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บทคดัย่อ 

 

การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ กรณีศึกษา
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ เน่ืองจากปจัจุบนัการแข่งขนัในธุรกจิสถาบนั
การเงนิค่อนขา้งรุนแรงมากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการหารายได้จากการปล่อยสนิเชื่อหรอืรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมและบรกิาร ท าให้ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งต้องมกีารวางแผน ปรบัเปลยีนกล
ยุทธเ์พื่อให้ได้ผลการด าเนินงานที่ได้ตัง้เป้าหมายไว ้กลยุทธห์น่ึงทีธ่นาคารพาณิชยไ์ด้น ามาใช้
กันคือ การเปิดสาขาในห้างสรรพสินค้า ซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน เพื่อให้ลูกค้าได้รบัความ
สะดวกสบายมากยิง่ขึน้ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติกเ็ป็นหนึ่งในสาขาที่
เปิดท าการในห้างสรรพสนิค้า เน้นการให้บรกิารฝาก-ถอนเงนิ ช าระค่าสนิค้าและบรกิาร เป็น
ส่วนใหญ่ ไม่มบีรกิารทางด้านสินเชื่อ ท าให้สาขาบิ๊กซี รงัสติมรีายได้จากค่าธรรมเนียมและ
บรกิารเพยีงอย่างเดยีว ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อื สาขามรีายไดเ้พยีงพอกบัค่าใช้จ่ายทีส่าขาจะต้อง
จา่ยในทุกๆ เดอืนไม่ว่าจะเป็นเงนิเดอืนพนักงาน ค่าเช่าอาคารสถานทีท่ าการของสาขา เป็นต้น 
จากปญัหาดงักล่าวท าให้ผู้ศกึษาได้ท าการศกึษา โดยมวีตัถุประสงค์ของการศกึษาเพื่อศึกษา
พฤตกิรรมและความพงึพอใจของลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารกบัสาขา เพื่อน าไปพฒันาปรบัปรุงให้
สามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัได ้และเพื่อน าไปก าหนดกลยทุธใ์นการเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียมและ
บรกิาร ในการศึกษาผู้ศึกษาแบ่งวิธกีารศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คอื การศึกษาข้อมูลปฐมภูม ิ
(Primary Data) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการศกึษาเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง
ลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิารในห้างสรรพสนิค้าฟิวเจอรพ์าร์ครงัสติและห้างสรรพสนิค้าบิก๊ซ ีรงัสติ 



จ 

 

จ านวน 200 ตวัอย่าง และการศกึษาขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิ
ธนาคารทัง้ภายในและภายนอก เช่นสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมอืง แนวคิด ทฤษฏ ีและ 
Website ที่เกี่ยวขอ้ง จากนัน้น าขอ้มลูทีไ่ด้ทัง้หมดมาวเิคราะห ์เพื่อสรา้งแนวทางในการแก้ไข
ปญัหาเชงิกลยทุธ ์

จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามธีนาคารกรุงไทยมาเปิดสาขา
ที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี รงัสิต และกลุ่มลูกค้าที่เคยเข้ามาใช้บรกิารก็ไม่ค่อยพึงพอใจในการ
ให้บรกิารด้านพนักงานที่มจี านวนพนักงานที่ให้บรกิารที่น้อยเกินไป ด้านเครื่องอตัโนมตัิที่มี
จ านวนที่น้อยและขดัข้องบ่อย ท าให้ผู้ศึกษาได้เสนอแนวทางเลอืกในการแก้ไขปญัหา โดยผู้
ศึกษาได้เลอืกใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ด้วยกัน คือ กลยุทธ์การพฒันาตลาด โดยสาขาจะจดัทีม
พนกังานเดนิตลาดลงพืน้ทีภ่ายในหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติรวมถงึพืน้
ทบรเิวณโดยรอบห้างสรรพสนิค้าเพื่อท าให้สาขาเป็นที่รู้จกัมากขึ้น รวมถึงมกีารจดักิจกรรม
ส่งเสรมิการตลาดในรปูแบบต่างๆ เพื่อช่วยใหส้าขาขยายฐานลูกคา้ใหไ้ดม้ากขึน้  ซึง่จะส่งผลให้
สาขามีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการมากขึ้นด้วย และกลยุทธ์การปรบัปรุง พัฒนาการ
ใหบ้รกิารใหม้คีุณภาพดยีิง่ขึน้ มาใชค้วบคู่กบักลยทุธพ์ฒันาตลาด เพื่อแก้ไขปญัหาดา้นคุณภาพ
การใหบ้รกิารโดยปรบัปรุงคุณภาพบรกิารดา้นพนักงานและเครื่องอตัโนมตัทิีลู่กคา้ไม่ค่อยไดร้บั
ความพงึพอใจ ส่วนด้านอื่นๆ ก็พฒันาให้ดยีิง่ขึน้ มกีารรบัประกนัคุณภาพการให้บรกิาร (SLA) 
เพื่อใหล้กูคา้เกดิความประทบัใจมากทีสุ่ดและกลบัมาใชบ้รกิารกบัสาขาอกี         



กิตติกรรมประกาศ 

 

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความช่วยเหลอือย่างดยีิง่ด้วยความ
กรุณาจากอาจารย ์เยาวลกัษณ์ จติต์วโรดม อาจารยท์ี่ปรกึษาการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่ง
ได้ให้ความกรุณาสละเวลาให้ค าแนะน า ตรวจตราและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนให้
ก าลงัใจในการท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองรวมถงึ อาจารย ์ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล และ
อาจารย ์ดร.สุทธาวรรณ จรีะพนัธุ ทีก่รณุารบัเป็นประธานกรรมการ และกรรมการในการสอบจงึ
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

ขอน้อมร าลกึถงึพระคุณบดิา มารดา ทีเ่ป็นก าลงัใจใหเ้สมอมาและผูศ้ึกษาขอขอบคุณ
ผู้ที่ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม ผู้จดัการสาขา เพื่อนพนักงานใน
สาขาบิก๊ซ ีรงัสติที่คอยให้ค าแนะน าและให้ข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงขอบคุณเพื่อนๆ 
CEO MBA รุ่น 6 ที่คอยให้ความช่วยเหลอืและค าปรกึษาและเป็นก าลงัใจท าให้การศกึษานี้
ส าเรจ็ลุล่วงไปโดยสมบูรณ์ หากพบว่ามขีอ้บกพร่องประการใด ผูศ้กึษาขอน้อมรบัค าวจิารณ์ไว้
ดว้ยความเตม็ใจอยา่งยิง่ 
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

องคก์รและภาพรวมของธรุกิจ 
 

ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) 
Krung Thai Bank Public Company Limited 
 
ภาพรวมองคก์ร 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั เริม่เปิดด าเนินการครัง้แรกเมื่อวนัที่ 14 มนีาคม 2509 โดย

การควบรวมกิจการของธนาคารเกษตร จ ากัด และธนาคารมณฑล จ ากัด ซึ่งเป็นธนาคาร
พาณชิยท์ีม่รีฐับาลเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่เขา้เป็นธนาคารเดยีวกนั ตามนโยบายของรฐับาล และไดใ้ช้
ชื่อใหม่ว่า “ธนาคารกรุงไทย จ ากดั” ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า “KRUNG THAI BANK LIMITED” 
ใช้สญัลกัษณ์ “นกวายุภกัษ์” ซึ่งเป็นเครื่องหมายของกระทรวงการคลงั เป็นสญัลกัษณ์ประจ า
ของธนาคารจนถงึปจัจบุนั 

ในระยะแรกของการก่อตัง้ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั ได้ใช้สถานที่ส านักงานใหญ่ของ
ธนาคารเกษตร จ ากดั ซึง่ตัง้อยูท่ีถ่นนเยาวราช เป็นทีท่ าการส านักงานใหญ่ มสีาขารวม 81 แห่ง 
จ านวนพนักงาน 1,247 คน ยอดสนิทรพัยร์วม 4,582.10 ลา้นบาท ยอดเงนิฝากรวม 4,442.20 
ล้านบาท และทุนจดทะเบยีน 105 ล้านบาท วตัถุประสงค์ของการรวมธนาคารทัง้สอง เพื่อให้
เป็นธนาคารของรฐัที่มฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง สามารถคุม้ครองผูฝ้ากเงนิและบรกิารลูกคา้ได้
อย่างกวา้งขวางมากขึน้ ตลอดจนสามารถอ านวยประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ
ไดม้ากขึน้ดว้ย 

ผลการด าเนินงานของธนาคารได้ขยายตัวเติบโตขึ้นมาเป็นล าดับ ท าให้อาคาร
ส านักงานใหญ่เดมิคบัแคบลงจนเกดิความไม่สะดวกและไม่คล่องตวัในการปฏบิตังิาน ธนาคาร
จึงได้ย้ายที่ท าการส านักงานใหญ่มาตัง้อยู่ ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ 26 
พฤศจกิายน 2525 และไดใ้ชเ้ป็นทีท่ าการส านกังานใหญ่มาจนถงึปจัจบุนั 

วนัที่ 17 สงิหาคม 2530 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั ได้รบัโอนสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิของ
ธนาคารสยาม จ ากดั มาบรหิารตามนโยบายของกระทรวงการคลงั เนื่องจากการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคารสยามมปีญัหาหลายดา้นทีไ่ม่สามารถแก้ไขไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ ท าใหเ้ป็นภาระที่
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รฐับาลจะต้องจดัการใหค้วามช่วยเหลอื ซี่งไม่ทราบว่าจะสิ้นสุดเมื่อใด และหลงัจากการรวมกบั
ธนาคารสยามแลว้ ท าใหธ้นาคารกรงุไทยมสีนิทรพัยม์ากเป็นอนัดบัสองของประเทศ สามารถจะ
สนองตอบนโยบายการเงนิการคลงัของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็น “ธนาคารน า” 
(Lead Bank) ได ้

ปี 2531 ธนาคารกรุงไทยไดข้ยายสาขาออกไปครอบคลุมทุกจงัหวดัของประเทศ ถอื
ว่าเป็นธนาคารพาณชิยแ์ห่งเดยีวในขณะนัน้ทีส่ามารถขยายศกัยภาพการใหบ้รกิารประชาชนได้
อย่างทัว่ถงึ ไม่เพยีงแต่การขยายสาขาทัว่ประเทศเท่านัน้ ธนาคารกรุงไทยยงัไดน้ าเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใชก้บังานใหบ้รกิารลกูคา้ และการปฏบิตังิานภายใน ในปีเดยีวกนันี้ธนาคารไดต้ดิตัง้
ระบบออนไลน์ และเครือ่ง ATM ซึง่ถอืเป็นธนาคารแห่งแรกทีส่ามารถตดิตัง้ไดค้รบทุกจงัหวดั 

ธนาคารได้น าหุ้นของธนาคารเข้าสู่ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ในวนัที่ 26 
มถุินายน 2532 นับเป็นรฐัวสิาหกจิแห่งแรกที่น าหุ้นเขา้ซื้อ-ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยเริม่
เปิดการซื้อ-ขายหุ้นของธนาคารตัง้แต่วนัที่ 2 สงิหาคม 2532 จนกระทัง่ในวนัที่ 24 มนีาคม 
2537 ธนาคารกรุงไทยก็ได้แปรสภาพเป็นบรษิัทมหาชนภายใต้ชื่อ “ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน)” ใชช้ื่อภาษาองักฤษว่า “Krung Thai Bank Public Company Limited” 

ปี 2540 เกดิภาวะเศรษฐกจิตกต ่าขึน้ภายในประเทศ และไดส้่งผลกระทบให้สถาบนั
การเงนิจ านวนมากต้องถูกสัง่ปิดกจิการ ทางการได้ด าเนินการแก้ไขปญัหาอย่างต่อเน่ือง โดย
ธนาคารกรุงไทยรบัโอนสนิทรพัย ์และหนี้สนิที่ดขีองธนาคารกรุงเทพพาณิชยก์าร และรบัโอน
สนิทรพัย ์หนี้สนิ สาขาและพนักงานของธนาคารมหานคร พรอ้มให้ธนาคารเพิม่ทุนจดทะเบยีน
อกี 185,000 ลา้นบาท เป็น 219,850 ลา้นบาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหก้องทุนเพื่อการ
ฟ้ืนฟูระบบสถาบนัการเงนิ เพื่อรองรบัการควบโอนกจิการในครัง้นี้ 

ปี 2544-2546 ฐานะทางการเงนิของธนาคารมคีวามแขง็แกร่งมากขึน้ ภายหลงัการ
โอนสนิทรพัย์ด้อยคุณภาพไปยงับรษิัทบรหิารสนิทรพัย์สุขุมวิท จ ากัด มกีารปรบัโครงสร้าง
องคก์รครัง้ใหญ่ เพื่อเอือ้ต่อการสรา้งและขยายขนาดของสนิทรพัย ์การสรา้งรายไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
และลดตน้ทุนการด าเนินงาน พรอ้มกนันัน้ไดม้กีารก าหนดกลยุทธท์างธุรกจิเพื่อเสรมิสร้างฐานะ
ของความเป็นธนาคารพาณิชยช์ัน้น าของประเทศ โดยเน้นระบบควบคุมการบรหิารความเสี่ยง
ทุกด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธนาคารยงัได้เป็นกลไกส าคญัในการกระตุ้นเศรษฐกจิไทยให้
ฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็ โดยเป็นแกนน าในการปล่อยสนิเชื่อเขา้สู่ระบบ มกีารให้สนิเชื่อแก่องค์กร
ภายใต้การดูแลของรฐั โดยเฉพาะวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควบคู่ไปกบัการ
ให้บรกิารแก่ลูกค้าทัว่ไป และมกีารเปิดให้บรกิารกลุ่มลูกค้าพเิศษ ได้แก่ธนาคารชุมชน และ
ธนาคารอสิลาม 

ปี 2548 ธนาคารกา้วสู่การเป็น The Convenience Bank “ธนาคารแสนสะดวก” อย่าง
เต็มตวั มผีลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิทุกประเภท และครบวงจร สามารถใช้บรกิารของ
ธนาคารได้จากทุกที่ ทุกช่องทาง และทุกเวลาตลอด 24 ชัว่โมง โดยไม่มีวนัหยุด ได้มกีาร
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ปรบัเปลี่ยนภาพลกัษณ์ช่องทางต่างๆ ในการบรกิารให้สดใส ทนัสมยั เพื่อสอดคล้องกบัความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่ และเพิม่เครือข่าย และขยายช่องทางในการให้บรกิารกบัลูกค้ากระจาย
ไปตามแหล่งชุมชน นอกจากนี้ในปี 2548 ได้ออกบรกิาร และผลติภณัฑใ์หม่ๆ อาท ิโครงการ 
KTB Exporter Club บรกิารโอนเงนิด่วน KTB Speed Cash Transfer บรกิารเงนิฝากระยะยาว 
48 เดอืน 

ในปี 2549-ปจัจบุนั ธนาคารยงัคงใหค้วามส าคญักบัการเพิม่คุณค่าใหก้บัผูถ้อืหุน้อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื ภายใต้วสิยัทศัน์ทีมุ่่งสู่การเป็น The Convenience Bank และเพื่อให้เกดิ
ความสมบรูณ์และชดัเจน ธนาคารไดป้รบักลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บททางการเงนิและการ
บรหิารจดัการตามแนวทาง Basel II และการเป็น Processing Bank ซึง่น าเสนอการช าระเงนิ
ควบคู่ไปกบัผลติภณัฑ ์และบรกิารธุรกรรมทางการเงนิทีห่ลากหลาย ครบวงจร ตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุ่มเป้าหมาย ดว้ยบรกิารทีส่ะดวก รวดเรว็ และทนัสมยัในทุกทีทุ่กเวลา 

 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) ส าหรบัลูกค้ารายย่อย ภาคธุรกจิ 

ภาครฐั และสถาบนั 
 

พนัธกิจ (Mission) 

 เป็นสถาบนัการเงนิชัน้น า 
 มุง่เน้นการใหบ้รกิารทีเ่ป็นเลศิ 
 สามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่ไีดอ้ยา่งยัง่ยนื 
 ส่งเสรมิการสรา้งทุนทางปญัญา 
 ยดึมัน่ในหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

 

สภาพการแข่งขนัในอตุสาหกรรม 
 

ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์นัน้สภาวะการแข่งขันยังคงมีความรุนแรง ด้วยปจัจัย
เกื้อหนุนทางด้านเศรษฐกิจที่มทีศิทางการปรบัตวัไปในทางที่ดขี ึ้น ประกอบกบัอตัราดอกเบี้ย
นโยบายของไทยปรบัตวัสงูขึน้ ท าใหแ้ต่ละธนาคารต้องมกีารวางแผน ปรบัเปลีย่นกลยุทธใ์หเ้ขา้
กบัสภาวะปจัจุบนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ ไม่ว่าจะเป็นการออกผลติภณัฑเ์งนิฝาก
ใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม การให้ความรู้ การให้ค าปรกึษาในการ
ลงทุน การพฒันาเทคโนโลยกีารบรกิารทางการเงนิให้มคีวามสะดวก และปลอดภยัมากยิง่ขึ้น 
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เป็นตน้ ดว้ยกลยทุธเ์หล่านี้จะท าให้ธนาคารสามารถเพิม่ฐานลูกคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ และจะส่งผลให้
ธนาคารมรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารมากขึน้อกีดว้ 

ส่วนแบ่งตลาดของสถาบนัการเงิน 
ตารางท่ี 1 ส่วนแบ่งการตลาดทีส่ าคญัของธนาคารพาณชิยไ์ทย ณ 31 กรกฎาคม 2553 

จ ำนวน สว่นแบ่งตลำด จ ำนวน สว่นแบ่งตลำด จ ำนวน สว่นแบ่งตลำด

(ลำ้นบำท) (รอ้ยละ) (ลำ้นบำท) (รอ้ยละ) (ลำ้นบำท) (รอ้ยละ)

ธนาคารขนาดใหญ่

ธนำคำรกรงุเทพ 1,797,612  19.22 1,053,347  17.48 1,331,213  20.54

ธนำคำรกรงุไทย 1,665,844  17.81 1,116,854  18.53 1,237,481  19.09

ธนำคำรกสกิรไทย 1,434,380  15.33 933,629    15.49 1,031,242  15.91

ธนำคำรไทยพำณิชย์ 1,269,574  13.57 896,965    14.89 907,879    14.01

ธนาคารขนาดกลาง

ธนำคำรกรงุศรอียุธยำ 788,578    8.43 542,181    9.00 522,773    8.07

ธนำคำรทหำรไทย 532,275    5.69 325,919    5.41 394,376    6.09

ธนำคำรธนชำต 444,401    4.75 287,600    4.77 244,460    3.77

ธนำคำรนครหลวงไทย 399,594    4.27 253,192    4.20 279,745    4.32

ธนาคารขนาดเลก็

ธนำคำรสแตนดำรด์ชำรเ์ตอร์ 270,092    2.89 87,698      1.46 94,009      1.45

ธนำคำรยูโอบี 211,284    2.26 137,751    2.29 145,206    2.24

ธนำคำรทสิโก้ 145,085    1.55 123,046    2.04 66,352      1.02

ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ 132,413    1.42 91,354      1.52 69,264      1.07

