หอ 
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 ประโยชนของการรูจักตรายีห่อ 
 การรูจักตรายีห่อทําใหเกิดประโยชน 2ประการ ดังน้ี 
  1. เปนจุดเริ่มตนที่ทําใหผูบริโภครับรูถึงคุณลักษณะของสินคา (Staring for 
Brand  Knowledge)การที่ผูบริโภครูจักชื่อของสินคาเปนบันไดขั้นแรกที่จะนําไปสูการรับรู
เกี่ยวกับลักษณะ  รูปราง คุณสมบัติ คุณประโยชน และวิธีการใชของสินคา ซ่ึงทําใหผูบริโภค
เกิดความรูในสินคา (Product Knowledge) ในที่สุด ตัวอยางเชน  เม่ือผูบริโภคไดยินชื่อยี่หอ 
“แมคโดนัลด” เขาจะตองคนหาขอมูลของแมคโดนัลดตอไป และทําใหเขารูจักแฮมเบอรเกอร
ชนิดตางๆ เฟรนชไฟร พายประเภทตาง ๆ กาแฟ เครื่องด่ืมตางๆ ชุดของพนักงาน การจัดราน 
พ้ืนที่สําหรับเด็กเลน เปนตน 
  2. เปนการสรางความคุนเคย (Familiarity) ระหวางสินคาและผูบริโภค เม่ือ
ผูบริโภคไดยินชื่อยี่หอใดย่ีหอหน่ึงบอยๆ เขาจะเกิดความคุนเคย และรูจักสินคานั้นเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ เชนกัน 
 
 การรูจักตรายีห่อของผูบริโภคแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 
  1. การรูจักแบบระลึกได (Brand Recall) หมายถึง การที่ผูบริโภคเอยชื่อยี่หอ
ของสินคาไดเอง โดยไมตองมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดชวยใหเขาระลึกถึง เชน เม่ือถามวารูจักแชมพูยี่หอ
ใดบาง ยี่หอที่ผูบริโภคตอบไดเองเปนยี่หอที่ผูบริโภคจําไดแบบระลึกได 
  2. การรูจักแบบมีสิ่งกระตุน (Brand Recognition) หมายถึง การที่ผูบริโภคเอย
ชื่อยี่หอสินคาไมไดเอง แตจะตองมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงชวยเตือนความทรงจํา เชน เห็นโฆษณา ไดยิน
เร่ืองราวบางอยางเกี่ยวกับยี่หอน้ัน หรือสิ่งกระตุนอ่ืนๆ เพ่ือเตือนความทรงจําใหกับผูบริโภค 
เสียงบีบแตรของรถไอศกรีมวอลล เสียงกดกริ่งประตูพรอมพูดวา “มิสทีนมาแลวคะ” ของ
เครื่องสําอางมิสทีนจะเปนตัวกระตุนใหผูบริโภคระลึกถึงยี่หอดังกลาว ซ่ึงเปนสิ่งแสดงวา 
ผูบริโภคมีความคุนเคยกับสินคานั้น 
  3. การรูจักตรายี่หอทําใหผูบริโภคซื้อสินคา (Brand to be Consider) สินคาที่
ผูบริโภคซื้อจะตองเปนสินคาที่เขารูจักเทานั้น  เพราะฉะนั้นการที่ผูบริโภครูจักยี่หอใดยี่หอหน่ึง
เปนอยางดี สินคายี่หอน้ันจะมีโอกาสที่ผูบริโภคเลือกซื้อในที่สุด 
 
 วิธีทําใหตรายีห่อเปนที่รูจัก 
 เพ่ือใหผูบริโภครูจักสินคาทั้งแบบระลึกไดเองและมีตัวกระตุน มีวิธีการสรางความรูจัก
ดังน้ี 
  - สรางความเดนในสินคา หรือตรายี่หอ (Be Different) เพ่ือใหเปนที่สนใจของ
ผูบริโภค การทําสินคาใหแตกตางจากคูแขงขันจะทําใหผูบริโภครูจักสินคานั้นไดเร็วขึ้น 
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  - ใชคําขวัญหรือเสียงเพลง (Involve Slogan or Jingle) เปนการสรางคําขวัญ 
หรือเพลงที่ประทับใจจะทําใหผูบริโภครูจักสินคานั้นเร็วขึ้น  เชน ลูกอมฮอลลโฆษณาวา “ที
ฮอลลใหม ทําไมใหญขึ้น “ ทําใหผูบริโภคจํายี่หอฮอลลได เพลง “Light Here Waiting” ทําให
ผูบริโภครูจักยี่หอ “ชีวาสส” 
  - การใชสัญลักษณ (Symbol Exposure) ผูบริโภคจะเชื่อมโยงสัญลักษณกับตรา
ยี่หอของสินคา เชน ภาพหอยเชลล ทําใหผูขับรถยนตนึกถึงนํ้ามันยี่หอเชลล สัญลักษณรวงขาว 
ทําใหผูฝากเงินนึกถึงธนาคารกสิกรไทย 
  - การสื่อสารถึงผูบริโภค (Communication) การสื่อสารถึงผูบริโภคทําให
ผูบริโภคไดรับทราบรายละเอียดของสินคา ซ่ึงจะทําใหเขารูจัก และจําตรายี่หอของสินคาได ซ่ึง
อาจจะใชวิธีโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือการสื่อสารในรูปแบบตางๆ 
  - การเปนสปอนเซอรในกิจกรรมตางๆ (Event Sponsorship) กิจกรรมที่เกิดขึ้น 
เชน การแขงขันเทนนิส วิ่งการกุศล การจัดคอนเสิรต เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่อยู
ในความสนใจของกลุมเปาหมายตางๆ ดังน้ัน การเปนสปอนเซอรในกิจกรรมเหลานี้จะทําให
ผูบริโภครูจักตรายี่หอของสินคาไดเร็วขึ้น 
  - การใชกลยุทธขยายตรายี่หอ  (Consider Brand Extension) หมายถึง การใช
ตรายี่หอของสินคากับสินคาอ่ืนๆ อีก เพ่ือใหเกิดการตอกย้ําในตรายี่หอ และเม่ือผูบริโภคเห็น
สินคาแตละชนิดจะทําใหเกิดการระลึกถึงยี่หอน้ัน  เชน การที่นํ้าอัดลมยี่หอโคคา-โคลา หรือโคก 
ผลิตเสื้อ กางเกง หมวก รม แกวนํ้า จานรองแกว เครื่องเขียน ฯลฯ โดยมีตรายี่หอ “โคก” อยูบน
สินคาเหลานี้  เม่ือผูบริโภคเห็นสินคาแตละชนิดจะเปนการตอกย้ําใหเขาระลึกถึงยี่หอ “โคก” 
อยูเสมอ 
  - การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การสงเสริมการขายเปนวิธีหน่ึงที่มี
ประสิทธิภาพมากในการสรางความรูจักตรายี่หอ เพราะผูบริโภคมักจะใหความสนใจตอ 
การสงเสริมการขาย ตัวอยางเชน บริษัท เอ ไอ เอส จํากัด จัดสงเสริมการขายสําหรับ
โทรศัพทมือถือจีเอสเอ็ม 900 โดยโฆษณาวา  “กลางคืนโทรฟรี กลางวันนาทีละบาท” 
กลยุทธน้ีสามารถเรียกรองใหผูบริโภคหันมาสนใจรับจีเอสเอ็ม 900 ไดเปนจํานวนมาก 
 
 4. ความซื่อสัตยตอตรายี่หอ (Brand Loyalty) 
 ความซื่อสัตยตอตรายี่หอ หมายถึง  การที่ผูบริโภครักและศรัทธาในสินคายี่หอหน่ึงจน
ยากที่จะเปลี่ยนใจไปใชสินคายี่หออ่ืน  ผูบริโภคจะมีความรูสึกคุนเคยกับตรายี่หอน้ัน ความ
ซ่ือสัตยตอตรายี่หอมีหลายระดับ ดังรูปขางลางนี้ 
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รูปภาพที่  7 แสดงระดับความซื่อสัตยกบัตรายี่หอ 
 
 จากรูป : ระดับลางสุดเปนระดับที่ผูบริโภคไมมีความชื่นชอบสินคายี่หอใดเปนพิเศษ 
ดังน้ัน ปรากฏการณที่เกิดขึ้น คือ ในการซื้อสินคา ผูบริโภคจะพรอมที่เปลี่ยนจากยี่หอหน่ึงอยาง
งายดาย ในระดับที่สูงขึ้นไปคือ  ผูบริโภคมีความพอใจตอสินคายี่หอใดยี่หอหน่ึง และซ้ือสินคา
น้ันดวยความเคยชิน ตัวอยางเชน  เคยซื้อแชมพูซันซิล เม่ือเขาไปในหางสรรพาหาร 
(Supermarket) ดวยความเคยชินเขาจะซื้อแชมพูซันซิล แตอยางไรก็ตาม  เขาพรอมจะเปลี่ยน
ใจไปใชแชมพูยี่หออ่ืนถามีเหตุผลเพียงพอ  อาทิเชน  ถายี่หออ่ืนมีราคาถูกกวาในขณะที่
คุณสมบัติเทากัน หรือยี่หออ่ืนมีสวนผสมของสารบํารุงเสนผมที่มากกวา  เปนตน  ในระดับที่
สูงขึ้นไปเปนระดับของความพอใจมาก ในระดับน้ีผูบริโภคเปลี่ยนใจไปใชสินคายี่หออ่ืนยากกวา
ระดับที่สองเพราะเขาคิดวาการเปลี่ยนการใชสินคายี่หอหน่ึงไปยังยี่หอหน่ึงมีความเสี่ยงเกิดขึ้น  
เสี่ยงที่จะไปพบสินคาที่ดอยกวาสินคาเกา  เขาคิดวานั่นเปน “ตนทุนของการเปลี่ยนยี่หอ” 
(Switching Cost)  แตอยางไรก็ตาม ก็ยังมีโอกาสเปนไปไดที่เขาจะเปลี่ยนยี่หอ  ถายี่หอใหมมี
เหตุผลที่ดีมากจนทําใหเจาคิดวานาจะลองใชยี่หอใหม ในระดับสูงขึ้นที่เรียกวาระดับ “ชอบ”  
ความซื่อสัตยในระดับนี้ ผูบริโภคจะชื่นชอบสินคายี่หอน้ัน และนับวาเปนเสมือนเพ่ือน 
หมายความวา  มีความคุนเคย รักใครชอบพอ โอกาสที่เขาจะเปลี่ยนไปใชยี่หออ่ืนเปนไปไดยาก
มาก  ในระดับน้ีความพอใจที่ผูบริโภคมีตอยี่หอน้ันมีความรูสึกและอารมณ (Feeling and 
Emotion) เขามาเกี่ยวของ  ดังน้ัน แมยี่หออ่ืนจะสรางอารมณใหสุนทรียกวา สวนในระดับบนสุด
เปนความและศรัทธาที่ผูบริโภคมีตอสินคายี่หอหน่ึงอยางมาก เปนความซื่อสัตยที่แนนแฟน เขา
จะซื้อยี่หอน้ันอยางสม่ําเสมอ ปกปองยี่หอน้ัน และรอคอยถายี่หอน้ันยังไมผลิตสินคาใหม 
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 คุณคาของความซื่อสัตยตอตรายี่หอ 
 การที่ผูบริโภคมีความซื่อสัตยตอตรายี่หอใดยี่หอหน่ึงมีประโยชนตอตรายี่หอน้ัน ดังน้ี 
  1) ทําลดตนทุนทางการตลาด (Reduced Marketing Costs) ถาผูบริโภคมี
ความซื่อสัตยตอสินคา เขายอมพอใจที่จะใชสินคานั้นตลอดไปโดยยากที่จะเปลี่ยนแปลงยี่หอ 
เม่ือเปนเชนนี้ ผูขายยอมประหยัดตนทุนในการชักจูงผูบริโภคใหซ้ือสินคา เพราะไมตองใชความ
พยายามมากนัก ผูบริโภคเต็มใจซื้อสินคาอยูแลว ในทางการตลาด เพราะในการที่จะไดลูกคามา
หน่ึงราย บริษัทจะตองเสียทั้งคาใชจาย และเวลา นอกจากนี้การที่ผูบริโภคมีความซื่อสัตยตอ
ตรายี่หอสูง จะเปนเสมือนกําแพงหรือเกราะปองกันมิใหคูแขงขันแยงลูกคาไปได 
  2) ทําใหคนกลางทางการตลาดชื่นชอบ (Trade Leverage) สินคาที่มีลูกคาชื่น
ชอบ มีความจงรักภักดีตอตรายี่หอ เชน ผงซักฟอกบรีส ยาสีฟนคอลเกต สบูหอมลักส หรือ
แชมพูซัน-ซิล คนกลางทางการตลาดไมวาจะเปนระดับพอคาสง พอคาปลีกในรานคาแบบเกา 
หรือรานคาปลีกแบบใหม เชน เซเวนอีเลฟเวน ยอมยินดีที่จะขายสินคาเหลานี้เอง  ซ่ึงทําให
สินคาในรานคาหมุนเวียนเร็ว และสงผลใหรานคามีผลกําไรจากสินคาเหลานั้น รานคาจึงนิยมที่
จะซื้อสินคาเหลานี้ครั้งละมาก ๆ 
  3) สามารถดึงดูดลูกคาใหม(Attracting New Customers) การที่ไอบีเอ็มเปน
คอมพิวเตอรที่ลูกคาไววางใจ เชื่อม่ันในคุณภาพ จนกระทั่งมีความภักดีตอไอบีเอ็ม เม่ือเปน
เชนนี้ยี่หอไอบีเอ็ม จึงเปนยี่หอของคอมพิวเตอรที่สามารถดึงดูดผูที่จะเร่ิมตนใชคอมพิวเตอร 
หรือผูตองการจะเปลี่ยนคอมพิวเตอรยี่หอใหม เพราะเขาเองคิดวาเปนการเสี่ยงในการที่จะ
ทดลองยี่หอที่เขายังไมแนใจ เขายินดีที่จะใชยี่หอที่คนสวนใหญไววางใจ 
  4) เปนอุปสรรคตอคูแขงขัน (Competitor’s Threats) จากการที่ลูกคาซื่อสัตย
ตอตรายี่หอไมเพียงแตลูกคาจะไมเปลี่ยนใจไปใชสินคาของคูแขงแลว ถาผูผลิตสินคายี่หอน้ัน
ผลิตสินคาใหมชากวาคูแขงขัน  ลูกคาซื่อสัตยยังใหโอกาสดวยการไมซ้ือสินคาของคูแขงขัน  
และรอจนกวาผูผลิตสินคายี่หอน้ันจะผลิตสินคาใหมออกสูตลาด 
 
