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บทคัดย่อ 

 
        การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง การศึกษาปัญหากลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตลาดเพื่อ
เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา บมจ.  ธนาคาร
ทหารไทย มีวัตถุประสงค์ 1 ) เพื่อศึกษายืนยันปัญหากลยุทธ์ธุรกิจ และกลยุทธ์ตลาด ในระดับ
องค์กร ธุรกิจ และหน้าที่ ของธนาคารทหารไทย 2)  เพื่อวิเคราะห์และก าหนดแนวทางในการ
เพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านระบบโมบายแบงก์กิ้ง  โดยได้ออกแบบการวิจัยเป็นแบบบูรณา
การวิธีการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มี
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยค้นว้า คือ ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่ใช้มือถือไอโฟน และใช้บริการ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงก์กิ้ง โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 111   ชุด และสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-dept Interview) ผู้บริหารของธนาคารทหารไทยถึง นโยบาย และกลยุทธ์ต่างๆ ในการ
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงก์กิ้ง รวมถึงสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธนาคารระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 



 จ 

 จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กร ควรใช้ กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) 
เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงก์กิ้ง โดยมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้น าใน
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงก์กิ้ง และเป็นการรองรับแนวโน้มของธุรกิจ
ธนาคารที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป  กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ ควรใช้กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงก์กิ้ง ด้วยการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และน าเทคโนโลยีการท าธุรกรรมผ่านแอพลิเคชั่นของโทรศัพท์ไอโฟน 
เข้ามาผสมผสานในการออกแบบฟังก์ชั่นการใช้งานในการท าธุรกรรมธนาคารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงก์กิ้ง และเป็นการขยายฐานกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะ
สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในการท าธุรกรรมทางการเงินได้เป็นอย่างดี  
กลยุทธ์ระดับหน้าที่การตลาด มีข้อเสนอแนะควรใช้ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix Strategy) เพื่อสร้างการรับรู้ และเพิ่มยอดผู้ใช้บริการ ให้ผู้บริโภครับทราบถึง
คุณภาพของบริการอิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงก์กิ้ง  และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของธนาคาร เพื่อเป็น
ทางเลือกหนึ่ งของลูกค้าในการตัดสินใจเลือกสมัคร ใช้บริการ และการใช้กลยุทธ์ 
Benchmarking เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างธนาคารทหารไทย กับธนาคารคู่แข่งใน
ธุรกิจ และมุ่งเน้นการรักษาสมาชิกและลูกค้าเก่าไว้ โดยใช้กลยุทธ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
(Customer Relationship Management)  
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บทที่ 1   

บทน า 

 

1.1  ความเป็นมา ข้อมูลองค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร 
ชื่อองค์กร 

ชื่อบริษัท : ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะการประกอบ

ธุรกิจ 

: ธุ รกิ จการธนาคารพาณิชย๑ทุกประ เภทตามที่ กํ าหนดใน

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกอบกิจการ

ประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการให๎บริการทางการเงิน ตามที่

ได๎รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ธนาคารแหํงประเทศไทย 

และหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎อง 

ที่ตั้งสํานักงานใหญํ : เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107537000017 

โทรศัพท๑ : 0-2299-1111 

โทรสาร : 0-2273-7640, 0-2299-2758 

TMB Phone Banking : 1558 

Website : http://www.tmbbank.com  

ทุนจดทะเบียน : 41,903,301,555 บาท (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553) 

http://www.tmbbank.com/
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ภาพรวมองค์กร 

ประวัติความเป็นมา 

               ธนาคารทหารไทย จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยมีสํานักงานตั้งอยูํ ณ 
อาคาร 2 ถนนราชดําเนิน และมีจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต๑ ดํารงตําแหนํงประธานกรรมการ และนาย
โชติ คุณะเกษม  เป็นผู๎จัดการคนแรกของธนาคาร โดยมีพนักงานเริ่มแรกทั้งสิ้นจํานวน 26 คน 
และมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 10 ล๎านบาท แบํงเป็น 100,000 หุ๎น มูลคําหุ๎นละ 100 บาท 
โดยผู๎ถือหุ๎นสํวนใหญํเป็นข๎าราชการทหารท้ังในและนอกประจําการ ในปี 2525 เป็นปีที่มี
ความสําคัญกับธนาคารมาก กลําวคือ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวได๎ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า
โปรดกระหมํอม พระราชทานตราตั้งให๎ธนาคารทหารไทย จํากัด เป็นธนาคารพาณิชย๑ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว และได๎มีการเพิ่มทุนครั้งแรกจากจํานวน 10 ล๎านบาท เป็นจํานวน 
100 ล๎านบาท เพื่อเป็นการขยายชํองทางการระดมทุน ธนาคารได๎จดทะเบียนเป็นบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย๑แหํงประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2526  และเม่ือวันท่ี 3 
มกราคม 2537 ธนาคารได๎จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2553 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจํานวน 41,903,301,555 บาท และมีทุนชําระแล๎วจํานวน 
41,352,301,555 บาท โดยเป็นหุ๎นสามัญจํานวน 43,528,738,479 หุ๎น มูลคําที่ตราไว๎หุ๎นละ 0.95 
บาท 

ธนาคารทหารไทย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ และบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศ
ไทย ได๎ดําเนินการรวมกิจการกันเป็นธนาคารทหารไทย โดยมีผลตามกฎหมายตั้งแตํวันที่ 1 
กันยายน 2547 เป็นต๎นมา ซึ่งการรวมกิจการดังกลําวสํงผลให๎ธนาคารสามารถดําเนินธุรกิจ
รูปแบบธนาคารครบวงจร หรือ Universal Banking ได๎เป็นอยํางดี รวมท้ังมีเครือขํายธุรกิจในเครือ
ที่หลากหลายย่ิงขึ้นโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ธนาคารมีขนาดสินทรัพย๑รวมประมาณ 673 
พันล๎านบาท 

ในเดือนธันวาคม ปี 2550 ธนาคารประสบความสําเร็จในการเพิ่มทุนจํานวน 37,622 
ล๎านบาท โดยกลุํมไอเอ็นจี ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีชื่อเสียงจากประเทศเนเธอร๑แลนด๑ เข๎ามาเป็น
พันธมิตรรายใหมํ ภายหลังการเพิ่มทุน สัดสํวนการถือหุ๎นของกระทรวงการคลังในธนาคารอยูํที่
ร๎อยละ 26.1 และกลุํมไอเอ็นจี ถือหุ๎นในธนาคารร๎อยละ 25.2 และถือหุ๎น NVDR ที่มีหลักทรัพย๑
ของธนาคารเป็นหลักทรัพย๑อ๎างอิงและ/หรือหุ๎นสามัญของธนาคาร ร๎อยละ 4.92 ของจํานวนหุ๎นที่
จําหนํายได๎แล๎วทั้งหมดของธนาคาร 

ปัจจุบัน ธนาคารทหารไทยเป็นหนึ่งในธนาคารชั้นนําซึ่งมีสํวนแบํงตลาดในด๎าน
สินทรัพย๑ เงินฝาก และ สินเชื่อใหญํเป็นลําดับที่ 7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมี
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สินทรัพย๑รวมทั้งสิ้น 589 พันล๎านบาท เงินฝาก 413 พันล๎านบาท และสินเชื่อ 361 พันล๎านบาท 
(งบเฉพาะธนาคาร) 
 
ลักษณะบริการ 

 การประกอบธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารประกอบธุรกิจหลักโดยการให๎บริการแกํกลุํมธุรกิจขนาดใหญํ  กลุํมธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยํอม และกลุํมธุรกิจรายยํอย  มีการนําเสนอผลิตภัณฑ๑และบริการตําง ๆ  อยําง

ครอบคลุมให๎แกํลูกค๎าในกลุํมธุรกิจดังกลําว  ธนาคารมีความมํุงม่ันอยํางตํอเนื่องที่จะพัฒนา

ผลิตภัณฑ๑และบริการที่ใหมํและล้ําสมัยเพื่อให๎บริการแกํลูกค๎าในทุกกลุํมได๎อยํางครบถ๎วน และ

นําเสนอผลิตภัณฑ๑และบริการตํอลูกค๎านั้นผํานทางหลายชํองทาง ได๎แกํ เครือขํายสาขาของ

ธนาคารซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑ เชํน ทีเอ็มบีบิสไดเร็กท๑ เอทีเอ็ม 

เป็นต๎น 

ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Distribution Network) 

ธนาคารมีชํองทางการจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑และบริการที่หลากหลาย โดยผําน

เครือขํายสาขาของธนาคาร ทางตู๎เอทีเอ็ม เอดีเอ็ม โทรศัพท๑ และอินเทอร๑เน็ต 

 สาขาในประเทศ 
ธนาคารใช๎สาขาของธนาคารเป็นชํองทางหลักในการเสนอขายผลิตภัณฑ๑และให๎บริการ

ทางการเงินแกํลูกค๎าบุคคลและลูกค๎าธุรกิจท่ัวประเทศ  

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553 ธนาคาร  มีเครือขํายสาขาจํานวน 452 แหํงทั่วประเทศ  

ธนาคารได๎ทําการศึกษาปัจจัยเกี่ยวกับประชากรศาสตร๑ในบริเวณที่มีแนวโน๎มทางธุรกิจเพื่อ

ประเมินความเป็นไปได๎ในทางธุรกิจของธนาคารกํอนที่จะมีการเปิดสาขา  โดยธนาคารมีการ

ตรวจสอบสาขาตําง ๆ  ที่มีอยูํในปัจจุบันอยํางสมํ่าเสมอ  และปิดสาขาที่มีผลประกอบการที่ไมํ

เป็นไปตามเป้าหมาย ไมํคุ๎มคําในการดําเนินธุรกิจ และสาขาที่อยูํใกล๎เคียงในบริเวณเดียวกัน ใน

ปี 2553 ธนาคารได๎ปิดดําเนินการสาขา 36 สาขา ได๎แกํ 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2553   สาขาตํางๆ ของธนาคาร  กระจายไปตามภูมิภาคตําง ๆ 

ตามที่ปรากฏในตารางดังตํอไปนี้ 
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ตารางที่ 1 สาขาตํางๆ ของธนาคารทหารไทย 

ภาค  จํานวนสาขา(1)  ร๎อยละของทั้งหมด 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล   208  46 
ภาคเหนือ  49  11 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  50  11 
ภาคตะวันออก  46  10 
ภาคกลาง  46  10 
ภาคใต๎  53  12 

รวม  452  100 
(1) จํานวนสาขาตําง ๆ ไมํรวมสาขาของธนาคาร ในตํางประเทศจํานวน  3 แหํง 

            ที่มา : ธนาคารทหารไทย ,2553 

 

 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Banking)  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีเครื่องเอทีเอ็มให๎บริการ 2,300 เครื่องทั่ว

ประเทศ ซึ่งธนาคารได๎มีการปรับกลยุทธ๑ในการเลือกจุดติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม โดยอาศัยเกณฑ๑

การจําแนกประเภทของลูกค๎า และความชอบรวมทั้งพฤติกรรมของลูกค๎าตามผลการวิจัย

ทางการตลาด นอกจากการให๎บริการแกํผู๎ถือบัตรของธนาคารเองแล๎ว เครื่องเอทีเอ็มของ

ธนาคารยังให๎บริการแกํผู๎ถือบัตร Visa, Visa Electron, Plus, MasterCard, Cirrus, Maestro, 

JCB และ China Union Pay 

ธนาคารได๎มีข๎อตกลงรํวมกันกับธนาคารอื่น ซึ่งอนุญาตให๎ลูกค๎าผู๎ถือบัตรของธนาคาร

สามารถทําธุรกรรมทางการเงินผํานเครือขํายเอทีเอ็มของธนาคารอื่นๆ ได๎ ทํานองเดียวกัน 

ลูกค๎าผู๎ถือบัตรตํางธนาคารสามารถทําธุรกรรมผํานเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารทหารไทยได๎

เชํนกัน 

ปี 2553 ธนาคารเริ่มมํุงเน๎นไปที่การปรับปรุงคุณภาพของทําเลที่ติดตั้งเครื่องเอทีเอ็ม 

โดยมีแผนโยกย๎ายไปยังจุดที่สามารถเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเป้าหมายเพื่อสนองตอบความต๎องการ

ของลูกค๎า นอกจากนี้ ธนาคารได๎เริ่มดําเนินการติดตั้งเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให๎บริการแกํลูกค๎าที่สาขาของธนาคาร โดยมีจํานวนเครื่องรับฝากเงินสด

อัตโนมัติเพิ่มขึ้น 2 เทําจากปี 2552 ถึงปี 2553 
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 บริการทางอินเทอร์เน็ต 
ธนาคารมีการให๎บริการอินเทอร๑เน็ตแบงค๑กิ้งภายใต๎ชื่อบริการ TMB Internet Banking 

โดยผํานเว็บไซต๑  www.tmbdirect.com  ในเดือนพฤศจิกายน2552 ธนาคารได๎มีการปรับเปลี่ยน

รูปโฉมเพื่อให๎เว็บไซต๑ดูสวยสะอาดตา และจัดระเบียบการใช๎งานของอินเทอร๑เน็ตแบงค๑กิ้งเพื่อ

ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า ทั้งนี้ ธนาคารมีเป้าหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถโดย

การเพิ่มบริการใหมํ ๆ ควบคูํกับการเพิ่มความปลอดภัยในการให๎บริการเหลํานี้อยํางตํอเนื่องใน

อนาคตเพื่อรองรับการใช๎งานของลูกค๎าได๎เพิ่มมากขึ้น ลูกค๎าสามารถสอบถามยอดเงินคงเหลือ 

เรียกดูความเคลื่อนไหวของบัญชีโอนเงินได๎ทั้งภายในธนาคารเดียวกัน และโอนไปบัญชีธนาคาร

อื่น  อีกทั้งยังสามารถชําระคําสินค๎าและบริการ เติมเงินโทรศัพท๑มือถือ ตรวจสอบเช็คคืนและ

ระงับเช็คสําหรับบัญชีกระแสรายวัน  อนึ่ง  บริการทางอินเทอร๑เน็ตของธนาคารเปิดให๎บริการ

ตลอด  24 ชั่วโมงทุกวัน  และใช๎ระดับมาตรฐานทางเทคโนโลยีสูงและมีความปลอดภัยในระดับ

สากล SSL 256-bit AES   และยังได๎เสริมสร๎างความปลอดภัยให๎กับระบบเพื่อผู๎ใช๎งาน  โดยมี

การลงทุนเพื่อติดตั้งระบบความปลอดภัยแบบตรวจสอบตัวตนผู๎เข๎าใช๎งานสองชั้น (Two Factor 

Authentication System) และปรับเสริมรูปแบบการใช๎งานของระบบอินเทอร๑เน็ต เพื่อให๎บริการ

ตํอลูกค๎าได๎มีประสิทธิภาพรวดเร็ว ภายใต๎ระบบท่ีมีความม่ันคง รวดเร็ว และปลอดภัย 

 บริการทางโทรศัพท์มือถือ  
 

 
 
ภาพที่ 1 TMB M - Banking 

            ที่มา : www.tmbbank.com ,2553 
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ธนาคารมีการเพิ่มชํองทางการให๎บริการให๎ลูกค๎าสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเปิดให๎บริการ

ผํานทางโทรศัพท๑ ภายใต๎ชื่อ TMB M-Banking  ซึ่งเป็นบริการธนาคารทางอินเทอร๑เน็ตผําน

โทรศัพท๑มือถือสําหรับลูกค๎าบุคคลทั่วไป โดยธนาคารได๎พัฒนาขึ้น เพื่อให๎เหมาะสมกับการใช๎

งานผํานโทรศัพท๑มือถือโดยมีระดับความปลอดภัยในการใช๎งานสูงเทียบเทํา  TMB Internet 

Banking  ลูกค๎าสามารถใช๎โทรศัพท๑มือถือเพื่อทําธุรกรรม เชํน การสอบถามยอดคงเหลือ  โอน

เงิน ชําระคําสินค๎าและบริการทํารายการโอนเงินไปตํางธนาคารได๎แบบ Online Real-Timeโดย

ผู๎รับเงินปลายทางจะได๎รับเงินทันที พร๎อมสํง SMS แจ๎งผลถึงผู๎รับเงิน พร๎อมระบุชื่อผู๎สํงได๎โดย

ไมํเสียคําใช๎จํายเพิ่มเติม รวมทั้งสามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ อัตรา

ดอกเบี้ยตํางๆ ของธนาคาร โดยสามารถเข๎าใช๎บริการได๎ที่  www.tmbdirect.com จาก

โทรศัพท๑มือถือ 

นอกจากนี้ ธนาคารยังให๎บริการ TMB SMS Alert ซึ่งเป็นบริการแจ๎งเตือนผํานทาง

โทรศัพท๑มือถือ โดยแจ๎งรายการธุรกรรมทางการเงินผําน SMS (Short Message) และเป็นการ

ให๎บริการแบบ Real-Time คือลูกค๎าจะได๎รับ SMS แจ๎งทันทีภายหลังจากที่ธุรกรรมเกิดขึ้นใน

บัญชีเงินฝาก ซึ่งสามารถทําการสมัครได๎ที่ตู๎เอทีเอ็มของธนาคารและใช๎ได๎ทันที 

 บริการแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) 
ธนาคารมีศูนย๑ให๎บริการแกํลูกค๎าทางโทรศัพท๑ โดยใช๎หมายเลขโทรศัพท๑พิเศษ 4 หลัก 

1558 เพื่อรองรับการให๎บริการลูกค๎าให๎ได๎รับความสะดวกตลอด  24 ชั่วโมงตํอวัน  เจ็ดวันตํอ

สัปดาห๑ ทั้งนี้ ศูนย๑บริการลูกค๎าของธนาคารมีบริการ 2 รูปแบบคือ บริการผํานระบบอัตโนมัติ 

โดยลูกค๎าสามารถสอบถามข๎อมูลบัญชี  รายการเดินบัญชี  โอนเงิน ชําระคําสินค๎าและบริการได๎

ด๎วยตนเอง ขอสําเนาใบสรุปบัญชีทางโทรสาร สอบถามยอดเช็คคืน เป็นต๎น และบริการผําน

เจ๎าหน๎าที่บริการลูกค๎า ซึ่งลูกค๎าสามารถสอบถามข๎อมูลในบัญชีลูกค๎า เชํน ยอดเงินคงเหลือหรือ

ยอดเงินท่ีต๎องชําระ คะแนนสะสมบัตรเดบิต/บัตรเครดิตและแลกของรางวัล ข๎อมูลผลิตภัณฑ๑และ

บริการอื่น ๆ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  ให๎บริการกรณีฉุกเฉิน เชํน เป็นศูนย๑รับแจ๎งอายัด

บัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิตและบัตรเครดิต ให๎บริการการเพิ่มวงเงินชั่วคราวบัตรเครดิตกรณีฉุกเฉิน 

เชํน เดินทางไปตํางประเทศหรือเป็นคํารักษาพยาบาล  รวมทั้งยังมีการเพิ่มหนํวยงานให๎บริการ

ข๎อมูลผลิตภัณฑ๑และบริการแกํลูกค๎าทางโทรศัพท๑ โดยเจ๎าหน๎าที่บริการลูกค๎า และเพิ่มศูนย๑รับ

เรื่องร๎องเรียน เพื่อเป็นชํองทางสําหรับลูกค๎าในการรับคําติชมและข๎อเสนอแนะที่เกี่ยวกับบริการ

ของธนาคาร  

http://www.tmbdirect.com/
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 ME BYTMB 

            ME คือ การธนาคารรูปแบบใหมํที่ให๎คุณทําธุรกรรมทางการเงินด๎วยตัวเอง เพื่อ

ผลตอบแทนที่มากกวํา ผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ เพราะการธนาคารไมํใชํเรื่องยาก  คุณสามารถ

ทําธุรกรรมเองได๎ทุกที่ ทุกเวลา คุณเพียงต๎องมาที่สาขาเพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีครั้งแรก 

และไมํต๎องเดินทางมาสาขาในทุกๆ ครั้งที่คุณต๎องการทําธุรกรรมเราจึงไมํต๎องมีสาขาและคน

คอยบริการลูกค๎ามากมายเหมือนธนาคารทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีบริหารจัดการต๎นทุน ที่ทํา

ให๎เราได๎คืนประโยชน๑กลับไปให๎ลูกค๎าได๎สูงสุด นั่นคือดอกเบี้ยที่สูงกวําบัญชีออมทรัพย๑ทั่วๆ ไป 

เมื่อคุณทําเอง ก็ยํอมได๎มากกวําเสมอ 

 เพียงคุณ “ทําเองงํายๆ” ในการเปิดบัญชีตอนต๎น คุณก็สามารถได๎รับสิ่งที่ “มากกวํา” 

อยํางมากมาย และเรื่องการทําธุรกรรมทางการเงิน ไมํได๎เป็นเรื่องยากที่จําเป็นจะต๎องมีคนมา

คอยทําให๎อีกตํอไป  ME จึงไมํมีความจําเป็นที่จะต๎องมีสาขามากมายเหมือนธนาคารทั่วๆ ไป 

และนี่คือแนวคิดที่เหมาะกับการใช๎ชีวิตในยุคอิเล็กทรอนิกส๑ และทําให๎เราสามารถเปลี่ยนต๎นทุน

ที่ไมํจําเป็นให๎กลับมาเป็นผลตอบแทนที่มากกวําแกํคุณ 

 นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต๎นในความตั้งใจของการนําเสนอผลิตภัณฑ๑จาก ME ซึ่งในอนาคต 

ME จะนําเสนอผลิตภัณฑ๑อื่นๆ เพิ่มเติมที่ม่ันใจได๎วําจะตอบสนองตํอทุกการใช๎ชีวิตของคุณ 

บริการทั้งหมดของธนาคารทหารไทย 
บริการเงินฝาก 

- บัญชีออมทรัพย๑ 
- บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย๑  
- บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย๑ฟรีคําธรรมเนียม  
- บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย๑ฟรีคําธรรมเนียม  
- บัญชีเงินฝาก แทนความหํวงใย บัญชีเงินฝาก เกษียณเกษมสุข  
- บัญชีเงินฝาก ออมทรัพย๑ธนกิจ  
- บัญชีเงินฝากออมทรัพย๑ ทีเอ็มบี เพย๑โรล พลัส  
- บัญชีเงินเดือน ทีเอ็มบี ทรี-ดี บัญชีออมทรัพย๑ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง  
- บัญชีกระแสรายวัน  
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  
- บัญชีเงินฝากกระแสรายวันเอกสิทธิ์  
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- บัญชีเงินฝากประจํา  
- บัญชีเงินฝากประจําทั่วไป  
- บัญชีเงินฝากประจําสะสมทรัพย๑  
- บัญชีเงินฝากประจํา ทีเอ็มบี อัพแอนด๑อัพ  
- บัญชีเงินฝากประจํา ทีเอ็มบี 
- ดอกเบี้ยดํวน  
- บัญชีเงินฝากไมํประจํา  
- บัญชีเงินฝากไมํประจําดอกเบี้ยสูง  
- ผลิตภัณฑ๑ตั๋วแลกเงินแบบมีสมุดแสดงรายการ  

บริการบัตรตํางๆ 
- บัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิต  
- บัตร ทีเอ็มบี เดบิต เบสิก  
- บัตร ทีเอ็มบี โน ลิมิต  
- บัตร ทีเอ็มบี รอยัล  
- บริการบัตรเครดิต  
- บัตรเครดิตทีเอ็มบี วีซํา แพลทินัม  
- บัตรเครดิตวีซําการ๑ด  
- บัตรเครดิตไทเทเนียม  
- บัตรเครดิตทีเอ็มบีรอยัล ท็อป บราส  
- บัตรเครดิตทีเอ็มบี โซชิลล๑  

บริการเงินกู๎และสินเชื่อ 
- สินเชื่อบุคคล  
- สินเชื่อ TMB Ready Cash  
- สินเชื่อ TMB Cash 2 Go  
- สินเชื่อ TMB Refinance  
- สินเชื่อบ๎าน  
- หน๎าหลักสินเชื่อบ๎าน  
- สินเชื่อบ๎านทีเอ็มบี  
- สินเชือ่บ๎านทีเอ็มบีรีไฟแนนซ๑  
- สินเชื่อบ๎านอเนกประสงค๑  
- สินเชื่อสวัสดิการ ทีเอ็มบี  
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- สินเชื่อสวัสดิการทีเอ็มบี  
- สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค๑ 
- แบบไมํมีหลักทรัพย๑ประกัน(ไมํมีบุคคลค้ําประกัน)  
- สินเชื่อสวัสดิการอเนกประสงค๑ 
- แบบมีหลักทรัพย๑ประกัน  
- สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยูํอาศัย  

บริการประกันชีวิต / ประกัยภัย 
- ประกันชีวิต  
- ทีเอ็มบี คุ๎มคํา  
- ทีเอ็มบี คุ๎มคํา 10/7(ชนิดมีเงินปันผล)  
- ทีเอ็มบี คุ๎มครอง 99/8 พลัส สัญญาเพิ่มเติม  
- ทีเอ็มบี ชีวิตสมบูรณ๑แบบ 80/15 (ชนิดมีเงินปันผล)  
- ทีเอ็มบี คุ๎มบ๎าน  
- ทีเอ็มบี คุ๎มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทเงินกู๎)  
- ทีเอ็มบี คุ๎มครองสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (ประเภทวงเงินเบิกเกินบัญชี)  
- ทีเอ็มบี ประกันอนาคตลูก(ทีเอ็มบี คุ๎มคํา 15/8)  
- ทีเอ็มบี คุ๎มชีวิต (บํานาญแบบลดหยํอนได๎)  

ประกันภัย  
- ทีเอ็มบี ประกันอุบัติเหตุ คุ๎มครอง ชัวร๑ 100%  
- ทีเอ็มบี ประกันสุขภาพ คุ๎มครอง ชัวร๑ 100% 

บริการธนบดีธนกิจ 
- บริการธนบดีธนกิจ  
- บริการธนบดี  

กองทุนรวม 
- กองทุนรวมตลาดเงิน  
- กองทุนรวมตราสารหนี้  
- กองทุนรวมผสม  
- กองทุนตราสารทุน  
- กองทุนรวมที่ลงทุนในตํางประเทศ  
- กองทุนหุ๎นระยะยาว  
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
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บริการเงินตราตํางประเทศ 
- บริการเงินตราตํางประเทศ  
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  
- จุดบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา 
- ตํางประเทศ  
- บริการแลกเปลี่ยนธนบัตรเงินตราตํางประเทศ  
- ดราฟต๑ตํางประเทศ  
- บริการรับซ้ือตราสารทางการเงินและบริการรับเรียกเก็บตราสารทางการเงินตํางประเทศ  
- บริการโอนเงินระหวํางประเทศ  
- โอนเงินผํานระบบ MoneyGram  
- โอนเงินระหวํางประเทศ  
- บริการบัญชีเงินฝากเงินตราตํางประเทศ  
- บัญชีเงินฝากเงินตราตํางประเทศ  
- กฎระเบียบการแลกเปลี่ยนเงินตรา  
- กฎระเบียบของธนาคารแหํงประเทศไทย  
- แบบฟอร๑มการทําธุรกรรมเงินตราตํางประเทศ   

บริการอิเล็กทรอนิกส๑แบงค๑กิ้ง 
- ทีเอ็มบี เอทีเอ็ม  
- ทีเอ็มบี อินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้ง  
- ทีเอ็มบี M-Banking  
- ทีเอ็มบีโฟนแบงก๑กิ้ง 1558  
- บริการแจ๎งเตือนทาง SMS  
- บริการแจ๎งเตือนอัตโนมัติ ทีเอ็มบี บี๊บ แอนด๑ บิล 

 
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร 

ธนาคารทหารไทยประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย๑ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน 

และ พ.ร.บ.หลักทรัพย๑และตลาดหลักทรัพย๑ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก๎ไขเพิ่มเติม) ธนาคารเสนอ

ผลิตภัณฑ๑และบริการที่หลากหลายที่ตรงกับความต๎องการทางการเงินของลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย 

เนื่องจากธนาคารเป็นองค๑กรที่ยึดลูกค๎าเป็นศูนย๑กลาง ธนาคารจึงให๎ความสําคัญกับการเข๎ า
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ใจความต๎องการของลูกค๎าเป็นอยํางมาก ธุรกิจของธนาคารแบํงออกเป็น 3 กลุํมหลักๆคือ กลุํม

ลูกค๎าธุรกิจขนาดใหญํ กลุํมลูกค๎าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม และกลุํมลูกค๎ารายยํอย 

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ 

กลุํมลูกค๎าธุรกิจขนาดใหญํของธนาคารมํุงเน๎นการให๎บริการกับลูกค๎าองค๑กรขนาดใหญํ

ที่มีรายได๎ตํอปีมากกวํา 500 ล๎านบาท ลูกค๎าในกลุํมธุรกิจนี้ประกอบไปด๎วยบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย๑ รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และบริษัทข๎ามชาติที่ประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย ธนาคารมํุงหวังที่จะเป็นธนาคารหลักของลูกค๎า สร๎างความสัมพันธ๑ที่แนบแนํน และ

ให๎บริการทางการเงินท่ีหลากหลาย อาทิ บริการ Supply Chain และสินเชื่อ Corporate Finance 

เงินทุนหมุนเวียน การออกหนังสือค้ําประกัน บริการธุรกรรมระหวํางประเทศ การเข๎ารํวมให๎

สินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่น ๆ และการให๎บริการนักลงทุน 

กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

กลุํมลูกค๎าธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมของธนาคารมํุงเน๎นการให๎บริการกับลูกค๎า

องค๑กรขนาดกลางและขนาดยํอมที่มีรายได๎ตํอปีไมํเกิน 500 ล๎านบาท ลูกค๎ากลุํมนี้สําคัญตํอ

ธนาคารเป็นอยํางมากเนื่องจากจะเป็นตัวผลักดันหลักให๎ธนาคารสามารถบรรลุเป้าหมายทางด๎าน

รายได๎ในอนาคต ปัจจุบัน ธนาคารให๎บริการทางการเงินท่ีหลากหลายท่ีตรงกับความต๎องการของ

ลูกค๎า อาทิเชํน “สินเชื่อ 3 เทําดํวน” “TMB SME บัญชีธุรกิจ” 

กลุ่มลูกค้ารายย่อย 

เพื่อท่ีจะนําเสนอผลิตภัณฑ๑และบริการได๎ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า กลุํมลูกค๎าราย

ยํอยของธนาคารได๎นําวิธีการแบํงลูกค๎าเป็นกลุํมยํอย (Customer segmentation) มาใช๎ ซึ่ง

ธนาคารได๎แบํงกลุํมลูกค๎ารายยํอยออกเป็น 3 กลุํมคือ ลูกค๎าบุคคลพิเศษ (Affluent) ลูกค๎าบุคคล

ระดับกลาง (Mid-Income) และลูกค๎าบุคคลทั่วไป (Mass) เพื่อที่จะดึงดูดลูกค๎าใหมํให๎มาใช๎บริการ

กับธนาคาร และเลือกใช๎ธนาคารเป็นธนาคารหลัก ธนาคารได๎พัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการเงินที่

หลากหลาย อาทิเชํน บัญชีเงินฝากออมทรัพย๑ และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ทําให๎ลูกค๎า

สามารถทําธุรกรรมทางการเงินในชีวิตประจําวัน         ที่หลากหลายได๎อยํางงํายดาย เมื่อลูกค๎า

ใช๎บริการธนาคารให๎เป็นธนาคารหลักแล๎ว ธนาคารก็จะทําให๎ความสัมพันธ๑ระหวํางลูกค๎ากับ

ธนาคารแนบแนํนยิ่งขึ้นไปอีกโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ๑ทางด๎านการลงทุน ผลิตภัณฑ๑ทาง

สินเชื่อ และผลิตภัณฑ๑ทางด๎านการประกันอาทิเชํน เงินฝากประจํา กองทุนรวม ประกันประเภท
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ตํางๆ สินเชื่อบ๎าน บัตรเครดิต และสินเชื่อบุคคล ซึ่งเหมาะกับความต๎องการในทุก ๆ ชํวงชีวิต

ของลูกค๎า 

สภาพการแข่งขัน และคู่แข่งหลักขององค์กร 

ศักยภาพในการแขํงขัน 
 นวัตกรรมสินค๎าและบริการ  
ธนาคารทหารไทยได๎รับการยอมรับวําเป็นผู๎นําทางด๎านนวัตกรรมสินค๎าและบริการ โดย

ในปี 2553 ธนาคารได๎เปิดตัวผลิตภัณฑ๑ใหมํเป็นจํานวนมากซึ่งตรงกับความต๎องการของลูกค๎า 

ซึ่งได๎แกํ สินเชื่อตามสั่งเพื่อการสํงออก บัตรเครดิต โซชิล OD ไมํต๎องใช๎หลักประกันของลูกค๎า 

SME  และ บริการบัญชีเงินเดือน  ทีเอ็มบี ทรีดี 

 การตลาดที่แข็งแกรํงบนพื้นฐานของความเข๎าใจลูกค๎า 
ในปี 2553 ธนาคารได๎ทําให๎แบรนด๑มีความแข็งแกรํงขึ้นอยํางตํอเนื่องโดยผํานกิจกรรม

ทางการตลาดตํางๆและได๎ออกแคมเปญสําหรับผลิตภัณฑ๑ใหมํ การยอมรับแบรนด๑ของธนาคาร

ทหารไทยในปัจจุบันน้ีมีความแข็งแกรํงกวําธนาคารขนาดกลางและใกล๎เคียงกับธนาคารพาณิชย๑

ชั้นนําอื่นๆในประเทศไทย ยิ่งไปกวํานั้นแบรนด๑ของธนาคารยังมีความนําเชื่อถือและความม่ันคง

ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย๑ 

 หุ๎นสํวนทางกลยุทธ๑ 
ตั้งแตํ ไอเอ็นจี กรุ๏ป เข๎ามาถือหุ๎นกับธนาคารทหารไทยในปี 2550 ไอเอ็นจีได๎เข๎ามา

สนับสนุนธนาคารในเรื่องตํางๆ อาทิเชํน การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ การบริหารความเสี่ยง การ

ดําเนินงานและเทคโนโลยี นอกจากนี้ไอเอ็นจียังได๎สํงผู๎บริหารระดับสูงเข๎ามาชํวยบริหารงาน เพื่อ

ชํวยให๎ธนาคารสามารถบรรลุวิสัยทัศน๑ในการเป็น “ธนาคารไทยชั้นนํามาตรฐานระดับโลก” 

 บริษัทหลักทรัพย๑จัดการกองทุนที่มีสินทรัพย๑ภายใต๎การบริหารจัดการ 
ธนาคารนําเสนอผลิตภัณฑ๑กองทุนรวมให๎กับลูกค๎าของธนาคาร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ๑

กองทุนรวมที่บริหารจัดการโดย บลจ.ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)  โดย บลจ. 

ทหารไทย ซึ่งธนาคารถือหุ๎นอยูํร๎อยละ 75 เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ใหญํเป็นอันดับ 6 ของ

ประเทศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 มีสินทรัพย๑ภายใต๎การบริหารจัดการมูลคํา 132,915  ล๎าน

บาท (ไมํรวมกองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภักษ๑ของกระทรวงการคลัง)  หรือคิดเป็นร๎อยละ 

7.11 ของสํวนแบํงตลาด  สํวน บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) หนึ่งในกลุํมไอเอ็นจี ซึ่งเป็นกลุํม

การเงินครบวงจรระดับโลก เป็นบริษัทจัดการกองทุนท่ีใหญํเป็นอันดับ 10 ของประเทศ ณ วันที่ 
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30 ธันวาคม 2553  มีสินทรัพย๑ภายใต๎การบริหารจัดการมูลคํา 30,019 ล๎านบาท     (ไมํรวม

กองทุนพิเศษและกองทุนรวมวายุภักษ๑ของกระทรวงการคลัง)  หรือคิดเป็นร๎อยละ 1.61 ของสํวน

แบํงตลาด  ทั้งนี้ การที่ธนาคารให๎บริการเป็นตัวแทนจําหนํายและรับซ้ือคืนหนํวยลงทุนของ บลจ.

ทหารไทย และ บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)   ทําให๎ธนาคารสามารถเสนอผลิตภัณฑ๑ที่

หลากหลายมากที่สุดแหํงหนึ่ง ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอลูกค๎าของธนาคาร 

สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน 

คู่แข่งทางตรง 

ธนาคารที่ให้บริการด้าน Mobile Banking ผํานแอปพลิเคชั่นบนไอโฟนมีทั้งหมด 3 แหํง ดังนี ้

1.   ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)  
      ธนาคารกสิกรไทย  กํอตั้งเมื่อวันท่ี  8 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ตลอดระยะเวลากวํา 66 ปี

ที่ผํานมา  ธนาคารมํุงม่ันในการพัฒนาองค๑กรและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการเงินใหมํอยําง
สม่ําเสมอ  เพื่อให๎บริการท่ีเป็นเลิศแกํลูกค๎า ภายใต๎คําขวัญของธนาคารที่วํา “บริการทุกระดับ
ประทับใจ” ธนาคารกสิกรไทย มุํงม่ันในการเป็นสถาบันการเงินไทยที่แข็งแกรํง สามารถ
ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าด๎วยบริการด๎านการเงินที่หลากหลาย ครบถ๎วน ในคุณภาพ
มาตรฐานสากล โดยผสมผสานการใช๎เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย๑ ทั้งนี้ เพื่อใหบ๎รรลุผลที่ดี
และเป็นธรรม ตํอลูกค๎า ผู๎ถือหุ๎น พนักงาน และประเทศไทย 

2.   ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 
     ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินท่ีมํุงเน๎นการให๎บริการท่ีเป็นเลิศ มีผลิตภัณฑ๑ทาง

การเงินท่ีหลากหลาย ตอบสนองทุกความต๎องการของลูกค๎า สํงเสริมการสร๎างทุนทางปัญญา ยึด
ม่ันในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และถือปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ด๎วยเหตุผลดังกลําว 
จึงสํงผลให๎ธนาคารกรุงไทยเป็นสถาบันการเงินช้ันนําของประเทศมาช๎านาน 

3.   ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 
          ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) เป็นธนาคารไทยแหํงแรกในประเทศ กํอตั้งโดย

พระบรมราชานุญาตในปี พ.ศ. 2449 ให๎บริการธุรกรรมตําง ๆ 

คู่แข่งทางอ้อม 

ธนาคารที่ให้บริการด้าน Mobile Banking ผํานเว็ปเบราส๑เซอร๑มีทั้งหมด 2 แหํง ดังน้ี 

1.   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
2. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2449
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รูปแบบการให้บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารพาณิชย์ไทยในปัจจุบันผ่าน

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่       

          ผู๎วิจัยได๎ทําการรวบรวมข๎อมูลการให๎บริการธุรกรรมผํานธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ของแตํ

ละธนาคาร สามารถสรุปได๎วํามีการให๎บริการขั้นพื้นฐานเป็นไปในลักษณะเดียวกันดังนี้คือ 

          1.  บริการธนาคารผํานระบบโทรศัพท๑เคลื่อนที่ 

               1.1 สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก และข๎อมูลบัตรเครดิต 

               1.2 สอบถามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู๎ 

               1.3 สอบถามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ 

               1.4 โอนเงินระหวํางบัญชีธนาคาร  

               1.5 โอนเงินเข๎าบัญชีธนาคารของบุคคลอื่น (บุคคลที่ 3) 

               1.6 โอนเงินชําระคําสินค๎าและบริการ 

               1.7 อายัดเช็คและอายัดบัญชี 

               1.8 บริการเปลี่ยน Password 

 

ข้อมูลอื่นๆที่น าไปสู่ประเด็นปัญหา 

            ธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ (Electronic Banking) เป็นบริการที่ธนาคารจัดให๎ลูกค๎า

สามารถทําธุรกรรมทางการเงิน สอบถามข๎อมูลทางการเงินด๎วยตัวเอง และข๎อมูลตํางๆ โดยที่ไมํ

ต๎องติดตํอที่สํานักงานธนาคาร สื่อที่ใช๎ติดตํออาจอยูํในรูปบริการธนาคารทางโทรศัพท๑ หรือ

คอมพิวเตอร๑ท่ีเชื่อมโยงกับเครือขํายอิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคาร โดยลูกค๎าจะได๎รับรหัสประจําตัว

ผู๎ใช๎บริการ ซึ่งระบบคอมพิวเตอร๑ของธนาคารจะตรวจสอบความถูกต๎องกํอนจะผํานให๎เข๎าไปทํา

รายการ และผลจากการให๎บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ ทําให๎ธนาคารพาณิชย๑ได๎ประโยชน๑ใน

ด๎านตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1. การที่ธนาคารมีฐานลูกค๎ามากทําให๎คําใช๎จํายตํอหนํวยด๎านเทคโนโลยีลดลงและทํา
ให๎ถึงจุดคุ๎มทุนได๎เร็ว 

2. ธนาคารสามารถเสนอบริการที่หลากหลายในการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน 
รวมท้ังสร๎างและรักษาความได๎เปรียบตํอคูํแขํงได๎ด๎วย 

3. ธนาคารสามารถลดคําใช๎จํายในการบริหารสาขาได๎ลดลง 
4. สามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการสํงเสริมการขาย และสามารถเสนอสินค๎าอื่นๆ  

(Cross Promotion) ที่เป็นผลิตภัณฑ๑ของธนาคารเพื่อเพิ่มรายได๎ทางอ๎อมให๎กับธนาคาร 
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จากการให๎บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคารพาณิชย๑ประกอบกับเทคโนโลยี

สารสนเทศได๎เข๎ามามีบทบาทให๎ชีวิตประจําวันมากขึ้นทําให๎การใช๎บริการอินเทอร๑เน็ตกลายเป็น

เครื่องมือทําให๎ธนาคารสามารถเปิดให๎ บริการได๎ 24 ชั่วโมง ไมํมีวันหยุด มิติของระยะทาง ที่

ลูกค๎าไมํต๎องเดินทางมาที่ธนาคาร แตํสามารถทําธุรกิจได๎ทุกหนทุกแหํง ในบ๎าน ในรถ และ ที่

ทํางาน และที่มองข๎ามไมํได๎ ก็คือ ธนาคารสามารถ ลดต๎นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ทํางานของธนาคารเป็นสองสิ่งที่มาคูํกัน 

ตารางที่ 2  สินทรัพย๑  เงินฝาก และ เงินให๎สินเชื่อหลังหักคําเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของธนาคาร

พาณิชย๑ไทย 

    จ านวน    

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(ร้อยละ)

    จ านวน    

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(ร้อยละ)

    จ านวน    

(ล้านบาท)

สัดส่วน 

(ร้อยละ)
กรุงเทพ 1,915,986      19.1% 1,368,493      19.9% 1,140,425      17.3%
กรุงไทย 1,756,064      17.5% 1,248,192      18.2% 1,205,868      18.3%
ไทยพาณิชย์ 1,465,949      14.6% 1,090,524      15.9% 1,003,483      15.3%
กสิกรไทย 1,454,540      14.5% 1,102,229      16.0% 1,032,122      15.7%

ขนาดใหญ่ 4 แห่ง 6,592,539      65.7% 4,809,438      70.0% 4,381,898      66.7%
กรุงศรีอยุธยา 828,727         8.3% 581,241         8.5% 567,970         8.6%
ทหารไทย 589,426         5.9% 413,236         6.0% 342,037         5.2%
ธนชาต 481,974         4.8% 242,791         3.5% 319,080         4.9%
นครหลวงไทย 400,482         4.0% 290,183         4.2% 259,540         3.9%

ขนาดกลาง 4 แห่ง 2,300,609      22.9% 1,527,451      22.2% 1,488,627      22.6%
สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) 281,071         2.8% 96,239           1.4% 93,062           1.4%
ยูโอบี 248,113         2.5% 152,139         2.2% 156,700         2.4%
ทิสโก้ 162,346         1.6% 48,609           0.7% 141,329         2.2%
เกียรตินาคิน 143,949         1.4% 75,933           1.1% 102,744         1.6%
ซีไอเอ็มบี ไทย 139,210         1.4% 93,944           1.4% 89,729           1.4%
ไอซีบีซี (ไทย) 72,221           0.7% 27,020           0.4% 50,322           0.8%

ขนาดเล็ก 6 แห่ง 1,046,911      10.4% 493,884         7.2% 633,886         9.6%
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส ์เพ่ือรายย่อย 62,363           0.6% 27,089           0.4% 42,030           0.6%
ไทยเครดิตเพ่ือรายย่อย 16,824           0.2% 11,427           0.2% 13,720           0.2%

ธ.พ. เพ่ือรายย่อย 79,187           0.8% 38,516           0.6% 55,750           0.8%
เมกะ สากลพาณิชย์ 16,390           0.2% 5,780             0.1% 13,213           0.2%

รวม 10,035,637    100.0% 6,875,069      100.0% 6,573,373      100.0%

เงินให้สินเช่ือสุทธิ
ธนาคาร

สินทรพัย์ เงินฝาก

 

ที่มา: ธนาคารแหํงประเทศไทย (ข๎อมูล ณ สิ้นธันวาคม 2553) ,2553 

 จากตารางจะเห็นวําธนาคารทหารไทยยังมีจํานวนเงินฝาก และจํานวนสินเชื่ออยูํในอันดับ

ที่ 6 ซึ่งบํงบอกถึงจํานวนของฐานลูกค๎าที่ยังมีปริมาณน๎อยกวําธนาคารคูํแขํงอยูํ จึงต๎องการที่จะ
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ขยายฐานลูกค๎า เพื่อเพิ่มจํานวนของเงินฝากของธนาคาร  โดยใช๎ชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑แบงก๑กิ้ง

เข๎ามาเป็นตัวชํวยในการอํานวยความสะดวก และดึงดูดให๎ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการ 

 

1.2 ปัญหา และลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร 

ปัญหา 

          เนื่องจากความเรํงรีบในสังคมปัจจุบัน ทําให๎เวลาเป็นสิ่งจําเป็นเพิ่มมากขึ้น ลูกค๎า

ต๎องการความรวดเร็วในการติดตํอทําธุรกรรมกับทางธนาคาร และต๎องการความสะดวกสบายใน

การชําระคําสินค๎าและบริการตํางๆ ทําให๎การบริการของสาขาของธนาคารประสบกับปัญหา

ตํางๆ เนื่องมีลูกค๎ามาตํอคิวรอรับบริการที่เคาน๑เตอร๑  สาขาของธนาคารเป็นจํานวนมาก ทําให๎

เกิดการรอคิวอของลูกค๎า กอรปกับเวลาทําการของสาขาของธนาคารมีจํากัด  โดยสาขาทั่วไป

เปิดทําการตั้งแตํวันจันทร๑ – ศุกร๑ โดยเริ่มเปิดทําการเวลา 8.30 น. และปิดทําการเวลา 15.30 น. 