ธนำคำรซไีอเอม็บี 129,528    1.38 82,705      1.37 89,771      1.39

ธนำคำรไอซบีซี ี(ไทย) 63,606      0.68 43,691      0.73 29,163      0.45

ธนาคารเพ่ือรายย่อย

ธนำคำรแลนด์ แอนด์ เฮ้ำส์ 56,715      0.61 39,045      0.65 27,073      0.42

ธนำคำรไทยเครดติ 13,591      0.15 10,958      0.18 10,994      0.17

รวมทัง้ส้ิน 9,354,572  100.00 6,025,935  100.00 6,481,001  100.00

ธนาคาร
สินทรพัย์ สินเช่ือ เงินฝาก

 

ทีม่า: ธ.พ. 1.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ ธนาคารขนาดใหญ่ ไดแ้ก่ธนาคารทีม่สีว่นแบ่งการตลาด สนิทรพัยม์ากกว่ารอ้ยละ 10 

    ธนาคารขนาดกลาง ไดแ้ก่ธนาคารทีม่สีว่นแบ่งการตลาด สนิทรพัยต์ัง้แต่รอ้ยละ 3 ถงึรอ้ยละ 10 

   ธนาคารขนาดเลก็ ไดแ้กธ่นาคารทีม่สีว่นแบ่งการตลาด สนิทรพัยน้์อยกว่ารอ้ยละ 3 
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แผนภมิูท่ี 1 การเปรยีบเทยีบรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารของธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ 

ทีม่า: รายงานประจ าปีของธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสกิรไทย และธนาคาร
ไทยพาณชิย ์(2548-2552) 

 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อันดบั 2 ของ

ประเทศ ด้วยขนาดสนิทรพัย ์1.54 ลา้นลา้นบาท มยีอดเงนิฝากรวม 1.20 ลา้นลา้นบาท เงนิให้
สนิเชื่อรวม 1.07 ลา้นลา้นบาท รายไดจ้ากค่าธรรมเนียม-ค่าบรกิารรวม 9,951 ลา้นบาท และมี
ก าไรสุทธริวม 12,189 ลา้นบาท  (รายงานประจ าปี 2552 บมจ.ธนาคารกรงุไทย) 

นอกเหนือจากรายไดห้ลกัของธนาคารทีม่าจากดอกเบีย้รบัจากการปล่อยสนิเชื่อแล้ว
นัน้ รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารก็มคีวามส าคญั โดยรายได้ส่วนนี้นอกจากจะมาช่วยลด
ความเสี่ยงของธนาคารจากการปล่อยสนิเชื่อแล้ว ยงัช่วยให้ธนาคารมเีงนิไปลงทุนพฒันาสิ่ง
ต่างๆ เช่น ระบบเทคโนโลย ีบุคลากร เป็นต้น เพื่อที่จะสามารถท าให้ธนาคารแข่งขนักบัคู่แข่ง
ขนัได้ ซึง่ถงึแมธ้นาคารจะเป็นธนาคารพาณิชยท์ี่ใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศ แต่ธนาคารกลบัมี
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารน้อยกว่าคู่แข่งขนัทีอ่ยู่ระดบัเดยีวกนัค่อนขา้งมาก ดงันัน้
ธนาคารจงึต้องพยายามหากลยุทธ์และวธิกีารต่างๆ เพื่อที่จะสามารถเพิม่รายได้ค่าธรรมนียม
และบรกิารใหไ้ดม้ากขึน้ 
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รายละเอียดของสาขาท่ีเป็นกรณีศึกษา 

ช่ือองคก์ร: ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

สงักดั: ส านกังานเขตปทุมธานี 

สถานท่ีตัง้: เลขที ่94 อาคารบิก๊ซ ีรงัสติ ถนนพหลโยธนิ ต าบลประชาธปิตัย ์อ าเภอ
ธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 

พื้นท่ีอาคาร: 110 ตารางเมตร 

อตัราก าลงัพนักงาน: 5 คน 

วนัท่ีเปิดด าเนินการ:  25 มนีาคม 2553 

เวลาเปิดท าการ: 10.00 น.- 19.00 น. 

 

ลกูค้าหลกัของธนาคาร 
ลูกค้าส่วนใหญ่หลกัของ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ แบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ซึง่พจิารณาจากความตอ้งการและพฤตกิรรมการใชบ้รกิารไดด้งันี้ 
1. กลุ่มบุคคลทัว่ไปทีเ่ขา้มาซือ้สนิคา้ในหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซ ีรงัสติ 
2. กลุ่มบุคคลทัว่ไปทีไ่ม่สามารถเขา้ไปท าธุรกรรมทางการเงนิกบัสาขาที่เปิดปกตไิด้

ทนัเวลา 
3. กลุ่มบุคคลทัว่ไปทีอ่ยูใ่นบรเิวณพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกบัสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 
 
คู่แข่งหลกัของธนาคาร 
1. ธนาคารทีอ่ยู่บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซ ีรงัสติ ไดแ้ก่  

 ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขายอ่ยบิก๊ซ ีรงัสติ 
2. กลุ่มธนาคารทีอ่ยูบ่รเิวณหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ ไดแ้ก่  

 ธนาคารกรงุไทย สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
 ธนาคารกรงุเทพ สาขาฟิวเจอรพ์ารคร์งัสติ  
 ธนาคารกสกิรไทย สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
 ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
 ธนาคารกรงุศรอียธุยา สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
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 ธนาคารทหารไทย สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
 ธนาคารธนชาต สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
 ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
 ธนาคารยโูอบ ีสาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
 ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส ์สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 

 

ปัญหาและลกัษณะปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 
 

ในปจัจบุนักลุ่มธุรกจิธนาคารมกีารแข่งขนัในการใหบ้รกิารแก่ลูกคา้มคีวามรุนแรงมาก
ขึน้ โดยรายไดท้ี่ไม่ใช่ดอกเบีย้จากการปล่อยสนิเชื่อในส่วนของรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร
นัน้จดัเป็นรายไดเ้สรมิทีม่คีวามส าคญั โดยเฉพาะกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊
ซ ีรงัสติ ซึง่เป็นสาขาย่อยที่เปิดท าการในหา้งสรรพสนิคา้ มลีกัษณะของการใหบ้รกิารจะเน้นใน
การให้ความสะดวกสบายกบัลูกค้าในการฝาก-ถอนเงนิ, เปิดบญัชที าบตัร ATM และช าระค่า
สินค้าและบริการ ไม่มีบริการทางด้านสินเชื่อท าให้รายได้หลักของสาขาจะมาจากรายได้
ค่าธรรมเนียมและบรกิารเพยีงอย่างเดยีว ปญัหาทีเ่กดิขึน้คอื รายไดห้ลกัทีม่าจากค่าธรรมเนียม
และบรกิารนัน้ไม่เพยีงพอกบัค่าใชจ้่ายทีส่าขาจะต้องจ่ายในทุกเดอืน จากปญัหาดงักล่าวจงึเป็น
ประเดน็ทีท่ าใหท้างสาขาบิก๊ซ ีรงัสติน่าจะใหค้วามสนใจในการศกึษาถงึพฤตกิรรมความต้องการ
ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและความพึงพอใจของลูกค้าที่จะมีผลกระทบต่อ
ความสามารถในการเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียม เพื่อเป็นแนวทางในการคน้หากลยุทธท์ีช่่วยท าให้
สาขามรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารเพิม่มากขึน้ 
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แผนภมิูท่ี 2 แสดงรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 
ทีม่า: รายงานงบทดลองดา้นการเงนิของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ (ม.ีค.53-ส.ค.53) 

  

จากแผนภูมแิสดงถึงแนวโน้มของรายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารของสาขาบิ๊กซ ี
รงัสติแต่ละประเภท ซึง่ประกอบดว้ย 

1. บตัร ATM และบรกิารธนาคารอเิลค็ทรอนิกสอ์ื่นๆ 
2. การโอนเงนิและการเรยีกเกบ็เงนิ 
3. ค่าธรรมเนียมเกีย่วกบัเชค็ 
4. ค่าธรรมเนียมและบรกิารอื่นๆ นอกเหนือจากรายไดข้า้งตน้ 

 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารที่มปีรมิาณมากสุดคอื รายได้ค่าธรรมเนียมจากการ

ออกบตัร ATM และบรกิารธนาคารอเิลค็ทรอนิกสอ์ื่นๆ รองลงมาคอื การโอนเงนิและเรยีกเก็บ
เงนิ ซึง่รายไดท้ัง้ 2 กลุ่มนี้ถอืว่าเป็นรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารทีเ่ป็นรายไดห้ลกัของสาขา 
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แผนภมิูท่ี 3 แสดงจ านวนบญัชเีงนิฝากแบ่งตามประเภทของลกูคา้ 
ทีม่า: รายงานบญัชเีงนิฝากตามประเภทของลกูคา้ของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ (ม.ีค.53-ส.ค.53) 

 

ขอ้มูลจากแผนภูมแิสดงให้เหน็ว่าลูกค้าเงนิฝากของสาขาส่วนใหญ่จะเป็นประชาชน
ทัว่ไปที่เป็นรายย่อย เช่น ลูกจา้ง, พ่อคา้แม่คา้ รองลงมากจ็ะเป็นกลุ่มนักเรยีน/นักศกึษา ลูกค้า
เหล่านี้มกัจะเปิดบญัชไีวก้บัธนาคารเพื่อใชส้ าหรบัฝาก-ถอนเงนิเท่านัน้ ไม่ค่อยใหค้วามสนใจกบั
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิอื่นๆ ของสาขา ส่วนลูกค้ากลุ่มราชการและเอกชนยงัมน้ีอย
มาก ดงันัน้สาขาจงึควรที่จะหาลูกค้าเงนิฝากในกลุ่มราชการและเอกชนให้มากขึน้ โดยมกีาร
น าเสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงนิและการบรกิารต่างๆ ของธนาคารให้ลูกค้าได้มคีวามรู้ ความ
เขา้ใจ เพื่อเป็นการเพิม่รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมใหก้บัสาขาได ้ 
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แผนภมิูท่ี 4 แสดงค่าใชจ้า่ยของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 
ทีม่า: รายงานงบทดลองดา้นการเงนิของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ (ม.ีค.53-ส.ค.53) 

 

จากแผนภูมแิสดงถึงแนวโน้มของค่าใช้จ่ายของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติแต่ละประเภท ซึ่ง
ประกอบไปดว้ย 

1. ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัพนกังาน 
2. ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ 
3. ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัค่าเช่าอาคารสถานที ่
4.  ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัการซ่อมแซม ปรบัปรงุระบบงาน 
ค่าใช้จ่ายที่มีปริมาณมากสุดคือ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับค่าเช่าอาคาร สถานที ่

รองลงมาคอื ค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วกบัพนักงาน ซึง่ค่าใชจ้่ายทัง้ 2 กลุ่มนี้ถอืว่าเป็นค่าใชจ้่ายหลกัของ
สาขา 
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ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัพนกังาน

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการด าเนินธุรกจิ

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัค่าเชา่อาคาร สถานที่

ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัการซ่อมแซม ปรบัปรุง
ระบบงาน
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ตารางท่ี 2 เปรยีบเทยีบรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิาร-ค่าใชจ้่ายรวมของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ

      
                                                                                                         (หน่วย: บาท) 

 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 

รายได้

ค่าธรรมเนียม 
18,723.52 52,978.76 87,511.17 84,691.70 87,503. 88,139.39 

รอ้ยละการ

เปล่ียนแปลง 
 182.96 65.19 (3.22) 3.32 0.73 

ค่าใช้จ่ายรวม 199,413.32 230,382.44 774,394.36 456,058.32 426,140.10 366,481.13 

ทีม่า: รายงานงบทดลองดา้นการเงนิของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ (ม.ีค.53-ส.ค.53) 
 

 
แผนภมิูท่ี 5 แสดงการเปรยีบเทยีบรายได้จากค่าธรรมเนียมและบรกิารรวม-ค่าใช้จ่ายรวมของ 
สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ  
ทีม่า: รายงานงบทดลองดา้นการเงนิของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ (ม.ีค.53-ส.ค.53) 

 

จากขอ้มูลข้างต้นจะเห็นได้ว่ารายได้จากค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารของสาขาบิก๊ซ ี
รงัสติเพิม่ขึน้ในช่วงเดอืนม.ีค.53 - พ.ค.53 และลดลงในช่วงเดอืนม.ิย.53 และมาเพิม่ขึน้ในช่วง
เดือนก.ค.53 – ส.ค.53 ซึ่งจะเห็นได้ว่าถึงแม้รายได้จากค่าธรรมเนียมและบรกิารของสาขา
ในช่วงหลังๆจะเพิ่มมากขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นนั ้นอยู่ในอัตราที่ไม่สูงมากนักและเมื่อน ามา
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เปรียบเทียบรายได้-ค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารรวม

ค่าใชจ้่ายรวม
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เปรยีบเทียบกับค่าใช้จ่ายของสาขาที่จะต้องจ่ายในทุกๆเดือนแล้วนัน้ พบว่าความแตกต่าง
ระหว่างรายได้กบัค่าใช้จ่ายยงัมอียู่มาก ดงันัน้สาขาจงึต้องหากลยุทธ์ในการเพิม่รายได้จาก
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารให้ได้ เพื่อให้ส่วนต่างระหว่างรายได้กบัค่าใช้จ่ายลดลงให้ได้มาก
ทีสุ่ด  

 

 
แผนภมิูท่ี 6 แสดงการเปรยีบเทยีบรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารรวมของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติ
และรายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิารรวมของสาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ 
ทีม่า: รายงานงบทดลองดา้นการเงนิของสาขาบิก๊ซ ีรงัสติและรายงานงบทดลองดา้นการเงนิของ
สาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติ (เม.ย.53-ส.ค.53) 

  

จากแผนภูมขิา้งต้นแสดงถงึการเปรยีบเทยีบรายได้ค่าธรรมเนียมรวมของสาขาบิก๊ซ ี

รงัสติ และสาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติตัง้แต่เดอืนเม.ย.53 – ส.ค.53 จะเหน็ไดว้่ารายค่าธรรมเนียม

และบรกิารของสาขาฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติสูงกว่ารายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารของสาขาบิก๊ซ ี

รงัสติเป็นอยา่งมาก ทัง้ทีส่าขาทัง้สองแห่งอยู่ในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั ดงันัน้ทางสาขาต้องหาสาเหตุ

ทีท่ าให้สาขามรีายได้จากค่าธรรมเนียมและบรกิารที่น้อยกว่า และหาวธิกีารที่จะท าให้มรีายได้

เพิม่มากขึน้ดว้ย 
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รายไดค้่าธรรมเนียมรวมของสาขาฟิว
เจอรพ์ารค์รงัสติ

รายไดค้่าธรรมเนียมรวมของสาขาบิก๊ซ ี
รงัสติ
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ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 
จากการที่สาขาไม่มบีรกิารทางด้านสนิเชื่อท าให้สาขาไม่มรีายได้จากดอกเบี้ยรบันัน้

ท าให้สาขาต้องหารายไดจ้ากส่วนอื่น นัน่กค็อืรายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารนัน่เอง ซึง่ถ้า
หากสาขาไม่ปรบักลยุทธ์ในการด าเนินงาน หรอืให้ความสนใจในเรื่องของรายได้ค่าธรรมเนียม
และบรกิารให้เพิม่มากขึน้แลว้นัน้จะส่งผลต่อความอยู่รอดของสาขา เนื่องจากทางผูบ้รหิารอาจ
มองเหน็ว่าสาขาไมม่ผีลการด าเนินงานทีจ่ะท าใหร้ายไดข้องสาขาเพิม่มากขึน้ อีกทัง้อาจสะทอ้น
ใหเ้หน็ว่าสาขาให้บรกิาร หรอืน าเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิไม่ตรงกบัความต้องการของลูกค้า 
ลกูคา้ไม่พงึพอใจในการมาใชบ้รกิาร ซึง่อาจจะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของธนาคารในภาพรวม ท า
ใหล้กูคา้หนัไปใชบ้รกิารกบัธนาคารอื่นแทน 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
1. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมและความพงึพอใจของลูกค้าที่เขา้มาใช้บรกิารกบัสาขาเพื่อ

น าไปพฒันาปรบัปรงุใหส้ามารถแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัได ้
2. เพื่อก าหนดกลยทุธใ์นการเพิม่รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิาร 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ท าให้ผูจ้ดัการและพนักงานในสาขาทราบถงึระดบัความพงึพอใจของลูกคา้ที่มาใช้

บรกิารกบัธนาคาร รวมทัง้เป็นขอ้มลูทีส่ามารถน าไปใชใ้นการพฒันา หรอืปรบัปรุงการท างานให้
มปีระสทิธภิาพ และมคีุณภาพมากยิง่ขึน้ 

2. น าขอ้มลูที่ไดส้ามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียมของสาขา
ใหม้ากขึน้ และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนักบัธนาคารอื่นได ้

3. พนักงานของสาขาสามารถน าเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิของธนาคารไดต้รงตาม
ความต้องการของลูกค้า ท าให้ลูกค้ารูส้กึสะดวกสบายเมื่อมาใช้บรกิารกบัธนาคาร และท าให้
ธนาคารเป็น “The Convenience Bank” ตามวสิยัทศัน์ทีธ่นาคารไดต้ัง้ไว ้

  



 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในการศึกษาเรื่ อ ง  “กลยุทธ์ ในการ เพิ่มรายได้ค่ าธรรมเนียม กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซ ีรงัสิต” ผู้ท าการศึกษาได้ค้นคว้าเอกสารด้าน
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อน าไปพฒันากรอบแนวคดิ เครื่องมอืในการวจิยั และ
เป็นแนวทางในการก าหนดแบบสอบถาม 

ในการศกึษาครัง้นี้ไดใ้ชแ้นวคดิ ทฤษฎขีองนักวชิาการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความส าเรจ็ของ
การปฏบิตังิาน โดยแบ่งขอ้มลูดงันี้ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
2. แนวคดิเกีย่วกบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
3. แนวคดิเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิาร 
4. แนวคดิเกีย่วกบัการจดัการเชงิกลยทุธ ์
5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกของแต่
ละบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การซื้อ การใช้ และการจดัการกับสินค้าหรอืบริการ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซึง่การเขา้ใจถงึความตอ้งการและความชอบของผูบ้รโิภค
จะช่วยใหอ้งคก์รสามารถสรา้งกลยุทธท์ีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ และทีส่ าคญัจะช่วย
ในการพฒันาตลาดและพฒันาผลติภณัฑข์ององคก์รใหด้ขีึน้อยา่งต่อเนื่อง 
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ภาพท่ี 1 กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคและอทิธพิลทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทีม่า: ผศ.ดร.อรชร มณสีงฆ,์ ผศ.จ าเนียร บุญมากและอ.มานพ ชุ่มอุ่น (2552:59) 

 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

1. อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมทางสังคม เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ชัน้ทางสังคม 
ครอบครวั เป็นต้น ซึง่สิง่เหล่านี้จะมผีลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการตดัสนิใจและการประเมนิ
สนิคา้หรอืบรกิาร 

2. อทิธพิลจากความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น บุคลกิภาพ การศกึษา สิง่จงูใจ เป็น
ตน้ ซึง่เป็นปจัจยัภายในทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

