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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์

ของธุรกิจสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคกับการใช้บริการทางการเงิน 
และการยอมรับในแบรนด์ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
องค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาด และเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาดของธนาคาร 
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และควบคุมประเมินผล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากลูกค้าของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)และที่ไม่ใช่
ลูกค้าของธนาคารทิสโก้ จ านวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้จัดการสาขา จ านวน 1 คน และหัวหน้าศูนย์การอบรมและเรียนรู้ 
จ านวน 1 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ที่เหมาะสมดังนี ้
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตที่มุ่งเน้นด้าน

ความเชี่ยวชาญ ทางด้านการให้บริการด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการทางการเงิน และการ
ยอมรับในแบรนด์ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยเน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน 
(Horizontal Integration Strategy)  เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆให้สอดคล้องกับของเดิม และการขยายสาขาไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ มีการท า



 

จ 

การตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเน้นด้านการสร้างตราสินค้าของธนาคารทิสโก้ให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับอย่างแพร่หลาย และมีการขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ  
  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เลือกกลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus 
Strategy) เป็นกลยุทธ์การแข่งขันสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกับความแตกต่าง    
( Focused Differentiation Strategy ) ของหน่วยธุรกิจ Banking Operation คือ มุ่งที่ความ
ต้องการของลูกค้าในตลาดย่อย โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงมี
ความแตกต่างมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะได้ ซึ่งการสร้างความ
แตกต่างนี้จะเป็นการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าของลูกค้าในตลาดย่อย และสามารถสร้าง
ผลก าไรสูงให้แก่บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับความน่าเชื่อถือ 
และความพึงพอใจในการใช้บริการจากลูกค้า  
  กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) เลือกกลยุทธ์การมุ่งเน้นการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยการให้ความส าคัญกับการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ และด้านการบริการ ที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และอนาคต เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในระยะยาว
ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 องค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร 

 
ชื่อบริษัท : ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์ 
ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : 48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนสาทรเหนือ  

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
เลขทะเบียนบริษัท : 0107539000171 
ทุนจดทะเบียน : 11,002,000,000 บาท 
ทุนเรียกช าระแล้ว : 7,281,522,500 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 728,152,146 

หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และหุ้นบุริมสิทธิ 104 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท 

Home Page : www.tisco.co.th   
โทรศัพท์ : (66) 2633 6000 
โทรสาร : (66) 2633 6800 

 
     ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัท 
 กลุ่มทิสโก้ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัทโฮลดิ้งเป็นบริษัทใหญ่ของ
กลุ่ม โดยหลังจากพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เม่ือวันที่ 3 
สิงหาคม 2551 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคาร” หรือ “ธนาคารทิสโก้”) ได้ยื่นขอจัด
กลุ่มธุรกิจทางการเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย โดยจัดตั้งบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์เพื่อ
เป็นบริษัทโฮลดิ้ง และเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้แทนธนาคารทิสโก้ โดยบริษัท ทิสโก้
ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารทิส
โก้ โดยช าระราคาด้วยหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ออกใหม่ของบริษัทในอัตราแลกเปลี่ยน
หลักทรัพย์ 1:1 โดยบริษัทสามารถท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารทิสโก้ได้ร้อยละ 99.51 
ของจ านวนหลักทรัพย์ที่ออกแล้วทั้งหมด ภายหลังการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ประสบผลส าเร็จ
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บริษัทเข้าถือหุ้นท้ังหมดในธนาคารทิสโก้และในบริษัทย่อยอื่นๆ1 ตามสัดส่วนที่ธนาคารทิสโก้ถือ
อยู่เดิม และเข้าถือหุ้นในบริษัท โตเกียว ลีสซิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด ทั้งนี้ บริษัท ทิสโก้ไฟแนน
เชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) ได้เริ่มด าเนินธุรกิจอย่างเป็นทางการเม่ือวันที่ 1 มกราคม 2552 และ
เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนธนาคารทิสโก้ ซึ่งได้เพิก
ถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเวลาเดียวกันเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2552  
 เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นของธนาคารทิสโก้ 
การเสนอหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
ของกลุ่มทิสโก้ในการให้บริษัทถือหุ้นในธนาคารครบร้อยละ 100 และเป็นการรักษาผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นรายย่อยของธนาคารทิสโก้ที่ยังมิได้ท าการแลกเปลี่ยนหุ้นของธนาคารกับหุ้นของ
บริษัท โดยมีระยะเวลาเสนอขายรวม 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 และสิ้นสุดใน
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553  ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 มกราคม 2554 บริษัทถือหุ้นในธนาคารทิสโก้ร้อย
ละ 99.98 ของจ านวนหลักทรัพย์ที่ออกแล้วทั้งหมด  นอกจากนี้ ในปี 2553 บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง 
จ ากัด ได้เข้าเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายสินเชื่อ
ลูกค้ารายย่อยในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  ทั้งนี้ บริษัท ทิสโก้ ลีสซิ่ง จ ากัด ให้บริการสินเชื่อ
ทะเบียนรถยนต์ และสินเชื่อเช่าซื้อ และการให้เช่าแบบลีสซิ่งส าหรับรถยนต์  รถจักรยานยนต์ 
ตลอดจนเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อการประกอบธุรกิจ    
 วิสัยทัศน์ (Vision) และค่ำนิยม (Value) ขององค์กร 
 เพื่อเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกันของทั้งกลุ่มทิสโก้ กลุ่มทิส
โก้ก าหนดให้มีการวางวิสัยทัศน์ (Vision) และคุณค่า (Value) ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษร วิสัยทัศน์เป็นตัวก าหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการจะบรรลุพันธกิจ
เป็นการก าหนดภารกิจและหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการด าเนินธุรกิจ คุณค่าหลัก คือ
หลักการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงานจะน ามาใช้ในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์
ขององค์กร คือ “สร้ำงควำมม่ังคั่งอย่ำงยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย” ซึ่งเป็นเป้าหมาย
สูงสุดที่บริษัทต้องการบรรลุในฐานะสถาบันการเงินชั้นน าที่ให้บริการอย่างครบวงจรค่านิยมของ
องค์กร ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญของการให้บริการแก่ลูกค้า และเป็นคุณค่าที่มุ่งปลูกฝังแก่พนักงาน
ทุกคน เพื่อพัฒนาไปสู่วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแม่บทในการสร้างทัศนคติของการท างานอย่าง
มืออาชีพ ค่านิยมที่กลุ่มทิสโก้ให้ความส าคัญ ได้แก่ 
  ลูกค้ำเป็นหลัก ใส่ใจมุ่งบริการลูกค้าเป็นหลัก สามารถตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้า น าเสนอแนวคิดและพัฒนาวิธีการท่ีเหมาะสม 

                                                 
1 ยกเว้นบริษัทที่จะเลิกกิจการ และบรษิัทที่อยูร่ะหว่างกระบวนการช าระบัญชี (ข้อมูลปี2553) 
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  ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม พนักงานทุกคนของกลุ่มทิสโก้ประพฤติปฏิบัติตนอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต ยึดม่ันในมาตรฐานสูงสุดของจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการแก่ลูกค้า 

 สร้ำงผลงำนที่น่ำเชื่อถือ สานความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการมอบบริการที่ดี
ที่สุด เพิ่มคุณค่าในการบริการด้วยความรู้ความช านาญในวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ
และเป็นที่ไว้วางใจ เน้นความพึงพอใจและความส าเร็จของลูกค้าเป็นมาตรฐานในการประเมินผล
งาน 
  เชี่ยวชำญอย่ำงผู้น ำ บุคลากรของทิสโก้จะต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีขีดความสามารถและทักษะท่ีโดดเด่น สะท้อนความเป็นผู้น าในด้านคุณภาพบริการ
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
 
 โครงสร้ำงองค์กร 
 
 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)/1

99.98 % 100% 100%100% 49%

บริษัทหลักทรัพย์
จดักำรกองทุน
ทิสโก้ จ ำกัด

บริษัทหลักทรัพย ์
ทิสโก้ จ ำกัด

บริษัท ทิสโก้ 
อินฟอร์เมช่ัน 

เทคโนโลยี จ ำกัด
บริษัท ไฮเวย์ จ ำกัด

บมจ.
ธนำคำรทิสโก้/2

บริษัท ทิสโก้ โตเกียว 
ลีสซิ่ง จ ำกัด

100%

/1 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
/2 เพิกถอนออกจำกกำรเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

ทนุช ำระแลว้
7,282 ลำ้นบำท

ทนุช ำระแลว้
100 ลำ้นบำท

ทนุช ำระแลว้
60 ลำ้นบำท

ทนุช ำระแลว้
1,000 ลำ้นบำท

ทนุช ำระแลว้
100 ลำ้นบำท

ทนุช ำระแลว้
20 ลำ้นบำท

ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ธุรกิจหลกัทรัพย์ ธุรกิจอ่ืน
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ภาพที ่1 โครงสร้างองค์กร กลุ่มทิสโก้ ปี 2553 
ที่มา: www.tisco.co.th , 2553 
 
 บริษัทเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มทิสโก้ ท าหน้าที่ควบคุมดูแลบริษัทในกลุ่มทั้งหมดให้
ด าเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานเดียวกันและด าเนินกิจการ   เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น โดย
งานด้านการก ากับดูแลกิจการ บริหารความเสี่ยง พัฒนาธุรกิจ ก ากับและควบคุม  และงาน
สนับสนุนส่วนกลาง    รวมศูนย์อยู่ที่บริษัท บริษัทย่อยแต่ละบริษัทจะด าเนินงานเสมือนหน่วย
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กลยุทธ์ทางธุรกิจ (Strategic Business Unit) รับผิดชอบในส่วนงาน ด้านการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์ และงานด้านปฏิบัติการและควบคุมสินเชื่อ  
 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ ในการก ากับควบคุมกิจการของกลุ่มทิสโก้  ส่วน
คณะกรรมการอื่นๆ จะถูกแต่งตั้งตามความจ าเป็นและ ความเหมาะสมเพื่อด าเนินการตาม
ภารกิจและงานเฉพาะด้าน  โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้สามารถแสดงเป็น
แผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมกำรธนำคำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง

คณะกรรมกำร
พิจำรณำสินเช่ือ

คณะกรรมกำรพิจำรณำ
สินเช่ือท่ีมีปญัหำ

กรรมกำรอ ำนวยกำร

กำรตลำดและ
ลูกค้ำสัมพันธ์ ปฏิบัติกำร ควบคุมสินเช่ือ

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน)

บมจ.ธนำคำรทิสโก้

คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน

• จัดใหมี้นโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำร
ของกลุม่ทสิโก้

• จัดใหมี้กลยุทธ์และแผนธุรกิจของกลุม่
• ก ำกับ ดแูล และควบคมุกำรด ำเนนิ
ธุรกิจของกลุม่

• แตง่ตัง้คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรของ
บริษัทย่อย

• ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรระดบัสงู

• เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเปน็กรรมกำร คณะกรรมกำรที่ไดรั้บกำร
แตง่ตัง้โดยคณะกรรมกำรบริษัท และผูบ้ริหำรระดบัสงู 
(บริษัทใหญ่และธนำคำร)

• จัดใหมี้นโยบำยกำรจ่ำยคำ่ตอบแทนส ำหรับกรรมกำรและ
พนกังำน

• ดแูลใหก้ำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทนเปน็ไปตำม
หลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรที่ดี 