สําหรับสาขาภายในห๎างสรรพสินค๎าจะเปิดทําการทุกวัน  โดยเริ่มเปิดทําการเวลา 10.30 น. และ

ปิดทําการเวลา 19.30 น. รวมถึงความไมํสะดวกในการเดินทางมายังสาขาของลูกค๎า แตํหาก

เป็นการทําธุรกรรมทางธนาคารไมํวําจะเป็นการเปิดบัญชี  โอนเงิน ชําระคําสินค๎าและบริการ 

ผํานทางชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑แบงค๑กิ้ง สามารถได๎ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน และสามารถที่จะ

ตอบสนองลูกค๎าโดยการเสนอผลิตภัณฑ๑ใหมํผํานทางชํองทางน้ี  หากธนาคารต๎องการที่จะขยาย

โอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได๎ และเพิ่มฐานลูกค๎า ก็จําเป็นต๎องมีระบบบริการที่สามารถอํานวย

ความสะดวกให๎กับลูกค๎าได๎อยํางเพียงพอ รวดเร็ว และรอบคลุมความต๎องการของลูกค๎า 

โดยเฉพาะระบบอินเทอร๑เน็ตแบงค๑กิ้ง และโมบายแบงค๑กิ้ง ด๎วยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีของ

โทรศัพท๑มือถือ และระบบอินเทอร๑เน็ตของประเทศไทย จึงเป็นโอกาสให๎ธุรกิจธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส๑จะได๎รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เพราะจะชํวยในการอํานวยความสะดวก และชํวย

ประหยัดเวลาในการเดินทาง เพราะลูกค๎าสามารถที่จะทําธุรกรรมกับทางธนาคารได๎ ทุกที่ ทุก

เวลา ผํานชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑แบงค๑กิ้ง         

 

ปัญหาระดับองค์กร 

บมจ. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 

 ฐานลูกค๎าของธนาคารยังเป็นกลุํมเดิมๆ 

 ชํองทางการให๎บริการยังไมํครอบคลุมความต๎องการของลูกค๎าในปัจจุบัน 
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 ศักยภาพในการแขํงขันการให๎บริการของธนาคารยังน๎อยกวําคูํแขํง 

 ภาพลักษณ๑ของธนาคารในสายตาของลูกค๎า วําเป็นธนาคารของทหารไมํมีความ

ทันสมัย 

 

ปัญหาระดับธุรกิจ 

ธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ : โมบายแบงก๑กิ้ง 

 มีปริมาณของจํานวนการทํารายการผํานระบบโมบายแบงก๑กิ้งต่ํา โดยธนาคาร

ทหารไทยมียอดการทํารายการผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑แบงก๑กิ้งตํอเดือนประมาณ 2,100,000 

รายการ แบํงเป็น รายการที่ทําผํานระบบอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้ง ประมาณ 1,960,000  รายการ 

นอกนั้นเป็นรายการที่ทําผํานระบบโมบายแบงก๑กิ้งประมาณ 140,000 รายการ คิดเป็น 6 

เปอร๑เซ็นต๑ ของจํานวนรายการท่ีทําผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑แบงก๑กิ้งทั้งหมด 

 มีจํานวนผู๎ใช๎บริการจริง ตํางจากจํานวนผู๎สมัครอยูํมาก 

 

ตารางที่ 3 จํานวน User Account Mobile Banking ที่ลงทะเบียนไว๎ และจํานวน User Account 

Mobile Banking ที่ Log in เข๎ามาใช๎งาน 

 

ปี 

 

จํานวน Account สมัคร 

TMB Mobile Banking 

 

จํานวน Account ที่ 

Log in เข๎ามาใช๎งาน 

 

ร๎อยละของผู๎ใช๎งานจริงจาก

จํานวนผู๎สมัครใช๎งาน 

2552 95,655 22,000 ร๎อยละ 23 

2553 240,613 60,153 ร๎อยละ 25 

2554 379,056 114,253 ร๎อยละ 30 

ที่มา : ธนาคารทารไทย , 2554 
*ข๎อมูลถึงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 

ยอดผู้ใช้ TMB Mobile Banking ผ่านมือถือ i-phone ในปี 2554  ((Google Analytic) ,2554)

มีการเข๎าใช๎ผําน i-phone ประมาณ 78,018 ครั้ง  

ที่มา : ข๎อมูลจาก (Google Analytic ,2554) 

http://www.iphonemod.net/
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 มีการแขํงขันในธุรกิจโมบายแบงก๑กิ้งในปัจจุบันสูง หากหยุดนิ่งไมํพัฒนาระบบจะ

ทําให๎คูํแขํงแซงหน๎าไปไกล 

 ระบบการใช๎งานโมบายแบงก๑กิ้ง ยังเป็นการพัฒนามาจาก ระบบอินเทอร๑เน็ตแบงก๑

กิ้ง ยังไมํใชํระบบเป็นเอกเทศ ทําให๎มีข๎อจํากัดในการพัฒนาระบบโมบายแบงก๑กิ้ง และหากระบบ

อินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งมีปัญหา จะทําให๎ระบบโมบายแบงก๑กิ้งได๎รับผลกระทบไปด๎วย 

 

ปัญหาระดับหน้าที่ 

มีปัญหาการทําธุรกรรมทางการเงินผํานชํองทาง อิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง บนมือ

ถือไอโฟน โดยพบวํา 

 ลูกค๎าไมํไว๎วางใจในการใช๎บริการ อาจเนื่องมาจากความไมํเข๎าใจวิธีใช๎งาน 

 ความไมํม่ันใจในระบบรักษาความปลอดภัยของระบบ  

 ชํองทางในการใช๎งานยังไมํตรงกับความต๎องการของลูกค๎า 

 หน๎าจอการทํารายการไมํมีความสวยงาม 

 ความช๎าของระบบในการทํารายการ 

 ไมํมีฟังก๑ชั่นที่แปลกใหมํในการทํารายการเพื่อดึงดูดให๎ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการ 

 ยังไมํสามารถร๎างความภักดีในตราสินค๎าให๎กับลูกค๎าได๎ 

 

1.3 ความส าคัญและผลกระทบของปัญหา 

            ในปี 2553 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑สามารถที่จะรายได๎ให๎แกํธนาคารคํอนข๎างมาก เรา

ควรท่ีจะท่ีจะสร๎างการเจริญเติบโตให๎กับธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ เพื่อรองรับไลฟ์สไตลของผู๎คนใน

ปัจจุบันที่จะเป็นยุคดิจิตอลมากยิ่งขึ้น ต๎องหาวิธีในการตอบสนองความต๎องการให๎รวดเร็ว  และ

ตรงกับความต๎องการของลูกค๎า ไมํวําจะเป็นตัวผลิตภัณฑ๑ธนาคาร หรือฟังก๑ชั่นการใช๎งาน

เกี่ยวกับระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ เพื่อเป็นการรักษาลูกค๎าเกํา และขยายฐานลูกค๎าใหมํให๎

มากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการพัฒนา และขยายให๎เป็นการตลาดโดยรวมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการแขํงขันที่

รุนแรงมากยิ่งขึ้นในธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑  และการเพิ่มขึ้นของคูํแขํงทางธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส๑ ที่จะมีธนาคารใหมํ ๆ เข๎ารํวมเพิ่มมากขึ้นเพราะหากเราหยุดนิ่งจะยิ่งทําให๎คูํแขํง

จะสามารถพัฒนา และก๎าวนําไปไกลมากและจะสํงผลกระทบตํอรายได๎ และกลุํมลูกค๎าทั่วไปของ
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ธนาคารอยํางมาก จึงต๎องศึกษาเกี่ยวกับแนวทางเชิงกลยุทธ๑เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการสร๎าง

ความได๎เปรียบ และแก๎ไข 

 จากปัญหาที่กลําวมาข๎างต๎น ล๎วนแตํสํงผลกระทบตํอธนาคาร ซึ่งผลกระทบตํางๆ ที่

เกิดขึ้นสามารถสรุปได๎ดังนี้  

 ผลกระทบระยะสั้น  สํวนแบํงทางการตลาดและยอดขายลดลง อาจมีผลกระทบไมํ

รุนแรงมากนัก เนื่องจากกลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมทางการตลาดของธนาคารยังพอที่จะรักษาฐาน

ลูกค๎าเดิมไว๎ได๎ 

 ผลกระทบระยะยาว ประสิทธิภาพในการแขํงขันของธนาคารทหารไทยจะลดลง 

ซึ่งจะทําให๎กลุํมลูกค๎าลดน๎อยลง และทําให๎ธนาคารอื่นๆ สามารถแยํงชิงสํวนแบํงทางการตลาดที่

มีอยูํ เนื่องจากมีการพัฒนาระบบ และชํองทางการทําธุรกรรมน๎อยกวําคูํแขํง ซึ่งทําให๎ไมํสามารถ

ตอบสนองลูกค๎ากลุํมเดิม และไมํสามารถเพิ่มลูกค๎ากลุํมใหมํได๎ ซึ่งจะสํงผลให๎ยอดขายลดลง 

ปัญหาดังกลําว อาจจะทําให๎ธนาคารทหารไทยไมํสามารถรักษาฐานลูกค๎าเดิม รวมภึงการขยาย

ฐานลูกค๎าใหมํได๎ 

 

1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

           1.  เพื่อศึกษายืนยันปัญหากลยุทธ๑ธุรกิจ และกลยุทธ๑ตลาด ในระดับองค๑กร ธุรกิจ และ

หนา๎ที่ ของธนาคารทหารไทย 

           2.  เพื่อวิเคราะห๑และกําหนดแนวทางในการเพิ่มชํองทางการให๎บริการผํานระบบโม

บายแบงค๑กิ้ง  

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ระยะสั้น 

1. ใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงการทํางานของระบบ Electronic Banking Services 
ให๎มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

2. ใช๎ในการกําหนดกลยุทธ๑ทางการตลาดของธนาคารเพื่อสามารถแขํงขันกับธนาคาร
อื่นในด๎านธุรกิจ Electronic Banking Services  

3. ทําให๎ทราบถึงข๎อมูลพื้นฐานด๎านพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
ธนาคารทหารไทยผํานระบบ Electronic Banking Services เพื่อปรับให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของผู๎ใช๎บริการ 
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ระยะกลาง 
1. เพิ่มความสามารถในการแขํงขันด๎าน Electronic Banking Services 
2. ทําให๎ต๎นทุนการดําเนินงานต่ําลง 
3. ขยายครอบคลุมฐานลูกค๎าได๎กว๎างขวางขึ้นในด๎านภูมิศาสตร๑ 
4. ทําให๎มีโอกาสได๎ลูกค๎ามากขึ้น 
5. ทําให๎มีโอกาสในการหารายได๎ในรูปแบบบริการใหมํๆจากลูกค๎า 

ระยะยาว 
1. เพิ่มชํองทางการให๎บริการ Electronic Banking Services  
2. ทําให๎รักษาความได๎เปรียบในการแขํงขันเชิงธุรกิจ 
3. เพิ่มศักยภาพให๎กับธนาคารเพื่อก๎าวขึ้นเป็นธนาคารช้ันนําของประเทศไทย 

 

1.6.นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition) 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ผูใ้ช้บริการ หมายถึง ผู๎ที่มีบัญชีกับธนาคารทหารไทย และเคยทํารายการทางการ 
เงิน 

2. พฤติกรรมในการใช้บริการ หมายถึง การทํารายการทางการเงินของผู๎ใช๎บริการ 
ผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคารทหารไทย 

3. ความพึงพอใจในบริการบริการ หมายถึงความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการหลังจาก 
ได๎รับการให๎บริการที่มีตํอพนักงาน บริการ และระบบงานของธนาคาร 

4. ความพึงพอใจในบริการของผู้ใช้บริการธนาคารทหารไทยผ่านระบบ Electronic  
Banking หมายถึง ระดับความมากน๎อยของความรู๎สึกพอใจที่ผู๎ใช๎บริการมีตํอบริการ Electronic 
Banking ของธนาคารทหารไทยของผู๎ใช๎บริการหลังจากได๎รับการให๎บริการ ในด๎านพนักงาน บริการ 
และระบบงาน 

5. ระบบ Electronic Banking Services หมายถึง ธนาคารท่ีให๎บริการผํานสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส๑ตํางๆ ที่เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ๑อํานวยความสะดวกอื่นๆ ที่ให๎ผู๎ใช๎บริการ

สามารถทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารได๎ด๎วยตนเองเชํน โทรศัพท๑, เครื่องรับฝาก ถอนเงิน

อัตโนมัติ, โทรศัพท๑มือถือหรือ Internet เป็นต๎น ซึ่งบริการทางการเงินผํานระบบ Electronic 

Banking Services ของธนาคารทหารไทย มีดังนี้ 

TMB M – Banking หมายถึง การทําธุรกรรมทางการเงินสํวนบุคคลผําน 
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โทรศัพท๑เคลื่อนท่ี 

TMB Internet Banking หมายถึงการทําธุรกรรมทางการเงินสํวนบุคคล ผํานระบบ 

อินเทอร๑เน็ต เป็นการให๎บริการที่มีต๎นทุนต่ําและสามารถโต๎ตอบได๎ทันที 

TMB Electronic Card หมายถึง บริการเป็นท้ังบัตรเบิกเงินสด และใช๎สามารถใช๎ 

ชําระสินค๎าและสะสมคะแนนได๎ 

TMB ATM หมายถึง บัตรที่ให๎บริการเบิกเงินสด 24 ชั่วโมง และสามารถชําระ 

คําบริการหรือโอนเงิน 

TMB Phone หมายถึง บริการที่สามารถสอบถามข๎อมูลทางการเงินและธุรกิจ อายัด  

ATM ได๎ทันทีเบอร๑ 1558 

            6.  ไอโฟน (iPhone) หมายถึง เป็นโทรศัพท๑มือถือที่มีความสามารถใช๎งานอินเทอร๑เน็ต
และมัลติมีเดีย ผลิตและจําหนํายโดยบริษัทแอปเปิล โดยการทํางานของไอโฟนสามารถใช๎งานสํง
อีเมล ใช๎เป็นโทรศัพท๑เคลื่อนที่ สํงเอสเอมเอส ทํองอินเทอร๑เน็ตผํานทางซอฟต๑แวร๑ซาฟารี ค๎นหา
แผนที่ ฟังเพลง และความสามารถอื่น โดยมีอุปกรณ๑หลักประกอบด๎วย Wi-Fi (802.11b/g) บลูทูธ 
2.0 และกล๎องถํายภาพ 2.0-megapixel ไอโฟนรุํนแรกมีลักษณะ 2.5G quad band GSM และ 
EDGE และรํุนท่ีสองใช๎ UMTS และ HSDPA 

แอปเปิลได๎เปิดเผยไอโฟนรุํนแรกโดย สตีฟ จอบส๑ ในงานแม็คเวิลด๑ วันที่ 9 มกราคม 
พ.ศ. 2550 และวางจําหนํายครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2550 ไอโฟนได๎
ชื่อวําเป็นสิ่งประดิษฐ๑ยอดเยี่ยมประจําปีจากนิตยสารไทม๑ ประจําปี 2550[2] โดยมีรุํนถัดมาคือ 
ไอโฟน 3G และ ไอโฟน 3GS และ ไอโฟน 4 และรํุนลําสุด ไอโฟน 4GS 

 

ภาพที่ 2 I-PHONE 4 
ที่มา : http://www.iphonemod.net , 2553 

http://www.iphonemod.net/
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การทํางานของโทรศัพท๑ไอโฟนนี้จะแตกตํางจากโทรศัพท๑มือถืออื่น โดยไอโฟนจะไมํมี
ปุ่มสําหรับกดหมายเลขโทรศัพท๑ โดยการทํางานทั้งหมดจะทํางานผํานหน๎าจอโดยการสัมผัสมัล
ติทัชผํานคําสั่งตํางๆ โดยมีระบบปฏิบัติการหลัก iOS และมีระบบเซ็นเซอร๑ในการรับรู๎สภาพของ
เครื่องเพื่อกําหนดการแสดงผลของจอภาพ เชํนหากวางเครื่องในแนวตั้งระบบก็จะปรับให๎
แสดงผลในแนวตั้ง หากวางในแนวนอนระบบก็จะแสดงผลในแนวนอน  
(เข๎าถึงได๎จาก : http://th.wikipedia.org ,2554) 
             7.   โปรแกรมประยุกต์ หรือ ซอฟต์แวร์แอพลิเคชั่น ในบางครั้งเรียกยํอวํา แอพลิ
เคชั่น คือซอฟต๑แวร๑ประเภทหนึ่งสําหรับใช๎งานสําหรับงานเฉพาะทาง ซึ่งแตกตํางกับซอฟต๑แวร๑
ประเภทอื่น 
             8.   เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ ที่ผู๎ใช๎สามารถดูข๎อมูลและโต๎ตอบกับข๎อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน๎า
เวบที่สร๎างด๎วยภาษาเฉพาะ 
              9.   อินเทอร์เน็ต ( Internet) หมายถึง เครือขํายคอมพิวเตอร๑ขนาดใหญํ ที่มีการ

เชื่อมตํอระหวํางเครือขํายหลายๆ เครือขํายทั่วโลก โดยใช๎ภาษาที่ใช๎สื่อสารกันระหวําง

คอมพิวเตอร๑ท่ีเรียกวํา โพรโทคอล (Protocol) 

http://th.wikipedia.org/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C


บทที่ 2 
ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาเรื่อง “ปัญหากลยุทธ๑ธุรกิจและกลยุทธ๑ตลาดเพื่อเพิ่มความได๎เปรียบทางการ
แขํงขันในธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน)” 
ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาค๎นคว๎าความรู๎และได๎ดําเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง เพื่อ
นํามาเป็นแนวคิดประกอบการวิจัย ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ๑ 

          2.2 การจัดการการตลาดและกลยุทธ๑การตลาด 

          2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

2.1 แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
ภายใต๎สภาพแวดล๎อมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็ว ทําให๎องค๑กรสมัยใหมํเป็น

องค๑กรเชิงกลยุทธ๑  ซึ่งจะจะต๎องมีการนําแนวคิดของการจัดการเชิงกลยุทธ๑ (Strategic 
Management) สมัยใหมํมาใช๎ ด๎วยเหตุนี้ การที่องค๑การสามารถวางวิสัยทัศน๑ในระยะยาวไว๎
ลํวงหน๎าได๎อยํางชัดเจน การกําหนดพันธกิจ (Mission) ให๎สอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ และกําหนด
กลยุทธ๑เพื่อผลักดันองค๑กรให๎บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน๑ที่กําหนดไว๎ จึงมีความสําคัญและมี
ความจําเป็นอยํางมาก 

 
2.1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (Environment Analysis) 

  เอกกมล เอี่ยมศรี (2553) การวิเคราะห๑ด๎วย PEST Analysis  เป็นเครื่องมือที่สําคัญและ
มีการใช๎สําหรับการวิเคราะห๑ในภาพรวม ที่จะชํวยให๎คุณเข๎าใจภาพรวมของ    P-olitical,  E-
conomic,  S-ocial,  T-echnology  ดังนั้น การวางแผนกลยุทธ๑จะใช๎ PEST Analysis ในการ
วิเคราะห๑ภาพรวมในอนาคตของธุรกิจ แนวโน๎มด๎านการตลาด ปัจจัยที่จะมีผลตํอการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญํในโลกธุรกิจในอนาคต 
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ภาพที่ 3 PEST Analysis Model 

ที่มา : http://www.provenmodels.com , 2553 
 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง :  

 สถานะความม่ันคงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล  
 เสรีภาพของสื่อสารตามหลักนิติธรรมและระบบการดําเนินการของราชการในแตํละ

ท๎องถิ่น  
 แนวโน๎มของกฏระเบียบข๎อบังคับที่จะออกมาใหมํ และกฎระเบียบข๎อบังคับที่ใช๎อยูํใน

ปัจจุบัน  
 ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจ๎างงานของท๎องถิ่น  
 นโยบายภาษีและการค๎า และการควบคุมอัตราคําไฟฟ้า   
 การออกกฎหมายคุ๎มครองผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อม  
 การเปลี่ยนแปลงที่บํอยๆ ในสภาพแวดล๎อมทางการเมือง 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ : 

 ขั้นตอนของวัฎจักรธุรกิจ  
 สถานการณ๑ปัจจุบันและการคาดการณ๑การขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟ้อและ

อัตราดอกเบี้ย  

http://www.provenmodels.com/
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 การวํางงานและอุปทานของแรงงาน  
 ต๎นทุนคําแรงงาน (ทั้งแรงงานข้ันต่ํา และ คําแรงพนักงานระดับฝีมือแรงงาน)   
 ระดับรายได๎และการกระจายระดับช้ันของรายได๎ของคนทํางาน  
 ผลกระทบของการค๎าแบบโลกาภิวัฒน๑  
 แนวโน๎มผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออื่นๆ ที่มีผลตํอเศรษฐกิจ 

สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม : 

 อัตราการเติบโตของจํานวนประชากรและอายุเฉลี่ย  
 สุขภาพของประชากร และการเคลื่อนย๎ายถิ่นฐานของประชากร  สังคมวิถีชีวิตของสังคม

เมือง และสังคมชนบท  ระดับการศึกษาเฉลี่ย  และทัศนคติตํอการติดตํอการค๎ากับประเทศ
ตํางๆ   

 ประชากรที่ใช๎แรงงานในตลาดแรงงาน ทัศนคติในการทํางาน การรักความอิสระ   
 ทัศนคติตํอการทํางานกับบริษัทตํางชาติ   ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทาง

สังคม และข๎อห๎ามทางสังคมตํางๆ  
 รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตท๎องถิ่น  
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่กําลังเกิดขึ้นในท๎องถิ่นน้ันๆ  

สภาพแวดล้อมเทคโนโลยี :  

 ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมํๆ   
 ผลกระทบของระบบอินเตอร๑เน็ต และระบบการติดตํอสื่อสารแบบมีสายและแบบไร๎สาย 

และระยะทางที่ไกลจากสํานักงานใหญํ    
 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา  
 ผลกระทบของการถํายทอดด๎านเทคโนโลยี 
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2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม (Porter’s Five Forces Model) 
 

 

ภาพที่ 4 ประเมินสภาพแวดล๎อมภายนอกทางธุรกิจ 

ที่มา :  Porter, M.E. (1980) "Competitive Strategy", The Free Press, New York, 1980. 

 

        ทิพย๑รัตน๑ (2553) “Porter’s Five Competition Forces Model” ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพอร๑ต

เตอร๑ (Porter) เพื่อนํามาใช๎ในประเมินสภาพแวดล๎อมภายนอก ซึ่งพอร๑ตเตอร๑เห็นวํามีปัจจัยที่

สําคัญที่จะต๎องนํามาวิเคราะห๑ 5 ปัจจัย ได๎แกํ 

         (1) สภาพการณ๑ของการแขํงขัน (Rivalry)  โดยการวิเคราะห๑เกี่ยวกับคูํแขํงขันทั้งหมดที่

มีอยูํในธุรกิจเดียวกันโดยอาจต๎องวิเคราะห๑ทั้งในประเทศและตํางประเทศ  ทั้งนี้เพราะกลไก

การค๎าเสรีในยุค   โลกาภิวัฒน๑ที่มีการเคลื่อนไหวทุนได๎อยํางรวดเร็วอาจสํงผลกระทบตํอการ

ดําเนินธุรกิจที่เป็นอยูํ การวิเคราะห๑ขนาดของคูํแขํงขัน กําลังการผลิต เงินทุน สํวนแบํง

การตลาด กลยุทธ๑ของคูํแขํงขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบตํอการแขํงขัน 

         (2) อํานาจการตํอรองของผู๎บริโภค (Bargaining Power of Customers)  โดยการ

วิเคราะห๑เพื่อให๎ทราบอํานาจการตํอรองของผู๎บริโภควํามีมากน๎อยเพียงใด  ถ๎ามีการแขํงขัน

ในทางธุรกิจสูงและผู๎บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ก็อาจจะสํงผลกระทบตํอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทโดยเฉพาะในแงํของรายได๎ และสํวนแบํงการตลาดที่ลดลง 
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         (3) อํานาจการตํอรองของผู๎ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการวิเคราะห๑

เกี่ยวกับ  ผู๎ผลิตที่ขายวัตถุดิบตําง ๆ ให๎แกํบริษัทเรา โดยการวิเคราะห๑การพึ่งพาจากผู๎ผลิต  ถ๎า

ธุรกิจเราต๎องมีการพึ่งพาผู๎ผลิตรายหนึ่ง ๆ สูงก็จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจมาก

ขึ้น เพราะถ๎าผู๎ผลิตรายนั้นไมํสามารถสํงวัตถุดิบได๎ไมํวําจะด๎วยสาเหตุใด ก็จะสํงผลกระทบตํอ

การดําเนินธุรกิจของเราทันที 

         (4) การเข๎ามาของผู๎ประกอบการรายใหมํ (Threat of new Entrants) โดยการวิเคราะห๑

วํามีความยากงํายในการเข๎ามาของผู๎ประกอบการรายใหมํมากน๎อยเพียงใด ถ๎าการเข๎ามาของผู๎

ประกอบรายใหมํสามารถทําได๎งํายและสะดวกก็จะต๎องทําให๎บริษัทอาจได๎รับผลกระทบจากการ

ดําเนินธุรกิจได๎งําย 

         (5) การมีสินค๎าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวิเคราะห๑วําสินค๎า

และบริการที่บริษัทมีอยูํนั้น มีโอกาสหรือไมํที่จะมีสินค๎าและบริการอื่นเข๎ามาทดแทนสินค๎าและ

บริการเดิมของบริษัท ซึ่งอาจทําให๎รายได๎จากการขายสินค๎าและบริการลดลง รวมถึงสํวนแบํง

การตลาดที่ลดลงในอนาคต 

 

2.1.3 การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อมภายใน (Environment Scanning)  

                SWOT Analysis 

 

ภาพที่ 5 หลักการวิเคราะห๑ในการวางแผนกลยุทธ๑ทางการตลาด  

ที่มา : http://th.wikipedia.org , 2553 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E:SWOT_en.svg
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            หลักการวิเคราะห๑ SWOT Analysis ในการวางแผนกลยุทธ๑ทางการตลาด ของแผนการ

ตลาด กลยุทธ๑เป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับองค๑กรเพราะองค๑กรใช๎กลยุทธ๑ในการทํางานเพื่อ

บรรลุวัตถุประสงค๑ของตน โดยกลยุทธ๑ของแตํละองค๑กรจะถูกกําหนดตามธรรมชาติและลักษณะ

ขององค๑กรนั้น ๆ ทั้งนี้ องค๑กรจะกําหนดกลยุทธ๑ได๎นั้นต๎องรู๎สถานภาพหรือสภาวะขององค๑กรของ 

ตนเสียกํอน  

 นอกจากนี้ยังต๎องมีกระบวนการกําหนดกลยุทธ๑ ที่เหมาะสมสําหรับตนเอง วิธีการและ

เทคนิคในการวิเคราะห๑สภาวะขององค๑กรและกระบวนการกําหนดกลยุทธ๑มีหลายวิธีด๎วยกัน  หนึ่ง

ในวิธีการเหลํานี้ คือกระบวนการวิเคราะห๑ SWOT ซึ่งเป็นวิธีการที่รู๎จักและใช๎กันอยํางแพรํหลาย  

SWOT เป็นคํายํอมาจากคําวํา Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats โดย  

            Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ๑ภายในองค๑กรที่เป็นบวก 

ซึ่งองค๑กรนํามาใช๎เป็นประโยชน๑ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ หรือหมายถึง การดําเนินงาน

ภายในท่ีองค๑กรทําได๎ดี  

Weaknesses คือ จุดอํอน หมายถึง สถานการณ๑ภายในองค๑กรที่เป็นลบและด๎อย

ความสามารถ ซึ่งองค๑กรไมํสามารถนํามาใช๎เป็นประโยชน๑ในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ 

หรือหมายถึงการดําเนินงานภายในท่ีองค๑กรทําได๎ไมํดี  

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ๑ภายนอกที่เอื้ออํานวยให๎การ

ทํางานขององค๑กรบรรลุวัตถุประสงค๑ หรือ หมายถึง สภาพแวดล๎อมภายนอกที่เป็นประโยชน๑ตํอ

การดําเนินการขององค๑กร  

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ๑ภายนอกที่ขัดขวางการทํางานของ

องค๑กรไมํให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ หรือหมายถึง สภาพแวดล๎อมภายนอก ที่เป็นปัญหาตํอองค๑กร  

            บางครั้ง การจําแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ทําได๎ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถ

เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให๎สถานการณ๑ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรค

ได๎และในทางกลับกัน อุปสรรคอาจกลับกลายเป็นโอกาสได๎เชํนกัน ด๎วยเหตุนี้องค๑กรมีความจําเป็น

อยํางยิ่งที่จะต๎องปรับเปลี่ยนกลยุทธ๑ของตนให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ๑แวดล๎อม  

 

 

 

 



 

 

 

29 

2.1.4 การวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  TOWS Matrix 

 

ภาพที่ 6 การวิเคราะห๑เพื่อกําหนดยุทธศาสตร๑และกลยุทธ๑ 
ที่มา : www.oknation.net/blog/knowledge09, 2553 

การนําเทคนิคที่เรียกวํา TOWS Matrix มาใช๎ในการวิเคราะห๑เพื่อกําหนดยุทธศาสตร๑และกลยุทธ๑ 
จะมีขั้นตอนการดําเนินการที่สําคัญ 2 ขั้นตอน ดังนี้  

1. หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดล๎อมโดยการวิเคราะห๑ให๎เห็นถึงจุดแข็ง จุดอํอน 
โอกาส และอุปสรรค ก็จะนําข๎อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห๑ในรูปแบบความสัมพันธ๑แบบแมตริกซ๑โดย
ใช๎ตารางที่เรียกวํา TOWS Matrix 

2. การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางจุดแข็ง จุดอํอน   โอกาส และ อุปสรรค ซึ่งผลของ
การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ให๎เกิดยุทธ๑ศาสตร๑หรือกลยุทธ๑สามารถแบํงออกได๎เป็น 4 ประเภท คือ  

1) SO ได๎มาจากการนําข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดแข็งและโอกาส มา
พิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ๑ศาสตร๑หรือกลยุทธ๑เชิงรุก  

2) ST  ได๎มาจากการนําข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดแข็งและอุปสรรคมา
พิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ๑ศาสตร๑หรือกลยุทธ๑เชิงป้องกัน  

3) WO  ได๎มาจากการนําข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดอํอนและโอกาสมา
พิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ๑ศาสตร๑หรือกลยุทธ๑เชิงแก๎ไข  

4) WT ได๎มาจากการนําข๎อมูลการประเมินสภาพแวดล๎อมที่เป็นจุดอํอนและอุปสรรคมา
พิจารณารํวมกัน เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ๑ศาสตร๑หรือกลยุทธ๑เชิงรับ  

http://www.oknation.net/blog/knowledge09
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2.2 การจัดการการตลาดและกลยุทธ์การตลาด 

เลสลี่ และลอยด๑ (Leslie W.Rue and Lloyd L. Byar,2000,p. 151) กลยุทธ๑เป็นแผนของ

แนวทางการจัดการพื้นฐานที่จะทําให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ หรือการวางแผนที่จะจัดการให๎บรรลุ

เจตจํานงของวัตถุประสงค๑ที่ตั้งใจไว๎ กลยุทธ๑ในแตํละระดับสามารถที่จะกําหนดทิศทางของแตํละ

องค๑กรในอนาคตได๎ ดังนั้นการแขํงขันในธุรกิจการผลิตที่ควรใช๎เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อให๎

องค๑กรประสบความสําเร็จ การวิเคราะห๑ทั้งสิ่งแวดล๎อมภายใน (Internal Environment) และ

สิ่งแวดล๎อมภายนอก (External Environment) รํวมไปด๎วยกันจะสามารถทําให๎เห็นภาพแนวโน๎ม

การปรับกลยุทธ๑ของผู๎ประกอบการที่พยายาม จะเพิ่มขีดความสามารถและมีความพร๎อมที่จะ

แขํงขันซึ่งจะนําไปสูํการวางแผนกลยุทธ๑ (Strategic Planning) ตามทิศทางขององค๑กรได๎ โดย

ทั้งผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากภายนอก และสิ่งแวดล๎อมจากภายใน องค๑กรสามารถที่จะนํามา

กําหนดเป็นกลยุทธ๑หรือแผนสําหรับดําเนินธุรกิจขององค๑กรได๎ ซึ่งรูปแบบกลยุทธ๑สามารถที่จะ

กําหนดและแบํงออกได๎ทั้งสิ้น 3 ระดับ ดังนี ้

 

2.2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร หรือ ระดับบริษัท (Corporate Strategy) 
        การดําเนินกลยุทธ๑ระดับบริษัท จะพิจารณาถึงขอบเขตการดําเนินธุรกิจโดยรวมของ

องค๑กรวํา องค๑กรจะดําเนินธุรกิจใดบ๎าง หรือเข๎าไปแขํงขันในอุตสาหกรรมใด จะทําธุรกิจใน

อุตสาหกรรมประเภทเดียว หรือหลายประเภทอุตสาหกรรม และระบุทิศทางการเคลื่อนไหวใน

อนาคตวํา จะขยายตัวคงที่ หรือหดตัวถ๎าขยายตัวจะขยายตัวเข๎าไปในธุรกิจเดิม หรือขยายตัว

ไปสูํธุรกิจใหมํที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจเดิม หรือขยายตัวไปยังธุรกิจใหมํที่ไมํเกี่ยวข๎องกับธุรกิจเดิม

เพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีกําหนดไว๎ของบริษัท  

กลยุทธ์ระดับบริษัท จะประกอบด้วย กลยุทธ์ย่อย ลงไปอีก ดังนี ้

2.2.1.1. กลยุทธ์การเติบโต หรือ ขยายตัว (Growth Strategy) 

เม่ืออุตสาหกรรมเติบโต มีการแขํงขันสูง และ คูํแขํงขันใช๎กลยุทธ๑การแขํงขันทางด๎าน

ราคาเพื่อการเพิ่มสํวนแบํงตลาด องค๑กรมักใช๎กลยุทธ๑ขยายตัวเพราะจะชํวยลดต๎นทุน กลยุทธ๑

การเติบโตจึงเป็นที่นิยมแพรํหลายมาก  

การดําเนินกลยุทธ๑การเติบโตแตํละอยําง จะมีกลยุทธ๑ยํอย เชํน กลยุทธ๑การมํุงความ

เชี่ยวชาญ จะมีกลยุทธ๑ยํอยคือ การเจริญเติบโตตามแนวดิ่ง และ การเจริญเติบโตตามแนวนอน 
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และ กลยุทธ๑การกระจายธุรกิจ จะมีกลยุทธ๑ยํอย คือ การกระจายแบบเกาะกลุํม และ การกระจาย

ธุรกิจแบบไมํเกาะกลุํม กลยุทธ๑การเติบโตเหลํานี้สามารถพัฒนาจากภายใน หรือ ภายนอก

กิจการก็ได๎ 

 

ลักษณะของกลยุทธ์การเติบโต 

1) การเติบโตแบบหนาแน่น หรือ เข้มข้น (Intensive Growth)  

ประกอบด๎วย 

การเจาะตลาด (Market penetration) โดยเพิ่มสํวนของตลาด ในรูปแบบตํางเพิ่มความถี่

ในการใช๎ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) เชํน การปรับปรุงพัฒนา หรือ เพิ่มสาย

พัฒนาผลิตภัณฑ๑ 

การพัฒนาตลาด (Market Development) ขยายไปยังพื้นที่ใหมํ หรือ กลุํมลูกค๎าใหม ํ

 

       2)  การเติบโตแบบรวมตัว หรือ ประสมประสาน (Integrative Growth) 

เป็นการอาศัย ความเชี่ยวชาญ (Concentration) ของกิจการ ในการเติบโตโดยการใช๎

ทรัพยากรทุกอยํางของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียว บริษัทจะมํุงสายผลิตภัณฑ๑เพียงอยํางเดียว 

ตลาดแหํงเดียว หรือเทคโนโลยีอยํางเดียว 

กลยุทธ๑การรวมธุรกิจโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีโอกาสก๎าวหน๎า 

สามารถทํากําไรที่จะขยายกิจการ ซึ่งประกอบด๎วยกลยุทธ๑ 2 อยําง คือ การเติบโตตามแนวนอน 

และแนวดิ่ง 

กลยุทธ์การเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Growth Strategy) 

  การเจริญเติบโตตามแนวนอน เหมาะสมกับบริษัทที่มีฐานะการแขํงขันปานกลางที่

ต๎องการให๎ บริษัทมีการปรากฏตัวเพิ่มมากขึ้นเพื่อการขยายการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจะ

ขยายตัวไปยังสํวนของตลาดอื่น ภายในตลาดปัจจุบันของบริษัท หรือ การเข๎าไปสูํพื้นที่อื่นของ

ประเทศ โดยท่ัวไปเป้าหมายคือ การเพิ่มยอดขายและกําไรของธุรกิจในขณะนี้ของบริษัท บริษัท

สามารถลดคําใช๎จํายทางการตลาดและเพิ่มผลลิตได๎มากขึ้น และ  การลดการเข๎าไปสูํ

อุตสาหกรรมของคูํแขํงขันลงได๎ บริษัทสามารถเจริญเติบโต โดยการพัฒนาจากทั้งภายในและ
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ภายนอกโดยทั่วไปการเจริญเติบโตตามแนวนอนจากภายนอกจะถูกเรียกวํา การรวมธุรกิจตาม

แนวนอน (Horizontal Integration) 

การรวมธุรกิจตามแนวนอน คือ การที่บริษัทหนึ่งรวมกับอีกบริษัทหนึ่งภายใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน การเจริญเติบโตแนวนอนจากภายนอก จะมาจากการซื้อกิจการคูํแขํงขันก็

ได๎ แตํอาจจะถูกแทรกแซงจากรัฐบาลเพื่อการป้องกันการผูกขาด นอกจากนี้การซื้อคูํแขํงขันราย

สําคัญจะต๎องใช๎เงินจํานวนมาก และทําให๎บริษัทต๎องมีหนี้สินสูง ซึ่งหากคิดวํามีความเสี่ยงเกินไป 

บริษัทก็จะใช๎วิธีขยายตัวจากภายในแทนการซื้อกิจการ 

กลยุทธ์การเติบโตตามแนวดิ่ง (Vertical Growth Strategy) 

กลยุทธ๑การเติบโตตามแนวดิ่งมักจะถูกเรียกวํา การรวมธุรกิจตามแนวดิ่ง (Vertical 

Integration) คือ การเข๎าไปดําเนินกิจการใหมํที่สัมพันธ๑กับธุรกิจเดิม ในแงํเป็นธุรกิจจัดหา

วัตถุดิบ หรือ จัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ให๎แกํบริษัทของเรา 

การเติบโตตามแนวดิ่งไปทางหลัง หรือ การรวมธุรกิจไปข๎างหลัง (Backward Vertical 

Growth) คือ การเข๎าไปดําเนินธุรกิจที่เป็นกิจการจัดหาวัตถุดิบให๎แกํบริษัทของเรา 

          การเติบโตตามแนวดิ่งไปทางหน๎า หรือ การรวมธุรกิจไปทางหน๎า (Forward Vertical 

Growth) คือ การเข๎าไปดําเนินกิจการที่เป็นธุรกิจจัดจําหนํายผลิตภัณฑ๑ให๎กับบริษัท (ลูกค๎า) ทํา

ให๎ได๎เข๎าไปสูํชํองทางการตลาดที่อยูํใกล๎ชิดลูกค๎ามากขึ้น 

ข๎อดีของกลยุทธ๑การเติบโตตามแนวดิ่ง คือ การลดต๎นทุนและการควบคุมงานทําได๎ดีขึ้น 

บริษัทที่เข๎มแข็งสามารถเพิ่มความได๎เปรียบทางการแขํงขันภายใต๎อุตสาหกรรมที่ดึงดูดได๎ ทั้งที่

โดยปกติการรวมธุรกิจไปทางหลังจะทํากําไรสูงกวําการรวมธุรกิจไปทางหน๎า การรวมธุรกิจไป

ทางหลังสามารถลดความคลํองตัวทางกลยุทธ๑ของบริษัทลงได๎ จากการสร๎างทรัพย๑สินราคาสูง

ยากตํอการขาย และสร๎างสิ่งกีดขวางตํอการออกไปจากอุตสาหกรรมนั้นด๎วย 

 

       3)  การกระจายธุรกิจ (Diversificaation) 

การกระจายธุรกิจ คือ กลยุทธ๑การเติบโตของบริษัทที่ผลิตภัณฑ๑แตกตํางกันถูกเพิ่มเข๎า

มาภายในบริษัท ผลิตภัณฑ๑ใหมํเหลํานี้อาจจะถูกพัฒนาจากภายใน หรือ ซื้อจากภายนอก และ 

อาจจะเกี่ยวข๎องกัน (เกาะกลุํม) หรือ ไมํเกี่ยวข๎องกัน (ไมํเกาะกลุํม) กับผลิตภัณฑ๑ขณะนี้ของ

บริษัท  
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การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม หรือ สัมพันธ์กับธุรกิจเดิม  ( Related 

Diversification or Concentric Diversification) 

 การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุํมนี ้เป็นการเพิ่มผลิตภัณฑ๑ (หนํวยธุรกิจ) ที่เกี่ยวข๎องกัน

เชื่อมโยงกันเข๎ามาในกิจการ ผลิตภัณฑ๑ที่เพิ่มเข๎ามาใหมํอาจมีลักษณะคล๎ายคลึงกับผลิตภัณฑ๑

เดิม หรือ ใช๎ความรู๎ในสินค๎า เทคโนโลยีเดิม กิจกรรมการตลาด และ ทักษะทางการบริหารที่

คล๎ายคลึงกับที่มีอยูํเดิม ผลิตภัณฑ๑ใหมํจะเกี่ยวพันกับผลิตภัณฑ๑เดิมของบริษัท ที่สามารถเสริม

พลังทางการตลาดและผลิตภัณฑ๑แกํบริษัทได๎ บริษัทสามารถเพิ่มยอดขายและ/หรือ ลดต๎นทุน

ของผลิตภัณฑ๑ลงได๎จากการประหยัดจากขนาด การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุํมจะเหมาะที่สด

กับบริษัทที่ต๎องการใช๎ประโยชน๑จากจุดแข็ง คือ ทักษะ สินทรัพย๑ที่มี หรือ ชื่อเสียงของธุรกิจเดิม  

การกระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม หรือ ไม่สัมพันธ์กับธุรกิจเดิม  (Unrelated 

Diversification or Conglomerate) 

การกระจายธุรกิจแบบไมํเกาะกลุํม คือ การเพิ่มผลิตภัณฑ๑ (หนํวยธุรกิจ) ที่ไมํเกี่ยวข๎อง

กับธุรกิจเดิม ไมํได๎ใช๎เทคโนโลยีที่มีอยูํ ตลาดหรือกลุํมเป้าหมายไมํใชํกลุํมเดิม เข๎ามาในบริษัท 

บริษัทที่ใช๎กลยุทธ๑การกระจายธุรกิจแบบไมํเกาะกลุํม เนื่องจากต๎องการผลตอบแทนจากการ

ลงทุน ลดความเสี่ยง ป้องกันการถูกครอบงํา หรือ จัดการกับกระแสเงินสดให๎มีตํอเนื่อง  

 

       4)  กลยุทธ์การขยายตัวที่แตกต่างตามแนวนอน (Horizontal diversification) 

เป็นกลยุทธ๑เพิ่มผลิตภัณฑ๑ (หนํวยธุรกิจ:SBU) โดยใช๎เทคโนโลยีใหมํที่ไมํเกี่ยวข๎องกับ
ธุรกิจเดิม จําหนํายให๎ลูกค๎ากลุํมเดิม เชํน ผลิตนมสด ตํอมาผลิตเนย หรือ กะทิกลํอง เพื่อ
จําหนํายให๎แกํลูกค๎าปัจจุบัน 

การควบรวมบริษัท (Mergers) 
การรวมบริษัท คือ การที่บริษัทสองบริษัทหรือมากกวํารวมกันให๎เหลืออยูํเพียงบริษัท

เดียวเทํานั้น โดยการซื้อขายหุ๎นกัน โดยทั่วไปการรวมเข๎าด๎วยกันจะเกิดขึ้นระหวํางบริษัทที่มี

ขนาดใกล๎เคียงกัน และ เป็นมิตรกัน บริษัทที่เกิดใหมํอาจจะมีชื่อที่ได๎มาจากการผสมของสอง

บริษัท  ตัวอยําง UTV ควบรวมกับ IBC เป็น UBC 

การซ้ือบริษัท (Acquisition) 
การซื้อบริษัท คือ การกลืนบริษัทที่ซื้อมาไว๎ในฐานะของบริษัทในเครือ โดยปกติการซื้อ

จะเกิดขึ้นระหวํางบริษัทที่มีขนาดแตกตํางกัน และอาจจะเป็น “มิตร” หรือ “ศัตรู” ก็ได๎ โดยทั่วไป
การซื้ออยํางเป็นมิตรจะเริ่มต๎นด๎วยบริษัทที่ต๎องการซื้ออธิบายความต๎องการของพวกเขากับ
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บริษัทที่จะถูกซื้อ ดังนั้นการซื้ออยํางเป็นมิตรจะคล๎ายคลึงกับการรวมเข๎าด๎วยกัน สํวนการเข๎า
ครอบครองอยํางเป็นศัตรูมักจะถูกเรียกวํา “การเข๎ายึด” บริษัทที่ซื้อ จะสนใจบริษัทที่ถูกซื้อ จะ
เริ่มต๎นด๎วยการซ้ือหุ๎นของบริษัท จนกระท่ังสามารถเข๎ายึดบริษัทได๎ 

การขยายตัวโดยการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) 
เป็นการที่ธุรกิจตั้งแตํ 2 ธุรกิจขึ้นไป เป็นมิตรทางการค๎ากัน ให๎ความรํวมมือกันในด๎าน

ตํางๆ เชํน เทคโนโลยี แหลํงวัตถุดิบ การจัดจําหนําย การที่ธุรกิจเป็นพันธมิตร เนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ 

การร่วมลงทุน หรือ ร่วมค้า (Joint Venture) 
การรํวมลงทุน คือ การกํอตั้งบริษัทรํวมกันขึ้นมา เพื่อความมํุงหมายของการเสริมพลัง

ระหวํางกัน การรํวมลงทุนเกิดขึ้น การรํวมลงทุนเกิดขึ้นเพราะวํา แตํละบริษัทมีข๎อจํากัด
บางอยําง เมื่อรํวมลงทุนตํางก็ได๎ประโยชน๑ เป็นลักษณะหนึ่งของการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ 

การเป็นตัวแทนจ าหน่าย (Selling Agent) 
การใช๎ตัวแทนจําหนําย จะชํวยในการขยายตลาด ไปยังพื้นที่ตํางๆ  อาจขยายไปใน

ตํางประเทศ ซึ่งถ๎าได๎ตัวแทนที่มีความเชี่ยวชาญทางการตลาด มีภาพพจน๑ดี กว๎างขวางในพื้นที่
นั้น จะชํวยให๎การขยายตลาดได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

การให้สัมปทาน (Licensing)  
เป็นการท่ีธุรกิจผู๎ผลิตสินค๎าให๎อนุญาตธุรกิจอื่นมีสิทธิในการผลิต หรือ จําหนํายสินค๎ของ

ตนได ๎ซึ่งนิยมใช๎ในธุรกิจที่อาศัยเทคโนโลยี 
การให้สิทธิทางการค้า (Franchising) 
เป็นการให๎สิทธิการจําหนํายผลิตภัณฑ๑ หรือ เทคนิคการผลิต  การให๎บริการ หรือ 

รูปแบบการดําเนินงาน หรือ Know How ในการทําธุรกิจภายใต๎สินทธิชื่อการค๎า หรือ 
เครื่องหมายการค๎า ของเจ๎าของเฟรนไชส๑ (Franchisor) ซึ่งสามารถขยายธุรกิจได๎อยํางรวดเร็ว 

การพิจารณาทางเลือกกลยุทธ์เติบโต ในระดับองค์กร 

1. การเจาะตลาด (Market Penetration) เป็นการเพิ่มยอดขาย สํวนแบํงตลาดในตลาด
ปัจจุบันของผลิตภัณฑ๑ในปัจจุบัน โดยวิธีการตํางๆ เชํน เพิ่มจํานวนพนักงานขาย เพิ่มการ
สํงเสริมการขาย 

    2. การพัฒนาตลาด (Market Development) เป็นการเข๎าสูํตลาดใหมํ หรือ กลุํมลูกค๎าใน
พื้นที่ใหมํ ของผลิตภัณฑ๑ปัจจุบัน 

    3. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) เป็นการพัฒนา ปรับปรุง สินค๎า 
บริการ ให๎มีรูปลักษณ๑ใหมํ หรือ มีคุณภาพดีขึ้น ในตลาดปัจจุบัน 

    4. การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหมํ (Diversification) เข๎าสูํตลาดใหมํ เป็นการขยายสินค๎าใหมํ 
เข๎าสูํตลาดใหมํ 
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2.2.1.2. กลยุทธ์การอยู่คงที่ (Stability Strategy) 
การอยูํคงที่จะเหมาะสมที่สุดกับ ธุรกิจที่อยูํภายในอุตสาหกรรมที่มี ความดึงดูดปาน

กลาง มีสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงน๎อย หรือ มีความไมํแนํนอนน๎อย อุตสาหกรรมไมํมีการ

เติบโต หรือ เติบโตต่ํา การขยายตัวต๎องใช๎เงินทุนมากกวําผลตอบแทนที่จะได๎รับ หรือ ธุรกิจ

หลีกเลี่ยงการเป็นธุรกิจผูกขาด และ การขยายตัวอาจไมํสามารถรักษาคุณภาพสินค๎าและบริการ

ได๎ด๎วยการใช๎ปรัชญาของการก๎าวไปอยํางม่ันคง  กลยุทธ๑ที่สําคัญของบริษัทจะไมํมีการ

เปลี่ยนแปลง เพื่อการเพิ่มข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันของบริษัท จะมํุงทรัพยากรไปยังธุรกิจใน

ขณะนี้ และ รักษาภารกิจและเป้าหมายอยํางเดิมไว๎ บริษัทจะเพิ่มระดับความสําเร็จของบริษัท

ด๎วยเปอร๑เซ็นต๑ที่เทํากันทุกปี การตัดสินใจเชิงกลยุทธ๑ที่สําคัญของบริษัทจะอยูํที่การปรับปรุงการ

ดําเนนิงานให๎ดีขึ้น กลยุทธ๑การอยูํคงที่ของบริษัท ได๎แกํ 

กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No change Strategy)  

บริษัทจะบริหารงานตามแนวทางเดิมอยูํตํอไป และปรับปรุงเป้าหมายของบริษัทตาม

ภาวะเงินเฟ้อเทํานั้น ความสําเร็จของกลยุทธ๑การไมํเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยูํกับการไมํเปลี่ยนแปลง

ทั้งสภาพแวดล๎อมภายในภายนอกบริษัท และ การดําเนินงานของบริษัทกําลังดําเนินไปด๎วยดี 

บริษัทจึงไมํต๎องเปลี่ยนแปลงอะไร 

กลยุทธ์การท าก าไร (Profit strategy)  

 บริษัทจะเสียสละการเจริญเติบโตในอนาคตเพื่อการทํากําไรในขณะน้ี ผลที่เกิดขึ้นมักจะ

เป็นความสําเร็จระยะสั้นและการหยุดชะงักในระยะยาว ด๎วยการลดคําใช๎จํายในการวิจัย และ 