3. อทิธพิลจากปจัจยัด้านสถานการณ์ เช่น การเขา้ไปซื้อสนิค้าหรอืบรกิารในโอกาส
พเิศษ การซือ้สนิคา้หรอืบรกิารในช่วงทีร่า้นคา้จดัรายการส่งเสรมิการขาย เป็นตน้ 
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กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค แบ่งเป็นล าดบัขัน้ต่างๆ ไดด้งันี้ 

1. การตระหนกัถงึความตอ้งการ ในตวัสนิคา้หรอืบรกิาร 

2. การค้นหาขอ้มูล เมื่อผู้บรโิภคทราบถึงความต้องการในตวัสนิค้าหรอืบรกิารแล้ว 
ผู้บริโภคจะท าการแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจ โดยแหล่ง ข้อมูลของ
ผู้บรโิภค เช่น จากเพื่อน ครอบครวั คนที่มปีระสบการณ์ในการใช้สนิค้าหรอืบรกิารนัน้ๆ  หรอื
จากสื่อโฆษณาต่างๆ เป็นตน้ 

3. การประเมนิทางเลอืก เมื่อไดข้อ้มลูมาแลว้ในขัน้ต่อไปผูบ้รโิภคกจ็ะท าการประเมนิ
ทางเลอืกโดยผูบ้รโิภคจะก าหนดเกณฑห์รอืคุณสมบตัทิีจ่ะใชใ้นการประเมนิ 

4. การตดัสนิใจซื้อ หลงัจากที่ได้ท าการประเมนิทางเลอืกแล้ว ผู้บรโิภคก็จะเขา้สู่ใน
ขัน้ตอนของการตดัสนิใจซื้อ ซึ่งต้องมกีารตดัสนิใจในดา้นต่างๆ เช่น รา้นค้าที่จะซื้อ เวลาที่ซื้อ 
ปรมิาณทีซ่ือ้ เป็นตน้ 

พฤตกิรรมภายการหลงัการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร หลงัจากทีผู่บ้รโิภคไดท้ าการตดัสนิใจ
ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารแลว้นัน้ ผูใ้ห้บรกิารจะต้องท าการตรวจสอบความพงึพอใจภายหลงัการซื้อ 
ซึ่งความพงึพอใจนัน้เกิดขึ้นจากการที่ผู้บรโิภคได้ท าการเปรยีบเทยีบสิง่ที่เกดิขึ้นจรงิกบัสิง่ที่
คาดหวงัเอาไว้ ถ้าคุณค่าของสนิค้าหรอืบรกิารที่ได้รบัจรงิตรงกบัที่คาดหวงัไว้ หรอืมากกว่าที่
คาดหวงัไว้ ผู้บรโิภคก็จะเกดิความพงึพอใจในสนิค้าหรอืบรกิารนัน้ ซึ่งจะท าให้เกดิพฤตกิรรม
การซื้อซ ้า แต่ถ้าเมื่อใดที่คุณค่าที่ได้รบัจรงิต ่ากว่าที่คาดหวงัไว้ ผู้บรโิภคก็จะเกิดความไม่พงึ
พอใจและเปลีย่นไปใชส้นิคา้หรอืบรกิารอื่นแทน 

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของลูกคา้ดว้ยการใชเ้ทคนิค 7 ประการ (6Ws และ 1H) เป็น
ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่ประกอบไปดว้ย WHO? WHAT? 
WHY? WHEN? WHERE? และ HOW? เพื่อคน้หาค าตอบ 7 ประการ หรอื 7Os ซึง่ประกอบไป
ด้วย OCCUPANTS, OBJECTS, OBJECTIVE, ORGANIZATIONS, OCCASIONS, 
OUTLETS และ OPERATIONS การตัง้ค าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการซึง่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการใชก้ลยทุธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
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ตารางท่ี 3 ค าถาม 7 ค าถาม (6Ws และ 1H) เพื่อหาค าตอบ 7 ประการ (7Os) 

ค าถาม (6Ws และ 1H) ค าตอบท่ีต้องการทราบ กลยทุธ์การตลาดท่ีเก่ียวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย 
(Who is in the target market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants) 
- ประชากรศาสตร ์
- ภมูศิาสตร ์
- จติวทิยา หรอืจติวเิคราะห ์
- พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยุทธก์ารตลาด (4Ps) 
- ผลติภณัฑ ์
- ราคา 
- การจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสรมิการขาย 

2. ผูบ้รโิภคซื้ออะไร 
(What does the consumer buy?) 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซื้อ (Objects) 
- องคป์ระกอบของผลติภณัฑ ์
- ความแตกต่างทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั 

กลยุทธด์า้นผลติภณัฑ ์
- ผลติภณัฑห์ลกั 
- รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑ,์ รปูแบบ
บรกิาร 
- ศกัยภาพผลติภณัฑ ์ความแตกต่าง
ทางการแขง่ขนัดา้นผลติภณัฑ ์การ
บรกิาร พนกังาน เป็นตน้ 

3. ท าไมผูบ้รโิภคจงึซื้อ 
(Why does the consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซื้อ (Objective) ตอ้ง
ศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การซื้อ 
- ปจัจยัภายในหรอืปจัจยัทางจติวทิยา 
- ปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 
- ปจัจยัเฉพาะบุคคล 

กลยุทธก์ารตลาด (4Ps) 
- ผลติภณัฑ ์
- ราคา 
- การจดัจ าหน่าย 
- การส่งเสรมิการขาย 

4. ใครมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจซื้อ 
(Who participates in the buying?) 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ (Organizations) 
ทีม่อีทิธพิลในการตดัสนิใจซื้อ 

กลยุทธท์ีใ่ชม้าก คอื กลยุทธก์ารส่งเสรมิ
การตลาด เช่น การโฆษณา 

5. ผูบ้รโิภคซื้อเมือ่ใด 
(When does the consumer buy?) 

โอกาสในการซือ้ (Occasions) 
- ช่วงใดของเดอืน 
- ช่วงวนัใดของเดอืน 
- ช่วงเวลาใด 

กลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด เช่น ท า
การส่งเสรมิการตลาดเมือ่ใดเพือ่ทีใ่ห้
สอดคลอ้งกบัโอกาสในการซือ้สนิคา้หรอื
บรกิาร 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน 
(Where does the consumer buy?) 

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ทีผู่บ้รโิภค
ไปท าการซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร 

กลยุทธช์่องทางการจดัจ าหน่าย 

7. ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร 
(How does the consumer buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ (Operations) 
- การตระหนกัถงึความตอ้งการ 
- การคน้หาขอ้มลู 
- การประเมนิผลทางเลอืก 
- การตดัสนิใจซือ้ 
- พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

กลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาด เช่น การ
โฆษณา ประชาสมัพนัธข์อ้มลู ขา่วสาร 
การขายโดยใชพ้นกังานขาย 

ทีม่า: ศริวิรรณ เสรรีตัน์และคณะ (2541:125)  
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แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

ความพงึพอใจของผูบ้รโิภค (Customer Satisfaction) เกดิจากการทีลู่กคา้ซือ้สนิค้า
หรอืบรกิารชนิดใดชนิดหน่ึงขึน้อยูก่บัการประเมนิคุณค่าของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ของผูบ้รโิภค 
ซึง่การท าใหส้นิคา้หรอืบรกิารมคีุณค่าจะท าใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจ โดยระดบัความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภคจะเกดิความแตกต่างระหว่างคุณค่าทีลู่กค้าได้รบัจากสนิค้าหรอืบรกิาร และความ
คาดหวงัของลูกค้า (Customer Expectation) ซึ่งอาจเกิดจากหลายๆ องค์ประกอบ เช่น 
ประสบการณ์ในอดตี ค าบอกเล่าจากเพื่อนฝูง ครอบครวั แหล่งข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น ดงันัน้สิง่
ส าคัญที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จคือ การน าเสนอสินค้าหรือบริการที่มีคุณค่าที่
สอดคล้องกบัความคาดหวงัของผู้บรโิภค นอกจากนี้ความพงึพอใจของลูกค้ายงัเป็นตวัเชื่อม
ระหว่างความส าเรจ็ระยะสัน้และการเจรญิเตบิโตของธุรกจิในระยะยาว ซึง่สามารถสรปุไดด้งันี้ 

1. ความพงึพอใจของผู้บรโิภคเป็นเครื่องมอืทางกลยุทธ์ที่ส าคญัในการเพิม่ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและผลก าไร 

2. ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็นนโยบายทีผู่บ้รหิารระดบัสงูใหค้วามส าคญั 

3. ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเกีย่วพนักบัทุกส่วนในองคก์ร 

4. ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็นแนวทางในการจดัโครงสรา้งองคก์รพืน้ฐาน 

เคร่ืองมือส าหรบัวดัความพึงพอใจของผูบ้ริโภค มแีนวทางดงันี้ 

1. ระบบรอ้งเรยีนและใหค้ าแนะน าของผู้บรโิภค เน้นความส าคญัของลูกค้าจะต้องท า
ใหผู้บ้รโิภคสามารถรอ้งเรยีนและใหค้ าแนะน าแก่องคก์รได ้เพื่อใหอ้งคก์รไดท้ราบถงึสิง่ทีจ่ะต้อง
ปรบัปรงุแกไ้ข เพื่อใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจสงูสุด 

2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้บรโิภคโดยการใช้แบบส ารวจความคิดเห็นของ
ลูกค้าเป็นระยะๆ ซึ่งอาจจะท าเป็นการใช้แบบสอบถาม หรือสุ่มโทรศัพท์ขอความคิดเห็น
เพิม่เตมิของผูบ้รโิภคหลงัจากผูบ้รโิภคไดซ้ือ้สนิคา้หรอืบรกิารไปแลว้ 

ความพงึพอใจในการให้บรกิาร หรอืความสามารถในการสรา้งความพงึพอใจให้กบั
ผูร้บับรกิารโดยพจิารณาจากองคป์ระกอบ 5 ดา้น ดงันี้ 

1. ความสามารถในการจดับรกิารใหพ้อเพยีงแก่ความตอ้งการของผูร้บับรกิาร 

2. ความสามารถในการจดับรกิารใหอ้ยา่งเสมอภาคและยตุธิรรมแก่ผูร้บับรกิาร 
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3. ความสามารถในการจดับรกิารใหอ้ย่างต่อเนื่อง โดยไม่มกีารหยุดชะงกั หรอืตดิขดั
ในขณะการใหบ้รกิารนัน้ 

4. ความสามารถในการจดับรกิารใหม้คีวามรวดเรว็ทนัต่อเวลา ตามลกัษณะของความ
จ าเป็นเรง่ด่วนของผูม้าใชบ้รกิาร 

5. ความสามารถในการพัฒนาบริการทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพให้มีความ
เจรญิกา้วหน้าตามลกัษณะของการบรกิารนัน้ๆ เรือ่ยไป 

 

แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 

วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ (2543 : 6) กล่าวว่า การบรกิาร (Service) คอื กระบวนการใน
การส่งมอบบรกิารจากผูใ้หบ้รกิาร ไปยงัผูร้บับรกิาร (ลกูคา้) หรอืผูใ้ชบ้รกิารนัน้ๆ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล,ดลยา จาตุรงคกุลและพมิพเ์ดอืน จาตุรงคกุล (2546 : 4) กล่าวว่า 
การบริการ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ผู้ให้บริการสร้างคุณค่าและจัดหาคุณประโยชน์ 
(Benefits) ใหแ้ก่ผูร้บับรกิารในเวลาและสถานทีเ่ฉพาะแห่ง 

การบรกิารถือเป็นสิง่ที่องค์กรจะต้องให้ความส าคญัเป็นอย่างยิง่ส าหรบัการแข่งขนั
ทางธุรกจิ ซึง่ในปจัจุบนัการที่องคก์รมกีารบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถสรา้งความแตกต่าง
ในด้านการบรกิาร โดยเขา้ถงึความต้องการของลูกค้าและเสนอบรกิารที่ตรงกบัความคาดหวงั
ของลกูคา้แลว้นัน้ จะส่งผลใหล้กูคา้เกดิความรูส้กึพงึพอใจและประทบัใจในการใหบ้ริการดงักล่าว 
อนัเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าหมุนเวยีนกลบัมาใช้บรกิารซ ้าอกี องค์กรก็ย่อมจะประสบความส าเรจ็
และเจรญิกา้วหน้า ดงันัน้องคก์รจงึจ าเป็นต้องตระหนักถงึการเสรมิสรา้งคุณภาพของการบรกิาร
อยา่งจรงิจงั โดยคุณลกัษณะของคุณภาพการบรกิารทีด่นีัน้จะม ี7 ประการ ดงันี้ 

S = Smiling & Sympathy ยิม้แยม้และเอาใจเขาใส่ใจเรา เหน็อกเหน็ใจลูกคา้ต่อ
ความล าบากยุง่ยากของลกูคา้ 

E = Early Response ตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้อยา่งรวดเรว็ทนัใจ 

R = Respectful แสดงออกถงึความนบัถอื และใหเ้กยีรตลิกูคา้ 

V = Voluntariness manner ลกัษณะการใหบ้รกิารเป็นแบบสมคัรใจและเตม็ใจท า 

I = Image Enchancing แสดงออกซึ่งการรกัษาภาพพจน์ของผู้ให้บรกิารและ
ภาพพจน์ขององคก์รดว้ย 
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C = Courtesy มกีริยิามารยาทอ่อนโยน สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 

E = Enthusiasm มคีวามกระฉบักระเฉง กระตอืรอืรน้ขณะใหบ้รกิาร 

  

สามเหล่ียมแห่งการบริการ (Service Triangle) 

Karl Albrecht (อ้างถงึใน วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์, 2543:96) ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบั
ปจัจยัส าคญัของการใหบ้รกิารทีด่แีก่ลูกคา้ ควรประกอบดว้ยปจัจยัหลกั 3 ปจัจยั ไดแ้ก่ กลยุทธ์
ธุรกจิ (Strategy) ระบบงาน (System) และพนักงาน (Staff) ซึง่แต่ละปจัจยัเปรยีบเสมอืนดา้น
แต่ละดา้นของรปูสามเหลีย่มดา้นเท่า ซึง่ภายในบรรจุวงกลม ซึง่เสมอืนลูกคา้ หากขาดซึง่ปจัจยั
ตวัใดตวัหนึ่งไป สามเหลี่ยมรูปนัน้ก็จะไม่ครบด้าน นัน่คอืเปรยีบเสมอืนการให้บรกิารที่ไม่ดแีก่
ลูกค้า ดงันัน้จ าเป็นต้องมกีารจดัการและบรหิารงานปจัจยัทัง้ 3 ด้านนี้ให้ครบตามสดัส่วนที่
เหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของการบรกิาร คอืการสรา้งความพงึพอใจและความประทบัใจ
แก่ลกูคา้ 

 

   

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 สามเหลีย่มแห่งการบรกิาร (The Service Triangle) 

ทีม่า: วรีพงษ์ เฉลมิจริะรตัน์ (2543:96) 

 

กลยุทธ์ธุรกิจ (Strategy) คอื แนวทางในการปฏบิตัิงานตามที่ได้วางแผนไว้ เพื่อ
ตอบสนองการท าใหบ้รรลุเป้าหมายในธุรกจิทีไ่ดก้ าหนดไว ้โดยกลยุทธใ์นดา้นการบรกิารควรจะ
เป็นแบบ Customer-driven Strategy หรอืกลยุทธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งจรงิจงั 
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ระบบงาน (System) จะต้องท าใหร้ะบบการใหบ้รกิารขององคก์รเป็นแบบ Customer 
Friendly System กล่าวคอืเป็นระบบการท างานที่เรยีบง่าย ไม่ซบัซ้อน จดัองค์กรตามความ
จ าเป็นของแต่ละหน้าที่ที่ต้องบรกิารให้ดทีี่สุด มคีวามคล่องตัวสูงและกฎระเบียบต่างๆ ต้อง
เอือ้อ านวยต่อการใหบ้รกิารทีด่แีก่ลกูคา้ 

พนักงาน (Staff) คอื พนักงานในทุกๆ ระดบัความรบัผดิชอบ ทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
การใหบ้รกิาร จะตอ้งสรรหา พฒันาและปรบัพฤตกิรรม ตลอดจนรปูแบบการท างานใหม้ลีกัษณะ
แบบ Service-conscious หรอืมจีติส านึกต่อการใหบ้รกิารทีด่ ี

คุณภาพในการบรกิาร (Service Quality) คอื การรกัษาระดบัการให้บรกิารที่
เหนือกว่าคู่แขง่ขนั เป็นสิง่ส าคญัในการสรา้งความแตกต่างของการใหบ้รกิาร โดยเสนอคุณภาพ
การใหบ้รกิารตามทีลู่กคา้คาดหวงัไว ้ซึง่โดยทัว่ไปมเีกณฑก์ารพจิารณาคุณภาพในการบรกิารมี
ดงันี้ 

1. การเขา้ถงึลกูคา้ (Access) บรกิารทีใ่หก้บัลกูคา้ตอ้งอ านวยความสะดวกในดา้น
เวลา สถานทีแ่ก่ลกูคา้ คอืไมใ่หล้กูคา้ตอ้งรอรบับรกิารนาน ท าเลทีต่ ัง้เหมาะสมสามารถเขา้ถงึได้ 

2. การตดิต่อสัง่การ (Communication) มกีารอธบิายในสิง่ทีล่กูคา้สงสยั หรอืไมเ่ขา้ใจ
อยา่งถูกตอ้ง โดยใชภ้าษาทีล่กูคา้เขา้ใจง่าย 

3. ความสามารถ (Competence) พนกังานทีใ่หบ้รกิารตอ้งมคีวามช านาญและมี
ความรูค้วามสามารถในงาน 

4. ความมนี ้าใจ (Courtesy) พนกังานตอ้งมมีนุษยส์มัพนัธด์ ีสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 
ใหเ้กยีรตแิละมมีารยาททีด่กีบัลกูคา้ 

5. ความน่าเชื่อถอื (Creditability) องคก์รและตวัพนกังานจะตอ้งมคีวามสามารถใน
การสรา้งความเชื่อมัน่และความไวว้างใจในการบรกิารแก่ลกูคา้ 

6. ความไวว้างใจ (Reliability) ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ตามมาตรฐานในการใหบ้รกิารอยา่ง
สม ่าเสมอและถูกตอ้ง 

7. การตอบสนองลกูคา้ (Responsiveness) พนกังานจะตอ้งใหบ้รกิารและแกไ้ข
ปญัหาแก่ลกูคา้อย่างรวดเรว็ตามทีล่กูคา้ตอ้งการ 

8. ความปลอดภยั (Security) การบรกิารตอ้งปราศจากอนัตราย ความเสีย่งและ
ปญัหาต่างๆ เพื่อใหล้กูคา้รูส้กึอบอุ่นใจในขณะทีม่าใชบ้รกิาร 
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9. การสรา้งบรกิารทีเ่ป็นทีรู่จ้กั (Tangible) ท าใหล้กูคา้สามารถรบัรูไ้ดท้างกายภายใน
การใหบ้รกิาร เช่น เครือ่งมอื พนกังาน เป็นต้น 

10. การเขา้ใจและรูจ้กัลกูคา้ (Understanding Customer) พนกังานตอ้งมคีวามเขา้ใจ
ถงึความตอ้งการของลกูคา้ 