 วิธีการสรางความซื่อสัตยตอตรายี่หอ 
 การทําใหผูบรโิภคซื่อสัตยตอตรายี่หอ ทําไดหลายวิธีดังน้ี 
  1) ปฏิบัติตอลูกคาอยางถูกตอง (Treat The Customer Right)  ลูกคาจะ
ซ่ือสัตยตอสินคาก็ตอเม่ือสินคายี่หอน้ันซื่อสัตยกับลูกคาดวย ดังนั้น  ผูขายจะตองผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ ไมหลอกลวงผูบริโภค สินคาหรือบริการทุกประเภทที่ผูขายเสนอขายตอตลาดตองมี
คุณภาพอยางนอยอยูในระดับ “มาตรฐาน”  ซึ่งจะเปนเหตุผลใหลูกคาไมเปลี่ยนใจไปใชสินคา
หรือบริการของคูแขงขัน  แตถาลูกคามีประสบการณที่ไมดีตอสินคาหรือบริการ เชน แอร 
คอนดิชั่นที่เสียบอย ทําความเย็นไมได โทรศัพทเคลื่อนที่ที่ฟงเสียงไมชัดเจน หรือชางที่ซอม
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รองเทาอยางหยาบ ๆ ผูใชสวมไดไมกี่ครั้งก็ตองนํากลับมาซอมใหม เหลานี้เปนตัวอยางของการ
ปฏิบัติตอลูกคาที่ไมถูกตอง 
  2) ใกลชิดลูกคา (Stay Close to The Customers) นักการตลาดที่ลาดยอมตอง
ใกลชิดกับลูกคาใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได  เพราะการใกลชิดลูกคาทําใหไดทราบถึงความ
เปลี่ยนแปลงของเขา  ซ่ึงจะสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงความตองการในสินคาและบริการของเขา
ดวย  การที่ผูบริหารของบริษัท ไอบีเอ็ม จํากัด  ไดพูดคุยกับลูกคา  เขายอมไดขอมูลนํากลับมา
ผลิตสินคาใหมใหตรงกับความตองการใชคอมพิวเตอรของลูกคา  ผูบริหารของดิสนียแลนดที่
เดินอยูในบริเวณสวนสนุก ทําใหทราบวาเครื่องเลนชนิดใดที่ลูกคาชอบ และลูกคาอยากไดเครื่อง
เลนชนิดใด 
 ในการใกลชิดกับลูกคานี้  บริษัทสวนใหญมักนิยมจัดตั้ง “ฝายบริการลูกคา” (Customer 
Service) ขึ้น เพ่ือทําหนาที่ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา ทั้งเพ่ือรักษาฐานลูกคาเดิมให
ซ่ือสัตยตอบริษัทตลอดไป โดยทั่วไปหนาที่งานสรางความสัมพันธมีดังน้ี 

-ติดตามการใชงานของสินคา 
 -รับฟงขอรองทุกขหรือขอเสนอแนะที่ลูกคามีตอสินคาและบริการ 
 -ประสานงานกับฝายตางๆ ในเรื่องที่ลูกคารองทุกขหรือเสนอแนะโดยการแจงให
ฝายนั้นๆ ทราบ 
 -ติดตามผลของการตัดสินใจในเรื่องที่ลูกคารองทุกขหรือเสนอแนะ และแจงให
ลูกคาทราบ 
 -กําหนดกลยุทธการตลาดหรือจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดี
กับลูกคา 
การใกลชิดลูกคานี้ทําใหลูกคาซื่อสัตยตอบริษัท  และยากที่จะเปลี่ยนใจไปใชสินคาหรือ 

บริการยี่หออ่ืน 
 3) ตรวจสอบระดับความพึงพอใจของลูกคา (Measure Customer Satisfaction) อยู

เสมอ ผูบริหารการตลาดควรจัดทําวิจัยตลาด  เพ่ือใหทราบถึงความคิดเห็นของลูกคาที่ใชสินคา
หรือบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือนํามาประเมินระดับความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาหรือบริ 
การ เพราะถาระดับความพึงพอใจลดลงนั้นยอมหมายความถึง  ระดับความซื่อสัตยตอตรายี่หอ
ยอมลดลงดวย ตัวอยางเชน  โรงแรมแมริออทจะประเมินผลความพอใจของลูกคาทุกๆสัปดาห 
เพ่ือใหทราบปญหาปจจุบัน แลวนําขอมูลมาปรับปรุงบริการ เชน ปรับปรุงระยะเวลาที่ใชในการ
ลงทะเบียนเพ่ือเขาพัก  ระยะเวลาที่ใชในการคิดเงิน เปนตน  ดังนั้นบริษัทควรกําหนด ใหมีการ
วิจัยตลาดอยางเปนระบบและมีความตอเน่ือง สวนรูปแบบของการวิจัยขึ้นอยูกับประ เภท ของ
กิจการและขอมูลที่ตองการ การจัดตั้งฝายลูกคาสัมพันธดังที่กลาวในขอ 2 ก็เปนวิธีหน่ึงที่จะ
ไดมาซึ่งขอมูลทางการตลาด 
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  4) ทําใหลูกคารับรูถึงตนทุนในการเปลี่ยนยี่หอ (Create Switching Cost) โดย
ปกติลูกคาไมวาจะเปนระดับพอคาปลีก หรือระดับผูบริโภคมักจะไมตระหนักถึง “ตนทุน” ในการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อสินคาจากยี่หอเดิมไปยังยี่หอใหม รานขายยาที่เปนระดับคาปลีก 
เม่ือไดลงทุนโฆษณาสินคา และระบบคอมพิวเตอรเพ่ือเปนตัวแทนขายยาใหกับบริษัทหนึ่ง เม่ือ
ตองการเปลี่ยนไปขายใหกับอีกบริษัทหนึ่ง ซ่ึงทําใหตองเปลี่ยนปายรานคา ตองโฆษณาใหม 
ลงทุนสินคายี่หอใหมและรวมไปถึงระบบคอมพิวเตอรที่ตองเปลี่ยนแปลง เหลานี้คือ ตนทุน 
เชนเดียวกัน ในระดับผูบริโภค การที่เขาใชนํ้ายาทําความสะอาดหองนํ้ายี่หอหน่ึง ซ่ึงลางได
สะอาด กลิ่นหอม และไมเปนอันตรายตอรางกาย เม่ือเขาตองการเปลี่ยนใจไปใชยี่หออ่ืน เขา
ยอมมีตนทุนในการเปลี่ยนยี่หอ คือ เขามีความเสี่ยงในยี่หอใหม เพราะเม่ือเสียเงินซื้อไปแลว 
สินคาใหมอาจมีคุณภาพสูสินคาเกาไมได ทําใหเขาตองทิ้งสินคาใหมยี่หอเดิม 
 ดังน้ัน ผูบริหารการตลาดควรจะตองทําใหผูบริโภคตระหนักถึง “ตนทุน” ในการเปลี่ยน
ยี่หอ เพ่ือใหเขามีความซื่อสัตยตอสินคาของเขาตอไป 
  5) ใหสิทธิพิเศษ (Provide Extra) นักการตลาดควรคํานึงถึงสิทธิพิเศษที่จะให
ทั้งลูกคาปจจุบันและผูที่จะมาเปนลูกคาในอนาคต เพราะโดยธรรมชาติมนุษยมักจะพอใจถา
ตนเองไดสิทธิพิเศษเหนือผู อ่ืน บริษัทที่ขายบานจัดสรรเสนอสิทธิพิเศษใหลูกคาที่เคยซื้อ
โครงการตางๆ ของบริษัท โดยการไดสิทธิในการเลือกซื้อบานในโครงการใหมของบริษัทกอน
ผูอ่ืน และในราคาที่ถูกกวาการขายใหลูกคาทั่วไป หางสรรพสินคาใหสิทธิพิเศษแกผูเปนสมาชิก
ของหางฯ ในการเลือกซื้อสินคาลดราคากอนลูกคาทั่วไปเหลานี้ ยอมทําใหลูกคาเกามีความ
ซ่ือสัตยตอธุรกิจเหลานี้ 
 ในดานลูกคาใหม  ถาบริษัทมีขอเสนอที่พิเศษกวาบริษัทที่ลูกคาเหลานั้นไดรับจาก
บริษัทเดิม บริษัทก็สามารถที่จะไดลูกคาใหมได 
 
 5. สรางปจจัยอ่ืนๆ ที่ทําใหตรายี่หอมีคุณคา (Other Proprietary Brand Assets) 
 นอกจากการสรางคุณคาทั้ง  4 วิธีดังกลาว แลวยังมีปจจัยอ่ืนๆ อีก ที่จะชวยสรางคุณคา
ใหแกตรายี่หอ และเปนการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันเม่ือเปรียบเทียบกับคูแขง 
อาทิเชน 

1. เครื่องหมายการคา (Trade Mark) เครื่องหมายการคาจะชวยไมใหผูบริโภค
กับคูแขงเกิดความสับสน อาทิเชน  การสับสนในการระลึกถึงตรายี่หอที่เขาชื่นชอบ เพราะถาไม
มีเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมายการคาไมเดน อาจทําใหผูบริโภคจําตรายี่หอที่เขาชื่นชอบ
สลับกับสินคายี่หออ่ืนได 

2. สิทธิบัตร (Paten) จะชวยคุมครองคุณภาพหรือความโดดเดนของสินคาที่
เปนคุณลักษณะเฉพาะตัวของสินคา สินคาอ่ืนไมสามารถที่จะเลียนแบบสินคาที่มีสิทธิบัตรได 
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3. รางวัล (Prize)  จากหนวยงานหรือองคกรที่มีชื่อเสียงทั้งในและตางประเทศ 
นับเปนทรัพยสินที่มีคาสําหรับสินคา เปนอีกวิธีหน่ึงซึ่งสามารถสรางความไดเปรียบเหนือคู
แขงขัน 

4. มาตรฐาน (Standard) ขององคกรหรือสถาบันที่มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับกัน
ทั่วไป เชน ISO 9000 หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐาน มอก.ของไทย มาตรฐานเหลานี้นับเปน
เสมือนการรับประกันคุณภาพของสินคา ซ่ึงทําใหสินคานั้นมีคุณคา 
 การสรางคุณคาใหตรายี่หอ จะมีประสิทธิภาพดีน้ัน บริษัทควรสรางปจจัยตางๆ ใหครบ
ทุกปจจัย ถาขาดปจจัยใดปจจัยหน่ึง ตรายี่หออาจมี “คุณคา” ไมอยูในระดับที่ “ชนะใจ” ลูกคา
ตลอดไป แตถาสินคามี “คุณคา” จะทําใหผูบริโภคเกิดความ “ศรัทธา” และสงผลใหบริษัทไดรับ
ประโยชนหลายประการ ดังรูปขางลางนี้ 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
. เอกสารอางอิง 
  
 
 
 
 
 

รูปภาพที่  8   ปจจัยการสรางคุณคาตรายี่หอ 

 

     ตรายี่หอมี

การรูจักตรายี่หอ 
 

ความซื่อสัตยตอตรายี่หอ 

 

ตําแหนงของตรายี่หอ 

ความซาบซึ้งในคุณภาพ 

ของตรายี่หอ 

ปจจัยอื่นๆ 

ตรายี่หอที่มีคุณคาทําใหผูบริโภค 

• มีความรูความเขาใจในสินคาอยางดี 

• ม่ันใจในการซื้อสินคา 

• มีความประทับใจจากการใชสินคา 

บริษัทมีผลประโยชน 

• โปรแกรมการตลาดมีประสิทธิภาพ และ 

ประสิทธิผล 

• ตรายี่หอมีผูจงรักภักดี 

• ราคาสูง / กําไรสูง 

• ใชตรายี่หอกับสินคาอื่นได 

• ชองทางการจัดจําหนายยินดีที่จะขาย 

• ไดเปรียบคูแขงขัน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธกีารศึกษาและผลการศึกษา 
 