• ก ำหนดนโยบำย และกลยุทธ์กำรบริหำรควำมเสีย่งโดยรวม
ของกลุม่

• ก ำกับ ดแูล และควบคมุกำรบริหำรควำมเสีย่งของกลุม่
• ดแูลใหก้ลุม่มีระบบบริหำรควำมเสีย่งที่มีประสทิธิภำพ

• สอบทำนงบกำรเงิน กำรตรวจสอบและ
ควบคมุภำยใน

• สอบทำนกำรปฏิบตัติำมนโยบำยที่
ก ำหนด ตลอดจนกฎหมำยและ
กฎเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เกีย่วข้อง

• ดแูลใหก้ำรเปดิเผยข้อมูลมีควำมโปร่งใส
และครบถ้วน 

• ก ำหนดทศิทำงและเปำ้หมำยเชิงกลยุทธ์ในภำพรวมของกลุม่
• ดแูลใหมี้กำรจัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรของกลุม่  และกำรปฏิบตัติำมนโยบำยฯ
• พิจำรณำแตง่ตัง้คณะกรรมกำรชุดตำ่งๆและดแูลใหเ้กิดควำมม่ันใจวำ่ฝำ่ยจัดกำรมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรงำนของบริษัท 
• ทบทวนและตดิตำมกำรด ำเนนิธุรกิจและผลกำรด ำเนนิงำนของกลุม่

• ดแูลใหก้ลุม่ทสิโก้ปฏิบตัติำมกฎหมำย
และกฎเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เกีย่วข้อง

• ดแูลใหก้ลุม่ทสิโก้มีระบบกำรควบคมุ
ภำยในที่มีประสทิธิภำพ

ก ำกับ

ตรวจสอบ
ภำยใน

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

คณะกรรมกำรก ำกับ
กฎเกณฑ์และกำรปฏิบตัิงำน

• ก ำหนดนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศของกลุม่  และดแูลกำร
ปฏิบตัติำมนโยบำยฯที่ก ำหนด

• ก ำกับ ดแูล และควบคมุกำรด ำเนนิงำนดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศของกลุม่

• ก ำหนดกลยุทธ์ และแผนธุรกิจของกลุม่ 
รวมทั้งดแูลกำรปฏิบตัติำมแผนและกล
ยุทธ์ที่วำงไว้

• ก ำกับดแูลใหบ้ริษัทย่อยในกลุม่ปฏิบตัิ
ตำมกลยุทธ ์และแนวทำงกำรก ำกับดแูล
กิจกำรของกลุม่

• ก ำกับ ดแูล และควบคมุกำรด ำเนนิธุรกิจ 
ตลอดจนผลกำรด ำเนนิงำน และ
งบประมำณของกลุม่

ควบคุมกำรเงินและ
บริหำรควำมเสีย่ง

พัฒนำธรุกิจ
และกลยุทธ์ นิเทศสัมพันธ์ทรัพยำกรบุคคล

และพัฒนำองค์กรส ำนักองค์กร

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร
กลุ่มทิสโก้

บริษัทยอ่ย

คณะกรรมกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

• ดแูลใหธ้นำคำรน ำนโยบำย
และกลยุทธ์บริหำรควำม
เสีย่งของกลุม่ไปปฏิบตัิ

• ก ำกับ ดแูล และควบคมุกำร
ปฏิบตัติำมนโยบำยและกล
ยุทธ์บริหำรควำมเสีย่งของ
กลุม่

• สอบทำนใหก้ำรก ำกับดแูลกิจกำรเปน็ไปตำมนโยบำยกำร
ก ำกับดแูลกิจกำรของกลุม่ ทสิ โก้  รวมทั้งกฎหมำย  และ
กฎเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เกีย่วข้อง

• สอบทำนงบกำรเงิน ระบบตรวจสอบและควบคมุภำยใน
• ดแูลใหก้ำรเปดิเผยข้อมูลมีควำมโปร่งใสและครบถ้วน

คณะกรรมกำรบริษัท

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร/
กรรมกำรผู้จัดกำร

กำรตลำดและ
ลูกค้ำสัมพันธ์ ปฏิบัติกำร ควบคุมสินเช่ือ

คณะกรรมกำร
พิจำรณำสินเช่ือ

คณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียง

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

• ดแูลใหธ้นำคำรน ำนโยบำย
พิจำรณำสนิเช่ือ และนโยบำย
พิจำรณำสนิเช่ือที่มีปญัหำของ
กลุม่ไปปฏิบตัิ

• ก ำกับ ดแูล และควบคมุกำร
ปฏิบตัติำมนโยบำยพิจำรณำ
สนิเช่ือ และนโยบำยพิจำรณำ
สนิเช่ือที่มีปญัหำของกลุม่

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ส ำหรับบริษัทย่อย ที่มีกำรอนมัุตสินิเช่ือ
(ตำมควำมเหมำะสม)

• พิจำรณำสนิเช่ือภำยใต้
อ ำนำจที่ไดรั้บอนมัุติ

• ดูแลให้ธนำคำร/บริษัทปฏบิตัิตำมนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรของกลุม่ทิสโก้
• ก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจและแผนกำรด ำเนินงำน
• ดูแลกำรปฏบิตัิตำมนโยบำยและแผนธุรกิจ

• ก ำหนดกลยุทธ์กำรด ำเนนิธุรกิจใหเ้ปน็ไปตำมกลยุทธ์ของกลุม่  
• ดแูลใหก้ำรด ำเนนิแผนธุรกิจเปน็ไปอย่ำงมีประสทิธิภำพ
• ก ำกับ ควบคมุ และตดิตำมกำรด ำเนนิกิจกำร

• รับข้อร้องเรียนจำกผูส้อบบญัชีเกีย่วกับ
พฤตกิำรณ์อันควรสงสยัวำ่กรรมกำร หรือ
ผูบ้ริหำรไดก้ระท ำควำมผดิตำมมำตรำที่ระบไุว้
ในพรบ.หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์

(เปน็กรรมกำรชุดเดยีวกับบมจ. ทสิโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป)
คณะกรรมกำรบริหำร

• ก ำกับ ดูแล และควบคุม
กำรด ำเนินธุรกิจของ
ธนำคำรตำมนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร
ของกลุม่ทิสโก้

 
ภาพที ่2 โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการของกลุ่มทิสโก้ ปี 2553 
ที่มา: www.tisco.co.th , 2553 
 
 กำรประกอบธุรกิจของแต่ละสำยธุรกิจ  
 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยแบ่งการ
ด าเนินธุรกิจออกเป็น 2 กลุ่มหลักคือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์และกลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์   
  กลุ่มธุรกิจธนำคำรพำณิชย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยให้บริการผ่านส านักงานใหญ่ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
(“ธนาคาร”) และสาขาของธนาคารซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ธนาคารมีสาขาที่ตั้งอยู่ใน
กรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั้งสิ้น 44 แห่ง ดังนี้  
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เขตพื้นที่ สำขำ 
กรุงเทพมหานคร สาทร รัตนาธิเบศร์ ศรีนครินทร์ รังสิต เพชรบุรีตัดใหม่ เซ็นทรัล

เวิลด์ แฟชั่นไอส์แลนด์ ดิโอลด์สยาม อาคารภคินทร์ เซ็นทรัลแจ้ง
วัฒนะ รัชดาภิเษกห้วยขวาง ซีคอนสแควร์ เยาวราช โฮมเวิร์คราช
พฤกษ์ สยามพารากอน เซ็นทรัลพระราม 3 เดอะมอลล์บางแค วร
จักร เซ็นทรัลปิ่นเกล้า เดอะมอลล์ท่าพระ และเซ็นทรัลบางนา  

ปริมณฑล นครปฐม สมุทรสาคร 
ภาคกลาง อยุธยา สระบุรี ชลบุรี ระยอง ราชบุรี จันทบุรี และศรีราชา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา เทสโก้โคราช ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี และ

สุรินทร์  
ภาคเหนือ เชียงใหม่ พิษณุโลก และนครสวรรค์ 
ภาคใต้ ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี ตรัง และกระบี่   
 
  กลุ่มธุรกิจหลักทรัพย์ ให้บริการทางการเงินภายใต้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และธุรกิจจัดการกองทุน โดยให้บริการในประเทศผ่านส านักงานใหญ่ และสาขาของ
บริษัทย่อยทั้งในกรุงเทพมหานครและทุกภูมิภาค โดยสาขาในกรุงเทพมหานครมี 1 แห่ง คือ 
ศูนย์การค้าเอสพละนาด และอีก 4 แห่งในเขตต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ นครปฐม 
นครราชสีมา และอุดรธานี  
 ลักษณะบริกำร 
 เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีการ
ประกอบธุรกิจหลักอื่นใด ดังนั้นลักษณะการประกอบธุรกิจจึงแบ่งตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทย่อย ซึ่งสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มธุรกิจ 
หลักทรัพย์ และเพื่อให้การให้บริการสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินธุรกิจแบบการรวมศูนย์ที่
ลูกค้า (Client Centric) กลุ่มบริษัทจึงแบ่งการให้บริการออกเป็น 4 สายงานหลัก ประกอบด้วย 
1) สายกลุ่มลูกค้ารายย่อย 2) สายกลุ่มลูกค้าบรรษัท 3) สายจัดการธนบดีและกองทุน 4) สาย
บริหารงานส่วนกลางและความรับผิดชอบต่อสังคม  
 ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์  
 ลักษณะตลำด 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 มีจ านวนธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบจ านวน 32 แห่ง แบ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยจ านวน 17 แห่ง และสาขาธนาคารต่างประเทศ
จ านวน 15 แห่ง ส าหรับภาวะตลาดด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อมีรายละเอียดดังน้ี 
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 เงินฝำก 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทย มียอดคงค้างทั้งสิ้น 
6,830,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เม่ือเทียบกับสิ้นปี 2552 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากในตลาดมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการแข่งขันด้านการระดมเงินฝากเพิ่มมาก
สูงเพื่อรักษาต้นทุนเงินทุนในภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า ณ สิ้นปี 
2553 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือนเฉลี่ยของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับเพิ่มมา
อยู่ที่ร้อยละ 1.13 จากร้อยละ 0.71 ณ สิ้นปี 2552 เป็นผลจากการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย
นโยบายอย่างต่อเนื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อที่ขยาย
ตัวอย่างต่อเนื่อง 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงความเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ไทย 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
ดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ (MLR) /1 6.90 5.94 6.20 
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน /1 1.58 0.71 1.13 
/1อัตราดอกเบี้ยเฉล่ีย ณ ส้ินระยะเวลาของธนาคารขนาดใหญ่ 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
และธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2553    
 
 ส าหรับ ปี 2553 เงินฝากของธนาคารทิสโก้ มียอดคงค้างทั้งสิ้น 121,122.12 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 ร้อยละ 13.1 โดยแบ่งเป็นเงินฝาก 48,609 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะ
สั้น 75,313 ล้านบาท จากตารางที ่3    
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบของสินทรัพย์ เงินฝาก และเงินให้สินเชื่อ ณ วันที่ 31 ธันวาคม   2553 
ธนำคำร สินทรัพย ์ ส่วนแบ่ง

ตลำด 
(ร้อยละ) 

เงินฝำก ส่วนแบ่ง
ตลำด 

(ร้อยละ) 