เคร่ืองมือทางการตลาดส าหรบัธรุกิจบริการ (Marketing Tools for Services) 
ธุรกจิบรกิารจะใชส้่วนประสมทางการตลาด หรอืเครือ่งมอืทางการตลาดทีส่ าคญัคอื 7PS ไดแ้ก่ 

1. ผลติภณัฑ ์(Product) การพจิารณาเกี่ยวกบัผลติภณัฑบ์รกิาร จะต้องพจิารณาถงึ
ขอบเขตของการบรกิาร คุณภาพของบรกิาร ระดบัชัน้ของการบรกิาร ตราสนิค้า การรบัประกนั
และการบรกิารหลงัการขาย 

2. ราคา (Price) การพจิารณาดา้นราคา จะต้องรวมถงึระดบัราคา เนื่องจากราคามี
ส่วนในการท าให้บรกิารต่างๆ มคีวามแตกต่างกนั และมผีลต่อผู้บรโิภคในการรบัรูถ้งึคุณค่าที่
ไดร้บัจากการบรกิารโดยเปรยีบเทยีบระหว่างราคาและคุณภาพของบรกิาร 

3. การจดัจ าหน่าย (Place) ทีต่ัง้ของผูใ้หบ้รกิารและความยากง่ายในการเขา้ถงึ เป็น
อกีปจัจยัหน่ึงที่ส าคญัของการให้บรกิาร ทัง้น้ีความยากง่ายในการเขา้ถงึบรกิารนัน้ต้องรวมถงึ
การตดิต่อสื่อสาร ดงันัน้ประเภทของช่องทางการจดัจ าหน่ายและการครอบคลุมจะเป็นปจัจยั
ส าคญัต่อการเขา้ถงึการบรกิารอกีดว้ย 

4. การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การส่งเสรมิการตลาด เช่น การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ให้รบัทราบข้อมูลข่าวสาร การจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อดงึดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บรกิารใหม้ากขึน้ 

5. บุคคล (People) บทบาทของบุคลากรส าหรบัธุรกจิบรกิารถอืว่ามคีวามส าคญัมาก 
ผูใ้หบ้รกิารนอกจากจะท าหน้าที่ในการให้บรกิารแล้วยงัต้องท าหน้าทีข่ายผลติภณัฑไ์ปพรอ้มๆ 
กนัดว้ย รวมถงึการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ 

6. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ลกัษณะทางกายภาพทีลู่กคา้สามารถ
สมัผสัได้ถึงการให้บรกิาร ซึ่งจะมผีลต่อการตัดสนิใจของลูกค้าหรอืผู้ใช้บรกิาร เช่น อุปกรณ์
อ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร ไม่ว่าจะเป็นคอมพวิเตอร ์วสัดุอุปกรณ์ เครื่องใชส้ านักงาน 
เป็นตน้  

7. กระบวนการ (Process) กระบวนการ ขัน้ตอนต่างๆ ในการส่งมอบบรกิารใหก้บัผู้
มาใชบ้รกิารใหไ้ดร้บัความสะดวก รวดเรว็ 
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แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์

Pearce and Robinson (อ้างถงึใน สาโรจน์ โอพทิกัษ์ชวีนิ, ม.ป.ป.: 17) การบรหิาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) คือ ชุดของการตัดสินใจและการกระท าที่ก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ ในการจดัสรา้งแผนและการปฏบิตัติามแผนที่ไดอ้อกแบบมา เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ของบรษิทั 

บุญเกยีรต ิชวีะตระกูลกจิ (2547: 67) กล่าวว่า การวเิคราะห ์Five Force Analysis 
หรอืการวเิคราะหอุ์ตสาหกรรม โดยมแีรงบบี 5 ประการ ซึง่เป็นแนวความคดิของ Michael E. 
Porter ซึง่อธบิายถงึสภาพแวดลอ้มการแขง่ขนัทีม่ผีลต่อธุรกจิทีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรม 

 

 

ภาพท่ี 3 The Five Forces Model 

ทีม่า: http://y28.wikidot.com 
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1. ภยัคุกคามจากผู้เขา้มาใหม่ (Threat of New Entrants) ผู้เข้ามาใหม่ใน
อุตสาหกรรมจะน าก าลงัการผลิตเข้ามา มีความต้องการที่จะได้รบัส่วนแบ่งตลาด (Market 
Share) ความรุนแรงของการคุกคามของผูเ้ขา้มาใหม่ขึน้อยู่กบัอุปสรรคขวางกัน้และการตอบโต้
จากคู่แขง่ขนัทีม่อียูเ่ดมิ ซึง่ผูเ้ขา้มาใหมส่ามารถคาดการณ์ได้ 

2. อ านาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) ผูข้ายสามารถใช้
อ านาจต่อรองกบัผูม้สี่วนร่วมในอุตสาหกรรมได ้โดยการขึน้ราคาหรอืลดคุณภาพของสนิคา้และ
บริการ ด้วยเหตุนี้อ านาจต่อรองของผู้ขายจึงมีผลต่อความสามารถในการท าก าไรของ
อุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้ต้นทุนของสนิคา้เพิม่ขึน้ ส่งผลใหธุ้รกจิในอุตสาหกรรมต้องมกีารเพิม่
ราคาสนิคา้เพื่อใหค้รอบคลุมตน้ทุนทีเ่พิม่ขึน้ 

3. อ านาจต่อรองของผูซ้ือ้ (Bargaining Power of Buyers) ลูกคา้สามารถกดดนัให้
ราคาสนิคา้ลดลงได ้ให้มคีุณภาพที่สูงขึน้หรอืบรกิารที่มากขึน้ ถ้าในอุตสาหกรรมมผีูข้ายหลาย
รายทีข่ายสนิคา้หรอืบรกิารเหมอืนๆ กนั ซึง่ส่งผลใหล้กูคา้มทีางเลอืกมากมาย 

4. ภยัคุกคามจากสนิคา้ทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
สนิค้าทดแทนอาจสร้างแรงกดดนัให้กบัผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะในกรณีที่
สนิคา้มรีาคาทีต่ ่ากว่า และมคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัสนิคา้หลกัในอุตสาหกรรม 

5. การเพิ่มขึ้นของการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่มีความรุนแรงมากขึ้น (Rivalry 
among Existing Competitors) การต่อสูใ้นอุตสาหกรรมจะรุนแรงเพยีงใดขึน้อยู่หลายปจัจยั 
เช่น จ านวนคู่แขง่ขนั อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรม ลกัษณะของสนิคา้หรอืบรกิาร เป็นตน้ 

 

การวิเคราะห ์SWOT (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
มองเหน็ภาพรวมขององคก์รไดอ้ย่างรวดเรว็ การวเิคราะห ์SWOT จะท าใหเ้กดิความเขา้ใจถงึ
ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการท างาน จุดแข็งเป็นความสามารถที่จะต้องใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
ในขณะที่จุดอ่อนเป็นลักษณะที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้น โอกาสเป็นสถานการณ์ซึ่งมีศักยภาพข้อ
ไดเ้ปรยีบทีจ่ะช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย ส่วนอุปสรรคเป็นปญัหาทีจ่ะท าใหอ้งคก์รไม่สามารถ
บรรลุเป้าหมายได ้
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ภาพท่ี 4 การวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส อุปสรรค 

ทีม่า: www.businessteacher.org.uk 

1. การวเิคราะหจ์ุดแขง็ (S: Strengths) จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยั
ภายใน เป็นขอ้ดทีี่เกดิจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่นด้านการเงนิ การผลติ ทรพัยากร
บุคคล เป็นตน้ ซึง่องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจดุแขง็ในการก าหนดกลยทุธ์ 

2. การวเิคราะห์จุดอ่อน (W: Weaknesses) จุดด้อยหรอืจุดอ่อน ซึง่เป็นผลมาจาก
ปจัจยัภายใน เป็นปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ขององคก์ร ซึ่ง
องคก์รจะตอ้งหาวธิใีนการแกไ้ขปญัหาเหล่านัน้ 

3. การวเิคราะหโ์อกาส (O: Opportunities) โอกาส ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผล
จากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอื้อประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานของ
องคก์ร 

4. การวเิคราะห์อุปสรรค (T: Threats) อุปสรรค ซึ่งเกดิจากปจัจยัภายนอก เป็น
ขอ้จ ากดัที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องพยายามปรบักลยุทธ์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ด้ 
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 TOWS Matrix 

 TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strength) จดุอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคก์ร
มาท าการการก าหนดกลยทุธป์ระเภทต่างๆ ซึง่แบ่งเป็น 4 ประเภท คอื 

 

ภาพท่ี 5 TOWS Matrix Model 

ทีม่า: http://www.mof.or.th/web/about.php?type=5 

1. กลยุทธ์เชงิรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็ (Strength) และโอกาส (Opportunities) มาพจิารณาร่วมกนั เพื่อ
น ามาก าหนดกลยทุธใ์นเชงิรกุ 

2. กลยุทธ์เชงิป้องกนั (ST Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูทีไ่ด้จากการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็ (Strength) และอุปสรรค (Threats) มาพจิารณาร่วมกนั เพื่อน ามา
ก าหนดกลยทุธใ์นเชงิป้องกนั 

3. กลยุทธเ์ชงิแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดอ่อน (Weaknesses) และโอกาส (Opportunities) มาพจิารณาร่วมกนั 
เพื่อน ามาก าหนดกลยทุธใ์นเชงิแกไ้ข 

4. กลยุทธเ์ชงิตัง้รบั (WT Strategy) ไดม้าจากการน าขอ้มลูที่ได้จากการประเมนิ
สภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) มาพจิารณาร่วมกนั เพื่อ
ก าหนดกลยทุธใ์นเชงิตัง้รบั  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment 
Analysis) 

การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวเิคราะหป์จัจยัภายนอกทีม่อีทิธพิลต่อ
ทศิทาง การกระท า โครงสร้างองค์กรและกระบวนการภายในขององค์กร ซึ่งสภาพแวดล้อม
ภายนอกจะประกอบไปด้วยปจัจยัต่างๆ ได้แก่ การเมอืง (Politics) เศรษฐกิจ (Economics) 
สงัคม (Social) เทคโนโลย ี(Technology) หรอืทีเ่รยีกกนัว่า “PEST Analysis” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 องคป์ระกอบการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 

ทีม่า: webhost.cpd.go.th 

1. ปจัจยัด้านการเมอืง (Political) ทศิทางและความมัน่คงทางการเมอืงเป็นสิง่ที่มี
ความส าคญัส าหรบัองคก์รทีจ่ะต้องพจิารณาไม่ว่าจะเป็นนโยบายและกฎเกณฑต่์างๆ ทีจ่ะส่งผล
ต่อองค์กรในเชงิบวกและเชงิลบต่อการด าเนินงาน เช่น นโยบายของรฐับาล ความมัน่คงของ
รฐับาล ความขดัแยง้และความรนุแรงทางการเมอืง เป็นตน้ 

2. ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ (Economic) เป็นการวเิคราะหร์ะบบเศรษฐกจิทัง้ในประเทศ
และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงานขององค์กร เช่น อตัราดอกเบี้ย อตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิ อตัราการว่างงาน ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน 
เป็นตน้ 

External Environment External Environment 

องค์การ องค์กร 

Operational Environment Operational Environment 
ตลาดแรงงาน ตลาด 

ลูกค้า 

ผู้ส่งวัตถุดบิ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

คู่แข่ง 

Social 
  สังคม 

Technology 

เทคโนโลย ี

Economic 

เศรษฐกิจ 

Political 
การเมือง 

International 
ต่างประเทศ 

ชุมชน 

?  ?  โอกาส โอกาส ? ? ภัยคุกคาม อุปสรรค 
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3. ปจัจยัด้านสงัคม (Social) เป็นการวเิคราะห์สภาพทางสงัคมและวฒันธรรมที่มี
ผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ความเชื่อ ค่านิยม รูปแบบการด ารงชวีติ การศกึษา ศาสนา ระบบ
โครงสรา้งพืน้ฐาน สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 

4. ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ี(Technology) เป็นการวเิคราะหส์ภาพการเปลีย่นแปลงของ
เทคโนโลย ีเพื่อเป็นการหลกีเลี่ยงความล้าสมยัและเพื่อเป็นการส่งเสรมิการคดิค้นนวตักรรม
ใหม่ๆ  เพื่อใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนัในอุตสาหกรรมได้ 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายในองคก์ร (Internal Environment Analysis) 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะพจิารณาโดยใชห้ลกัของ McKinsey’s 
7S Model ซึง่ประกอบไปดว้ยปจัจยั 7 ปจัจยั ไดแ้ก่ 

 

ภาพท่ี 7 McKinsey’s 7S Model 

ทีม่า: http://babousrini.blogspot.com/2008/01/strategy-mckinsey-7s-framework-intro.html 

1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การก าหนดกลยุทธ์ในองค์กรจะท าให้บุคคลใน
องคก์รไดท้ราบว่าองคก์รจะเดนิทางไปในทศิทางใด เพื่อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ทีไ่ดต้ัง้เอาไว้ 

2. โครงสรา้งองคก์ร (Organization) การจดัโครงสรา้งขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพ
และใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รนัน้ ผูบ้รหิารจะต้องมกีารก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบในงาน
ใหช้ดัเจน มอบหมายงานและอ านาจหน้าที ่ตามความเหมาะสม  
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3. ระบบงาน (System) ระบบงานที่ดจีะต้องมวีธิกีารท างานที่มคีวามคล่องตวั ไม่
ยุง่ยากและซบัซอ้น 

4. บุคลากร (Staff) ทรพัยากรมนุษยน์ับเป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินงาน
ขององค์กร องคก์รจะประสบความส าเรจ็หรอืลม้เหลวส่วนหนึ่งจะขึน้อยู่กบัการจดัการบุคลากร
ในองคก์ร ไมว่่าจะเป็นการคดัเลอืกและจดัวางบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. ทกัษะ (Skills) สามารถแบ่งแยกทกัษะออกเป็น 2 ดา้น คอื ทกัษะด้านงานอาชพี 
ซึง่เป็นทกัษะทีจ่ะท าใหส้ามารถปฏบิตังิานในต าแหน่งงานทีต่อ้งรบัผดิชอบได ้ส่วนทกัษะอกีดา้น
หนึ่ง คอื ทกัษะความถนดัหรอืความช านาญพเิศษ 

6. รปูแบบการบรหิาร (Style) รูปแบบในการบรหิารงานของผู้น าองค์กร ซึ่งถอืว่ามี
บทบาทส าคญัต่อความส าเรจ็หรอืลม้เหลวงขององคก์ร 

7. ค่านิยมร่วม (Share Value) ค่านิยมและบรรทดัฐานที่สมาชกิในองค์กรยดึถือ
ปฏบิตัริ่วมกนั เป็นพฤตกิรรมทีป่ฏบิตักินัเป็นประจ าวนัจนกลายเป็นวฒันธรรมองคก์ร รากฐาน
ของวฒันธรรมองค์กรก็คือ ความเชื่อ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นถึงบุคลกิภาพและเป้าหมายของผู้
ก่อตัง้หรอืผูบ้รหิารระดบัสงู 

การสร้างกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 

การออกแบบกลยุทธน์ัน้จะต้องมกีารก าหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงคแ์ละแนว
ทางการปฏิบตัิที่องค์กรจะใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการเพี่อให้ไปในทิศทางที่
ถูกตอ้งซึง่จะแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระดบัคอื 

1. กลยุทธร์ะดบัองคก์ร (Corporate-level Strategy) การก าหนดกลยุทธใ์นระดบันี้จะ
เป็นการมองภาพรวมทัง้หมดขององค์กร การก าหนดวตัถุประสงค์ การจดัสรรทรพัยากร การ
ก าหนดวิธีการในการท าให้องค์กรบรรลุวิสัยทศัน์ขององค์กรที่ตัง้ไว้ และยงัเป็นตัวก าหนด
ทิศทางส าหรบัการวางแผนกลยุทธ์ในระดับอื่นๆ ขององค์กรอีกด้วย กลยุทธ์ระดับองค์กร
ประกอบไปดว้ยกลยทุธห์ลกั 3 กลยทุธค์อื 

1.1 กลยุทธเ์ตบิโต (Growth Strategy) คอื กลยุทธใ์นการเพิม่ส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดขาย แบ่งเป็น  

 Intensive Growth เป็นกลยทุธท์ีมุ่ง่เน้นการเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิ 
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 Market Penetration เพิม่ส่วนแบ่งตลาดโดยใชผ้ลติภณัฑเ์ดมิใน
ตลาดเดมิดว้ยวธิกีารทางการตลาด 

 Market Development การขยายตลาดของผลติภณัฑเ์ดมิในตลาด
ใหม ่

 Product Development การเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิดว้ย
วธิกีารปรบัปรงุคุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หด้ขีึน้ 

   Integrative Growth คอื กลยุทธ์การขยายธุรกิจด้วยการซื้อหรอืควบรวม
กิจการกับซัพพลายเออร์ คู่แข่งขันหรือผู้จ ัดจ าหน่าย /ลูกค้าหรือขยายธุรกิจเพื่อแข่งขัน 
วตัถุประสงคใ์นการใชก้ลยทุธน์ี้เพีอ่ท าใหอ้งคก์รมอี านาจทางการตลาดเพิม่มากขึน้ แบ่งเป็น 

 Forward Integration การซือ้กจิการของผูจ้ดัจ าหน่าย/ลกูคา้ 
 Backward Integration การซือ้กจิการซพัพลายเออร ์
 Horizontal Integration การซือ้กจิการของคู่แขง่ 

   Diversification Growth กลยุทธก์ารขยายธุรกจิไปสู่ธุรกจิใหม่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
ผลติภณัฑใ์หม ่ซึง่องคก์รจะตอ้งตดัสนิใจว่าจะมุ่งเน้นกจิกรรมต่างๆ ในอุตสาหกรรมเดมิ หรอืจะ
ขยายธุรกจิไปสู่อุตสาหกรรมอื่น 

 Concentric Diversification การท าธุรกจิเกี่ยวกบัผลติภณัฑใ์หม่ที่
อาศยัเทคโนโลยหีรอืองคค์วามรูข้องผลติภณัฑเ์ดมิ 

 Horizontal Diversification การท าธุรกจิเกี่ยวกบัผลติภณัฑช์นิด
ใหมท่ีมุ่ง่จ าหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้กลุ่มเดมิ 

 Conglomerate Diversification การท าธุรกจิเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
ชนิดใหมท่ีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑช์นิดเดมิ 

1.2 กลยุทธค์งที ่(Stabilization Strategy) คอื กลยุทธท์ีมุ่่งรกัษาสถานะเดมิของ
ธุรกิจไว้หรือขยายขนาดของธุรกิจเพียงเล็กน้อย เช่น องค์กรขาดศักยภาพในการเติบโต 
สภาพแวดล้อมภายนอกไม่เอื้ออ านวยต่อการด าเนินกลยุทธ์เตบิโต หรอืผู้บรหิารอาจมคีวาม
พอใจในสถานะทีเ่ป็นอยู่ของกจิการ เป็นต้น ซึง่การด าเนินกลยุทธค์งทีเ่ป็นเวลานานจะส่งผลให้
ความสามารถในการแขง่ขนัขององคก์รในระยะยาวลดลงได้ 