 ในบทนี้ ผูศึกษา ไดศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ ตามวัตถุที่ประสงคที่กลาวไวในบทที่ 1 
โดยกอนที่ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหขอมูล ตองทําการเก็บขอมูลที่จําเปนในการแกไขปญหา 
โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 
 
3.1 แนวทางการศึกษา วิธีการศึกษา 
 
 1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study) 
  วิธีการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ โดยมีการศึกษา ดังน้ี 
  1.1 การรวบรวมขอมูลสําคัญทางการเงินลาสุดคือ ปลายป 2552 เพ่ือศึกษา
สวนแบงการตลาดของธนาคารพาณิชยไทย 
  1.2 การรวบรวมขอมูลเงินฝากที่ลดลง ยอนหลัง 3 ปตั้งแตป 49 - 51  
  1.3 การรวบรวมขอมูลเงินสนิเชื่อที่ลดลง ยอนหลัง 3 ปตั้งแตป 49 - 51   
  1.4 การรวบรวมขอมูลอัตราสวนเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงที่มีผลตอการ
ปลอยสินเชื่อของธนาคาร 
  1.5 การรวบรวมเนื้อหาที่มีปจจัยกับธุรกจิธนาคารพาณิชย 
 2. ใชเครื่องมือวิเคราะหดังน้ี 
  2.1 การวิเคราะห FIVE FORCE MODELเพ่ือทราบแรงกดดันทั้ง 5 ประการ
จากคูแขงขันในอุตสาหกรรม 
  2.2 การวิเคราะห SWOT เพ่ือทราบถึงสภาพแวดลอมภายในองคกร และ
ภายนอกองคกร (จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค) 
  2.3 การกําหนดกลยุทธระดับองคกร 
  2.4 การกําหนดกลยุทธทางเลือกโดยใช TOWs Matrix จากนั้นทําการประเมิณ
ทางเลือก และตัดสินใจเลือกทางเลือกเพ่ือกําหนดกลยุทธ 
  2.5 วิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting factor decision) 
  2.6 การวิเคราะห 7S Framework เพ่ือวิเคราะหถึงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองคกร 
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  2.7 การวิเคราะหในเรื่องของ ทฤษฎีการสรางคุณคาใหตรายี่หอ (Brand 

awareness) 

 

3.2  ผลการวเิคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวยขอมูล 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิและ 
การวิเคราะหกลยุทธ ดังน้ี 
 
 3.2.1 การวิเคราะหขอมูลทตุิยภูมิ 
 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และ วิเคราะหอุตสาหกรรม 
 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขันระบบธนาคารพาณิชยป 2551 เปนปที่มีความทาทาย
สําหรับเศรษฐกิจโลกและโดยเฉพาะธุรกิจการเงิน อันเนื่องจากวิกฤตปญหาสินเชื่อใน
สหรัฐอเมริกา (sub-prime) ที่สงผลกระทบอยางกวางขวางไปทั่วโลก สถาบันการเงินใน
ตางประเทศตองเผชิญกับการลมสลายของหลักทรัพยที่มีสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยหนุนหลัง และตรา
สารอางอิงหรือ CDO ที่มี sub-prime หนุนหลัง ซ่ึงสงผลใหสถาบันการเงินขนาดใหญหลายแหง
ตองลมละลายและเขาขอรับความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล สําหรับสถาบันการเงินของ
ไทยไดรับผลกระทบไมมากนักเนื่องจากสวนใหญมีการลงทุนในสินทรัพยตางประเทศในสัดสวน
นอย อยางไรก็ตามระบบธนาคารพาณิชยไทยมีความสัมพันธใกลชิดกับภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมและสถานะของอุตสาหกรรมหลักประเภทตางๆ  
          ปจจัยหนึ่งที่ทําใหระบบธนาคารมีความแข็งแกรง เกิดจากการที่ธนาคารขนาดใหญ ไดมี
การเพิ่มทุนโดยการออกหุนกู สืบเน่ืองจากเหตุผล 3 ประการคือ1) ธนาคารพาณิชยไทยตองการ
เพ่ิมเงินกองทุนเพ่ือรองรับมาตรการตางๆ ของภาครัฐที่จะนํามาบังคับใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การบริหารเงินกองทุนตามหลักเกณฑ Basel II 2) เพ่ือเพ่ิมสถานะเงินกองทุนไวรองรับกับ
เหตุการณที่ไมไดคาดไวลวงหนาที่อาจเกิดขึ้นเน่ืองจากวิกฤตสถาบันการเงิน 3) เพ่ือสรางความ
แข็งแกรงสําหรับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต  
           นอกจากนี้ระบบธนาคารไดเสริมความแข็งแกรงดวยการมีพันธมิตรใหมจากสถาบัน
การเงินตางประเทศ โดยในเดือนพฤศจิกายน 2551 กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาสถาบัน
การเงินไดขายหุนที่ถืออยูรอยละ 42.1 ในธนาคารไทยธนาคารใหกับกลุม CIMB จากประเทศ
มาเลเซีย และในปกอนหนามีการรวมลงทุนในธนาคารกรุงศรีอยุธยาโดย กลุม GE Capital ใน
ธนาคารธนชาตโดยธนาคารแหงโนวาสโกเทีย และในธนาคารทหารไทยโดย ING Bank ซ่ึงลวน
แสดงใหเห็นวาตางชาติใหความสนใจในสถาบันการเงินไทย 
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 ขอมูลทั่วไปธนาคารพาณิชย 
 
ตารางที่ 8 ขอมูลเปรียบเทียบธนาคารไทยธนาคารกับระบบธนาคารพาณิชย 

งบการเงินรวม เปลี่ยนแปลง ธนาคารไทยธนาคาร

ป 2551 ป 2550 รอยละตอป ป 2551

สนิทรัพย 7,718,332 7,008,660 10.1 212,376

สวนของผูถือหุน 725,550 660,217 9.9 5,135

สนิเชื่อสทุธิ 5,249,813 4,699,966 11.7 83,268

เงินฝาก 5,868,131 5,433,974 8 159,729

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลรับสทุธิ 253,164 228,088 11 5,882

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 102,779 93,113 10.4 650

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 198,565 202,166 -1.8 6,141

กําไรจากการดําเนินงาน 157,378 119,035 32.2 -1,923

สํารองคาเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 47,334 89,970 -47.4 5,249

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 31,034 24,862 24.8 -59

กําไรสทุธิ 78,943 3,813 1,970.40 -1,983

11.09

2.72

2.32

0.63

3.09

รอยละ

2.75

0.71

1.59

ระบบธนาคารพาณิชย* สวนแบงตลาด
หนวย : ลานบาท

               ขอมูลเปรียบเทียบของธนาคารไทยธนาคารกับระบบธนาคารพาณิชย ณ 31 ธันวาคม 2551

 
หมายเหตุ: * ระบบธนาคารพาณิชยประกอบดวยธนาคาร 10 ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ที่มา : จากแบบรายการยอแสดงสินทรัพยและหนี้สิน ธ.พ.1.1, 2551 
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ตารางที่ 9 เปรยีบเทยีบธนาคารพาณชิยไทย (งบการเงินรวม) งบดุล ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2551 
ลานบาท BBL KTB SCB KBANK BAY TMB SCIB BT KK ACL Total

เงนิใหสนิเชือ่ 1,181,217 1,042,498 916,920 904,008 557,077 424,286 279,795 92,261 80,813 46,186 5,525,062

   สวนแบงตลาด 21.40% 18.90% 16.60% 16.40% 10.10% 7.70% 5.10% 1.70% 1.50% 0.80% 100.00%

คาเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูและการปรับมลูคาจากการปรับโครงสรางหนี้ -60,351 -35,585 -41,711 -29,772 -32,308 -45,916 -15,994 -8,992 -3,553 -1,068 -275,249

เงนิใหสนิเชือ่สทุธิ 1,120,866 1,006,913 875,209 874,237 524,770 378,371 263,802 83,268 77,259 45,118 5,249,813

   สวนแบงตลาด 21.40% 19.20% 16.70% 16.70% 10.00% 7.20% 5.00% 1.60% 1.50% 0.90% 100.00%
สนิทรัพยรวม 1,677,111 1,330,376 1,241,640 1,303,554 745,477 601,985 420,092 212,377 114,733 70,988 7,718,332

   สวนแบงตลาด 21.70% 17.20% 16.10% 16.90% 9.70% 7.80% 5.40% 2.80% 1.50% 0.90% 100.00%

เงนิฝาก 1,322,287 1,063,216 911,482 967,950 537,354 450,297 343,760 159,729 71,156 40,900 5,868,131

   สวนแบงตลาด 22.50% 18.10% 15.50% 16.50% 9.20% 7.70% 5.90% 2.70% 1.20% 0.70% 100.00%

หนีส้นิรวม 1,501,508 1,226,748 1,113,744 1,189,892 660,109 556,939 378,812 207,241 97,565 58,376 6,990,935

   สวนแบงตลาด 21.50% 17.50% 15.90% 17.00% 9.40% 8.00% 5.40% 3.00% 1.40% 0.80% 100.00%

สวนของผูถอืหุนรวม 174,973 103,628 127,205 113,663 85,275 44,955 41,146 5,068 17,134 12,505 725,550

   สวนแบงตลาด 24.10% 14.30% 17.50% 15.70% 11.80% 6.20% 5.70% 0.70% 2.40% 1.70% 100.00% 
 
ที่มา : รายงานขอมูลประจําปของธนาคารพาณิชย (แบบ56-1), 2551 
BBL = กรุงเทพ 
KTB = กรุงไทย 
SCB = ไทยพาณิชย 
KBANK = กสิกรไทย 
BAY = กรุงศรีอยุธยา 
TMB = ทหารไทย 
SCIB = นครหลวงไทย 
BT = ไทยธนาคาร 
KK = เกียรตนิาคิน 
ACL = สินเอเชีย 
             ณ 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยรวมของธนาคารพาณิชยทั้งระบบมีจํานวน 
7,718,332 ลานบาท โดยสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้น 709,672 ลานบาท หรือรอยละ 10.1 เม่ือเทียบ
กับป 2550 เปนผลจากการขยายตัวทางธุรกิจของธนาคาร  
             สําหรับเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.0 เปน 5,868,131 ลานบาท 
จากการที่ธนาคารพาณิชยไดออกแคมเปญเงินฝาก โดยในป 2551 อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภท 3 เดือนของระบบธนาคารพาณิชยไดปรับจากรอยละ 2.00–3.13 ในชวงตนปเปนรอยละ 
1.35–4.00 ณ สิ้นป 2551 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดลงจากรอยละ 3.25 เปนรอยละ 
2.75 การที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีชวงหางที่กวางมากขึ้นนั้นอาจเกิดจากกลยุทธของหลายๆ
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สถาบันการเงินที่ตองการนําเสนอเงินฝากที่ตรงความตองการลูกคา เพ่ือดึงดูดลูกคาที่มีความ
ตองการแตกตางกัน 
          ในป 2551 สัดสวนเงินใหสินเชื่อตอเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชยเพ่ิมขึ้นเปนรอย
ละ 94.2 จากรอยละ 91.9 ในป 2550 จากการที่เงินใหสินเชื่อเติบโตเร็วกวาเงินฝาก รวมทั้ง
ธนาคารตางๆ ไดออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) แกผูฝากเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคา
รายใหญ โดยตั๋วแลกเงินจะใหผลตอบแทนที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ย แตจะไมไดรับการคุมครอง
จากรัฐบาล 
            ในป 2551 กําไรโดยรวมของระบบธนาคารไทย (10 ธนาคารที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยฯ) เพ่ิมขึ้นถึง 20 เทา จาก 3,813 ลานบาท ในป 2550 เปน 78,943 ลานบาท กําไรที่
เพ่ิมขึ้นมากเนื่องจากในป 2550 มีการตั้งสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญจํานวนมาก เพ่ือใหเปนไป
ตามการใชมาตรฐานบัญชีระหวางประเทศ (IAS 39) และสํารองเพิ่มขึ้นจากขาดทุนจากการ
ลงทุนในตราสารที่อางอิงหรือ CDO ที่มีซับไพรมหนุนหลัง หากไมรวมสํารองคาเผื่อหน้ีสงสัยจะ
สูญ กําไรจากการดําเนินงานเติบโตในอัตราสูงที่รอยละ 32.2 จากการบริหารตนทุนที่ดีขึ้นจาก
การลดลงของคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย 

ณ สิ้นป 2551 จํานวนธนาคารพาณิชยในประเทศไทยมีจํานวนทั้งหมด 18 ธนาคาร 
ประกอบดวยธนาคารพาณิชย 14 ธนาคาร ธนาคารพาณิชยเพ่ือรายยอย 3 ธนาคาร และ 
ธนาคารพาณิชยที่เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ 1 ธนาคาร ระบบธนาคารมีสถานะทาง
การเงินดีกวาปกอน โดยมีการเติบโตอยางแข็งแกรงของสินทรัพย เงินฝาก กําไรจากการ
ดําเนินงาน และกําไรสุทธิ  

 
 การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวกบัการดําเนินงาน 

ขอกฎหมายที่สําคัญ ซ่ึงมีผลตอการดําเนินงานของธนาคารในป 2551 พอสรุปได ดังน้ี 
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบนัการเงิน พ.ศ. 2551 
กฎหมายฉบับน้ีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2551 และมีผล