พัฒนาการบํารุงรักษา หรือ การโฆษณา กําไรระยะสั้นจะเพิ่มสูงขึ้น และผู๎ถือหุ๎นจะได๎รับเงินปัน

ผลเพิ่มสูงขึ้น 

กลยุทธ์การหยุดชั่วคราว หรือ ก้าวไปอย่างรอบคอบ (Pause / proceed with 

caution Strategy)  

บริษัทอาจขาดประสิทธิภาพ หรือ บริหารงานไมํได๎ภายหลังการเจริญเติบโตอยําง

รวดเร็วอยูํระยะหนึ่ง การเพิ่มหนํวยธุรกิจใหมํเข๎ามาทําให๎ขาดแคลนทรัพยากร ผู๎บริหารควรใช๎

กลยุทธ๑การหยุดชั่วคราว ลดระดับเป้าหมายของบริษัทลง เพื่อให๎บริษัทสามารถรวบรวม

ทรัพยากรของบริษัทได๎ ผู๎บริหารเห็นวํา กลยุทธ๑การเจริญเติบโตไมํสามารถใช๎ได๎อีกตํอไป ซึ่ง
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เป็นวิธีการที่ใช๎จัดบริษัทให๎เป็นระเบียบ หรือ บริษัทอาจจะก๎าวไปอยํางรอบคอบ เนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล๎อมที่สําคัญบางอยําง  

  กลยุทธ์การตัดทอน หรือ หดตัว (Retrenchment Strategies) 

กลยุทธ๑การตัดทอนคํอนข๎างจะไมํเป็นที่นิยมใช๎กัน เพราะวําการตัดทอนจะดูเสมือนกับ

ความล๎มเหลว การดําเนินงานกํอนหน๎านี้ใช๎กลยุทธ๑ผิดพลาด การใช๎กลยุทธ๑ตัดทอนบริษัท และ 

ผู๎บริหารระดับสูง จะถูกกดดันอยํางมากเพื่อการปรับปรุงผลการดําเนินงานให๎ดีขึ้น มิฉะนั้นแล๎ว 

อาจจะถูกออกจากงาน 

กลยุทธ์การฟ้ืนฟู หรือ พลิกฟ้ืน (Turnaround Strategy) 

กลยุทธ๑การฟื้นฟู จะมํุงการปรับปรุงการดําเนินงานให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กลยุทธ๑การ

ฟื้นฟู จะเหมาะสมเมื่อบริษัทอยูํภายใต๎อุตสาหกรรมที่ดึงดูดสูง และมีปัญหาท่ัวไปแตํไมํร๎ายแรง 

กลยุทธ์การไม่ลงทุน หรือ ขายทิ้งกิจการบางส่วน (Divestment Strategy)  

กลยุทธ๑การไมํลงทุน จะเหมาะสมตํอเม่ือบริษัทมีหนํวยธุรกิจ (SBU) ที่มีผลการ

ดําเนินงานไมํดี หรือ ตํอเม่ือหนํวยธุรกิจนี้ ไมํสอดคล๎องกับหนํวยธุรกิจอื่นของบริษัท การไมํ

ลงทุนจะเหมาะสม เป็นพิเศษ เมื่อหนํวยธุรกิจอํอนแออยูํในอุตสาหกรรมที่ดึงดูดต่ํา การไมํลงทุน

จะเป็นกลยุทธ๑ที่นิยมของบริษัทที่เม่ือกํอนหน๎าที่ได๎ใช๎กลยุทธ๑การเจริญเติบโตโดยการขยายจาก

ภายนอก อีกสถานการณ๑หนึ่งที่เหมาะสมตํอการไมํลงทุนคือ เม่ือหนํวยธุรกิจต๎องการทรัพยากร

เพื่อการแขํงขันเป็นจํานวนมากกวําที่บริษัทจะหาได๎ บริษัทจะเลือกการไมํลงทุนแทนการใช๎การ

ฟื้นฟู ที่เจ็บปวดมากกวํา การไมํลงทุน  

กลยุทธ์บริษัทเชลย (Captive Company Strategy) 

บริษัทเชลย หรือ บริษัทในอาณัติ คือ บริษัทที่จําหนํายผลิตภัณฑ๑สํวนใหญํให๎แกํลูกค๎า

เพียงหนึ่งราย บริษัทจะเลือกใช๎กลยุทธ๑เชลย เนื่องจากไมํสามารถสร๎างความเข๎มแข็งแกํฐานะ

ทางการตลาดของบริษัทได๎ การพึ่งพาเชํนนี้ จะเป็นความเสี่ยงอยํางหนึ่ง เม่ือบริษัทเชลยผูกติด

อยูํกับโชคชะตาของบริษัทผู๎ควบคุม แตํถ๎าบริษัทเชลยสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎ารายสําคัญ

ไว๎ได๎ กลยุทธ๑บริษัทเชลยก็จะสามารถทํากําไรได๎ 
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กลยุทธ์การเลิกด าเนินงาน (Liquidation Strategy) 
กลยุทธ๑การเลิกดําเนินงาน จะถูกใช๎เม่ือกลยุทธ๑การตัดทอนข๎างต๎นไมํบรรลุความสําเร็จ 

และ เลิกการดําเนินงานแตํแรกจะรักษาผลประโยชน๑ของผู๎ถือหุ๎นได๎ดีกวําปลํอยให๎ล๎มละลาย 
การ เ ลิ กดํ า เ นิ น ง านอาจถู กมอ งวํ า เ ป็ นก ารยอมรั บคว ามล๎ ม เหล วขอ งผู๎ บ ริ ห า ร  
กลยุทธ๑การเลิกการดําเนินงานจะเหมาะสมกับบริษัทที่มีฐานะการแขํงขันที่อํอนแอ  ภายใน
อุตสาหกรรมที่ไมํดึงดูดเลย 
 
2.2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

เป็นการกําหนดกลยุทธ๑ในระดับท่ียํอยลงไป จะมํุงปรับปรุงฐานะการแขํงขันขององค๑การ

กับคูํแขํง และระบุถึงวิธีการที่องค๑การจะใช๎ในการแขํงขัน มํุงปรับปรุงฐานะการแขํงขันของ

ผลิตภัณฑ๑ให๎สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุํมผลิตภัณฑ๑ที่คล๎ายกันไว๎ด๎วยกัน ภายในหนํวยธุรกิจเชิงกล

ยุทธ๑ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธ๑ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมํุงการเพิ่ม

กําไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให๎มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกล

ยุทธ๑ในระดับน้ีวํากลยุทธ๑การแขํงขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยูํ 3 กลยุทธ๑คือ  

      1)   กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า (Cost Leadership Strategy)  

องค๑กรจะมีความได๎เปรียบในการแขํงขันก็ตํอเม่ือสามารถผลิตสินค๎าที่มีมูลคําสูงกวําแกํ

ลูกค๎า หรือ ผลิตสินค๎าท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกันได๎ในราคาต๎นทุนที่ต่ํากวํา จึงควรพัฒนาระบบ  ที่

สนับสนุนกิจกรรมที่สามารถเพิ่มมุลคําให๎แกํสินค๎าและบริการให๎มากที่สุด  

2)    กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy)  

 องค๑กรธุรกิจจะสร๎างความเป็นเอกลักษณ๑ (Unique) และความแตกตํางของตัวสินค๎า

และบริการ และองค๑กรธุรกิจจะต๎องพยายามสื่อสารให๎ผู๎บริโภคได๎รับทราบถึงความสําคัญและ

ความแตกตํางของสินค๎าบริการของตนท่ีคูํแขํงขันไมํสามารถทําได๎โดยการทําการตลาดแบบครบ

เครื่อง การสร๎างความแตกตํางดังกลําวนั้นต๎องเป็นความแตกตํางที่มีคุณคําในสายตาของลูกค๎า 

ทําให๎องค๑กรธุรกิจสามารถเรียกร๎องราคาของสินค๎าและบริการที่สูงขึ้นและสูงกวําปกติ ระบบ

สารสนเทศสําหรับสินค๎าและบริการ (information system products and services) ถูกนํามาใช๎

ในการสร๎างสินค๎าหรือบริการที่ไมํเหมือนสินค๎าของผู๎อื่น ทําให๎สินค๎าแตกตําง (product 

differentiation) ทําให๎ลูกค๎าเกิดการยึดติดในสินค๎าหรือบริการ 
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       3)  กลยุทธ์การจ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy) 

โดยธุรกิจจะเน๎นการดําเนินงานเพื่อ ให๎สนองตํอกลุํมลูกค๎าที่ มี ความต๎องการ

เฉพาะเจาะจง (Focus segment หรือ Niche market)  บริษัทจะเสนอสินค๎าที่เฉพาะเจาะจง

เทํานั้น หรือเสนอขายสินค๎าและบริการในเขตใดเขตหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง แตํโดยปกติแล๎วกลุํม

ลูกค๎าต๎องใหญํพอที่จะทําให๎ธุรกิจมีผลกําไรและมีศักยภาพที่จะคงอยูํไมํหดตัวลง  และตลาดที่

เลือกนั้น คูํแขํงขันรายใหญํไมํคํอยได๎ให๎ความสําคัญ  ซึ่งถือวําเป็นชํองวํางทางการตลาดที่ไมํ

คูํแขํงทางธุรกิจ 

 

2.2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) 
       เป็นการกําหนดกลยุทธ๑ที่ครอบคลุมวิธีการในการแขํงขัน แกํผู๎เกี่ยวข๎องในหนํวยงาน 
(Function) ตําง ๆ มํุงเน๎นให๎แผนกงานตามหน๎าที่พัฒนากลยุทธ๑ขึ้นมา โดยอยูํภายใต๎กรอบของ
กลยุทธ๑ระดับองค๑การและกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ  โดยมีหนํวยงานแบํงตามหน๎าที่และความ
รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ๑ระดับหน๎าที่เพื่อให๎มีการดําเนินงานตามกลยุทธ๑ระดับธุรกิจที่
กําหนดไว๎ โดยแบํงได๎ 5 รูปแบบ ดังนี ้

 กลยุทธ๑การวิจัยและพัฒนา (Research & Development Strategy) 
 กลยุทธ๑ทางการปฏิบัติ (Operation Strategy) 
 กลยุทธ๑ทางการเงิน (Financial Strategy) 
 กลยุทธ๑ทางการตลาด (Marketing Strategy) 
 กลยุทธ๑ทางทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resource Strategy) 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาด 

2.2.3.1 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix :4Ps) 
          ศิริวรรณ เสรีรัตน๑และคณะ (2546:42) การตลาด ( Marketing) หมายถึง กระบวนการ
วางแผนและบริหาร แนวความคิด เกี่ยวกับสินค๎า บริการการตั้งราคา การจัดจา หนําย การ
สํงเสริมการตลาด เพื่อสร๎างการแลกเปลี่ยนที่ตอบสนองความพึงพอใจของบุคคลและบรรลุ
เป้าหมายขององค๑การ 
          สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) หมายถึง เครื่องมือการตลาดที่บริษัท
ควบคุมได๎ซ่ึงใช๎รํวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของตลาดกลุํมเป้าหมาย 
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ผลิตภัณฑ์ ( Product) หมายถึง สิ่งที่นา เสนอกับผู๎บริโภค ผลิตภัณฑ๑ต๎องมีคุณคํา ( 

Value) ในสายตาลูกค๎าคุณคําของสินค๎าในรูปตัวเงินก็คือราคา ( Value) ของสินค๎าผู๎ขายจะเป็ 

นผู๎กา หนดราคาผลิตภัณฑ๑ผู๎ซื้อจะเกิดการตัดสินใจซื้อก็ตํอเม่ือมีการยอมรับในสินค๎านั้น 

ผลิตภัณฑ๑ประกอบด๎วย สิ่งที่สามารถตอบสนองความต๎องการของมนุษย๑เป็ นคุณสมบัติที่สัมผัส

ได๎และสัมผัสไมํได๎ ตลอดจนผลประโยชน๑ที่คาดหวัง ผลิตภัณฑ๑ ประกอบด๎วยสินค๎า บริการ และ

ความคิด สินค๎า (Goods) เป็ นสิ่งที่สัมผัสได๎ แตํบริการ (Services) สัมผัสไมํได๎ เกิดจากการใช๎

ความพยายามของมนุษย๑ สํวนความคิด ( Idea) อาจจะเป็ นปรัชญา ( Philosophies) บทเรียน ( 

Lessons) แนวคิด (Concepts) และข๎อเสนอแนะ (Advice) 

ราคา (Price) เป็นสิ่งที่กําหนดมูลคําของผลิตภัณฑ๑ในรูปของเงินตรา  ผู๎บริโภคจะใช๎

ราคาเป็นสํวนหนึ่งในการประเมินคุณคําและคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ที่เขาคาดหมายที่จะได๎รับ 

การกําหนดราคาที่เหมาะสมกับสินค๎าเป็นสํวนหนึ่งที่จะจูงใจให๎เกิดการซื้อ บางครั้งการตั้งราคา

สินค๎าให๎สูง อาจเป็นการทําให๎ผู๎บริโภคบางกลุํมซื้อผลิตภัณฑ๑ เพราะต๎องการได๎รับความ

ภาคภูมิใจจากการซื้อหรือการใช๎ผลิตภัณฑ๑ราคาแพง ๆ ในแตํละตราสินค๎าตํางก็มีการโฆษณา

คุณสมบัติหรือคุณลักษณะตําง ๆ ของสินค๎ากันมากจนหาความแตกตํางไมํคํอยได๎ ดังนั้นราคา

จึงเป็นปัจจัยท่ีผู๎บริโภคใช๎เป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจซ้ือ 

สถานที่ ( Place) หมายถึง โครงสร๎างของชํองทางซ่ึงประกอบด๎วย สถาบันและกิจกรรม

ใช๎เพื่อเคลื่อนย๎ายสินค๎าและบริการ จากองค๑การหรือผู๎ผลิตไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑ๑

ออกสูํตลาด คือสถาบันทางการตลาด อาจจะเป็นคนกลางตํางๆ สํวนกิจกรรมที่ชํวยในการ

กระจายสินค๎าประกอบด๎วย การขนสํง การคลังสินค๎า และการเก็บรักษาคลังสินค๎า เป็นต๎น 

การส่งเสริมการตลาด ( Promotion) หมายถึง การติดตํอสื่อสารเกี่ยวกับข๎อมูล
ระหวํางผู๎ขายกับผู๎ซื้อ เพื่อสร๎างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตํอสื่อสารอาจจะใช๎บุคคล
หรือไมํใช๎ก็ได๎ โดยการติดตํอสื่อสารนั้นมีหลายประการที่เรียกวํา สํวนประสมสํงเสริมการตลาด 
หรือสํวนประสมการติดตํอสื่อสาร (Promotion mix or Communication) ซึ่งประกอบด๎วย 
  1) การโฆษณา ( Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอขําวสารเกี่ยวกับองค๑การหรือ
ผลิตภัณฑ๑ บริการ หรือความคิด ที่ต๎องมีการจํายเงินโดยผู๎อุปถัมภ๑รายการ 

2) การขายโดยใช๎พนักงานขาย ( Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ๎งขําวสารและ
การจูงใจที่บุคคล 
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3) การสํงเสริมการขาย ( Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการสํงเสริมที่นอกเหนือจาก
การโฆษณา การขายโดยใช๎พนักงานและการประชาสัมพันธ๑ ซึ่งสามารถกระตุ๎นความสนใจการ
ทดลองใช๎หรือการซ้ือ 
การสํงเสริมการขาย มี 3 รูปแบบ คือ 

1.การกระตุ๎นผู๎บริโภค เรียกวํา การสํงเสริมการขายที่มํุงสูํผู๎บริโภค (Consumer 
Promotion) 

2. การกระตุ๎นคนกลาง เรียกวํา การสํงเสริมการขายท่ีมํุงสูํคนกลาง (Trade Promotion) 
3. การกระตุ๎นพนักงานขาย เรียกวํา การสํงเสริมการขายที่มํุงพนักงาน (Sales Force 

Promotion) 
4) การให๎ขําวสารและการประชาสัมพันธ๑ ( Publicity and Public Relations) การให๎ขําว

เป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการ ที่ไมํต๎องมีการจํายเงิน สํวนการประชาสัมพันธ๑ 
หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนการโดยองค๑การ เพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีตํอองค๑การให๎เกิด
ขึ้นกับกลุํมเป้าหมาย การให๎ขําวเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ๑ 

5) การตลาดทางตรง ( Direct Marketing) เป็นการติดตํอสื่อสารกับกลุํมเป้าหมาย

เพื่อให๎เกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรงหรือหมายถึงวิธีการตําง ๆ ที่นักการตลาดใช๎

สํงเสริมผลิตภัณฑ๑โดยตรงกับผู๎ซื้อและทําให๎เกิดการตอบสนองทันที ประกอบด๎วย การขายทาง

โทรศัพท๑ การขายโดยใช๎ จดหมายตรง การขายโดยใช๎แคตตาล๏อก และการขายทางโทรทัศน๑ 

วิทยุ หรือหนังสือพิมพ๑ 

บุคคล (People) หรือ พนักงาน (Employees) ซึ่งต๎องอาศัยการคัดเลือก (Selection) 

การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพื่อให๎สามารถสร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า

ได๎แตกตํางเหนือคูํแขํงขัน พนักงานต๎องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองตํอ

ลูกค๎า มีความคิดริ่เริ่ม มีความสามารถในการแก๎ปัญหา และสามารถสร๎างคํานิยมให๎กับองค๑กร 

การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and 

presentation) โดยพยายามสร๎างคุณภาพโดยรวม [ Total Quality Management (TQM)] 

ตัวอยําง โรงแรมต๎องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให๎บริการ เพื่อสร๎างคุณคํา

ให๎กับลูกค๎า (Customer-value proposition) ไมํวําจะเป็นด๎านความสะอาดความรวดเร็ว หรือ

ผลประโยชน๑อื่นๆ  

กระบวนการ (Process) เพื่อสํงมอบคุณภาพในการให๎บริการกับลูกค๎าได๎รวดเร็วและ

สร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎า (Customer satisfaction) 
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 ในการบริหารการตลาดนั้น  ผู๎บริหารการตลาดต๎องมีความเข๎าใจถึงความต๎องการของ

ผู๎บริโภค  และมํุงตอบสอนงความต๎องการของผู๎บริโภคด๎วยเครื่องมือสํวนผสมการตลาด  ซึ่ง

มักจะรู๎จักกันโดยท่ัวไปวํา  “7Ps”  

 
2.2.3.2 การตลาดตามเป้าหมาย (Target marketing หรือ STP marketing) 

การจัดผลิตภัณฑ๑และสํวนประสมทางการตลาดที่แตกตํางกันเพื่อสนองความต๎องการ
ของตลาดที่มีลักษณะและความต๎องการที่แตกตํางกัน มีลําดับขั้นตอนดังน้ี 

1) การแบํงสํวนตลาด (Market Segmenting) 
2) การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 
3) การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ (Market Positioning) 
 
การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmenting หรือ Segmenting) 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550:39) การแบํงกลุํมผู๎บริโภคออกเป็นกลุํมๆ ตามลักษณะที่

เหมือนกัน ซึ่งการแบํงกลุํมตลาดจะชํวยให๎ธุรกิจสามารถวางแผนในการเข๎าถึงกลุํมลูกค๎า
เป้าหมาย ให๎ถูกต๎องและมีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยหลักเกณฑ๑ในการแบํงสํวนตลาดมีหลาย
หลักเกณฑ๑ ได๎แกํ 

 การแบํงสํวนตลาดด๎วยเกณฑ๑ภูมิศาสตร๑ (Geographic Segmenting) เป็นการแบํง
สํวนตลาดตามสภาพภูมิศาสตร๑ท่ีแตกตํางกัน ซึ่งสามารถแบํงตามทวีป ประเทศ เมือง ภาค หรือ
ชุมชน โดยลูกค๎ามักจะมีพฤติกรรมการซื้อสินค๎าที่แตกตํางกันตามถิ่นที่อยูํอาศัยในแตํละพื้นท่ี 

 การแบํงสํวนตลาดด๎วยเกณฑ๑ประชากรศาสตร๑ (Demographic Segmenting) เป็น
การแบํงสํวนตลาดตามความแตกตํางทางด๎านประชากรศาสตร๑ เชํน อายุ เพศ  ขนาดครอบครัว 
การศึกษา รายได๎หรือ ระดับชั้นทางสังคม เป็นต๎น โดยการแบํงสํวนตลาดแบบนี้จะทา ให๎เห็น
ลักษณะของกลุํมตัวอยํางได๎อยํางชัดเจน 

 การแบํงสํวนตลาดโดยใช๎เกณฑ๑จิตวิทยา (Phychographic Segmenting) เป็นการ
แบํงสํวนตลาดโดยใช๎การแบํงตามบุคลิกและรูปแบบการดําเนินชีวิต 

 การแบํงสํวนตลาดโดยใช๎เกณฑ๑พฤติกรรม (แบํงสํวนตลาดตามการใช๎ความ

จงรักภักดีในตราสินค๎า การตอบสนองหลังการซื้อBehavioristic Segmenting)  

การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market targeting) 
เป็นกิจกรรมในการประเมินผลและการเลือกสํวนตลาด  หรือหลายสํวนตลาดเป็น

เป้าหมาย การกําหนดตลาดเป้าหมายเป็ นงานที่ต๎องทําหลังจากการแบํงสํวนตลาด มี 2 
ขั้นตอน คือ 
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การประเมินสํวนของตลาด เป็นศึกษาสํวนตลาดใน 3 ด๎าน โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อเลือก
สํวนตลาดที่เหมาะสมเป็นเป้าหมายตํอไป 

1) ขนาดและความเจริญเติบโตของสํวนตลาด 
2). ความสามารถในการจูงใจโครงสร๎างสํวนตลาด 
3) วัตถุประสงค๑และทรัพยากรของบริษัท 
4) การเลือกสํวนตลาด มี 3 แนวทางเลือกในการเลือกตลาดที่จะเข๎าไปคือ 
การตลาดที่ไมํแตกตํางหรือการตลาดที่เหมือนกัน ( Undifferentiated marketing) เป็น

วิธีการที่ไมํให๎ความสําคัญกับความแตกตําง โดยจะนําเสนอสินค๎าหรือบริการลักษณะเดียวใน
การตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าทั้งหมด 

1) การตลาดที่แตกตํางกัน ( Differentiated marketing) เกี่ยวข๎องกับการใช๎กลยุทธ๑ที่
หลากหลายเพื่อเข๎าสูํตลาดแตํละสํวนด๎วยกลยุทธ๑ที่แตกตํางกัน 

2) การตลาดมํุงเฉพาะสํวนหรือการตลาดแบบรวมกําลัง ( Concentrated marketing) 

โดยการเลือกตลาดเป้าหมายเพียงตลาดเดียว โดยต๎องการสร๎างสํวนแบํงตลาดในตลาดนั้นให๎

มากที่สุด 

การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Market Positioning) 
การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ ( Positioning) เป็นศาสตร๑และศิลป์ ในการหาจุด

เหมาะสมให๎กับผลิตภัณฑ๑หรือบริการกับสํวนตลาดของบริษัท ด๎วยการสร๎างความแตกตํางจากคูํ

แขํงขัน ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2548: 54-55) โดยการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑และบริการ

หรือร๎านค๎าเกี่ยวข๎องกับการให๎ร๎านค๎ารับรู๎ภาพลักษณ๑ เกี่ยวกับสินค๎าและคุณสมบัติของสินค๎า 

โดยมีการติดตํอสื่อสารผํานข๎อความขําวสารในที่บรรยายถึงผลประโยชน๑ของสินค๎าหรือบริการ 

วิธีการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ โดยทั่วไปกลยุทธ๑การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑มํุงไปที่

ลูกค๎า และคูํแขํงขัน โดยทั้งสองทางเกี่ยวข๎องกับการใช๎คุณประโยชน๑ของลูกค๎า นอกจากนั้นยัง

สามารถกา หนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ของบริษัทให๎มีภาพลักษณ๑ในเชิงเปรียบเทียบกับ

คุณประโยชน๑ของคูํแขํงขันได๎ และการกําหนดตําแหนํงทางการตลาดเป็นปัจจัยที่สําคัญในการ

สร๎างตราสินค๎าในตลาด 

กลยุทธ์ในการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 7 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1) การกําหนดตําแหนํงตามคุณสมบัติและผลประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑ ( Positioning by 

Product Attributes and Benefits) เป็นวิธีการที่ใช๎ทั่วไปในการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑เพื่อ
สร๎างความแตกตํางจากคูํแขํงขันด๎วยการนําเสนอคุณสมบัติและผลประโยชน๑ของสินค๎า บางครั้ง
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อาจใช๎วิธีการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑โดยใช๎คุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑มากกวําหนึ่งคุณสมบัติ
ก็ได๎ 

2) การกําหนดตา แหนํงผลิตภัณฑ๑ตามราคา/คุณภาพ ( Positioning by Price/Quality) 
เป็นการใช๎ลักษณะด๎านราคาและคุณภาพในการกําหนดตา แหนํงผลิตภัณฑ๑ เนื่องจากลูกค๎าสํวน
ใหญํมักจะรับรู๎วําสินค๎าที่มีราคาสูงยํอมแสดงถึงสินค๎าที่มีคุณภาพสูงด๎วย ตราสินค๎าในระดับสูง
มักใช๎ วิธีการนี้ในการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ และวิธีการอื่นในการใช๎ราคา/คุณภาพในการ
กําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ คือการมํุงเน๎นที่คุณภาพ หรือมูลคําของตราสินค๎าในระดับราคาที่
แตกตําง 

3) การกําหนดตําแหนํงตามการใช๎หรือการนําไปใช๎ ( Positioning by Use or 
Application) เป็นการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ของสินค๎า ตราสินค๎าให๎
สอดคล๎องกับการใช๎หรือนําไปใช๎กลยุทธ๑นี้สํวนใหญํใช๎ในการเข๎าสูํตลาด  โดยอาศัยการใช๎หรือ
การนําไปใช๎ รวมท้ังเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มการใช๎สินค๎าของบริษัท 

4) การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ตามระดับการใช๎ผลิตภัณฑ๑ ( Positioning by 
Product Class) ในบํอยครั้งที่บริษัทต๎องพบกับคูํแขํงขันที่ดําเนินการในระดับชั้นผลิตภัณฑ๑อื่น 
เชํน ผู๎ผลิตซีดีเพลงต๎องแขํงขันกับเครื่องเลํน MP3 ดังนั้นนอกเหนือไปจากการกําหนดตําแหนํง
ผลิตภัณฑ๑ให๎แตกตํางจากตราสินค๎าอื่น แตํยังต๎องกําหนดตําแหนํงให๎แตกตํางจากสินค๎าใน
ประเภทเดียวกันด๎วย 

5) การกําหนดตําแหนํงตามผู๎ใช๎สินค๎า (Positioning by Product Use) เป็นการกําหนด
ตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับกลุํมผู๎ใช๎สินค๎า 

6) การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ตามคูํแขํงขัน (Positioning by Competitor) เป็นการ
กําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ที่มํุงเน๎นไปที่การพิจารณาตําแหนํงของคูํแขํงขัน วิธีการนี้จึงเป็นการ
กําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑คล๎ายกับคูํแขํงขันในระดับชั้นผลิตภัณฑ๑เดียวกันหรือในประเภท
เดียวกัน 

7) การกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑ตามสัญลักษณ๑ของสังคม ( Positioning by Cultural 
Symbols) เป็นการกําหนดตําแหนํงผลิตภัณฑ๑โดยใช๎สัญลักษณ๑จากสังคมมาสร๎างความแตกตําง
จากคูํแขํงขัน  ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (2548: 55-58) 
 

2.2.3.3 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)  

กลยุทธ์ CRM ในการรักษาลูกค้าปัจจุบัน หาลูกค้าใหม ่ดึงลูกค้าเก่า 

เกษม พิพัฒน๑เสรีธรรม (2553) ได๎นําเสนอแนวทางในการใช๎ CRM รักษาลูกค๎าปัจจุบัน 

หลักการสําคัญคือการสร๎างคุณคําเพิ่ม (Value Added) ให๎แกํลูกค๎าโดยออกแบบโปรแกรม CRM 

ที่เพิ่มผลประโยชน๑ให๎ลูกค๎าในระยะยาวเม่ือลูกค๎าทําการซื้อสินค๎าของบริษัทนานขึ้น ทั้งนี้ต๎อง
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เป็นโปรแกรมที่บริษัทยังมีกําไรด๎วย เชํนในกรณีที่ลูกค๎าของบริษัทเป็นธุรกิจ ทํานสามารถ

กําหนดโปรแกรมที่ชํวยลูกค๎าในเรื่องตํอไปนี้ 

 ลดกระบวนการทํางานของลูกค๎าในการซื้อสินค๎าของบริษัทด๎วยระบบ “One Stop 
Service” คือลูกค๎าสามารถติดตํอที่จุดเดียว ไมํต๎องผํานกระบวนการหลายขั้นตอน หรือระบบ
การสั่งซื้อทางอินเทอร๑เน็ต หรือผําน Call Center หรือการจัดสํงภายในเวลาที่รวดเร็ว โปรแกรม
เหลํานี้ยํอมชํวยให๎การทํางานของลูกค๎ารวดเร็ว ประหยัดคําใช๎จําย และทําให๎ลูกค๎ารักบริษัทมาก
ขึ้น 

 ลดของเสีย/สินค๎าซํอมแซมให๎ลูกค๎า ด๎วยการตรวจสอบคุณภาพสินค๎า กํอนสํงมีการ
รับประกันคุณภาพ หากสินค๎าเกิดความเสียหาย ก็มีระบบการตรวจสอบและชดใช๎ที่รวดเร็ว  

 ลดจํานวนสินค๎าคงคลังของลูกค๎า ด๎วยการแนะนําปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสม การ
จัดสํงสินค๎าที่รวดเร็ว (Just-in -Time) การเพิ่มรอบการสํงสินค๎าพิเศษในชํวงเทศกาล 

 การลดคําใช๎จํายในการบริหารงานของลูกค๎า ด๎วยการใช๎เทคโนโลยี การสั่งซื้อสินค๎า
และการโอนเงินชําระคําสินค๎าทางอินเทอร๑เน็ต การมีระบบเอกสารและขั้นตอนการทํางานที่สั้น
ไมํยํุงยาก ลูกค๎าสามารถตามความคืบหน๎าของงานได๎งําย  

โปรแกรม CRM ทั้งหมดที่กลําวมาข๎างต๎น ออกแบบโดยคํานึงถึง “การเพิ่มคุณคํา” หรือ 

“ประโยชน๑” ให๎ลูกค๎า โดยเน๎นการลดคําใช๎จํายของลูกค๎าเป็นหลัก ซึ่งการจะทําเชํนนั้นได๎ 

พนักงานทุกระดับของบริษัทต๎องรํวมมือรํวมใจกัน ไมํทํางานเฉพาะในหน๎าที่ของตนและปัด

ความรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ บริษัทอาจจะสร๎างเงื่อนไขให๎ลูกค๎าเปลี่ยนใจไปซื้อสินค๎าของคูํแขํงลําบากขึ้น 

ด๎วยกลยุทธ๑ที่เรียกวํา “Lock In” เชํน กําหนดเวลารับประกัน 3 ปีเม่ือลูกค๎าซื้อสินค๎า หรือ

กําหนดคุณสมบัติของสินค๎าให๎แตกตํางเฉพาะ (Special Specification) หรือให๎คะแนนสะสม

แบบทวีคูณเมื่อลูกค๎าซื้อสินค๎าจากบริษัทนานขึ้น เชํนให๎คะแนนสะสมเป็น 2 เทําในการซื้อปีที่ 3 

เป็นต๎น 

แนวทางในการใช้ CRM หาลูกคา้ใหม ่

 ตามที่ทราบกันดีวํา ต๎นทุนของการหาลูกค๎าใหมํมากกวําต๎นทุนการรักษาลูกค๎าเกํา หาก

ทํานใช๎กลยุทธ๑ CRM กับลูกค๎าปัจจุบันได๎ผลดี ลูกค๎าปัจจุบันจะเป็นผู๎แนะนําลูกค๎าใหมํมาให๎ทําน 

และเป็นลูกค๎าอ๎างอิงในการหาลูกค๎าใหมํได๎อีกด๎วย การใช๎ CRM หาลูกค๎าใหมํสามารถทําได๎ดังนี ้

 จัดตั้ง Call Center เพื่อให๎ข๎อมูลสินค๎าของบริษัทแกํผู๎สนใจทั่วไป หมายเลข Call 
Center สามารถระบุไว๎บนบรรจุภัณฑ๑ของสินค๎า หรือในสื่อที่ใช๎ในการโฆษณา 
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 ใช๎โปรแกรม “Member get Member” กลําวคือให๎ผลประโยชน๑แกํลูกค๎าปัจจุบันที่
แนะนําลูกค๎าใหมํให๎บริษัท 

 ทําการประชาสัมพันธ๑ /สํงเสริมการขายรํวมกับสินค๎าที่มีลูกค๎าเป้าหมายกลุํม
เดียวกัน เชํน บริษัทการบินไทยทําบัตรสมาชิก “Orchid Plus” รํวมกับสายการบินอื่นๆ โรงแรม 
ร๎านอาหาร และบริษัทให๎เชํารถ เป็นต๎น 
 หลักการสําคัญของกลยุทธ๑นี้คือ สร๎างความพอใจให๎ลูกค๎าปัจจุบัน เพื่ อใช๎เป็นลูกค๎า

อ๎างอิงในการหาลูกค๎าใหมํ ทั้งนี้ ต๎องไมํทําให๎ลูกค๎าปัจจุบันรู๎สึกวําถูกใช๎เป็นเครื่องมือในการชํวย

บริษัทหาลูกค๎า แตํต๎องทําให๎ลูกค๎าปัจจุบันรู๎สึกอยากบอกสิ่งดีๆ ให๎ลูกค๎าใหมํ 

แนวทางในการใช้ CRM ดึงลูกค้าเก่าให้กลับมา 

 เป็นการยากกวํา 2 วิธีการแรก ที่จะดึงลูกค๎าเกําที่จากไปให๎กลับมาซื้อสินค๎าของบริษัท

ใหมํ อยํางไรก็ตาม ถ๎าเหตุผลที่ลูกค๎าเลิกซื้อสินค๎าของบริษัทไมํได๎เกิดจากความไมํพอใจในตัว

สินค๎า กระบวนการ CRM อาจชํวยให๎ลูกค๎าเกํากลับมาได๎ แตํอาจต๎องใช๎เวลายาวนาน เพราะ

ลูกค๎าอาจจะจงรักภักดีกับสินค๎าคูํแขํงในชํวงเวลาที่จากไป การใช๎กลยุทธ๑ CRM สําหรับลูกค๎า

กลุํมนี้ยังอยูํในแนวทางเดิมคือ ทําดีที่สุดกับลูกค๎าปัจจุบัน แล๎วใช๎ลูกค๎าปัจจุบันดึงลูกค๎าเกํา

กลับมา โดยเฉพาะลูกค๎าปัจจุบันที่มีอิทธิพลตํอกระบวนการตัดสินใจของลูกค๎าเกํา ซึ่งสามารถ

ทําได๎ ดังนี ้

 คํานวณอัตราสูญเสียลูกค๎าและวิเคราะห๑หาสาเหตุที่สูญเสีย เชํน ลูกค๎าไมํพอใจ
ผลิตภัณฑ๑ ก็ต๎องปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ ลูกค๎าไมํพอใจการบริการก็ต๎องปรับปรุงการบริการ  หรือ
ลูกค๎าพ๎นชํวงที่จะซ้ือสินค๎าของบริษัทแล๎ว เชํนวัยเลยที่จะใสํเสื้อผ๎าในสไตล๑ของบริษัท เป็นอยําง
นี้คงทําให๎ลูกค๎ากลับมาลําบาก นอกจากใช๎ลูกค๎าแนะนําลูกค๎าใหมํมาให๎ 

 แบํงกลุํมลูกค๎าที่สูญเสียไปตาม “มูลคําลูกค๎า” (Customer Lifetime Value) โดยให๎
ความสําคัญกับลูกค๎าที่มีมูลคําสูงกํอน 

 จัดระบบรับคําติชมจากลูกค๎าที่มีประสิทธิภาพ และให๎รางวัลจูงใจพนักงานที่
สามารถแก๎ไขปัญหาความไมํพอใจของลูกค๎า 

 กําหนดโปรแกรมที่ให๎สิทธิประโยชน๑ลูกค๎าเกํากํอน เชํน การเชิญลูกค๎าเกํากลับมา
ซื้อสินค๎าของบริษัทใหมํด๎วยเงื่อนไขพิเศษ หรือราคาลดพิเศษ ทั้งนี้ ต๎องทราบสาเหตุที่ทําให๎
ลูกค๎าจากไปและแก๎ไขปัญหาน้ันได๎เรียบร๎อยแล๎ว 

 ปรับปรุงฐานข๎อมูลของลูกค๎าให๎ทันสมัยอยูํเสมอ 
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โปรแกรม CRM ที่ออกแบบอยํางเหมาะสมยํอมสามารถชํวยในการรักษาลูกค๎าปัจจุบัน 

หาลูกค๎าใหมํและดึงลูกค๎าเกํากลับมา ที่สําคัญคือ ต๎องเริ่มด๎วยการเลือกลูกค๎าที่เหมาะสม อําน

ความต๎องการของลูกค๎าให๎ออกชัดเจนสร๎างความสัมพันธ๑กับลูกค๎าอยํางสมํ่าเสมอ และมีการ

ติดตามประเมินผลอยูํตลอดเวลา 

2.2.3.4 Benchmarking : เบ็นช์มาร์คกิ้ง  

ไพเราะ คณะพูล (2553) เครื่องมือการพัฒนาองค๑กรตามแนวทางการจัดการสมัยใหมํ 

           Benchmarking คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ และ

แลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) กับองค๑กรอื่นภายใต๎กฎกติกาสากล โดยมี

แนวคิดวํา องค๑กรใดองค๑กรหนึ่งนั้นไมํได๎เกํงไปทุกเรื่อง มีองค๑กรที่เกํงกวําในบางเรื่อง 

          ดังนั้นการศึกษาจากประสบการณ๑ตรงขององค๑กรอื่น แล๎วนํามาประยุกต๑ให๎เหมาะสม จะ

ชํวยประหยัดเวลาและลดการดําเนินงานแบบลองผิดลองถูก ทําให๎ทราบถึงศักยภาพหรือขีด

ความสามารถที่แท๎จริงขององค๑กรของตนเอง ทําให๎สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ

เพิ่มศักยภาพในการแขํงขัน 

Benchmarking จึงเป็นเส๎นทางลัดสูํความเป็นเลิศอยํางก๎าวกระโดด ผลที่ได๎รับจากการ
ทํา Benchmarking คือทําให๎รู๎วําใครหรือองค๑กรใดเป็นผู๎ปฏิบัติได๎ดีที่สุดและมีวิธีปฏิบัติอยํางไร 
เพื่อองค๑กรอื่นจะนํามาปรับปรุงผลการดําเนินงานของตน โดยเลือกสรรและนําวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศเหลํานั้น ไปประยุกต๑ใช๎ในกระบวนการทํางานของตนเอง ซึ่งไมํใชํการลอกเลียนแบบแตํเป็น
การสร๎างสรรค๑ผลงานใหมํๆอันเกิดจากการเรียนร๎ู 

ปัจจุบันเรื่องที่ได๎รับความนิยมในการทํา Benchmarking ได๎แกํ เรื่องเทคโนโลยีระบบ
สารสนเทศ เรื่องการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานเรื่องการจัดการเอกสารควบคุมเรื่องความพึงพอใจ
ของลูกค๎าเรื่องการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นต๎น 

ความหมายของ Benchmarking, Benchmark และ Best Practices เพื่อเป็นการสร๎าง
ความเข๎าใจที่ตรงกัน ความหมายของคําวํา Benchmarking, Benchmark และ Best Practices 
สามารถสรุปได๎ดังนี้คือ 

 Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ๑ บริการ และวิธีการ

ปฏิบัติกับองค๑กรที่สามารถทําได๎ดีกวํา เพื่อนําผลของการเปรียบเทียบมาใช๎ในการปรับปรุง

องค๑กรของตนเอง เพื่อมํุงสูํความเป็นเลิศในธุรกิจ 

http://www.gotoknow.org/profiles/users/benjawon
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Benchmark คือเกณฑ๑เปรียบเทียบสมรรถนะ ที่ให๎ความสําคัญในเรื่องของการวัด

เปรียบเทียบความสามารถ โดยมีนัยที่แสดงถึงวําผู๎ที่ดีที่สุดหรือเกํงที่สุด คือต๎นแบบที่ผู๎อื่นจะใช๎

วัด เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง 

 Best Practices คือวิธีการปฏิบัติที่ทําให๎องค๑กรประสบความสําเร็จ หรือคือการปฏิบัติที่นําให๎

องค๑กรสูํความเป็นเลิศ โดยมีคุณลักษณะที่สําคัญ คือ มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศอยํางเห็นได๎ชัด มี

สํวนสําคัญที่ทําให๎ผลการดําเนินงานเป็นเลิศ ได๎รับการยอมรับจากบุคคลหรือองค๑กรที่เชื่อถือ  

ได๎รับการยอมรับจากลูกค๎าและผู๎สํงมอบเป็นจํานวนมาก ทําซ้ําได๎ แสดงผลลัพธ๑เชิงปริมาณที่ 

เป็นท่ียอมรับ/วัดผลได๎ 

ประเภทของ Benchmarking 

สามารถแบํงประเภทของ Benchmarking ได๎เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 

1.การแบํงประเภทตามวัตถุประสงค๑ของการทํา Benchmarking 

2.การแบํงประเภทตามผู๎ที่เราไปเปรียบเทียบด๎วย 

การแบํงประเภทหลักตามวัตถุประสงค๑ของการทํา Benchmarking สามารถแบํงเป็น

ประเภทยํอยที่เฉพาะเจาะจง ได๎ 4 ประเภทยํอย คือ 

 Performance Benchmarking (Result Benchmarking) 
 Process Benchmarking 
 Product Benchmarking (Customer Satisfaction Benchmarking) 
 Strategy Benchmarking 

 

Performance Benchmarking (Result Benchmarking) 

 เป็นการเปรียบเทียบเฉพาะผลของการปฏิบัติงาน หรือตัวชี้วัดระหวํางเราและคูํ
เปรียบเทียบ เพื่อดูความสามารถในการปฏิบัติของกิจกรรม  หรือผลลัพธ๑การทํางานของ
กระบวนการตําง ๆ วําเป็นอยํางไร 

 เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขเพื่อบอกให๎องค๑กรรับทราบวํา ขณะนี้สถานการณ๑ของ

องค๑กรเป็นอยํางไร มีจุดอํอนจุดแข็งตรงไหน 
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Process Benchmarking 

 เป็นการเปรียบเทียบกระบวนการทํางานหรือวิธีการปฏิบัติงานระหวํางองค๑กรเรากับ
องค๑กรอื่น โดยเน๎นการเรียนรู๎วิธีการปฏิบัติที่ดีจากองค๑กรอื่นเพื่อนํามาปรับปรุงองค๑กรของ
ตนเอง 

 เป็นที่นิยมมาก เพราะกํอให๎เกิดนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงใหมํๆ สามารถที่จะ
ตอบคําถามได๎วํา องค๑กรท่ีมีการปฏิบัติที่ดีนั้นเขาทําได๎อยํางไร 

 เป็นที่มาของการค๎นหา วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) สามารถทําได๎ทั้ง

กระบวนการธุรกิจ กระบวนการสนับสนุน และกระบวนการบริหารจัดการ 

Product Benchmarking (Customer Satisfaction Benchmarking) 

 เป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค๎าวําลูกค๎ามีความพึงพอใจสูงสุดใน
คุณลักษณะใดของสินค๎า 

 นิยมทําในสินค๎ากลุํมท่ีเป็นเทคโนโลยีหรือสินค๎าบริการที่ต๎องตามแฟชั่น 

Strategy Benchmarking                 

  เป็นการเปรียบเทียบกลยุทธ๑ระหวํางองค๑กรเรากับองค๑กรที่ประสบความสําเร็จใน
ด๎านการวางกลยุทธ๑ 

  สํวนใหญํจะเป็นองค๑กรที่มีประวัติความอยูํรอดมายาวนานหรือประสบความสําเร็จ
ด๎านธุรกิจอยํางตํอเนื่อง 
 
2.2.3.5 ระบบสารสนเทศกับการธ ารงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ 

           Alvin Toffler (1990) กลําวในหนังสือ "อํานาจใหมํ (Power Shift)" โดยสรุปวํา โลก

กําลังเคลื่อนเข๎าสังคม อนาคต ที่มีความ แตกตําง จากอดีตอยํางชัดเจน โดย องค๑ ประ กอบ 

ของอํานาจกําลังย๎ายมุม จากพลังอํานาจของเงินตรา และความรุนแรง  ไมํสูํพลังอํานาจของ

ความรู๎ ซึ่ง ประกอบด๎วยการได๎มาของข๎อมูลขําวสารที่มีคุณภาพ และความสามารถ ในการ

ประยุกต๑ ข๎อมูลขําวสาร ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยบุคคล ที่สามารถนําความรู๎ที่ได๎รับมาใช๎

ในการทํางานอยําง ถูกต๎องและเหมาะสม จะกํอให๎เกิดประโยชน๑แกํทั้งตนเองและระบบที่เขาเป็น

สมาชิกปัจจุบันเม่ือ องค๑การ สามารถ พัฒนาผลิตภัณฑ๑หรือบริการที่มีคุณภาพและเป็นที่

ต๎องการของลูกค๎าไมํนานนักคูํแขํงขันก็จะสามารถสร๎างผลิตภัณฑ๑หรือบริการที่ใกล๎เคียงกัน หรือ

ที่เรียกวํา "ผลิตภัณฑ๑ เลียนแบบ (Copycats)" ได๎ในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยอาศัยวิธีการตําง ๆ 

เชํน การซื้อเทคโนโลยี วิศวกรรมย๎อนกลับ (Reverse Engineering) หรือการจารกรรม ทาง
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ความคิด เป็นต๎น นอกจากนี้ผลิต ภัณฑ๑ที่ออกใหมํของคูํแขํงอาจมีเทคโนโลยีและคุณสมบัติที่

ดีกวําของต๎นแบบ เนื่องจากคูํแขํงสามารถเรียนรู๎จาก เทคโนโลยีและ ข๎อมูลที่ได๎รับจากธุรกิจ

ของเรา ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาสําคัญของธุรกิจ ปัจจุบันคือ "องค๑การจะจะรักษาความสามารถใน

การแขํงขันได๎อยํางตํอเนื่องได๎อยํางไร" โดยเฉพาะสําหรับผู๎นําในตลาดที่ต๎องการ รักษา ความ

เป็นที่หนึ่งอยํางตํอเนื่อง Clemson และ Weber (1991) แนะนําแนวทางในการธํารงรักษาความ

ได๎เปรียบในการแขํงขัน 4 วิธี ดังตํอไปนี้ 

 1. ดําเนินการกํอน (First Mover) ธุรกิจสามารถสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันจาก

การผลิตสินค๎า หรือให๎บริการใหมํ แกํลูกค๎ากํอนคูํแขํง ตามแนวคิดที่วํา "การเป็นหนึ่งในตลาด

ยํอมดีกวําเป็นที่สอง ที่ดีกวํา" ถึงธุรกิจคูํแขํงจะ สามารถเข๎ามา ในตลาดหรือ สร๎างผลิตภัณฑ๑

และบริการที่คล๎ายคลึงกับเราได๎ แตํธุรกิจสามารถ สร๎างอิทธิพลในการกําหนดโครงสร๎างของ

ตลาดและการแขํงขัน สามารถทํากําไรที่สูง และถ๎าธุรกิจสามารถสร๎าง ความซื่อสัตย๑และบริการ

ขององค๑การ ขึ้นในกลุํม ลูกค๎าก็จะทําให๎การ ดําเนินงานของ ธุรกิจมีความม่ันคง 

 2. ผู๎นําด๎านเทคโนโลยี (Technological Leadership) ปัจจุบันเทคโนโลยีสมัย ใหมํ

โดยเฉพาะ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยสําคัญตํอการดําเนินธุรกิจ เราจะพบวําเทคโนโลยี

สารสนเทศเริ่มมีบทบาท ในการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันธุรกิจ จนได๎รับการยอมรับวํา

เป็นทรัพยากรที่สําคัญฯเชิงกลยุทธ๑ขององค๑การ ถ๎าธุรกิจสามารถเป็นผู๎นําในการนําเทคโนโลยีที่

ทัน สมัยมาประยุกต๑ในการทํางานแล๎ว นอกจากการพัฒนาผลิตภาพแล๎วธุรกิจยังสามารถสร๎าง

ภาพลักษณ๑ที่ดีในความรู๎สึกของผู๎บริโภค เชํน ธนาคารทหารไทยที่พยายามเป็นผู๎นําในการนํา

เทคโนโลยีมาใช๎บริการลูกค๎า เป็นต๎น 

 3. เสริมสร๎างนวัตกรรมอยํางตํอเนื่อง (Continuous Innovation) การเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วในปัจจุบัน สํงผลให๎ธุรกิจมีนวตกรรมของผลิตภัณฑ๑และบริการที่ตอบสนองความ