เงินให้สินเชื่อ
หลังหักค่ำเผื่อ

หน้ีฯ 

ส่วนแบ่ง
ตลำด    

(ร้อยละ) 
1. ธ. กรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) 1,915,986 19.3 1,368,493 20.0 1,140,425 17.5 
2. ธ.กรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) 1,756,064 17.7 1,248,192 18.3 1,205,868 18.5 
3. ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) 1,465,949 14.7 1,090,524 16.0 1,003,483 15.4 
4. ธ.กสิกรไทย จ ากัด 
(มหาชน) 1,454,540 14.6 1,102,229 16.1 1,032,122 15.9 
5. ธ.กรุงศรีอยุธยา 
จ ากัด (มหาชน) 828,727 8.3 581,241 8.5 567,970 8.7 
6. ธ.ทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) 589,426 5.9 413,236 6.0 342,037 5.3 
7. ธ.ธนชาต จ ากัด 
(มหาชน) 481,974 4.8 242,791 3.6 319,080 4.9 
8. ธ.นครหลวงไทย 
จ ากัด (มหาชน) 400,482 4.0 290,183 4.2 259,540 4.0 
9. ธ.สแตนดาร์ด    ชาร์
เตอร์ด  (ไทย) จ ากัด 
(มหาชน) 281,071 2.8 96,239 1.4 93,062 1.4 
10. ธ.ยูโอบี จ ากัด 
(มหาชน) 248,113 2.5 152,139 2.2 156,700 2.4 
11. ธ.ทิสโก้ จ ำกัด 
(มหำชน) 162,346 1.6 48,609 0.7 141,329 2.2 
12. ธ.เกียรตินาคิน 
จ ากัด (มหาชน) 143,949 1.4 75,933 1.1 102,744 1.6 
13. ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย 
จ ากัด (มหาชน) 139,210 1.4 93,944 1.4 89,729 1.4 
14. ธ.ไอซีบีซี (ไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 72,221 0.7 27,020 0.4 50,322 0.8 
ระบบธนำคำรพำณิชย์
ไทย 9,940,059 100.0 6,830,773 100.0 6,504,410 100.0 

ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูลปี 2553), 2553   
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 กลุ่มลูกค้ำหลัก 
 ลูกค้าทั่วไปที่ต้องการออมเงินให้ได้รับอัตราผลตอบแทนของดอกเบี้ยสูง และความ
สะดวกคล่องตัวในการถอน 
 

 
 
ภาพที่ 3 ส่วนแบ่งการตลาดด้านเงินฝากของธนาคาร 14 แห่งของธนาคารพาณิชย์ไทย 
ที่มา: รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ. 1.1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ข้อมูลปี 2553), 2553   

 
กำรแบ่งส่วนตลำด กำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย และกำรวำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ ์
 กำรแบ่งส่วนตลำด (Segmentation)  
การแบ่งส่วนการตลาดตามลักษณะภูมิศาสตร์ 
 ลูกค้าทั่วไปในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในตัวเมืองตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ 
การแบ่งส่วนการตลาดตามลักษณะประชากรศาสตร์ 
 ลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้แน่นอน ชนช้ันสังคมและฐานะระดับปานกลางขึ้นไป 
 กำรก ำหนดตลำดเป้ำหมำย (Targeting) 
 ลูกค้าบุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ประจ าแน่นอน ชนชั้นและฐานะปานกลางขึ้นไป ในเขต
กรุงเทพฯปริมณฑล และในตัวเมืองตามต่างจังหวัด  
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 กำรวำงต ำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) 
 เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงเหมือนฝากประจ า แต่คล่องตัวแบบ
เงินฝากออมทรัพย์ สามารถถอนเงินสดจากตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม เปิดบัญชีเริ่มต้น 1 แสนบาท (ขั้นต่ า) 
สภำพกำรแข่งขัน 
    ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ แม้ว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2553 โดย
ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศคู่ค้า ตลอดจนการขยายตัวของภาคการบริโภคและการลงทุนภายในประเทศ จากปัจจัย
สนับสนุนดังกล่าวท าให้ความต้องการสินเชื่อภาคธุรกิจและครัวเรือนเพิ่มขึ้น  ส าหรับการแข่งขัน
ด้านเงินฝาก ในปี 2553 มีความรุนแรงมากขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมาตามการขยายตัวของ
ภาวะตลาดสินเชื่อ โดยธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่เริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามการเพิ่มขึ้นของ
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย เพื่อรักษาฐานลูกค้าเงินฝาก นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเน้น
การระดมเงินฝากระยะยาว เพื่อรักษาต้นทุนเงินฝากให้อยู่ในระดับต่ า รองรับการขยายตัวของ
สินเชื่อ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น  ส าหรับสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารทิสโก้มุ่งเน้นกลยุทธ์การ
สร้างคุณภาพสินเชื่อ และลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ลงโดยมุ่งการปรับโครงสร้างหนี้ และ
เตรียมพร้อมที่จะรองรับตลาดที่อาจมีทิศทางไม่แน่นอน โดยเน้นการแข่งขันด้านคุณภาพ
มากกว่าด้านปริมาณ และการขยายฐานลูกค้าอย่างมีคุณภาพโดยอาศัยประสบการณ์ในการ
ด าเนินธุรกิจกว่า 40 ปี ประกอบกับระบบการปฏิบัติการและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการให้บริการที่ดีเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและการรักษา
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า จากตารางที่ 2 แสดงถึง ธนาคารมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในอันดับที่ 
11 ในระบบธนาคารพาณิชย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดด้านสินทรัพย์ร้อยละ 1.6 ส่วนแบ่ง
การตลาดเงินฝากร้อยละ 0.7 ของยอดเงินฝากรวมทุกธนาคาร และมีส่วนแบ่งตลาดเงินให้
สินเชื่อคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของยอดเงินให้สินเชื่อรวมทุกธนาคาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
 
1.2 ปัญหำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ปัจจุบันธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ การใช้
บริการเงินฝากกับธนาคารของผู้บริโภค มีทางเลือกที่หลากหลาย ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกใช้
บริการได้หลายธนาคาร เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ผู้บริโภคมีความม่ันใจในการใช้บริการ
เงินฝากกับธนาคารนั้นๆ และจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นของ
ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเงินฝากไว้ และเนื่องจากธนาคารทิสโก้เป็น
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ธนาคารขนาดเล็ก การสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันต่อธนาคารทิสโก้ถือว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย 
 
ตารางที่ 3 ตารางแสดงแหล่งที่มาของเงินทุน 

(หน่วย: ล้านบาท) 

แหล่งเงินทุน ปี 2551 
อัตรำกำร 
เปลี่นแปลง
(ร้อยละ) 

ปี 2552 
อัตรำกำร 
เปลี่นแปลง
(ร้อยละ) 

ปี 2553 

เงินฝำก 58,823 -3.42 56,808 -14.43 48,609 
เงินกู้ยืมระยะสั้น 41,768  53,699  75,313 
เงินกู้ยืมระยะยาว 4,899  5,430  15,460 
รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน 5,728 

 
6,380 

 
10,843 

หนี้สินอื่น 3,419  3,968  6,398 
รวมแหล่งเงินทุนจาก
หนี้สิน 114,637 

 
126,286 

 
156,550 

เงินกองทุน 11,536  12,519  14,857 
รวมแหล่งเงินทุน 126,173  138,804  171,408 
ที่มา: สมาคมบริษัทจัดการกองทุน (ข้อมูลปี 2553) , 2553 
 
 ภาพลักษณ์และความเชื่อม่ันต่อตราสินค้าหรือแบรนด์ระดับองค์กรของธนาคารทิสโก้ยัง
ไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลท าให้เสียส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านเงินฝากโดยรวม 
จากตลาดเงินฝากทั้งหมดของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยอยู่ที่ 6,830,773 ล้านบาท ซึ่งธนาคาร
ทิสโก้มีส่วนแบ่งตลาดเงินฝากอยู่ที่ 48,609 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.7 โดยธนาคารทิสโก้อยู่ 
อันดับที่ 11 จากธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งหมด 14 แห่ง (จากตารางที่ 2) จากที่กล่าวมาในด้าน
ภาพลักษณ์ ความเชื่อม่ัน และการยอมรับในธนาคารทิสโก้ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
เท่าท่ีควร เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ  
 โดยอาจพิจารณาได้ว่าเงินฝากที่ลดลงตามล าดับในทุกๆปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 จาก
ตารางที่ 3 อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียน หรืออาจส่งผลต่อเงินทุนที่จะ
น าไปปล่อยกู้ให้สินเชื่อประเภทต่างๆภายในธนาคารทิสโก้เอง และยังสามารถน าไปลงทุนสร้าง
ก าไรในหุ้นต่างๆได้อีกด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าพิจารณาจากการเติบโตของสินเชื่อรถยนต์ที่มี
อัตราเติบโตตั้งแต่ปี 2551-2553 จากตารางที่ 4 พบว่า มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ22.9 ซึ่งถือ
เป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
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ตารางที ่4 ตารางแสดงรายละเอียดสินเชื่อเช่าซ้ือรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 

สินเชื่อเช่ำซื้อ 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2551 
(ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2552 
(ล้ำนบำท) 

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 

2553 
(ล้ำนบำท) 

อัตรำกำร
เติบโต 

(ร้อยละ) 

รถยนต์ 75,061.42 84,691.48 104,080.49 22.9 
จักรยานยนต์ 2,225.69 1,904.91 1,966.75 3.2 

รวม 77,287.11 86,596.39 106,047.24 22.5 
ที่มา: www.set.or.th , 2554 
 
 สรุปปัญหำที่เกิดขึ้นกับธนำคำรทิสโก้ทั้ง 3 ระดับ 
 ปัญหำระดับองค์กร- ธนาคารทิสโก้ยังไม่เป็นที่รู้จักที่แพร่หลาย รวมทั้งยังไม่เป็นที่
จดจ าและยอมรับของกลุ่มลูกค้าทั่วไป 
 ปัญหำระดับหน่วยธุรกิจ- จะเป็นในส่วนของหน่วยธุรกิจด้าน Banking Operation ที่มี
จ านวนสาขาของธนาคารทิสโก้ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัดยังมีน้อย ท าให้เข้าถึง
ผู้บริโภคได้ยาก 
 ปัญหำระดับผลิตภัณฑ์ (ระดับหน้ำที่)- เงินฝากประเภทซุปเปอร์ออมทรัพย์ของ
ธนาคารทิสโก้ลดลงทุกๆปี ส่งผลให้อัตราเงินฝากรวม ตั้งแต่ 2551-2553 ซึ่งถือว่าลดลง
ประมาณ จากปี 2551 มาปี 2552 ลดลงร้อยละ 3.42 และจากปี 2552 มาปี 2553 ลดลงร้อยละ 
14.43 (จากตารางที่ 3) 
 ควำมส ำคัญและผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้นกับองค์กร 
 ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธนาคารทิสโก้ มีผลต่อความไว้วางใจในการฝากเงิน 
หรือการท าธุระกรรมการเงินกับธนาคารทิสโก้ และการเสียส่วนแบ่งตลาดด้านเงินฝากอันเป็น
เงินทุนหมุนเวียนที่ส าคัญที่มีสภาพคล่องของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ส าหรับเป็นทุนที่ส าคัญใน
การให้สินเชื่อต่างๆของธนาคาร  
 ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องการรับรู้และการยอมรับในแบรนด์ของธนาคารทิสโก้ จะ
ส่งผลให้เสียส่วนแบ่งตลาดทางด้านเงินฝากมากขึ้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถสร้างก าไร
ให้กับธนาคารทิสโก้ได้ ตามล าดับ 
 ถ้าได้รับการแก้ไขโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้และการยอมรับใน
แบรนด์ของธนาคารทิสโก้ได้ จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารทิสโก้ได้ จะส่งผลดีต่อ
ความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจในการใช้บริการธุระกรรมการเงินกับธนาคารทิสโก้ต่อๆไป 
 

http://www.set.or.th/
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1.3 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 1.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา ของผู้บริโภคกับการใช้บริการทางการเงิน
และการยอมรับในแบรนด์ธนาคารทิสโก้ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วย
ธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาด 
 2.  เพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา ทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับ
หน้าที่ด้านการตลาดของธนาคาร รวมท้ังแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และควบคุมประเมินผล 
 