ใชบังคับวันที่  3 สิงหาคม 2551 ซ่ึงเพ่ิมอํานาจธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ในการกํากับ
ดูแลการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร ใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีการกลาวถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับการถือหุน กรรมการ ผูจัดการ หรือผูมี
อํานาจในการจัดการ การกํากับสถาบันการเงิน การตรวจสอบสถาบันการเงิน การแกไขฐานะ
หรือการดําเนินงานของสถาบันการเงิน รวมถึงบทกําหนดโทษ 

ทั้งน้ีกฎหมายดังกลาว ชวยสรางบรรทัดฐานในการดําเนินธุรกิจของสถาบันการเงินแต
ละประเภทใหอยูภายใตหลักเกณฑมาตรฐานเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดความเทาเทียม และความ
โปรงใสในการกํากับดูแลสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันก็ไดปรับปรุงมาตรฐานการกํากับดูแลให
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สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป อันทําใหในภาพรวมแลว การกํากับดูแลสถาบัน
การเงินของทางการไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 พระราชบัญญัติสถาบันคุมครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 

กฎหมายฉบับน้ีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2551 มีผลใช
บังคับวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยในปจจุบัน การคุมครองเงินฝากเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่กําหนดใหรัฐบาลคุมครองเงินฝากในสถาบันการเงินเต็มจํานวน ทําใหเกิดภาระทางการคลังแก
รัฐบาลมากเกินไป อีกทั้งยังไมมีกลไกดําเนินการที่เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือลดภาระทางการคลัง
ของรัฐบาลดังกลาว จึงมีการนําระบบการคุมครองเงินฝากแบบจํากัดวงเงินมาใช  

ในชวงที่ผานมา การบังคับใชกฎหมายดังกลาวไมไดมีผลกระทบตอธนาคาร เน่ืองจาก
ในปแรกนับแตกฎหมายใชบังคับ สถาบันคุมครองเงินฝากยังคงคุมครองเงินฝากเต็มตามจํานวน
เงินที่ปรากฏในบัญชีของผูฝากเงิน อยางไรก็ตาม   พฤติกรรมของผูฝากเงิน หรือผูมีเงินออม
อาจเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจใหนํ้าหนักกับผลิตภัณฑดานการลงทุนมากขึ้น ซ่ึงธนาคารตอง
เสนอทางเลือกสําหรับการลงทุนและการออมของธนาคารใหกับลูกคาที่มีความตองการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการออมอยางตอเน่ือง   เน่ืองในระยะตอไป วงเงินฝากที่ไดรับความคุมครอง
จะถูกทยอยปรับลดลง แตละธนาคารจึงตองรักษาภาพลักษณที่ดี ซ่ึงจะทําใหผูฝากเงินยังคงมี
ความเชื่อถือตอธนาคาร 
 มาตรการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากรณีการลงทุนใน RMF และ LTF 

กระทรวงการคลังไดออกกฎกระทรวงฉบับที่ 267 (พ.ศ. 2551) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 
2551 ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร กําหนดใหยกเวนภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาในป พ.ศ. 2551 สําหรับผูที่ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เพ่ิมขึ้นจากเดิม     ไมเกิน 500,000 บาท เปน 
700,000 บาท โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

  1) ผูที่ซ้ือหนวยลงทุนใน RMF ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 
2551 สามารถหักลดหยอนได ในอัตรารอยละ 15  ของเงินไดพึงประเมินตอป  แตเมื่อรวมกับ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) แลว ตองไมเกินกวา 
700,000 บาท 

  2) ผูที่ซ้ือหนวยลงทุนใน LTF ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ถึง 31 ธันวาคม 
2551 สามารถหักลดหยอนไดในอัตรารอยละ 15 ของเงินไดพึงประเมินตอป แตสูงสุดไมเกิน 
700,000 บาท  

 ทั้งน้ีกฎหมายฉบับน้ีมีผลใชบังคับเม่ือวันที่ 16 ธันวาคม 2551 และใชบังคับเฉพาะป
ภาษี 2551 เทานั้น  ในปถัดไป ผูลงทุนใน RMF และ LTF ยังคงใชสิทธิลดหยอนภาษีไดสูงสุด
ไมเกินประเภทละ 500,000 บาทตอไปตามปกติ 
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การเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชทีี่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของธนาคาร 
สภาวิชาชีพบัญชีไดเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีไทยใหมุงไปสูมาตรฐานการบัญชี

ระหวางประเทศ IAS (International Accounting Standards) และ IFRSs (International 
Financial Reporting Standards) โดยในป 2550 สภาวิชาชีพบัญชีไดปรับปรุงและออก
มาตรฐานการบัญชีใหม และใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2551 ซ่ึงธนาคารและบริษัทยอยไดจัดทํารายงานขอมูลทางการเงินตาม       
มาตรฐานการบัญชีที่มีการประกาศใช โดยไมมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินและผลการ
ดําเนินงานของธนาคารและบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญ ทั้งนี้ มาตรฐานการบัญชีดังกลาว มี
ดังน้ี 

 
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ  
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบกระแสเงินสด  
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง สัญญาเชา  
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การนําเสนองบการเงิน  
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง นโยบายบัญชี การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีและขอผิดพลาด  

- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินระหวางกาล  
- มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพยไมมีตัวตน 
 

ระบบธนาคารพาณิชยไดเสริมความแข็งแกรงดานธุรกิจในชวงป 2551 พิจารณาไดจาก
การเติบโตของกําไรสุทธิและสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น อันเปนผลมาจากการเริ่มใชมาตรการ
ของทางการ ไดแก การกํากับแบบรวมกลุมภายใต พ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงิน และหลักเกณฑ 
Basel II รวมทั้งเพ่ิมความแข็งแกรงเพ่ือรองรับกับปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกที่อาจ
เพ่ิมสูงขึ้นในชวงที่เศรษฐกิจตกต่ํา สิ่งเหลานี้ไดเพ่ิมขีดความสามารถของธนาคารในการลงทุน
และขยายตัวเมื่อสถานการณเหมาะสม โดยรวมแลวธนาคารพาณิชยไทยไดแสดงใหเห็นวา
ไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ไมแนนอนในระดับต่ํา  
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2.2.2 การวิเคราะหอุตสาหกรรม  Five – Forces Analysis มีดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปภาพที่ 9 แสดง Five – Forces Analysis ของระบบธนาคารพาณิชย 
 

1. ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันรายใหม 
  1.1 การประหยัดตอขนาด (Economies of scale) ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
ตางๆไดพัฒนาระบบการบริการผานทางดาน electronic เพ่ิมมากขึ้น  โดยสามารถลดตนทุน
การดําเนินงานที่ต่ําลง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขายและการบริการของพนักงานใหมีคุณภาพ
สูงขึ้น และเปนการสรางความไดเปรียบหรือความเปนตอในการแขงขัน ธนาคารพาณิชยขนาด
ใหญจึงใช electronic เปนเครื่องมือเพ่ือขัดขวางไมใหธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถ
แขงขันได  เชน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) มีเครื่องเอทีเอ็ม 6,030 เครื่อง มีสาขา 
949 สาขา(รายงานประจําปธนาคารไทยพาณิชย,2551) 
  1.2 ความตองการดานเงินลงทุน (Capital requirements) การที่คูแขงขันที่
สนใจในอุตสาหกรรมประเภทการเงินการธนาคารนั้น จะตองมีเงินลงทุนที่สูงเนื่องจากธนาคาร
พาณิชยขนาดใหญ มีความพรอมในทุกๆ ดาน เพราะเปนธนาคารพาณิชยแบบครบวงจร 
(Universal banking)  

  1.3 การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย (Access to distribution) การมีจํานวน
สาขาที่เพ่ิมขึ้นและสามารถใหบริการลูกคาไดทั้ง 7 วันและปรับรูปแบบของสาขาใหมีขนาดเล็ก
ลง และเนนการเปดสาขาตามชองทางการของหางสรรพสินคาตางๆ เพ่ือเนนการบริการลูกคาได

คูแขงขันที่เขามาใหม 

(new entrants) 

การแขงขันระหวางธุรกิจ 

การแขงขันดานราคา 

นวัตกรรมดานผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑที่ทดแทน 

(substitutes) 

ผูซ้ือ 

(buyers) 

ผูขายปจจัยการผลิต 

(Suppliers) 
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อยางครอบคลุมพ้ืนที่ และเพ่ิมความสะดวกใหแกลูกคา และมีบริการดาน electronic ทําใหลูกคา
สามารถมีความสะดวกและคลองตัวในการทําธุรกรรม 

  1.4 กฎเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย (BOT) ไดเพ่ิมกฎเกณฑมากขึ้น 
เพ่ือใหสามารถควบคุมและดูแลธนาคารพาณิชย เพ่ือปองกันความเสี่ยง และความเสียหายตางๆ 
ไมใหเกิดขึ้นกับลูกคา ธนาคารแหงประเทศไทยในฐานะที่กํากับดูแลธุรกิจการเงิน ไดวาง
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่จะดูแลธนาคาร เพ่ือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เชน การกําหนด
เงินกองทุนเพ่ือรองรับความเสี่ยงของแตธนาคาร โดยสถาบันการเงินจําเปนตองมีเงินกองทุน
เพียงพอ สําหรับรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  เชน  การใหสินเชื่อ   การลงทุนในสินทรัพย
เสี่ยง เปนตน เงินกองทุนจะชวยรองรับมิใหความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นมากระทบตอผูฝากเงิน
และเจาหนี้  

  1.5 การผูกพันในตรายี่หอ (Brand Loyalty) การที่ลูกคาบางกลุม จะให
ความสําคัญและผูกพันกับชื่อเสียงของธนาคารที่ใชบริการ 

 
2. การแขงขันภายในอุตสาหกรรม ปจจุบันธนาคารพาณิชยมีการแขงขันสูง เพ่ือชวงชิง

กลุมลูกคาตางๆมากขึ้น ธนาคารมีการพัฒนารูปแบบบริการที่หลากหลาย ทั้งดานผลิตภัณฑ
การเงิน  ดานเทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร เพ่ือใหสามารถแขงขันได 
  2.1 จํานวนคูแขงขัน (Number of competitors) ปจจุบันธุรกิจธนาคาร มี
จํานวนของธนาคารพาณิชยไทย และ ธนาคารตางชาติ  ทุกธนาคารพยายามชวงชิงกลุมลูกคา 
ทั้งดานผลิตภัณฑ ดานอัตราดอกเบี้ย เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับลูกคามากขึ้น 

  2.2 ตนทุนที่สูง (High fixed cost) เม่ือคูแขงขันตางก็ดําเนินธุรกิจเพ่ือให
สามารถแขงขันได จึงทําใหตนทุนในการแขงขันสูงตามไปดวย เชน ธนาคารไทยธนาคารให
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง เพ่ือใหลูกคามาฝากเงิน จึงสงผลใหตนทุนดอกเบี้ยจายสูงขึ้น 

  2.3 การสรางความแตกตางในผลิตภัณฑ (Product differentiation) เน่ืองจาก
สภาพการแขงขันที่สูง ธนาคารพาณิชยตางๆ ไดเพ่ิมบริการตางๆมากขึ้น และมีการแยกกลุม
ลูกคาอยางชัดเจน เพ่ือสามารถใหบริการลูกคาไอยางครบถวนเชน บริการสินเชื่อ SME บริการ
ประกันชีวิต บริการดานการลงทุนตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา 

 
3. อํานาจตอรองของลูกคา เน่ืองจากการพัฒนาระบบการสื่อสารมีความทันสมัยมากขึ้น 

และสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาและรวดเร็ว ทําใหลูกคาสามารถรับขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็ว และสามารถเปรียบเทียบขอมูลของธนาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ จึง
สงผลใหลูกคาสามารถเลือกใชบริการที่ใหผลตอบแทนสูงสุดได 
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4. อํานาจตอรองของผูขายปจจัยการผลิต จากการที่ธนาคารไดขยายผลิตภัณฑอยาง
ตอเน่ือง จึงไมสงผลกระทบตอธนาคารมากนัก 

 
5. การชวงชิงตลาด จากผลิตภัณฑทดแทน จากการแขงขันที่สูงขึ้น ทําให

ผูประกอบการประเภท Non Bank ไดขยายธุรกรรมเพ่ือมาแขงขันกับธนาคารพาณิชย เชน  
การขายสินเชื่อบุคคลโดยมีรูปแบบที่จูงใจลูกคา เชน การอนุมัติและไดรับเงินทันที จึงสงผลให
ลูกคา หันมาใชบริการเพิ่มมากขึ้น 
 
 3.2.3 การวิเคราะหองคกรแบบ 7S Framework 
 
 

                          
 
รูปภาพที่ 10 แสดงการวิเคราะหภายในองคกร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย แบบ Mckinsey’s 7s Framework 
 
 การวิเคราะหองคกร ประกอบดวย 

1) การวิเคราะหถึงสาเหตุในดานกลยุทธขององคกร (Strategy) 