ต๎องการของลูกค๎าอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะทําให๎ลูกค๎าเกิดความพอใจ นอกจากนี้พัฒนาการที่

ตํอเนื่องยังทําให๎คูํแขํงไมํสามารถลอกเลียนแบบได๎ทัน แตํการพัฒนาที่รวดเร็วจะมีคําใช๎จํายด๎าน

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือ R&D สูงซึ่งผู๎บริหารต๎องพิจารณา

อยํางรอบคอบ กับผลได๎ผลเสียของการเป็นผู๎นําด๎านนวตกรรมกํอนตัดสินใจกําหนดตําแหนํง

ขององค๑การ 

 4. สร๎างต๎นทุนที่สูงในการเปลี่ยนแปลง (Create High Switching Cost) บางครั้งธุรกิจ

อาจพยายามสร๎างความไมํสะดวกสบายหรือคําใช๎จําย ที่สูงแกํลูกคํา ทั้งโดยทางตรงหรือ
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ทางอ๎อม ถ๎าเขาต๎องการจะเปลี่ยนไปใช๎ผลิตภัณฑ๑หรือบริการของคูํแขํง ซึ่งจะทําให๎ลูกค๎าต๎องคิด

อยํางรอบคอบ กํอนตัดสินใจใช๎ผลิตภัณฑ๑ หรือบริการ ของคูํแขํง 

 

2.2.3.6 Mobile Banking  

           Mobile Banking หรือธนาคารบนมือถือ ในชํวง 2 ปีที่ผํานมา ต๎องถือวํามีการพัฒนากัน

มากและเร็วในเมืองไทย และยังสามารถพัฒนาได๎อีกมาก ถือเป็นชํองทางที่สําคัญชํองทางหนึ่ง

ของธนาคาร  

สมัยนี้เรียกได๎วําคนเกือบทุกคน ทุกอาชีพ ทุกระดับรายได๎มีมือถือใช๎กันหมด เรียกได๎วํา

เป็นอวัยวะหนึ่งของคนในยุคสมัยนี้ไปแล๎วครับ ซึ่งมันก็มีวิวัฒนาการของตัวมันเอง จากเคยเป็น

ของโก๎หรู ฟุ่มเฟือย ราคาเครื่องละเป็นแสน ก็กลายมาเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวัน และก็กลาย

มาเป็นสิ่งที่ขาดไมํได๎ในปัจจุบัน แถมมีเงินไมํถึงพันก็ซื้อได๎แล๎วครับ  

จะวําไปแล๎วโทรศัพท๑มือถือก็มีการแบํงกลุํมตลาดตามประเภทผู๎ใช๎อยูํเหมือนกัน โดยเริ่ม

จากวัยที่เพิ่งเป็นวัยรุํน มือถือในกลุํมนี้จะมีลักษณะเรียบงําย ราคาไมํแพง คุ๎มคํา เหมาะสําหรับ

คนที่เริ่มใช๎เป็นเครื่องแรก เชํน เด็กมัธยมศึกษาตอนต๎น ประมาณวําราคาที่ซื้อจะไมํสะเทือนเงิน

ของพํอแมํมากนัก วัยรุํนตอนปลาย กลุํมนี้เคยใช๎มือถือมาแล๎วบ๎าง มือถือในกลุํมนี้จะเน๎นไปทาง

ฟังก๑ชันด๎านมัลติมีเดีย มีดีไซน๑ที่ทันสมัยถูกใจวัยรุํน ประมาณเด็กมัธยมตอนปลายถึงนักศึกษา

มหาวิทยาลัย  

ถ๎าแบํงตามไลฟ์สไตล๑ คนกลุํมใหญํจะมีวิถีชีวิตแบบมนุษย๑ออฟฟิศ ซึ่งมักจะชอบฟังก๑ชัน

ใหมํๆ สามารถเชื่อมตํอกับอุปกรณ๑ตํอพํวงอื่นๆ ที่สํานักงานได๎ บวกกับดีไซน๑และวัสดุดีๆ ชีวิต

เคลื่อนที่ กลุํมนี้ลักษณะงานจะอยูํนอกออฟฟิศหรือนอกบ๎านกวําครึ่งคํอนวัน มือถือในกลุํมนี้จึง

เน๎นความเป็นอุปกรณ๑เคลื่อนที่นอกเคหะสถาน สํวนใหญํต๎องมีลูกเลํนอยํางทีวี แบตเตอรี่ ต๎อง

ทนๆ  

วัยซีเนียร๑หลายๆ คนที่เคยซื้อมือถือให๎คุณพํอคุณแมํคงจะรู๎วําคุณสมบัติที่คนกลุํมนี้

ต๎องการ คืออะไร ฟังก๑ชันอะไรตํางๆ ไมํต๎อง ขอแคํตัวหนังสือในเมนูตัวโตๆ ปุ่มกดใหญํๆ เสียง

คุยเสียงริงโทนดังๆ ก็โดนใจสุดๆ แล๎ว คนรวย กลุํมสุดท๎ายนี้ไมํต๎องวิเคราะห๑อะไรมาก ไมํต๎อง

คํานึงถึงฟังก๑ชันอะไรให๎มากนัก เปลี่ยนมือถือแตํละครั้งไมํสะเทือนขนหน๎าแข๎ง ขออยํางเดียวต๎อง

อินเทรนด๑และแพง อารมณ๑ประมาณวํา จะดําหรือแดงขอแพงไว๎กํอน  
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 จบจากเรื่องมือถือก็มาตํอวํา ทําไมต๎องธนาคารบนมือถือ มองได๎ทั้งมุมของธนาคารและ

ลูกค๎า โดยเริ่มในมุมของลูกค๎า กลําวคือ ลูกค๎าจะได๎ความสะดวกสบายมากขึ้น บางคนอาจจะยัง

ไมํคํอยคุ๎นเคยกับธนาคารบนมือถือ เพราะเพิ่งมีมาไมํนาน แตํเชื่อวําคนสํวนใหญํจะคุ๎นเคยกับตู๎ 

ATM ดี  

ธนาคารบนมือถือก็เปรียบเสมือนมีตู๎ ATM ติดตัวไปตลอดเวลา หรือใครจะเรียกวํามีตู๎ 

ATM เป็นของตัวเองก็ไมํผิด คุณสามารถทําทุกอยํางได๎เหมือนตู๎ ATM ยกเว๎นแคํไมํสามารถกด

เงินสดออกมาจากโทรศัพท๑มือถือได๎แคํอยํางเดียว สบายขนาดไหนลองนึกภาพ เม่ือกํอนตอนยุค

ที่ ATM เกิดใหมํๆ ทุกคนชอบมากๆ เพราะไมํต๎องติดเงื่อนไขวําบํายสามโมงครึ่งธนาคารจะปิด 

ไมํสามารถทําธุรกรรมทางการเงินอะไรได๎ แตํพอมีตู๎ ATM กลางคืนดึกๆ ก็สามารถขับรถออกมา

ทําธุรกรรมทางการเงินได๎ที่ตู๎ ATM พอเวลาผํานมา การขับรถออกมาหาตู๎ ATM ก็เริ่มชักจะเป็น

ต๎นทุนของผู๎บริโภคไปเสียแล๎ว ก็ร๎องหาสิ่งที่มันสะดวกสบายกวํา ธนาคารบนมือถือจึงมาเติมเต็ม

ในสํวนนี้ เพื่อให๎เห็นภาพที่ชัดเจนขอยกตัวอยํางวํา ขนาดเข๎าห๎องน้ําอยูํคุณยังสามารถโอนเงิน 

ชําระคําบัตรเครดิต ชําระคําน้ําคําไฟฟ้าไปพร๎อมๆ กันได๎เลย  ในมุมของธนาคาร ปัจจุบัน

ธนาคารมีการแขํงขันที่รุนแรง และผู๎บริโภคในปัจจุบันมีความเป็นปัจเจกบุคคล (Individuality) สูง 

ทุกธนาคารก็พยายามที่จะเข๎าถึงตัวลูกค๎าให๎มากที่สุด การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ทางการเงินใหมํๆ ก็

ต๎องคํานึงถึงความต๎องการของลูกค๎าเป็นที่ตั้ง การสื่อสารประชาสัมพันธ๑ตํางๆ ก็พยายามไปยังที่

ผู๎บริโภคที่คาดวํานําจะเป็นกลุํมลูกค๎าไปใช๎ชีวิตอยูํ ก็จะตามไปโฆษณาทั้งบนรถไฟฟ้า ทั้งตาม

ห๎างสรรพสินค๎า เป็นต๎น  

ทุกธนาคารอยากให๎ผู๎บริโภคนึกถึงตลอดเวลา จึงพยายามเข๎าไปในชีวิตประจําวันของ

ผู๎บริโภค เรียกวําตั้งแตํเช๎าตื่นมา จนถึงเข๎านอน ยิ่งเข๎าไปในฝันได๎ด๎วยยิ่งดี ลองนึกดูนะครับวํามี

วิธีใดบ๎างที่จะไปอยูํกับผู๎บริโภคได๎ตลอดเวลา ห๎างสรรพสินค๎าคนก็ไมํได๎ไปทุกวัน รถไฟฟ้าก็ขึ้น

แคํตอนเช๎ากับตอนเย็น หนังสือพิมพ๑ก็ไมํได๎อํานท้ังวัน มีอะไรบ๎างที่คนเราติดตัวตลอดเวลาและ

ทุกวัน มีสองอยํางครับที่คนเราติดตัวตลอดเวลาและทุกวัน และไมํคํอยเปลี่ยน และไมํคํอยลืม

ด๎วย คือ กระเป๋าสตางค๑และโทรศัพท๑มือถือ  

           ธนาคารจึงมีทางเลือกอยูํสองทาง วําจะเข๎าไปอยูํในกระเป๋าสตางค๑ของเขาหรือใน

โทรศัพท๑มือถือของเขา นั้นคือบางสํวนท่ีตอบวําทําไมต๎องธนาคารบนมือถือ ซึ่งยังไมํนับรวมวํา

เป็นชํองทางที่ต๎นทุนต่ํามากๆ ที่ผํานมาก็มีหลายธนาคารออกมาพัฒนาธนาคารบนมือถือ บาง

ธนาคารก็พัฒนาอยูํบนระบบที่เรียกวําต๎องเป็นมือถือรุํนดีหนํอยถึงจะใช๎ ได๎ แตํบางธนาคารก็
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พัฒนาอยูํบนหลายระบบและหลายรูปแบบ และให๎ลูกค๎าเลือก เพื่อตอบสนองทุกกลุมํ มือถือทุก

รุํน เรียกวํา ทุกเครื่อง ทุกคําย ใช๎ได๎หมด  

           ลําสุดกระแส 3G ที่กําลังมาแรง ก็ได๎ยินวําธนาคารกสิกรไทยเปิดตัวธนาคารบนมือถือ

บนระบบ 3G ซึ่งจะสํงผลให๎การทําธุรกรรมทางการเงินนั้นนอกเหนือจากจะเร็วขึ้น อีกหนํอยใน

อนาคตก็คงทําธุรกรรมทางการเงินได๎หลากหลายขึ้นบนมือถือ เชํน สามารถใสํ VDO Streaming 

ที่เป็นการแนะนําบริการทางการเงินใหมํๆ อีกหนํอยคนที่ใช๎ระบบ 3G อาจจะสามารถคุยกับ Call 

Center แบบเห็นหน๎ากันได๎ โดยผํานทาง Real-Time VDO เป็นต๎น  

          ใครท่ีเคยใช๎ธนาคารบนมือถือแล๎ว ผมเชื่อวําเกือบจะทุกคนจะติดใจ เพราะสามารถทํา

ธุรกรรมทางการเงินได๎ทุกที่ ทุกเวลาจริงๆ ผมก็คนหนึ่งที่ติดใจไปเสียแล๎ว เดี๋ยวนี้ไมํต๎องไป

หงุดหงิดยืนตํอคิว ATM ยาวๆ อีกแล๎วครับ มือถือทุกรุํน สามารถใช๎บริการธนาคารบนมือถือได๎

หมดครับ WePlan Money Buddy - bloggang.com (2554) 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

           พรพรรณ ช๎างงาเนียม (2553) ได๎ศึกษาเรื่องลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและ
พฤติกรรมการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ของลูกค๎า
ธนาคารในกรุงเทพมหานคร สามารถนําไปใช๎เป็นประโยชน๑ในการกําหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาบริการให๎เหมาะสมได๎ โดยผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ ดังนี ้
          1. จากการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเพศหญิงมากกวําเพศชายแตํมีจํานวนไมํ
มากนัก สํวนอายุระหวําง 21 – 30 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และ
รายได๎12,001 – 24,000 บาทมีจํานวนมากที่สุดที่ใช๎บริการ ทําให๎ธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรม
ทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) สามารถกําหนดกลุํมเป้าหมาย ทําการตลาด
และพัฒนาบริการให๎เหมาะกับลักษณะของกลุํมเป้าหมาย 
          2. ธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ควร 
รักษามาตรฐานความพึงพอใจในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงิน ผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile 
Banking) ด๎านบริการในสํวนของคุณคําที่ลูกค๎าได๎รับ และด๎านระบบในสํวนของความปลอดภัย 
เนื่องจาก ผลการวิจัยพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสํวนดังกลําวในระดับมากที่สุด 
ดังนั้น ธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ควร 
พัฒนาการให๎บริการทางการเงินให๎มีความหลากหลายมากขึ้น มีความแมํนยํา ถูกต๎องของข๎อมูล 
รวมถึงมีการเปิดใช๎บริการได๎หลากหลายบัญชีภายในเบอร๑โทรศัพท๑เดียวกัน และการแจ๎งข๎อมูล
กลับอยํางความรวดเร็วหลังจากการทําข๎อมูลเสร็จ สํวนความพึงพอใจด๎านระบบในสํวนของ
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ความปลอดภัย ควรมีความเข๎มงวดในเร่ืองรหัสผํานกํอนเข๎าใช๎งาน รวมถึงการลงทะเบียนใช๎งาน
ในครั้งแรกต๎องแสดงถึงความปลอดภัยในการเก็บข๎อมูล และต๎องมีการสร๎างความม่ันใจในระบบ
ป้องกันการขโมยอยํางสม่ําเสมอ 
          3. ธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ควรมี 
การปรับปรุงและพัฒนาในด๎านบริการในสํวนของการติดตํอสื่อสาร ด๎านระบบในสํวนของรูปแบบ
ทางกายภาพเพิ่มขึ้น เนื่องจาก ผลการวิจัยพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจสํวน
ดังกลําวในระดับน๎อยที่สุดของแตํละด๎าน ดังนั้นในด๎านบริการในสํวนของการติดตํอสื่อสาร 
ธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ควรพัฒนาทักษะ 
และความรู๎ความสามารถของพนักงานผู๎รับสมัครใช๎บริการและศูนย๑ลูกค๎าสัมพันธ๑ (Call Center) 
ให๎สามารถตอบปัญหา และให๎ความชํวยเหลือในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินผําน
โทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ได๎อยํางชัดเจน ถูกต๎อง รวมถึงมีการแจ๎งขําวสารเกี่ยวกับ
การสํงเสริมการตลาดอยํางทั่วถึงและสมํ่าเสมอ สํวนด๎านระบบในสํวนของรูปแบบทางกายภาพ 
ธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ควรมีการพัฒนา
รูปแบบความสวยงามของหน๎าจอการใช๎งานให๎มีความนําสนใจดึงดูดการใช๎งาน  มีการลําดับ
ขั้นตอนการใช๎งานท่ีเข๎าใจงําย ไมํซับซ๎อน ภาษาที่ใช๎สื่อสารเข๎าใจงําย และจํานวนขั้นตอนในการ
ทํางานไมํควรมีมากเกินไปหรือควรลดขั้นตอนที่ไมํสําคัญลงไปเพื่อให๎เกิดความสะดวก  รวดเร็ว
ในการใช๎งานมากขึ้น 
           4. จากการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามนึกถึงประโยชน๑ที่ได๎รับจากการใช๎บริการ
มากที่สุดคือ เรื่องความสะดวกในการใช๎งาน ดังนั้น ธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผําน 
โทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ควรมีการเพิ่มการให๎บริการธุรกรรมทางการเงินให๎มีความ 
หลากหลาย และให๎มีความสะดวกมากขึ้นเชํน การสร๎างความสะดวกในการชําระคําสินค๎า/
บริการตํางๆ โดยการมีรหัสผํานเพื่อจํายคําสินค๎า/บริการตํางๆ ไมํจําเป็นต๎องจําเลขบัญชี
ทั้งหมด รวมถึงมีการให๎บริการเทียบเทํากับการใช๎บริการตู๎ ATM และบริการผํานทาง
อินเตอร๑เน็ต 
          5. จากการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการโอนเงิน และชําระคําสินค๎า
และบริการบํอยที่สุด ดังนั้น ธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile 
Banking) ควรปรับปรุง ขั้นตอนในการเข๎าใช๎บริการการโอนเงิน และชําระคําสินค๎าและบริการ 
ดังกลําวให๎สามารถเข๎าถึงได๎งํายขึ้น โดยจัดไว๎ในสํวนแรกๆ ของหน๎าจอการใช๎งาน สํวนบริการ
ชําระบัตรเครดิต จํายคําสาธารณูปโภค และบริการเติมเงินโทรศัพท๑มือถือสํวนใหญํไมํเคยใช๎
บริการ ดังนั้นธนาคารผู๎ให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) 
ควรจัดการสํงเสริมการตลาดเพื่อเป็นการกระตุ๎นให๎เกิดการใช๎บริการมากขึ้น 
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           อภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ๑ (2553) ได๎ศึกษาเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมการใช๎บริการ
ธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา 
          1. ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุ 25-34 ปี สถานภาพโสด มี
การศึกษา 
ระดับปริญญาตร ีมีอาชีพพนักงานบริษัท และสํวนใหญํมีรายได๎ตํอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป 
           2. ทัศนคติของลูกค๎าที่มีตํอกลยุทธ๑ทางการตลาดบริการในทุกๆด๎านอยูํในระดับดี โดย
ด๎านข้ันตอนการใช๎งานธุรกรรมทางการเงินเป็นด๎านท่ีมีความสําคัญสูงสุด รองลงมาได๎แกํ ด๎าน 
ภาพลักษณ๑ของธุรกรรมทางการเงิน ด๎านความปลอดภัยจากการทําธุรกรรมทางการเงิน ด๎าน
ความสะดวกในการใช๎งานธุรกรรมทางการเงิน และด๎านความถูกต๎องในการทําธุรกรรมทางการ
เงิน ตามลําดับ 
           3. ระเวลาเฉลี่ยในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือของผู๎ตอบแบบสอบถาม
อยูํที่ประมาณ 9 เดือน สํวนความถี่ในการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือตํอเดือนเฉลี่ย
อยูํที่ประมาณ 3 ครั้ง/เดือน ผู๎ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการใช๎บริการด๎านวัตถุประสงค๑ใน
การใช๎บริการอยูํในระดับต่ํา โดยมีพฤติกรรมในระดับสูงและมีคําเฉลี่ยสูงสุดในการใช๎บริการเพื่อ
สอบถาม ยอดเงินคงเหลือ สํวนพฤติกรรมการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือโดยทั่วไป
อยูํในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมการใช๎บริการอยูํในระดับสูงในเรื่องใช๎บริการธุรกรรมทาง
การเงินบนมือถือเพราะสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดคําใช๎จํายมากกวํา 
 

อังครักษ๑ มีวรรณสุขกุล (2553) ได๎ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลตํอความตั้งใจใช๎ธุรกรรม
การเงินผํานนวัตกรรม 3G ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สรุปผลการศึกษา กลุํม
ตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด อายุระหวําง 25-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 15,001-30,000 บาท 
ผลการวิจัยพบวํา กลุํมตัวอยํางใช๎ธุรกรรมการเงินของธนาคารเฉลี่ยตํอเดือน 1-5 ครั้ง นอกจาก
รายการฝาก-ถอน จะใช๎ธุรกรรมการเงินประเภทโอนเงินมากที่สุด โทรศัพท๑เคลื่อนที่ที่ใช๎ในการ
โทรและเชื่อมตํออินเทอร๑เน็ตมากที่สุด คือ ระบบดีแทค บริการเสริมที่นิยมใช๎มากที่สุด คือรับ-สํง
ข๎อความ รูปภาพ (SMS, MMS) และเคยใช๎ธุรกรรมการเงินผําน GPRS/ EDGE/ 3G ของ
ธนาคารไทยพาณิชย๑ มากที่สุด  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบวํา การรับรู๎ประโยชน๑ การรับรู๎ 
ความงํายในการใช๎งาน ทัศนคติ การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง ความเชื่อม่ันในการออนไลน๑ มีผลตํอ
ความตั้งใจใช๎ธุรกรรมการเงินผํานนวัตกรรม 3G อยํางมีนัยสาคัญ นอกจากนี้การศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัยโดยรวม พบวําตัวแปรที่สามารถใช๎พยากรณ๑ความตั้งใจใช๎ธุรกรรมการเงินผําน
นวัตกรรม 3G ประกอบด๎วย การรับรู๎ประโยชน๑ ทัศนคติ การคล๎อยตามกลุํมอ๎างอิง และความ
เชื่อม่ันในการออนไลน๑ 
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             1. ผลจากการวิจัยทําให๎ทราบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามที่ใช๎บริการธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือเป็นผู๎ที่มีอายุไมํเกิน 44 ปี เป็นผู๎ที่มีรายได๎ตํอเดือนสูงกวํา 10,000 บาท เป็นผู๎ที่มี
สถานภาพโสดและสมรสเทํานั้น และเป็นผู๎ที่มีการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวําเทํานั้น จากผล
ดังกลําวแสดงให๎เห็นวําบริการธุรกรรมทางการเงินบนมือถือยังไมํสามารถทําการตลาดกับบุคคล
ที่มีลักษณะทางประชากรแตกตํางไปจากรายการที่กลําวมาข๎างต๎น จึงมีข๎อเสนอแนะวําผู๎ให๎
บริการอาจจะต๎องมีการปรับปรุงกลยุทธ๑ทางการตลาดเพื่อตอบสนองตํอกลุํมลูกค๎าทุกระดับและ
ทุกคน ให๎บริการมีการกระจายตัวไปสูํลูกค๎าแตํละกลุํมที่มีลักษณะทางประชากรที่หลากหลาย
เพื่อเข๎าชิงสํวนแบํงทางการตลาดให๎มากกวําขึ้น 
           2. ผลจากการวิจัยทําให๎ทราบวํากลยุทธ๑ทางการตลาดบริการในทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
ขั้นตอนการใช๎งานธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ ความสะดวกในการใช๎งานธุรกรรมทางการเงิน
บนมือถือความถูกต๎องในการทําธุรกรรมทางการเงินบนมือถือ  ความปลอดภัยจากการทํา
ธุรกรรมทางการเงินบนมือ และภาพลักษณ๑ของธุรกรรมทางการเงินบนมือถือมีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือทุกด๎าน แสดงวํากลยุทธ๑ทางการตลาดทุก
ด๎าน ทุกรูปแบบมีความสัมพันธ๑ โดยตรงและขึ้นอยูํกับกลยุทธ๑ทางการตลาดเป็นสําคัญ ผู๎
ให๎บริการที่มีกลยุทธ๑ที่ดีกวําจะสามารถชํวงชิงสํวนมากทางการตลาดได๎มากกวําคูํแขํงทาง
การค๎าอยํางแนํนอน 
 
          ธันวรัฐ ธีระวิทย๑ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการธนาคาร 
อิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) พบวํา ลูกค๎าของธนาคารไทยพาณิชย๑ 
จํากัด (มหาชน) สํวนใหญํเป็นคนชั้นกลางที่เพิ่งกํอรํางสร๎างตัว รายได๎ 10,000-20,000 บาท 
อาย ุ20-30 ปี กวํา 7 ใน 10 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมากกวําครึ่งหนึ่งของกลุํมตัวอยําง
เคยใช๎บริการซึ่งสอดคล๎องกับธรรมชาติของผู๎ใช๎เทคโนโลยีการสื่อสารโดยทั่วไป ที่ต๎องเป็นคนรุํน
หนุํมสาว ซึ่งมีขีดความสามารถในการใช๎งานอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑และเครือขํายอินเตอร๑เน็ตได๎
เป็นอยํางดี นอกจากนี้ ประมาณ 1 ใน 3 ใช๎บริการประมาณสัปดาห๑ละครั้ง โดยระดับความรู๎ของ
กลุํมตัวอยํางเกี่ยวกับการให๎บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคารไทยพาณิชย๑  จํากัด 
(มหาชน) สํวนใหญํจะใช๎บริการในการสอบถามข๎อมูลของบัญชีตนเองเป็นหลัก สํวนการโอนเงิน 
ซื้อขายหนํวยลงทุน หรือการอายัดเช็คยังมีปริมาณน๎อย ซึ่งประเด็นที่ลูกค๎าใช๎บริการนั้นจะเป็น
เรื่องที่มีความสําคัญน๎อย เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับข๎อมูลมากกวําที่จะใช๎ในเรื่องที่สําคัญมากๆ เพราะ
ยังไมํไว๎ใจในความถูกต๎องของระบบ 
 
          กฤชติน ศิริตันตราภรณ๑ และคณะ (2551) ที่ได๎ศึกษาเรื่องทัศนคติตํอการใช๎ธนาคารทาง
อินเตอร๑เน็ตของคนกรุงเทพ โดยได๎ทําการวิจัยตามหลักการวิจัยเชิงปริมาณ พบวํา กลุํมผู๎ใช ๎
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Internet Banking จะอยูํในชํวงอายุ 21-35 ปี ในด๎านแนวโน๎มของผู๎ใช๎งาน Internet Banking ผู๎
ที่ศึกษาต่ํากวําในระดับปริญญาตรีจะมีแนวโน๎มในการใช๎งาน Internet Banking ต่ํา ผู๎ใช๎งาน 
Internet Banking โดยสํวนใหญํจะเป็นผู๎ที่ทันสมัย ติดตามข๎อมูลขําวสารทางด๎านเทคโนโลยี 
และความเชื่อม่ันในการทําธุรกรรมบนอินเตอร๑เน็ต เหตุผลที่กลุํมเป้าหมายใช๎บริการ Internet 
Banking คือความสะดวกสบาย รวดเร็ว (Convenience) ไมํต๎องเดินทางไปธนาคาร 
(Anywhere) และสามารถใช๎บริการได๎ตลอด 24 ชั่วโมง (Anytime) ด๎านธุรกรรมสํวนใหญํที่ใช๎
บริการบน Internet Banking ได๎แกํ ชําระสินค๎าและบริการ และสาธารณูปโภคตํางๆ เช็ค
ยอดเงินคงเหลือในบัญชี เช็ครายการใช๎จํายผํานบัตรเครดิต โอนเงินระหวํางบัญชี ซื้อขาย
กองทุน ผลที่ได๎จากการศึกษาการวิจัยทัศนคติในการใช๎บริการ Internet Banking และนําไป
ประยุกต๑ใช๎เชิงธุรกิจ การประชาสัมพันธ๑ และการปรับปรุงทางด๎านความปลอดภัยเพื่อเพิ่มความ
เชื่อม่ันในการทําธุรกรรมให๎มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 



บทที่ 3 

ระเบียบวิธีศึกษา และผลการศึกษา 

 

  การศึกษาเรื่อง “ปัญหากลยุทธ๑ธุรกิจและกลยุทธ๑ตลาดเพื่อเพิ่มความได๎เปรียบทางการ

แขํงขันในธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน)”         

ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการศึกษา โดยการวิเคราะห๑ สถานการณ๑ปัจจัยสิ่งแวดล๎อมและกําหนดปัญหา 

โดยกําหนดวัตถุประสงค๑ในการวิจัย คือ เพื่อศึกษาวิเคราะห๑ยืนยันปัญหา และสาเหตุปัญหาของ

ธนาคารทหารไทย และ เพื่อศึกษาแนวทางแก๎ปัญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ๑ รวมถึงกําหนด     

กลยุทธ๑ธุรกิจ, กลยุทธ๑การตลาด โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษา ได๎ดําเนินการตาม

ขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตามประเด็นตํางๆ ดังนี้ 

 

3.1 การออกแบบงานวิจัย 

       ในการศึกษานี้ ผู๎ศึกษาได๎ทําการออกแบบการวิจัย (Research Design) เป็นแบบ

บูรณาการวิธีการศึกษาข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

จากนั้นจึงนําข๎อมูลทั้งสองแบบมาทําการวิเคราะห๑โดยใช๎ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ๑  กลยุทธ๑

การบริหารการตลาดบริการและการบริหารลูกค๎าสัมพันธ๑ ซึ่งในการสรุปประมวลผลโดยนํา

เครื่องมือตํางๆ มาใช๎ 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.    การศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาโดยการสํารวจผู๎ใช๎บริการโมบายแบงค๑กิ้งภายใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยการ ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน 

2.  ชํองทางการให๎บริการทางการเงินผํานระบบ Electronic Banking Services เฉพาะ
ระบบ Mobile Banking 
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3.2  การเก็บข้อมูลปฐมภูมกิารวิจัยเชิงปริมาณ  โดยการเก็บแบบสอบถาม (Survey) 

ผลการการวิจัยเชิงปริมาณโดยการ Survey 
การศึกษาเรื่อง “การใช๎บริการโมบายแบงค๑กิ้ง ผํานโทรศัพท๑มือถือไอโฟนของผู๎บริโภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร”  เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามสัมภาษณ๑ผู๎บริโภค จํานวน 100 คน 
และผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
สามารถจําแนกข๎อมูลทั่วไปได๎ดังนี้ 

1. เพศ กลุํมตัวอยํางเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง โดยเป็นเพศชาย จํานวน 53 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 53 และเป็นเพศหญิงจํานวน 47 คน คิดเป็นร๎อยละ 47 

2. อายุ กลุํมตัวอยํางที่มีอายุระหวําง 30-40 ปี มีจํานวนมากที่สุด คือ 45 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 45.0 รองลงมามีอายุ  20-29 ปี จํานวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.0 รองลงมามีอายุ
มากกวํา 40 ปี มีจํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0 และกลุํมตัวอยํางที่มีอายุน๎อยกวํา 20 ปี มี
จํานวนน๎อยท่ีสุด คือ 2 คน คิดเป็นร๎อยละ  2.0 

3. ระดับการศึกษา กลุํมตัวอยํางมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีจํานวนมากที่สุดคือ 48 
คน คิดเป็นร๎อยละ 48.0 รองลงมามีระดับการศึษาปริญญาตรี มีจํานวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 
46.0 ระดับการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี มีจํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.0 และไมํมีผู๎ตอบ
แบบสอบถามในระดับการศึกษาปริญญาเอก  

4. อาชีพ กลุํมตัวอยํางมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวนมากที่สุดคือ 68 คน คิด
เป็นร๎อยละ 68.0  รองลงมาคืออาชีพอื่นนอกเหนือจากตัวเลือกที่มีอยูํ มีจํานวน 14 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 14.0 รองลงมาคืออาชีพประกอบธุรกิจสํวนตัว 8 จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.0 
รองลงมาคืออาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข๎าราชการ จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.0 และอาชีพ
ที่น๎อยท่ีสุดคืออาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา มีจํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0  

5. ระดับรายได๎ตํอเดือน กลุํมตัวอยํางมีระดับรายได๎ตํอเดือนสูงกวํา 40,001 บาท มี
จํานวนมากที่สุดคือ 38 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.0 รองลงมาคือระดับรายได๎ตํอเดือน 30,001 - 
40,000  บาท มีจํานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.0 รองลงมาคือระดับรายได๎ 10,001 - 20,000
บาท มีจํานวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.0 รองลงมาคือระดับรายได๎ 20,001 - 30,000 บาท   มี
จํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.0 และระดับรายได๎ต่ํากวําหรือเทํากับ 10,000 บาท มีจํานวน  7 
คน คิดเป็นร๎อยละ 7.0 ซึ่งเป็นชํวงรายได๎ที่มีจํานวนคนน๎อยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการใช้โมบายแบงค์กิ้งผ่านทางโทรศัพท์มือถือไอโฟน  

 กลุํมตัวอยํางมีชํวงเวลาในการทําธุรกรรมผํานโทรศัพท๑มือถือไอโฟน สํวนใหญํเป็น
เวลานอกทําการของธนาคาร  จํานวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.0 และทําธุรกรรมผําน
โทรศัพท๑มือถือไอโฟนภายในเวลาท าการของธนาคาร (8.30 – 15.30 น.) นั้นมีทั้งสิ้น  38 คน 
หรือคิดเป็นร้อยละ 38.0  

 กลุํมตัวอยํางมีระยะเวลาในด๎านการใช๎งานระบบโมบายแบงค๑กิ้งผํานโทรศัพท๑มือถือ
ไอโฟน โดยกลุํมตัวอยํางมีระยะเวลาใช๎งานมากที่สุดคือ น๎อยกวํา 6  เดือน จํานวน 40 คน คิด
เป็นร๎อยละ 40 รองลงมาคือ มากกวํา 2 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 24 รองลงมาคือ 6-12 
เดือนจํานวน 22 คน คิดเป็นร๎อยละ 22 และน๎อยท่ีสุดคือระยะเวลาในการใช๎งานมา มากกวํา 1-2 
เดือน มีจํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.0 

 กลุํมตัวอยํางมีความถี่การใช๎งานโมบายแบงค๑กิ้ง (ตํอเดือน) โดยกลุํมตัวอยํางมี
ระยะเวลาใช๎งานมากที่สุดคือประมาณ 3-5  ครั้งตํอเดือน จํานวน 48 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.0 
รองลงมาคือ น๎อยกวํา 2 ครั้งตํอเดือน จํานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.0 รองลงมาคือ มากกวํา 
10 ครั้งตํอเดือนจํานวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.0 และน๎อยที่สุดคือ 5 - 10 ครั้งตํอเดือน มี
จํานวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 

 กลุํมตัวอยํางสมัครใช๎ระบบโมบายแบงค๑กิ้งของธนาคารทหารไทย มากที่สุด คือ 
จํานวน 59 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.0 รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย จํานวน 28 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 28.0 รองลงมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย๑ จํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.0 รองลงมาคือ 
ธนาคารกรุงไทย จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.0 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ จํานวน 13 
คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0 และน๎อยท่ีสุดคือ ธนารกรุงศรีอยุธยา จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0 

 กลุํมตัวอยํางมีธุรกรรมที่ทําผํานโมบายแบงค๑กิ้งบํอยที่สุดคือ โอนเงินมีจํานวนมาก
ที่สุดคือ 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.0 รองลงมาคือ ถามยอดบัญชี มีจํานวน 26 คน คิดเป็นร๎อยละ 
26.0 รองลงมาคือ ชําระสินค๎าและบริการ มีจํานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 รองลงมาคือ 
ธุรกรรมอื่นๆ มีจํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0 รองลงมาคือ ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนกองทุน มี
จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.0 และน๎อยที่สุดคือเรียกดูบิลคําใช๎บริการตํางๆ มีจํานวน 1 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 1.0 

 กลุํมตัวอยํางมีความสนใจในการใช๎โมบายแบงค๑กิ้งผํานแอพลิเคชั่นของไอโฟน 
จํานวน 92 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.0 และไมํสนใจที่จะใช๎งานระบบโมบายแบงค๑กิ้งผํานแอพลิ
เคชั่นของไอโฟน จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.0 
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 กลุํมตัวอยํางมีการเลือกใช๎โมบายแบงค๑กิ้งผ่านแอพลิเคชั่น TMB M-Banking ของ
ไอโฟนมีจํานวนมากที่สุดคือ 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 71.0 รองลงมาคือ ผ่านเบราส์เซอร์บนมือถือ
เหมือนเดิม  และใช้งานสลับกันไป แต่เน้นการใช้ผ่านแอปพลิเคชั่น TMB M-Banking ของ
ไอโฟนมากกว่า เท่ากัน โดยมีจํานวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ12.0 เทํากัน และเลือกใช้งาน
สลับกันไป แต่เน้นการใช้ผ่านเบราส์เซอร์บนมือถือมากกว่า น๎อยที่สุด มีจํานวน 5 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 5.0 

ส่วนที่ 3 การประเมินความต้องการบริการของผู้บริโภคในการใช้งานโมบายแบงค์กิ้ง 

 พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับความต๎องการเกี่ยวกับฟังก๑ชั่นพื้นฐานใน
การให๎บริการโมบายแบงก๑กิ้งอยูํใน เกณฑ๑มาก(4) มีจํานวนเยอะที่สุด รองลงมาเป็นเกณฑ๑ มาก
ที่สุด(5) รองลงมาเป็นเกณฑ๑ ปานกลาง(3) รองลงมาเป็นเกณฑ๑น๎อย(2) และรองลงมาเป็นเกณฑ๑ 
น๎อยที่สุด(1) มีจํานวนผู๎ตอบน๎อยท่ีสุด 

              พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับระดับความต๎องการเกี่ยวกับฟังก๑ชั่นใหมํๆ 
ในการให๎บริการโมบายแบงค๑กิ้งที่แตกตํางไปจากฟังก๑ชั่นการให๎บริการโมบายแบงค๑กิ้งพื้นฐาน
อยูํใน เกณฑ๑มากที่สุด(5) มีจํานวนเยอะที่สุด รองลงมาเป็นเกณฑ๑ มาก(4) รองลงมาเป็นเกณฑ๑ 
ปานกลาง(3) รองลงมาเป็นเกณฑ๑น๎อย(2) และรองลงมาเป็นเกณฑ๑ น๎อยที่สุด(1) มีจํานวนผู๎ตอบ
น๎อยที่สุด 

จากผลการการวิจัยเชิงปริมาณโดยการ Survey สามารถนํามาสรุปเพื่อกําหนดกล
ยุทธ๑ในระดับหน๎าที่ (Functional Strategy) ที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาใช๎แก๎ปัญหาได๎ ดังนี้  

 กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) 

 การแบํงสํวนตลาด (Market Segmentation) 

 การกําหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 

 เกณฑ๑ในการแบํงสํวนผู๎บริโภค และการกําหนดตลาดเป้าหมายการใช๎ระบบ

อิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง โดยการใช๎เกณฑ๑ประชากรศาสตร๑และพฤติกรรมศาสตร๑  จาก

ข๎อมูลการวิจัยเชิงปริมาณในสํวนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป และสํวนที่ 2 พฤติกรรมการใช๎โมบายแบงค๑

กิ้งผํานทางโทรศัพท๑มือถือไอโฟน มาประกอบการกําหนดกลยุทธ๑ 
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   กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy 7Ps)  
 จากข๎อมูลการวิ จัยเชิงปริมาณ เ ม่ือนํามาสรุปกลุํมตลาดเป้าหมาย (Market 

Targeting) แล๎วจึง นํากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) มาใช๎ในการ

สร๎าง Brand Awareness และ Brand Image การปรับปรุง Process ในการดําเนินงาน และการ

ให๎บริการรวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎ตรงกับความต๎องการของกลุํมตลาดเป้าหมาย การ

จัดการประชาสัมพันธ๑ และกิจกรรมสํงเสริมการขายให๎สามารถเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเป้าหมายได๎มาก

ที่สุด เพื่อเพิ่มยอดขาย และสํวนแบํงทางการตลาด รวมถึงเป็นการขยายฐานลูกค๎าใหมํ และ

สร๎างการกระตุ๎นการใช๎บริการของลูกค๎าเกํา 

 

    กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : 
CRM) 
 เป็นการสร๎างแรงผลักดันที่เกิดขึ้นจากภายในองค๑กรกํอนที่จะไปยังลูกค๎า ทําให๎
พนักงาน ภายในหนํวยงานสามารถที่จะดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได๎อยํางถูกต๎อง ในด๎าน
กิจกรรมภายนอกองค๑กร จะเป็นการสร๎างวามสัมพันธ๑ที่ดีกับลูกค๎า เพื่อสร๎างความพึงพอใจ และ
ทําให๎เกิดความประทับใจ เพื่อสร๎างความจงรักภักดีตํอตราสิน๎าเป็นการรักษาฐานลูกค๎าเอาไว๎
อยํางม่ันคง  

 

3.3 การเก็บข้อมูลปฐมภูมิการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-Depth Interview) 

ศึกษาระบบการดําเนินการในสายงานเทคโนโลยี  และสายงานการตลาดชํองทางบริการ  
อิเล็กทรอนิกส๑ โมบายแบงก๑กิ้งโดยการสัมภาษณ๑ผู๎บริหาร  และเจ๎าหน๎าที่ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส๑
แบงค๑กิ้ง ได๎แกํ  การศึกษาถึงกลยุทธ๑ทางธุรกิจ  กลยุทธ๑ทางการตลาด  และกลยุทธ๑องค๑กรโดย
สัมภาษณ๑ผู๎บริหาร 1 ทําน และเจ๎าหน๎าที่ 2 ทําน และผู๎เชี่ยวชาญด๎านธุรกิจเทคโนโลยีสาร 
สนเทศจากภายนอก 1 ทําน 

a. สัมภาษณ๑คุณ วรทิพย๑ ตัณติวิทยากร ตําแหนํง ผู๎อํานวยการ สายงานเทคโนโลยี 
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  

b. สัมภาษณ๑คุณ คุณพันธุ๑สวัสดิ์ ไพฑูรย๑พงษ๑  ตําแหนํง พนักงานระดับผู๎จัดการด๎าน
การตลาด ของระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้ง สายงานการตลาด  ธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) 

c.    สัมภาษณ๑คุณ อมรพงศ๑ มํุงเมฆา พนักงานระดับผู๎จัดการสายงานเทคโนโลยี ของ
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้ง 
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d. สัมภาษณ๑ ดร.ประสบโชค  ประมงกิจ ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวํา 
18 ปี ทางงานในธนาคาร สถาบันการเงินและองค๑การระหวํางประเทศหลายแหํง เป็นที่ปรึกษา
ธุรกิจด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ และอดีตผู๎อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท๑ 
(ประเทศไทย) 
 
ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) 
บทสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้านเทคโนโลยี 

สัมภาษณ๑ผู๎อํานวยการสายงานเทคโนโลยี  คุณวรทิพย๑ ตันติวิทยากร เจ๎าหน๎าที่บริหาร
ระบบงานธุรกรรมทางการเงินและชํองทางบริการ 

1.  กลยุทธ๑ ในการดํ า เนินงานด๎ านเทคโนโลยี  จะ ใช๎กลยุทธ๑ ในด๎ าน  Product 
Development โดยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง ให๎แยกออกมาจากระบบ
อินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพของการให๎บริการ 

2.  กลยทุธ๑การประหยัดต๎นทุน โดยจะไมํเพิ่มต๎นทุนของ Server ที่ใช๎ในการพัฒนาระบบ
โมบายแบงก๑กิ้ง จะใช๎ Server รํวมกับระบบอื่นที่ยังไมํได๎ใช๎ ความสามารถของ Sever เต็ม
ประสิทธิภาพ 

3.  มีนโยบายท่ีจะก๎าวไปเป็นผู๎นําด๎านเทคโนโลยีในธุรกิจธนาคาร 
4.  พัฒนาชํองทางการให๎บริการของโมบายแบงค๑กิ้งผํานแอพลิเคชั่นของโทรศัพท๑

ไอโฟน กํอน แล๎วจึงพัฒนาให๎สามารถรองรับโทรศัพท๑มือถือได๎ทุก Device  
5.  พัฒนาระบบโมบายแบงก๑กิ้งเพื่อรองรับการทํารายการผําน ME BYTMB เพราะ

ขณะน้ี ME BYTMB สามารถทําได๎เพียงชํองทาง Call Center และชํองทางอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้ง 
เพื่อตอบสนองกลุํมลูกค๎าเป้าหมายได๎มากยิ่งขึ้น 

6.  จุดแข็งทางด๎านเทคโนโลยีของธนาคาร คือ ธนาคารมีความพร๎อม และความรู๎
ความสามารถทางทางด๎านเทคโนโลยีท่ีแข็งแกรํง ทั้งในด๎านเงินลงทุน อุปกรณ๑ และบุคคลากร ที่
สามารถดําเนินงานได๎อยํางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพราะบางธนาคารเป็ นการจ๎าง 
Outsource ซึ่งจะทําให๎ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานน๎อยกวํา 

7.  จุดอํอน การที่ธนาคารไมํใชํธนาคารที่มีฐานลูกค๎ามาก เหมือนคูํแขํงที่เป็นธนาคารชั้น
นํา ทําให๎ต๎องพยายามที่จะขยายฐานลูกค๎าให๎มากขึ้น และต๎องลบภาพลักษณ๑เดิมๆของธนาคาร
ออกไปจากความคิดของผู๎บริโภค 

8.  โอกาส ความพร๎อมในด๎านการให๎บริการ ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ที่มีความแปลกแตกตําง 
และนําสนใจ และการที่ธนาคารพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ๑ ให๎เป็นธนาคารที่ดู
ทันสมัย และพยายามที่จะเป็นผู๎นําทางด๎านเทคโนโลยี อยํางการออกยูนิตยํอยของธนาคารอยําง 
ME BYTMB เพื่อตอบสนองกลุํมลูกค๎าสมัยใหมํ และเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ๑ไปในตัวด๎วย 
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9.  อุปสรรค  หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของผู๎ถือหุ๎น อาจเกิดความลําช๎าของโครงการ 
เพราะผู๎ถือหุ๎นรายใหมํ รวมถึงผู๎บริหารชุดใหมํอาจจะต๎องการ ทบทวนรายละเอียดตํางๆ กํอนที่
จะลงทุน 

 

บทสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารด้านการตลาด 
สัมภาษณ๑พนักงานระดับผู๎จัดการด๎านการตลาด ของระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑

กิ้ง คุณพันธุ๑สวัสดิ์ ไพฑูรย๑พงษ๑  สายงานบริหารชํองทางการบริการ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส๑ แบงก๑
กิ้ง 

1.  ปัญหาของ TMB M-Banking ณ ปัจจุบัน คือ ยอดผู๎ใช๎บริการมีปริมาณต่ํามาก หาก
เปรียบเทียบกับชํองทางอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้ง 

2.   ลูกค๎าไมํไว๎ใจที่จะมาใช๎บริการ  
3.  นโยบายกลยุทธ๑ทางการตลาด ของ TMB M-Banking เพื่อตอบสนองความต๎องการ

ของลูกค๎าได๎มากขึ้น และต๎องการขยายชํองทางการให๎บริการผําน TMB M-Banking และเพื่อ
สร๎างการรับรู๎ให๎กับลูกค๎า เพื่อสร๎างความม่ันใจในการเข๎ามาใช๎บริการ  

4.  ลูกค๎ามองภาพลักษณ๑ของธนาคารวําเป็นธนาคารของทหาร ทําให๎ภาพลักษณ๑ของ
ธนาคารไมํสอดคล๎องกับผลิตภัณฑ๑โมบายแบงก๑กิ้งที่เป็นบริการที่ทันสมัย 

5.  กลุํมลูกต๎าเป้าหมายที่วางไว๎คือกลุํม Gen X ตอนปลายและกลุํม Gen Y ที่มีไลฟ์
สไตล๑ตรงกับตัวของผลิตภัณฑ๑ 

6.  จุดอํอนของตัวบริการ TMB M-Banking เนื่องจากเป็นการพัฒนามาจากระบบ
อินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งจึงทําให๎เกิดข๎อจํากัดในการให๎บริการหลายอยําง และการที่เป็นการ
ให๎บริการผําน WAP จึงทําให๎ไมํมีลูกเลํนทางกราฟฟิค และการโหลดข๎อมูลมีความเร็วน๎อยกวํา
การให๎บริการผํานแอพลิเคชั่น 

7.  โอกาส ของธุรกิจคือ วิวัฒนาการของโทรศัพท๑มือถือ ไมํวําจะเป็นไอโฟน หรือมือถือ
คํายอื่นๆ ที่สามารถรองรับการเชื่อมตํอกับระบบอินเทอร๑เน็ต สามารถทําให๎ธนาคารสามารถที่
จะขยายกลุํมผู๎ใช๎บริการเพิ่มมากขึ้นได๎ 

8.  อุปสรรค เรื่องของการพัฒนาระบบท่ีอาจจะรองรับได๎แคํมือถือบางประเภท อยํางการ
พัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อใช๎งานบนโทรศัพท๑มือถือไอโฟน อาจจะไมํสามารถนําแอพลิเคชั่นนั้นไป
ใช๎บนมือถือแบล็คเบอร๑รี่ได๎ 

9.  สิ่งที่จะทําในการพัฒนา TMB M-Banking  โดยจะทําให๎ระบบมีความสวยงาม ถูกใจ
ลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย สะดวก และแยกระบบออกมาจาก อินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้ง 
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บทสรุป จากการสัมภาษณ์พนักงานระดับผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยี 

สัมภาษณ๑ คุณ อมรพงศ๑ มํุงเมฆา พนักงานระดับผู๎จัดการสายงานเทคโนโลยี ของระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้ง 

1.  กลยุทธ๑ทางด๎านกระบวนการท่ีจะทําคือปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบโมบาย
แบงก๑กิ้งให๎มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการทํารายการของลูกค๎าได๎ดียิ่งขึ้น 

2.  กลยุทธ๑ทางด๎านผลิตภัณฑ๑ จะเพิ่มฟังก๑ชั่นที่แปลกใหมํ และแตกตํางจากคูํแขํงในการ
ให๎บริการโมบายแบงก๑กิ้ง 