1.4 นิยำมค ำศัพท์เฉพำะ 
 
  แบรนด์ หมายถึง ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือองค์กรในความคิดค านึงของกลุ่มเป้าหมาย
ที่ท าให้สินค้าและองค์กรนั้นๆมีความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ (ดร.เสรี 
วงษ์มณฑา,2552) 
 ส่วนประสมทำงกำรตลำดบริกำร หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ใช้ส าหรับธุรกิจ
บริการ เพื่อท าให้เกิดการบริหารคุณภาพรวม (Total Quality Management: TQM) ที่สร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า โดยค านึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบไปด้วย 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคคล กระบวนการ และ
รูปลักษณ์ทางกายภาพ (Kotler, 2000) 
 ผลิตภัณฑ์ หมายถึง คือสิ่งใด ๆ ที่ต้องการน าเสนอต่อตลาดเพื่อสนองความจ าเป็นหรือ
ความต้องการผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยสินค้าที่เป็นรูปธรรม (Physical Goods) บริการ 
(Services) ประสบการณ์ (Experiences) เหตุการณ์ (Events) บุคคล (Persons) สถานที่ 
(Places) ทรัพย์สิน (Properties) องค์กร (Organizations) สารสนเทศ (Information) และ
ความคิด (Ideas) (Kotler, 2003) 
 รำคำ หมายถึง จ านวนของเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินค้าหรือบริการ หรือผลรวมของ
มูลค่าที่ผู้บริโภคท าการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์จากการมี หรือการใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการน้ัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน,์ 2546) 
 ช่องทำงกำรจัดจ ำหน่ำย  หมายถึง กลุ่มขององค์การซึ่งเกี่ยวข้องกับขั้นตอนที่ท าให้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเป็นที่หาง่ายส าหรับการใช้หรือบริโภค และเป็นเส้นทางที่ผลิตภัณฑ์
เคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตไปยังลูกค้า ซึ่งอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได้ และในช่องทางการจัด
จ าหน่ายประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม หรือลูกค้าทางอุตสาหกรรม 
และคนกลาง (Kotler, 2003) 
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 กำรส่งเสริมกำรตลำด หมายถึง การสื่อสารเพื่อโฆษณา สินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
โดยสามารถท าได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา หรือ การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว 
การลด แลก แจก แถม การตลาดทางตรงผ่านสื่อต่าง ๆ (Kotler, 2003) 
 บุคคล หมายถึง ปัจจัยที่เกี่ยวกับบุคคลทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอบริการ
(ให้กับลูกค้า) ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของลูกค้า บุคคลในที่นี้จะรวมถึงพนักงานของกิจการ 
ลูกค้า (ที่มาใช้บริการ) และลูกค้าคนอื่น ๆ ที่ร่วมอยู่ในสิ่งแวดล้อมของการบริการนั้นด้วย (ธีรกิติ 
นวรัตน ณ อยุธยา, 2547 อ้างอิงจาก Zeithaml & Bitner, 2000) 
 กำรสร้ำงและน ำเสนอลักษณะทำงกำยภำพ หมายถึง ลักษณะของร้านค้า หรือ
บริษัทที่ปรากฏแก่สาธารณะชน ซึ่งจะช่วยสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงภาพลักษณ์และคุณภาพของการ
บริการ เช่น ความสะอาด ความรวดเร็วในการให้บริการ หรือประโยชน์ที่จะได้รับอื่น ๆ ลักษณะ
ทางกายภาพ อาจจะได้แก่ โครงสร้าง สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายใน การวางผังร้าน วัสดุ
ตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เป็นต้น (Kotler, 2003) 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
 ประโยชน์ระยะสั้น 
 1. มีจ านวนลูกค้าฝากเงินเพิ่มมากขึ้น 
 2. ผู้บริโภครู้จักธนาคารทิสโก้เพิ่มมากขึ้น 
 ประโยชน์ระยะกลำง 
 1. เป็นการขยายฐานลูกค้าด้านเงินฝาก และผลิตภัณฑ์อื่นๆมากขึ้น 
 2. เป็นการรักษาฐานลูกค้าด้านเงินฝาก และผลิตภัณฑ์อื่นๆให้คงไว้ 
 ประโยชน์ระยะยำว 
 1. ธนาคารทิสโก้ เป็นธนาคารที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ และมีส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ที่สุด 
 2. มีจ านวนลูกค้าในผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับในการบริหารด้าน
การเงินมากที่สุด 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของ

ธุรกิจสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ประกอบด้วย
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 
2.1 กำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

- การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) 
- การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
- การน ากลยุทธ์ไปปฎิบัติ (Strategy Implementation) 
- การประเมินผล และการควบคุมกลยุทธ์ (Strategic Implementation & Control) 

2.2 กำรจัดกำรและกลยุทธ์กำรตลำด 
- การวิเคราะห์ SWOT, Five Force Model  
- ทฤษฎีการบริการ 
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) 
- การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated Marketing Communication) 
- กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ภาพลักษณ์ (Brand Building) 

 - กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7’Ps (Marketing Mix Strategy) 
2.3 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

2.1.1กระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี ้
 (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ในการประเมิน

สภาพแวดล้อมขององค์การน้ันจะประกอบไปด้วยการ ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก และการ
ประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทราบถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค หรือโดยทั่วไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength –S) 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness –W) 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity –O)
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กำรวิเครำะห์อุปสรรค (Threat- T) 
ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผ่านมาและท่ีจะเป็นปัจจัยเงื่อนไขในอนาคต 
(2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 

 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและ
อุปสรรคที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้องก าหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่
เหมาะสมกับองค์การที่สุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะไปถึง
เป้าหมายท่ีได้ก าหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การก าหนดเป็นกลยุทธ์ 
ทั้งน้ีจะต้องค านึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ 

- กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
  เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึงกลยุทธ์โดยรวม และทิศทางในการ
แข่งขันขององค์การว่า องค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด จะด าเนินงานอย่างไร และจะ
จัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร เช่น การด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร การ
ขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการ
ก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ เช่น Bostonv Consulting Group Matrix เป็นต้น 

- กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) 
  เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับท่ีย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
องค์กรกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของ
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกล
ยุทธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน กลยุทธ์ระดับธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพิ่ม
ก าไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต (Growth) ให้มากขึ้น บางครั้งจึงเรียกกล
ยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์คือ 
การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ 
การจ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy) 

- กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ (Operational Strategy) 
  เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้เกี่ยวข้องใน
หน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา โดยอยู่
ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด 
แผนการด าเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน เป็นต้น 
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(3) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์และนโยบาย 

ไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการ
ด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม 
โครงสร้างหรือระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยท่ัวไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

1. ขั้นตอนของการก าหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources 
Allocation) 

2. ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของการใช้กลยุทธ์และการใช้ทรัพยากร เป็นต้น 

3. ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การ
ให้การศึกษา การให้การอบรม การกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การ
ท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) เป็นต้น 

4. การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการ
สร้างวิสัยทัศน์ สร้างพันธกิจขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการด าเนินการก็จะท าให้เกิด
การสูญเปล่า (Waste) ได้ เพราะแม้ว่าแผนเหล่านั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดท า
มาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม หากไม่ลงมือ
ปฏิบัติก็ย่อมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น 

ดังนั้นเพื่อท าให้เกิดผลจึงจ าเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทั่วทั้งองค์การ 
โดยต้องสอดประสานกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจได้ ซึ่งจาก
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) ก าหนด
เป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละ
โครงการ 

เพื่อให้ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร และควรจะด าเนินการที่เรื่อง
ใดก่อน ซึ่งนอกจากจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดเข้าใจเป้าหมายท่ีไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยัง
มีประโยชน์ต่อกระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเหมาะสมพอดี เพียงเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ นั่นเอง 

ความส าเร็จขององค์การนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการน ากลยุทธ์ไปประยุกต์
ปฏิบัติ ทั้งน้ีผู้บริหารควรมีการมอบหมาย และก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งที่
ส าคัญในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ 
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(4) การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 
 การควบคุมกลยุทธ์ เป็นหน้าที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินั้นมักจะเกิดข้อผิดพลาดที่
ต้องการการปรับปรุง เพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่
ได้ตั้งไว้ 

การตรวจสอบกลยุทธ์ (Strategic Control) จะมีการวัดผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ มีการก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัดการด าเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละ
องค์การ ซึ่งในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์การด าเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การก าหนด
มาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการท างานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมา
ดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเท
ให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานนี้ควรอยู่กับฝ่ายวางแผนที่มีผู้บริหาร
ในฝ่ายอยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูง อย่างไรก็ตามในการด าเนินกลยุทธ์นั้น จ าเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจ าเป็นในการตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์ ที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นร่วมด้วย 

 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกำรจัดกำรและกลยุทธ์กำรตลำด 

 
2.2.1. ควำมหมำยของ SWOT 
SWOT เป็นค าย่อมาจากค าว่า Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats 

โดย 
Strengths คือ จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็น

บวก ซึ่งองค์กรน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึง การ
ด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ดี 

Weaknesses คือ จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อย
ความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
หรือหมายถึง การด าเนินงานภายในท่ีองค์กรท าได้ไม่ดี 

Opportunities คือ โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออ านวยให้
การท างานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินการขององค์กร 

Threats คืออุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการท างาน
ขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือหมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นปัญหาต่อองค์กร 
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2.2.2 กรอบกำรวิเครำะห์ SWOT 
ในการวิเคราะห์ SWOT การก าหนดเรื่อง หัวข้อ หรือประเด็น (Area) เป็นสิ่งส าคัญที่

จะต้องค านึงถึง เพราะว่า การก าหนดประเด็นท าให้การวิเคราะห์และประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และอุปสรรคได้ถูกต้องโดยเฉพาะการก าหนดประเด็นหลัก (key area) ได้ถูกต้องจะท า
ให้การวิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น 

การก าหนดกรอบการวิเคราะห์ SWOT ใด ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจและธรรมชาติของ
องค์กรน้ัน ๆ ในวงการธุรกิจเอกชนมีการคิดค้นกรอบการวิเคราะห์ SWOT ที่มีความหลากหลาย
รูปแบบ 

MacMillan (1986) เสนอ 5 ประเด็นส าหรับกรอบการวิเคราะห์ SWOT คือ 1) 
เอกลักษณ์ขององค์กร 2) ขอบเขตปัจจุบันของธุรกิจ 3) แนวโน้มสภาพแวดล้อมที่จะเป็นโอกาส
และอุปสรรค 4) โครงสร้างของธุรกิจ และ 5) รูปแบบการเติบโตที่คาดหวัง 

Goodstein et al (1993) เสนอ 5 ประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ คือ 1) ความส าเร็จของแต่ละ
ประเภทธุรกิจขององค์กรและทรัพยากรขององค์กรที่ยังไม่ถูกใช้ 2) ระบบติดตามประเมินผล
ส าหรับธุรกิจแต่ละประเภท 3) กลยุทธ์ขององค์กรในแง่ความคิดริเริ่ม การเผชิญกับความเสี่ยง 
และการขับเคี่ยวทางการแข่งขัน 4) โครงสร้างและระบบการบริหารขององค์กรที่เอื้ออ านวยต่อ
การปฏิบัติแผนกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมาย และ 5) วัฒนธรรม 
องค์กรและวิธีการท าธุรกิจ 