  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และ CIMB Group ไดจัดทําโครงการปรับเปลี่ยนเพ่ือทําการพัฒนา
แบบแผนกลยุทธสําหรับธนาคาร โดยมีวัตถุประสงคสามประการเพื่อพลิกฟนไทยธนาคารใน 3 
เรื่องหลักคือ 
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(1) ความสามารถในการทํากําไร  
(2) ความเปนผูนําตลาดในผลิตภัณฑ/ตลาดเฉพาะกลุม  
(3) วัฒนธรรมองคกรที่มีสมรรถนะในการทํางานที่สูง 

  ดังน้ันจึงเห็นไดวา เม่ือไทยธนาคารไดเปลี่ยนเปนธนาคารซีไอเอ็มบีไทยแลวน้ัน ดวยกล
ยุทธที่เปลี่ยนไป ทําใหธนาคารไดดําเนินการทั้งดานการตลาด ไมวาจะเปนการพัฒนาดาน
ผลิตภัณฑใหมๆ หรือการเจาะตลาดเฉพาะกลุม รวมทั้งการพัฒนาบุคคลากรเพื่อใหการ
ดําเนินการเปนไปตามกลยุทธของธนาคาร 

2) การวิเคราะหถึงสาเหตุในดานโครงสรางองคกร (Structure) 

 โดยโครงสรางองคกรของธนาคารซีไอเอ็มบีไทยจะเปนโครงสรางแบบแนวนอน

(Horizontal Organization) โดยแบงตามประเภทของงานเปนสายงานตางๆ ไดจัดแบง

โครงสรางองคการไปตามประเภทของลูกคาและตามประเภทงาน เพ่ือใหธนาคารสามารถพัฒนา

ผลิตภัณฑ และนําเสนอผลิตภัณฑ/ การบริหาร เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาไดมากขึ้น 

และคลองตัวยิ่งขึ้น 

 ลักษณะการบริหารภายในโครงสรางจะเปนแบบผสม คือ 

 แบบศูนยรวมอํานาจ (Centralization) คือในการตัดสินใจในเรื่องที่นอกเหนือจาก

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ จะเปนในเรื่องของนโยบาย หรือแนวทางในการที่จะบริหารองคการใน

ภาพรวม จะเปนการตัดสินใจโดยคณะกรรมการบริหาร 

 และการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยัง

แตละสายธุรกิจ ใหมีอํานาจในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วใน

การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



67 

 

การวิเคราะหถึงสาเหตุในดานโครงสรางองคกร (Structure) 
 
 

 
 
รูปภาพที่ 11 โครงสรางองคกร 
ที่มา.http//www.cimbthai.com 
 
 โดยโครงสรางองคกร ของ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย จํากัด(มหาชน) จะเปนโครงสราง
แบบแนวนอน (Horizontal Organization) โดยแบงตามประเภทของสายงาน โดยมีสองสายงาน
หลักคือสายกลยุทธทางการเงิน และ สายสารสนเทศและปฏิบัติการ และแบงยอยเปนสายงาน
ตางๆ อีก 8 สายงาน ดูแลดานตางๆ เพ่ือใหธนาคารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ และนําเสนอ
ผลิตภัณฑ/ การบริหาร เพ่ือรองรับความตองการของลูกคาไดมากขึ้น และคลองตัวยิ่งขึ้น 
 
 ลักษณะการบริหารภายในโครงสรางจะเปนแบบผสม คือ 
 แบบศูนยรวมอํานาจ (Centralization) คือในการตัดสินใจในเรื่องที่นอกเหนือจาก
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ จะเปนในเรื่องของนโยบาย หรือแนวทางในการที่จะบริหารองคการใน
ภาพรวม จะเปนการตัดสินใจโดยกรรมการผูจัดการใหญหรือประธานเจาหนาที่บริหาร 
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 และการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยัง
แตละสายธุรกจิ ใหมีอํานาจในการตัดสินใจในงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเรว็
ในการปฏิบตังิาน 
 

3) การวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารในองคการ (Systems) 
 ไดมีการเปลี่ยนแปลงในระบบตาง ๆ ดังน้ี ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 

Resources Management System) ไดแบงออกเปนระบบยอย ๆ ดังน้ี 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทางธนาคารไดมีการปรับเปลี่ยนระบบวัดผลงาน

ของธนาคาร จากระบบเดิม MBO มาเปนระบบ KPI รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานที่จะนํามาใชในการประเมินทั้งผลงานที่ทําได (KPI) และประเมิน
ความสามารถที่เอ้ือใหเกิดความสําเร็จในงาน (Competencies) และใหจัดทําระบบวางแผนสาย
อาชีพ (Career Management Process)  

ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ธนาคารไดมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
โดยคํานึงถึง พ้ืนฐานความรู ทักษะ ประสบการณ และความสามารถที่มีในตําแหนงงาน ตาม
ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่ธนาคารกําหนดไวเปนสําคัญ 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ธนาคารไดใชนโยบายทางการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลอ่ืน ๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถเรียกใช
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ไดอยางพอเพียงและทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

ระบบการติดตาม ธนาคารมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเปาหมาย 
และระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารกําหนดไว 

 
4) การวิเคราะหถึงสาเหตุในดานรูปแบบการบริหาร (Style)  
รูปแบบการบริหารของธนาคาร จะเปนการบริหารที่มุงงาน คณะกรรมการบริหารของ

ธนาคาร จะมองที่ผลสําเร็จของงาน  
 
5) การวิเคราะหถึงสาเหตุในดานทักษะ (Skill)   
มีมาตรฐานในการใหบริการในระดับสูง โดยมีโครงการที่ชื่อวา มาตรฐานบริการแบบ

ไทยที่ไทยธนาคาร ซ่ึงตระหนักวาไมใชวาเปนการบริการที่เปนเลิศ ดานความรวดเร็วหรือ
ถูกตองเทานั้น แตตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของเอกลัษณความเปนไทย ซ่ึงเปยมไปดวยความสุภาพ 
และโอบออมอารี 
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6) การวิเคราะหถึงสาเหตุดานทรัพยากรมนุษยขององคการ (Staff)  
พนักงานของธนาคารแบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมผูบริหาร และกลุมปฏิบัติการ 
กลุมผูบริหาร เปน บุคคลากรที่มีความรู และประสบการณในหนาที่น้ันโดยตรง ซ่ึงได

สรรหามาจากภายนอกธนาคารเปนสวนใหญ 
กลุมปฏิบัติการ เปนบุคคลากรที่อยูกับธนาคารมานาน โดยมีความรูความสามารถใน

ระดับหนึ่ง ซ่ึงคงตองอาศัยการฝกอบรม หรือการพัฒนาเพื่อใหเกิดศักยภาพในการทํางานที่มาก
ขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงในระบบตาง ๆ ดังน้ี ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human 
Resources Management System) ไดแบงออกเปนระบบยอย ๆ ดังน้ี 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทางธนาคารไดมีการปรับเปลี่ยนระบบวัดผลงาน

ของธนาคาร จากระบบเดิม MBO มาเปนระบบ KPI รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติงานของพนักงานที่จะนํามาใชในการประเมินทั้งผลงานที่ทําได (KPI) และประเมิน

ความสามารถที่เอ้ือใหเกิดความสําเร็จในงาน (Competencies) และใหจัดทําระบบวางแผนสาย

อาชีพ (Career Management Process)  

ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ธนาคารไดมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

โดยคํานึงถึง พ้ืนฐานความรู ทักษะ ประสบการณ และความสามารถที่มีในตําแหนงงาน ตาม

ขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่ธนาคารกําหนดไวเปนสําคัญ 

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล ธนาคารไดใชนโยบายทางการบัญชีตาม
มาตรฐานการบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร ธนาคารมีการจัดการฐานขอมูลเพ่ือการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ และระบบฐานขอมูลอ่ืน ๆ อยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถเรียกใช
ขอมูลที่สําคัญ ๆ ไดอยางพอเพียงและทันตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
ระบบการติดตาม ธนาคารมีการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายเปาหมาย 

และระบบการควบคุมภายในที่ธนาคารกําหนดไว 
 
7) การวิเคราะหคานิยมในองคการ (Shared Value) 
ธนาคารได มีการสรางใหพนักงานในทุกระดับตระหนักถึงการทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมสมรรถนะในการทํางาน และพัฒนาตัวเองเสมอทั้งดานความรู
และการใชภาษา เพราะซีไอเอ็มบีไทยมีวัตถุประสงคที่จะเปนธนาคารครบวงจรที่มีศักยภาพและ
จะกาวไปสูการเปนธนาคารอันดับตนๆ ของเมืองไทยใหได และทํางานระดับภูมิภาคในเอเชีย 
ดังน้ัน พนักงานตองมีความสามารถในการใชภาษาตางประเทศดวย 
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3.2.4 การวิเคราะห SWOT  
เปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของธนาคาร ซ่ึงสรุปผลการ

วิเคราะห ไดดังน้ี 
 
ตารางที ่10 สรุปผลการวเิคราะห SWOT ดานจุดแข็ง และจุดออนของธนาคาร   

  

ปจจัยภายในที่สําคัญ น้ําหนัก การประเมิน คะแนนถวงน้ําหนัก

จุดแข็ง (Strengths)

1.การใหบริการที่มีคุณภาพเขาถึง 0.15 4 0.60

  ความตองการของลูกคา

2.มีการบริหารหนี้อยางมีประสิทธิภาพ 0.12 3 0.36

3.มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่หลากหลาย 0.10 3 0.30

4.กลยุทธทางดานการตลาด 0.08 3 0.24

5.มีสาขาครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ 0.05 3 0.15

จุดออน(Weaknesses)

1.ภาพพจนของธนาคาร จากการตองเพ่ิมทุน 0.18 1 0.18

2.ขาดสภาพคลองทางการเงิน 0.12 1 0.12

3.เทคโนโลยีไมทันสมัย เมื่อเปรียบเทียบกับ 0.05 2 0.10

  ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ

4.พนักงานขาดความรูความเขาใจในการ 0.05 2 0.10

  ผลิตภัณฑของธนาคาร

5.การปฎิบัติงานมีความลาชา 0.05 2 0.10

6.คุณภาพของผลิตภัณฑดอยกวาธนาคาร 0.05 2 0.10

  พาณิชยขนาดใหญ

รวมคะแนนประเมินปจจัยภายใน 1 2.35  
 
หมายเหตุ : การใหคะแนนการประเมิน 
   1 = จุดออนหลัก  2 = จุดออนรอง 
   3 = จุดแข็งรอง  4 = จุดแข็งหลัก 
ที่มา : จากการวิเคราะห 
 

จากตาราง 10 ผลของคะแนนถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง 
และจุดออนของธนาคาร มีคาเทากับ 2.35 แสดงวา ธนาคารมีจุดออนจากสภาพแวดลอมภายใน 
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ตารางที่ 11 สรุปผลการวเิคราะห SWOT ดานโอกาสและอุปสรรคของธนาคาร 

   

ปจจัยภายในที่สําคัญ นํ้าหนัก การประเมิน คะแนนถวงน้ําหนัก

โอกาส( Opportunities)

1.การเพ่ิมทุนของธนาคาร ทําใหมีลูกคา 0.15 4 0.60

  เพ่ิมมากขึ้น

2.ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สงผลใหธนาคาร 0.15 4 0.60

  มีรายไดมากขึ้น

3.การพัฒนาระบบ Core Banking 0.10 3 0.30

  ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อุปสรรค(Threats)

1.ภาวะการแขงขันระหวางธนาคารพาณิชย 0.18 1 0.18

  มีมากขึ้น

2.พรบ.เงินฝาก สงผลกระทบตอการดําเนินงาน 0.12 1 0.12

  ของธนาคาร

3.อํานาจการตอรองของลูกคามีมากขึ้น 0.10 1 0.10

4.ลูกคาไปฝากเงินกับธนาคารพาณิชยอื่นที่ให 0.10 2 0.20

  อัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา

5.สภาวะเศรษฐกิจ จากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น 0.10 2 0.20

 สงผลกระทบตอลูกคา นําเงินมาฝากธนาคาร

 นอยลง

รวมคะแนนประเมินปจจับภายนอก 1 2.30  
   
หมายเหตุ : การใหคะแนนการประเมิน 
   1 = จุดออนหลัก  2 = จุดออนรอง 
   3 = จุดแข็งรอง  4 = จุดแข็งหลัก 
 ที่มา : จากการวิเคราะห 
 จากตาราง 11 ผลของคะแนนถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดจากการวิเคราะหโอกาส และ
อุปสรรคของธนาคาร มีคาเทากับ 2.30 แสดงวา ธนาคารมีอุปสรรคจากสภาวะแวดลอม
ภายนอก  
 
 3.2.5 การวิเคราะหกลยุทธ โดย TOWS Matrix  
 ผลจากการประเมินและวิเคราะหจากปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก เม่ือนํามาจับคู
ระหวาง จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (TOWs Matrix) ทําใหทราบถึงตําแหนงของ
ธนาคาร และกลยุทธของธนาคาร ที่จะมาใช 
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ตาราง  12   การวิเคราะห  TOWS Matrix ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) 
               ปจจัยภายใน 
                (internal factor)          
 
 
 
 
 
ปจจัยภายนอก 
( external factors) 