3.  กลยุทธ๑ทางด๎านชํองทางการให๎บริการ จะมีการพัฒนาระบบให๎สามารถรองรับการ
ทํางานรํวมกับ ME BYTMB และเพิ่มการทํารายการผํานแอพลิเคชั่น 

4.  จุดแข็งของ TMB M-Banking คือสามารถที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินผําน
มือถือได๎ทุก Device และมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี โดยใช๎การเข๎ารหัสแบบ 256 Bit 

5.  จุดอํอน คือ การนําระบบอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งมาปรับเปลี่ยนให๎สามารถรองรับการ
ทํารายการผํานมือถือได๎ ซึ่งยังไมํใชํระบบที่เป็นโมบายแบงก๑กิ้งอยํางเต็มรูปแบบ 

6.  โอกาส จะเป็นด๎านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหมํท่ีก๎าวหน๎าไปมาก ไมํวําจะเป็น
ด๎านโทรศัพท๑ ที่สามารถทํารายการได๎เพิ่มขึ้นหลายรุํนหลายยี่ห๎อ ความเร็วในรูปแบบ 3G และ
การครอบคลุมของการให๎บริการทางอินเทอร๑เน็ต 

7.  อุปสรรค  ณ ปัจจุบัน Mobile Operator ไมํสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นให๎รองรับการ
ทํางานบนมือถือได๎ครบทุกรุํนทุกยี่ห๎อ 

 
บทสรุป จากการสัมภาษณ์ผู้ผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์แบงค์กิ้ง 

สัมภาษณ๑สัมภาษณ๑  ดร .ประสบโชค ประมงกิจ ผู๎ เชี่ ยวชาญ เกี่ ยวกับระบบ
อิเล็กทรอนิกส๑แบงค๑กิ้ง และเป็นอาจารย๑พิเศษของมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย สาขาการตลาด  

1.  การพัฒนาระบบโมบายแบงก๑กิ้งเพื่อรองรับความต๎องการของผู๎ใช๎โทรศัพท๑มือถือ
ไอโฟน ถือวําตรงจุด เพราะตรงกับลักษณะของกลุํมผู๎ใช๎โทรศัพท๑ไอโฟนที่ต๎องมีระดับการศึกษา
ระดับหนึ่ง มีความรู๎ในการใช๎งานระบบ มีฐานะคํอนข๎างดี ชอบเทคโนโลยี อีกทั้งในปัจจุบันตลาด
คนใช๎ไอโฟนจะยิ่งขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีคนใช๎ไอโฟน และไอแพดประมาณ 3 
ล๎านเครื่อง นับเป็นการให๎บริการ การอํานวยความสะดวก รวมถึงเป็นการรักษากลุํมลูกค๎า
เอาไว๎ด๎นาน เพราะการที่ผู๎ใช๎ไอโฟนที่เป็น Apple OS มาเป็นมือถือระบบ Android หรือ 
Windows Phone รวมถือการมีแอพลิเคชั่นที่ให๎บริการสํวนตัวนั้น นั้นคํอนข๎างยาก จึงเป็น
โอกาสที่จะเจาะไปยังกลุํมเป้าหมายท่ีเป็นผู๎ใช๎โทรศัพท๑ไอโฟน  
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2.  การทําโมบายแบงก๑กิ้งผํานแอพลิเคชั่น เป็นโอกาสที่ผู๎บริโภคจะเลือกใช๎บริการ
ธนาคารทหารไทย ซึ่งถือวําเป็นธนาคารที่ เป็นผู๎นํา ในเรื่องการให๎บริการผํานชํองทาง
อิเล็กทรอนิกส๑ 

3.  การที่ธนาคารทหารไทย เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรม การสร๎างความแปลกใหมํ และตรง
จุดกับกลุํมลูกค๎าที่ใช๎บริการทางการเงิน 

4.  โอกาส ของระบบโมบายแบงก๑กิ้ง คือการใช๎งานผํานโมบายแบงก๑กิ้งในปัจจุบันงําย
ขึ้น โดยเฉพาะการทําผํานแอพลิเคชั่นของธนาคารตํางๆ สะดวกขึ้น เหมือนเป็นการเติมเต็ม
ความสะดวกให๎กับคนที่ใช๎ระบบอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งได๎มากขึ้น ซึ่งผู๎ใช๎บริการสามารถที่จะทํา
รายการได๎  Any Times Any Where Any Devices ซึ่งเป็นการพัฒนาการให๎บริการทางด๎าน
การเงิน 

5.  อุปสรรค เกี่ยวกับระบบโมบายแบงก๑กิ้งจะเป็นด๎านภัยคามผํานชํองทางอินเทอร๑เน็ต
นั้นมีอยูํ เสมอ ต๎องให๎ความรู๎แกํลูกค๎าวําต๎องตรวจสอบ หรือมีวิธีการทํารายการอยํางไร 
ตรวจสอบความถูกต๎องในการทํารายการ ตรวจสอบยอดบัญชีกํอนและหลังทํารายการ เปลี่ยน
พาสเวิร๑ดอยูํเป็นประจํา  

6.  ข๎อเสนอแนะ ต๎องดูเทคโนลีในอนาคตที่กําลังจะมาแรงที่จะมาชํวยให๎ระบบโมบาย
แบงก๑กิ้งมีการให๎บริการที่สะดวกขึ้น รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อยํางเทคโนโลยี Near Field ที่จะเข๎ามา
ชํวยให๎ระบบมีการให๎บริการที่ดีย่ิงขึ้น เป็นต๎น  

 
             จากผลการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก สามารถนํามาสรุปเพื่อกําหนดกล
ยุทธ๑ในระดับองค๑กร (Corporate Strategy) และกลยุทธ๑ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ที่มี
ความเหมาะสมที่จะ ให๎ได๎คําตอบซึ่งสอดคล๎องกับปัญหา  และเพื่อเพิ่มความได๎เปรียบทางการ
แขํงขัน ดังนี ้

ก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร (Corporate Strategy) จากการสัมภาษณ๑ผู๎บริหาร
ของธนาคาร ธนาคารได๎มีการวางกลยุทธ๑ในระดับองค๑กรโดยใช๎กลยุทธ๑ Growth Strategy โดย
การวางกลยุทธ๑การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) เพื่อสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ของ
ธนาคารในปัจจุบันที่มํุงเน๎นการสร๎างความแตกตําง และการเป็น Transactional Banking เพื่อ
เพิ่มความได๎เปรียบทางการแขํงขัน และมํุงเน๎นในการขยายฐานลูกค๎า 

ก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) จากการสัมภาษณ๑ผู๎บริหาร 
พนักงาน และผู๎เชี่ยวชาญด๎านอิเล็กทรอนิกส๑แบงก๑กิ้ง ถึงกลยุทธ๑ จุดแข็ง จุดอํอน โอกาศ และ
อุปสรรคตํางๆ ของธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ โมบายแบงก๑กิ้ง สามารถสรุปถึงกลยุทธ๑ที่จะนํามา
แก๎ไขปัญหา และเพิ่มความได๎เปรียบทางการแขํงขันธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ โมบายแบงก๑กิ้ง 
และสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ และกลยุทธ๑ระดับองค๑กร โดยการวางกลยุทธ๑มํุงเน๎นการสร๎างความ
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แตกตําง (Differentiation Strategy) ผสมผสานกับ กลยุทธ๑การมํุงเน๎นเฉพาะกลุํม (Focus 
Strategy) 

3.4 การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) เป็นข๎อมูลที่ได๎มาจากการศึกษาค๎นคว๎า
และรวบรวมข๎อมูลจากหนํวยงานตํางๆในองค๑กร ที่แสดงถึงวิสัยทัศน๑ พันธกิจ โครงสร๎างการ
บริหารงาน ลักษณะการดําเนินงานขององค๑กร รวมถึงรายละเอียดตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องจาก
หนํวยงานของภาครัฐและเอกชนดังน้ี 

1. ข๎อมูลทางอินเทอร๑เน็ต  
2. หนังสือนิตยสารตําง ๆ  
3. วิทยานิพนธ๑ และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

           การวิเคราะห๑ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Analysis) จะทําได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูล 

จากการศึกษาค๎นคว๎าของเอกสารการวิจัย ทฤษฎี ข๎อมูลทางเว็ปไซด๑ สื่อสิ่งพิมพ๑ตํางๆ ที่

เกี่ยวข๎องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง ได๎ผลการเก็บข๎อมูลทุติยภูมิ ดังนี ้

 แนวโน๎มในประเทศไทยระบบ เครือขํายนําจะถูกพัฒนาให๎มีความเร็วสูงขึ้นและจะเข๎าสูํ

ยุค 3 G เม่ือมีเครือขํายที่มีความเร็วสูง เครื่องโทรศัพท๑หรืออุปกรณ๑พกพาที่ทันสมัยและมี

ความสามารถสูงเชํน  โทรศัพท๑มือถือรุํนใหมํๆ   Smart Phone และ Communicator ด๎วยการ

เติบโตของผู๎ให๎บริการโทรศัพท๑มือถือและการพัฒนาเทคโนโลยีของอุปกรณ๑ไร๎สายในชํวง

ทศวรรษที่ผํานมา ได๎กํอให๎เกิดความเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช๎งาน และสร๎างโอกาสในการทํา

ธุรกรรมให๎สามารถดําเนินการผํานระบบออนไลน๑ได๎อยํางคลํองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ดังนั้น  Mobile Banking จึงเป็นการจัดการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ โดยผํานโทรศัพท๑มือถือที่

สามารถเชื่อมตํอกับอินเทอร๑เน็ต และทําธุรกรรมได๎ทุกแหํงหนอยํางไร๎ข๎อจํากัด ทั้งทางด๎าน

ภูมิศาสตร๑หรือความสะดวกในการใช๎งาน สํงผลให๎ Mobile Banking เป็นทั้งนวัตกรรมทาง

เทคโนโลยี และเป็นปัจจัยแหํงความสําเร็จของธุรกิจในอนาคต  ความสําเร็จของ Mobile 

Banking จะเกิดขึ้นได๎ตํอเม่ือได๎รับการยอมรับจากผู๎ประกอบธุรกิจ ผู๎บริโภค และหนํวยธุรกิจที่

เกี่ยวข๎อง นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วและตํอเนื่อง  ยังเป็นปัจจัย

สําคัญอีกประการหนึ่งในการกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจในรูปแบบของ Mobile Banking 

อัตราการเติบโตของธุรกิจ Mobile Banking จึงเป็นเร่ืองที่ต๎องติดตามกันตํอไป การเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีโทรศัพท๑เคลื่อนที่และการพัฒนา  Mobile Banking อาจจะไมํใชํการเปลี่ยนแปลง

แบบคํอยเป็นคํอยไป  แตํนําจะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวแบบก๎าวกระโดด  
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การที่ธนาคารทหารไทยวางกลยุทธ๑ Make the Different และวาง Position สําหรับ

ธนาคารทหารไทยวําเป็น Transactional Banking ในปี 2555 จึงได๎มีการวางแผนกลยุทธ๑ที่จะ

เพิ่มชํองทางให๎กับลูกค๎าของธนาคาร และเพิ่มทางเลือกในการทําธุรกรรมให๎หลากหลายมาก

ยิ่งขึ้นครอบคลุมความต๎องการ และไลฟ์สไตล๑ของกลุํมลูกค๎ามากยิ่งขึ้น สําหรับกลยุทธ๑ของ

ธนาคารในการแขํงขันก็คือการขยายฐานการเติบโตเพราะธนาคารทหารไทยมีพอร๑ตลูกค๎าที่

คํอนข๎างใหญํและครอบคลุมลูกค๎าในทุกกลุํมแตํศักยภาพการเติบโตของลูกค๎าแตํละกลุํมไมํ

เทํากัน ธนาคารจึงต๎องวางแผนเพื่อให๎ครอบคลุม โดยในปี  2555 นี ้เป็นการขยายฐานการตลาด

ออกไปยังกลุํมลูกค๎าใหมํๆ สํวนกลยุทธ๑ที่โดดเดํนที่จะนํามาเป็นจุดขายเพื่อเจาะกลุํมลูกค๎าบุคคล

ของธนาคาร นั่นก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ๑ รวมถึงการคิดค๎นนวัตกรรมใหมํ ด๎าน 

Mobile Banking ประกอบกับการออกยูนิตยํอยของธนาคารอยําง ME BYTMB วิธีการทํา

ธุรกรรมก็เป็นทางเลือกที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล๑คนรุํนใหมํ ซึ่ง  ME คือ Lifestyle Banking ที่สร๎าง

ขึ้นจากความต๎องการของลูกค๎า  ใช๎ชีวิตแบบเคลื่อนที่และผูกติดอยูํกับเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้น

การธนาคารรูปแบบใหมํที่รองรับกับไลฟ์สไตล๑หรือรูปแบบชีวิตของคนยุคปัจจุบัน เป็นวิธีการทํา

ธุรกรรมก็เป็นทางเลือกที่ตอบรับกับไลฟ์สไตล๑คนรุํนใหมํ ซึ่ง  ME คือ Lifestyle Banking ที่สร๎าง

ขึ้นจากความต๎องการของลูกค๎า  ใช๎ชีวิตแบบเคลื่อนที่และผูกติดอยูํกับเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้น

การธนาคารรูปแบบใหมํที่รองรับกับไลฟ์สไตล๑หรือรูปแบบชีวิตของคนยุคปัจจุบัน  

3.5    การวิเคราะห์ สรุป ประมวลผลข้อมูล (Data Analysis)  

3.5.1 การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis) 

การวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมทั่วไป (General Environment)  โดยใช๎เครื่องมือ   PEST 
ในการวิเคราะห๑ดังน้ี 
 
สภาพแวดล้อมทางด้านการเมือง (Political Environment : P) 

ความไมํแนํนอนทางด๎านการเมืองอาจสํงผลกระทบตํออุตสาหกรรมธนาคารอยูํไมํน๎อย 

เพราะหากเกิดการปรับเปรียบรัฐบาลอยูํบํอยครั้ง ก็จะมีนโยบายการปรับเปลี่ยนทางด๎านการเงิน

การคลัง ทําให๎ธนาคารแตํละแหํงต๎องปรับกลยุทธ๑ตามรํางกฏหมายที่ออกมาใหมํอยูํเรื่อยๆรวม 

ถึงกฏระเบียบตํางๆ จากธนาคารแหํงประเทศไทย ที่ธนาคารต๎องปฏิบัติตามเพื่อรักษาความ

ม่ันคงของสถาบันการเงินไทย 
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สภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment : E) 

จากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศ จากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญํที่ผํานมา ทาง

ธนาคารแหํงประเทศไทยจึงได๎มีมติในการกระตุ๎นเศรษฐกิจ โดยการประกาศปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยลง ธนาคารพาณิชย๑ได๎ประโยชน๑หากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู๎ลดลง เพราะจะ

สามารถเพิ่ม เม่ือมีการลดดอกเบี้ยจะบีบให๎ประชาชน นักลงทุน พยายามแสวงหาการลงทุน

อื่นๆ นอก เหนือจากการฝากเงินไว๎ที่ธนาคาร ซึ่งจะกดดัน ให๎ทางการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

ตลาดหุ๎น ประกันภัย ให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และจะชํวย บีบให๎ระบบการเงินของประเทศที่

พึ่งพิงระบบธนาคารคํอยๆ ปรับเปลี่ยนไป การลดดอกเบี้ยครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท๎าย ถ๎า

รัฐบาลดําเนินนโยบายการคลังกระตุ๎นเศรษฐกิจอยํางได๎ผล แตํถ๎าธนาคารประกาศลดดอกเบี้ย

อีก หมายความวํา เศรษฐกิจไทยมีปัญหาขนาดใหญํ คือ กับดักสภาพคลํอง ซึ่งจะ เหมือนที่

ญี่ปุ่นเผชิญปัญหาอยูํในขณะน้ี 

 
สภาพแวดล้อมทางด้านสังคม (Sociological Environment : S) 

ณ ปัจจุบันจากภาวะเศรษฐกิจ และสภาพความเป็นอยูํที่เปลี่ ยนแปลงไป ทําให๎การ

ดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทยสํวนใหญํเป็นไปด๎วยความเรํงรีบ ไมํต๎องการที่จะเสียเวลาใน

การเดินทางมาทําธุรกรรมที่ธนาคาร ไมํต๎องการเสียเวลากับการชําระคําสินค๎าละบริการ ณ 

สถานที่ตํางๆ ประกอบกับการต๎องการสิ่งที่จะอํานวยความสะดวก ที่มีความรวดเร็วและไ มํ

ต๎องการเสียเวลาในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการที่มือถือเข๎ามาเป็นสํวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน ใน

แบบที่ขาดไมํได๎ต๎องติดตัวไปทุกหนทุกแหํง จึงทําให๎ระบบโมบายแบงค๑กิ้งสามารถเข๎ามา

ตอบสนองความต๎องการข๎างต๎นของสังคมไทยในยุคปัจจุบันได๎  

 
สภาพแวดล้อมทางด้านเทคโนโลยี (Technology Environment : T) 

วิวัฒนาการของระบบธนาคารที่ ให๎บริการผํ านชํองทางอิ เล็กทรอนิกส๑  ตาม

ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทําให๎ผู๎ใช๎บริการคาดหวังในความปลอดภัยจากการ

ใช๎บริการทางการเงินใหมํๆ โดยเฉพาะที่ผํานชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑ โมบายแบงค๑กิ้ง โดย

วิวัฒนาการของระบบโมบายแบงค๑กิ้ง และวิวัฒนาการของโทรศัพท๑มือถือรุํนตํางๆ ที่สามารถ

รองรับการทําธุรกรรมผํานโมบายแบงค๑กิ้งได๎เพิ่มมากขึ้น รวมถึงวิวัฒนาการของ 3G 

อินเตอร๑เน็ตเทคโนโลยีท่ีจะชํวยให๎ ระบบโมบายแบงค๑กิ้ง มีความสะดวก และครอบคลุมทุกพื้นที่
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มากยิ่งขึ้น ที่นําไปสูํโอกาสในการกระจายผลิตภัณฑ๑ทางการเงินถึงประชาชนวงกว๎างมากขึ้น แตํ

ก็มีความท๎าทายท่ีจะทําให๎บริการผํานชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑ ไมํแพงและซับซ๎อนเกินไป 

 
3.5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม (Five Force Analysis) 

สภาพการณ์ของการแข่งขัน (Rivalry) โดยภาพรวม ธนาคารพาณิชย๑ยังคงแขํงขันกันสูงเพื่อ

ตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎ได๎มากที่สุด โดยใช๎กลยุทธ๑ที่สร๎างความสะดวกและออก

ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณคําในสายตาลูกค๎าเป็นหลัก เพื่อสร๎างฐานลูกค๎าให๎เข๎มแข็งสินเชื่อโดยรวมมี

แนวโน๎มสูงที่จะเติบโตได๎ในระดับร๎อยละ 8 สํวนเงินฝากจะยังเติบโตในระดับต่ําไมํเกินร๎อยละ 5 

เนื่องจากผู๎ออมมีทางเลือกในการออมมากขึ้นกวําการฝากเงิน 

อ านาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers)  อํานาจการตํอรอง

ของผู๎บริโภคมีคํอนข๎างน๎อย เนื่องจากมีธนาคารคูํแขํงมีอยูํไมํกี่แหํงที่สามารถให๎บริการโมบาย

แบงค๑กิ้งได๎ และผลิตภัณฑ๑บางชนิดก็เป็นผลิตภัณฑ๑เฉพาะของทางแตํละธนาคาร รวมถึงการ

ชําระสินค๎าและบริการที่มีเพียงบางธนาคารเทํานั้นที่สามารถชําระคําสินค๎าและบริการชนิดนั้นๆ

ได๎ 

อ านาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers)  ธนาคารมีอํานาจการ

ตํอรองคํอนข๎างสูง เนื่องจากธนาคารสามารถปรับอัตราดอกเบี้ยได๎เอง และมีธนาคารคูํแขํงที่

ให๎บริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส๑ โมบายแบงค๑กิ้ง ในประเทศไทยอยูํน๎อยราย  

การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) การเข๎ามาของ

ผู๎ประกอบการรายใหมํของระบบอิเล็กทรอนิกส๑ โมบายแบงค๑กิ้ง นั้นคํอนข๎างยาก เนื่องจากต๎อง

ใช๎งบประมาณคํอนข๎างสูงมาก ในการพัฒนาระบบโมบายแบงค๑กิ้งขึ้นมาใหมํ และความซับซ๎อน

ทางด๎านเทคโนโลยีที่ต๎องใช๎เวลาในการทดสอบระบบเพื่อให๎แนํใจถึงการให๎บริการของระบบ 

และเรื่องของความปลอดภัยของการให๎บริการ รวมถึงการต๎องขออนุญาตในการให๎บริการกับ

ทางธนาคารแหํงประเทศไทย และสภาธนาคารไทยด๎วย 

การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute) ภัยจากการมีสินค๎าอื่นทดแทน

นั้นมีคํอนข๎างน๎อย ถ๎าพูดถึงในรูปแบบการให๎บริการ ที่สามารถทําธุรกรรมรายการตํางๆ หรือ
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ชําระสินค๎าและบริการ ได๎ทุกที่ทุกเวลา จะมีเพียงการให๎บริการผํานอินเตอร๑เน็ตแบงค๑กิ้ง 

นอกจากนั้นก็ต๎องเดินทางไปยังสาขาของธนาคาร หรือตู๎เอทีเอ็ม 

3.5.3    การวิเคราะห์ SWOT Analysis 
จากการสัมภาษณ๑ผู๎บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข๎องกับระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบาย

แบงก๑กิ้งเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรคของระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง
ของธนาคารทหารไทย สามารถสรุปได๎ดังนี ้

 
ระดับองค์กร (ธนาคารทหารไทย) 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข๎อดีที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล๎อมภายบริษัท มีดังนี้ 

S1 : เป็นสถาบันการเงินที่ได๎รับการยอบรับในด๎านความนําเชื่อถือ 

S2 : มีศักยภาพทางด๎านการแขํงขันทางด๎านการตลาดที่ดี 

S3 : มีศักยภาพทางด๎านเทคโนโลยีท่ีแข็งแกรํง 

S4 : มีสภาพคลํองทางด๎านการเงิน 

S5 : มีพาร๑เนอร๑ท่ีแข็งแกรํง 

S6 : มีผลิตภัณฑ๑ทางการเงินท่ีหลากหลาย 

จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด๎อย หรือจุดอํน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหา หรือข๎อบกพรํองที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในตํางๆ ของบริษัท ดังนี ้

W1 : ฐานลูกค๎าสํวนใหญํเป็นกลุํม ข๎าราชการ ทหาร ตํารวจ 

W2 : ภาพลักษณ๑ของธนาคารที่ถูกมองวําเป็นธนาคารของทหาร ไมํมีความทันสมัย 

W3 : ยังไมํใชํผู๎นําทางด๎านธุรกิจธนาคาร 

W4 : การสื่อสาร และให๎ความรู๎ทางด๎านกระบวนการตํางๆ แกํพนักงานยังน๎อย 

โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล๎อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน๑หรือสํงเสริมการ ดํานเนินงานขององค๑กร 
โอกาสแตกตํางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายนอก มีดังนี ้

O1 : ความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

O2 : ลูกค๎าเริ่มให๎การยอมรับการใช๎บริการของธนาคารทางอิเล็กทรอนิกส๑พิ่มมากขึ้น 

O3 : แนวโน๎มเรื่องการตื่นตัวทางด๎านสิ่งแวดล๎อมกําลังมาแรง 
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     O4 : ความเรํงรีบในสังคมปัจจุบัน จึงต๎องการการให๎บริการทางด๎านการเงินได๎ทุกที่ ทุก 
เวลา 
          O5 : นโยบายการเปิดเสรีทางการค๎า 
 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยนอก เป็นข๎อจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็นต๎องปรับกลยุทธ๑การตลาดให๎สอดคล๎องและพยายาม
ขจัดอุปสรรค๑ตํางๆ มีดังนี ้

T1 : ข๎อจํากัดของกฏระเบียบจากธนาคารแหํงประเทศไทย 

T2 : แนวโน๎มทางเศรษฐกิจยังเติบโตในอัตราที่ไมํสูงมาก 

   T3 : เหตุการณ๑ไมํสงบภายในประเทศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

ระดับธุรกิจ (ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โมบายแบงก์กิ้ง) 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข๎อดีที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล๎อมภายบริษัท มีดังนี้ 

S1 : ความพร๎อมในการพัฒนาระบบทั้งในด๎านเงินลงทุน อุปกรณ๑ และบุคคลากร 

S2 : สามารถที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินผํานมือถือได๎ทุก Device  

S3 : มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี โดยใช๎การเข๎ารหัสแบบ 256 Bit 

 จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด๎อย หรือจุดอํน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 
เป็นปัญหา หรือข๎อบกพรํองที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในตํางๆ ของบริษัท ดังนี ้

 W1 : บริการ TMB M-Banking เป็นการพัฒนามาจากระบบอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งจึงทํา

ให๎เกิดข๎อจํากัดในการให๎บริการ  

 W2 : ยอดผู๎ใช๎บริการมีปริมาณต่ํามาก หากเปรียบเทียบกับชํองทางอินเทอร๑เน็ตแบงก๑

กิ้ง 

   โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล๎อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน๑หรือสํงเสริมการ ดํานเนินงานขององค๑กร 
โอกาสแตกตํางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายนอก มีดังนี ้

    O1 : ความต๎องการใช๎บริการทางการเงินของกลุํมลูกค๎าที่เป็นคนรํุนใหมํ 

        O2 : ราคาของโทรศัพท๑มือถือทั่วไปท่ีถูกลง ทําให๎ผู๎บริโภคมีกําลังพอในการซื้อมือถือได๎

เพิ่มมากขึ้น 

    O3 : วิวัฒนาการของระบบอินเตอร๑เน็ตที่ครอบคลุมพื้นท่ีการให๎บริการเพิ่มมากขึ้น 
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           O4 : วิวัฒนาการของโทรศัพท๑มือถือ ที่สามารถรองรับการเชื่อมตํอกับระบบ
อินเทอร๑เน็ตได๎หลากหลายย่ีห๎อ และหลายรุํน 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยนอก เป็นข๎อจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็นต๎องปรับกลยุทธ๑การตลาดให๎สอดคล๎องและพยายาม
ขจัดอุปสรรค๑ตํางๆ มีดังนี ้

     T1 : Mobile Operator ไมํสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นให๎รองรับการทํางานบนมือถือได๎
ครบทุกรุํนทุกยี่ห๎อ เชํนสามารถใช๎งานบนมือถือไอโฟนได๎ แตํอาจจะไมํสามารถนําแอพลิเคชั่น
นั้นไปใช๎บนมือถือระบบ Android หรือ Windows Phone 

T2 : ปัญหาในด๎านการให๎บริการระบบอินเทอร๑เน็ตความเร็วสูง 3G ที่ยังไมํสามารถเปิด
ให๎บริการแบบเต็มรูปแบบได๎  
 

ระดับหน้าที่ (การใช้งานโมบายแบงก์กิ้งบนมือถือไอโฟน ) 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง จุดเดํนหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็น
ข๎อดีที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล๎อมภายบริษัท มีดังนี้ 

S1 : ความรวดเร็วในการประมวลผลแสดงข๎อมูลรายการ 
S2 : ภาพลักษณ๑ที่ทันสมัย 
S3 : กลุํมลุกค๎าที่ใช๎งานมีไลฟ์สไตล๑ที่สอดคล๎องกับ โมบายแบงก๑กิ้ง 
จุดอ่อน (Weaknesses) หมายถึง จุดด๎อย หรือจุดอํน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน 

เป็นปัญหา หรือข๎อบกพรํองที่เกิดจากสภาพแวดล๎อมภายในตํางๆ ของบริษัท ดังนี ้
 W1 : การที่เป็นการให๎บริการผําน WAP จึงทําให๎ไมํมีลูกเลํนทางกราฟฟิค 
 W2 : การโหลดข๎อมูลมีความเร็วน๎อยกวําการให๎บริการผํานแอพลิเคชั่น 

โอกาส (Opportunities) หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดล๎อมภายนอกของบริษัทเอื้อประโยชน๑หรือสํงเสริมการ ดํานเนินงานขององค๑กร 
โอกาสแตกตํางจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล๎อมภายนอก มีดังนี ้
 O1 : วิวัฒนาการของโทรศัพท๑มือถือไอโฟน  
 O2 : การได๎รับความนิยมในวงกว๎างของมือถือไอโฟนเพิ่มมากขึ้น 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยนอก เป็นข๎อจํากัดที่เกิดจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอก ซึ่งธุรกิจจําเป็นต๎องปรับกลยุทธ๑การตลาดให๎สอดคล๎องและพยายาม
ขจัดอุปสรรค๑ตํางๆ มีดังนี ้

     T1 :  ความไว๎วางใจในเรื่องความปลอดภัยในการใช๎บริการโมบายแบงก๑กิ้ง 
T2 : ราคาของมือถือไอโฟนที่มีราคาคํอนข๎างแพง 

 T3 : ความสับซ๎อนในการใช๎งานของมือถือไอโฟน 
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3.6 การสรุปประมวลข้อมูลเพื่อก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

       จากการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมภายในและภายนอกโดยใช๎เครื่องมือ TOWS Matrix 
ได๎ผลสรุปเพื่อกําหนดแนวทางในการแก๎ปัญหา โดยมีทางเลือกการกําหนดกลยุทธ๑ 3 ระดับ 
ได๎แกํ กลยุทธ๑ระดับองค๑การ (Corporate Strategy) กลยุทธ๑ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
กลยุทธ๑ระดับหน๎าที่ (Functional Strategy) เพื่อให๎ทราบถึงแนวทางการแก๎ปัญหาดังกลําว
สามารถกําหนดกลยุทธ๑สําหรับในการแขํงขันของ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ได๎ดังที่
แสดงในตารางที่ 4 ,5 และ 6 
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ตารางที่ 4  การกําหนดกลยุทธ๑ โดยใช๎ TOWS  MATRIX ในระดับองค๑กร  
                   ปัจจัยภายใน      

(Internal factor) 

 

 

 

 

 
ปัจจยัภายนอก    

(External factor) 

จุดแข็ง (Strength) 

S1 : เป็นสถาบันการเงินที่ได๎รับการ

ยอบรับในด๎านความนําเชื่อถือ 

S2 : มีศักยภาพทางด๎านการแขํงขัน

ทางด๎านการตลาดที่ดี 

S3 : มีศักยภาพทางด๎านเทคโนโลยีที่

แข็งแกรํง 

S4 : มีสภาพคลํองทางด๎านการเงิน 

S5 : มีพาร๑เนอร๑ที่แข็งแกรํง 

S6 : มีผลิตภัณฑ๑ทางการเงินที่
หลากหลาย 

จุดอ่อน (Weak) 

W1 : ฐานลูกค๎าสํวนใหญํเป็นกลุํม 

ข๎าราชการ ทหาร ตํารวจ 

W2 : ภาพลักษณ๑ของธนาคารที่ถูก

มองวําเป็นธนาคารของทหาร 

ไมํมีความทันสมัย 

W3 : ยังไมํใชํผู๎นําทางด๎านธุรกิจ

ธนาคาร 

 W4 : การสื่อสาร และให๎ความรู๎

ทางด๎านกระบวนการตํางๆ แกํ

พนักงานยังน๎อย 

โอกาส (Opportunity) 
O1 : ความก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
O2 : ลูกค๎าเริ่มให๎การยอมรับการใช๎

บริการของธนาคารทาง

อิเล็กทรอนิกส๑พิ่มมากขึ้น 

O3 :  แนวโน๎มเรือ่งการตื่นตัวทางด๎าน
สิ่งแวดล๎อมกําลังมาแรง 

O4 : ความเรํงรีบในสังคมปัจจุบัน จึง
ต๎องการการให๎บริการทางด๎าน
การเงินได๎ทุกที่ ทุกเวลา 

 O5 : นโยบายการเปิดเสรีทางการค๎า 

SO (กลยุทธ๑เชิงรุก) 

กลยุทธ๑เติบโต – กลยุทธ๑เติบโตด๎วย

การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product 

Development) และกลยุทธ๑การเจาะ

ตลาด (Market Penetration) 

(S1,S2,S3,S6:O1,O2,O4) พัฒนา

ผลิตภัณฑ๑ใหส๎อดลอ๎งกับการ

ให๎บริการทางด๎านอิเล็กทรอนิกส๑

แบงก๑กิ้ง และเป็นการเพิ่มชํอง

ทางการให๎บริการของธนาคาร 

ST (กลยุทธ๑เชิงป้องกัน) 

กลยุทธ๑พันธมิตร (Strategic 
Alliances) 
(S1,S2,S3:T2) หาพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อที่จะรวํมลงทุน และไดร๎ับ
ผลประโยชน๑รํวมกัน โดยมีการแชร๑ใน
ด๎านของทรัพยากรตํางๆ ไมํวําจะเป็น
เงินลงทุน หรือทรพัยากร เพื่อไมํให๎
เกิดความเสียหายตํอสภาพคลอํงของ
ธนาคารจากการลงทุน 

อุปสรรค (Threat) 
T1.  ข๎อจํากัดของกฏระเบียบจาก

ธนาคารแหํงประเทศไทย 
T2. แนวโน๎มทางเศรษฐกิจยังเติบโต

ในอัตราที่ไมํสูงมาก 

T3.  เหตุการณ๑ไมํสงบภายในประเทศ 

และภัยพิบตัิทางธรรมชาต ิ

WO (กลยุทธ๑เชิงแก๎ไข) 

กลยุทธ๑คงตัว (Stability Strategy) 

(W4:O1) ทําการปรับโครงสร๎างการ

ทํางานภายในองค๑กร เพื่อให๎สามารถ

สื่อสาร และมีความเข๎าใจตรงกัน จะ

ทําให๎กระบวนการทํางานตํางๆ 

เป็นปได๎อยํางรวดเร็ว และไมํ

สิ้นเปลืองงบประมาณอยํางไมํจําเป็น 

ที่เกิดจากการไมํเข๎าใจกระบวนการ

ทํางานตํางๆ ของพนักงาน 

WT (กลยุทธ๑เชิงรับ) 
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ตารางที่ 5 การกําหนดกลยุทธ๑ โดยใช๎ TOWS  MATRIX ในระดับธุรกิจ (ระบบอิเล็กทรอนิกส๑ 

โมบายแบงก๑กิ้ง) 
                   ปัจจัยภายใน      

(Internal factor) 

 

 

 

 
ปัจจยัภายนอก    

(External factor) 

จุดแข็ง (Strength) 

S1 : ความพร๎อมในการพัฒนาระบบ

ทั้งในด๎านเงินลงทุน อุปกรณ๑ 

และบุคคลากร 

S2 : สามารถที่จะรองรับการทํา

ธุรกรรมทางการเงินผํานมือถือ

ได๎ทุก Device  

S3 : มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี 

โดยใช๎การเข๎ารหัสแบบ 256 Bit 

จุดอ่อน (Weak) 

W1 : บริการ TMB M-Banking เป็น

ก า ร พั ฒ น า ม า จ า ก ร ะ บ บ

อินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งจึงทําให๎

เกิดข๎อจํากัดในการให๎บริการ  

W2 : ยอดผู๎ใช๎บริการมีปริมาณต่ํามาก 

หากเปรียบเทียบกับชํองทาง

อินเทอร๑เนต็แบงก๑กิ้ง 

โอกาส (Opportunity) 
O1 : ความต๎องการใช๎บริการทางการเงิน 

ของกลุํมลูกค๎าที่เป็นคนรุํนใหม ํ

O2 : ราคาของโทรศพัท๑มือถอืทั่วไปที่ถูก

ลง ทําให๎ผู๎บริโภคมีกําลังพอในการ

ซื้อมือถือได๎เพิ่มมากขึ้น 

O3 : วิวัฒนาการของระบบอนิเตอร๑เนต็ที่

ครอบคลุมพืน้ที่การให๎บริการเพิ่ม

มากขึ้น 

O4 : วิวัฒนาการของโทรศพัท๑มือถอื ที่

สามารถรองรับการเชื่อมตํอกับระบบ

อินเทอร๑เนต็ได๎หลากหลายยี่หอ๎ และ

หลายรุํน 

SO (กลยุทธ๑เชิงรุก) 

กลยุทธ๑สร๎างความแตกตําง 

(S1,S2:O3,O4) ปรับปรุงการ

ให๎บริการผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑โม

บายแบงก๑กิ้งให๎มีความแปลกใหมํ 

และแตกตํางจากคูํแขํง โดยเพิ่ม

รูปแบบการทําธุรกรรมทางการเงิน

รูปแบบใหมํ รวมถึงฟังก๑ชั่นในการ

ให๎บริการที่จะนําวิวัฒนาการทางเท

โนโลยีโทรศัพท๑มอืถือ และ

วิวัฒนาการของเทคโนโลยี

อินเทอร๑เนต็เข๎ามาชํวยในการสร๎าง 

หรือปรับปรุงผลติภัณฑ๑ 

ST (กลยุทธ๑เชิงป้องกัน) 

กลยุทธ๑ผู๎นําด๎านต๎นทุน  
(S1:T1) ธนาคารมีต๎นทุนมาจากการ
สร๎างสาขา การวําจ๎างพนักงาน
ธนาคาร อุปกรณ๑ประกอบการทํา
ธุรกรรม และการลงทุนทางด๎าน
เทคโนโลยี เพื่อที่จะเป็นธนาคารที่
สามารถสร๎างกําไร ธนาคารได๎มี
นโยบายในการที่จะลดตน๎ทุนที่ไมํ
จําเป็น เมื่อธนาคารมีต๎นทุนการ
ดําเนินธุรกิจที่ต่ําลงสามารถทําให๎
ธนาคารมีกําไรจากผลประกอบการที่
เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถที่จะออก
ผลิตภัณฑ๑ และกิจกรรมสํงเสริมการ
ขายใหมํๆ เพื่อให๎ผลตอบแทนแกํ
ลูกค๎าได๎สูงกวําคูํแขํง 

อุปสรรค (Threat) 
T1 : Mobile Operator ไมํสามารถ

พัฒนาแอพลิ เคชั่นให๎รองรับการ
ทํางานบนมือถือได๎ครบทุกรุํนทุก
ยี่ห๎อ เชํนสามารถใช๎งานบนมือถือ
ไอโฟนได๎ แตํอาจจะไมํสามารถนําแอ
พลิเคชั่นนั้นไปใช๎บนมือถือระบบ 
Android หรือ Windows Phone 

T2 : ปัญหาในด๎านการให๎บริการระบบ
อินเทอร๑เนต็ความเร็วสูง 3G ที่ยังไมํ
สามารถเปิดให๎บริการแบบเต็ม
รูปแบบได๎  

WO (กลยุทธ๑เชิงแก๎ไข) 

กลยุทธ๑มํุงเน๎นเฉพาะกลุํม 

(W1,W2:O1) โดยการมุํงเน๎นเจาะ

กลุํมตลาดเป้าหมายที่เป็นกลุํมคนรุํน

ใหมํที่มีลักษณ๑ไลฟ์สไตล๑สอดคลอ๎ง

กับการทําธุรกรรมทางการเงินผําน

โมบายแบงก๑กิ้ง และสร๎างความเป็น

เอกลักษณ๑ที่โดดเดํนเพื่อดึงดูดใจให๎

กลุํมลูกค๎าเป้าหมายเข๎ามาใช๎บริการ

อยําง ME BYTMB 

WT (กลยุทธ๑เชิงรับ) 
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ตารางที่ 6 การกําหนดกลยุทธ๑ โดยใช๎ TOWS  MATRIX ในระดับหน๎าที่ (การใช๎งานโมบาย

แบงก๑กิ้งบนมือถือไอโฟน ) 
                   ปัจจัยภายใน      

(Internal factor) 

 

 

 

 
ปัจจยัภายนอก    

(External factor) 

จุดแข็ง (Strength) 

S1 : ความรวดเร็วในการประมวลผล

แสดงข๎อมูลรายการ 

S2 : ความแปลกใหมํในการบริการ 

S3 : กลุํมลุกค๎าที่ใช๎งานมีไลฟ์สไตล๑ที่

สอดคล๎องกับ โมบายแบงก๑กิ้ง 

จุดอ่อน (Weak) 

W1 : การที่เป็นการให๎บริการผําน 

WAP จึงทําให๎ไมํมีลูกเลํนทาง

กราฟฟิค 

W2 : การโหลดขอ๎มูลมีความเร็วนอ๎ย

กวําการให๎บริการผํานแอพลิ

เคชั่น 

โอกาส (Opportunity) 
O1 : วิวัฒนาการของโทรศพัท๑มือถอื

ไอโฟน  

O2 : การได๎รับความนิยมในวงกว๎างของ

มือถือไอโฟนเพิ่มมากขึ้น 

SO (กลยุทธ๑เชิงรุก) 

กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด 

(S1,S2:O1,O2)จากการขยายตัวของ

การให๎บริการอินเตอร๑เน็ต และความ

นิยมที่เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็วในประเทศ

ไทยของโทรศัพท๑มือถือไอโฟน ทําให๎

โอกาสในการใช๎บริการระบบโมบาย

แบงก๑กิ้งเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยการสร๎าง

ระบบเพื่อรองรับการใช๎งานผําน

โทรศัพท๑มอืถือไอโฟนโดยการสร๎าง

แอพลิเคชัน่เฉพาะและสามารถทํา

การประชาสัมพนัธ๑ผลิตภัณฑ๑ของธ

นารผํานทางมือถือ รวมถึงสร๎างการ

รับรู๎เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑และบริการ

ใหมํๆ อยํางตํอเนื่องเพื่อดึงดูดให๎

ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการเพิ่มมากขึ้น  

ST (กลยุทธ๑เชิงป้องกัน) 

 

อุปสรรค (Threat) 
T1 : ความไว๎วางใจในเรื่องความ

ปลอดภัยในการใช๎บริการโมบาย
แบงก๑กิ้ง 

T2 : ราคาของมือถือไอโฟนที่มีราคา
คํอนข๎างแพง 

T3 : ความสับซ๎อนในการใช๎งานของมอื
ถือไอโฟน 

WO (กลยุทธ๑เชิงแก๎ไข) 

กลยุทธ๑การบริหารลูกค๎าสัมพันธ๑ 

(W1:O1)เพื่อทราบถึงความตอ๎งการ

ที่แท๎จริงของลูกค๎าในการใช๎งานโม

บายแบงก๑กิ้งผํานมือถือไอโฟน เพื่อ

จะนําข๎อมูลไปปรับปรุงการให๎บริการ

ได๎ตรงใจลูกค๎ามากขึ้น 

WT (กลยุทธ๑เชิงรับ) 

กลยุทธ๑การสื่อสารทางการตลาดแบบ

ครบวงจร 

(W1:T1,T3)โดยการจัดทําคูํมือ หรือ

วีดีโอสาธิตการใช๎งานโมบายแบงก๑

กิ้งเกี่ยวกับฟังก๑ชั่นตํางๆ บนแอ

พลิชัน่ของมือถือไอโฟน เพื่อสร๎าง

ความม่ันใจในการใช๎งาน 



 

 

 

77 

หลังจากใช๎เครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อนําข๎อมูลจากการวิเคราะห๑ปัจจัย 
สภาพแวดล๎อม และวิเคราะห๑ SWOT มาชํวยกําหนดกลยุทธ๑แตํละระดับขององค๑กร ดังตํอไปนี ้
 
3.6.2.1. กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)  
3.6.2.1.1 กลยุทธ์เติบโต (Growth Strategy) 

เนื่องจากอุตสาหกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง เริ่มมีการแขํงขันที่รุนแรง 
และกําลังอยูํในชํวงเจริญเติบโตอยํางตํอเนื่อง ธนาคารทหารไทยจึงมีการวางแผนที่จะลงทุนใน
การปรับปรุงระบบโมบายแบงก๑กิ้ง เพื่อสร๎างโอกาสทางการตลาด และเพิ่มความสามารถในการ
แขํงขันให๎กับธนาคารจึงใช๎โอกาสนี้ในการพัฒนาธุรกิจให๎เจริญเติบโตยิ่งขึ้น เพื่ อเป็นการเพิ่ม
ยอดขายและกําไร รวมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค๎ากลุํมใหมํ เพื่อเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาด  
 
1.1) กลยุทธ์เติบโตด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) 
       ในภาวะการแขํงขันที่รุนแรงมีการปรับปรุงพัฒนาการให๎บริการ และผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ 
ออกสูํท๎องตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย เนื่องจากคูํแขํงขันทางตรงได๎มีการ
พัฒนาระบบให๎มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และมีคูํแขํงขันรายใหมํได๎กําลังที่จะเข๎าสูํตลาด 
ธนาคารจึงจําเป็นต๎องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ของตนให๎มีความแตกตํางและมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคอยูํตลอดเวลา โดยการพัฒนาคุณลักษณะของการ
ให๎บริการให๎สามารถที่จะทําธุรกรรมทางธนาคารผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง บนแอ
พลิเคชั่นของโทรศัพท๑มือถือไอโฟน โดยการเพิ่มชํองทางที่เป็นทางเลือกให๎กับผู๎ใช๎บริการผําน
มือถือไอโฟน ซึ่งการทําธุรกรรมทางธนาคารผํานแอพลิชั่นของไอโฟนจะทําให๎มีความรวดเร็ว
มากกวําการทํารายการผํานระบบเว็บเบราส๑เซอร๑แบบเดิม รวมถึงวามสวยงามทางด๎านกราฟฟิค 
รูปแบบของหน๎าจอที่ให๎บริการ และมีฟังก๑ชั่นใหมํๆ เพื่อให๎เข๎ากับไลฟ์สไตล๑ และสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมผูบริโภคได๎มากยิ่งขึ้น เป็นการสร๎างความแตกตํางและเพิ่ม
ความนําสนใจในตัวผลิตภัณฑ๑เพื่อดึงดูดผู๎บริโภคให๎มาใช๎บริการอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง
ของธนาคารทหารไทยมากยิ่งขึ้น 

ข๎อดี 
 เพิ่มโอกาสทางการตลาดของธนาคารมากยิ่งขึ้น 
 เพิ่มความสามารถในการแขํงขัน 
 เป็นการดึงดูดลูกค๎าให๎เข๎ามาใช๎บริการเพิ่มขึ้น 
 เป็นการขยายฐานลูกค๎า 
 ทําให๎ธนารสามารถที่จะนําเสนอรูปแบบการให๎บริกรผลิตภัณฑ๑ของธนาคาร

ได๎มากขึ้น 
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 ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎มากขึ้น 
 เป็นการพัฒนาระบบให๎ทัดเทียมกับคูํแขํงหลัก และแตกตํางจากคูํแขํงที่กําลังจะ

เข๎ามา 
ข๎อเสีย 
 คําใช๎จํายในการพัฒนาระบบการให๎บริการผํานแอพลิเคชั่นบนไอโฟนสูงมาก 
 คําใช๎จํายเพิ่มขึ้นในด๎านการจัดกิจกรรมสํงเสริมการตลาดเพื่อสร๎างการรับร๎ู 
 อาจมีอุปสรรคการดูแลระบบในชํวงแรกๆ เนื่องจากเป็นระบบใหมํ 

 
1.2) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market Penetration) 
         จากการขยายตัวอยํางตํอเนื่องของอุตสาหกรรมธุรกิจธนาคารผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑
โมบายแบงก๑กิ้ง เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มสํวนแบํงทางการตลาด ในตลาดเดิม โดยการ
ทําการตลาดเชิงรุกกระตุ๎นลูกค๎าให๎เพิ่มปริมาณการเข๎ามาใช๎บริการ ทั้งลูกค๎าในปัจจุบัน และ
ดึงดูดกลุํมลูกค๎าใหมํให๎มีความสนใจที่จะใช๎บริการ โดยการจัดกิจกรรมสํงเสริมการขาย และการ
โฆษณาเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง เชํน การทํารายการธุรกรรมผํานระบบเพื่อสะสมแต๎ม แลกของ
รางวัล เพื่อเพิ่มปริมาณการเข๎ามาใช๎บริการ หรือ การจัดกิจกรรมเปิดตัวการทําธุรกรรมผําน
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้งของธนาคารทหารไทย ผํานแอพลิเคชั่นของโทรศัพท๑ไอโฟน 
ในห๎างสรรพสินค๎าชั้นนํา เพื่อบอกถึงุณภาพ และคุณประโยชน๑จากการทําธุรกรรมทางธนาคาร
ผํานแอพลิเคชั่นบนไอโฟน และเป็นการสร๎างการรับรู๎ในผลิตภัณฑ๑ไปยังกลุํมลกค๎ารายใหมํให๎มี
ความสนใจในการเข๎ามาใช๎บริการของธนาคาร  

  ข๎อด ี
 สร๎างการรับรู๎ให๎กับผู๎บริโภค 
 สร๎างภาพลักษณ๑ที่ทันสมัยให๎แกํธนาคาร 
 กําหนดลูกค๎าเป้าหมายได๎ชัดเจน และเป็นการเพิ่มฐานลูกค๎าใหมํ 
 ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎ชัดเจน 
 เพิ่มความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 
 กระตุ๎นยอดขายและเป็นการเพิ่มรายได๎ให๎แกํธนาคาร 