Piercy and Giles (1998) เสนอ 4 ประเด็น คือ 1) ความเฉพาะเจาะจงของตลาด
ผลิตภัณฑ์ 2) ความเฉพาะเจาะจงของกลุ่มลูกค้า 3) นโยบายราคาในตลาดที่เกี่ยวข้อง และ 4) 
การสื่อสารทางการตลาดส าหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน และ Edwards (1994) เสนอปัจจัยภายนอก 
9 ประการ คือ การเมือง, เศรษฐกิจ, นิเวศวิทยา, การแข่งขัน, กฎหมาย, โครงสร้าง พื้นฐาน, 
สังคม, เทคโนโลยี และประชากร 

 
2.2.3 ปัญหำในกำรท ำกระบวนกำรวิเครำะห์ SWOT 

การวิเคราะห์ SWOT ขององค์การมีข้อที่ควรค านึง 4 ประการ (Boseman et al., 1986) คือ 
1) องค์กรต้องก าหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะท าอะไร 
2) การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระท าในช่วงเวลาขณะน้ัน 

 3) องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก (key success factors) ที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ถูกต้อง 

4) องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 
นอกจากข้อที่ควรค านึงแล้ว ยังมีปัญหาท่ีควรระวัง (Goodstein et al., 1993) ดังนี ้
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  1) การระบุจุดอ่อนต้องกระท าอย่างซื่อสัตย์ และบางครั้งจุดอ่อนเฉพาะอย่าง
เป็นของเฉพาะบุคคล  
  2) การาจัดการกับกลไกการป้องกันตนเองต้องกระท าอย่างรอบคอบ 
  3) แนวโน้มการขยายจุดแข็งที่เกินความเป็นจริง 
  4) ความใกล้ชิดกับสถานการณ์ท าให้มอง สถานการณ์ขององค์กรไม่ชัดเจน 
  5) การก าหนดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลต้องระบุให้ชัดเจน 
  6) ข้อมูลไม่เพียงพอ และข้อมูลสิ่งแวดล้อม ภายนอกเบี่ยงเบนนอกจากนี้การ
เปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมภายนอกอาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคก็ได้ 
 

2.2.4 Porter’s Five Competition Forces Model ที่พัฒนาขึ้นมาโดยพอร์ตเตอร์ 
(Porter) เพื่อน ามาใช้ในประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งพอร์ตเตอร์เห็นว่ามีปัจจัยที่ส าคัญที่
จะต้องน ามาวิเคราะห์ 5 ปัจจัย ได้แก่ 

 (1) สภาพการณ์ของการแข่งขัน (Rivalry) โดยการวิเคราะห์เกี่ยวกับคู่แข่งขัน
ทั้งหมดที่มีอยู่ในธุรกิจเดียวกันโดยอาจต้องวิเคราะห์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ทั้งนี้เพราะ
กลไกการค้าเสรีในยุคโลกาภิวัฒน์ท่ีมีการเคลื่อนไหวทุนได้อย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจที่เป็นอยู่ การวิเคราะห์ขนาดของคู่แข่งขัน ก าลังการผลิต เงินทุน ส่วนแบ่ง
การตลาด กลยุทธ์ของคู่แข่งขัน รวมถึงสภาพเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการแข่งขัน 

 (2) อ านาจการต่อรองของผู้บริโภค (Bargaining Power of Customers) โดย
การวิเคราะห์เพื่อให้ทราบอ านาจการต่อรองของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยเพียงใด ถ้ามีการแข่งขัน
ในทางธุรกิจสูงและผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทโดยเฉพาะในแง่ของรายได้ และส่วนแบ่งการตลาดที่ลดลง 

 (3) อ านาจการต่อรองของผู้ผลิต (Bargaining Power of Suppliers) เป็นการ
วิเคราะห์เกี่ยวกับผู้ผลิตที่ขายวัตถุดิบต่าง ๆ ให้แก่บริษัทเรา โดยการวิเคราะห์การพึ่งพาจาก
ผู้ผลิต ถ้าธุรกิจเราต้องมีการพึ่งพาผู้ผลิตรายหนึ่ง ๆ สูงก็จะมีความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจ
มากขึ้นเพราะถ้าผู้ผลิตรายนั้นไม่สามารถส่งวัตถุดิบได้ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ก็จะส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินธุรกิจของเราทันที 

 (4) การเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ (Threat of new Entrants) โดยการ
วิเคราะห์ว่ามีความยากง่ายในการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่มากน้อยเพียงใด ถ้าการเข้า
มาของผู้ประกอบรายใหม่สามารถท าด้ง่ายและสะดวกก็จะต้องท าให้บริษัทอาจได้รับผลกระทบ
จากการด าเนินธุรกิจได้ง่าย 

 (5) การมีสินค้าและบริการอื่นทดแทน (Threat of Substitute) โดยการวิเคราะห์
ว่าสินค้าและบริการที่บริษัทมีอยู่นั้น มีโอกาสหรือไม่ที่จะมีสินค้าและบริการอื่นเข้ามาทดแทน
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สินค้าและบริการเดิมของบริษัท ซึ่งอาจท าให้รายได้จากการขายสินค้าและบริการลดลง รวมถึง
สว่นแบ่งการตลาดที่ลดลงในอนาคต 

 
2.2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรตลำดบริกำร 
วีรพงษ์ เฉลิมวิระรัตน ์(2542: 7) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็นสิ่งที่จับ สัมผัส 

แตะต้องได้ยาก และเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่าย บริการจะได้รับการท าขึ้น (โดย/จาก
บริการ) และส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้สอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะ
ทันทีทันใดที่มีการให้บริการนั้น 

จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (2549: 7) ได้ไว้กล่าวว่า การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ 
(ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับ บริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการ
จัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความ
ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้บรรลุผลส าเร็จความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการ ต่างก็
ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระท าที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันน าไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ธุรกิจ
ทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบและท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็นเจ้าของสินค้าน้ัน 

สุมนา อยู่โพธิ์ (2544: 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง กิจกรรม
ประโยชน์หรือความพอใจซ่ึงได้เสนอเพื่อขาย หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า 

คริสโตเฟอร์ เอช เลิฟล็อค และลอเรน ไรท์ (2546: 4) ได้ให้ความหมายการบริการ 2 
อย่าง ดังนี ้

 • บริการเป็นปฏิกิริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับฝ่ายอื่น แม้ว่า
กระบวนการ (Process) อาจผูกพันกับตัวสินค้าก็ตาม แต่ปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น จับ
ต้องไม่ได้ และไม่สามารถครอบครองได้ 

 • บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหา คุณประโยชน ์
(Benefits) ให้แก่ลูกค้าในเวลาและสถานที่เฉพาะแห่ง อันเป็นผลมาจากการที่ ผู้รับบริการหรือ
ผู้แทนน าเอาความเปลี่ยนแปลงมาให้ 

วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ (2546: 15) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพื่อให้แก่สมาชิกตามความสามารถและหน้าที่ของแต่ละ
หน่วยงาน โดยอาศัยความต้องการของสมาชิกที่ได้รับบริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็น
แนวทางในการด าเนินโครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก 

วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548: 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริการ หมายถึง การ
กระท า พฤติกรรม หรือการปฏิบัติการที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้อีกฝ่ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่เกิดขึ้น
นั้น 
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เอนก สุวรรณบัณฑิต (2548: 18) Lehtinen ให้ค านิยามว่า การบริการ หมายถึง 
กิจกรรมหนึ่งหรือ ชุดของกิจกรรมหลายอย่าง ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือ
วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ 
ที่มา เอนก สุวรรณบัณฑิต, ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548: 21–22) 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549: 18) ได้ให้ความหมายของ การบริการ หมายถึง กิจกรรม
ของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (intangible goods) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดย
สินค้าท่ีไม่มีตัวตนน้ันจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได้ 

ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546: 12) ในปัจจุบันการบริการเข้ามามีบทบาทต่อชีวิต 
ประจ าวัน และบุคคลได้จ่ายเงินเป็นจ านวนมากเพื่อการบริการ ประมาณได้ว่าค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อสินค้าและบริการทุกวันนี้ จะเป็นค่าบริการประมาณร้อยละ 45 และมีผู้ให้นิยามความหมาย
ของการบริการไว้ดังนี้ 

จินตนา บุญบงการ (2539: 15) ได้ให้ความหมายของการบริการ ว่าเป็นสิ่งจับต้องสัมผัส
แตะต้องอาศัยได้ยาก และเสื่อมสูญสภาพไปได้ง่าย บริการจะท าขึ้นทันทีและส่งมอบให้
ผู้รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันที ดังนั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่ง
มอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งที่จับต้องได้ชัดเจน แต่ออกมาในรูปของเวลา 
สถานที่รูปแบบ และที่ส าคัญเป็นสิ่งที่เอื้ออ านวยทางจิตใจ ท าให้เกิดความพึงพอใจ ค าว่าการ
บริการ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า SERVICE ซึ่งถ้าหากหาความหมายดี ๆ ให้กับอักษร
ภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี ้อาจได้ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตาม
ความหมายของอักษร ทั้ง 7 นี ้คือ 

S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อ
ความล าบากยุ่งยากของผู้มารับการบริการ 

E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว 
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ 
V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ท าอย่างสมัครใจเต็มใจท าไม่ใช่

ท างานอย่างเสียไม่ได้ 
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์

ขององค์กรด้วย 
C = Courtesy ความอ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี 
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการและ

ให้บริการมากกว่าผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้ 
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543: 6-7) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า เป็น

กระบวนการหรือกระบวนกิจกรรม ในการส่งมอบบริการจากผู้ให้บริการ (บริกร) ไปยัง
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ผู้รับบริการ (ลูกค้า) หรือผู้ใช้บริการโดยบริการเป็นสิ่งที่จับ สัมผัส หรือแตะต้องได้ยาก แต่เปน็ 
สิ่งที่สูญสลายได้ง่าย บริการจะได้รับการท าขึ้นโดยบริกร และจะส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) 
เพื่อใช้สอยบริการนั้นๆ โดยทันที หรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการให้บริการหรือเกิดการ
บริการขึ้น 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 142) ได้ให้ความหมายของการบริการว่า เป็น
กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของลูกค้าKotler (1997: 611) ได้
จ ากัดความของการบริการไว้ดังต่อไปนี้ การบริการเป็นการแสดงหรือสมรรถนะที่หน่วยงาน
หนึ่งๆ สามารถเสนอให้กับอีกหน่วยงานอันเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปลักษณ์อย่างเป็นแก่นสาร และไม่มี
ผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใด โดยที่การผลิตอาจจะไม่ถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑ์
กายภาพ 

ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547: 14) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ 
(Service) หมายถึง กิจกรรม ประโยชน์หรือความพึงพอใจที่จัดท าเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมที่
จัดท าขึ้นรวมกับการขายสินค้า 

การบริการ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
1. ผลิตภัณฑ์บริการ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่ผู้ขาย

จัดท าขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้บริโภค เช่น การ
นวดในธุรกิจนวดแผนโบราณ การรักษาในธุรกิจโรงพยาบาล การจัดที่พักในธุรกิจ
โรงแรม การให้ความรู้ในธุรกิจการศึกษา ฯลฯ 