1.3 กลยุทธถ์ดถอย (Retrenchment Strategy) คอื กลยุทธท์ีมุ่่งลดขนาดหรอืการ
ลงทุนของธุรกจิ เพื่อแกป้ญัหาทีอ่งคก์รก าลงัเผชญิ แบ่งเป็น 
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   Retrenchment การขายสนิทรพัยบ์างส่วนขององคก์รเพื่อน าเงนิทีไ่ดไ้ปใชใ้น
การด าเนินกจิการ 

   Divestiture การขายกจิการบางกจิการขององคก์รทีป่ระกอบธุรกจิหลายอย่าง
โดยเฉพาะกจิการทีไ่มส่ามารถแขง่ขนักบัผูอ้ื่นได ้เพื่อน าเงนิมาใชใ้นการด าเนินธุรกจิ 

   Liquidation การเลกิกจิการทัง้หมดขององค์กร เมื่อองค์กรประสบปญัหาที่
รนุแรงจนเกนิความสามารถในการแกไ้ข 

2. กลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business-level Strategy) การก าหนดกลยุทธ์ในระดบันี้จะ
เป็นการแสดงให้เหน็ถงึวธิกีารที่หน่วยธุรกิจจะมุ่งสรา้งความได้เปรยีบเชงิแข่งขนัให้กบัสนิค้า
หรอืบรกิารขององค์กร ภายใต้วสิยัทศัน์ วตัถุประสงค์ ที่ระบุไว้ในแผนกลยุทธ์ขององค์กร กล
ยทุธร์ะดบัธุรกจิประกอบไปดว้ย 

 2.1 Cost Leadership เป็นกลยุทธท์ีมุ่่งเน้นการมตี้นทุนสนิคา้หรอืบริการทีต่ ่า
และมุง่เน้นในตลาดขนาดใหญ่ 

  2.2 Differentiation เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการใช้ความแตกต่างของสนิค้าหรอื
บรกิาร ซึง่ธุรกจิสามารถตัง้ราคาไดส้งูโดยลกูคา้ยนิดทีีจ่ะจา่ยเงนิเพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร 

  2.3 Focus เป็นกลยทุธท์ีมุ่ง่เน้นในตลาดเฉพาะส่วน ซึง่แขง่ขนักนัในดา้นต้นทุน
และความแตกต่างในสนิคา้หรอืบรกิาร 

3. กลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Functional-level Strategy) การก าหนดกลยุทธใ์นระดบันี้จะ
เป็นการก าหนดวธิกีารต่างๆ ของหน่วยงานในองค์กรไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการตลาด การเงนิ การ
ผลติ การวจิยัและพฒันา เป็นต้น เพื่อใช้ในการท าหน้าที่ของตนในการตอบสนองกลยุทธ์ใน
ระดบัองคก์รและระดบัธุรกจิ 

การด าเนินกลยทุธ ์(Strategy Implementation) 

หลงัจากมกีารก าหนดกลยุทธแ์ลว้ ขัน้ตอนต่อไปกค็อืการแปรเปลีย่นความคดิดา้นกล
ยุทธ์ออกมาในรูปของการปฏบิตังิานขององค์กร เพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่ได้ตัง้ไว้ การ
วางแผนกลยุทธม์าเป็นอย่างด ีไม่ได้หมายความว่าผลที่ออกมาจะดตีามทีไ่ดว้างแผนไวท้ัง้หมด 
แต่สิง่ส าคญัคอืจะตอ้งน าสิง่ทีอ่งคก์รวางแผนไวไ้ปปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกต้องและเหมาะสมดว้ยจงึจะ
ท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ 
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ปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการน าแผนกลยทุธไ์ปปฏิบติั 

1. การจดัโครงสรา้งขององคก์ร 

2. การจดัสรรทรพัยากร 

3. การพฒันาความสามารถบุคลากรและจดัต าแหน่งหน้าทีใ่หม้คีวามเหมาะสม 

4. การจดัระบบผลตอบแทนใหม้คีวามเหมาะสม 

5. การสรา้งวฒันธรรมภายในองคก์ร 

 

การประเมินผลและการควบคมุกลยทุธ ์(Evaluation and Control) 

การควบคุมกลยทุธ ์เป็นการใหค้วามส าคญักบัการตดิตามกลยุทธท์ีอ่งคก์รวางแผนไว้
แลว้น าไปปฏบิตั ิซึง่จะมกีารตรวจสอบปญัหาและปรบัเปลีย่นกลยทุธเ์มือ่พบว่ากลยุทธท์ีน่ าไปใช้
นัน้มขีอ้ผดิพลาด ส่วนการประเมนิผลจะเป็นการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการด าเนินกลยุทธ์
กบัเป้าหมายทีว่างไว ้ซึง่องคก์รอาจจะมกีารประเมนิผลทัง้ในดา้นปรมิาณและคุณภาพ 

 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดข้อ้มลูดงันี้ 

จงกรมแก้ว พหลพลพยุหเสนา (2548) ศกึษาเรื่อง การศกึษาปญัหาและการก าหนด
กลยุทธใ์นการเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียมของบมจ.ธนาคารกรุงไทย มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาหา
สาเหตุของการทีธ่นาคารมรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมน้อยกว่าธนาคารคู่แข่งในระดบัเดยีวกนั และ
เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้จากค่าธรรมเนียม จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่
ธนาคารกรุงไทยมรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมน้อยนัน้มสีาเหตุมาจากการทีบ่ญัชทีีเ่ปิดกบัธนาคาร
โดยส่วนใหญ่เป็นบญัชขีองหน่วยงานราชการซึ่งไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมในบางส่วนหรอื
ทัง้หมด นอกจากนี้ลูกค้าบญัชีเงนิฝากบุคคลธรรมดาของธนาคารยงัมกีารใช้ผลติภณัฑ์และ
บรกิารทางการเงนิเพียงเล็กน้อย ประกอบกบัระบบงานด้านเทคโนโลยกี็มขี ัน้ตอนที่ยุ่งยาก 
ซบัซ้อนไม่ทันสมยั ท าให้เกิดความไม่พึงพอใจในการให้บริการของธนาคาร ดังนัน้จึงได้มี
แนวทางในการแก้ไขปญัหาคอื ใหม้กีารส ารวจลูกคา้ในพืน้ทีท่ีม่คีวามต้องการใชเ้ครื่องอตัโนมตั ิ
พรอ้มทัง้ตดิตัง้เครื่องอตัโนมตัเิพิม่เตมิในพืน้ทีท่ี่ลูกค้าต้องการความสะดวก รวดเรว็ ไม่ต้องรอ
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รบับรกิารจากพนกังาน ส่วนพืน้ทีไ่หนทีล่กูคา้ไม่ค่อยไดใ้ชบ้รกิารเครื่องอตัโนมตักิใ็หแ้ต่ละสาขา
จดัพนักงานเพื่อบรกิารให้ค าแนะน าลูกคา้ในดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิของธนาคาร 
ซึง่จะท าใหล้กูคา้ไดร้บัความพงึพอใจสงูสุดและมาใชบ้รกิารกบัธนาคารอกี 

จนัทมิา ไว้เกยีรต ิ(2548) ศกึษาเรื่อง การศกึษาและพฒันากลยุทธ์ในการหารายได้
ค่าธรรมเนียมและบริการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของธนาคารกสิกรไทย มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอกของบมจ.ธนาคารกสกิรไทย
เปรยีบเทยีบกบัคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลกระทบต่อความสามารถในการ
หารายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิาร และเพื่อค้นหากลยุทธ์ในการเพิม่รายได้ค่าธรรมเนียมและ
บรกิาร จากการศกึษาพบว่าสภาพแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกจิ 
การเมอืง เทคโนโลย ีกฎระเบยีบต่างๆ ลว้นแต่มผีลต่อความสามารถในการแข่งขนัของธนาคาร 
รายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารของธนาคารกสิกรไทยโดยส่วนใหญ่มาจากบตัร ATM และ
ธนาคารอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ ดงันัน้จงึไดเ้สนอกลยทุธใ์นการเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียมและบรกิาร
โดยเลือกใช้กลยุทธ์ระดับธุรกิจที่ เ น้นในการสร้างความแตกต่างในส่วนของการเพิ่ม
ความสามารถในการให้บรกิารของเครื่อง ATM  มกีารน าเทคโนโลยทีางดา้นเสยีงเพลงจาก
นักรอ้งยอดนิยมและวดีโีอโฆษณาน าเสนอผลติภณัฑใ์หม่ๆ ของธนาคาร และเลอืกใช้กลยุทธ์
ระดบัหน้าที่ที่เน้นในส่วนของกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้และพฤตกิรรมความตอ้งการทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่ตลอดเวลา 

    

 

 

 

 



 

บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

 

การศกึษาวเิคราะหข์อ้มูลในบทนี้  โดยได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามา
ประกอบในการวิเคราะห์ หาแนวทางแก้ไขปญัหา มวีิธีการและขัน้ตอนในการเก็บรวบรวม 
วเิคราะหข์อ้มลู ดงัต่อไปนี้คอื 

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

1. การศกึษาขอ้มลูดว้ยขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 

- ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอกของบมจ.ธนาคารกรงุไทย 

- ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษาและน ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปใช้ในการ
ก าหนดกลยทุธ ์

2. การศกึษาขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) 

- ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างลูกค้าที่มาใช้
บรกิารที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ และกลุ่มตวัอย่างลูกค้าที่ยงัไม่เคยใช้บรกิาร 
จ านวนทัง้หมด 200 ชุด 

- รวบรวมขอ้มลูเพื่อน ามาวเิคราะหใ์นเชงิกลยทุธ ์

ผูศ้กึษาด าเนินการวจิยัเรือ่งนี้ไดจ้ากการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้มา
ใช้บรกิารในห้างสรรพสนิค้าฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติ จ านวน 200 ชุด และให้ลูกค้า
เป็นผูต้อบแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้หมด 20 วนั เริม่ตัง้แต่ 26 พฤศจกิายน 
2553 – 15 ธนัวาคม 2553 โดยผูศ้กึษาไดท้ าการแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างลูกคา้ ณ.
หา้งสรรพสนิค้าฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติ โดยใช้เวลาในช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น. 
และ 19.30 – 20.30 น. ในการแจกแบบสอบถาม ซึ่งท าให้ได้แบบสอบถามตามจ านวนที่แจก
ครบถว้น 

การวิเคราะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมไดน้ัน้ ผูศ้กึษาไดน้ าแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง
ลกูคา้มาด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัต่อไปนี้ 

1. การตรวจสอบขอ้มลู น าแบบสอบถามทีไ่ดก้ลุ่มตวัอย่างลูกคา้ไดท้ าการกรอกขอ้มลู
เรยีบร้อยแล้วมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามในแต่ละชุดและ
คดัเลอืกแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ออก 

2. การวเิคราะหข์อ้มลู น าขอ้มลูทีไ่ดม้าประมวลผล 

 

การวิเคราะห์เ ชิงพรรณนา  เพื่ ออธิบายลักษณะข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน การเข้ารบั
บริการธนาคารที่เป็นสาขาย่อยที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต -บิ๊กซี ร ังสิต 
พฤติกรรมการใช้บรกิารกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบิก๊ซ ีร ังสติ และความพงึพอใจของ
ลูกค้าในการเขา้มาใช้บรกิารกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ โดยวดัความพงึพอใจ
ทัง้หมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านพนักงานที่ให้บรกิารลูกค้า ด้านอาคารและสถานที่ ด้านเครื่อง
อัตโนมัติ และด้านการให้บริการโดยรวม โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ จะใช้สถิติเชิง
พรรณนาประกอบในการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ วธิอีตัราส่วนรอ้ยละ (Percentage) การแจกแจงความถี ่
(Frequency) และค่าเฉลีย่ (Mean) 

การวิเคราะหข้์อมลู เพื่อหาความพงึพอใจของลูกคา้ในการเขา้มาใชบ้รกิารกบั บมจ.
ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี รงัสิต ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติโดยแบ่งระดับความพึงพอใจ
ออกเป็น 5 ระดบัดงันี้ 
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5 หมายถงึ ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

4 หมายถงึ ความพงึพอใจมาก 

3 หมายถงึ ความพงึพอใจปานกลาง 

2 หมายถงึ ความพงึพอใจน้อย 

1 หมายถงึ ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 

การแปลความหมาย 

การวิเคราะห์หาระดับความพึงพอใจของลู กค้าในการเข้ามาใช้บริการกับ
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ มกีารก าหนดช่วงคะแนนดงันี้ 

  คะแนนอยูใ่นช่วง 4.21 – 5.00  หมายถงึ  ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 

  คะแนนอยูใ่นช่วง 3.41 – 4.20   หมายถงึ  ความพงึพอใจมาก 

  คะแนนอยูใ่นช่วง 2.61 – 3.40  หมายถงึ  ความพงึพอใจปานกลาง 

  คะแนนอยูใ่นช่วง 1.81 – 2.60 หมายถงึ  ความพงึพอใจน้อย 

  คะแนนอยูใ่นช่วง 1.00 – 1.80 หมายถงึ  ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 

 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง “การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม กรณีศึกษา 
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี รงัสิต” ผู้ท าการศึกษาได้ศึกษาจากการกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 200 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการศกึษา ซึง่ในแบบสอบถามนัน้
จะครอบคลุมข้อมูลทัว่ไป ข้อมูลการเข้ารับบริการของธนาคารที่เป็นสาขาย่อยที่อยู่ใน
ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครงัสิตและบิ๊กซี ร ังสิต พฤติกรรมของลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิาร
ธนาคารกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ และความพงึพอใจของลูกคา้ใน
การเขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ โดยผลการวเิคราะห์
ขอ้มลูไดน้ าเสนอเป็น 4 ส่วน ดงันี้ 
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ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไป น าเสนอไวใ้นตารางที ่4 – ตารางที ่8 

ส่วนท่ี 2 ขอ้มลูการเขา้รบับรกิารของธนาคารที่เป็นสาขาย่อยทีอ่ยู่ในหา้งสรรพสนิค้า
ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติ น าเสนอไวใ้นตารางที ่9 – ตารางที ่12 

ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤตกิรรมลูกค้าทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ น าเสนอไวใ้นตารางที ่13 – ตารางที ่18 

ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกบัความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้ามาใช้บรกิารกบั บมจ.
ธนาคารกรงุไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ น าเสนอไวใ้นตารางที ่19 – ตารางที ่22 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

ตารางท่ี 4 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญงิ 

88 
112 

44.00 
56.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางที ่4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 56.00 และ
เพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 44.00 

ตารางท่ี 5 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 – 50 ปี 
มากกว่า 50 ปีขึน้ไป 

29 
57 
64 
38 
12 

14.50 
28.50 
32.00 
19.00 
6.00 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที ่5 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มอีายรุะหว่าง 31-40 ปี ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 
32.00 รองลงมาไดแ้ก่ อายุระหว่าง 21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 28.50 อายุระหว่าง 41-50 ปี คดิ
เป็นรอ้ยละ 19.00 อายตุ ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 ส่วนอายทุีม่ากกว่า 50 ปี
ขึน้ไปเป็นอนัดบัสุดทา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 6.00 

ตารางท่ี 6 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่าอนุปรญิญา 
อนุปรญิญา 
ปรญิญาตร ี
ปรญิญาโท 
สงูกว่าปรญิญาโท 

58 
25 
109 
8 
0 

29.00 
12.50 
54.50 
4.00 
0.00 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศกึษาในระดบัชัน้ปรญิญาตร ีซึ่ง
คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 รองลงมาไดแ้ก่ จบการศกึษาในระดบัชัน้ต ่ากว่าอนุปรญิญา คดิเป็นรอ้ยละ 
29.00 ระดบัอนุปรญิญา คดิเป็นรอ้ยละ 12.50 ปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 ส่วนระดบัสูงกว่า
ปรญิญาโทไมม่ผีูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 7 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอาชพี 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รบัราชการ 
รฐัวสิาหกจิ 
ธุรกจิส่วนตวั 
พนกังานบรษิทัเอกชน 
ลกูจา้ง 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 

19 
18 
19 
77 
40 
27 

9.50 
9.00 
9.50 
38.50 
20.00 
13.50 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที ่7 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน ซึง่
คดิเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมาได้แก่ ประกอบอาชพีลูกจ้าง คดิเป็นร้อยละ 20.00 นักเรยีน/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 13.50 รับราชการและธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.50 ส่วน
รฐัวสิาหกจิเป็นอนัดบัสุดทา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 9.00 

ตารางท่ี 8 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายไดต่้อเดอืน 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากว่า 10,000 บาท/เดอืน 
10,001 – 20,000 บาท/เดอืน 
20,001 – 30,000 บาท/เดอืน 
30,001 – 40,000 บาท/เดอืน 
มากกว่า 40,000 บาท/เดอืน 

70 
72 
25 
20 
13 

35.00 
36.00 
12.50 
10.00 
6.50 

รวม 200 100.00 
 

จากตารางที ่8 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนระหว่าง 10,001-20,000 
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 36.00 รองลงมาไดแ้ก่ มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่า 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
35.00 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 12.50 รายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 30,001-40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 ส่วนรายไดต่้อเดอืนมากกว่า 40,000 บาท
นัน้เป็นอนัดบัสุดทา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 6.50 

 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการเข้ารบับริการของธนาคารท่ีเป็นสาขาย่อยท่ีอยู่ในห้างสรรพสินค้าฟิว

เจอรพ์ารค์รงัสิตและบ๊ิกซี รงัสิต 

ตารางท่ี 9 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการเขา้ใชบ้รกิารกบัธนาคารที่
เป็นสาขายอ่ยทีอ่ยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติ 

การเข้าใช้บริการกบัธนาคารในห้างสรรพสินค้า จ านวน ร้อยละ 
เคย 
ไมเ่คย 

181 
19 

90.50 
9.50 

รวม 200 100.00 
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จากตารางที ่9 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยเขา้ใชบ้รกิารกบัธนาคารที่เป็นสาขา
ย่อยที่อยู่ในห้างสรรพสนิค้าฟิวเจอร์พารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติ คดิเป็นรอ้ยละ 90.50 ส่วนอีก
รอ้ยละ 9.50 นัน้ไม่เคยเขา้ใชบ้รกิารกบัธนาคารทีเ่ป็นสาขาย่อยทีอ่ยู่ในหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอร์
พารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติ 

ตารางท่ี 10 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการใช้บรกิารธนาคาร
พาณชิยท์ีอ่ยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติ 

(N=181) 

ธนาคารพาณิชยท่ี์ใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารกรงุไทย 
ธนาคารกรงุเทพ 
ธนาคารกสกิรไทย 
ธนาคารไทยพาณชิย ์
ธนาคารทหารไทย 
ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
ธนาคารนครหลวงไทย 
อนืๆ 

80 
90 
59 
78 
14 
35 
19 
35 

19.51 
21.95 
14.39 
19.02 
3.41 
8.54 
4.63 
8.54 

รวม 375 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้ใช้บรกิารกบัธนาคารกรุงเทพ คดิ
เป็นรอ้ยละ 21.95 รองลงมาไดแ้ก่ ธนาคารกรุงไทย คดิเป็นรอ้ยละ 19.51 ธนาคารไทยพาณิชย ์
19.02 ธนาคารกสกิรไทย 14.39 ธนาคารทหารไทย ธนาคารนครหลวงไทย คดิเป็นรอ้ยละ 4.63 
ธนาคารทหารไทย คดิเป็นรอ้ยละ 3.41 และธนาคารอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 8.54 
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ตารางท่ี 11 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
ในการเลอืกใช้บรกิารกบัธนาคารพาณิชยท์ี่อยู่ในห้างสรรพสนิค้าฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ี
รงัสติ 