   ข๎อเสีย 
 ต๎องใช๎งบประมาณในการจัดกิจกรรมตํางๆ พอสมควร 
 คูํแขํงอาจนํากลยุทธ๑การกระตุ๎นยอดขายไปใช๎ 
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3.6.2.1.2 กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) 

ในชํวงที่ภาวะทางเศรษฐกิจยังซบเซา และสภาพแวดล๎อมในอุตสาหกรรมยังไมํเกิดการ

เปลี่ยนแปลง องค๑กรควรที่จะเลือกดําเนินธุรกิจการตามแบบเดิม โดยไมํมีการเปลี่ยนแปลง

ในชํวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรักษาสภาพโดยรวมของธุรกิจให๎ยังอยูํในรูปแบบเดิม โดยไมํมี

การออกสินค๎า และบริการใหมํๆ ออกมาเพื่อที่ะประหยัดงบประมาณในด๎านการลงทุนทาง

การตลาด ไมํวําจะเป็นการประชาสัมพันธ๑ การลงทุนทางด๎านเทคโนโลยีทางการผลิต ซึ่ง

คําใช๎จํายในการลงทุนนั้น อาจจะสูงกวําผลตอบแทนที่จะได๎รับ อันเนื่องมาจากการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจโลก วิกฤตเศรษฐกิจระลอกใหมํจากตํางประเทศ และการชะลอตัวชอง

เศรษฐกิจภายในประเทศอันเนื่องมาจาก ความไมํม่ันคงทางการเมือง การประสบปัญหา

อุทกภัยครั้งใหญํที่ผํานมา และปัญหาการกํอการร๎ายภายในประเทศ องค๑กรควรที่จะรักษา

สภาพเดิมของธุรกิจเอาไว๎ เพื่อลดวามเสี่ยงจากการประสบผลการประกอบกิจการที่ขาดทุน 

  ข๎อด ี

 ลดความเสี่ยงจากดําเนินธุรกิจ 

 เพื่อรักษาความม่ันคงของธนาคาร 

 เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการให๎บริการของธนาคาร 

  ข๎อเสีย 

 ทําคูํแขํงพัฒนาผลิตภัณฑ๑แซงหน๎าเราไปได๎ 

 อาจจะทําให๎ฐานลูกค๎าเกําลดลง และไมํสามารถเพิ่มฐานลูกค๎าใหมํได๎ 

 อาจทําให๎เสียสํวนแบํงทางการตลาด 

 

3.6.2.1.3 กลยุทธ์พันธมิตร (Strategic Alliances) 

กลยุทธ๑พันธมิตรเป็นการรวมมือกับอีกบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะรวมกันสร๎างกิจกรรมให๎แกํ

ผู๎บริโภค โดยที่ทั้งสองบริษัทจะได๎รับประโยชน๑รํวมกัน เพื่ อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการ

แขํงขัน โดยธนาคารจะรํวมมือกับบริษัททรู เพื่อที่จะจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายรํวมกัน เพราะ

บริษัททรู เป็นผู๎ให๎บริการสัญญาณโทรศัพท๑ และสัญญาณอินเทอร๑เน็ตรายใหญํของเมืองไทย 

รวมถึงยังเป็นผู๎จัดจําหนํายโทรศัพท๑มือถือไอโฟนที่มียอดสั่งจองสูงที่สุด เพื่อเป็นการจัดกิจกรรม

สํงเสริมการขายรํวมกัน โดยที่ลูกค๎าทรูจะสามารถเรียกดูยอดคําใช๎บริการ รวมถึงสามารถที่จะ
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ชําระคําใช๎บริการ บริการเติมเงินมือถือทรูมูฟ ทรูมันนี่ และทรูมูฟเอช ผํานระบบ TMB M-

Banking ได๎โดยไมํเสียคําธรรมเนียมทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีการพัฒนาระบบให๎สามารถ

รองรับการทํารายการรํวมกันของทั้งสองบริษัท เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให๎แกํ

ผู๎ใช๎บริการของทรู และสามารถที่จะขยายฐานลูกค๎าของธนาคารให๎เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ

สร๎างความแข็งแกรํง ให๎กับระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้งของธนาคาร 

  ข๎อด ี
 ใช๎ประโยชน๑จากต๎นทุนรํวมกัน 
 มีความสัมพันธ๑ที่ดีในการสร๎างพันธมิตร 

 เกิดการเกื้อหนุนกันในการดําเนินธุรกิจรํวมกัน 

 ขยายฐานลูกค๎าให๎เพิ่มขึ้น 

 สร๎างการรับรู๎ให๎กับผลิตภัณฑ๑ 

  ข๎อเสีย 
 ความไมํแนํนอนของแนวโน๎มอุตสาหกรรม 
 อาจทําให๎เสียลูกค๎าที่ใช๎บริการเครือขํายอื่น หากคูํแขํงใช๎กลยุทธ๑เดียวกัน 

 ข๎อจํากัดเกี่ยวกับข๎อตกลงรํวมกันบางประการ 

 
การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) 
 จากตารางที่ 4 และการรวบรวมข๎อมูลตํางๆ โดยอ๎างอิงตามทฤษฎีเห็นวํากลยุทธ๑

เติบโต (Growth Strategy) มีความเหมาะสมมากที่สุดที่จะนํามาเป็นกลยุทธ๑ในการแก๎ปัญหา 

และใช๎เป็นกลยุทธ๑ดําเนินงานระดับองค๑กร คือ กลยุทธ๑การเติบโตด๎วยผลิตภัณฑ๑ (Product 

Development) ผสมผสานกับ กลยุทธ๑การเจาะตลาด (Market Penetration) โดยการพัฒนา

ชํองทางในการให๎บริการ โดยการเพิ่มชํองทางการให๎บริการผํานแอพลิเคชั่นของโทรศัพท๑ไอโฟน 

ซึ่งจะทําให๎มีความรวดเร็วในการทํารายการเพิ่มมากขึ้น กวําการทํารายการผํานทางเว็บ

เบราว๑เซอร๑ มีความสวยงามของหน๎าจอการทํารายการที่มากกวํา สามารถพัฒนาระบบ เพิ่ม

ลูกเลํนตํางๆ เข๎าไปในแอพลิเคชั่น และเพิ่มฟังก๑ชั่นการให๎บริการมใหมํๆ เพื่อดึงดูดใจให๎ลูกค๎า

เข๎ามาใช๎บริการ  
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3.6.2.2. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

 จากข๎อมูลที่ได๎ทําการวิเคราะห๑ ทําให๎ทราบถึงจุดแข็งและจุดอํอน โอกาสและอุปสรรค

ของธนาคารที่อยูํในอุตสาหรรมที่มีการแขํงขันกันอยํางรุนแรงในปัจจุบัน การกําหนดกลยุทธ๑เพื่อ

เข๎าถึงเป้าหมายน้ันสามารถกําหนดกลยทธ๑ในระดับธุรกิจดังนี ้

1.1 ) กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) 

 เพื่อเป็นการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎วยการสร๎างความแตกตํางของ

ผลิตภัณฑ๑ โดยมํุงเน๎นการสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ โดยการนําเทคโนโลยีการทําธุรกรรมผํานแอพลิ

เคชั่นของโทรศัพท๑ไอโฟน โดยการสร๎างความแตกตํางโดยใช๎ประสิทธิภาพของโทรศัพท๑ไอโฟน

เข๎ามาผสมผสานในการออกแบบฟังก๑ชั่นการใช๎งานในการทําธุรกรรมธนาคารผํานระบบ

อิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง และฟังก๑ชั่นการใช๎งานที่เป็นรูปแบบการให๎บริการที่แตกตํางจาก

ธนาคารคูํแขํง อยํางการใช๎ระบบนําทางผํานอินเตอร๑เน็ตไปยังสาขาของธนาคารที่ใกล๎กับที่

ผู๎บริโภคอยูํในขณะนั้น หรือการสร๎างความแตกตํางโดยนํามาผสมผสานกับยูนิตยํอยของ

ธนาคาร โดยเป็นการให๎บริการการทําธุรกรรมของ ME BYTMB ผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑โม

บายแบงก๑กิ้งบนแอพลิเคชั่นของไอโฟน เพื่อเป็นการสร๎างกลุํมลูกค๎ารายใหมํ สามารถตอบสนอง

ความต๎องการของกลุํมลูกค๎าได๎ตรงกลุํมและเป็นที่ดึงดูดใจในการเลือกใช๎บริการผลิตภัณฑ๑ และ

สอดคล๎องกับสโลแกนของธนาคารทหารไทย “ TMB Make the Different “ เพื่อสร๎างวาม

แตกตํางในด๎านภาพลักษณ๑ขององค๑กรในสายตาของผู๎บริโภค 

  ข๎อด ี
 สร๎างคุณคําและภาพลักษณ๑ที่ดีให๎แกํบริการ และองค๑กร 
 โอกาสในการนําเสนอนวัตกรรมใหมํๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให๎แกํลูกค๎า 

 กระตุ๎นยอดขายเพิ่มข้ึน 

 เป็นการดึงดูดให๎ลูก๎ามีความสนใจในตัวผลิตภัณฑ๑มากขึ้น 

 สร๎างฐานลูกค๎ากลุํมใหมํเพิ่มขึ้น 

 สร๎างความแปลกใหมํให๎กับผลิตภัณฑ๑ 

  ข๎อเสีย 

 อาจไมํตรงกับความต๎องการของลูกค๎าบางกลุํม 
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 ต๎องใช๎งบประมาณในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ เพื่อสร๎างความแตกตํางให๎กับ

ผลิตภัณฑ๑คํอนข๎างสูง 

 

1.2 ) กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) 

ธนาคารทหารไทยเป็นธนาคารพาณิชย๑ที่ให๎บริการเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน

ทุกรูปแบบ ซึ่งสํวนใหญํธนาคารมีต๎นทุนมาจากการสร๎างสาขา การวําจ๎างพนักงานธนาคาร 

อุปกรณ๑ประกอบการทําธุรกรรม และการลงทุนทางด๎านเทคโนโลยี เพื่อที่จะเป็นธนาคารที่

สามารถตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางเต็มรูปแบบ และเต็มประสิทธิภาพ ซึ่ง

ธนาคารได๎มีนโยบายในการที่จะลดต๎นทุนที่ไมํจําเป็น โดยการวางกลยุทธ๑ให๎การทําธุรกรรม

ทางการเงินของลูกค๎ามีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการชํวยให๎ธนาคาร

สามารถที่จะลดต๎นทุนได๎อีกด๎วย อยํางการทําธุรกรรมทางการเงินผํานชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑โม

บายแบงก๑กิ้ง โดยเป็นการประหยัดต๎นทุนในด๎านของจํานวนสาขา พนักงาน อุปกรณ๑สํานักงาน

ตํางๆ เหลือเพียงแตํต๎นทางทางเทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง 

เพื่อให๎สามารถที่จะตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 

เม่ือธนาคารมีต๎นทุนการดําเนินธุรกิจที่ต่ําลงสามารถทําให๎ธนาคารมีกําไรจากผลประกอบการที่

เพิ่มขึ้น ทั้งยังสามารถที่จะออกผลิตภัณฑ๑ และกิจกรรมสํงเสริมการขายใหมํๆ เพื่อให๎

ผลตอบแทนแกํลูกค๎าได๎สูงกวําคูํแขํง 

  ข๎อดี 

 ชํวยในการลดต๎นทุน 

 เพิ่มกําไรจากผลประกอบการ 

 เพิ่มสํวนแบํงทางการตลาด 

 เพิ่มยอดขายให๎แกํผลิตภัณฑ๑ 

 สร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 

  ข๎อเสีย 

 อาจทําให๎เกิดการเลียนแบบจากคูํแขํง 

 อาจเกิดการแขํงขันทางด๎านราคาขึ้น 

 ต๎นทุนในการลงทุนทางเทคโนโลยีในชํวงแรกคํอนข๎างสูง 
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1.3) กลยุทธ์การมุ่งเน้นเฉพาะกลุ่ม (Focus Strategy) 

     เพื่อมํุงตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเฉพาะกลุํมในจํานวนจํากัด โดยการ

มํุงเน๎นการทําต๎นทุนต่ํา เพื่อสร๎างงการรับรู๎ และภาพลักษณ๑ของตราสินค๎า โดยเสนอผลตภัณฑ๑

แบบเฉพาะตัวกับกลํมเป้าหมายท่ีธนาคารเล็งเห็นวํามีความเหมาะสม โดยนํารบบอิเล็กทรอนิกส๑

โมบายแบงก๑กิ้งเข๎าไปใช๎ในยูนิตยํอยของธนาคารกับการให๎บริการ ME BYTMB  การธนาคาร

รูปแบบใหมํที่ให๎ลูกค๎าทําธุรกรรมทางการเงินด๎วยตัวเอง เพื่อผลตอบแทนที่มากกวํา ผํานระบบ

อิเล็กทรอนิกส๑ เพราะการธนาคารไมํใชํเรื่องยาก สามารถทําธุรกรรมเองได๎ทุกที่ ทุกเวลา แคํ

เพียงต๎องมาที่สาขาเพื่อยืนยันตัวตนในการเปิดบัญชีครั้งแรก และไมํต๎องเดินทางมาสาขาใน

ทุกๆ ครั้งที่ต๎องการทําธุรกรรม จึงไมํต๎องมีสาขาและคนคอยบริการลูกค๎ามากมายเหมือน

ธนาคารทั่วๆ ไป ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีบริหารจัดการต๎นทุน ที่ทําให๎ธนารได๎คืนประโยชน๑กลับไปให๎

ลูกค๎าได๎สูงสุด นั่นคือดอกเบี้ยที่สูงกวําบัญชีออมทรัพย๑ทั่วๆ ไป เม่ือคุณทําเอง ก็ยํอมได๎มากกวํา

เสมอ ซึ่งการตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าเฉพาะกลุํมนั้นทําให๎สามารถตอบสนองความ

ต๎องการที่เกิดขึ้นในตลาดได๎ดีกวําคูํแขํง โดยตั้งเป้าหมายกลํมลูกค๎าเป็นคนยุค GEN Y ที่มี

พฤติกรรมสอดคล๎องกับลักษณะของผลิตภัณฑ๑ 

           Gen Y คือประชากรกลุํมที่เกิดหลัง Extraordinary Generation หรือGeneration X, 

Gen X พวกเขาเกิดในชํวงเวลาที่บ๎านเมืองสงบสุข และเติบโตมาในยุคของการเปลี่ยนแปลง

อยํางมากของสภาพแวดล๎อมทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก๎าวหน๎า 

เป็นวัยที่เพิ่งเริ่มเข๎าสูํวัยทํางาน มีลักษณะนิสัยชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไมํ

ชอบอยูํในกรอบและไมํชอบเงื่อนไข Gen Y เป็นคนทันสมัย ไมํตกยุค พวกเขาเป็นกลุํมคนที่ทัน

โลก ทันเทคโนโลยี สามารถใช๎อุปกรณ๑และเครื่องมือทันสมัย อาทิ ไอโฟน โน๏ตบุ๏ก และกล๎อง

ดิจิตอลได๎คลํองแคลํว คนกลุํมนี้ จึงมีบุคลิกลักษณะด๎านหนึ่งที่คํอนข๎างหวือหวา ตามสมัยนิยม 

พํวงติดมากับความเกํงกล๎าในการแสดงออกและกล๎าที่จะคิด นับเป็นผู๎บริโภคที่มีเอกลักษณ๑และ

โดดเดํนมีความเป็นตัวของ (ชัชวาล,  2553 : ออนไลน๑)  

         ผู๎เชี่ยวชาญการวิจัยลักษณะของคนแตํละรํุนช้ีวํา Gen Y ซึ่งกําลังเข๎าสูํวัยทํางาน นับเป็น

คนวัยทํางานที่ได๎รับการเลี้ยงดูจากพํอแมํอยํางดีที่สุดในประวัติ ศาสตร๑ของโลก (เสาวนีย๑ พิสิฐา

นุสรณ๑, 2550 : ออนไลน๑) คนรุํนวัยนี้มีศักยภาพสูงมากในการเรียนรู๎ มากกวําคนรุํนใดๆที่ผําน

มา Gen Y มีพลังในตัวเองมาก และมักคิดนอกกรอบ พวกเขามักมีความคิดที่แปลกแหวกแนว
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และมีความม่ันใจในตัวเองคํอนข๎างสูง ความสามารถของ Gene Y ไมํวําจะเป็นในนวัตกรรม

ใหมํๆ ด๎านตํางๆ ทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร๑ และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส๑ ล๎วนเป็นความรู๎และ

ทักษะที่จําเป็นตํอการทํางานในโลกยุคไร๎พรมแดนเชํนในปัจจุบัน ชาวGen Y สํวนใหญํมักมี

ความสามารถในการใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่หลากหลาย สามารถเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ ได๎อยําง

รวดเร็วและพร๎อมพัฒนาตนเองอยูํเสมอ (Gang-Y.com, 2553 : ออนไลน๑) 

 ข๎อดี 

 ลดต๎นทุนบางประเภท เนื่องจากเป็นการเจาะเฉพาะกลุํมเป้าหมาย 

 การเข๎าถึงความต๎องการของลูกค๎าอยํางแท๎จริง 

 สามารถสร๎างให๎เกิดวามภักดีตํอตราสินค๎าได๎งําย 

 ชํวยอนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อม โดยการลดกระดาษในการทํารายการ 

 เพิ่มฐานลูกค๎าใหมํ 

 ข๎อเสีย 

 เพิ่มฐานลูกค๎าจากกลุํมเป้าหมายท่ีจํากัด 

 คูํแขํงอาจจะมีการลอกเลียนแบบใช๎กลยุทธ๑เดียวกัน 

 

การตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 

จากตารางที่ 5 และการรวบรวมข๎อมูลตํางๆ โดยอ๎างอิงตามทฤษฎี การแก๎ปัญหาเพื่อ

กําหนดกลยุทธ๑ระดับธุรกิจที่เหมาะสมที่สุด คือ กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง (Differentiation 

Strategy) และ ผสมผสานกับ กลยุทธ๑การมํุงเน๎นเฉพาะกลุํม (Focus Strategy) จากปัจจุบันการ

ธรรมธุรกรรมทางการเงินผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้งมีการแขํงขันกันอยํางสูง และ

เริ่มมีผู๎สนใจมาใช๎บริการเพิ่มมากขึ้น และเนื่องจากคูํแขํงก็มีการให๎บริการผํานระบบอิเล็ก ทรอ

นิกส๑โมบายแบงค๑กิ้ง เชํนเดียวกันกับธนาคารทหารไทยโดยเฉพาะ ธนาคารที่เป็นผู๎นําด๎านธุรกิจ

โมบายแบงค๑กิ้งก็มีฟังก๑ชั่นการให๎บริการคล๎ายคลึงกัน เพราะฉะนั้นธนาคารทหารไทยควรที่ใช๎

กลยุทธ๑การสร๎างความแตกตําง เพื่อที่ออกผลิตภัณฑ๑ที่สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล๑ของ

ผู๎บริโภคในปัจจุบันได๎ตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภคมากที่สุด เป็นการสร๎าง Fast Follower 

ในตลาดให๎กับผลิตภัณฑ๑  เป็นการกระตุ๎นความสนใจในการใช๎บริการ และขยายฐานลูกค๎าให๎

เพิ่มมากขึ้น  และเป็นการจับกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่มีไลฟ์สไตล๑ตรงกับผลิตภัณฑ๑มากที่สุด เพื่อ

ความชัดเจนในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ และการจัดกิจกรรมทางการตลาด 
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3.6.2.3 กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) 

 จาการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อม และปัจจัยตํางๆ ทําให๎สามารถนํามากําหนดทิศทาง

ชองธนาคาร ตํอไปเป็นการนํากลยุทธ๑ระดับหน๎าที่โดยนําเสนอกลยุทธ๑ทางการตลาดที่เหมาะสม

ดังนี ้

1.1) กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด (STP Strategy) 

การแบ่งส่วนตลาด (Market Segmentation) 

  เกณฑ๑ในการแบํงสํวนผู๎บริโภค การใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง โดยการใช๎
เกณฑ๑ประชากรศาสตร๑และพฤติกรรมศาสตร๑ 

เกณฑ์ประชากรศาสตร์ : กลุํมผู๎ใช๎บริการที่อยูํในกลุํมวัยรุํนที่เพิ่งจบและเริ่มต๎นทํางาน และ
กลุํมวัยกลางคน โดยสํวนใหญํจะเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีความรู๎และการศึกษาสูง อยูํใน
ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และมีรายได๎สูง 

เกณฑ์พฤติกรรมศาสตร์ : กลุํมลูกค๎าที่ใช๎โทรศัพท๑มีถือไอโฟนที่ชอบความสะดวก และไมํมี
เวลาไปสาขาของธนาคาร สํวนใหญํใช๎บริการชํวงนอกเวลาทําการของธนาคาร  จะเน๎การใช๎
บริการในการโอนเงิน และถามยอดบัญชี และต๎องการความรวดเร็วในการทํารายการโดย
ต๎องการใช๎งานผํานแอพลิเคชั่นมากกวําเว็บเบราว๑เซอร๑ โดยต๎องการฟังก๑ชั่นการให๎บริการใหมํๆ 
ผํานทางระบบอิเลกทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง 

การก าหนดตลาดเป้าหมาย (Market Targeting) 

  เจาะกลุํมคนรุํนใหมํ เพื่อทําการตลาดเฉพาะกลุํม โดยการจัดกิจกรรมให๎ผู๎บริโภค

ได๎รับร๎ูถึงตัวผลิตภัณฑ๑ของธนาคาร ไปยังสถานที่ดังน้ี มหาวิทยาลัย ห๎างสรรพสินค๎าบริเวณเขต 

สีลม สาทร และสยาม และยํานที่มีบริษัทที่มีกลุํมวัยที่เพิ่งเริ่มทํางานอยูํมาก รวมถึงกลุํมผู๎ใช๎

ไอโฟน และผลิตภัณฑ๑ของแอปเปิล คือ กลุํมผู๎ใช๎โทรศัพท๑ไอโฟน ไอแพด และ แมคบุ๏ค เป็นต๎น 

 

1.2 ) การท า Benchmarking 

        วัตถุประสงค๑การทํา Benchmarking ทําให๎องค๑กรสามารถตอบคําถาม 4 ข๎อนี้ได๎ 
1. เพื่อทราบวําเราอยูํท่ีตําแหนํงไหนในธุรกิจ  
2. เพื่อทราบวําใครท่ีเป็นผู๎นําทางธุรกิจ   
3. ผู๎นําทางธุรกิจ ให๎บริการโมบายแบงก๑กิ้งอยํางไร  
4. เราจะทําอยํางไรให๎เกํงกวําเขา  
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   จาการสํารวจข๎อมูลพบวําผู๎นําทางด๎านระบบอิเล็กรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง คือ 

ธนาคารกสิกรไทย ที่มียอดผู๎ใช๎บริการประมาณ 200,000 ราย สํวนธนารทหารไทยมียอด

ผู๎ใช๎บริการประมาณ 100,000 ราย 

 ธนาคารกสิกรไทยมีรูปแบบการใช๎งานของ Mobile Banking มากที่สุดในปัจจุบัน ซึ่ง

ครองสํวนแบํงตลาด Mobile Banking ที ่75% มีลูกค๎าใช๎บริการกวํา 2.25 ล๎านรายแล๎ว  

Strategy Benchmarking เป็นการทํา Benchmarking โดยศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ๑

ระหวํางองค๑กรเรากับองค๑กรท่ีประสบความสําเร็จด๎านการวางแผนกลยุทธ๑  

ธนาคารกสิกรไทยตั้งเป้าที่จะขยายธุรกิจโมบายแบงก๑กิ้งออกไปอีก โดยใช๎กลยุทธ๑ 

Growth Strategy อ๎างอิงจากขําว มติชน ออนไลน๑ วันที่ 07 เมษายน พ.ศ. 2554  “นายอาจ 

กลําวเพิ่มเติมวําสําหรับปี 2554 ธนาคารฯ ตั้งเป้าขยายฐานผู๎ใช๎บริการ K-Mobile Banking เพื่อ

อํานวยความสะดวกให๎แกํลูกค๎าในการทําธุรกรรมทางการเงินผํานชํองทางโทรศัพท๑มือถือ 

เนื่องจากเล็งเห็นวําบริการธนาคารทางโทรศัพท๑มือถือในประเทศไทยยังคงมีศักยภาพสูงและ

สามารถขยายตัวได๎อีกมากธนาคารจึงได๎ให๎ความสําคัญในการพัฒนาบริการดังกลําวอยําง

ตํอเนื่อง และคาดวําในอนาคตการทําธุรกรรมการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือจะได๎รับความนิยมจาก

ลูกค๎าเพิ่มขึ้นอยํางแนํนอน”   ซึ่งมีความคล๎ายลึงกันในด๎านกลยุทธ๑ของธนาคารทหารไทยที่จะใช๎

กลยุทธ๑ Growth Strategy Product Development เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบให๎มีศักยภาพ

ทัดเทียมกับผู๎นําตลาด โดยการพัฒนาระบบแอพลิเคชั่นโมบายแบงก๑กิ้งผํานมือถือไอโฟนขึ้นมา 

เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า และชํวงชิงความได๎เปรียบทางการแขํงขัน 

Performance Benchmarking หากเปรียบเทียบการทํางานของระบบการให๎บริการ 
แล๎ว 

ธนาคารทหารไทย มีรูปแบบการให๎บริการผําน WAP TMB M-Banking ชํองทางเดียว 
ซึ่งสามารถทํารายการได๎ดังน้ี 

 ตรวจสอบรายการเดินบัญชี (Bank Statement) 
 ชําระคําสินค๎าและบริการได๎หลากหลาย 
 เช็คอัตราดอกเบี้ย 
 โอนเงินระหวํางบัญชี โอนเงินไปยังบุคคลอื่นๆ โอนเงินตํางธนาคาร 
 ตรวจสอบยอดคงเหลือแตํละบัญชี 
 เรียกดูข๎อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ 

    ทางธนาคารกสิกรไทยจะมีรูปแบบการให๎บริการผํานทางโมบายแบงก๑กิ้ ง 3 
ชํองทางคือ 
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 K-Mobile Banking ATM ซิมสามารถเปิดการใช๎บริการจาก DTAC ได๎เลยหากมี
บัญชีของธนาคารและเป็นลูกค๎า DTAC อยูํแล๎ว 

 K-Mobile Banking Plus ดาวน๑โหลดโปรแกรม และติดตั้ง  
 K-Mobile Banking SMS สามารถใช๎บริการได๎เลยโดยสํง SMS ตามหมายเลขที

ให๎บริการ และพิมพ๑ข๎อความตามที่ไดกาหนดตามเงื่อนไขไว๎ซึ่ง สามารถทําธุรกรรม
ทางการเงินได๎ดังนี้ 

 เช็คยอดเงิน 
 โอนเงินท้ังภายในบัญชีกสิกรไทยและตํางธนาคาร 
 จํายบิล 
 เติมเงินมือถือ 
 ตั้งเตือนวันชําระคําบริการตํางๆ 

 
ซึ่งธนาคารทหารไทยยังเสียเปรียบในด๎านของชํองทางการให๎บริการอยูํ เพราะสามารถ

ทํารายการผําน WAP (เว็บเบราว๑เซอร๑ได๎อยํางเดียว) แตํธนาคารกสิกรไทยสามารถทํารายการ

ผํานทั้ง เว็บเบราว๑เซอร๑ และแอพลิเคชั่น 

Process Benchmarking เป็นการทํา Benchmarking โดยการเปรียบเทียบ

กระบวนการทํางานหรือวิธีปฏิบัติงานระหวํางองค๑กรเรากับองค๑กรอื่น    ตรงจุดนี้เป็นข๎อ

ได๎เปรียบของทางธนาคารที่มีบุคคลากรทางด๎าร IT ที่แข็งแกรํงกวํา ธนาคารกสิกรไทย เพราะ

ทางธนาคารกสิกรไทยเพิ่งจะปรับเปลี่ยนจากระบบ Outsource มาเป็นระบบพนักงานประจํา 

สํวนทางด๎านทีมงานการตลาด รวมถึงฐานลูกค๎า ธนาคารทหารไทยยังเสียเปรียบอยูํมาก ในด๎าน

ภาพลักษณ๑ของธนาคาร ณ ปัจจุบัน ธนาคารทหารไทยถือวํามาแรงมากๆ  

             Product Benchmarking คือการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค๎าวําลูกค๎ามีความ
พึงพอใจสูงสุดในคุณลักษณะใดของสินค๎า จากการเก็บแบบสอบถามพบวําลูกค๎านิยมที่จะใช๎
บริการโอนเงิน และการชําระคําสินค๎า และบริการสูงสุด หากจะส๎รางความได๎เปรียบทางการ
แขํงขัน จะต๎องมีการออกผลิตภัณฑ๑ที่ดึงดูดให๎ลูกค๎าเข๎ามาใช๎บริการโอนเงิน ของธนาคาร เพราะ
การโอนเงินจะต๎องมีบัญชีของธนาคารนั้นๆ กํอนจึงจะสามารถทําได๎ เป็นการเพิ่มฐานเงินฝาก
ให๎กับธนาคาร และการดึงพันธมิตรมาทําธุรกิจรํวมกันโดยธนาคารจะรับเป็นชํองทางในการรับ
ชําระคําสินค๎าและบริการให๎แกํบริษัทนั้นๆ 
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1.3) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix Strategy) 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร๎างการรับรู๎ และความม่ันใจในการใช๎บริการเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ๑ให๎กับกลุํม

ผู๎บริโภคเป้าหมาย 

2.  เพื่อสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎แกํธนาคาร 

3.  เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการใช๎บริการของกลุํมลูกค๎าใหมํ และการกลับมาใช๎บริการอกของ

กลุํมลูกค๎าเกํา 

 เพื่อสร๎างให๎เกิดวามภักดีกับผลิตภัณฑ๑ 

 

ผลิตภัณฑ ์ (Product)   

จะมีการปรับปรุงการให๎ฟังก๑ชั่นการใช๎การให๎บริการเดิมมีความสะดวก และรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น 

ฟังก๑ชั่นการใช๎งานเดิม 
 ตรวจสอบยอดคงเหลือแตํละบัญชี ทั้งบัญชีออมทรัพย๑/กระแสรายวัน/ฝากประจํา/บัตร

เครดิต และ สินเชื่อฯ ได๎ตลอด 24 ชั่วโมง  
 ตรวจสอบรายการเดินบัญชี (Bank Statement) ของบัญชีตํางๆ และสามารถเรียกดู

รายการย๎อนหลังได๎สูงสุดถึง 9 เดือน  
 โอนเงิน 

1. โอนเงินระหวํางบัญชี โอนเงินไปยังบุคคลอื่นๆ 
2. โอนเงินตํางธนาคาร แบบ Real-Time และแจ๎งผลการโอนเงินทาง SMS ไปยัง

ปลายทาง 
 ชําระคําสินค๎าและบริการได๎หลากหลาย เชํน คําไฟ คําบัตรเครดิต คําโทรศัพท๑มือถือ  
 เรียกดูข๎อมูลอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตํางประเทศ 
 เรียกดูข๎อมูลอัตราดอกเบี้ยของธนาคารได๎ทั้งดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู๎  

และจะเพิ่มฟังก๑ชั่นการให๎บริการผํานแอพลิเคชั่นของโทรศัพท๑ไอโฟน ซึ่งจากการสํารวจ
ความต๎องการของผู๎บริโภคจากการเก็บแบบสอบถาม 100 ชุด ในสํวนการเพิ่มฟังก๑ชั่นการใช๎
บริการใหมํๆ ผํานโทรศัพท๑มือถือไอโฟน พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับระดับความ
ต๎องการเกี่ยวกับฟังก๑ชั่นใหมํๆ ในการให๎บริการโมบายแบงค๑กิ้งที่แตกตํางไปจากฟังก๑ชั่นการ
ให๎บริการโมบายแบงค๑กิ้งพื้นฐานอยูํใน เกณฑ๑มากที่สุด(5) มีจํานวนเยอะที่สุด รองลงมาเป็น
เกณฑ๑ มาก(4) โดยธนาคารจะปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ โดยปรับปรุงความสวยงามของหน๎าจอการทํา
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รายการ ความรวดเร็วในการทํารายการ การใช๎งานที่สามารถเข๎าใจได๎งํายขึ้น และสะดวกขึ้น 
เพิ่มการให๎บริการเกี่ยวกับระบบบริการอัพเดทขําวสารทางการเงิน และบริการใหมํๆ ของ
ธนาคาร  และบริการแจ๎งเตือนกําหนดชํารคําบริการตํางๆ ซึ่งจากแบบสอบถามเป็นสองรายการ
ที่มีผู๎ต๎องการใช๎มากที่สุด 
 

ราคา (Price)  

โดยจะยึดกลยุทธ๑ทางราคาแบบเดิม ซึ่งจะมีคําธรรมเนียมในการใช๎บริการ ดังนี้ 
 ไมํเสียคําธรรมเนียมในการสมัครใช๎บริการ TMB M-Banking  
 คําธรรมเนียมในการทํารายการขึ้นอยูํกับประเภทของการทํารายการแตํละประเภท  
 คําบริการในการเชื่อมตํอระบบอินเทอร๑เน็ตขึ้นกับผู๎ให๎บริการโทรศัพท๑มือถือแตํละ

บริษัท กรุณาตรวจสอบกับผู๎ให๎บริการ  
 

การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution)  
          ลูกค๎าสามารถที่จะสมัครใช๎บริการระบบผํานทางชํอง 3 ชํองทาง  

 สมัครผํานเว็บไซต๑ แบบ Apply Online เพียงมีบัตร ATM หรือ บัตร Debit สมัคร
แล๎วใช๎ได๎ทันที กรณีไมํมีบัตร ATM สามารถสมัครผํานเว็บไซต๑ พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชน 
สํงมาที่ งาน Internet Banking ชั้น 5 ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) 3000 พหลโยธิน 
จตุจักร กทม 10900  

 สมัครผํานตู๎ ATM ของธนาคารทหารไทย (TMB)  
 สมัครผํานสาขา ของธนาคารทหารไทย (TMB)  

          ซึ่งเม่ือสมัครใช๎บริการระบบโมบายแบงก๑กิ้ง ก็สามารถที่จะใช๎ User Account เดียวกัน

ในการใช๎บริการระบบอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งได๎ด๎วย ซึ่งการให๎บริการระบบโมบายแบงค๑กิ้ง

สามารถที่จะใช๎บริการผํานเว็บเบราว๑เซอร๑ ผํานเว็บไซด๑ www.tmbdirect.com หรือจะเลือกใช๎

บริการผํานแอพลิเคชั่นซึ่งในชํวงแรกจะพัฒนา เพื่อรองรับการทํารายการผํานโรศัพท๑มือถือ

ไอโฟนกํอน 

 

การส่งเสริมการตลาด ( Promotion)  

            การสร๎างการรับรู๎ และเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

 การประชาสัมพันธ๑จะเพิ่มการประชาสัมพันธ๑ผํานทาง Social Network อยําง 
เฟสบุ๏ค ทวิสเตอร๑ เพื่อที่จะสร๎างการรับรู๎ และเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย 

http://www.tmbdirect.com/
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 การจัดกิจกรรมตามห๎างสรรพสินค๎าชั้นนําในแหลํงที่มีกลุํมลูกค๎าเป้าหมายอยูํเยอะ 
อยํางสยาม สีลม และลาดพร๎าว เป็นต๎น 

 ออกบูธกิจกรรมตามมหาวิทยาลัย และบริษัทที่มีกลุํมวัยทํางานชํวงต๎น     
 
บุคคล (People)  

 มีการพัฒนาบุคคลากรทางด๎าน Call Center โดยการอบรม ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ๑ที่ออกใหมํ รวมถึงวิธีการแก๎ไขปัญหาเบื้องต๎นเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบาย

แบงก๑กิ้ง เพื่อที่จะสามารถแก๎ไขปัญหาที่ได๎รับร๎องเรียนจากลูกค๎า และเพื่อสร๎างความม่ันใจให๎แกํ

ลูกค๎าในการใช๎บริการ 

 
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence and presentation) 

 ธนาคารต๎องพัฒนาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให๎บริการ เพื่อสร๎างคุณคํา

ให๎กับลูกค๎า การเอาใจใสํดูแลผู๎บริโภคเสมือนญาติพี่น๎อง  การให๎คําปรึกษาในเรื่องตํางๆ มีการ

อบรมพนักงานสาขาให๎มี Service mind  

 
กระบวนการ (Process) 

 เพื่อสํงมอบคุณภาพ และการให๎บริการแกํลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็ว และประทับใจลูกค๎า 

(Customer Satisfaction)  ในการศึกษาครั้งนี้กระบวนการ หมายถึง คุณภาพการให๎บริการ

โดยรวมตั้งแตํการสมัครใช๎บริการผํานชํองทางตํางๆ ต๎องมีความสะดวก การ Register เข๎าใช๎

บริการ ต๎องเข๎าใจงําย รวดเร็ว และมีขั้นตอนไมํยุํงยาก และกระบวนการ การทํารายการของ

ลูกค๎าต๎องสะดวก มีหน๎าจอที่สวยงาม มีฟังก๑ชั่นการให๎บริการครอบคลุมความต๎องการ มี

ความถูกต๎องของข๎อมูล และรวดเร็ว รวมถึงการรับแจ๎งปัญหาของ Call Center ที่ต๎องสามารถ

แก๎ไขปัญหาเบื้องต๎นให๎กับลูกค๎าได๎  เป็นสิ่งที่ธนาคารจะนําเสนอให๎กับผู๎ใช๎บริการเพื่อมอบการ

ให๎บริการอยํางถูกต๎องรวดเร็ว  และทําให๎ผู๎ใช๎บริการเกิดความประทับใจ จึงมํุงเน๎นการให๎ความรู๎

พนักงานที่ต๎องพบกับลูกค๎า และไมํหยุดน่ิงในการพัฒนาระบบเพื่อรองรับวามต๎องการของลูกค๎า  
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1.4)  กลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management : CRM) 

 การทํากลยุทธ๑การบริหารลูกค๎าสัมพันธ๑ จะทําทั้งสองสํ วน ทั้งภายในองค๑กรกับ

พนักงาน และภายนอกองค๑กรกับลูกค๎าที่มาใช๎บริการ เพื่อที่จะตอบสนองลูกค๎าได๎อยํางเต็มที่ 

และสร๎างความผูกพันระหวํางลูกค๎า และธนาคาร 

 กิจกรรมการท า CRM ภายในองค์กร 

 การจัดกิจกรรม TMB Management Roadshow โดยคุณบุญทักษ๑ หวังเจริญ และ

ประธานเจ๎าหน๎าที่บริหารด๎านตําง ๆ   มีกําหนดการเดินสายไปด๎วยกันใน   “TMB 

Management Roadshow”     เพื่อพบกับเพื่อนพนักงานทั่วประเทศ      โดยในปีนี้จะเน๎นเรื่อง

การสร๎าง   “ คุณคําที่ลูกค๎าต๎องการ  (Custiomer Value Proposition หรือ CVP) ”   และเพื่อ

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวํา   เราควรรํวมมือกันอยํางไรที่จะทําให๎ธนาคารของเราเป็น

ธนาคารที่ลูกค๎านิยม เพราะสามารถมอบสิ่งที่มีคุณคําแบบที่ลูกค๎าต๎องการที่จะชํวยให๎ชีวิตของ

ลูกค๎าดีขึ้น ซึ่งประเด็นนี้ มีสํวนสําคัญอยํางยิ่งที่จะทําให๎แบรนด๑ทีเอ็มบี มีคุณคําและมี

ความหมายอยํางแท๎จริงสําหรับลูกค๎า เป็นกิจกรรมที่พนักงานทุกคนสามารถที่จะแสดงความ

คิดเห็นตํางๆ ทั้งด๎านการทํางาน และด๎านการดําเนินชีวิตภายในองค๑กร เพื่อที่จะมาหาข๎อสรุป 

รํวมกัน เพื่อที่ทุกคนจะเข๎าใจในทิศทางขององค๑กรตรงกัน สร๎างจิตสํานึกในการรักองค๑กร และ

หน๎าที่ที่ได๎รับผิดชอบของตนเอง เพราะพนักงานทุกคนเป็นหนึ่งคนสําคัญในการขับเคลื่อน

พัฒนาองค๑กรให๎พัฒนาก๎าวหน๎าตํอไป  

 กิจกรรม  TMB WAY AWARDS  ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ  ปี  เพื่อที่จะเป็นกําลังใจให๎กับ

พนักงานที่มีผลงานดีเดํน  มีการคิดค๎นผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ  หรือมีกระบวนการในการพัฒนา

ศักยภาพในการทํางานของตนเอง และหนํวยงาน โดยมีรางวัลเป็นการดูงานยังตํางประเทศ 

        กิจกรรมการท า CRM กับลูกค้า 

  พร๎อมกับทั้งการจัดกิจกรรมกับลูกค๎าเพื่อที่จะสร๎างให๎เกิด Brand Awareness และ 

Brand Image โดยจะมีการให๎ความรู๎เกี่ยวกับเทคโนโลยี โดยจะเน๎นในเรื่องของความปลอดภัย

ในการทํารายการ และแนะนําถึงการเชื่อมโยงของผลิตภัณฑ๑ตํางๆของธนาคารที่สามารถทํา

รํวมกับโมบายแบงก๑กิ้งได๎ รวมถึงเป็นการปรับภาพลักษณ๑ให๎ดีขึ้นในสายตาของผู๎บริโภ ให๎

มองเห็นถึงภาพลักษณ๑ใหมํของทางธนาคารที่จะเน๎นในเรื่องของความทันสมัย และเป็นผู๎นําด๎าน

เทคโนโลยี และจะอํานวยความสะดวกแกํลูกค๎าในการจับรายการวําลูกค๎าค๎าทํานใดชอบที่จะทํา

ธุรกรรมอะไร หรือชอบทํารายการชํวงเวลาใด โดยใช๎ Google Analytic ชํวยให๎เรารู๎วําผู๎เข๎ามา
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เยี่ยมชมเว็บไซต๑มาจากที่ไหน เข๎ามาดูที่หน๎าใดบ๎างในเว็บ ใช๎เวลาในการเข๎าชมนานเทําไหรํ 

แล๎วไปไหนตํอ หน๎าเว็บใดที่ผู๎เข๎าชมหยุดดูเป็นเวลานาน และทําอะไรอยูํในขณะที่หยุดดูอยูํอะไร

บนเว็บที่ขายดี แล๎วขายไปมูลคําเทําไหรํ และกลับมาซื้อซ้ําหรือเปลํา บํอยแคํไหน เพื่อนําข๎อมูล

เหลํานี้มาทํา CRM กับลูกค๎า เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคตรงจุดมาก

ที่สุด  
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การศึกษากลยุทธ๑ตํางๆ ได๎พบทั้งข๎อดีและข๎อเสีย โดยได๎ทําการประเมิน ความเป็นไปได๎
ตามสภาพปัจจัยแวดล๎อมรอบด๎าน พบข๎อสรุปตํางๆ ได๎ดังนี้ 

 
กลยุทธ์ระดับองค์กร เมื่อเปรียบเทียบกัน ระหวํางกลยุทธ๑ที่ได๎ศึกษา พบวํากลยุทธ๑เติบโตมี
ความสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ และพันธะกิจของธนาคาร ที่มํุงเน๎นท่ีจะขยายฐานลูกค๎า และก๎าว
ขึ้นเป็นธนาคารไทยชั้นนํามาตราฐานระดับโลก ซึ่งการใช๎ กลยุทธ๑การเจริญเติบโต แบบ 
Product Development  ผสมผสานกับ Market Penetration นั้น เหมาะสมที่สุด 
 
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ เมื่อเปรียบเทียบกัน ระหวํางกลยุทธ๑ที่ได๎ศึกษา พบวํากลยุทธ๑ตํางๆ มีข๎อดี 
ข๎อเสีย แตกตํางกัน ไป โดยพบวํา กลยุทธ๑ทางด๎านความแตกตําง นําจะมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด และสอดคล๎องกับ และสอดคล๎องกับสโลแกน Make the Different ของธนาคารในปี 2554 
นี้ เพราะกลยุทธ๑ทางด๎านความแตกตําง เพื่อเพิ่มคุณคําของผลิตภัณฑ๑ให๎มากขึ้น และนํามา
ผสมผสานกับกลยุทธ๑การมํุงเน๎นเฉพาะกลุํม เพื่อเจาะกลุํมลูกค๎าเป้าหมายที่เป็นคนรุํนใหมํ เพื่อ
สอดรับกับไลฟ์สไตล๑ของกลุํมลูกค๎า 
 
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ ด๎วยกลยุทธ๑ STP ,กลยุทธ๑ 7Ps ,กลยุทธ๑ลูกค๎าสัมพันธ๑ (CRM) และกล
ยุทธ๑ Benchmarking เม่ือนํามาเปรียบเทียบในรายละเอียดของแตํละกลยุทธ๑ ทําให๎ทราบวํา กล
ยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ ประชาสัมพันธ๑ และโปรโมชั่น ผสมผสานกับกลยุทธ๑ลูกค๎าสัมพันธ๑ (CRM) 
นํามาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังเชํนปัจจุบันที่บริษัทฯ มีการ ออกสื่อ โฆษณา ME BYTMB 
ออกไปทําให๎ เกิด ภาพลักษณ๑ กับทางธนาคารเป็นอยํางมาก รวมทั้งทําให๎ ลูกค๎าที่ได๎รับชม มี
ความรู๎สึกความทันสมัยของธนาคาร และเป็นการสร๎างปรากฏการณ๑ให๎กับวงการอิเล็กทรอนิกส๑
แบงก๑กิ้ง  



บทที่ 4 

สรุป อภิปรายผล และ ข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองเรื่อง “ปัญหากลยุทธ๑ธุรกิจและกลยุทธ๑ตลาดเพื่อเพิ่มความ

ได๎เปรียบทางการแขํงขันในธุรกิจธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ กรณีศึกษา บมจ. ธนาคารทหารไทย 

จก.(มหาชน)” ในบทท่ี 4 นี้ จะกลําวถึงประเด็นสรุปตํางๆ ได๎แกํ 

4.1 สรุปการดําเนินการศึกษา และผลการศึกษา 
4.2. อภิปรายผลการศึกษา 
       - ผลการศึกษา เหมือน/แตกตํางจาก แนวคิดทฤษฏี หรือไมํอยํางไร 
       - ผลการศึกษา เหมือน/แตกตํางจาก การปฏิบัติงานจริง/ธุรกิจจริง หรือไมํอยํางไร 
4.3 ข๎อจํากัดในการศึกษา 
4.4 ข๎อเสนอแนะ 
 4.3.1. ข๎อเสนอแนะlในการศึกษาครั้งตํอไป 
 4.3.2. ข๎อเสนอแนะสําหรับธุรกิจ 
 

4.1 สรุปผลการศึกษา 

   จากรายงานการศึกษาค๎นคว๎าเรื่องการกําหนดกลยุทธ๑ทางด๎านการตลาดเพิ่มยอดขาย 

และ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน กรณีศึกษาของ ธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) 

เพื่อทําการจัดการเชิงกลยุทธ๑ในการเพิ่มความสามารถในการแขํงขันและการเพิ่มขึ้นของผล

ประกอบการเพื่อสร๎างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอยํางตํอเนื่องระยะยาวของธนาคารทหาร

ไทยจํากัด (มหาชน) เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study) ของ

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ทางธุรกิจ ผู๎ศึกษาได๎ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข๎อมูลทั้ง 

ข๎อมูลทุติยภูมิ และข๎อมูลปฐมภูมิในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมท้ังการสัมภาษณ๑เชิงลึกของผู๎ที่

เกี่ยวข๎อง เพื่อศึกษาแนวทางในการใช๎กลยุทธ๑ในการบริหารธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) 

ในอนาคต จากการศึกษาสาเหตุของปัญหา คือการเติบโตของยอดขาย การเพิ่มขึ้นของกลุํม
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ลูกค๎ารายใหมํน๎อย การแขํงขันทางด๎านการให๎บริการสูงทําให๎ความสามารถในการทํากําไรระยะ

ยาวไมํด ี 

             ผลการศึกษาและวิเคราะห๑ตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ของธนาคารทหารไทย

จํากัด (มหาชน)  ที่มีการวางแผนกลยุทธ๑มํุงที่ขยายผลิตภัณฑ๑ไปยังลูกค๎าและสมาชิกใหมํ   จาก

การวิเคราะห๑ในรูป TOWS ของบทที่ 3 พบวําธนาคารทหารไทย มีจุดแข็งและมีโอกาส ทําให๎

เกิดความได๎เปรียบในการแขํงขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา และ

ข๎อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้ 

กลยุทธ์ที่ระดับองค์กร กลยุทธ๑การเจริญเติบโตแบบแนวราบ (Growth Strategy) จาก

ภาวการณ๑แขํงขันที่รุนแรง ทําให๎ธนาคารจําเป็นต๎องพัฒนาศักยภาพในการให๎บริการระบบ

อิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง เพราะแนวโน๎มจะมียอดผู๎ใช๎บริการระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบาย

แบงก๑กิ้ง ในปี 2012 เพิ่มมากยิ่งขึ้น และธนาคารทหารไทยจํากัด (มหาชน) มีความแข็งแกรํง

ทางธุรกิจและเป้าหมายที่จะเป็นผู๎นําในกลุํมอุตสาหกรรมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง 

โดยมํุงไปที่การขยายตลาดกลุํมเดิมที่มีอยูํด๎วยการพัฒนารูปแบบการให๎บริการอยํางตํอเนื่อง

ตามความต๎องการของลูกค๎า และมํุงไปยังตลาดกลุํมใหมํ ที่มีคูํแขํงน๎อยรายและมีกําไรสูง 

กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ ที่มํุงเน๎นให๎บริษัทมีความได๎เปรียบในการแขํงขัน การ

แขํงขันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง จะให๎ความสําคัญกับความพึงพอใจของ

ลูกค๎าทั้งในด๎านสินค๎าและบริการที่ดี ในเรื่องของคุณภาพ และความพร๎อมในการให๎บริการ ซึ่ง

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)  มีความพร๎อมในการแขํงขันสูง ในระดับธุรกิจจึงใช๎กลยุทธ๑

การสร๎างความแตกตําง (Differentiation Strategy) เพื่อเป็นการสร๎างความได๎เปรียบทางการ

แขํงขันด๎วยการสร๎างความแตกตํางของผลิตภัณฑ๑ โดยมํุงเน๎นการสร๎างนวัตกรรมใหมํๆ โดยการ

นําเทคโนโลยีการทําธุรกรรมผํานแอพลิเคชั่นของโทรศัพท๑ไอโฟน โดยการสร๎างความแตกตําง

โดยใช๎ประสิทธิภาพของโทรศัพท๑ไอโฟนเข๎ามาผสมผสานในการออกแบบฟังก๑ชั่นการใช๎งานใน

การทําธุรกรรมธนาคารผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง และมํุงจะขายในกลุํมลูกค๎าทั้ง

รายใหญํที่เป็นกลุํมบริษัท SME และกลุํมลูกค๎ารายยํอย ที่มีความทันสมัย ทําให๎วางแผนได๎งําย

และตํอเนื่อง เนื่องจากวิถีการดําเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่มีความเรํงรีบ และไมํต๎องการ

เสียเวลาในการทําธุรกิจ รวมถึงการเจริญเติบโต และได๎รับความนิยมเพิ่มขึ้นอยํางมากของ
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ผลิตภัณฑ๑ในบริษัทแอปเปิล อยํางโทรศัพท๑มือถือไอโฟน จึงเป็นโอกาสที่จะสร๎างกลุํมลูกค๎าเพิ่ม

มากขึ้น 

กลยุทธ์ระดับหน้าที่งาน 

ด้านการตลาด มํุงเน๎นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ (Product Development) ได๎เลือกเอาการ

เพิ่มประสิทธิภาพให๎แกํชํองทางการให๎บริการ และพัฒนาผลิตภัณฑ๑มาใช๎ เพื่อให๎องค๑กรสามารถ

แขํงขันในตลาด และสามารถเติบโตได๎อยํางตํอเนื่องและม่ันคงในอนาคต โดยการเพิ่มสํวนแบํง

ตลาด ในอุตสาหกรรมขายอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้งให๎มากขึ้น การนําเอากลยุทธ๑สํวน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาใช๎ในการแก๎ปัญหา เพื่อสร๎างสินค๎าให๎เป็นที่รู๎จัก และ

เพื่อเป็นการสื่อ ให๎ผู๎บริโภครับทราบถึงคุณภาพของบริการอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้งของ

ธนาคาร และผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ ของธนาคาร เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของลูกค๎าในการตัดสินใจ

เลือกสมัครใช๎บริการ 

มํุงเน๎นด๎านการสร๎างความแตกตํางจากคูํแขํง  ประกอบกับการใช๎กลยุทธ๑ 

Benchmarking เพื่อวิเคราะห๑เปรียบเทียบระหวํางธนาคารทหารไทย กับธนาคารคูํแขํงในธุรกิจ 

และมํุงเน๎นการรักษาสมาชิกและลูกค๎าเกําไว๎ โดยใช๎กลยุทธ๑ CRM (Customer Relationship 

Management) เพื่อติดตํอสื่อสารกับลูกค๎ารับรู๎ข๎อมูลขําวสารและเข๎าใจถึงความต๎องการของ

ผู๎บริโภค เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ๑ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎

ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจนเกิดความจงรักภักดีตํอองค๑กร 

4.2. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษากลยุทธ๑ ขององค๑กร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ทําให๎ทราบดังนี ้

- ในงานวิจัยที่เกี่ยวกับความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ของลูกค้าธนาคารในกรุงเทพมหานคร ธนาคารผู้ให้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ควรพัฒนาการให้บริการทางการเงินให้
มีความหลากหลายมากขึ้น มีความแม่นย า ถูกต้องของข้อมูล และต้องมีการสร้างความมั่นใจใน
ระบบป้องกันการขโมยอย่างสม่ าเสมอ (บทที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)  

- ธนาคารผู้ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ควร
พัฒนาทักษะ และความรู้ความสามารถของพนักงานผู้รับสมัครใช้บริการและศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์  
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(Call Center) ให้สามารถตอบปัญหา และให้ความช่วยเหลือในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) ได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง (บทที่ 2 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)  

- การด าเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด หรืออ่ืนๆ ต้องหมั่นตรวจสอบในแต่ละวันว่า คู่แข่ง 
เค้าใช้กลยุทธ์อะไร ท าอย่างไร  โดยน ากลยุทธ์ Benchmarking เข้ามาใช้อย่างสม่ าเสมอ 

- ในการท าโฆษณาแต่ละคร้ังมุ่งไปที่การให้ลูกค้าเกิดการรับรู้ว่ามี ยี่ห้อนี้ เกิดขึ้น และตอก
ย้ าเพื่อให้ลูกค้าจดจ าและเกิดการซื้อ ซึ่งยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงไปยังการท า CSR  
 
ความแตกต่างหรือเหมือนสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของธุรกิจ  

กลยุทธ๑ระดับ Corporate Level Strategy คือกลยุทธ๑การเจริญเติบโต แบบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ (Product Development) คือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบาย
แบงก๑กิ้ง ให๎มีศักยภาพในการให๎บริการทัดเทียมกับผู๎นําในธุรกิจน้ี 

กลยุทธ๑ระดับ Business Level Strategy คือ กลยุทธ๑สร๎างความแตก (Differentiation) 
การสร๎าง ความแตกตํางในผลิตภัณฑ๑ เพื่อนําเสนอสินค๎าที่ยังไมํมีในตลาดมากํอนทําให๎
ได๎เปรียบในการ แขํงขันในเชิงธุรกิจ เพื่อให๎สอดคล๎องกับ สโลแกนหลักของธนาคารทหารไทย
ในปัจจุบัน คือ      “ TMB Make the Different ” ผสมผสานกับกลยุทธ๑ที่มํงเน๎นเฉพาะกลุํม เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของกลํมลูกค๎าเป้าหมายท่ีมีไลฟ์สไตล๑ตรงกับลักษณะของผลิตภัณฑ๑ 

กลยุทธ๑ระดับ Functional Level คือกลยุทธ๑ Marketing Mix ผสมผสานกับ กลยุทธ๑
ลูกค๎าสัมพันธ๑ (Customer Relationship Management) นํามาใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ดังเชํน
ปัจจุบันที่ธนาคาร มีการออกสื่อ โฆษณา ME BYTMB ออกไปทําให๎ เกิดภาพลักษณ๑ ทั้งใน
สังคมทั่วไปผํานทางโทรทัศน๑ วิทยุ หนังสือพิมพ๑ และ Billboard และสังคมที่เกี่ยวข๎องกับโลก
อินเทอร๑เน็ต Social Media อยําง Facebook และ Twitter กับทางธนาคารเป็นอยํางมาก 
รวมท้ังทําให๎ ลูกค๎าที่ได๎รับชม มีความรู๎สึกถึงความแปลกใหมํ และทันสมัยของธนาคาร เป็นการ
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณ๑ที่เป็นธนาคารที่ดูเหมือนธนาคารทหารที่ไมํมีวามทันสมัย ซึ่ง ถ๎าทาง
ธนาคาร สามารถโปรโมทให๎เห็นถึงความสําคัญเกี่ยวกับ ภาวะโลกร๎อน ผนวกกับ ผลิตภัณฑ๑ที่
ชํวยลดภาวะโลกร๎อนได๎เป็นอยํางดี โดยการลดการใช๎กระดาษในการทํารายการ ซึ่งเป็นกระแสที่
กําลังมาแรงอยํางหนึ่งในปัจจุบันด๎วย ดังนั้น กลยุทธ๑ในระดับหน๎าที่ กลยุทธ๑ Marketing Mix 
ผสมผสานกับ กลยุทธ๑ลูกค๎าสัมพันธ๑ (Customer Relationship Management) จึงเป็นกลยุทธ๑ที่
ดีที่สุด ที่จะสามารถแก๎ใขปัญหา เรื่องจํานวนผู๎ใช๎งานของโมบายแบงก๑กิ้ง ที่ไมํถึงเป้าหมายที่วาง
ไว๎ได๎เป็นอยํางดี รวมถึงการปูทางให๎ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ของธนาคารที่จะออกมาให๎บริการผําน
ระบบอิเล็กทรอนิกส๑แบงก๑กิ้งได๎อีกด๎วยเชํนกัน ซึ่งสามารถดูสรุปผลจากข๎อมูลดังกลําวข๎างต๎น 
ในตารางด๎านลํางนี ้
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ตารางที่ 8 การสรุปอภิปรายผลการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ได้จากผลการวิจัย 
 

กลยุทธ์จากทฤษฏ ี อภิปรายผล 

กลยุทธ์
ระดับ
องค์กร 

กลยุทธ์ที่เหมาะสม คือกล
ยุทธ์ การเจริญเติบโต 
(Growth Strategy)  

1.การเจริญเติบโต (Growth 
Strategy)  
2.กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ 
(Stability Strategy)  
3.กลยุทธ์ตัดทอน (Retrench 
Strategy) 

กลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษาตรง
กับทฤษฎีเรื่องกลยุทธ์การ
เจริญเติบโต (Growth 

Strategic)แบบ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) 
- ด้วยวิธีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
อิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงก์กิ้ง 
ให้มีศักยภาพในการให้บริการ 

กลยุทธ์
ระดับธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่เหมาะสม คือ กล
ยุทธ์ กลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง (Differentiation 

Strategy) ผสมผสานกับ กล
ยุทธ์มุ่งเน้นแข่งขันด้าน
ต้นทุน (Focus Cost 
Leadership Strategy)  
 

1.กลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน 
(Cost – Leadership 
Strategy)  
2.กลยุทธ์สร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy)  
3.กลยุทธ์มุ่งเน้นแข่งขันด้าน
ต้นทุน (Focus Cost 
Leadership Strategy)  
4.กลยุทธ์มุ่งเน้นการสร้าง
ความแตกต่าง (Focus 
differentiation strategy) 

กลยุทธ์ที่ได้จากการศึกษาตรง
กับทฤษฎีเรื่องกลยุทธ์สร้าง
ความแตกต่าง (Differentiation 

Strategy) คือผลิตภัณฑ์มี
ความโดดเด่นต่างจากคู่แข่งใน
เรื่องของกระบวนการการ
ให้บริการ และฟังก์ชั่นการใช้
งานที่สามารถตอบสนอง
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนรุ่นใหม่
ได้รอบลม และตรงใจ รวมถึง
การสร้างแอพลิเคชั่นในการใช้
งานเป็นการน าเทคโนโลยีมา
ช่วยในการสร้างความแตกต่าง
ของสินค้า 

กลยุทธ์
ระดับ
หน้าที่ด้าน
การตลาด  

กลยุทธ์หลักที่เหมาะสม คือ  
- กลยุทธ์การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบูรณาการ ( 
Marketing Mix 7P)  
- กลยุทธ ์CRM  

1.กลยุทธ์การตลาด 7Ps 
2.กลยุทธ์ STP  
3.กลยุทธ์ CRM  
4.กลยุทธ์ Benchmarking  

กลยุทธ์หลักในระดับหน้าที่  ที่
ได้จากการศึกษาตรงกับทฤษฎี
เรื่อง  
1.กลยุทธ์การตลาด 7Ps 
2.กลยุทธ ์CRM  
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4.3 ข้อจ ากัดในการศึกษา 

1. ระยะเวลาในการศึกษามีจํากัด ทําให๎การเก็บรวบรวมข๎อมูลตํางๆ เพื่อนํามาศึกษา 
เพื่อวิเคราะห๑วิธีการแก๎ปัญหานั้นยังไมํครอบคลุมเพียงพอในทุกๆด๎านของปัญหา  

2.  ไมํสามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลบางสํวนได๎ครบถ๎วน เนื่องจากข๎อมูลบางประเภทของ
ธนาคารเป็นความลับที่ไมํสามารถเปิดเผยได๎ 

3.    ไมํสามารถศึกษาข๎อมูลเชิงลึก จากธนาคารคูํแขํงที่จะนํามาวิเคราะห๑กลยุทธ๑ได๎ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะ 

4.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 

1.  ในการศึกษาครั้งตํอไปควรทําการศึกษากลยุทธ๑ด๎านเทคโนโลยีของโทรศัพท๑มือถือ
เพิ่มเติม เพื่อที่จะประยุกต๑ และเพิ่มฟังก๑ชั่นการทํางานตํางๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
ระบบ TMB Mobile Banking และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของบริษัทในระยะยาว 

2.   ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในสํวนของการสํารวจพฤติกรรมและทัศนคติของผู๎บริโภค 
ที่มีตํอระบบ TMB Mobile Banking ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบให๎
สามารถตอบสนองความต๎องการของผูบริโภคได๎สูงสุด  

 

4.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับบริษัท 

1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะต๎องศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ๑ทั้งใน ระดับ
องค๑กร ระดับหนํวยธุรกิจ และหนํวยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกต๑ใช๎ให๎สอดคล๎องกัน  
เพื่อให๎บรรลุเป้าหมายของธนาคารในการที่จะเป็นผู๎นําในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส๑แบงค๑กิ้ง 

2. การสร๎าง Brand โดยทํากิจกรรม CRM กับกลุํมลูกค๎าควรจะดําเนินการอยําง
สม่ําเสมอ เพื่อให๎สามารถรักษาฐานลูกค๎าเดิมไว๎ให๎อยูํกับบริษัทอยํางยั่งยืน  

3. การศึกษาข๎อมูลสําหรับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ควรจะดําเนินการอยําง
สมํ่าเสมอ เพื่อให๎สามารถนํามาปรับกลยุทธ๑ของบริษัทให๎สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา 

4. การสร๎างพันธมิตรธุรกิจ ทําให๎ธนาคารนั้นมีความแข็งแกรํง สร๎างความแตกตําง และ

สามารถแขํงขันในธุรกิจน้ันๆ ได๎อยํางยั่งยืน 
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ตารางที ่11 ข๎อเสนอแนะ ด๎านการควบคุมประเมินผล (Strategic Evaluation and Control) 
 รายละเอียดการประเมิน เป้าหมาย 

ระดับภาพรวํมของบริษัท  ประเมินจากผลประกอบการและภาพรวมของบรษิัท ราย
ไตรมาศที่เริ่มทําแคมเปญ พนักงานทุกตนในบรษิัท
รํวมกันรับผิดชอบ  

ก๎าวขึ้นเป็นผู๎นําด๎านอิเล็กทรอนิกส๑
แบงก๑กิ้ง 

ระดับผู๎บริหาร  เป็นการกําหนดเป้าหมายของธนาคารในแตํละปีวําต๎อง
ประสบความสําเร็จในแตํละระดับเทําไหรํ ยกตัวอยําง
เชํน วางเป้าหมายผลกําไรจะตอ๎งเพิ่มจํานวนยอดเงิน
ฝาก หรือยอดขาย กี่เปอร๑เซ็นต๑ ผู๎บริหารจะได๎โบนัส
พิเศษเป็นรางวัลตอบแทนในความสําเร็จ  

ยกตัวอยํางเชํน ไตรมาศที่สามที่
เริ่มออก แคมเปญ ทําให๎ ยอดการ
ใช๎บริการของโมบายแบงก๑กิ้ง
เพิ่มขึ้นได๎มากน๎อยเพียงใด โดย
วางเป้าหมายในการเติบโตของ
ผู๎ใช๎บริการอยูํที่ 100%ของยอด
ผู๎ใช๎บริการเดิม ภายในสิ้นป ี2555  

ระดับฝ่ายปฏิบัติการ  พนักงานมีหลายแผนก ยกตัวอยํางแผนกการตลาด โดย
วัด KPI ทีม ถ๎าทําให๎ Market Share ในสํวนของ
ผลิตภัณฑ๑โมบายแบงก๑กิ้ง 70% ภายในสิ้นป ีพนักงานก็
จะได๎รับโบนัสพิเศษเป็นรางวัลตอบแทนในความสําเร็จ  

KPI ของพนักงานแตํละคน มีสาม
สํวน คือ บริษัท ,ทีม และของ
พนักงานเอง ถ๎าทําในสํวนของทีม
และพนักงานเองได ๎95% จะได๎รับ
โบนัสพิเศษ  



 

บรรณานุกรม 
 

ภาษาไทย 
 
กฤชติน ศิริตันตราภรณ๑ และคณะ (2551) ที่ได๎ศึกษาเรื่องทัศนคติตํอการใช๎ธนาคารทาง

อินเตอร๑เน็ตของคนกรุงเทพ 

กิติยาวดี โคกหงส๑, เขมิสรา อัศวพฤฒิพงศ๑ และพรชนก วงศ๑สนิท. 2552. การบริหารสินค๎าคง

คลังเพื่อเพิ่มผลการดําเนินงานของร๎านนิวสตาร๑ 4x4 โปรชอป.รายงานสัมมนาการ

จัดการ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแกํน 

การเปิดให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ 2553. เข๎าถึงได๎จาก :  
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=6146.0 

เกษม พิพัฒน๑เสรีธรรม (2553) 
กลยุทธ๑ CRM ในการรักษาลูกค๎าปัจจุบัน หาลูกค๎าใหม ํดึงลูกค๎าเกํา 

แก๎วตา จินดาวัฒน๑ (2548) ความคิดเห็นในการเปิดให๎บริการธุรกรรมทางการเงินผํานระบบ

ธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคารอาคารสงเคราะห๑ . วิทยานิพนธ๑บริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ข๎อมูลธนาคารทหารไทย 2553. เข๎าถึงได๎จาก : 

 www.tmbbank.com 

ฉัตยาพร เสมอใจ การตลาดธุรกิจบริการ พิมพ๑ครั้งที ่1 กรุงเทพฯ เอ็กซเปอร๑เน็ท, 2545 

ฝ่ายพัฒนาระบบงานสํวนเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานสรรพสามิตภาคที่ 8 

ฉัตยาพร เสมอใจ (2550:39)        
การแบํงสํวนตลาด (Market Segmenting หรือ Segmenting) 

ธันวรัฐ ธีระวิทย๑ (2550) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการธนาคาร

อิเล็กทรอนิกส๑ของธนาคารไทยพาณิชย๑ จํากัด (มหาชน) 

พรพรรณ ช๎างงาเนียม (2553) ลักษณะบุคคล ความพึงพอใจและพฤติกรรมการใช๎บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผํานโทรศัพท๑มือถือ (Mobile Banking) ของลูกค๎าธนาคารใน

กรุงเทพมหานคร  สารนิพนธ๑ บธ.ม.(การตลาด) กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=http%3A%2F%2Fwww.idis.ru.ac.th%2Freport%2Findex.php%3Ftopic%3D6146.0&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.idis.ru.ac.th%2Freport%2Findex.php%3Ftopic%3D6146.0&ei=BHA2T5byFsKXiQfxuOjvAQ&usg=AFQjCNGDVaGH5-vcvFNBwR4-aMZbOLPjmw
http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=6146.0
http://www.tmbbank.com/
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ศิริวรรณ เสรีรัตน๑และคณะ (2546:42) 
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อภิชาติ เทศสวัสดิ์วงศ๑ (2553) ทัศนคติและพฤติกรรมการใช๎บริการธุรกรรมทางการเงินบนมือ
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เอกกมล เอี่ยมศรี (2553) การวิเคราะห๑ด๎วย PEST Analysis 
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อังครักษ๑ มีวรรณสุขกุล : ปัจจัยที่มีผลตํอความตั้งใจใช๎ธุรกรรมการเงินผํานนวัตกรรม 3G ของ

ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (FACTORS INFLUENCING THE INTENTION TO 

USE 3G MOBILE BANKING OF CONSUMERS IN BANGKOK) อาจารย๑ผู๎ควบคุม

งานนิพนธ๑: ภูษิต วงศ๑หลํอสายชล, D.B.A. 115 หน๎า. ปี พ.ศ. 2553. 
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หล๎า, อุไรวรรณ แย๎มนิยม, ยุทธนา ธรรมเจริญ และยงยุทธ ฟูพงศ๑ศิริพันธ๑ เพียร๑สัน เอ็ด

ดูเคชั่น อินโดไชนํา, 2552 

Mobile Banking WePlan Money Buddy - bloggang.com 2553. เข๎าถึงได๎จาก : 

 http://guru.thaibizcenter.com/articledetail.asp?kid=3263 

WePlan Money Buddy - bloggang.com (2554)  Mobile Banking 
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Prentice- Hall, Inc. 
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ภาคผนวก ก 
ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

 

บทความเก่ียวกับ Mobile Banking และข้อมูลของคู่แข่งขันในธุรกิจ 

บทความ : มาท าความรู้จัก Mobile Banking ให้มากยิ่งขึ้น  
                หลังจากที่มีฟีดแบ็ค จาก ETOPs: Mobile Banking ในชีวิตประจําวัน พร๎อมใช๎แล๎วหรือยัง? สังเกตุเห็นวํา มีหลาย
คนที่ใช๎งาน Mobile Banking กันมาบ๎างแล๎ว และก็มีอีกหลายคนที่ใช๎ Internet Banking ผําน Mobile ซึ่งก็มีหลากหลายธนาคาร 
ที่เลือกใช๎บริการกันอยูํ แนํนอนวําชํวยเพิ่มความสะดวกให๎เราได๎มากเลยใชํไหมลํะครับ สํวนใครที่ยังไมํได๎ใช๎งาน ผมแนะนําวํา
พออําน บทความนี้จบ ก็หามาใช๎งานกันได๎เลย แล๎วชีวิตจะสบายขึ้นอีกเยอะเลย  

               กํอนอื่น ขอเกริ่นกันอีกนิดนึง สําหรับการใช๎งาน Mobile Banking ซึ่งในการใช๎งานตั้งแตํอดีตเราจะเริ่มรู๎จักและใช๎
งานกันแบบ iBanking หรือที่ยํอมาจาก Internet Banking โดยใช๎งานผําน PC หรือ Desktop สํวนในยุคนี้มือถือหรือ 
Smartphone เข๎ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของเราอยํางมาก ทําให๎การบริการของ iBanking ติดตามตัวเราไปทุกที่ จนยุคนี้
ที่เป็น Mobile Banking อยํางแท๎จริง เพราะมีการออกแบบ และพัฒนาขึ้นมา ไมํวําจะเป็นระบบความปลอดภัย  หรือรูปรําง
หน๎าตา (UI) ตํางๆ เพื่อรองรับการใช๎งานบนแพลตฟอร๑มตํางๆ ที่มีอยูํบน Smartphone ของพวกเราโดยเฉพาะ เชํน Android, 
Blackberry, iOS, Windows Mobile/Phone  

ความหมายของ Mobile Banking 
              Mobile หมายถึง โทรศัพท๑มือถือ Banking หมายถึง การธนาคาร นั่นคือความหมายตรงตัว เมื่อเอามารวมกัน 
ความหมายงํายๆ เลยก็คือ ธนาคารบนโทรศัพท๑มือถือ ซึ่งผมขอขยายความให๎เป็นนิยาม แบบที่ผมเข๎าใจวํา "เป็นการทํา
ธุรกรรมการเงินทางธนาคารผํานโทรศัพท๑มือถือ" โดยผมรวบเอาการใช๎งาน iBanking มาอยูํบนนี้ด๎วย ซึ่งเป็น "การใช๎งาน
ธุรกรรมทางการเงินทางธนาคารผํานอินเตอร๑เน็ท" แนํนอนวํา ไมํใชํแคํบน PC หรือ Desktop เทํานั้น ในปัจจุบันกลําวรวมถึงบน
โทรศัพท๑มือถือด๎วย เพราะปัจจุบันนี้ โทรศัพท๑มือถือ ฉลาด และสามารถตํออินเตอร๑เน็ทได๎นั่นเอง ดังนั้นผมจึงเรียกการให๎บริการ
แบบนี้วําเป็น "iBanking on Mobile" หรือ "Mobile iBanking" คงไมํผิดนัก โดยเป็นการนําระบบ iBanking เดิมที่มีการระบุ user 
และ password ยํอลงมาใช๎งานบนโทรศัพท๑มือถือของเรา สํวนอีกแบบนึงคือ การพัฒนาขึ้นมาที่เหนือกวํา iBanking เดิมๆ 
รองรับการใช๎งานบนโทรศัพท๑มือถือโดยเฉพาะ มีระบบ PIN Code เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให๎มากขึ้น ซึ่งทั้งสองสํวนล๎วนแล๎วแตํ
เป็นการทํางานบน Mobile Banking ด๎วยกันทั้งนั้น มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงง เอาเป็นวํา การที่เราใช๎งานธุรกรรมทาง
การเงินทางธนาคารผํานโทรศัพท๑ไมํวําจะเป็นวิธีใดก็แล๎วแตํ ล๎วนเป็น Mobile Banking ด๎วยกันทั้งนั้น  

              กํอนหน๎านี้ ในยุคอินเตอร๑เน็ทเริ่มมีปริมาณการใช๎งานเพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยีของความเร็วที่ให๎บริการ จาก Kbps 
เป็น Mbps ทําให๎เราเห็นการเปลี่ยนแปลงบนหน๎าเว็บ iBanking มาโดยตลอด กํอนหน๎านี้ระบบ OTP ยังไมํแพรํหลายจนปัจจุบัน 
ธนาคารโดยสํวนใหญํล๎วนแล๎วแตํใช๎วิธีการนี้ทั้งนั้น เพราะเป็นระบบความปลอดภัยที่เรียกวํานําเชื่อถือที่สุด และนอกจากนั้นเมื่อ
มาถึงยุคของ Mobile Internet ทําให๎บริการของ iBanking ก็เข๎าสูํการใช๎งานแบบ Mobile เชํนเดียวกัน การให๎บริการในเรื่องของ
ความเร็วบน Mobile กําลังก๎าวข๎ามไปถึง Mbps ตามไปด๎วย ที่ผมพูดถึงความเร็วบน Mobile มันคือเรื่อง 3G นั่นเอง พูดเรื่องนี้
แล๎วยาวได๎อีก แตํคิดวําคงกําลังจะได๎ใช๎งานกันเร็วๆ นี้  

http://pdamobiz.com/forum/forum_posts.asp?TID=450117&PN=1
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แตํถ๎าเอํยถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล๎วลํะก็ ต๎องบอกวํา Apple เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให๎บริการทางด๎าน Mobile 
Banking มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ด๎วยการรองรับใช๎งานกับ browser ที่เปิดกว๎างมากยิ่งขึ้น เมื่อกํอนหากไมํมี Internet 
Explorer จะไมํสามารถเข๎าใช๎งาน iBanking ได๎ แตํปัจจุบันไมํใชํปัญหาอีกตํอไป ด๎วยเทคโนโลยีหลายๆ ด๎านรวมกัน  รวมถึง
บรรดาอุปกรณ๑อยําง iPhone และ iPad ที่มีผู๎ใช๎งานจํานวนมาก ทําให๎มีการปรับรูปแบบการให๎บริการ Mobile Banking อยํางที่
เราเห็นในปัจจุบัน วันนี้หากธนาคารไหน ไมํสามารถทําธุรกรรมผําน iPhone หรือ iPad ได๎แล๎วลํะก็ เรียกวําสื่อให๎เห็นถึงการ
บริการที่ตามไมํทัน และสื่อให๎เห็นถึงความเอาใจใสํและการให๎ความสําคัญสําหรับบริการ Mobile Banking ซึ่งบางธนาคารทํา
มากไปกวํา iBanking ผมเรียกวําได๎ยกระดับไปอีกขั้นด๎วยการลงทุนพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติม ให๎ใช๎งานรํวมกับอุปกรณ๑ใน
แพลตฟอร๑มตํางๆ ได๎ ซึ่งแนํนอนวําทําให๎เราใช๎งานได๎งํายยิ่งขึ้น สะดวกและรวดเร็ว ไมํจําเป็นต๎องพิมพ๑  URL ยาวๆ ใน 
browser ให๎เสียเวลา แถมยังมีความปลอดภัยที่มากยิ่งขึ้นด๎วย ตัวอย่างเช่น K-Mobile Banking Plus, SCB Widget , KTB 
Mobile ลองสํารวจดูวํา บริการ Mobile Banking ที่เราใช๎งานกันอยูํในปัจจุบัน ธนาคารไหนที่ยังก๎าวมาไมํถึงจุดนี้บ๎าง ก็ลอง 

พิจารณาดูครับ วํานอกจากความนําเชื่อถือด๎านการเงิน การลงทุน ความม่ันคงของธนาคาร จํานวนสาขาที่ให๎บริการ การบริการ
ของพนักงาน ฯลฯ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดวํา จะเป็นอีกหนึ่งข๎อสําคัญในการพิจารณาเลือกใช๎ธนาคารนั้นๆ คือ Mobile Banking และ
ยุคตํอไปของ การทําธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท๑มือถือ ที่กําลังจะตามมาคือ Mobile Payment ที่เป็นมากกวําการจํายหรือ
ซื้อสินค๎าและบริการตํางๆ ทางออนไลน๑ มันเกี่ยวเนื่องกันจนเราหลีกเลี่ยงไมํได๎ที่จะได๎ใช๎เทคโนโลยีใหมํๆ ที่จะมาชํวยเพิ่มความ
สะดวกในอนาคตอยํางแนํนอน จะเลือกซื้อ Smartphone สักเครื่องในอนาคตอันใกล๎อยําลืมเผื่อเรื่องการรองรับ NFC มาด๎วยนะ 
และเมื่อมี Smartphone แล๎ว อยําลืมเลือกธนาคารที่มีบริการให๎ด๎วย แตํกวําจะใช๎ได๎จริงในบ๎านเราคงมีอีกสักสองสามปีเป็นอยําง
ต่ําลํะผมวํา  

Mobile Banking มีบริการอะไรบ้าง? 
           Mobile Banking วําเค๎าให๎มีบริการอะไรได๎บ๎าง ลองมาดูกันครับ 

- สอบถามยอดในบัญช ี
- โอนเงิน 
- จําย/ซื้อ สินค๎าและบริการ 
- เติมเงินโทรศัพท๑มือถอืคํายตํางๆ 
- ทําธรุกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับบัญช ี

            รายการด๎านบนคงเป็นรายการเบื้องต๎น หรือรายการที่เรามักจะใช๎งานกันประจํา  ที่เรามักจะทําบํอยที่สุดสําหรับคน
ทั่วไป คงเป็นเรื่องของการโอนเงิน จากที่เกริ่นไปในบทความที่แล๎ว ถึงธนาคารตํางๆ ที่ให๎บริการกันอยูํ  เนื่องจากผมคงไมํ
สามารถมีรายละเอียดได๎ครบทุกธนาคาร มีตัวอยํางและข๎อมูลเทําที่ได๎ใช๎งานกันอยูํนะครับ ตัวอยํางที่ขาดไปคงเป็นของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา ที่มีเพื่อนๆ มาแชร๑ข๎อมูลวํารองรับการใช๎งานบน iPhone ด๎วยเชํนเดียวกัน ซึ่งอันนี้่คงต๎องให๎เพื่อนๆ ที่ใช๎งานมา
ชํวยแบํงปันประสบการณ๑การใช๎งานกันอีกครั้ง ลองมาคุยกันได๎ครับ เพื่อทํานอื่นๆ ท่ีผํานเข๎ามาอําน จะได๎ความรู๎และข๎อคิดเห็น
นํากลับไปประยุกต๑ใช๎งานได๎ ซึ่งในบทความผมยังขอใช๎ธนาคารหลักๆ เชํนเคย เราลองมาดูสิวํา ธนาคารตํางๆ จะมีบริการและ
รายละเอียดอะไรบ๎าง อาจจะยาวอีกสักหนํอย แตํรับรองวําได๎รายละเอียดเพียบครับ  
* ผู๎ให๎บริการเครือขํายโทรศัพท๑มือถือหลัก ( AIS, dtac และ True Move ) 
 
ถามยอด 

คุณสามารถสอบถามยอดเงินในบัญชี หรือยอดบัตรเครดิตที่ผูกกับโทรศัพท๑มือถือ โดยรายการที่ทําได๎ผํานเมนูนี้ คือ 
- สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชอีอมทรัพย๑หรือกระแสรายวัน  
- สอบถามยอดเงินที่ใช๎ไปและวงเงินคงเหลือของบัตรเครดิต 

โอนเงิน 
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คุณสามารถทําการโอนเงินระหวํางบัญชีตนเองที่ผูกกับโทรศัพท๑มือถือ และโอนเงินไปที่บัญชีอื่นภายในธนาคารกสิกร
ไทย และตํางธนาคารได๎ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเมื่อทํารายการเรียบร๎อยแล๎ว สามารถสํง SMS แจ๎งการโอนเงินไปยัง
โทรศัพท๑มือถือของผู๎รับ อีกทั้งยังสามารถบันทึกรายการ เพื่อเก็บไว๎ใช๎ในคราวตํอไปได๎อีกด๎วย ผํานเมนูดังนี้ 

เมื่อคุณทํารายการเสร็จเรียบร๎อยแล๎ว บนหน๎าจอจะแสดงข๎อความ "ทํารายการเรียบร๎อย"คุณสามารถเลือกใช๎เมนู 
"เพิ่มเติม / Options" ที่จะชํวยให๎คุณใช๎งานได๎สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผํานเมนูดังนี้ 

จําย / ซื้อ 

คุณสามารถชําระคําสินค๎า และบริการตํางๆ ผํานเมนู จําย/ซื้อ (Payment & Purchase) โดยหลังจากที่ทํารายการ
เรียบร๎อยแล๎ว คุณสามารถบันทึกธุรกรรมนั้นๆไว๎ใช๎ในครั้งตํอไปได๎ โดยรายละเอียดเมนูซื้อและจํายมีดังนี้ 

เติมเงินโทรศัพท๑มือถอื 

คุณสามารถเติมเงินโทรศัพท๑มือถอืตนเอง และเบอร๑อืน่ได๎ทุกคําย  

จัดการบัญชี 

คุณสามารถ เพิ่มหรือลบรายการที่ใช๎บํอย / เพิ่มหรือลบบัตรเครดิต / ลบบัญชีออมทรัพย๑ / ตั้งชื่อยํอบัญชี / ตั้งคํา
อีเมลแอดเดรสที่จะให๎ระบบสํงข๎อมูลมายืนยัน ผํานเมนูดังนี้ 

คุณสามารถดูความเคลื่อนไหวบัญชี ไมํวําจะเป็นการโอน ถอน ในแตํละวัน ทุกชํองทางในมือถือ ผํานเมนูรายการเดิน
บัญชีวันนี้ (Today's Transaction)  และยังมีข๎อควรรู๎เรื่องระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมอีก รายนี้เค๎าใสํไว๎เต็มเหนี่ยวจริงๆ ที่นํา
คิดคือรายนี้เค๎าไมํได๎ใช๎ OTP ( One Time Password) บน Mobile พร๎อมเจ๎าหน๎าที่ดูแลตลอด 24 ชม. 

ด๎วยความเป็นผู๎นําแหํงระบบความปลอดภัยระดับมาตรฐานโลกในทุกๆ เทคโนโลยี  ของ K-Mobile Banking ยืนยัน
ด๎วยจํานวนผู๎ใช๎กวําล๎านคนทั่วประเทศ และเหนือกวําด๎วยระบบลําสุด Triple lock security*ที่มีระบบการป้องกันถึง 3 ชั้น 

1. ระบบป้องกันการเข๎าใช๎งาน (User Protection) ด๎วยเทคโนโลยี Triple lock Security* ระบบมีการตรวจสอบข๎อมูล 
3 ชั้น ได๎แกํ  

- หมายเลขมือถือที่สํงมาจากผู๎ให๎บริการเครือขําย  
- เครื่องโทรศพัท๑ที่ใช๎งาน  
- รหัสผําน 6 หลัก  
- โดยทุกอยํางต๎องตรงกันเทํานั้น จึงจะสามารถเข๎าใช๎งานระบบได๎ และหากใสํรหัสผํานผิดครบ 3 ครั้งระบบจะ lock 
อัตโนมตัิ ไมํสามารถใช๎งานได๎  
2. ระบบป้องกันขณะทําธุรกรรม (Transaction Protection) ที่ป้องกันการเจาะข๎อมูลด๎วยการสํงข๎อมูลผําน SSL 128-

bit ซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ได๎รับการยอมรับวํามีมาตรฐานระดับโลก นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมจากศูนย๑กลาง 
session control ที่สามารถยกเลิกการใช๎งานหากไมํมีความเคลื่อนไหวในการทํารายการเกิน 3 นาที ผู๎ใช๎บริการต๎องเข๎าสูํระบบ
ใหมํโดยใสํรหัสผํานอีกครั้ง 

3. ระบบป้องกันการเข๎าถึง และปกป้องข๎อมูลทางการเงินของลูกค๎า (High Security Customer Data Protection) 
โดยทุกข๎อมูลการเงินของคุณ จะไมํถูกเก็บที่มือถือ แตํจะถูกเก็บที่คอมพิวเตอร๑หลักของธนาคารกสิกรไทย ที่มีระบบการป้องกัน
ข๎อมูลการเข๎าถึงข๎อมูลการเงินของผู๎ใช๎บริการ ที่ผํานการยอมรับจากธนาคารแหํงประเทศไทย และบริษัททางด๎านความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยี คุณจึงมั่นใจได๎ถึงความปลอดภัยกับทุกประเภทของ K-Mobile Banking ที่สําคัญ เราได๎เตรียมเจ๎าหน๎าที่ Call 
Center ที่พร๎อมดูแลคุณทุกเรื่องตลอด 24 ชม. จึงปลอดภัยและอุํนใจได๎กับทุกๆ การใช๎บริการของเรา เทําที่รู๎ต๎องผํานการ
ตรวจสอบจากแบงก๑ชาติ และต๎องจ๎างบริษัทที่ชํานาญเรื่องการเจาะระบบความปลอดภัยระดับสากลมาตรวจวสอบ  จนไมํมีชํอง
โหวํถึงจะให๎บริการได๎ Triple Lock Security เป็นระบบปลอดภัยชั้นสูงของ K-Mobile Banking PLUS 

อยํางที่บอกครับวํารายนี้เค๎าใสํรายละเอียดแบบจัดเต็ม สมกับที่เรียกตัวเองวําเป็นผู๎นําด๎านไอทีจริงๆ โดยเฉพาะใน
สํวนของ Mobile Banking ไมํรวมถึง iBanking ที่ใช๎งานผํานหน๎าเว็บปกติได๎อยูํแล๎ว ผมเองก็ใช๎งานอยูํเหมือนกัน จากที่รีวิวไป
เมื่อครั้งกํอน ชํวงนั้นมีจัดโปรโมชั่นเรื่อง Foursquare ไปตามลํา Bage กันชํวงนึง ได๎หมอนมาด๎วย และจึงได๎รู๎จักกับแอพนี้ จาก
พนักงานที่คอยแนะนําอยูํ ก็ได๎ใช๎งานมาอยํางตํอเนื่อง โดยเจ๎า K-Mobile Banking Plus ผมใช๎งานบน iPhone ปัจจุบันลองกับ 
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Android แล๎วก็โอเค ใช๎งานได๎เหมือนกัน ดูเหมือนวําจะเป็นการเรียกใช๎งานบนผําน WAP browser ทําให๎ใช๎งานได๎ครบทุก
แพลตฟอร๑ม แคํไมํใชํเป็นหน๎าของ iBanking ของธนาคาร แตํเป็นเรียกจาก K-Mobile Banking โดยตรงเลย ที่สังเกตุเห็น จุดที่
ตํางจากธนาคารรายอื่นก็คือ จําแคํรหัสผําน ที่เราตั้งบนตู๎ ATM ในการเปิดใช๎งานครั้งแรก แคํนั้นเอง สรุปคือจําเลขอีกหนึ่งชุด
สําหรับเข๎าใช๎งาน K-Mobile Banking Plus เค๎ามีระบบความปลอดภัยอยํางที่เห็นด๎านบนนั่นลํะ สํวนเวลาใช๎ชําระคําบัตรเครดิต 
หากเราใสํอีเมลเอาไว๎ หลักฐานการจํายหรือโอนเงิน  ก็จะสํงมายืนยันที่เมลของเราเลย เอาไว๎ยืนยันได๎วําเราทํารายการไป
เรียบร๎อยแล๎ว หรือนําไปกรอกข๎อมูลเพื่อ นํา e-slip มาอ๎างอิงได๎เลย ธนาคารคงเบี้ยวเรายากแล๎วลํะ เมื่อมีหลักฐานขนาดนี้ และ
ยังใช๎จํายเรื่องเติมเงินมือถือที่ไมํต๎องคําบริการเพิ่ม พวกชําระบิลตํางๆ ก็มีทั้งฟรีและเสียตังค๑ ประมาณ 10 บาทตํอรายการ 
ตั้งแตํเปิดก็ได๎ใช๎บริการไปไมํน๎อยเหมือนกัน ลองโทรติดตํอไปเพื่อเปลี่ยนเครื่องใช๎งานจาก iPhone ไป Android ก็ไมํยาก แคํ
ยืนยันตัวตนแคํนั้นเอง ไมํกี่นาทีก็เปิดใช๎งานได๎ ที่เค๎าวํามี Call Center คอยรับสายอยูํ 24 ชั่วโมงนี่ เดี๋ยวต๎องลองโทรไปตอน
ดึกๆ หนํอย วําเหมือนที่เค๎าโปรโมทไว๎หรือเปลํา เผื่อต๎องติดตํอขอใช๎ดํวนหรือปรึกษาการใช๎งานฉุกเฉิน เวลาภรรยาคลอด 
(เกี่ยวไหมเนี่ย)  

 
            ธนาคารกรุงเทพ ลองมาดูบริการที่ผมขอเรียกวําเป็น Mobile iBanking ก็แล๎วกันครับ เนื่องจากไมํได๎มีการโหลด
แอพพลิเคชั่นมาใช๎งานได๎เหมือนรายอื่นๆ ท่ีผมยกตัวอยําง เรามาลองดูสิวํามีบริการเหมือนบน Desktop ตั้งโต๏ะหรือเปลํา 
 
ข้อมูลจากทางธนาคาร 
สะดวกทุกที่  
ผู๎ใช๎บริการบัวหลวง ไอแบงก๑กิ้ง สามารถทําธุรกรรมทางการเงินตํางๆ ผํานโทรศพัท๑มือถอืได๎ ดังนี ้

- ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี  
- โอนเงิน  
- เติมเงินโทรศัพท๑มือถอื  
- ชําระคําสินค๎าและบริการ  
- เรียกดูธุรกรรม 5 รายการลําสุดในรอบ 180 วันที่ผํานมา 

สะดวกทันใจ ใช้ได้ทันที ทํานสามารถใช๎บริการบัวหลวง ไอแบงก๑กิ้ง ทางโทรศัพท๑มือถือได๎โดยไมํต๎องสมัครหรือลงทะเบียน
เพิ่มเติม ไมํต๎องเปลี่ยนซิมการ๑ด หรือย๎ายเครือขําย และไมํต๎องดาวน๑โหลดโปรแกรมใดๆ เพิ่ม 
ใช้ฟร ีไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าหรือรายปี ธนาคารให๎บริการบัวหลวง ไอแบงก๑กิ้ง ทางโทรศัพท๑มือถือโดยไมํมีคําธรรมเนียม
การใช๎บริการแตํอยํางใด โดยธนาคารจะเรียกเก็บคําธรรมเนียมการทําธุรกรรมในอัตราปกติ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่) 
และกรุณาตรวจสอบอัตราคําบริการการเชื่อมตํออินเทอร๑เน็ตทางโทรศัพท๑มือถือ และความสามารถในการเชื่อมตํอระบบ
อินเทอร๑เน็ตกับผู๎ให๎บริการเครือขําย 
ครบทุกความต้องการ เม่ือใช้งานคู่ไปกับบริการบัวหลวง ไอแบงก์ก้ิง ธนาคารอยูํในระหวํางการพัฒนาบริการบัวหลวง ไอ
แบงก๑กิ้ง ทางโทรศัพท๑มือถือ ให๎สามารถบริการทํานได๎อยํางครบถ๎วนยิ่งขึ้นในอนาคต โดยขณะนี้ หากทํานต๎องการทําธุรกรรม
ด๎านบริการโอนเงินหรือชําระเงินให๎บุคคลที่สามแบบกําหนดลํวงหน๎าหรือกําหนดชําระเป็นประจํา การเพิ่มรายชื่อบัญชีผู๎รับโอน
เงินบุคคลที่สาม การตั้งคําภาษาในการใช๎บริการ บริการแบงก๑เมล บริการโอนเงินตํางธนาคารแบบเข๎าบัญชีผู๎รับในวันเดียวกัน
หรือวันถัดไป กรุณาทํารายการผํานบริการบัวหลวง ไอแบงก๑กิ้งทางคอมพิวเตอร๑ของทําน 

มีแคํดูรายการบัญชี โอนเงิน และชําระเงิน ก็นําจะเพียงพอแล๎ว สําหรับธุรกรรมหลัก ที่เราใช๎งานกัน ซึ่งผมขอยก
ธนาคารนี้เป็นเพียง Mobile iBanking เทํานั้น รายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมเทําที่ดู คิดวํายังมีน๎อยจริงๆ นําจะเป็นรายแรกๆ ที่
ให๎บริการ iBanking แตํพอมายุค Mobile Banking แล๎ว ผมรู๎สึกวํายังไมํคํอยให๎ความสําคัญเทําที่ควร นําเสียดายจริงๆ เพราะ
เป็นธนาคารหลักที่ผมใช๎เลยนะเนี่ย อยากให๎มีการพัฒนามากกวํานี้จริงๆ นะครับ สู๎ๆ  

   ธนาคารกรุงไทย รายนี ้มีแอพพลิเคชั่นบน iPhone มาให๎โหลดกันเป็นตวัเป็นตน แถมมี interface นําใช๎งานอีก
ด๎วย ลองดูสิวําให๎บริการอะไรบ๎าง 
 

http://www.bangkokbank.com/online%20Banking%20Thai/For%20Personal/iBanking/New%20Users/Pages/Fee%20Information.aspx
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ข้อมูลจากทางธนาคาร   
บริการ KTB online @ Mobile เป็นบริการที่ให๎คุณสามารถทําธุรกรรมทางการเงินตํางๆ ได๎สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุก

เวลาผํานโทรศัพท๑มือถือ โดยไมํมีข๎อจํากัดด๎านเครือขําย ไมํต๎องเปลี่ยนซิม  เพียงใช๎โทรศัพท๑ที่สามารถเชื่อมตํอ Internet ก็
เข๎าถึงบริการ KTB Online @ Mobile ได๎งํายๆ ไมํตํางกับการใช๎ Internet บนมือถือทั่วไป 

- สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชี ไมํวําจะเป็นบัญชีเงินฝาก, บัญชีเงินกู๎, ข๎อมูลบัตร ATM/VDB 
- โอนเงิน ระหวํางบัญชีตนเอง/บุคคลอื่น ภายในธนาคาร 
- โอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากประจํา 3, 6, 12 เดือน 
- โอนเงินตํางธนาคาร* 
- ชําระคําสินค๎าและบริการที่เป็นที่นิยมได๎ทันที โดยไมํต๎องเพิ่มหนวํยงานไว๎กํอน หรือ เพิ่มหนวํยงานที่ตอ๎งการชําระ
อื่น เพิ่มเติมได๎ทันทีทางโทรศัพท๑มือถอื** 
- ชําระเงินกู๎บัญชีตนเอง (Home Loan, Personal Loan, Term Loan, Agricultural Loan) 
- เรียกดูรายการเดินบัญชีย๎อนหลังได๎สูงสุด 60 วัน 
- เรียกดูประวตัิการทํารายการโอนเงิน/ชําระเงิน 5 รายลําสุด 
- บริการกองทุน KTAM : ซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยน / ยกเลิกรายการ / เรียกดู Portfolio 
- เปลี่ยนรหัสผําน 
- ตั้งคําภาษาในการใช๎งาน(อังกฤษ/ไทย) 
- แจ๎งผลการทํารายการผํานทางอีเมล๑หรือ SMS (ตามที่ได๎ระบุไว๎) 