2. การบริการส่วนควบ เป็นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรือความพึงพอใจที่ผู้ขาย
จัดท าขึ้น เพื่อเสริมกับสินค้าเพื่อให้การขายและใช้สินค้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น 
บริการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรหลังการซื้อ หรือการให้ค าแนะน าในการใช้งาน ฯลฯ 
ธุรกิจบริกำร (Service Business) หมายถึง ธุรกิจที่ด าเนินกิจกรรมที่ตอบสนองต่อ

ความต้องการของผู้บริโภค เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค และผลประโยชน์ของธุรกิจ 
กำรตลำดบริกำร (Service marketing) หมายถึง กระบวนการในการวางแผน 

(Planning) และการบริหารแนวความคิด (Concept) การตั้งราคา (Pricing) การจัดจ าหน่าย 
(Distribution) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส าหรับผลิตภัณฑ์บริการ เพื่อก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ และตอบสนองความพึงพอใจของผู้ซื้อ
และผู้ใช้ (Buyers and Users) ลักษณะของการตลาดที่น ามาปรับใช้กับธุรกิจบริการจะมีความ
แตกต่างจากธุรกิจที่ผลิตและจ าหน่ายสินค้า เนื่องจากความแตกต่างของลักษณะพื้นฐานของการ
บริการและสินค้านั่นเอง 

ลักษณะของผลิตภัณฑ์บริการจะมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้า สามารถ
จ าแนกได้ 5 ประการ ดังนี ้
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 1. บริการไม่สามารถจับต้องได้ (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็นได้ จับ
ต้องได้ หรือรู้สึกได้ก่อนการซื้อ ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถมองเห็น จับต้อง หรือพิจารณาสินค้า
ได้ก่อนการซ้ือ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น 

 2. บริการไม่สามารถแบ่งแยกได้ (Inseparability) การบริการเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปแบบการผลิตที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับการบริโภค เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของผู้ให้บริการที่เป็น
บุคคลและเวลา ซึ่งท าให้สามารถให้บริการได้เพียงครั้งละหนึ่งราย ในขณะที่สินค้าสามารถผลิต
ได้จ านวนมากสามารถแบ่งแยกออกเป็นหน่วยย่อยและขายให้ผู้บริโภคได้พร้อมกันหลายๆ ราย 

 3. บริการมีความไม่แน่นอน (Variability) ในการผลิตสินค้า มีปัจจัยส าคัญคือ 
วัตถุดิบและเครื่องจักราที่ท าให้การควบคุมคุณภาพของสินค้าท าได้ง่าย แต่การบริการมีปัจจัย
ส าคัญหลายปัจจัย ซึ่งส่วนใหญ่ต้องอาศัยความพร้อมของพนักงาน หากพนักงานเกิดความไม่
พร้อมไม่ว่าจะด้านจิตใจหรือร่างกายก็อาจส่งผลถึงคุณภาพของการบริการได้ด้วย 

 4. บริการจัดท ามาตรฐานได้ยาก (Heterogeneous) เนื่องจากปัจจัยหลักในการ
ให้บริการคือ คน การสร้างมาตรฐานโดยอาศัยการจัดการคนให้มีมาตรฐานเดียวกันเป็นเรื่องยาก 
ในขณะท่ีการผลิตสินค้าสามารถจัดท ามาตรฐานได้ชัดเจนท้ังรูปแบบ คุณภาพ และปริมาณ 

 5. บริการไม่สามารถเก็บไว้ได้ (Perishability) เนื่องจากการบริการผลิตได้เพียง
ครั้งละหนึ่งหน่วย และจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเม่ือเกิดการซื้อและรับบริการในขณะเดียวกัน แต่ปัญหา
ของธุรกิจบริการคงจะไม่เกิดขึ้น หากความต้องการซื้อกับความต้องการขายมีปริมาณที่ตรงกัน 
ในขณะที่ธุรกิจสินค้าผู้ผลิตสามารถท าการคาดคะเนล่วงหน้าและท าการผลิตเก็บไว้  เพื่อรองรับ
ปริมาณความต้องการซื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้แต่การบริการไม่สามารถท าได้ 

ลักษณะของธุรกิจบริกำร 
บริการมีความหลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
 1. ผู้ซื้อเป็นเจ้าของสินค้า และน าสินค้าไปขอรับบริการจากผู้ขาย เช่น บริการ

ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ 
 2. ผู้ขายเป็นเจ้าของสินค้า และขายบริการให้กับผู้ซื้อ เช่น ศูนย์ออกก าลังกาย 

(Fitness Center) บริการเครือ่งถ่ายเอกสารบริการร้านอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
3. บริการที่มีสินค้าควบมาด้วย เช่น ร้านอาหาร ฯลฯ 
4. บริการที่ไม่มีสินค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น นวดแผนโบราณ ร้านตัดผม ฯลฯ 

ประเภทของธุรกิจบริกำร 
1. การสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุ โทรทัศน ์Internet เป็นต้น 
2. ที่อยู่อาศัย เช่น โรงแรม อพาร์เมนต์ บ้านเช่น เป็นต้น 

 3. การจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น สาธารณูปโภค การซ่อมแซมบ้าน การ
ตกแต่งบ้าน การก าจัดปลวก การตกแต่งสวน เป็นต้น 

4. การพักผ่อน สถานร่ืนเริงต่างๆ โรงภาพยนต์ โรงโบว์ลิ่ง เป็นต้น 
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 5. การดูแลรักษาตัว เช่น สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม ศูนย์ออกก าลังกาย 
สถาบันลดน้ าหนัก เป็นต้น 

6. การรักษาพยาบาล เช่น โรงพยาบาล คลินิกทันตแพทย์ โพลีคลินิก เป็นต้น 
 7. ที่ปรึกษา เช่น ทนาย ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ตัวแทนโฆษณา การส ารวจและ

การวิจัย ส านักงานจัดหางาน เป็นต้น 
8. การเงิน เช่น ธนาคาร บรรษัทเงินทุน กองทุนอุตสาหกรรม ตลาดหุ้นเป็นต้น 

 9. การประกันภัย เช่น ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ประกัน
อัคคีภัย เป็นต้น 

 10. การคมนาคม เช่น การขนส่งสินค้า รถโดยสารประจ าทาง แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก 
สายการบิน รถเช่น เป็นต้น 

 11. การศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โรงเรียนสอนภาษา 
โรงเรียนสอนขับรถ เป็นต้น 

12. การท่องเที่ยว เช่น น าเที่ยว ล่องแพ ขี่ช้าง เป็นต้น 

(เข้าถึงได้ที่ http://www.servicearts.wordpress.com, 2554) 
2.2.6 กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) 
 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันขององค์การนั้น จะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ลูกค้า

มีส่วนส าคัญมาก การรักษาลูกค้าให้อยู่ได้นานเป็นสิ่งส าคัญที่องค์การต่างให้ความสนใจ CRM 
จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งท่ีองค์การหลายๆ องค์การน ามาใช้อย่างมาก 

ทั้งนี้เพื่อให้องค์การสามารถสร้างและรักษาความจงรักภักดีของลูกค้าที่มี ความส าคัญ
เป็นอย่างยิ่งต่อองค์การและเป็นผู้สร้างก าไรระยะยาวให้กับองค์การ 

CRM หมายถึง วิธีการในการสร้าง การรักษา และความพยายามในการดึง Customer 
Value ออกมา และสร้างเป็นคุณค่าระยะยาว Life time Customer Value ดังนั้น CRM จึงเป็น
เรื่องของการเรียนรู้ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า CRM เป็นทั้งกลยุทธ์และเครื่องมือของ
องค์การ และของพนักงานในองค์การที่จะในการให้บริการแก่ลูกค้า ซึ่งกลยุทธ์ไม่ได้หมายความ
ถึงเทคโนโลยีที่มีราคาแพง องค์การไม่จ าเป็นต้องพึ่งเทคโนโลยีท่ีล้ าสมัยเกินไป 

หากองค์การมีเทคโนโลยีที่ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้ ทั้งนี้เนื่องจากจะก่อให้เกิดความ
สิ้นเปลืองต้นทุนในการเปลี่ยนเทคโนโลยี อย่างมากองค์การควรให้ความส าคัญกับการก าหนด
กลยุทธ์ CRM มากกว่า ทั้งน้ีองค์การต้องให้พนักงานเข้าใจว่าเทคโนโลยีน้ันเป็นเพียงเครื่องมือที่ 
จะสนับสนุนกลยุทธ์ CRM เท่าน้ัน 

CRM เป็นส่วนหนึ่งของทุกคนในองค์การ และสร้างความได้เปรียบให้กับองค์การ 
สามารถช่วยให้องค์การคาดการณ์ส่วนแบ่งทางการตลาดได้ทั้งนี้องค์การจะต้องให้ความส าคัญ
กับทั้งลูกค้าภายในและภายนอกองค์การ 

 

http://www.servicearts.wordpress.com/
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แนวคิดพื้นฐำนของกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
การพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมีสิ่งส าคัญที่เป็น หลักของ

การบริหาร คือ การตระหนักถึงความส าคัญของลูกค้าแต่ละราย ว่าลูกค้าแต่ละรายนั้นมี
ความส าคัญไม่เท่ากัน การที่องค์การสามารถท าให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อองค์การได้นั้น เป็นหัวใจ
หลักในการน าองค์การไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจระยะยาว CRM เป็นเครื่องมือทางการ
บริหารจัดการซึ่งถูกน ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพื่อช่วย ให้องค์การสามารถจัดการกระบวนการ
ต่าง ๆ ภายในองค์การให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ เพื่อให้เกิดความพึง
พอใจสูงสุดต่อองค์การ การบริหาร CRM จะประสบความส าเร็จได้นั้นมีขั้นตอนท่ีส าคัญ ดังนี ้คือ 

 1. มีการร่วมมือกันอย่างทุมเทในการด าเนินกลยุทธ์ CRM ของบุคลากรทุก
ระดับในองค์การ 

 2. พนักงานทุกระดับและทุกหน่วยเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนระบบ CRM อย่าง
ถูกต้อง 

 3. เครื่องมือ CRM จะต้องสอดคล้องกับตัวระบบการให้บริหารเพื่อให้พนักงาน
และลูกค้ามีความสะดวกในการใช้งาน 

4. ใช้ข้อมูลรายงาน CRM ที่จ าเป็นและมีการแบ่งปันไปสู่ทีมงาน 
 5. การด าเนินกลยุทธ์ CRM นั้นไม่ใช่การมุ่งเน้นการน าเทคโนโลยีราคาแพง

เป็นหัวใจส าคัญแต่องค์การสามารถ ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีราคาถูกแต่
องค์การสามารถใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพได้ หากเปรียบเทียบกับการน าเทคโนโลยี ไฮ-เทคเข้า
มาใช้แล้วท าให้เกิดความวุ่นวายและเพิ่มต้นทุนมหาศาล การใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ก็จะก่อให้เกิด
คุณค่ามากกว่า 

การท า CRM จะเป็นตัวช่วยบอกองค์การว่าควรจะรักษาลูกค้าประเภทใด แนวคิดเกี่ยว
การเก็บรักษาลูกค้าให้ได้นาน ๆ นั้นจะช่วยลดต้นทุน เนื่องจากถ้าองค์การสามารถรักษาลูกค้า
ให้อยู่กับองค์การได้ จะช่วยเป็นการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดการท างานให้เหลือน้อยครั้ง 
องค์การไม่ต้องเริ่มกระบวนการท างานใหม่บ่อย ๆ ถ้าหากลูกค้าเข้า ๆ ออก ๆ จะท าให้เสีย
ต้นทุนและไม่เกิดโอกาสในการท าก าไร ซึ่งโอกาสในการท าก าไรนั้นส่วนหนึ่งมาจาก การท า 
Cross selling และ Up Selling Cross Selling หมายถึง การซื้อต่อเนื่อง Up Selling หมายถึง 
การซื้อต่อยอด 