(N=181) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการธนาคารพาณิชย ์ จ านวน ร้อยละ 
ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีพ่กัอาศยั 
ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีท่ างาน 
เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 
พนกังานใหบ้รกิารด ี
สถานทีจ่อดรถสะดวก 
เวลาปิดท าการชา้กว่าสาขาปกต ิ
อื่นๆ 

58 
49 
132 
33 
34 
69 
5 

15.26 
12.89 
34.74 
8.68 
8.95 
18.16 
1.32 

รวม 380 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที ่11 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารพาณิชยท์ีอ่ยู่
ในหา้งสรรพสนิค้าฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติเพราะเปิดให้บรกิารทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 
34.74 รองลงมาได้แก่ เวลาปิดท าการช้ากว่าสาขาปกต ิคดิเป็นร้อยละ 18.16 ท าเลที่ตัง้ใกล้
สถานที่พกัอาศัย คิดเป็นร้อยละ 15.26 ท าเลที่ตัง้ใกล้สถานที่ท างาน 12.89 สถานที่จอดรถ
สะดวก คดิเป็นรอ้ยละ 8.95 พนักงานใหบ้รกิารด ีคดิเป็นรอ้ยละ 8.68 และอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 
1.32 

ตารางท่ี 12 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามการเข้าใช้บริการกับ
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

การเข้าใช้บริการกบั บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาบ๊ิกซี รงัสิต จ านวน ร้อยละ 
เคย 
ไมเ่คย 

83 
98 

45.86 
54.14 

รวม 181 100.00 
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 จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคารทีเ่ป็นสาขา
ย่อยที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบิ๊กซี ร ังสิตนั ้น ไม่เคยใช้บริการกับ 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ คดิเป็นรอ้ยละ 54.14 ส่วนทีเ่คยใชบ้รกิารกบั 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ คดิเป็นรอ้ยละ 45.86 

 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาบ๊ิกซี รงัสิต 

ตารางท่ี 13 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทการเขา้ใชบ้ริการกบั 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

(N=83) 

ประเภทของการเข้ามาใช้บริการกบัธนาคาร จ านวน ร้อยละ 
ดา้นฝาก – ถอนเงนิ 
ดา้นช าระค่าสนิคา้และบรกิาร 
ดา้นเปิดบญัชเีงนิฝาก/ท าบตัร ATM 
ดา้นแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
กองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา 
อื่นๆ 

69 
38 
27 
4 

14 
8 

43.12 
23.75 
16.88 
2.50 
8.75 
5.00 

รวม 160 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที ่13 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้มาใช้บรกิารด้านฝาก-ถอนเงนิ คดิ
เป็นรอ้ยละ 43.12 รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นช าระค่าสนิคา้และบรกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 23.75 ดา้นเปิด
บญัชเีงนิฝาก/ท าบตัร ATM คดิเป็นรอ้ยละ 16.88 ดา้นกองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 
8.75 ด้านแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ คดิเป็นร้อยละ 2.50 และด้านอื่นๆ คดิเป็นร้อยละ 
5.00 
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ตารางท่ี 14 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนครัง้ที่ลูกคา้เขา้มาใช้
บรกิารกบัธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

จ านวนครัง้ท่ีเข้ามาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 3 ครัง้/เดอืน 
3 – 5 ครัง้/เดอืน 
6 – 10 ครัง้/เดอืน 
มากกว่า 10 ครัง้/เดอืน 

49 
21 
7 
6 

59.04 
25.30 
8.43 
7.23 

รวม 83 100.00 
 

จากตารางที ่14 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคารน้อยกว่า 3 
ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 59.04 รองลงมาได้แก่ ใช้บรกิาร 3-5 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 
25.30 ใชบ้รกิาร 6-10 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 8.43 ส่วนใชบ้รกิารมากกว่า 10 ครัง้ต่อเดอืน
จดัเป็นอนัดบัสุดทา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 7.23 

ตารางท่ี 15 จ านวนและรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงระหว่างเดอืนทีล่กูคา้เขา้
มาใชบ้รกิารกบัธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

ช่วงระหว่างเดือนท่ีเข้ามาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
ตน้เดอืน 
กลางเดอืน 
ปลายเดอืน 
ไมแ่น่นอน 

16 
5 

23 
39 

19.28 
6.02 

27.71 
46.99 

รวม 83 100.00 
 

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่สามารถเจาะจงช่วงระหว่างเดอืนที่
เขา้มาใชบ้รกิารได ้คดิเป็นรอ้ยละ 46.99 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงปลายเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 27.71 
ช่วงต้นเดอืน คิดเป็นร้อยละ 19.28 ส่วนช่วงกลางเดอืนจดัเป็นอนัดบัสุดท้าย คดิเป็นร้อยละ 
6.02 
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ตารางท่ี 16 จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามวนัที่ลูกค้าเขา้มาใช้บรกิาร
กบัธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

วนัท่ีเข้ามาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
วนัจนัทร ์
วนัองัคาร 
วนัพุธ 
วนัพฤหสับด ี
วนัศุกร ์
วนัเสาร ์
วนัอาทติย ์
ทุกวนั 
ไมแ่น่นอน 

6 
2 
2 
1 
4 
14 
12 
3 
39 

7.23 
2.41 
2.41 
1.20 
4.82 
16.87 
14.46 
3.61 
46.99 

รวม 83 100.00 
 

จากตารางที ่16 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไมส่ามารถเจาะจงวนัจะเขา้มาใชบ้รกิาร
ได ้คดิเป็นรอ้ยละ 46.99 รองลงมาไดแ้ก่ วนัเสาร ์คดิเป็นรอ้ยละ 16.87 วนัอาทติย ์คดิเป็นรอ้ย
ละ 14.46 วนัจนัทร ์คดิเป็นรอ้ยละ 7.23 วนัศุกร ์คดิเป็นรอ้ยละ 4.82 วนัองัคารและวนัพุทธ คดิ
เป็นรอ้ยละ 2.41 วนัพฤหสับด ีคดิเป็นรอ้ยละ 1.20 ส่วนเขา้มาใช้บรกิารทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 
3.61 

ตารางท่ี 17 จ านวนและรอ้ยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงเวลาที่ลูกค้าเขา้มาใช้
บรกิารกบัธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

ช่วงเวลาท่ีเข้ามาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
10.00 – 12.00 น. 
12.01 – 14.00 น. 
14.01 – 16.00 น. 
16.01 – 18.00 น. 
18.01 – 19.00 น. 

14 
16 
8 
12 
33 

16.87 
19.28 
9.64 
14.45 
39.76 

รวม 83 100.00 
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 จากตารางที ่17 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เขา้มาใชบ้รกิารช่วงเวลา 18.01-19.00 น. 
คดิเป็นรอ้ยละ 39.76 รองลงมาไดแ้ก่ ช่วงเวลา 12.01-14.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 19.28 ช่วงเวลา 
10.00-12.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 16.87 ช่วงเวลา 16.01-18.00 น. คดิเป็นรอ้ยละ 14.45 และ
ช่วงเวลา 14.01-16.00 น. จดัเป็นอนัดบัสุดทา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 9.64 

ตารางท่ี 18 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเหตุผลที่ลูกค้าเข้ามาใช้
บรกิารกบัธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

(N=83) 

เหตผุลท่ีเข้ามาใช้บริการ จ านวน ร้อยละ 
การบรกิารด ี
ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีท่ างาน 
ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีพ่กัอาศยั 
สถานทีจ่อดรถสะดวก 
เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 
มพีนกังานรูจ้กัในสาขา 
เวลาปิดท าการชา้กว่าสาขาปกต ิ
อื่นๆ 

23 
28 
30 
22 
45 
11 
38 
2 

11.56 
14.07 
15.08 
11.06 
22.61 
5.53 

19.09 
1.00 

รวม 199 100.00 
หมายเหตุ: ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ 

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้ามาใช้บรกิารที่ธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติเพราะ เปิดให้บรกิารทุกวนั คดิเป็นร้อยละ 22.61 รองลงมา
ไดแ้ก่ เวลาปิดท าการชา้กว่าสาขาปกต ิคดิเป็นรอ้ยละ 19.09 ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีพ่กัอาศยั คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.08 ท าเลที่ตัง้ใกลส้ถานที่ท างาน คดิเป็นรอ้ยละ 14.07 การบรกิารด ีคดิเป็นรอ้ย
ละ 11.56 สถานที่จอดรถสะดวก คดิเป็นรอ้ยละ 11.06 มพีนักงานรูจ้กัในสาขา คดิเป็นรอ้ยละ 
5.53 และดว้ยเหตุผลอื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 1.00 
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ส่วนท่ี  4  ข้อมูลเ ก่ียวกับความพึงพอใจของลู กค้าในการเ ข้ามาใช้บริการกับ 
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบ๊ิกซี รงัสิต 

ตารางท่ี 19 ความพงึพอใจของลกูคา้ในดา้นพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 

(N=83) 

ความพึงพอใจด้านพนักงาน ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ 
พนกังานแต่งกายสะอาด สุภาพ และเรยีบรอ้ย 
พนกังานชีแ้จงและอธบิายบรกิารใหท้ราบไดอ้ย่างเขา้ใจ 
พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่ในการใหบ้รกิาร 
พนกังานสามารถบรกิารดว้ยความรวดเรว็ ถูกตอ้ง เชื่อถอืได้ 
พนกังานมจี านวนเพยีงพอในการใหบ้รกิาร 

4.17 
3.98 
4.04 
3.96 
3.40 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.91 มาก 
 

จากตารางที ่19 พบว่า ความพงึพอใจของลูกคา้ในดา้นพนักงานของธนาคารกรุงไทย 
จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ โดยภาพรวม ลูกค้ามคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ซึ่งเมื่อ
พิจารณาแต่ละหัวข้อพบว่าส่วนใหญ่ลูกค้ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ยกเว้นหัวข้อ
พนกังานมจี านวนเพยีงพอในการใหบ้รกิารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตารางท่ี 20 ความพงึพอใจของลกูคา้ในดา้นอาคารสถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร 

(N=83) 

ความพึงพอใจด้านอาคารสถานท่ี ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ 
ความสะอาดของสถานทีใ่หบ้รกิารทัง้ภายในและภายนอก 
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของสถานทีใ่หบ้รกิาร 
ความกวา้งขวางของสถานทีใ่หบ้รกิาร 
มป้ีายบอกต าแหน่ง-ค าแนะน าการใหบ้รกิารต่างๆอย่างชดัเจน 
สถานทีจ่อดรถส าหรบัลกูคา้มเีพยีงพอ 
มคีวามปลอดภยัในการใชบ้รกิาร 

4.06 
4.14 
3.69 
3.83 
3.67 
4.01 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.90 มาก 
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จากตารางที่  20 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านอาคารสถานที่ของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ โดยภาพรวม ลูกค้ามคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ซึง่เมือ่พจิารณาแต่ละหวัขอ้พบว่าลกูคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ตารางท่ี 21 ความพงึพอใจของลกูคา้ในดา้นเครือ่งอตัโนมตัิ 

(N=83) 

ความพึงพอใจด้านเคร่ืองอตัโนมติั ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ 
จ านวนเครือ่งฝาก-ถอนเงนิอตัโนมตั-ิเครือ่งปรบัสมดุมเีพยีงพอ 
ความรวดเรว็และถูกตอ้งในการท ารายการของเครือ่งอตัโนมตัิ 

3.39 
3.67 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.53 มาก 
 

จากตารางที่ 21 พบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านเครื่องอัตโนมัติของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ โดยภาพรวม ลูกค้ามคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ซึ่งเมื่อพจิารณาแต่ละหวัข้อพบว่า ความรวดเรว็และถูกต้องในการท ารายการของ
เครื่องอตัโนมตั ิลูกคา้มคีวามพึงพอใจจะอยู่ในระดบัมาก ส่วนหวัขอ้จ านวนเครื่องฝาก-ถอนเงนิ
อตัโนมตัแิละเครือ่งปรบัสมดุมเีพยีงพอนัน้ อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ตารางท่ี 22 ความพงึพอใจของลูกคา้ในดา้นการให้บรกิารโดยรวมของธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 

(N=83) 

ความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยรวม ค่าเฉล่ีย ความพึงพอใจ 
การอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิารของพนกังาน 
การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ทนัต่อความตอ้งการของลกูคา้ 
การใหบ้รกิารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
การใหค้วามดแูลเอาใจใส่ เมื่อลกูคา้เกดิปญัหา 
มกีารน าเทคโนโลยทีนัสมยัมาใชเ้พื่อใหก้ารบรกิารดขีึน้ 

3.92 
3.52 
3.98 
3.93 
3.64 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.80 มาก 
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จากตารางที่ 22 พบว่า ความพงึพอใจของลูกค้าในด้านการให้บรกิารโดยรวมของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ โดยภาพรวม ลูกค้ามคีวามพงึพอใจอยู่ใน
ระดบัมาก ซึง่เมือ่พจิารณาแต่ละหวัขอ้พบว่าลกูคา้ส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

จากผลการศกึษาขา้งตน้สรุปไดด้งันี้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

จากผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 200 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 
คดิเป็นร้อยละ 56.00 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นร้อยละ 32.00 มรีะดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปรญิญาตรมีากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 54.50 ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 10,001-20,000 บาทมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย
ละ 36.00  

ส่วนท่ี  2 ข้อมูลการเข้ารับบริการของธนาคารท่ีเป็นสาขาย่อยท่ีอยู่ ใน
ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอรพ์ารค์รงัสิตและบ๊ิกซี รงัสิต 

จากผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เคยใชบ้รกิารของธนาคารทีเ่ป็นสาขา
ย่อยที่อยู่ในห้างสรรพสนิค้าฟิวเจอร์พาร์ครงัสิตและบิก๊ซ ีรงัสติ คดิเป็นร้อยละ 90.50 ซึ่งใช้
บรกิารกบัธนาคารกรุงเทพมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 21.95 โดยปจัจยัที่ใชใ้นการตดัสนิใจในการ
เขา้ใชบ้รกิารธนาคารส่วนใหญ่ คอื เปิดใหบ้รกิารทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 34.74 และกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บรกิารกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ คดิเป็นรอ้ยละ 
54.14  

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการกบัธนาคารกรงุไทย  
จ ากดั (มหาชน) สาขาบ๊ิกซี รงัสิต 

จากผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มาใช้บรกิารกับ
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ ใชบ้รกิารดา้นเงนิฝากมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ย
ละ 43.13 ซึง่ส่วนใหญ่จะเขา้มาใชบ้รกิารน้อยกว่า 3 ครัง้ต่อเดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 59.04 และไม่
สามารถระบุช่วงเวลา รวมถงึวนัที่เขา้มาใช้บรกิารกบัธนาคารได ้คดิเป็นรอ้ยละ 46.99 เท่ากนั 
ส าหรบัช่วงเวลาทีก่ลุ่มตวัอย่างเขา้มาใชบ้รกิารมากทีสุ่ด คอื ช่วงเวลา 18.01-19.00 น. คดิเป็น
รอ้ยละ 39.76 และเหตุผลที่กลุ่มตวัอย่างเขา้มาใช้บรกิารกบัธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
สาขาบิก๊ซ ีรงัสติคอื เปิดใหบ้รกิารทุกวนั คดิเป็นรอ้ยละ 22.61 
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ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการกบั
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบ๊ิกซี รงัสิต 

จากผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่ มตัวอย่างในการใช้บริการกับ
ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ สามารถสรปุไดด้งันี้ 

ความพึงพอใจด้านพนักงาน พบว่า โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 
โดยหวัขอ้พนักงานแต่งกายสะอาด สุภาพ และเรยีบรอ้ย มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด เท่ากบั 4.17 ส่วน
หวัขอ้พนกังานมจี านวนเพยีงพอในการใหบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เท่ากบั 3.40 

ความพึงพอใจด้านอาคารสถานท่ีให้บริการ พบว่า โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก โดยหวัขอ้ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของสถานทีใ่หบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ด 
เท่ากบั 4.14 ส่วนหวัขอ้สถานทีจ่อดรถส าหรบัลกูคา้มเีพยีงพอ มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เท่ากบั 3.67 

ความพึงพอใจด้านเคร่ืองอตัโนมติั พบว่า โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบั
มาก โดยหวัขอ้ความรวดเรว็และถูกต้องในการท ารายการของเครื่องอตัโนมตั ิมคี่าเฉลี่ยมาก
ทีสุ่ด เท่ากบั 3.67 ส่วนหวัขอ้จ านวนเครื่องฝาก-ถอนเงนิอตัโนมตัแิละเครื่องปรบัสมุดมเีพยีงพอ 
มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เท่ากบั3.39 

ความพึงพอใจด้านการให้บริการโดยรวม พบว่า โดยภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัมาก โดยหวัขอ้การให้บรกิารที่ถูกต้องและครบถ้วน มคี่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ ากบั 3.98 
ส่วนหวัขอ้การให้บรกิารที่รวดเรว็ทนัต่อความต้องการของลูกค้า มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากบั 
3.52 
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การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมอตุสาหกรรม (Five Forces Analysis)  

 

 

ภาพท่ี 8  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis) 

1. ภยัคกุคามจากคู่แข่งภายในธรุกิจเดียวกนั (Rivalry among Competing Firms) 
ในธุรกจิธนาคารพาณชิยใ์นปจัจบุนันัน้ยงัมกีารแขง่ขนักนัอยา่งรนุแรง ดว้ยปจัจยัทางเศรษฐกจิที่
มทีศิทางการปรบัตวัทีด่ขี ึน้ ท าใหธ้นาคารพาณิชยแ์ต่ละแห่งต้องการมกีารวางแผน ปรับเปลีย่น
กลยุทธ์เพื่อให้สามารถรกัษาฐานลูกค้าเดมิ และเพิม่ฐานลูกค้าใหม่ให้มากขึ้น กลยุทธ์หนึ่งที่
ธนาคารพาณิชยไ์ด้น ามาใชก้นักค็อื การปรบัเปลีย่นรูปแบบการใหบ้รกิารของธนาคารพาณิชย์
จากสาขาปกตดิัง้เดมิ เป็นการบรกิารยุคใหม่ทีส่ามารถเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ไดม้ากขึน้ โดยการเปิด
สาขาภายในห้างสรรพสนิค้า ที่เปิดบรกิารทุกวนัไม่มวีนัหยุด ส่งผลให้ธนาคารพาณิชยท์ี่เปิด
ภายในห้างสรรพสนิค้าได้รบัความสนใจจากลูกคา้ของธนาคารเป็นอย่างมาก เพราะสะดวกใน
การเข้ามาใช้บรกิาร ดงันัน้สาขาจงึต้องมกีารต้องมกีารวางแผน ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เขา้กบั
สภาวะปจัจุบนัที่มกีารแข่งขนักนัอย่างมากมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ 