จุดแข็งภายใน 
(Internal Strengths –S) 
1. การใหบริการที่มีคุณภาพ เขาถึง
ความตองการของลูกคา 
2. มีการบริหารหนี้อยางมี
ประสิทธิภาพ 
3. มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่
หลากหลาย 
4. กลยุทธทางดานการตลาด 
5. มีสาขาครอบคลุมที่มีศักยภาพ 
 
 
 

จุดออนภายใน 
(Internal Weakness – W) 
1. ภาพพจนของธนาคาร จากการ
ตองเพ่ิมทุน 
2. ขาดสภาพคลองทางการเงิน 
3. เทคโนโลยีไมทันสมัย เมื่อ
เปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย
ขนาดใหญ 
4. พนักงานขาดความรูความเขาใจ
ในผลิตภัณฑของธนาคาร 
5. การปฏิบัติงานมีความลาชา 
6. คุณภาพผลิตภัณฑดอยกวา
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 

โอกาสภายนอก 
(External Opportunities : O) 

1. การเพิ่มทุนของธนาคารทําใหมีลูกคา
เพ่ิมมากขึ้น 
2. ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สงผลให
ธนาคารมีรายไดมากขึ้น 
3 .การพัฒนาระบบ Core Banking ชวยให
การทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

กลยุทธ : SO 
 

กลยุทธ : WO 

กลยุทธการจัดการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย (Human 
Resources Management) 

 

อุปสรรคภายนอก 
(External Threats : T) 

1. ภาวการณแขงขันระหวางธนา- 
คารพาณิชยมีมากขึ้น 
2. พรบ. เงินฝาก สงผลกระทบตอ
การดําเนินงานของธนาคาร 
3. อํานาจการตอรองของลูกคามาก
ขึ้น 
4. ลูกคาไปฝากเงินกับธนาคารพา 
ณิชยอ่ืนที่ใหอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวา 
5. สภาวะเศรษฐกิจ จากราคาน้ํามัน
ที่สูงขึ้น สงผลกระทบตอลูกคา นํา
เงินมาฝากธนาคารนอยลง 

กลยุทธ : ST 

กลยุทธการพฒันาผลิตภัณฑ 
(Product Development) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ : WT 

กลยุทธการสรางตราสินคาให
เปนที่รูจัก  
(Brand awareness) 

 
 
 
 
 

 
 
 

ที่มา : จากการวิเคราะหของผูศึกษา 
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3.3 แนวทางการแกไขปญหา 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค และการให
คะแนนถวงน้ําหนักในแตละดาน พบวาผลของคะแนนถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดจากการ
วิเคราะหจุดแข็ง และจุดออนของธนาคาร มีคาเทากับ 2.35 แสดงวา ธนาคารมีจุดออนจาก
สภาพแวดลอมภายใน จากปจจัยดังน้ี 
  - ภาพพจนของธนาคารจากการตองเพ่ิมทุน 

  - ขาดสภาพคลองทางการเงิน 
  - เทคโนโลยีไมทันสมัย เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 
  - พนักงานขาดความรูความเขาใจในผลติภัณฑของธนาคาร 
  - การปฏิบัติงานมีความลาชา 

 - คุณภาพผลิตภัณฑดอยกวาธนาคารพาณิชยขนาดใหญ 
 และผลของคะแนนถวงน้ําหนัก ที่คํานวณไดจากการวิเคราะหโอกาส และอุปสรรคของ
ธนาคาร มีคาเทากับ 2.30 แสดงวา ธนาคารมีอุปสรรคจากสภาวะแวดลอมภายนอก  จากปจจัย
ดังน้ี 
 

  - ภาวะการแขงขันระหวางธนาคารพาณิชยมีมากขึ้น 
  - พรบ. เงินฝาก สงผลกระทบตอการดําเนินงานของธนาคาร 
  - อํานาจตอรองของลูกคามีมากขึ้น 
  - ลูกคาไปฝากเงินกับธนาคารพาณิชยอ่ืนใหดอกเบี้ยที่สูงกวา 
  - สภาวะเศรษฐกิจ จากราคาน้ํามันที่สูงขึ้น สงผลกระทบตอลูกคานําเงินมาฝาก

ธนาคารนอยลง 
 จากตารางการวิเคราะหแบบ TOWS Matrix  แสดงใหเห็นวาธนาคารมีจุดออนจากการ
วิเคราะหปจจัยภายในธนาคาร ที่สําคัญคือ เร่ืองภาพพจนของธนาคาร ในชวงรอยตอจากการ
เปนธนาคารไทยธนาคาร และระหวางการดําเนินการเพิ่มทุน จนเปลี่ยนชื่อเปนธนาคารซีไอเอ็ม
บีไทย เน่ืองจากธนาคารมีปญหาจํานวนเงินกองทุนไมเพียงพอทําใหไมสามารถปลอยสินเชื่อได 
ธนาคารจึงไมมีรายไดและลูกคาไมรูจักชื่อใหมธนาคารวามีที่มาหรือความแข็งแกรงเพียงใด 
สงผลใหธนาคารตองรักษาภาพพจนกับลูกคา จึงเนนการแขงขันเรื่องการลดอัตราดอกเบี้ย
สินเชื่อ และเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารจึงมีตนทุนดอกเบี้ยจายที่สูงมากขึ้น และธนาคาร
มีอุปสรรคจากการวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยเฉพาะเรื่องการแขงขันในระบบธนาคารพาณิชย
ที่สูง ธนาคารพาณิชยไดขยายสาขาอยางกวางขวาง และมีการเสนอผลิตภัณฑและบริการใหมๆ 
เพ่ือชวงชิงลูกคา ประกอบความไมแนนอนทางเมือง และสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดตัว ดังน้ัน
ธนาคารจะตองดําเนินกลยุทธโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหธนาคารมีศักยภาพสูงขึ้นในดานการเงิน 
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จะสงผลใหสามารถขยายธุรกิจไดอยางตอเน่ือง และลดจุดออนภายในใหลดลง เพ่ือเปนการสราง
ความเชื่อม่ันจากลูกคา หลังจากที่ธนาคารไดเพ่ิมทุนแลว และ การวางแผนเพื่อรองรับ พ.ร.บ. 
ประกันเงินฝากที่จะมีผลบังคับใช เพ่ือสามารถใหแขงขันไดกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ เพ่ือ
หาแนวทางในการแกไขปญหาดานจุดออนและอุปสรรคที่พบจากการวิเคราะห จึงเสนอทางเลือก 
ดังน้ี 
  3.3.1 แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) 
 เปนกลยุทธที่นํามาใชเพ่ือเพ่ิมยอดขายและการขยายการเติบโต โดยการปรับปรุง
ผลิตภัณฑหรือการบริการใหมๆ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายและใหลูกคามีทางเลือกมากขึ้น โดย
เนนความสําคัญที่ลูกคาเปนหลัก ทั้งนี้เพ่ือสรางรายไดดอกเบี้ย และเพ่ิมสัดสวนรายไดที่ไมใช
ดอกเบี้ยตอรายไดรวมใหสูงขึ้น เน่ืองจากในปจจุบันมีการแขงขันกันสูงในธุรกิจธนาคารพาณิชย
ไทย และธนาคารซีไอเอ็มบีไทยมีจุดออนอยูที่ภาพพจน เน่ืองจากไมมีความสามารถในการสราง
กําไร ทําใหประสบการขาดทุนอยางตอเน่ือง ดังนั้น ธนาคารควรมุงเนนการทํากําไร โดยการนํา
ผลิตภัณฑหรือการบริการใหมๆ เขามาดึงดูดลูกคา โดยใชจุดแข็งที่มีอยูในธนาคารคือ การมี
ทีมงานดานผลิตภัณฑที่แข็งแกรงจากซีไอเอ็มบี บริษัทแมที่ประเทศมาเลเซีย เขามาพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมๆ เชน CIMB Group ไดเขาลงทุนในประเทศไทยครั้งแรกดวยการเปดตัว CIMB-
GK Securities (Thailand) เม่ือเดือนพฤษภาคม 2550 โดย CIMB-GKT ใหบริการทั้งทางดาน
การซ้ือขายหลักทรัพย วิจัย dealing และ underwriting ตลอดจนการใหคําปรึกษาแกลูกคา
สถาบันและการลงทุน   
      นับตั้งแตเริ่มเปดตัวเม่ือเดือนพฤษภาคม 2550 ปจจุบันบริษัทไดมีฐานกลุมลูกคา 
Investment Banking ที่ม่ันคงรวมถึงการเปนที่ปรึกษาใหแกองคกรภาครัฐ ไดแก กสท. (CAT 
Telecom) ในการเจรจากับ Hutchinson Telecommunication บริษัทประสบผลสําเร็จในการ
จําหนายหุนเพ่ิมทุนใหกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยรายหนึ่ง ใหแกกลุมนักลงทุน
จากตางประเทศดวยมูลคากวา 300 ลานบาท   และ CIMB-GKT ไดรับการโหวตจากนิตยสาร
เอเชียมันน่ีใหเปนโบรกเกอรที่มีการพัฒนาสูงสุดของประเทศไทยในป 2550 ดวยชื่อเสียงของ 
CIMB-GKT ธนาคารไดให CIMB-GKT เปนผูดําเนินการนําผลิตภัณฑเขามาและธนาคารเปน
ผูขาย เชน หุนกู หรือ หุนสามัญ เพราะ CIMB-GKT มีศักยภาพในเจรจาและกระบวนการ
ดําเนินงาน ทําใหธนาคารมีรายไดจากสวนตางการดําเนินการ โดยไมตองเสียตนทุนเอง หรือ
การนําผลิตภัณฑใหมเขามาขายเปนรายแรกในประเทศไทย คือ Structure Note หรือตราสารที่
มีโครงสรางซับซอน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่มีอยูแลวในประเทศมาเลเซีย แตในประเทศไทยยังไมมี 
การนําผลิตภัณฑใหมมาเปดตัว ทําใหลูกคารูจักชื่อธนาคารซีเอ็มบีไทยมากธนาคารไดสวนตาง
ผลกําไร (Margin)  มากกวาการขายเงินฝากเปนเทาตัว เชน เงินฝากไดสวนตางผลกําไร       
10 บาท แต Structure Note ไดสวนตางผลกําไร 8 บาท ทําใหธนาคารสรารายได ไดมากขึ้น  
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 หรือการขยายผลิตภัณฑทางการเงิน โดยในป 2551 ธนาคารไดขยายบริการสินเชื่อ 
SMEs ดวยการใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ทั้งในดานเงินทุนและการใหคําปรึกษา
ทางดานธุรกิจ และนอกจากนี้ธนาคารวางแผน ที่จะขยายธุรกิจในดาน Equipment Leasing 
เพ่ือตอบสนองความตองการบริการทางการเงินของ SMEs 
 
 ขอดีของกลยุทธทางเลือกที ่1  

- สรางรายไดใหธนาคาร 
- เพ่ิมสวนแบงการตลาดใหธนาคาร 
- การมีผลิตภัณฑใหมทําใหธนาคารเปนทีรู่จักมากขึ้น 
- เพ่ิมทางเลือกในการลงทุนใหลูกคา 
- เพ่ิมทักษะความรูในผลติภัณฑใหพนักงานธนาคาร 
 

 ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 1  
- ผลิตภัณฑใหมไมเหมาะกับลักษณะการลงทุนของคนไทย 
- มีความเสี่ยงสูงที่จะไมไดรับการตอบรบัจากลูกคา 
- ผลิตภัณฑเหมาะกับลูกคาเฉพาะกลุม (ธนาคารแหงประเทศไทย จํากัดใหขายได 

เฉพาะลูกคาทีมี่วงเงิน 40 ลานบาทขึ้นไปเทานั้น) 
- เสียเวลาและตนทุนในการจัดอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจในผลิตภัณฑอยางดี 
- ผลิตภัณฑมีความเสี่ยงในลงทุนสูงสําหรับลูกคา (High Risk) 

 
 3.3.2 แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก (Brand awareness) 
  การสราง “ชื่อ” เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จทางการตลาด ของธนาคาร  
เน่ืองจากจุดออนที่สําคัญอีกอยางหน่ึงของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย คือการมีชื่อใหมที่เปลี่ยนจาก
ธนาคารไทยธนาคาร เปนซีไอเอ็มบีไทย น้ัน ไมเปนที่รูจักของคนไทยแมวา กลุมของซีไอเอ็มบี 
เปนกลุมธนาคารที่มีขนาดใหญในเอเชีย คือ CIMB Group เปนกลุมผูใหบริการทางดานการเงิน
ที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับ 2 ของประเทศมาเลเซีย และเปนหน่ึงในผูนําดานธุรกิจการ
ธนาคารแบบครบวงจร (Universal Bank) ชั้นนําของเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใหบริการทั้ง 
Consumer Banking, Investment Banking, Islamic Banking, Asset Management รวมถึง
นําเสนอผลิตภัณฑและบริการดานประกันภัยและประกันชีวิตตางๆ  โดยมีสํานักงานใหญตั้งอยูที่
กัวลาลัมเปอร และมีสํานักงานภูมิภาคอยูในประเทศสิงคโปร ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศ
ไทย  
      CIMB Group ดําเนินธุรกิจผาน 3 หนวยงานหลักที่มีแบรนดดังน้ี  CIMB Bank, CIMB 
Investment Bank และ CIMB Islamic  โดย CIMB Bank  เปนสวนสําคัญในการดําเนินธุรกิจ