หลักกำรส ำคัญในกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ 
 1. การมีฐานข้อมูลของลูกค้า ฐานข้อมูลต้องถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ 

สามารถเรียกดูได้จากทุกหน่วยงานในองค์การท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า มีการแยกประเภทลูกค้าจาก
ฐานข้อมูล เนื่องจากลูกค้าแต่ละรายมี Value ไม่เท่ากัน ซึ่งลูกค้าประกอบด้วย ลูกค้าเริ่มแรก 
ลูกค้าที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และลูกค้าที่ซ้ือซ้ า 
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 2. การมีเทคโนโลย ีเทคโนโลยีท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องนั้น ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่
เพิ่มช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับองค์การได้ เช่น ระบบ Call Center, Web site, 
Interactive voice Response เป็นต้น และอีกตัวหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์
ว่าองค์การจะใช้ software ในการประมวลผลอย่างไร เช่น ใช้เพื่อการแยกแยะลูกค้า และการ
จัดล าดับความส าคัญของลูกค้า 

 3. การปฏิบัติเพื่อรักษาลูกค้า เนื่องจากข้อมูล Database สามารถท าให้องค์การ
แยกแยะลูกค้าได้ว่ากลุ่มใดเป็นกลุ่มที่ท าก าไรสูงสุดให้ กับองค์การ หลังจากนั้นองค์การต้องมา
ก าหนดวิธีปฏิบัติต่อลูกค้าเหล่านั้น เพื่อสร้าง Relationship Program เพื่อให้เข้าถึงการ
ให้บริการลูกค้าแต่ละรายอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น การจัดท า Frequency Marketing 
Program การจัดท าโปรแกรม Loyalty Program หรือการจัดท าโปรแกรม Community 
Program เป็นต้น 

 4. การประเมินผล เพื่อให้ทราบว่าองค์การสามารถรักษาลูกค้าได้มากขึ้น
หรือไม่อย่างไร โดยเกณฑ์ต่าง ๆ จะต้องเปลี่ยนไป จุดเน้น หรือ Focus ขององค์การต้องเปลี่ยน
มาอยู่ที่การรักษาลูกค้า (Keep Relation) ในระยะยาว และ เพิ่มValue ให้กับลูกค้าให้มากกว่า
คุณค่าที่ลูกค้าคาดหวัง 

เทคโนโลยีสำรสนเทศถูกน ำมำใช้ในกำรบริหำรควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ 
 1. ระบบการตลาดอัตโนมัติ (Market Automation) เป็นการน าเทคโนโลยีมา

ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเฉพาะบุคคล (Personalization) ประวัติลูกค้า (ประเภทของสินค้าที่ซื้อ 
จ านวนมูลค่าในการซื้อ ความถี่ในการซ้ือ) 

 2. การขายอัตโนมัติ (Sales automation) กระบวนการขายเป็นกระบวนการที่
ท าให้สินค้าไปสู่มือลูกค้า หรือการให้บริการกับลูกค้า 

 3. บริการ (Service) เป็นงานให้บริการลูกค้า ได้แก่ ระบบ Call center การ
ตอบค าถามของลูกค้า การบริหาร Workflow การโต้ตอบผ่านระบบ IVR(Interactive Voice 
Response) ศูนย์บริการ การจัดท าเว็บไซต์ เพื่อให้บริการดาวน์โหลดไฟล์ รับแจ้งปัญหาการให้
ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือ 

 4. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) เป็นการท าธุรกรรมผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตตั้งแต่การให้ข้อมูลสินค้า การท ารายการซื้อขาย และระบบการช าระเงิน ความปลอด 

เทคโนโลยีที่จ ำเป็นต้องใช้ในกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ ได้แก ่
 1. คลังข้อมูล (Data Warehousing) เป็นการรวมฐานข้อมูลหลายฐานจาก

ระบบปฏิบัติการ เช่น ระบบขาย ผลิต บัญชี มาจัดท าสรุปใหม่หรือเรียบเรียงใหม่ตามหัวข้อ
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 

 2. การขุดค้นข้อมูล (Data Mining and OLAP) เป็นเครื่องมือหรือซอฟท์แวร์ที่
ดึงข้อมูลและวิเคราะห์จากข้อมูลปฏิบัติการจากระบบฐานข้อมูลต่างๆ  เพื่อน ามาวิเคราะห์ทาง
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สถิติ การหาพฤติกรรมของลูกค้า เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น 
รวมท้ังการแบ่งแยกตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ 

 3. การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (Internet Technology) เป็นการน าเทคโนโลยี
มาใช้ปรับปรุงปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การใช้เว็บเทคโนโลยีการใช้ e-mail การใช้ระบบส่ง
ข้อความ (Instant messaging) เช่น MSN messenger หรือ ICQ 

 4. ระบบศูนย์บริการลูกค้า (Call-center) การใช้ระบบ PC telephony รวมถึง 
Internet telephony ซึ่งเป็นการรวมระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบงานต่างๆ เช่น ฐานข้อมูลของ
ลูกค้า การขาย การเงิน และผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว 

 5. ระบบโทรศัพท์มือถือ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือ ท าให้
สามารถรับส่งข้อมูลได้ทั้งในรูปแบบของ ภาพ เสียง ข้อมูลภาพเคลื่อนไหว เนื่องจากจ านวนผู้ใช้
โทรศัพท์มือถือทั้งที่มีอยู่และอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วท าให้โทรศัพท์มือถือ  มี
บทบาทส าคัญในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 
 
 2.2.7 แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับกำรสื่อสำรกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC: 
Integrated Marketing Communication) 

ควำมหมำยของกำรติดต่อสื่อสำรทำงกำรตลำดแบบบูรณำกำร (IMC)  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 452) ได้กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารทางการตลาดแบบ

ผสมผสาน (Integrated Marketing Communication, IMC) หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งสามารถ
ผสมผสานการสื่อสารการตลาดหลายเครื่องมือเพื่อส่ง ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กรและผลิตภัณฑ์ได้
อย่างชัดเจน โดยมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและจับใจ ลูกค้า  

เสรี วงษ์มณฑา (2540: 28-29) ให้ความหมายของการสื่อสารการตลาด (Integrated 
Marketing Communication) ว่าหมายถึง กระบวนการของการพัฒนาแผนงานการสื่อสาร
การตลาด ที่ต้องใช้การจูงใจหลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง เป้าหมาย IMC คือ 
การที่มุ่งสร้าง พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยการ
พิจารณาวิธีการสื่อ สารตราสินค้า (Brand contracts) เพื่อให้ผู้บริโภคเป้าหมายได้รู้จักสินค้าที่
จะน าไปสู่ความรู้ ความคุ้นเคยและความเชื่อม่ันในสินค้ายี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ซึ่ง IMC เป็นวิธีการ
พื้นฐานในการส ารวจ กระบวนการติดต่อสื่อสารกับผู้รับข่าวสารที่เป็นเป้าหมาย ทัศนะการ
วางแผน IMC ถือเกณฑ์ แนวความคิด 5 ประการ คือ  

 1. IMC จะใช้การติดต่อสื่อสารหลายรูปแบบกับลูกค้า (IMC coordinate 
multiple customer communication) ซึ่งอยู่ภายใต้แผนเดียวกัน (Single plan) และจุดมุ่งหมาย
เดียวกัน IMC ตระหนักว่าบุคคลสะสมข้อมูลตลอดเวลาและข้อมูลที่สะสมจะมีผลต่อพฤติกรรม
การซื้อ ดังนั้นจึงควร มีการป้อนข้อมูลให้กับลูกค้าด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี ้ 
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1.1 การโฆษณา  
1.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย  
1.3 การส่งเสริมการขาย  
1.4 การประชาสัมพันธ์  
1.5 การตลาดทางตรง  
1.6 การตลาดโดยการจัดกิจกรรมพิเศษ  
1.7 เครื่องมือการติดต่อสื่อสารอื่นๆ  

 2. IMC จะเริ่มต้นที่ลูกค้าไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ (IMC starts with the customers not 
the product) จุดเริ่มต้นในการติดต่อสื่อสารของผลิตภัณฑ์คือการค้นหาวิธีการที่จะติดต่อสื่อสาร
ถึง ประโยชน์เกี่ยวกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยเริ่มต้นที่ความรู้สึกนึกคิดของลูกค้า ค้นหาสิ่งที่มี
คุณค่าใน สายตาลูกค้าแล้วย้อนกลับไปศึกษาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึงระบุโครงสร้าง
ของข่าวสารซ่ึง ผู้ติดต่อกับผู้รับข่าวสารที่เป็นเป้าหมาย  

 3. IMC พยายามค้นหาการติดต่อสื่อสารทั้งที่ใช้คนและที่ใช้สื่อ (IMC uses non 
media and media) จากจุดเริ่มต้นที่ว่าลูกค้าทุกคนทีความเป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นจึงต้อง
ตอบสนองโดยการ  

3.1 ผู้ใช้ที่ภักดีต่อตราสินค้า (Loyal brand user)  
3.2 ผู้ใช้สินค้าของคู่แข่งขัน (Competitive user)  
3.3 ผู้ใช้ที่เปลี่ยนตราสินค้า (Swing user)  

ส่วนส าคัญของ IMC อีกประการหนึ่ง คือการพิจารณาว่าลูกค้ามีความคิดเกี่ยวกับตรา 
สินค้าในผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นเครือข่ายตราสินค้า (Brand network) และค้นหาวิธีการ
ที่จะติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับตราเหล่านี้ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารกับตราสินค้า (Brand contacts) 
ด้วยข้อมูล นี้จะเริ่มต้นโดยการก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับแต่ละชนิดของผู้ใช้  แล้วจึงใช้
เครื่องมือการ ติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมที่สุด  

 4. IMC จะสร้างการติดต่อสื่อสารแบบสองทางกับลูกค้า (IMC creates two-way 
communication with customer) IMC จะมุ่งสร้างให้เกิดการตอบสนองด้านพฤติกรรมลูกค้า รับ
ฟัง ความคิดเห็นและความต้องการลูกค้า  

 5. การสื่อสารการตลาด (IMC) และเครื่องมือการตลาด (4 Ps) ให้สอดคล้องกัน
ภายใต้ แผนเดียวกัน และบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันโดยใช้เครื่องมือร่วมกัน ดังนี ้ 

5.1 ผลิตภัณฑ์ (Product) 
5.2 ราคา (Price)  
5.3 การจัดจ าหน่าย (Distribution)  
5.4 Marketing communication (Comm.)  
5.4.1 การโฆษณา (Advertising)  
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5.4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal Selling)  
5.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion)  
5.4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing)  
5.4.5 การตลาดโดยการจัดเหตุการณ์พิเศษ (Event Marketing)  
5.4.6 การแสดงสินค้า (Display)  
5.4.7 การจัดโชว์รูม (Showroom)  
5.4.8 การจัดศูนย์สาธิตการท างานของสินค้า (Demonstration center)  
5.4.9 การจัดสัมมนา (Seminar)  
5.4.10 การจัดนิทรรศการ (Exhibition)  
5.4.11 การจัดศูนย์ฝึกอบรม (Packaging center)  
5.4.12 การให้บริการ (Service)  
5.4.13 การใช้พนักงาน (Employee)  
5.4.14 การบรรจุภัณฑ์ (Packaging)  
5.4.15 การใช้ยานพาหนะของบริษัทเคลื่อนท่ี (Transit)  
5.4.16 การใช้ป้ายต่างๆ (Signage)  
5.4.17 การใช้เครื่องมือสื่อสารอินเตอร์เน็ต (Internet)  
5.4.18 การใช้ผลิตภัณฑ์เป็นสื่อ (Merchandising)  
5.4.19 การให้สัมปทาน (Licensing)  
5.4.20 คู่มือ (Manual)  
5.4.21 อื่นๆ (Others) 