2. ภยัคุกคามจากผู้ท่ีเข้ามาใหม่ (Threats of New Entrants) ผู้ที่เขา้มาใหม่
สามารถเขา้มาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย ์กลุ่มธนาคารต่างชาต ิหรอืกลุ่ม Non-
Bank ซึง่การเปิดสาขาภายในหา้งสรรพสนิคา้นัน้เป็นกลยทุธท์ีท่ าใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

มาก น้อย 

มาก 

มาก 

มาก 
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3. อ านาจต่อรองของผู้ขาย (Bargaining Power of Suppliers) กลุ่มผูข้ายหรอืกลุ่ม
ธนาคารในธุรกจินี้มมีาก ท าใหอ้ านาจต่อรองของผูข้ายจงึมน้ีอยมาก เนื่องจากลูกคา้มสีนิคา้และ
บรกิารให้เปรยีบเทียบ ลูกค้าสามารถเลอืกสนิค้าหรอืบรกิารที่ตอบสนองความต้องการของ
ตนเองไดส้งูทีสุ่ด 

4. อ านาจต่อรองของผู้ซ้ือ (Bargaining Power of Byers) ลูกคา้มอี านาจต่อรองที่
สงู เนื่องจากลกูคา้สามารถรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคารพาณิชยแ์ต่ละ
แห่งไดม้ากขึน้ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่างๆ ท าใหลู้กคา้เกดิการเปรยีบเทยีบใน
ตวัผลติภณัฑแ์ละบรกิารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอตัราดอกเบี้ย ความทนัสมยัในด้านเทคโนโลย ีการ
บรกิารของพนักงาน ฯลฯ ว่าผลิตภณัฑ์และบรกิารตวัไหนที่จะตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้ และท าใหล้กูคา้เกดิความพอใจมากทีสุ่ด 

5. ภยัคกุคามจากสินค้าทดแทน (Threat of substitute Product) ในปจัจุบนัสนิเชื่อ
ส่วนบุคคลของกลุ่ม Non-Bank ไดร้บัความนิยมจากลูกคา้ทัว่ไปเป็นจ านวนมาก เพราะสามารถ
ไดร้บัการอนุมตัไิดง้า่ยกว่าธนาคารพาณิชยท์ัว่ไป เช่น ไม่ต้องมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนั ระยะเวลา
ในการผ่อนช าระนานขึน้ ใชเ้วลาในการอนุมตัน้ิอย เป็นต้น ท าใหส้่งผลต่อความสามารถในการ
หารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมของธนาคาร 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก (SWOT Analysis) 

จดุแขง็ขององคก์ร (S) 

1. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) เป็นธนาคารรฐัวสิาหกจิที่มรีฐับาลเป็นผู้ถอืหุ้น
รายใหญ่ ท าใหม้คีวามมัน่คงสงู 

2. ธนาคารมผีลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิที่มคีวามหลากหลายครอบคลุมความ
ตอ้งการของลกูคา้ทุกกลุ่ม 

3. เปิดบรกิารตัง้แต่เวลา 10.00 – 19.00 น. ซึง่เวลาปิดท าการของสาขาชา้กว่าสาขา
ปกต ิ

4. เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 

5. มสีถานทีจ่อดรถสะดวกสบาย 
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6. สาขาตัง้อยู่ในห้างสรรพสนิค้าที่มคีนเขา้มาจบัจ่ายซื้อของเป็นจ านวนมาก ท าให้
เป็นโอกาสทีล่กูคา้จะเขา้มาใชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 

จดุอ่อนขององคก์ร (W) 

1. พนักงานในสาขามจี านวนน้อย ท าให้พนักงานไม่สามารถบรกิารลูกค้าได้อย่าง
รวดเรว็ 

2. พนักงานขาดความรูค้วามเขา้ใจในตวัผลติภณัฑแ์ละบรกิารของธนาคาร ท าให้ไม่
สามารถแนะน าลกูคา้ได ้

3. สาขายงัขาดการส่งเสรมิดา้นการตลาดโดยเฉพาะการประชาสมัพนัธ ์ท าใหส้าขายงั
ไมเ่ป็นทีรู่จ้กัของลกูคา้ 

4. เครือ่งอตัโนมตัขิองสาขาไมว่่าจะเป็นเครือ่งฝาก-ถอนเงนิ เครื่องปรบัสมุด มจี านวน
น้อยและขดัขอ้งบ่อย ท าใหล้กูคา้ทีม่าใชบ้รกิารเกดิความไมพ่อใจ 

โอกาสขององคก์ร (O) 

1. ลกูคา้ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีม่ศีกัยภาพในการเขา้มาใชบ้รกิารทางการเงนิกบัสาขา 

2. ในปจัจบุนัประชาชนใหค้วามส าคญักบัการออมเงนิมากขึน้ ในสภาวะเศรษฐกจิทีย่งั
ไมแ่น่นอน 

อปุสรรคขององคก์ร (T) 

1. คู่แข่งในธุรกิจมจี านวนมากไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ไทย ธนาคารพาณิชย์
ต่างชาต ิรวมทัง้สถาบนัทีไ่มใ่ช่ธนาคาร (Non – Bank) 

2. กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของธนาคารแห่งประเทศไทยบางอย่างส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกจิของธนาคาร 

3. ประชาชนขาดความเชื่อมัน่ในระบบของธนาคารจากกลุ่มมิจฉาชีพที่เข้ามา
หลอกลวง 
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การวิเคราะห ์TOWS Matrix 

เ ป็นการจับคู่ ระหว่าง  ปจัจัยภายในระหว่ างจุดแข็ง  (Strengths)  และจุดอ่อน 
(Weaknesses) และจบัคู่ปจัจยัภายนอกระหว่างโอกาส (Opportunities) กบัอุปสรรค (Threats) 
มดีงัต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 23 การวเิคราะห ์TOWS Matrix 

                 

 
              Internal Factor 
 
 
 
 
   External Factor 

Strengths 
S1.เป็นธนาคารทีม่คีวามมัน่คงสงู 
S2 .มีผลิตภัณฑ์และบริการทาง
การเงนิทีม่คีวามหลากหลาย 
S3.เปิดใหบ้รกิารทุกวนั 
S4.เวลาปิดท าการของสาขาช้า
กว่าสาขาปกต ิ
S5.มทีีจ่อดรถสะดวกสบาย 
S6.สาขาตัง้อยู่ในพืน้ทีท่ีม่ผีูม้าเดนิ
ในหา้งสรรพสนิคา้เป็นจ านวนมาก 

Weaknesses 
W1.พนักงานในสาขามีจ านวน
น้อย 
W2 .พนักงานขาดความรู้ความ
เขา้ใจในตวัผลิตภณัฑ์และบริการ
ของธนาคาร 
W3 . ส า ข า ข า ด ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
ก า ร ต ล า ด โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก า ร
ประชาสมัพนัธ ์
W4.เครื่องอตัโนมตัิมจี านวนน้อย
และขดัขอ้งบ่อย 

Opportunities 
O1.ลูกค้าในพื้นที่มีศักยภาพใน
การเข้ามาใช้บริการทางการเงิน
กบัสาขา 
O2 . ใ น ป ัจ จุ บัน ป ร ะ ช า ชน ใ ห้
ความส าคัญกับการออมมากขึ้น 
ในภาวะเศรษฐกจิทีย่งัไม่แน่นอน 

Strengths-Opportunities 
การพฒันาตลาด 

(S2,S3,S4,S5,S6:O1,O2) 

Weaknesses-Opportunities 
การปรบัปรุง พฒันาการใหบ้รกิาร 

(W1,W2,W3,W4:O1O2) 

Threats 
T1.คู่แขง่ในธุรกจิมจี านวนมาก 
T2.กฎระเบียบและข้อบังคับของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยบางอยา่ง
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
ของธนาคาร 
T3.ประชาชนขาดความเชื่อมัน่ใน
ระบบธนาคารจากกลุ่มมจิฉาชพีที่
เขา้มาหลอกลวง 

 
Weaknesses-Threats 

ยา้ยสาขาหรอืยกเลกิใหบ้รกิาร 
(W1,W2,W3,W4:T1,T2,T3) 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่า งที่ตอบแบบสอบถามนั ้น การที่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี รงัสิต ยงัมรีายได้จากค่าธรรมเนียมน้อยนัน้ 
เนื่องมาจากลูกค้าส่วนใหญ่ยงัไม่ค่อยทราบว่ามธีนาคารกรุงไทย เปิดที่ห้างสรรพสนิค้าบิก๊ซ ี
รงัสติ นอกจากนี้ลูกค้าส่วนใหญ่ที่เคยเข้ามาใช้บรกิารกบัสาขา ก็ไม่ค่อยพงึพอใจกับการ
ใหบ้รกิารในบางดา้น เช่น ดา้นพนักงาน ทีม่พีนักงานใหบ้รกิารน้อย หรอืดา้นเครื่องอตัโนมตั ิที่
มจี านวนเครือ่งทีใ่หบ้รกิารน้อยและขดัขอ้งบ่อย ซึง่สาเหตุเหล่านี้ท าใหเ้กดิผลเสยีต่อภาพลกัษณ์
ของธนาคารและสาขาได้ ท าให้สาขามรีายได้ค่าธรรมเนียมต ่า  ดงันัน้สาขาจงึควรต้องมกีาร
ปรบัปรุงและพฒันา เพื่อดงึดูดลูกค้าใหเ้ขา้มาใชบ้รกิารกบัสาขาใหม้ากขึน้ โดยผู้ศกึษาไดเ้สนอ
แนวทางการแกไ้ขปญัหาดงัน้ี 

 

แนวทางเลือกท่ี 1 กลยทุธก์ารพฒันาตลาด 

จากผลการศึกษาที่ได้จากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างพบว่า ลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
รับทราบถึงการที่ธนาคารกรุงไทยมาเปิดสาขาที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ร ังสิต  ดังนั ้น
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติจงึต้องมกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดใน
รูปแบบต่างๆ เช่น เปิดบญัชพีร้อมท าบตัร ATM หรอืซื้อผลติภณัฑ์ของบรษิัทในเครอืของ
ธนาคาร ไม่ว่าจะเป็น ประกนัชวีติ กองทุน หรอือื่นๆ ไดข้องทีร่ะลกึ เป็นต้น และทีส่ าคญัสาขา
ต้องจดัพนักงานเดนิตลาดลงพืน้ทีภ่ายในห้างสรรพสนิคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติให้
มากขึน้ เพื่อให้สาขาเป็นทีรู่จ้กั อกีทัง้ท าให้ลูกค้าไดท้ราบถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิ
ของธนาคารดว้ย มกีารก าหนดความรบัผดิชอบเป้าหมายรายไดจ้ากผลติภณัฑแ์ละบรกิารของ
ธนาคารที่ขายให้กบักลุ่มลูกคา้แก่พนักงาน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้พนักงานขายผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารไดม้ากขึน้ กจ็ะส่งผลใหส้าขามรีายไดเ้พิม่มากขึน้ดว้ย 

ข้อดี 

1. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อธนาคารและท าให้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
สาขาบิก๊ซ ีรงัสติเป็นทีรู่จ้กัของประชาชนทัว่ไปมากขึน้ 

2. สามารถขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้และเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

3. ลกูคา้รบัทราบขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิของธนาคารมากขึน้ 
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ข้อเสีย 

1. การจดัทมีพนักงานในการเดนิตลาดอาจท าได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากสาขามจี านวน
พนกังานทีน้่อย 

2. การแสวงหาลูกค้าใหม่ๆ และน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของ
ธนาคารยงัตอ้งใชเ้วลา เนื่องจากตอ้งแขง่ขนักบัคู่แขง่ขนัทีม่อียูก่่อนแลว้ 

3. การก าหนดเป้าหมายใหก้บัพนกังานอาจส่งผลใหพ้นกังานเกดิความเครยีดได ้

 

แนวทางเลือกท่ี 2 กลยทุธก์ารปรบัปรงุและพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร 

จากผลการศกึษาที่ไดจ้ากการส ารวจกลุ่มตวัอย่างลูกคา้ท าใหท้ราบถงึความพงึพอใจ
ของลกูคา้ในการเขา้มาใชบ้รกิารทีธ่นาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ ว่าลูกคา้มี
ความพงึพอใจหรอืไมพ่งึพอใจในดา้นใดบา้ง ซึง่จากผลการศกึษาทีไ่ดพ้บว่าลูกคา้รูส้กึไม่ค่อยพงึ
พอใจในด้านพนักงานที่มจี านวนพนักงานที่ให้บรกิารน้อยเกินไปและด้านเครื่องอัตโนมตัิที่
ให้บรกิารแก่ลูกค้ามน้ีอยเกินไป อีกทัง้ยงัขดัข้องบ่อย แนวทางเลอืกนี้จะเป็นแนวทางในการ
ปรบัปรุงคุณภาพการใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ เพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสูงสุดในการเขา้มาใช้
บรกิารทีส่าขา โดยแนวทางเลอืกนี้มแีนวทางในการแกไ้ขดงันี้ 

1. ดา้นพนกังาน 

- จดัพนักงานในการให้บรกิารแก่ลูกค้าในช่วงที่มลีูกค้ามาใช้บรกิารเยอะ เช่น 
ในช่วงต้นเดอืน-ปลายเดอืน, ช่วงวนัเสาร์-อาทติย ์หรอืช่วงเวลา 18.01-19.00 น. ซึ่งจะท าให้
ลกูคา้ไดร้บัการบรกิารทีร่วดเรว็ ไมต่อ้งเสยีเวลารอนาน 

- พฒันาทกัษะ ความรู ้ความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ โดยให้พนักงาน
ได้รบัการฝึกอบรมในด้านต่างๆ เพื่อให้พนักงานมคีวามคดิหรอืสรา้งสรรค์สิง่ใหม่ๆ ที่จะท าให้
สาขามคีวามกา้วหน้าต่อไป 

- จัดให้มีการหมุนเวียนงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงานรอบรู้ในการ
ปฏบิตังิานและยงัสามารถปฏบิตังิานแทนไดใ้นกรณทีีม่พีนกังานหยดุงานได้ 
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2. ดา้นเครือ่งอตัโนมตั ิ

- เก็บขอ้มูล สถติกิารใช้บรกิารเครื่องอตัโนมตัขิองลูกค้าว่ามปีรมิาณมากน้อย
เพยีงใด ถา้มปีรมิาณการใชบ้รกิารมากกค็วรทีจ่ะลงทุนตดิตัง้เครื่องอตัโนมตัเิพิม่เตมิเพื่ออ านวย
ความสะดวกใหก้บัลูกคา้และสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ แต่ถ้าปรมิาณยงัน้อยกย็งัไม่ควรที่
จะตดิตัง้เพิม่เพราะจะเป็นการสิน้เปลอืงค่าใชจ้า่ย 

- ปรบัปรงุระบบการท างานของเครือ่งอตัโนมตัใิหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ เพื่อ
แกไ้ขปญัหาเครือ่งขดัขอ้งและจดัพนักงานแนะน าการใชบ้รกิารทีเ่ครื่องอตัโนมตั ิหรอืจดัท าคู่มอื
การใชง้านเครื่องอตัโนมตัติดิไวบ้รเิวณเครื่องเพื่อใหลู้กคา้ได้เขา้ใจวธิกีารใชเ้ครื่องอตัโนมตั ิซึ่ง
จะช่วยในการลดปญัหาได ้

3. ดา้นการรบัประกนัคุณภาพการใหบ้รกิาร 

 -  ธนาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) ไดม้กีารพฒันาคุณภาพบรกิารโดยไดม้กีาร
รบัประกนัคุณภาพการให้บรกิาร (SLA: Service Level Agreement) ซึ่งสาขาทุกแห่งของ
ธนาคารรบัประกนั “ระยะเวลา” ในการให้บรกิาร เช่น การบรกิารหน้าเคาน์เตอรภ์ายใน 3 นาที
ต่อรายการ เปิดบญัชใีหมพ่รอ้มท าบตัร ATM ภายใน 10 นาท ีอนุมตัสินิเชื่อทีอ่ยู่อาศยัภายใน 7 
วนั เป็นต้น  การรบัประกนัคุณภาพบรกิารนี้จะเป็นการช่วยให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิารได้รบั
ความพงึพอใจสูงสุดและท าให้ลูกค้าเกิดความรู้สกึถึงความแตกต่างในการเข้าใช้บรกิารของ
ธนาคารกรงุไทยกบัธนาคารอื่นๆ  

ข้อดี 

1. สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารและกลบัมาใชบ้รกิารทีส่าขาอกี 

2. การบรกิารทีท่ าใหลู้กคา้ประทบัใจ จะส่งผลใหพ้นักงานสามารถน าเสนอผลติภณัฑ์
และบรกิารทางการเงนิของธนาคารใหก้บัลกูคา้ไดง้า่ยขึน้ ซึง่จะช่วยใหส้าขามรีายไดม้ากขึน้ 

3. พนกังานมคีวามรู ้ทกัษะ ความช านาญในการปฏบิตังิานของตนไดเ้ป็นอย่างดแีละ
สามารถปฏบิตังิานในส่วนอื่นๆ ได ้

ข้อเสีย 

1. ลูกค้าสามารถไปใชบ้รกิารกบัธนาคารอื่นๆ ได้ทุกเวลาซึง่ขึน้อยู่กบัความพงึพอใจ
ของลกูคา้และความสะดวกทีล่กูคา้จะไดร้บั 

2. การฝึกอบรมของพนกังานและการตดิตัง้เครือ่งอตัโนมตัมิคี่าใชจ้า่ยทีค่่อนขา้งสงู 
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3. การรับประกันคุณภาพในการให้บริการ ถ้าไม่สามารถปฏิบัติได้จะส่งผลให้
ภาพลกัษณ์ของธนาคารเสยีหายได ้

 

แนวทางเลือกท่ี 3 การยา้ยสาขาหรอืยกเลกิการใหบ้รกิาร 

การวดัผลงานของสาขาในแต่ละปีนัน้ แต่ละสาขาจะไดร้บั KPI ซึง่เป็นตวัชีว้ดัผลงาน
ของสาขา ซึ่งตวัชี้วดัที่ส าคญัตวัหนึ่งก็คอื ผลการด าเนินงานโดยรวมของสาขาว่าได้ก าไรหรอื
ขาดทุน ซึ่งโดยส่วนใหญ่สาขาที่เปิดใหม่และอยู่ในห้างสรรพสนิค้านัน้จะมผีลการด าเนินงานที่
ขาดทุนอยู่ประมาณ 3-5 ปี ซึ่งก็ถือเป็นความท้าทายที่ผู้จดัการสาขาและพนักงานที่เกี่ยวขอ้ง
จะต้องช่วยกันท าให้สาขาของตนเองมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกๆ ปี โดยให้ผลการ
ด าเนินงานขาดทุนน้อยลงเรื่อยๆ จนกลายเป็นได้ก าไร แต่ถ้าผลการด าเนินงานไม่ดขีึ้น เช่น 
ขาดทุนมากขึน้ รายไดน้้อยลง ลูกค้าไม่ค่อยเขา้มาใชบ้รกิาร กค็วรพจิารณาที่จะยา้ยสาขา หรอื
ยกเลกิการใหบ้รกิารของสาขานัน้ เพื่อเป็นการลดตน้ทุนการด าเนินงานของธนาคารใหน้้อยลง 