76 

 

ดานธนาคารพาณิชยของกลุม ขณะที่ CIMB Islamic ดําเนินธุรกิจดานการเงินและการธนาคาร
อิสลามในระดับโลก ซ่ึงทั้ง CIMB Bank และ CIMB Islamic ใหบริการธุรกิจรายยอย
(Retail Banking)  บนระบบธนาคาร 2 ระบบควบคูกัน โดยมีลูกคารายยอยมากกวา 4.7 ลาน
คนใน 367 สาขาทั่วประเทศมาเลเซีย 
      CIMB Group ถือหุนโดย Bumiputra – Commerce Holdings Bhd ซ่ึงเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศมาเลเซีย ดวยมูลคาตลาด (Market Capitalization) 
เกือบ 7,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีพนักงานรวมกวา 35,000 คน ประจําอยูใน 10 ประเทศ 
 ในระหวางป 2547 – 2549   CIMB Group ไดเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว โดยไดลงทุน 
12.8 พันลานริงกิตเพ่ือปรับเปลี่ยนตนเองจากการเปน Investment Bank ชั้นนําของประเทศ
มาเลเซียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต (รูจักกันในนามของ Commerce International Merchant 
Bankers) มาสูการเปนธนาคารที่ใหบริการแบบครบวงจร (Universal Bank) ในระดับภูมิภาค 
โดยเริ่มจากการซื้อธุรกิจหลักทรัพยของ GK Goh ประเทศสิงคโปร  (ปจจุบันรูจักกันในชื่อของ 
CIMB-GK) เพ่ือใชดําเนินธุรกิจหลักทรัพยใหเปนที่รูจักในระดับภูมิภาค จากนั้นไดควบรวม
กิจการกับ Bumiputra – Commerce Bank เพ่ือกาวสูการเปน Commercial Banking  และมี
ขนาดของงบการเงินที่ใหญขึ้นและสุดทายไดเขาซื้อกิจการของ Southern Bank ซ่ึงมีธุรกิจ 
Consumer Banking ที่แข็งแกรงในประเทศมาเลเซีย 
 CIMB Group ไดเขาถือหุนใหญใน Bank Niaga ประเทศอินโดนีเซีย เม่ือป 2545  และ
หลังจากประสบความสําเร็จในการควบรวมกิจการของ Bank CIMB Niaga กับ Bank Lippo 
เม่ือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2551  ทําใหปจจุบัน CIMB ถือหุนใน Bank CIMB Niaga  ซ่ึงเปน
ธนาคารที่มีขนาดสินทรัพยใหญเปนอันดับที่ 6 ของประเทศอินโดนีเซีย ในสัดสวน 77.8% 
นอกจากนี้ยังไดจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย CIMB-GK  ขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงไดนําไปสูการ
เปนบริษัทผูเสนอขายหลักทรัพย (Public Offering) ที่ใหญที่สุดของประเทศเมื่อป 2548 และป 
2549   
 CIMB Group มีธุรกิจ Universal Banking ในประเทศสิงคโปร โดยผาน CIMB-GK 
Singapore ซ่ึงเปนฐานหลักในการดําเนินธุรกิจดานหลักทรัพยและ Corporate Finance ใน
ภูมิภาค และ CIMB Bank  ซ่ึงมีสาขา 2 แหงในสิงคโปร มุงใหบริการแกกลุมลูกคาดาน Wealth 
Management, Private Banking, Corporate Banking และ SME  

ดวยอุปนิสัยของคนไทยที่ไมคอยเปดรับสิ่งใหม เม่ือเปนชื่อธนาคารที่ไมไดเปนที่รูจัก
อยางแพรหลาย มักจะมองในแงลบกอน หรือเปนเพราะธนาคารเองก็ไมไดทุมงบประมาณในการ
ประชาสัมพันธอยางเต็มที่ พนักงานก็ไมมีความกระตือรือลนที่จะแนะนําหรืออธิบายใหลูกคา
เขาใจในชื่อใหมและสถานะที่แข็งแกรงขึ้นของธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงตองดําเนินกลยุทธใน
การสรางชื่อใหเปนที่รูจักกอน โดยเนน 2 หลักการ ดังน้ี 
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 คุณภาพของสินคา (Product Quality) 
 คุณภาพสินคา หมายถึง ธนาคารจะตองมีผลิตภัณฑการลงทุนที่ดี และนาสนใจในการ
ลงทุน ไมวาจะเปนผลติภัณฑเกาที่พัฒนาใหดีขึ้น หรือผลิตภัณฑใหมที่สรางผลประโยชนให
ลูกคา เปนที่ยอมรับไดในตลาดการลงทนุทั่วไป 
 
 คุณภาพของบริการ (Service Quality) 
 คุณภาพการบริการเปนสิ่งที่สําคัญของการบริการ ธนาคารตองเนนการบริการที่กระชับ 
ฉับไว เอาใจใสลูกคา เพ่ือสรางความประทัยใจ และลบภาพการบริการแบบเกาออกใหหมดไป 
 เม่ือธนาคารมุงเนนที่คุณภาพและการใหบริการ ซ่ึงเปนปจจัยหลักของธุรกิจธนาคาร
แลวจะเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหลูกคารูถึงคุณลักษณะธนาคาร การที่ลูกคารูจักชื่อของธนาคารเปน
บันไดขั้นแรกที่จะนําไปสูการรับรูเกี่ยวกบัลักษณะ  คุณสมบัติ คุณประโยชน ของธนาคารใน
ที่สุด และเปนการสรางความคุนเคย (Familiarity) ระหวางธนาคารและลูกคา เม่ือไดยินชื่อบอยๆ 
เขาจะเกิดความคุนเคย และใชบริการเพิม่ขึ้นเรื่อยๆ เชนกัน 
 
 วิธีทําใหธนาคารเปนที่รูจัก 
  - สรางความเดนในสินคา โดยธนาคารมีสีแดงเปนสีประจําซึ่งเปนสีทีโ่ดดเดน 
จําไดงาย 
  - ใชคําขวัญ ธนาคารใชสโลแกน Forward Banking คอืการมองและพรอมจะกาวไป
ขางหนาเสมอ  
  - การใชสัญลักษณ (Symbol Exposure) ธนาคารใชลูกศรเปนสัญลักษณ เปนความ
หมายดียวกับการกาวไปขางหนาตามจุดมุงหมายของธนาคาร 
  - การสื่อสารถึงผูบริโภค (Communication)  การสื่อสารเปนสิ่งที่สําคัญ ซ่ึงอาจจะใช
วิธีโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือการสื่อสารในรูปแบบตางๆ 
  - การเปนสปอนเซอรในกิจกรรมตางๆ (Event Sponsorship) กิจกรรมที่เกิดขึ้น เชน 
การแขงขันเทนนิส วิ่งการกุศล การจัดคอนเสิรต เปนตน กิจกรรมเหลานี้เปนกิจกรรมที่อยูใน
ความสนใจของกลุมเปาหมายตางๆ ดังน้ันการเปนสปอนเซอรในกิจกรรมเหลานี้จะทําให
ผูบริโภครูจักธนาคารไดเร็วขึ้น 
  - การใชกลยุทธขยายตรายี่หอ (Consider Brand Extension) หมายถึง การใชตรา
ยี่หอของสินคากับสินคาอ่ืนๆ อีก เพ่ือใหเกิดการตอกย้ําในตรายี่หอ และเม่ือผูบริโภคเห็นสินคา
แตละชนิดจะทําใหเกิดการระลึกถึงยี่หอน้ัน เชน การทําลูกอม เหมือนธนาคารไทยพาณิชย หรือ 
การทําน้ําดื่มเหมือนธนาคารกสิกรไทย  
  - การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) การสงเสริมการขายเปนวิธีหน่ึงที่มี
ประสิทธิภาพมากในการสรางความรูจักธนาคาร เพราะผูลูกคามักจะใหความสนใจตอการสงเสริม
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การขาย ตัวอยางเชน ฝากระจําพวงประกันชีวิต ไดดอกเบี้ยพิเศษ หรือฝากประจําพวงออม
ทรัพย รับดอกเบี้ยพิเศษ เปนตน 
 
 ขอดีของกลยุทธทางเลือกที ่2 

- ลูกคารูจักธนาคารดีขึ้น 
- สรางความเชื่อม่ันในความแข็งแกรงของธนาคารมากขึ้น 
- ลูกคาม่ันใจในการลงทุนมากขึ้น 
- มีโอกาสไดลูกคาใหมจากการบอกตอ หรือแนะนําปากตอปาก 
- ขยายฐานลกูคาใหมไดงาย 
- รักษาฐานลกูคาเดิม 
- เพ่ิมสวนแบงการตลาดได 
- สรางกําไรใหธนาคารได 
- เห็นผลตอบรับเร็ว 
 

 ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 2 
 - ใชงบประมาณในการโฆษณา 
 - ในการสรางความภักดีตอธนาคารใชเวลานาน 
 
 3.3.3 แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธการจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resources 
Management) 

จากการวิเคราะหจุดออนของธนาคาร พบวา มีเรื่องทรัพยากรมนุษยที่เปนจุดออนอยูถึง 
2 ขอ คือ พนักงานขาดความรูในผลิตภัณฑและการใหบริการที่ลาชา ดังนั้น เร่ืองทรัพยากร
มนุษยเปนอีกสงหนึ่งที่ธนาคารตองเรงแกไข เน่ืองจากเปนตัวขับเคลื่อนธุรกิจของธนาคาร หาก
พนักงานไมมีคุณภาพ ถือเปนเรื่องยากที่ธนาคารจะประสบความสําเร็จได   

ธนาคารตองปรับโครงสรางองคกรใหมีความชัดเจนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
โดยการจัดสายงานดานปฏิบัติการแบบศูนยรวม ซ่ึงจะมีการโอนยายงานปฏิบัติการจากสายงาน
ตางๆ มารวมศูนยอยูสายงานเดียวกัน เพ่ือความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สนับสนุนการทํา
ธุรกรรมและใหบริการตางๆ ไดอยางรวดเร็ว อีกทั้งสามารถควบคุมความเสี่ยงดานปฏิบัติงานได
อยางใกลชิด 
 ดาน Human Resources Management หรือ ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย โดย
การเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

- กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน (Recruiting and Selection System) 
ธนาคารไดมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน โดยคํานึงถึง พ้ืนฐานความรู ทักษะ ประสบการณ 
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และความสามารถที่มีในตําแหนงงาน ตามขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบที่ธนาคารกําหนดไว
เปนสําคัญ โดยแบงกลุมพนักงานเปน 2 กลุม ดังน้ี 

- กลุมผูบริหาร เปน บุคคลากรที่มีความรู และประสบการณในหนาที่น้ันโดยตรง ซ่ึงได
สรรหามาจากภายนอกธนาคารเปนสวนใหญ (Outsource) 

- กลุมปฏิบัติการ เปนบุคคลากรที่อยูกับธนาคารมานาน โดยมีความรูความสามารถใน
ระดับหนึ่ง ซ่ึงคงตองอาศัยการฝกอบรม หรือการพัฒนาเพื่อใหเกิดศักยภาพในการทํางานที่มาก
ขึ้น 

- การฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ระบบการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคคลากร ธนาคารไดใหความสําคัญและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพ่ือให
สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายธุรกิจที่กําหนดไว โดยจัดฝกอบรมใหแกพนักงาน 210 
หลักสูตร โดยแบงเปนการฝกอบรมภายในธนาคารจํานวน 63 หลักสูตร และเปนหลักสูตรที่สง
พนักงานออกไปฝกอบรมภายนอกจํานวน 147 หลักสูตร 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และการตั้งเปาหมาย (Goal 
Setting) ธนาคารไดกําหนดแผนธุรกิจประจําป เพ่ือชวยใหผูบริหารทุกหนวยงานในการ
บริหารงาน โดยมีวัตถุประสงค ดังน้ี 
  1. กําหนดเปาหมายและทิศทางการดําเนินการในปถัดไป ใหสอดคลองกับ
นโยบายของธนาคาร 
  2. เปนเครื่องมือในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ 
  3. พัฒนางานของตนอยางเปนระบบและตอเน่ือง 
  4. สื่อสารใหพนักงานแตละคนทราบถึงความคาดหวังของหัวหนางานและมี
เปาหมายการทํางานที่ชัดเจน 
  5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรายบุคคลในสังกัดมีความชัดเจนและ
เปนธรรม 
  6. ควบคุมติดตามงานในหนวยงานของตนไดอยางใกลชิด 
 ดานการพัฒนาการบริหารบุคลากร ธนาคารจะทําการปรับปรุงระบบการประเมินผลงาน
ของพนักงานใหสอดคลองกับ KPI และ Balance Scorecard เพ่ือเปนเครื่องมือในการขับเคลื่อน
ทางธุรกิจ ใหสามารถบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

ดาน Human Process Intervention หรือ กิจกรรมพัฒนาองคการดานกระบวนการ
มนุษย ธนาคารไดมีการทํา Team Building เพ่ือเสริมสรางการทํางานเปนทีม และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการสื่อสารภายในองคกร โดยมีการทํากิจกรรมดังน้ี 
  โครงการ 9 ส. ซ่ึงประกอบดวย 