ขอบอกวํารายนี้มีครบถ๎วน กระบวนความ จะทํารายการอะไรก็สบาย มีระบบเรื่อง OTP ที่รอรหัสผํานทาง SMS เพื่อ
ยืนยันการทํารายการ ด๎วย เรื่องความปลอดภัยหายหํวง การทําธุรกรรมตํางๆ ก็สบาย  ทําได๎คล๎ายกับ iBanking บน Desktop 
เลยทีเดียว ที่สําคัญเป็น Mobile Banking ที่สะดวกจริงๆ นะรายนี้ ชอบที่มี UI ที่นําใช๎งานสวยงาม แตํธนาคารนี้ผมใช๎เป็นที่เก็บ
เงิน แตํจนแล๎วจนรอดก็มีอันต๎องถอนมาใช๎ทุกทีสินํา  

            ธนาคารไทยพาณิชย์ เห็นรายนี้เน๎น Social Network ไมํเบาเหมือนกัน มีแอพพลิเคชั่นบน iPhone ให๎ดาวโหลดได๎
เชํนเดียวกัน แตํต๎องขยันโหลดหนํอย เพราะเค๎าทํามาเป็น widget ที่แยกการทํารายการมาชัดเจน และผมเพิ่งนึกออกวําที่เค๎า
โปรยไว๎วําเป็นธนาคารแหํงแรก ซึ่งจากข๎อมูล ธนาคารได๎รับการแตํงตั้งจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ชื่อวํา 
บริษัท แบงก๑สยามกัมมาจล ทุนจํากัด ตั้งแตํปี 2449 โนํนแนํะ ชื่อนี้อํานมาจาก Siam Commercial นั่นเอง เนื่องจากผมเข๎าใจวํา
เมื่อกํอนเราออกเสียงภาษาอังกฤษกันไมํคํอยชัด หรือยังมีความรู๎น๎อย จึงอํานเสียงเลียนแบบเอา และคงเพี้ยนไปนิดนึง  
 
ข้อมูลจากธนาคาร 

EASY NET Widgetเพิ่มความสะดวกสบายให๎คุณมากขึ้นในการทํารายการ โอนเงิน เติมเงินมือถือ  ตรวจสอบ
ยอดเงิน และอัพเดทโปรโมชั่นดี ๆ จากธนาคารได๎งํายๆ ไมํต๎องเปิด Browser ไมํต๎องคีย๑ URL แคํเพียงคลิกเดียวบน Desktop 
หรือ มือถือ ก็ทํารายการทางการเงินได๎ทันที และบริการมากยิ่งขึ้นกับ Widget On Mobile ที่คุณสามารถทํารายการ โอนเงิน 
เติมเงินมือถือ ตรวจสอบยอดเงิน จากธนาคารได๎งํายๆ เพียงคลิกเดียวบนมือถือของคุณ โดยไมํต๎องเปิด Browser ไมํต๎องคีย๑ 
URL จริงๆ หากเป็น SCB Easy Net ที่อยูํบน Desktop หรือเป็น iBanking ฉบับเต็มทํารายการได๎อีกเพียบเลย แตํบน Mobile 
ดูเหมือนจะถูกจํากัดไปนิดนึง  

         สําหรับ SCB แล๎วมีแอพให๎โหลดบน iPhone ซึ่งแยกเป็น Widget การทําธุรกรรมแตํละแบบ ซึ่งผมเข๎าใจวําคงมีข๎อมูลวํา 
ลูกค๎าที่ใช๎งานสํวนใหญํ ใช๎บริการเหลํานี้มากที่สุดนั่นเอง แคํเพียงเข๎าไปที่ App Store แล๎วค๎นคําวํา SCB ก็จะมีให๎โหลด 3 
รายการ มีแยกเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หากต๎องการใช๎งานภาษาใดก็ให๎เลือกโหลดภาษานั้นนะครับ เทําที่ลองใช๎งานก็
สะดวกดี เป็นอีกธนาคารนึงที่ใช๎บํอยเหมือนกัน แบบวํามีธุรกิจรัดตัวสุดๆ คอมเม๎นท๑เดียวคือถ๎ามีออกมาให๎ใช๎งานครบๆ ทุก
แพลตฟอร๑มก็คงดีนํะสิ  
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           ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นธนาคารที่บังเอิญผมเป็นลูกค๎าเงินกู๎นะ นําจะเป็นรายใหญํสําหรับผม แตํดันไมํมีทั้งบัญชี
ธนาคารนี้ ATM และ บัตรเครดิต ใครเป็นนายหน๎าบัตรเครดิต จัดมาให๎หนํอย จึงเป็นเหตุให๎ไมํมีข๎อมูลมากนัก แตํเอาจากที่ผม
ทราบจากแหลํงข๎อมูลตํางๆ ที่ผมหามาก็แล๎วกันครับ มาดูกันวําธนาคารรายนี้เค๎าเป็นไงบ๎าง เรียกใช๎งานจาก iPhone ได๎เลย แตํ
สําหรับ Blackberry ต๎องตั้งคําเพิ่มเติม 

ข้อมูลจากธนาคาร 
ขอบอกวํารายนี้ก็จะมาคล๎ายๆ กับ Mobile iBanking อีกหนึ่งรายเชํนเดียวกัน ไมํได๎มีแอพพลิเคชั่นบน iPhone ต๎อง

เข๎าไปที่ URL https://krugsri.com/mobile หากต๎องการเพิ่มความสะดวกเมื่อเข๎าลิงค๑ไปเรียบร๎อยแล๎ว ให๎กด Add Home 
Screen ซึ่งเป็นเมนูบน Safari แล๎วเราจะได๎ ICON อีกนิดนึงคือ Blackberry ก็ใช๎ได๎ด๎วยนะ ใครใช๎งานอยูํลองเช็คดูครับ มีวิธีการ
ตั้งคําในลิงค๑ที่ให๎ไว๎เรียบร๎อยแล๎ว สํวนเรื่องบริการเทําที่เห็นในตัวอยําง ก็จะสามารถสอบถามยอดในบัญชี โอนเงิน และรับชําระ
ตํางๆ ได๎ สํวนรายละเอียดเหมือนธนาคารอื่นๆ ไมํได๎ระบุเอาไว๎ ไมํรู๎วํามากน๎อยแคํไหน เพื่อนๆ ทํานใดที่ใช๎ก็ลองสอบถามแล๎ว
มาเลําสูํกันฟังนะครับ นี่ผมก็เป็นลูกค๎า พอมาเขียนบทความเอง เกิดอยากใช๎เพื่อเพิ่มความสะดวกซะง้ัน สงสัยต๎องไปเปิดบัญชี
เพิ่มซะแล๎ว  

            ธนาคารทหารไทย เป็นธนาคารที่ผมเคยเป็นลูกค๎าเมื่อหลายปีกํอน จนสุดท๎ายไมํได๎ทําธุรกรรมเลยปลํอยให๎ปิดบัญชีไป
โดยปริยาย โดยชํวงหลังๆ ผมรู๎สึกวําเค๎ารุกตลาดได๎ไมํแพ๎รายอืน่ๆ เชํนกัน จะเห็นพี่ดู๐สัญญา ตามหน๎าจอทีวีเป็นประจํา กับเงิน
ฝากที่ถอนเมื่อไหรํก็ได ๎อันนีร้ายละเอยีดคงต๎องไปติดตอํกับธนาคารดู แตํเรื่อง Mobile Banking ลํะ? 
พี่ดู๐เป็นพรีเซนเตอร๑ให๎ เหมาะจริงๆ? นึกวําเค๎าจะใช๎คาแรคเตอร๑แบบทหารเหมือนชื่อธนาคารซะอกี ไมํรู๎ในมือพี่เค๎าถือรุํนไหน
อยูํ แตํนําจะอินเทรนด๑แพลตฟอร๑มในยุคนี้ลํะมั้ง แตํดูแล๎วไมํนําะใชํ iPhone เพราะคอนเซ็ปท๑เค๎าชัดเจนตามด๎านลําง  

ข้อมูลจากธนาคาร 
บริการธนาคารผํานโทรศัพท๑มอืถือ 
        ชํวยให๎คุณตรวจสอบยอดเงิน, โอนเงิน หรือชําระคําสินค๎า และ บริการตํางๆโดยการทํารายการที่แสนสะดวกผําน
โทรศัพท๑มือถือตลอด 24 ชั่วโมงใช๎ได๎กับทุกเครือขํายและที่สําคัญ "ไมํต๎องเปลี่ยนซิม ไมํต๎องเปลี่ยนเบอร๑ ไมํต๎องลงโปรแกรมให๎
ยุํงยาก" ต๎องบอกวําทําได๎เหมือนๆ กัน แตํยังเป็น Mobile iBanking เหมือนกับธนาคารสํวนใหญํ แนํนอนรองรับการใช๎งานบน 
iPhone สํวน Blackberry, Android ไมํยืนยัน แตํคาดวําคงใช๎งานได๎ผําน browser เชํนเดียวกัน สํวนบน iPhone ใช๎วิธีเข๎าไปที่ 
www.tmbdirect.com แล๎วให๎ Add Home Screen บน Safari เหมือนกับธนาคารอื่นๆ สํวนรายละเอียด ด๎านในคงไมํสามารถ
บอกได๎เพราะไมีมีบัญชีเข๎าไปใช๎งานจริงนะครับ แตํก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับผู๎ที่ใช๎บริการธนาคารนี้อยูํ หากใครใช๎งานอยูํ
อยําลืมมาแชร๑กันบ๎างครับ 

คิดวํานําจะครบถ๎วนกระบวนความ สําหรับการแนะนําให๎รู๎จัก รายละเอียดของ Mobile Banking ที่มีทั้ง Mobile 
Banking ที่มีมีแอพพลิเคชั่นให๎โหลดในแพลตฟอร๑มตํางๆ และ Mobile iBanking ที่ใช๎งานไมํยาก คงรู๎จักกันมากยิ่งขึ้น หวังวํา
เพื่อนๆ ผู๎อํานจะได๎ รับรายละเอียดไปตรงตามจุดประสงค๑นะครับ เรื่องการเลือกธนาคารก็ขึ้นอยูํกับผู๎ใช๎งานแตํละคน แล๎วแตํ
ความถนัด ความสะดวก รวดเร็ว อัตราดอกเบี้ย คําธรรมเนียม หรือาจจะเป็นแพ็คเกจของ EDGE/3G ที่เลือกใช๎งาน อีกสํวนนึ
งคงเป็นความชอบสํวนตัวนั่นลํะ แตํถ๎าถามผมในยุคนี้ ธนาคารควรพัฒนาแอพพลิเคชั่น หรือพัฒนาออกมารองรับแพลตฟอร๑ม
ตํางๆ มากกวําจะใช๎ Mobile iBanking ผําน browser ปกติ ให๎สมกับเป็น Mobile Banking จริงๆ เสียที เพราะวําดีกวํา สะดวก
กวํา ความปลอดภัยอาจจะเทําๆ กัน แตํเรื่องประหยัดเวลา และสะดวกในการใช๎งาน สํวนตัวผมยังชอบแอพพลิ่ชั่นมากกวําครับ 
ที่มีให๎เลือกหลายธนาคารเหมือนกัน สุดท๎ายไว๎มาตํอในบทความถัดไป ดูสิวําจะเอาอะไรมาเสิร๑ฟกันอีก แตํคงเป็นเรื่อง Mobile 
Banking ตํออีกสักพักนั่นลํะ เอาให๎ครบ 

ขอบคุณข้อมูลและรายละเอียดจาก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย๑ 
ธนาคารกรุศรีอยุธยา และธนาคารทหารไทย 

บทความที่เกี่ยวข๎อง ETOPs: Mobile Banking ในชีวิตประจําวัน พร๎อมใช๎แล๎วหรือยัง? 5 สิงหาคม พ.ศ. 2554  

เข๎าถึงได๎จาก : http://happytechblog.blogspot.com/2011/08/etops-mobile-banking.html 

https://krugsri.com/mobile
http://www.tmbdirect.com/
http://pdamobiz.com/forum/forum_posts.asp?TID=450117&PN=1
http://happytechblog.blogspot.com/2011/08/etops-mobile-banking.html
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ประวัติโทรศัพท์มือถือไอโฟน 

ประเทศไทยเริ่มมีการวางจําหนํายไอโฟน 3G ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2552 โดยทรูมูฟ เป็นผู๎ถือลิขสิทธิ์การจําหนําย
เป็นรายแรกในประเทศไทย และมีงานเปิดตัวระหวํางวันที่ 16-18 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ รอยัลพารากอนฮอลล๑ สยามพารา
กอน และดีแทคเป็นรายที่สองที่ได๎สิทธิ์การจัดจําหนําย โดยมีการเปิดตัวพร๎อมจําหนํายเครื่องวันแรก เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 
2553 ณ ลานพาร๑กพารากอน สยามพารากอน 

คนไทยเห่อ iPhone4S ทรูเผยยอดจองแซงรุ่น 4 ราว 3 เท่าตัว 

      ทรูมูฟเอชเผยยอดจองไอโฟนโฟร๑เอส (iPhone 4S) ชํวง 7 ชั่วโมงแรกชํวงวันศุกร๑ที่ 9 ธันวาคมที่ผํานมามีสถิติสูงกวํายอด
จองรุํนไอโฟนโฟร๑ (iPhone 4) รุํนกํอนหน๎าถึง 3 เทําตัว แถมอัตราการยืนยันรับเครื่องจองนั้นมีสัดสํวนเกือบ 100% ซึ่งสูงกวํา
การจองเครื่องไอโฟนรุํนอื่น ม่ันใจยอดการขายไอโฟนโฟร๑เอสชํวง 2 สัปดาห๑นับจากนี้จะทําให๎ทรูมีรายรับในตลาดสมาร๑ทโฟนป
ระจําปี 2554 ทะลุหลัก 8 พันล๎านบาทตามเป้าหมายการเติบโตเฉลี่ย 40% ที่วางไว๎ทุกป ี
  
       นายปพนธ๑ รัตนชัยกานนท๑ ผู๎ชํวยกรรรมการผู๎จัดการใหญํ และรองหัวหน๎ากลุํมคณะผู๎บริหารด๎านการพาณิชย๑ บริษัท ทรู 
คอร๑ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) เปิดเผยวํายอดการสั่งจองไอโฟนโฟร๑เอสชนิดถลํมทลายนั้นเกิดขึ้นเพราะสาวกไอโฟนในไทย
ต๎องการเปลี่ยนจากรุํน 3G มาเป็น 4S โดยปฏิเสธที่จะให๎ข๎อมูลยอดสั่งจองเครื่องรวมเพราะอาจเข๎าขํายผิดเง่ือนไขกับบริษัท
แอปเปิล ผู๎ผลิตไอโฟนสัญชาติอเมริกัน 

กํอนหน๎านี้ ปพนธ๑เคยเปิดเผยจํานวนผู๎ใช๎ไทยที่ลงทะเบียนให๎ความสนใจเครื่องไอโฟนโฟร๑กับทรูมูฟชํวงเดือน
กันยายนปีที่แล๎ว วํามีทั้งหมดประมาณ 53,000 ราย ซึ่งหากประมาณโดยครําว จํานวนผู๎สั่งจองไอโฟนโฟร๑เอสกับทรูซึ่งทรูจะเริ่ม
สํงมอบเครื่องตั้งแตํวันที่ 15 ธันวาคมนี้จะมีจํานวนราว 1 แสนคน 

ปพนธ๑ประเมินวําเทรนด๑การใช๎งานดาต๎าของผู๎ใช๎สมาร๑ทโฟนในไทยนั้นมีการเติบโตอยํางรวดเร็ว  โดยปี 2009 ที่ทรู
เริ่มทําตลาดสมาร๑ทโฟนนั้น มีเพียง 20% ของผู๎ซื้อสมาร๑ทโฟนเทํานั้นที่สมัครแพคเก็จดาต๎า กํอนจะเพิ่มเป็น 40% ในปีที่ผํานมา 
และเพิ่มเป็น 70% ในปีนี้  โดยคาดวําจะมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นตํอเนื่องในปีหน๎า 
ผู๎จัดการออนไลน๑ 14 ธันวาคม 2554  เข๎าถึงได๎จาก : 

http://www.manager.co.th/cyberBiz/viewNews.aspx?NewsID=9540000159112&TabID= 

APPLE  I – PHONE 

         จากผลการตรวจสอบสถิติการใช๎งานอุปกรณ๑พกพาที่ใช๎เชื่อมตํออินเทอร๑เน็ตได๎ จากวันที่ 13 เมษายน 2554 นั้น พบวํา
คนไทย นิยมใช๎อุปกรณ๑อยําง iPhone และ iPad ในการเชื่อมตํอและทํองเว็บไซต๑มากที่สุด โดย iPhone นั้นมาเป็นอันดับหนึ่ง
ด๎วยตัวเลขความนิยมสูงถึงร๎อยละ 48.54 ตามมาด๎วย iPad ที่ตอนนี้คนไทยหลายตํอหลายคนกําลังตั้งหน๎าตั้งตารอการเข๎ามา
ของ iPad 2 ก็ได๎รับความนิยมไปไมํน๎อยถึงร๎อยละ 24.66 เลยทีเดียว นี่ยังไมํรวมกับ iPod Touch ที่มีผู๎ใช๎งานกวําร๎อยละ 

ที่มา: MobileThai 

http://mgr.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9530000134196
http://mgr.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9530000134196
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บทสัมภาษณ์ ดร.ประสบโชค ประมงกิจ ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านระบบอิเลก็ทรอนิกส๑แบงก๑กิ้ง ปัจจุบันเป็นอาจารย๑พิเศษ

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

ดร.ประสบโชค ประมงกิจ  
1. ปริญญาโท และปริญญาเอก ได๎รับรางวัลผลงานดีเดํนจาก ศ. ดร. ศรีศักดิ์ จามรมาน/ ABAC 
2. อดีตผู๎อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท๑ (ประเทศไทย) 
ที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากกวํา 18 ปี ทางานในธนาคาร สถาบันการเงินและองค๑การระหวํางประเทศหลายแหํง 
เป็นที่ปรึกษาธุรกิจด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. มีประสบการณ๑ด๎านการเงินการธนาคาร การลงทุน งานวิจัยภาวะเศรษฐกิจ การบริหารสินทรัพย๑ วาณิชธนกิจ สินเชื่อ การ
ปรับปรุงโครงสร๎างหนี้และการออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข๎องรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑  
ครอบคลุมไปถึงทางด๎านวางแผนกลยุทธ๑ด๎านเทคโนโลยี การพัฒนา Web Services/ SOA ในประเทศไทย 
 มีประสบการณ๑มากกวํา 20 ปีด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นที่ปรึกษาธุรกิจและผู๎เชี่ยวชาญด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตั้งแตํการวางยุทธศาสตร๑เทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภาครัฐและ
เอกชน เป็นอนุกรรมการกํากับดูแลธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ภาครัฐ 
(2545-2549) และอนุกรรมาธิการศึกษาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ สภานิติบัญญัติแหํงชาติ (2549-2550) ปัจจุบันเป็นอาจารย๑
พิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย และเป็นอาจารย๑พิเศษมหาวิทยาลัยชั้น
นําทั้งรัฐบาลและเอกชนอีกหลายแหํง และเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สํานักงานสํงเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร๑แหํงชาติ 
1.การท าโมบายแบงก์ก้ิงผ่านแอพลิเคชั่นของไอโฟนนั้นตรงจุดมากน้อยค่ไหน ณ ปัจจุบัน 

-  ถ๎ามองธนาคารทหารไทยซึ่งกําหนดยุทธศาสตร๑ในการให๎บริการผํานชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑ อยํางเชํน ME 
BYTMB ต๎องบอกวํานี่คอื นวตักรรม และการพัฒนาแอพลิเคชัน่ให๎สามารถบริการผํานอุปกรณ๑ Device อยําง ไอโฟน หรอืไอ
แพด นั้นถอืวําตรงกับกลุํมเป้าหมาย เพราะในปัจจุบันมีจํานวนผู๎ใช๎ ไอโฟน และไอแพดรวมกันประมาณ 3 ล๎านเครื่อง ซึ่งการ
พัฒนาแอพลิเคชั่นนับวํา  
             1.เป็นการให๎บริการ 
             2. เป็นการอํานวยความสะดวก  
             3. อีกทั้งยังเป็นการ Retain ลูกค๎าเอาไว๎ได๎นาน เพราะเป็นการยากที่คนที่ใช๎ Apple OS จะเปลี่ยนมาเป็น
โทรศัพท๑มอืถือที่เป็น Android  และเป็นโอกาสที่ผู๎บริโภคจะเลือกใช๎บริการกับ TMB ซึ่งเป็นผู๎นําในด๎านการให๎บริการผําน
ชํองทางอิเล็กทรอนิกส๑ ซึ่งเป็นการชิงความได๎เปรียบทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส๑ 
2. สิ่งที่เป็นโอกาส และอุปสรรคของธุรกิจโมบายแบงก์ก้ิงในปัจจุบันคืออะไร 

- ในด๎านของโอกาส ณ ปัจจุบันผู๎ใช๎บริการก็ทํารายการผํานอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้ง โดยทํารายการผํานเบราว๑เซอร๑ปกติ 
ทําให๎การใช๎งานผํานโมบายแบงก๑กิ้งในปัจจุบันงํายขึ้น โดยฌฉพาะการทํารายการผํานแอพลิเคชัน่ของธนาคารตาํงๆ  
 สํวน อุปสรรค ด๎านภัยคุกคามผํานทางชํองทางอินเทอร๑เน็ตนัน้มีอยูํเสมอ เพราะฉะนั้นต๎องให๎ความรู๎แกํลูกค๎าวําต๎องตรวจสอบ
ความถูกต๎องในการทํารายการ ตรวจสอบยอดเงินในบัญชีทุกครั้งหลังทํารายการ และเปลี่ยนพาสเวิร๑ดอยูํเป็นประจํา 
เพราะฉะนั้นผู๎ใช๎ตอ๎งตระหนักในตรงนีด้๎วย 
3. ข้อเสนอแนะในการท าธุรกิจโมบายแบงก์ก้ิง
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- ต๎องดูเทคโนโลยีใหมํๆ อยํางเทคโนโลยี Near Field หรือ Cloud Computing ที่กําลังจะเข๎ามาเพื่อที่จะนํามาปรับ 
และประยุกต๑ใช๎กับธุรกิจโมบายแบงก๑กิ้ง เพื่อที่จะเพิ่มการอํานวยความสะดวกให๎กับผู๎ใช๎บริการ และสร๎างความแตกตําง ตอกย้ํา
ความเป็นผู๎นําด๎านระบบอิเล็กทรอนิกส๑แบงก๑กิ้งของธนาคารด๎วย 

 
บทสัมภาษณ์ คุณวรทิพย์ ตันติวิทยากร ผู๎อํานวยการสายงานเทคโนโลยี  เจ๎าหน๎าที่บริหารระบบงานธุรกรรมทางการเงินและ

ชํองทางบริการ ธนาคารทหารไทยจํากัดมหาชน 

1. ธนาคารทหารไทยมีกลยุทธ์ทางด้านโมบายแบงก์ก้ิงอย่างไรบ้าง 
 -  หนํวยงานเราเป็นหนํวยงาน IT ที่จะเป็นผู๎พัฒนาระบบรํวมกับหนํวยงานการตลาดของธนาคาร มีนโยบายที่จะ
ก๎าวไปเป็นผู๎นําด๎านเทคโนโลยีในธุรกจิธนาคาร ซึ่งเราได๎วางกลยุทธ๑ในการดําเนินงานด๎านเทคโนโลยี ในสํวนของโมบาย
แบงก๑กิ้ง โดยจะใช๎กลยุทธ๑ในด๎าน Product Development โดยการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงก๑กิ้ง ให๎แยกออกมา
จากระบบอินเทอร๑เนต็แบงก๑กิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพของการให๎บริการ เพราะในปัจจุบันมี
การใช๎งานระบบรํวมกันอยูํ หากระบบอินเทอร๑เนต็แบงก๑กิ้งมีปัญหาก็จะทําให๎ระบบโมบายแบงก๑กิ้งไมํสามารถใช๎งานได๎เชํนกัน 
จึงเป็นการเสียโอกาสในการให๎บริการ และกลยุทธ๑การประหยัดต๎นทุน โดยจะไมํเพิ่มต๎นทุนของ Server ที่ใช๎ในการพัฒนา
ระบบโมบายแบงก๑กิ้ง จะใช๎ Server รํวมกับระบบอื่นทีย่ังไมํได๎ใช๎ ความสามารถของ Sever เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการ
พัฒนาชํองทางการให๎บริการของโมบายแบงค๑กิ้งผํานแอพลิเคชั่นของโทรศพัท๑ไอโฟนเพือ่เพิ่มชอํงทางการให๎บริการ ในชํวง
แรกจะให๎บริการเฉพาะกลุํมผู๎ใช๎ไอโฟนกํอน เพราะตรงกับกลุํมลูกค๎าเป้าหมาย แล๎วจึงพัฒนาให๎สามารถรองรับโทรศัพท๑มือถือ
ได๎ทุก Device และเพื่อรองรับการทํารายการผําน ME BYTMB เพราะขณะนี้ ME BYTMB สามารถทําได๎เพียงชํองทาง Call 
Center และชํองทางอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้ง จะทําให๎ธนาคารสามารถตอบสนองกลุํมลูกค๎าเป้าหมายได๎มากยิ่งขึ้น 
2. จุดแข็ง และจุดอ่อนของระบบโมบายแบงก์ก้ิงของธนาคารทหารไทย 
 -  หากจะมองในด๎านจุดแข็งทางด๎านเทคโนโลยีของธนาคาร คือ ธนาคารมีความพร๎อม และความรู๎ความสามารถ
ทางทางด๎านเทคโนโลยีที่แข็งแกรํง ทั้งในด๎านเงินลงทุน อุปกรณ๑ และบุคคลากร ที่สามารถดําเนินงานได๎อยํางรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ เพราะบางธนาคารเป็นการจ๎าง Outsource ซึ่งจะทําให๎ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานนอ๎ยกวํา 
 - จุดอํอน ของธนาคาร คือ การที่ธนาคารไมํใชํธนาคารที่มีฐานลูกค๎ามาก เหมือนคูํแขํงที่เป็นธนาคารชั้นนํา ทําให๎
ต๎องพยายามที่จะขยายฐานลูกค๎าให๎มากขึ้น และตอ๎งลบภาพลักษณ๑เดิมๆ ของธนาคารออกไปจากความคิดของผู๎บริโภค และ
การยังไมํใชํหมายเลขหนึ่งของธุรกิจโมบายแบงก๑กิ้งในปัจจุบัน 
 -  เรื่องของโอกาส ธนาคารมีความพรอ๎มในด๎านการให๎บริการ ผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ท่ีมีความแปลกแตกตําง และ
นําสนใจ และการที่ธนาคารพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ๑ ให๎เป็นธนาคารที่ดูทันสมัย และพยายามที่จะเป็นผู๎นํา
ทางด๎านเทคโนโลยี อยํางการออกยูนติยํอยของธนาคารอยําง ME BYTMB เพื่อตอบสนองกลุํมลูกค๎าสมัยใหมํ และ
เปลี่ยนแปลงภาพลักษณ๑ไปในตัวดว๎ย 
 -  สํวนอุปสรรค  หากเกิดการเปลี่ยนแปลงของผู๎ถือหุน๎ อาจเกิดความลําช๎าของโครงการ เพราะผูถ๎ือหุน๎รายใหมํ 
รวมถึงผู๎บริหารชุดใหมํอาจจะตอ๎งการ ทบทวนรายละเอียดตํางๆ กํอนที่จะลงทุน 
 

บทสัมภาษณ์ คุณพันธุ์สวัสด์ิ ไพฑูรย์พงษ์  พนักงานระดับผู๎จัดการด๎านการตลาด ของระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้ง 
สายงานบริหารชํองทางการบริการ ฝ่ายอิเล็กทรอนิกส๑ แบงก๑กิ้ง 
1. จุดแข็ง และจุดอ่อนของระบบโมบายแบงก์ก้ิงของธนาคารทหารไทย 
- จุดอํอนของตัวบริการ TMB M-Banking เนื่องจากเป็นการพัฒนามาจากระบบอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งจึงทําให๎เกิด
ข๎อจํากัดในการให๎บริการหลายอยําง และการที่เป็นการให๎บริการผําน WAP จึงทําให๎ไมํมีลูกเลํนทางกราฟฟิค และการโหลด
ข๎อมูลมีความเร็วน๎อยกวําการให๎บริการผํานแอพลิเคชั่น 

  2. โอกาส และอุปสรรคของระบบโมบายแบงก์ก้ิงของธนาคารทหารไทย 
- โอกาส ของธุรกิจคือ วิวัฒนาการของโทรศัพท๑มือถือ ไมํวําจะเป็นไอโฟน หรือมือถือคํายอื่นๆ ที่สามารถรองรับการ
เชื่อมตํอกับระบบอินเทอร๑เน็ต สามารถทําให๎ธนาคารสามารถที่จะขยายกลุํมผู๎ใช๎บริการเพิ่มมากขึ้นได๎ 
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- อุปสรรค เรื่องของการพัฒนาระบบที่อาจจะรองรับได๎แคํมือถือบางประเภท อยํางการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อใช๎งาน
บนโทรศัพท๑มือถือไอโฟน อาจจะไมํสามารถนําแอพลิเคชั่นนั้นไปใช๎บนมือถือแบล็คเบอร๑รี่ได๎ 
- ลูกค๎ามองภาพลักษณ๑ของธนาคารวําเป็นธนาคารของทหาร ทําให๎ภาพลักษณ๑ของธนาคารไมํสอดคล๎องกับ
ผลิตภัณฑ๑โมบายแบงก๑กิ้งที่เป็นบริการที่ทันสมัย 
- ปัญหาของ TMB M-Banking ณ ปัจจุบัน คือ ยอดผู๎ใช๎บริการมีปริมาณต่ํามาก หากเปรียบเทียบกับชํองทาง
อินเทอร๑เนต็แบงก๑กิ้ง สํวนหนึ่งอาจจะเนื่องมาจากลูกค๎าไมํไว๎ใจที่จะมาใช๎บริการ 
3. ธนาคารมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างไรเก่ียวกับระบบโมบายแบงก์ก้ิง 
- นโยบายกลยุทธ๑ทางการตลาด ของ TMB M-Banking เพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าได๎มากขึ้น และ
ต๎องการขยายชํองทางการให๎บริการผําน TMB M-Banking และเพื่อสร๎างการรับรู๎ให๎กับลูกค๎า เพื่อสร๎างความมั่นใจในการเข๎า
มาใช๎บริการ  
- กลุํมลูกต๎าเป้าหมายที่วางไว๎คือกลุํม Gen X ตอนปลายและกลุํม Gen Y ที่มีไลฟ์สไตล๑ตรงกับตัวของผลิตภัณฑ๑ 
- สิ่งที่จะทําในการพัฒนา TMB M-Banking  โดยจะทําให๎ระบบมีความสวยงาม ถูกใจลูกค๎ากลุํมเป้าหมาย สะดวก 
และแยกระบบออกมาจาก อินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้ง 
 

บทสรุป จากการสัมภาษณ์พนักงานระดับผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยี 
- สัมภาษณ๑ คุณ อมรพงศ๑ มุํงเมฆา พนักงานระดับผู๎จัดการสายงานเทคโนโลยี ของระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑
กิ้ง 
1. ธนาคารมีกลยุทธ์ในการด าเนินงานอย่างไรเก่ียวกับระบบโมบายแบงก์ก้ิง 
- กลยุทธ๑ทางด๎านกระบวนการที่จะทําคือปรับปรุงกระบวนการทํางานของระบบโมบายแบงก๑กิ้งให๎มีเสถียรภาพมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองการทํารายการของลูกค๎าได๎ดียิ่งขึ้น 
- กลยุทธ๑ทางด๎านผลิตภัณฑ๑ จะเพิ่มฟังก๑ชั่นที่แปลกใหมํ และแตกตํางจากคูํแขํงในการให๎บริการโมบายแบงก๑กิ้ง 
- กลยุทธ๑ทางด๎านชํองทางการให๎บริการ จะมีการพัฒนาระบบให๎สามารถรองรับการทํางานรํวมกับ ME BYTMB และ
เพิ่มการทํารายการผํานแอพลิเคชั่น 
2. จุดแข็ง และจุดอ่อนของระบบโมบายแบงก์ก้ิงของธนาคารทหารไทย 
- จุดแข็งของ TMB M-Banking คือสามารถที่จะรองรับการทําธุรกรรมทางการเงินผํานมือถือได๎ทุก Device และมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี โดยใช๎การเข๎ารหัสแบบ 256 Bit 
- จุดอํอน คือ การนําระบบอินเทอร๑เน็ตแบงก๑กิ้งมาปรับเปลี่ยนให๎สามารถรองรับการทํารายการผํานมือถือได๎ ซึ่งยัง
ไมํใชํระบบที่เป็นโมบายแบงก๑กิ้งอยํางเต็มรูปแบบ 
3. โอกาส และอุปสรรคของระบบโมบายแบงก์ก้ิงของธนาคารทหารไทย 
- โอกาส จะเป็นด๎านวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหมํที่ก๎าวหน๎าไปมาก ไมํวําจะเป็นด๎านโทรศัพท๑ ที่สามารถทํา
รายการได๎เพิ่มขึ้นหลายรุํนหลายยี่ห๎อ ความเร็วในรูปแบบ 3G และการครอบคลุมของการให๎บริการทางอินเทอร๑เน็ต 
- อุปสรรค  ณ ปัจจุบัน Mobile Operator ไมํสามารถพัฒนาแอพลิเคชั่นให๎รองรับการทํางานบนมือถือได๎ครบทุกรุํน
ทุกยี่ห๎อ 

 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเรื่อง “การใช้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงค์ก้ิง ผ่านทางโทรศัพท์มือถือไอโฟนของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นส่วนหนึ่งของการท าสารนิพนธ์ของนักศึกษา ในหลักสูตรปริญญาโท สาขา
การตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาเท่านั้น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในชํองวาํง □ หน๎าข๎อความที่เป็นจริงตามความเห็นของทํานมากที่สุด 

1. เพศ 
1.1  □ ชาย      1.2  □  หญิง 

2. อายุ  
2.1 □ น๎อยกวํา 20 ปี           2.2  □ 20-30 ปี 
2.3 □ 30-40 ปี                                2.4  □ มากกวํา 40 ปีขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษา 
3.1 □ ต่ํากวําปริญญาตรี                       3.2 □ ปริญญาตรี                           
3.3 □ ปริญญาโท                   3.4 □ ปริญญาเอก                       

4. อาชีพ 
4.1 □ ประกอบธุรกิจสํวนตัว                  4.2  □  พนักงานบริษัทเอกชน 
4.3 □ นักเรียน / นักศึกษา                    4.4  □ พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข๎าราชการ             
4.5 □ อื่นๆ (โปรดระบุ).......... 

5. ระดับรายไดต๎ํอเดือน 
5.1  □  ต่ํากวําหรือเทํากับ 10,000 บาท    5.2  □ 10,001-20,000 บาท 
5.3  □ 20,001-30,000  บาท                 5.4  □ 30,001-40,000  บาท    
5.5  □ สูงกวํา 40,000 บาท 
 

ส่วนที่ 2 :  พฤติกรรมการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์โมบายแบงค์ก้ิงผ่านทางโทรศัพท์มือถือไอโฟนในเขต
กรุงเทพมหานครของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชํองวําง □ ที่ตรงกับข๎อมูลของทํานมากที่สุด 

6. สํวนใหญํทํานใช๎บริการระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้งชํวงเวลาใด 
6.1 □ ในเวลาทําการของธนาคาร (8.30 – 15.30 น.)             
6.2 □ นอกเวลาทําการของธนาคาร 
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7. ระยะเวลาที่ทํานใช๎บริการระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้ง  
7.1 □ น๎อยกวํา 6 เดือน  7.2 □ 6-12  เดือน 
7.3 □ 1-2 ปี   7.4 □ มากกวํา 2 ปี 

8. ความถี่ตอํเดือนในการใช๎บริการระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้ง 
8.1 □ น๎อยกวํา 2 ครั้ง  8.2 □ 3 – 5  ครั้ง 
8.3 □ 5 – 10 ครั้ง           8.4 □ มากกวํา 10 ครั้ง 

9. ธนาคารที่ทํานสมัครใช๎งานระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้ง (ตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ) 
9.1 □ ธนาคารกรุงเทพ    9.2 □ ธนาคารกรุงไทย 
9.3 □ ธนาคารไทยพาณิชย๑  9.4 □ ธนาคารกสิกรไทย 
9.5 □ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  9.6 □ ธนาคารทหารไทย 

10.  ธุรกรรมที่ทําผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑โมบายแบงค๑กิ้งบํอยที่สุด 
 10.1 □ ถามยอดบัญชี                      10.2 □ โอนเงิน 
 10.3 □ ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนกองทุน 10.4 □  เรียกดูบิลคําใช๎บริการตํางๆ 
 10.5 □ ชําระสนิค๎าและบริการ  10.6 □  อื่นๆ (โปรดระบุ).......... 
 

ส่วนที่ 3 การประเมินความต้องการบริการของธนาคารทางอิเลคทรอนิกส์ทางโทรศัพท์มือถือ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชํองวํางทางขวามือที่ตรงกับความรู๎สึกของทํานมากที่สุด 

กรุณาให้ความเห็นเก่ียวกับ ลักษณะบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือที่ท่านต้องการ โดยมีระดับความเห็นด๎วยจาก  ไมํ

เห็นด๎วยอยํางยิ่ง (คะแนน =1)  ไมํเห็นด๎วย (คะแนน =2)  ไมํแนํใจ (คะแนน =3)  เห็นด๎วย (คะแนน =4)  เห็นด๎วยอยํางยิ่ง 

(คะแนน =5 ) 

รายการ 

ระดับการรับรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

11. ความรวดเร็วในการเรยีกข๎อมูลตาํงๆ จากบริการทางโทรศัพท๑มือถือ
ของธนาคาร          

12. รูปแบบการให๎บริการทางโทรศัพท๑มือถือของธนาคารครอบคลุมบริการ
ทั้งหมดของทางธนาคาร          

13. แอพลิเคชัน่บริการทางโทรศัพท๑มอืถือของธนาคารสามารถใช๎งานได๎
งําย และเข๎าใจได๎งําย      

14. ด๎านการรักษาความปลอดภัยของระบบบริการทางโทรศัพท๑มือถือของ
ธนาคาร 

         

15. ด๎านความทันสมัยของหน๎าจอบรกิารทางโทรศัพท๑มือถอืของธนาคาร          

16. ด๎านการให๎ความชํวยเหลือและแก๎ไขปัญหาจากการใช๎บริการทาง
โทรศัพท๑มอืถือของธนาคารผําน call center 
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17. ตัวเลขและตวัหนังสอืในการแสดงผลที่ชัดเจน 
         

18. บริการแจ๎งเตือนกําหนดชําระคําบริการตํางๆ 
     

19. บริการระบบนําทางไปยังสาขาที่ใกล๎กับจุดที่ทํานอยูํผํานระบบ GPS 
     

20. บริการขอสนิเชื่อผํานระบบ Mobile Banking (โดยสามารถถํายรูป
หลักฐานแล๎วสํงผําน e-mail มาเพื่อขอ อนุมัติ และระบบจะทําการตอบผล
การพิจารณากลับมายังมือถือของทําน Pre-Approve) 

     

21.บริการอัพเดทขําวสารทางการเงิน และบริการใหมํๆ ของธนาคาร 
     

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ผลที่ได้จากการเก็บข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ตารางที่ 3.1 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง จําแนกตามลักษณะข๎อมูลทางประชากรศาสตร๑ 

ลักษณะทางประชากร จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 1. ชาย 53 53.0 

 2. หญิง 47 47.0 
2. อายุ 1. น๎อยกวํา 20 ปี 2 2.0 
 2. 20-29 ปี 40 40.0 
 3. 30-40 ปี 

4. มากกวํา 40 ปีขึ้นไป 
45 
13 

45.0 
13.0 

3. ระดับการศึกษา 1. ต่ํากวําปริญญาตรี 6 6.0 
 2. ปริญญาตรี 46 46.0 

 3. ปริญญาโท 48 48.0 
 4. ปริญญาเอก 0 0.0 

4.  อาชีพ 1. ประกอบธุรกิจสํวนตัว 8 8.0 
 2. พนักงานบริษัทเอกชน 68 68.0 
 3. นักเรียน / นักศึกษา       4 4.0 
 4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข๎าราชการ             6 6.0 
 5. อื่นๆ 14 14.0 
5.  รายได๎เฉลีย่ตอํเดอืน 1. ต่ํากวําหรือเทํากับ 10,000 บาท 7 7.0 

 2. 10,001 - 20,000 บาท 19 19.0 
 3. 20,001 - 30,000  บาท 15 15.0 
 4. 30,001 - 40,000  บาท 21 21.0 
 5. สูงกวํา 40,000 บาท 38 38.0 



 

 

124 

ส่วนที่ 2พฤติกรรมการใช้โมบายแบงค์ก้ิงผ่านทางโทรศัพท์มือถือไอโฟน 

ตารางที่ 3.2 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง ชํวงเวลาในด๎านการใช๎งานโมบายแบงค๑กิ้งผํานทางโทรศัพท๑มือถือไอโฟน 

ช่วงเวลาการท าธุรกรรม จ านวน ร้อยละ 
ในเวลาทําการของธนาคาร (8.30 – 15.30 น.)             38 38.0 
นอกเวลาทําการของธนาคาร 62 62.0 

รวม 100 100.0 
 

ตารางที่ 3.3 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง ในด๎านระยะเวลาการใช๎งานโมบายแบงค๑กิ้งโทรศัพท๑มือถือไอโฟน 

ระยะเวลาใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
น๎อยกวํา 6 เดือน 40 40.0 
6 – 12  เดือน 22 22.0 
1 – 2 ปี 14 14.0 
มากกวํา 2 ปี 24 24.0 

รวม 100 100.0 
 

ตารางที่ 3.4 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง ในด๎านความถี่การใช๎งานโมบายแบงค๑กิ้งผํานโทรศัพท๑มือถือไอโฟน 

ความถี่การใช้งาน(ต่อเดือน) จ านวน ร้อยละ 
น๎อยกวํา 2 ครั้ง 32 32.0 
3 – 5  ครั้ง 48 48.0 
5 – 10 ครั้ง 10 10.0 
มากกวํา 10 ครั้ง 11 10.0 

รวม 100 100.0 
 

ตารางที่ 3.5 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง ธนาคารที่ทํานสมัครใช๎งานธนาคารผํานทางโทรศัพท๑มือถือ 

ธนาคารที่ท่านสมัคร จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารกรุงเทพ 13 13.0 
ธนาคารกรุงไทย 15 15.0 
ธนาคารไทยพาณิชย๑ 16 16.0 
ธนาคารกสิกรไทย 28 28.0 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 5 5.0 
ธนาคารทหารไทย 59 59.0 
*หมายเหตุ-กลุํมตัวอยํางเลือกตอบได๎มากกวํา 1 ข๎อ  
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ตารางที่ 3.6 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง ธุรกรรมที่ทําผํานโมบายแบงค๑กิ้งบํอยที่สุด 

ผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
ถามยอดบัญชี 26 26.0 
โอนเงิน 45 45.0 
ซื้อ-ขาย-สับเปลี่ยนกองทุน 3 3.0 
เรียกดูบิลคําใช๎บริการตํางๆ  1 1.0 
ชําระสินค๎าและบริการ 20 20.0 
อื่นๆ  5 5.0 

รวม 100 100.0 
 

ตารางที่ 3.7 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง ในด๎านความสนใจในการใช๎โมบายแบงค๑กิ้งผํานแอพลิเคชั่นของไอโฟน  

ความสนใจในการใช้งานผ่านแอพลิเคชั่น จ านวน ร้อยละ 
สนใจ 92 92.0 
ไมํสนใจ 8 8.0 

รวม 100 100.0 

ตารางที่ 3.8 จํานวนและร๎อยละของกลุํมตัวอยําง การเลือกใช๎งานโมบายแบงค๑กิ้งหากธนาคารทหารไทยมีแอพลิเคชั่นโมบาย
แบงค๑กิ้งบนไอโฟน โดยเปรียบเทียบการเลือกใช๎งานระหวํางโมบายแบงค๑กิ้งผํานเบราส๑เซอร๑ และการใช๎งานระหวํางโมบาย
แบงค๑กิ้งผํานแอพลิเคชั่นของไอโฟน 

ผลิตภัณฑ์ จ านวน ร้อยละ 
เปลี่ยนมาใช๎งาน M-Banking  ผํานแอพลิเคชั่น TMB M-Banking 71 71.0 
ใช๎งาน M-Banking  ผํานเบราส๑เซอร๑บนมือถือเหมือนเดิม   12 12.0 
ใช๎งานสลับกันไป แตํเน๎นการใช๎ผํานแอปพลิเคชั่น TMB M-
Banking  มากกวํา 

12 12.0 

ใช๎งานสลับกันไป แตํเน๎นการใช๎ผํานเบราส๑เซอร๑บนมือถือมากกวํา  5 5..0 
รวม 100 100.0 

 

ส่วนที่ 3 การประเมินความต้องการบริการของผู้บริโภคในการใช้งานโมบายแบงค์ก้ิง 

ตารางที่ 3.9 ระดับความต๎องการเกี่ยวกับฟังก๑ชั่นพื้นฐานในการให๎บริการโมบายแบงค๑กิ้ง 

หัวข้อ ระดับความต้องการ รวม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
ความรวดเร็วในการเรยีก
ข๎อมูลตํางๆ 

53 
(53.0) 

32 
(32.0) 

15 
(15.0) 

0 0 
 

100 
 

รูปแบบการให๎บริการทาง
โทรศัพท๑มอืถือของธนาคาร
ครอบคลุมบริการทั้งหมด 

28 
(28.0) 

39 
(39.0) 

24 
(24.0) 

7 
(7.0) 

2 
(2.0) 

100 
 

แอพลิเคชัน่บริการทาง 35 58 4 3 0 100 
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โทรศัพท๑มอืถือสามารถใช๎
งานได๎งําย และเข๎าใจได๎งําย 

(35.0) (35.0) (4.0) (3.0)  

ด๎านการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบบริการ
ทางโทรศัพท๑มือถอื 

50 
(50.0) 

46 
(46.0) 

4 
(4.0) 

0 0 100 
 

ด๎านความทันสมัยของ
หน๎าจอบริการด๎าน 

37 
(37.0) 

38 
(38.0) 

14 
(14.0) 

9 
(9.0) 

2 
(2.0) 

  100 
 

ด๎านการให๎ความชํวยเหลือและ
แก๎ไขปัญหาจากการใช๎บริการ
ทางโทรศัพท๑มือถอืของธนาคาร
ผําน call center 

37 
(37.0) 

35 
(35.0) 

25 
(25.0) 

2 
(2.0) 

1 
(1.0) 

100 
100 

ตัวเลขและตวัหนังสอืในการ
แสดงผลที่ชัดเจน 

40 
(40.0) 

50 
(50.0) 

10 
(10.0) 

0 0 100 
 

ระดับความต้องการเก่ียวกับฟังก์ชั่นพื้นฐานในการให้บริการโมบายแบงค์ก้ิง  
 

 

ตารางที่ 3.10 ระดับความต๎องการเกี่ยวกับฟังก๑ชั่นใหมํๆ ในการให๎บริการโมบายแบงค๑กิ้งที่แตกตํางไปจากฟังก๑ชั่นการ
ให๎บริการโมบายแบงค๑กิ้งพื้นฐาน 

หัวข้อ ระดับความต้องการ รวม 

  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

บริการแจ๎งเตือนกําหนด
ชําระคําบริการตํางๆ 

41 
(41.0) 

34 
(34.0) 

23 
(23.0) 

1 
(1.0) 

1 
(1.0) 

100 
 

บริการระบบนําทางไปยัง
สาขาที่ใกล๎กับจุดที่ทํานอยูํ
ผํานระบบ GPS 

28 
(28.0) 

32 
(32.0) 

35 
(35.0) 

5 
(5.0) 

0 100 
 

บริการขอสนิเชื่อผํานระบบ 
Mobile Banking (โดย
สามารถถํายรูปหลักฐาน
แล๎วสํงผําน e-mail มาเพื่อ
ขอ อนุมตัิ และระบบจะทํา
การตอบผลการพิจารณา
กลับมายังมือถือของทําน 
Pre-Approve) 

25 
(25.0) 

39 
(39.0) 

26 
(26.0) 

6 
(6.0) 

4 
(4.0) 

100 
 

บริการอัพเดทขําวสาร
ทางการเงิน และบริการ
ใหมํๆ ของธนาคาร 

54 
(54.0) 

28 
(28.0) 

14 
(14.0) 

2 
(2.0) 

2 
(2.0) 

100 
 

 
ระดับความต้องการเก่ียวกับฟังก์ชั่นใหม่ๆ ในการให้บริการโมบายแบงค์ก้ิงที่แตกต่างไปจาก
ฟังก์ชั่นการให้บริการโมบายแบงค์ก้ิงพ้ืนฐาน 

 
 



 

ประวัติผู้ศึกษา 
 

นายธนวัฒน๑ สุวรรณ เกิดเม่ือวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2526 สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร๑ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย เม่ือ
ปี พ.ศ. 2549 และศึกษาตํอในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ในปีการศึกษา 2554 เข๎าทํางานที่ 
ธนาคารทหารไทย จํากัด มหาชน ตั้งแตํปี 2549 จนถึงปัจจุบัน 
 

 