ข้อดี 

1. ลดตน้ทุนการด าเนินงานของธนาคารใหน้้อยลง 

ข้อเสีย 

1. การยกเลกิการใหบ้รกิารอาจท าใหถู้กมองว่าผูบ้รหิารงานไม่มปีระสทิธภิาพ ส่งผล
ถงึภาพลกัษณ์ของธนาคารได ้

 

การตดัสินใจเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหา 

จากการตดัสนิใจเลอืกแนวทางการแก้ไขปญัหามเีหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกกลยุทธ์
จากองคป์ระกอบดงันี้ 

1. พจิารณาจากความเหมาะสมและสอดคล้องกบัสภาวะปจัจุบนัของสาขาในขณะนี้ 
โดยพจิารณาจากปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัปญัหาทีศ่กึษา 

2. ทางเลอืกกลยทุธท์ีเ่หมาะสมนัน้ จะตอ้งสอดคลอ้งกบันโยบายของธนาคาร 

3. กลยุทธ์ทีเ่ลอืกนัน้มคีวามเป็นไปไดท้ี่จะท าให้สาขามรีายได้จากค่าธรรมเนียมและ
ค่าบรกิารเพิม่ขึน้ และสามารถแขง่ขนัไดใ้นระยะยาว 
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ในปจัจุบนัการแข่งขนัในธุรกจิธนาคารมคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ ซึง่ธนาคารแต่ละแห่ง
ก็จะพยายามน าเสนอผลิตภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิต่างๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าและท าให้
ธนาคารมรีายไดม้ากขึน้ อกีทัง้ลูกค้ายงัมอี านาจต่อรองในการเขา้ใช้บรกิารกบัธนาคารมากขึน้ 
ลูกค้าสามารถเปรยีบเทียบผลิตภณัฑ์และบรกิารของธนาคารแต่ละธนาคารได้ และเลือกใช้
บรกิารกบัธนาคารที่ตรงกบัความต้องการของตนเองมากที่สุด ดงันัน้ธนาคารกรุงไทย จ ากดั 
(มหาชน) สาขาบิ๊กซี รงัสิตจ าเป็นที่ต้องมีการปรบัตัวให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ เพื่อที่จะท าให้ลูกค้ามคีวามพงึพอใจสูงสุดที่เขา้มาใช้บรกิารของ
ธนาคารและทีส่ าคญัจะส่งผลใหธ้นาคารมรีายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารมากขึน้ดว้ย 

ดงันัน้ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี รงัสิต เลือกกลยุทธ์หลกัของ
องคก์ร คอื แนวทางเลอืกที ่1 กลยุทธก์ารพฒันาตลาด ในการจดัทมีพนักงานเดนิตลาดลงพืน้ที่
ภายในห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและบิ๊กซี ร ังสิต รวมถึงพื้นที่บริเวณรอบๆ 
หา้งสรรพสนิคา้เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธท์ าใหส้าขาเป็นทีรู่จ้กัมากขึน้ รวมถงึการจดักจิกรรม
ส่งเสรมิการตลาดในรปูแบบต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นใหลู้กคา้เขา้มาใชบ้รกิารมากขึน้ อกีทัง้ยงั
ท าใหส้าขามรีายไดจ้ากการขยายฐานลกูคา้ใหก้วา้งขวางมากขึน้ดว้ย และแนวเลอืกที ่2 กลยุทธ์
การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร ควบคู่ไปกบัแนวทางเลอืกที ่1 เนื่องจากธนาคาร
ไดใ้หค้วามส าคญัในการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพ เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพื่อสรา้งความประทบัใจ
ใหก้บัลกูคา้และสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัธนาคาร  โดยสาขาจะต้องมกีารปรบัปรุงคุณภาพการ
ใหบ้รกิารในดา้นที่ลูกคา้ยงัไม่ค่อยไดร้บัความพงึพอใจ เช่น ด้านพนักงาน จะต้องมกีารจดัให้มี
พนักงานมากขึน้ในช่วงที่มลีูกค้าเขา้มาใช้บรกิารมาก หรอืด้านเครื่องอตัโนมตัิ ที่จะต้องมกีาร
ปรบัปรุงระบบการท างานใหด้ยีิง่ขึน้ ลดการขดัขอ้งของเครื่อง เป็นต้น สิง่เหล่านี้สาขาจะต้องให้
ความส าคญัเป็นอย่างมาก การให้บรกิารที่มคีุณภาพจะท าให้ลูกค้าเข้ามาใช้บรกิารกบัสาขา
อย่างยัง่ยนื และเมื่อลูกค้าได้รบัความพึงพอใจในการเข้ารบับรกิารก็จะท าให้สาขาสามารถ
น าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้สาขาก็จะได้รบัรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารมากขึน้ดว้ย  

ส่วนแนวทางเลอืกที่ 3 การยา้ยสาขาหรอืยกเลกิการให้บรกิารนัน้ ถ้าหากในอนาคต
เหตุการณ์เปลีย่นแปลงไป กลยุทธท์ีน่ ามาใชไ้ม่เหมาะสม สาขายงัมผีลการด าเนินงานทีข่าดทุน
มากขึน้เรือ่ยๆ ลกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารน้อยลง การพจิารณายา้ยสาขาหรอืยกเลกิการใหบ้รกิารนัน้
กเ็ป็นแนวทางเลอืกหนึ่ง ซึง่จะช่วยในการลดตน้ทุนในการด าเนินงานโดยรวมของธนาคาร 

 

 



 

บทท่ี 4 

สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 

สรปุผลการศึกษา 

จากการศึกษา “การก าหนดกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ 
กรณีศึกษา ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี รงัสิต” โดยมีการวิเคราะห์ด้วย
เครือ่งมอืต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดกลยุทธใ์นการแข่งขนัของธนาคาร ผูท้ าการศกึษาได้
เสนอแนวทางการแกไ้ขปญัหาไว ้3 แนวทาง โดยสรปุดงันี้ 

แนวทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์การพฒันาตลาด ท าใหส้าขาบิก๊ซ ีรงัสติเป็นทีรู่จ้กั และ
สามารถน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางเงนิใหก้บักลุ่มลกูคา้ไดม้ากขึน้ 

แนวทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์การปรบัปรงุและ พฒันาการให้บริการ ท าให้ลูกค้าที่
เขา้มาใชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจสงูสุดและกลบัมาใชบ้รกิารทีธ่นาคารอกี 

แนวทางเลือกท่ี 3 การย้ายสาขาหรือยกเลิกการให้บริการ เพื่อเป็นการลดต้นทุน
การด าเนินงานของธนาคารโดยรวม 

จากแนวทางเลือกทัง้ 3 แนวทางนัน้ ผู้ท าการศึกษาได้ตัดสินใจเลือก 2 แนวทาง
ด้วยกนั คอื แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ์การพฒันาตลาด มาใช้เพื่อเป็นการสร้างการรบัรู้ของ
ลูกค้าเพื่อให้สาขาเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ รวมถงึการจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ลูกคา้เขา้มาใช้บรกิารมากขึน้ อกีทัง้ยงัเป็นการเพิม่ความสามารถในการ
ขยายฐานลกูคา้ไดม้ากขึน้ดว้ย และแนวทางเลอืกที ่2 กลยุทธก์ารปรบัปรุง พฒันาการใหบ้รกิาร 
ธนาคารไดใ้หค้วามส าคญักบัการใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพเป็นอย่างยิง่ สาขาจะต้องท าการปรบัปรุง
คุณภาพการให้บรกิารในด้านที่ลูกค้ายงัไม่ค่อยได้รบัความพงึพอใจ ส่วนทีด่้านไหนที่ลูกค้าพงึ
พอใจอยู่แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจ ให้กับลูกค้าและสร้าง
ภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัธนาคาร การให้บรกิารลูกค้าอย่างมคีุณภาพ สรา้งความพงึพอใจสูงสุดจะ
ท าให้สาขาสามารถน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารทางการเงนิได้ง่ายขึ้น ก็จะส่งผลให้สาขามี
รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารมากขึน้ดว้ย 
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ข้อจ ากดัทางการศึกษา 

1. ขอ้จ ากดัดา้นเวลา เป็นปจัจยัส าคญัในการศกึษาครัง้น้ี เน่ืองจากขอ้มูลทีต่้องใชใ้น
การศกึษาครัง้นี้ค่อนขา้งมาก อกีทัง้ผู้ศกึษามรีะยะเวลาทีค่่อนขา้งจ ากดั และกลุ่มตวัอย่างลูกค้า
ทีท่ าการศกึษาเป็นเพยีงเฉพาะกลุ่ม ซึง่อาจท าใหผ้ลการศกึษามคีวามคลาดเคลื่อนไปได้ 

2. ขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัขอ้มลูคู่แข่งขนั ขอ้มลูของคู่แข่งขนับางอย่างไม่สามารถเปิดเผย
ต่อสาธารณะชนทัว่ไปได้ ท าให้ในการศึกษาครัง้นี้ ไม่สามารถทราบข้อมูลตัวเลขรายได้
ค่าธรรมเนียมและบรกิารแต่ละประเภทของธนาคารพาณชิยแ์ต่ละแห่งได ้

 

ข้อเสนอแนะการศึกษา 

ขอ้เสนอแนะส าหรบัการศกึษาในครัง้ต่อไป ควรจะมกีารปรบัปรุงในส่วนของขอ้จ ากดั
ทีผู่ศ้กึษาเผชญิอยู่ไม่ว่าจะเป็นขอ้จ ากดัในดา้นเวลาและขอ้จ ากดัดา้นขอ้มลูของคู่แข่งขนั  ซึง่ถ้า
มเีวลาในการเก็บขอ้มลูที่มากพอประกอบกบัสามารถหาขอ้มูลเชงิลกึ เช่น ขอ้มลูตวัเลขรายได้
ค่าธรรมเนียมแต่ละประเภทของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่อยู่ในบรเิวณเดยีวกันได้ จะท าให้
สามารถเหน็ภาพของปญัหาได้ชดัเจนมากขึน้ ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมและบรกิารในส่วนใดที่มี
ปญัหา และส่วนใดทีไ่ดเ้ปรยีบ ซึง่จะท าใหผู้ศ้กึษาสามารถทีจ่ะวเิคราะหถ์งึความสามารถในการ
หารายไดจ้ากค่าธรรมเนียมและบรกิารไดส้มบรูณ์มากขึน้ 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยัเชิงวิชาการ 
เร่ือง “กลยทุธ์ในการเพ่ิมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการของธนาคารกรงุไทย  

สาขาบ๊ิกซี รงัสิต” 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง:  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง  หน้าตวัเลอืกทีต่รงกบัสภาพจรงิของท่าน 
 

1. เพศ 
  ชาย              หญงิ 
 

2. อายุ 
 ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี  21-30 ปี 
 31-40 ปี    41-50 ปี 
 มากกว่า 50 ปี 

 
3. ระดบัการศกึษาสงูสุด 

 ต ่ากว่าอนุปรญิญา   อนุปรญิญา 
 ปรญิญาตร ี   ปรญิญาโท 
 สงูกว่าปรญิญาโท 
 

4. อาชพี 
 รบัราชการ    รฐัวสิาหกจิ 
 ธุรกจิส่วนตวั    พนกังานบรษิทัเอกชน 
 ลกูจา้ง    นกัเรยีน/ นกัศกึษา 
 

5. รายไดต่้อเดอืน 
 ต ่ากว่า 10,000 บาท   10,001 – 20,000 บาท 
 20,001 – 30,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท 
 มากกว่า 40,000 บาท 

 
 



65 

 

ส่วนท่ี 2:  ข้อมลูการเข้ารบับริการธนาคารท่ีเป็นสาขาย่อยท่ีอยู่ในห้างสรรพสินค้า 
               ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสิตและบ๊ิกซี รงัสิต 
 

ค าช้ีแจง:  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง  ทีต่รงกบัขอ้มลูการใชบ้รกิารของท่านมาก
ทีสุ่ด 
  

1. ท่านเคยเขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคารทีเ่ป็นสาขายอ่ยทีอ่ยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอร์
พารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติหรอืไม่ 
 เคย        ไมเ่คย (ไมต่อ้งกรอกแบบสอบถามส่วนทีเ่หลอื) 
  

2. ธนาคารพาณิชยท์ีอ่ยูใ่นหา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติทีท่่านใช้
บรกิารอยู่ (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 ธนาคารกรงุไทย   ธนาคารกรงุเทพ 
 ธนาคารกสกิรไทย   ธนาคารไทยพาณชิย ์
 ธนาคารทหารไทย   ธนาคารกรงุศรอียธุยา 
 ธนาคารนครหลวงไทย  อื่นๆ  
 

3. ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกใชบ้รกิารกบัธนาคารพาณชิยท์ีอ่ยูใ่น
หา้งสรรพสนิคา้ฟิวเจอรพ์ารค์รงัสติและบิก๊ซ ีรงัสติ 
 ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีพ่กัอาศยั  ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีท่ างาน 
 เปิดใหบ้รกิารทุกวนั             พนกังานใหบ้รกิารด ี
 สถานทีจ่อดรถสะดวก            เวลาปิดท าการชา้กว่าสาขาปกต ิ
 อื่นๆ (โปรดระบ)ุ..................................... 

4. ท่านเคยใชบ้รกิารธนาคารกรงุไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ หรอืไม?่ 
 เคย     ไมเ่คย (ไมต่อ้งกรอกแบบสอบถามส่วนทีเ่หลอื) 
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ส่วนท่ี 3  ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมของลูกค้าท่ีมาใช้บริการกบัธนาคารกรงุไทย  
สาขาบ๊ิกซี รงัสิต 
 

ค าช้ีแจง: โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่อง  ทีต่รงกบัขอ้มลูการใชบ้รกิารของท่าน 
 

1. ท่านเขา้มาใชบ้รกิารของ บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ ดา้นไหนบา้ง 
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 ดา้นฝาก – ถอนเงนิ              ดา้นช าระค่าสนิคา้ และบรกิาร 
 ดา้นเปิดบญัชเีงนิฝาก /ท าบตัร ATM  ดา้นแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
 กองทุนกูย้มืเพื่อการศกึษา             อื่นๆ (โปรดระบุ).............................. 

2. จ านวนครัง้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารของ บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 
 น้อยกว่า 3 ครัง้ /เดอืน  3 – 5 ครัง้ /เดอืน 
 6 – 10 ครัง้ / เดอืน   มากกว่า 10 ครัง้ / เดอืน 

3. ส่วนใหญ่ท่านมาใชบ้รกิารกบั บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ ช่วงใดของ
เดอืน 
 ตน้เดอืน   กลางเดอืน 
 ปลายเดอืน   ไมแ่น่นอน 

4. ส่วนใหญ่ท่านมาใชบ้รกิารกบั บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ ในวนัใดบา้ง 
 วนัจนัทร ์  วนัองัคาร   วนัพุธ 
 วนัพฤหสับด ี  วนัศุกร ์  วนัเสาร ์
 วนัอาทติย ์  ทุกวนั   ไมแ่น่นอน 

5. ช่วงเวลาใดทีท่่านมาใชบ้รกิารกบั บมจ.ธนาคารกรงุไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ 
 10.00 – 12.00 น.  12.01 – 14.00 น.  14.01 – 16.00 น. 
 16.01 – 18.00 น.  18.01 – 19.00 น. 

6. เหตุผลทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารกบั บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ (ตอบมากกว่า 
1 ขอ้) 
 การบรกิารด ี    ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีท่ างาน 
 ท าเลทีต่ ัง้ใกลส้ถานทีพ่กัอาศยั  ทีจ่อดรถสะดวก 
 เปิดใหบ้รกิารทุกวนั    มพีนกังานทีรู่จ้กัในสาขา 
 เวลาปิดท าการชา้กว่าสาขาปกต ิ  อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................. 
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ส่วนท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการของ
ธนาคารกรงุไทย สาขาบ๊ิกซี รงัสิต 
 

ค าช้ีแจง:  โปรดท าเครือ่งหมาย  ลงในช่องว่างทีต่รงกบัความคดิเหน็ของท่านมากทีสุ่ด
เพยีงค าตอบเดยีวในแต่ละขอ้ 
 

1. ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านพนักงานท่ีให้บริการ 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. พนกังานแต่งกายสะอาด สภุาพเรยีบรอ้ย      
2. พนกังานชีแ้จงและอธบิายบรกิารใหท้ราบ
ไดอ้ยา่งเขา้ใจ 

     

3. พนกังานมคีวามกระตอืรอืรน้และเอาใจใส่
ในการใหบ้รกิาร 

     

4. พนกังานสามารถใหบ้รกิารดว้ยความ
รวดเรว็ ถกูตอ้ง เชือ่ถอืได้ 

     

5. พนกังานมจี านวนเพยีงพอในการใหบ้รกิาร      
 

2. ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านอาคารและสถานท่ีท่ีให้บริการ 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. ความสะอาดของสถานทีท่ ัง้ภายในและ
ภายนอกสถานทีใ่หบ้รกิาร 

     

2. ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของสถานที่
ใหบ้รกิาร 

     

3. ความกวา้งขวางของสถานทีใ่หบ้รกิาร      
4 มป้ีายบอกต าแหน่งและค าแนะน าการ
ใหบ้รกิารต่างๆ อยา่งชดัเจน 

     

5. สถานทีจ่อดรถส าหรบัลกูคา้มเีพยีงพอ      
6. มคีวามปลอดภยัในการใชบ้รกิาร      
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3. ความพึงพอใจของลูกค้าในด้านเคร่ืองอตัโนมติั 
 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. จ านวนเครือ่งเอทเีอม็ เครือ่งฝากเงนิและ
เครือ่งปรบัสมดุมเีพยีงพอ 

     

2. ความรวดเรว็และถกูตอ้งในการท ารายการ
ของเครือ่งเอทเีอม็ เครือ่งฝากเงนิและเครือ่ง
ปรบัสมดุ 

     

 
4. ด้านการให้บริการโดยรวมของ ธนาคารกรงุไทย สาขาบ๊ิกซี รงัสิต 

  

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
มาก
ท่ีสดุ 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสดุ 

1. การอ านวยความสะดวกในการใหบ้รกิาร
ของพนกังาน 

     

2. การใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ทนัต่อความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

     

3. การใหบ้รกิารทีถ่กูตอ้งและครบถว้น      
4. การใหค้วามดแูลเอาใจใส ่เมือ่ลกูคา้เกดิ
ปญัหา 

     

5. มกีารน าเทคโนโลยทีนัสมยัมาปรบัปรงุการ
ใหบ้รกิารทีด่ขี ึน้ 

     

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
 

...........ขอขอบพระคณุท่ีกรณุาตอบแบบสอบถาม........... 
 



 

ประวติัผูศึ้กษา 

                  

ชื่อนาย สริศกัดิ ์ฐากูรจรินนท ์เกดิเมื่อวนัที ่6 พฤษภาคม 2524 ภูมลิ าเนาอยู่ จงัหวดั
ชยันาท จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ คณะเศรษฐศาสตร ์สาขาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เมื่อปี พ.ศ.2546 และศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท 
บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปี พ.ศ.2552 ปจัจุบนั
ท างานทีธ่นาคารกรงุไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาบิก๊ซ ีรงัสติ ต าแหน่งเจา้หน้าทีบ่รกิารลกูคา้ 
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