  - สุจริต  - สติปญญา 
  - สรางสรรค - สูเต็มรอย 
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  - สามัคคี - สุภาพ 
  - สะสาง  - สะอาด 
  - สะดวก 

  
 ทั้งน้ีเพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี สรางความรวมมือในการปฏิบัติงานระหวาง Front 
และ Back office รวมทั้งในการบริการลูกคาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของซีไอเอ็มบีที่วา เปนธนาคารที่มีวัฒนธรรมองคกรที่มีสมรรถนะในการทํางานที่สูง 
 
 ขอดีของกลยุทธทางเลือกที ่3 

- เพ่ิมภาพลักษณที่ดีในการบริการ 
- พนักงานที่มีประสิทธิภาพสมารถเพิ่มความสามารถในการทํากําไรได 
- เพ่ิมศักยภาพการทํางานใหพนักงาน 
 

 ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 3 
- สิ้นงบประมาณในการจัดการฝกอบรม 
- ใชเวลานาน 

 
3.4  การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
 
 ในการหากลยทุธใชวธิีการถวงน้ําหนัก (Weighting factor decision) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



81 

 

ตารางที่  13   แสดงการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา 
เกณฑการพิจารณา ถวง

นํ้าหนัก 
แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกที่ 2 แนวทางเลือกที่ 3 

Product 
Development 

Brand 
Awareness 

Human Resource 
Management 

Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน Rating 
(1-10) 

คะแนน 

1. เพ่ิมภาพพจนที่ดี่ของ
องคกร 

0.20 7 1.4 9 1.8 7 1.4 

2. เพ่ิมความสามารถในการ
สรางกําไร 

0.20 9 1.8 8 1.6 7 1.4 

3. เพ่ิมสวนแบงการตลาด 0.20 8 1.6 8 1.6 7 1.4 
4. สรางความภักดีตอ
ธนาคารของลูกคา 

0.20 9 1.8 9 1.8 8 1.6 

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ 0.10 8 0.8 9 0.9 9 0.9 
6. งบประมาณการ
ดําเนินการ 

0.10 7 0.7 10 1 8 0.8 

รวม 1.00   8.1   8.7   7.5 

 
 จากการวิเคราะหและถวงน้ําหนัก โดยใชเกณฑตัดสินใจการพิจารณาตามตารางที่      
เพ่ือหากลยุทธที่เหมาะสม ในการแกปญหาของธนาคารในภาวะที่มีการแขงขันสูง เพ่ือเพ่ิมผล
กําไร เพ่ิมสวนแบงทางการตลาดและสรางภาพลักณที่ดีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เม่ือทําการ
ถวงน้ําหนักแลวพบวาแนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก (Brand 
awareness) เปนกลยุทธที่เหมาะสมที่ธนาคารจะเลือกแกปญหาในลําดับแรก เพราะปญหาของ
ธนาคารซีไอเอ็มบีคือ การขาดความสามารถในการทํากําไร เน่ืองจาก เม่ือครั้งเปนธนาคารไทย
ธนาคารประสบปญหาการขาดทุน ทําใหไมมีเงินทุนสํารองเพียงพอที่จะปลอยสินเชื่อได แตเม่ือ
ไดรับการเพิ่มทุนจากกลุมซีไอเอ็มบีแลว ก็มีเงินทุนสํารองมากพอที่จะปลอยสินเชื่อได แตปญหา
ที่ตามมาหลังการเปลี่ยนชื่อคือ ความเชื่อม่ันในธนาคาร ลูกคาไมรูจักชื่อซีไอเอ็มบี จึงไมกลาที่จะ
ลงทุนและเปลี่ยนใจไปใชบริการธนาคารอื่นที่มีชื่อเสียงดีกวา คุนเคยกวา ดังน้ัน ที่ตอง
ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อเรียกความมั่นใจของลูกคาใหกลับมาใชบริการธนาคาร คือ กลยุทธ
การสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก เพราะสามารถครอบคลุมทั้งวัตถุประสงคของการศึกษา และ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเปนอยางดี โดยองคประกอบในการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักนั้น 
ประกอบทั้งหลักการดานคุณภาพและการบริการ ซ่ึงเปนหัวใจของธุรกิจธนาคาร คุณภาพสินคา 
หมายถึง ธนาคารจะตองมีผลิตภัณฑการลงทุนที่ดี และนาสนใจในการลงทุน ไมวาจะเปน
ผลิตภัณฑเกาที่พัฒนาใหดีขึ้น หรือผลิตภัณฑใหมที่สรางผลประโยชนใหลูกคา เปนที่ยอมรับได
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ในตลาดการลงทุนทั่วไปและการบริการ ที่เนนการบริการที่กระชับ ฉับไว เอาใจใสลูกคา เพ่ือ
สรางความประทับใจ และลบภาพการบริการแบบเกาออกใหหมดไป ดวยคุณลักษณะเหลานี้ ทํา
ใหธนาคารเปนที่รูจักและยอมรับของลูกคา เกิดความไววางใจในการใชบริการของธนาคาร จึง
ทําใหธนาคารเพิ่มความสามารถในการทํากําไรและเปนที่รูจักของลูกคา สงผลใหการดําเนินงาน
ดีขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
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บทที่ 4 

 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
4.1  สรุปผลการศึกษา 
 
 จากปญหาของการดําเนินงานของธนาคารเรื่องความสามารถในการสรางกําไรและสวน
แบงการตลาดมีนอยน้ัน มีสาเหตุมาจากการประสบปญหาการขาดความเพียงพอของเงินทุนใน
การทําธุรกิจ เน่ืองจากผลกระทบจากการเขาไปลงทุนในตราสารซีดีโอ ซ่ึงเปนจนตองทําการ
สํารองไปทั้งสิ้น 9,249 ลานบาท เปนผลใหธนาคารมียอดขาดทุนสุทธิในป 2549 จํานวน 6,249 
ลานบาท และแมจะสามารถเพิ่มทุนรอบลาสุดในป 2552 ไดทั้งหมดและไดเงินเพ่ิมทุนมา
ประมาณ 7,000 ลานบาท และทําใหเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) เพ่ิมขึ้นมาเปน
ประมาณ 10-10.50% จากการเปลี่ยนผูถือหุนหลายรายในระยะเวลาที่ไมนาน และการที่กองทุน
เพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถบันการเงินของรัฐบาลไดขายหุนใหกลุมซีไอเอ็มบี  รวมทั้งผูถือ
หุนรายใหมเปนธนาคารจากตางประเทศที่ลูกคาทั่วไปในประเทศไทยไมคุนเคยกับชื่อของ
ธนาคาร สงผลใหลูกคาเกิดความไมเชื่อม่ันในชื่อเสียงธนาคารและการบริการที่ยังไมมีรูปแบบ
ชัดเจนหลังจากการปรับโครงสรางใหมของธนาคาร สงผลใหจํานวนลูกคาและยอดเงินฝากลดลง 
เน่ืองจากลูกคาเปลี่ยนใจไปใชบริการธนาคารพาณิชยอ่ืนๆ ที่ยังมีผูถือหุนเปนคนไทย หรือ
ธนาคารที่มีชื่อเสียงมานาน เพ่ือหาแนวทางแกไขปญหา ผูศึกษาจึงไดศึกษาทั้งขอมูลทุติยภูมิ 
พบวา ธนาคารประสบปญหาขาดทุนตอเน่ือง จากการดําเนินงานที่ผิดพลาด แมวาจะไดเงินเพ่ิม
จากการเพิ่มทุน แตก็ไมสามารถเพิ่มศักยภาพในการทํากําไร เน่ืองจากประสบปญหาความ
เชื่อม่ันในชื่อเสียงของธนาคาร จากขอมูลธนาคารพาณิชย 16  แหง ในป 2552 ทําใหมีเงินฝาก 
อยูอันดับที่ 11 จํานวน 94,300 ลานบาท มีสวนแบงการตลาดเพียง 1.45%  ดานสินทรัพย อยู
อันดับที่ 11 เชนกัน มีสินทรัพยจํานวน 133,642 ลานบาท มีสวนแบงการตลาด 1.50% สวน
ดานสินเชื่อ อยูอันดับที่ 13 จํานวน 74,005 ลานบาท มีสวนแบงการตลาดเพียง 1.24% 
สวนขอมูลดานการวิเคราะหกลยุทธ ดานจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค น้ัน หลังจากการ
วิเคราะหและนํามาถวงน้ําหนักแลวพบวา ธนาคารมีปญหาดานจุดออนและอุปสรรค ซ่ึงอุปสรรค 
เปนเรื่องปจจัยภายนอก เชน ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจโลก ปญหาการเมิอง และคูแขง ซ่ึงเปน
ปญหาที่ไมสามารถควบคุมได ดังน้ัน ผูศึกษาจึงมุงหาแนวทางแกไขจุดออนของธนาคาร คือ 
เรื่องของ ภาพพจนที่ขาดความนาเชื่อถือจากการเพิ่มทุน การขาดสภาพคลองทางการเงิน การมี
เทคโนโลยีไมทันสมัยเม่ือเทียบกับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ พนักงานขาดความรูความเขาใจ
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ในผลิตภัณฑของธนาคาร การปฏิบัติงานมีความลาชา และ คุณภาพของผลิตภัณฑที่ดอยกวา 
ธนาคารพาณิชยขนาดใหญ โดยผูศึกษาไดเลือก กลยุทธการสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก (Brand 
awareness) มาเปนแนวทางในการแกปญหา เน่ืองจาก ในภาวะที่ลูกคาขาดความเชื่อม่ันน
ธนาคารเพราะลูกคาไมรูจักธนาคารดีพอ ในดานความแข็งแกรงและความสามารถในการ
ดําเนินงาน ประกอบกับกลยุทธที่เลือกมานี้ ครอบคลุมการแกปญหาจดออนไดดีที่สุด เน่ืองจาก 
การสรางตราสินคาใหเปนที่รูจักนั้น ไมใชเพียงแตเปนการแนะนําใหลูกคารูจักธนาคาร แตมี
องคประกอบทั้งดานคุณภาพของสินคาและผลิตภัณฑ และคุณภาพในการบริการ กลาวคือ ตอง
ดําเนินการใหไดมาตรฐาน ลูกคารูจัก จําได สรางความคุนเคยและใหลูกคากลับมาใชบริการ เม่ือ
ไดลูกคา อยางนี้แลว ก็จะเปนการเพิ่มศักยภาพในการสรางรายไดและกําไร สวนแบงการตลาดก็
จะเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากในระยะลูกคาจะเกิด ความภักดีตอธนาคาร (Brand royalty) และแนะนํา
เพ่ือนมาใชบริการ เปนการขยายฐานลูกคาไดโดยไมตองลงทุนมากนัก เพียงแคตองใช
งบประมาณในการโฆษณาใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายในวงกวางในตอนแรก หลังจากนั้นก็
ใชพนักงานเปนตัวขับเคลื่อนในการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง และเม่ือลูกคาคุนเคยกับ
ธนาคาร ลูกคาจะเปนคนชวยประชาสัมพันธืใหธนาคารอีกทางหนึ่ง 
 
4.2   ขอจํากัดของการศึกษา 
 
 4.2.1 ชวงเวลาของการศึกษามีระยะสั้น ทําใหการเตรียมขอมูลที่จะนํามาศึกษา 
ไมเพียงพอ 
 4.2.2  ขาดขอมูลเชิงลึกของคูแขงขัน ทําใหขาดการเปรียบเทียบที่ชัดเจน 
 4.2.3   ชวงเลาการทําการศึกษาคนควาดวยตัวเองเลมน้ี เปนชวงปลายป ซ่ึงธนาคารบัง
ไมไดมีการสรุปขอมูลสิ้นปและเผยแพรตอสาธารณะ ดังน้ัน จึงขาดขอมูลที่สรุปชัดเจนตอน 
สิ้นป 
 
4.3   ขอเสนอแนะการศึกษา 
 

4.3.1 เก็บขอมูลเพ่ิมเติมคูแขงดานผลิตภัณฑและบริการ 
4.3.2 ในการกําหนดกลยุทธควรพิจารณารายละเอียดใหรอบคอบเพื่อการมี

ประสิทธิภาพในการใชกลยุทธ 
4.3.3 การสรางขวัญและกําลังใจใหพนักงาน เน่ืองจากพนักงานก็ขาดความมั่นใจใน

สถานะภาพของตนเองเชนกัน เชน ไมมีการลดพนักงานแมจะปรับโครงสรางใหม หรือใหรางวัล
ในการปฏิบัติงาน 
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ประวัติผูศึกษา 

 
 นางสาวอรอุมา  ภาโนชิต  เกิดเม่ือวันที่ 10 ธันวาคม 2519 จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิชาเอก ภาษาไทย วิชาโท ภาษาอังกฤษ 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ป พ.ศ. 2543 และศึกษาระดับมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (CEO MBA) สาขาวิชาการจัดการ เม่ือป พ.ศ. 2551 นางสาว
อรอุมา ภาโนชิต เขาทํางานที่ ธนาคารไทยธนาคาร จํากัด (มหาชน) ตั้งแตเดือนมกราคม ป 
พ.ศ. 2549 จนถึงปจจุบัน และดํารงตําแหนง ผูชวยผูจัดการ ทีมธนบดีธนกิจ 3 ดานธนบดีธนกิจ 
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน) 
 
 


	ส่วนที่ 1
	ส่วนที่ 2