IMC หมายถึง กระบวนการพัฒนาแผนงานการส่อสารการตลาดที่ต้องใช้การสื่อสาร
หลายรูปแบบกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมายของ IMC คือ การที่จะมุ่งเน้นสร้างพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้อง
กับความต้องการ ของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายได้ รู้จักสินค้า ซึ่งจะน าไปสู่ความรู้ความคุ้นเคยและมีความเชื่อม่ันในสินค้าแบรนด์
เนมใดแบรนด์หน่ึง 

หัวใจหลักของ IMC คือ การกระตุ้นพฤติกรรมผู้บริโภค ไม่ใช่สร้างแค่การรับรู้ การจดจ า
หรือการยอมรับเท่านั้น 

ดังนั้น IMC จึงเป็นกระบวนการสื่อสารเพื่อจูงใจในระยะยาวและต่อเนื่อง โดยใช้
เครื่องมือหลายรูปแบบ เช่น โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลาดตรง การส่งเสริมการขาย การจัดการ 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า การตลาดเน้นกิจกรรม Call Center และอีเมล์ ฯลฯ เพื่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ต้องการ 
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IMC กับกำรสร้ำงตรำสินค้ำ 
บทบาทของ IMC ในการสร้างตราสินค้า โดยปกติแล้ววิธีหลักๆ ที่นิยมใช้มี 3 วิธี ได้แก่ 
 1. กลยุทธ์ด้านความแตกต่าง (Differentiation) เป็นการน าเอา ตราสินค้าไป

เปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพื่อสร้างจุดยืนของตราสินค้าในใจผู้บริโภค 
 2. กลยุทธ์ด้านคุณค่าเพิ่ม (Added Value) เป็นการเน้นทั้งการสร้างคุณค่าเพิ่ม 

(Added Value) และคุณค่าพิเศษ (Extra Value) ที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับจากตราสินค้า 
 3. กลยุทธ์ด้านการผสมผสาน (Integration) ความส าคัญของ IMC ก็คือการ

ผสมผสานเครื่องมือด้านต่างๆ ของ IMC เข้าด้วยกัน อย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวอย่าง
สม่ าเสมอและคงที่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ของตราสินค้าที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หลังจากนั้นเครื่องมือของ IMC จะท าหน้าที่สอดรับต่อจากกลยุทธ์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

 - หน้าที่การสร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้าผ่านการโฆษณา (Advertising: 
Brand Awareness Builder) จะเห็นได้ว่าเครื่องมือ IMC แต่ละอย่างต่างก็ท าหน้าที่ที่แตกต่างกัน 
ทั้งนี้ โฆษณาจะท าหน้าที่ในการ สร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้าไม่ว่าจะเป็นการสร้างความ
แตกต่าง หรือ คุณค่าเพิ่มของตราสินค้า เพื่อต้องการจะน าเสนอให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ได้รับ
ทราบและจดจ าในตราสินค้าน้ันๆ 

 - หน้าที่ในการสร้างความน่าเชื่อถือในตราสินค้าผ่านการประชาสัมพันธ์ 
(Credibility Builder: Public Relations) เม่ือโฆษณา ท าหน้าที่สร้างการตระหนักรู้ในตราสินค้า 
ในช่วงเวลาเดียวกันการประชาสัมพันธ์ ก็ท าหน้าที่ในการสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ 
ของตราสินค้าให้ปรากฏต่อสายตา และความรู้สึกของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย และประชาชน
โดยท่ัวไป เพื่อให้เกิดความนิยมชื่นชม (Goodwill) ที่มีต่อองค์กรและตราสินค้า 

หน้ำที่ของ IMC 
1. หน้าที่ในการติดต่อด้วยบุคคล (Personal Connection: Personal Selling 

and Direct Sales) หากนักกลยุทธ์ IMC ต้องการจะสื่อสารและติดต่อกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
ด้วยบุคคลแล้ว ก็ต้องใช้ เครื่องมือ IMC ที่เรียกว่า การขายโดยพนักงานขายและการขายตรง 
เปน็เครื่องมือหลักที่ช่วยท าหน้าที่ติดต่อสื่อสาร 2 ทาง และช่วยเพิ่มเติม ข้อมูลในส่วนที่โฆษณา
และประชาสัมพันธ์ไม่สามารถบรรจุเนื้อหาสาระได้ครบถ้วน ตลอดจนท าหน้าที่ชักจูงและโน้ม
น้าวใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าในที่สุด 

2. หน้าที่ในการชักจูงให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันมาพิจารณา ตราสินค้ามากขึ้น 
(Intensifying Consideration: Sales Promotion) เมื่อสร้างการรับรู้ สร้างความน่าเชื่อถือ และใช้
บุคคลในการชักจูงใจ ลูกค้าแล้ว เครื่องมือการส่งเสริมการขายก็จะท าหน้าที่ในการชักจูง และให้
เหตุผลในการโน้มน้าวให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายหันมาพิจารณา ตราสินค้านั้นๆ มากขึ้น เนื่องจาก
การส่งเสริมการขายมีคุณสมบัติ เฉพาะในการน าข้อเสนอพิเศษ (Extra Value) ที่ตราสินค้ามีให้
มากกว่า ในขณะท่ีตราสินค้าอื่นไม่มี 
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3. หน้าที่ในการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าเป้าหมาย (Experiential 
Contacts: Event, Sponsorship and Customer Services) เครื่องมือ IMC ที่ท าหน้าที่สร้าง
ประสบการณ์ให้กับ ตราสินค้าคือ การจัดกิจกรรมทางการตลาด  การเป็นผู้สนับสนุน ทาง
การตลาดและการบริการลูกค้า 

4. หน้าที่ในการติดต่อกับลูกค้าแบบตัวต่อตัว (Direct Marketing: One-to-one 
Connection) เม่ือนักกลยุทธ์ IMC ต้องการติดต่อกับ ลูกค้าแบบตัวต่อตัว หรือเป็นการสื่อสาร
โดยตรงกับลูกค้าเป้าหมายก็จะใช้การสื่อสารการตลาดโดยตรง  เป็นเครื่องมือหลักในการ
ติดต่อสื่อสาร กับลูกค้าเป้าหมาย 

 ทั้งนี้ เพื่อให้กลยุทธ์ IMC สามารถสร้างตราสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุผลดังที่ก าหนดไว้ จะต้องผสมผสานการใช้ เครื่องมือต่างๆ ให้สอดคล้องกันอย่างลงตัว 
(เข้าถึงได้ที่ http://www.e-bizthailand.com, 2554) 

2.2.8 กลยุทธ์กำรสร้ำงแบรนด์ (Brand Building) 
ในยุคนี้แบรนด์คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นประสบการณ์ร่วม บทบาทของแบรนด์คือการ

สร้างความผูกพัน ไม่ว่าจะเป็นความผูกพันให้คนใช้แล้วกลับมาใช้อีก ความผูกพันให้ลูกค้า
สนับสนุนเราไปเรื่อย ๆ ความผูกพันให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเราช่วยขยายชื่อเสียงของเราไป
เรื่อย ๆ อย่างไม่รู้จบ เพราะฉะนั้นเม่ือแบรนด์คือทุกสิ่งทุกอย่าง แบรนด์จึงไม่จ ากัดบทบาท
ตัวเองอยู่แค่แผนการตลาดเท่านั้น แบรนด์เป็นเรื่องเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างของการท าธุรกิจ ทั้ง
ด้านองค์กร การบริหารจัดการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายพัฒนาสินค้า การตลาด การขาย การรับพนักงาน 
การฝึกอบรมพนักงานแบรนด์คือ จุดศูนย์กลางของการท าธุรกิจ ส าหรับคนที่คิดจะมีแบรนด์และ
รู้ว่าอยากให้แบรนด์เป็นอย่างไร แบรนด์นั้นเป็นตัวบ่งบอกว่า ต้องออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างไร 
ท าโฆษณาแบบไหน ส่งเสริมการขายอย่างไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่จัดการ ด าเนินการ (ธุรกิจ) 
จะต้องสะท้อนความเป็น แบรนด์อย่างถ่องแท้ แบรนด์เป็นทั้งจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายของ
กระบวนการแบรนด์ - ชื่อเสียง (Reputation ไม่ใช่ Awareness) การสร้างแบรนด์คือการสร้าง 
ชื่อเสียง ชื่อเสียงส าคัญมากเป็นที่มาของความไว้วางใจ (Trust) เป็นที่มาของเครดิต เป็นสิ่งที่
บอกถึงอดีตและก าหนดอนาคต ฉะนั้นแบรนด์คือสิ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ 

แบรนด์มีขั้นตอนกำรเกิดดังนี้  
1. Brand Awareness การสร้างการรับรู้ มีต าแหน่ง มีเอกลักษณ์ มีชื่อ มีโลโก้ มี

บรรจุภัณฑ์ สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การสร้างความรับรู้ว่า บัดนี้มีแบรนด์แล้วในตลาด และแบรนด์นี้มี
จุดขาย มีเอกลักษณ์เป็นอย่างไร ขั้นตอนน้ีคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

2. Brand Preference การสร้างความชอบที่มากกว่า คือการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์เช่นกัน รวมท้ังโปรโมชั่นตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ  

http://www.e-bizthailand.com/
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3. Brand Loyalty การสร้างความภักดี การสื่อสารตอกย ้าคอยเตือน มีกิจกรรมที่ 
เกี่ยวกับแบรนด์ ที่ตรงกับเอกลักษณ์ใช้แล้วพอใจ เป็นความผูกพันที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ไม่ว่า
จะท าอะไรใหม่ ๆ ก็จะตามซื้อตามใช้ แนะน าและบอกต่อด้วยความม่ันใจ ขั้นตอนจาก 
Awareness Preference Loyalty เต็มไปด้วยกิจกรรมทางการตลาด มากมายจึงต้องมี 
เอกลักษณ์ของแบรนด์ คือ Brand Identity เป็นตัวควบคุมดูแลให้ทุกๆองค์ประกอบของแบรนด์
อยู่ในทิศทางที่ควรจะเป็นอยู่ในความเป็นแบรนด์ลักษณะของคนเอเชียคือมีครอบครัวใหญ่  การ
ท าการตลาดก็คล้าย ๆ กัน ชอบแตก ลูกหลาน เริ่มจาก 1 ยี่ห้อ กลายเป็น 20 ยี่ห้อ จึงต้องอาศัย 
Brand Architecture หรือพิมพ์เขียว ของแบรนด์  

Brand Architecture หรือพิมพ์เขียวของแบรนด์ 

คือโครงแบบความสัมพันธ์ของแบรนด์ทั้งในระดับแบรนด์แม่และแบรนด์ลูก  
- อะไรเป็นแม่ (Master Brand)  
- อะไรเป็นลูก (Sub Brand)  
- อะไรเป็นแบรนด์  
- อะไรเป็นแค่ผลิตภัณฑ์  
- เมื่อไรแม่ส าคัญ  
- เมื่อไรลูกส าคัญ  

(เข้าถึงได้ที่ http://www.thaismeboard.com/index.php?topic=122.0 , 2554) 
 ขั้นตอนในกำรสร้ำงแบรนด์ให้ประสบควำมส ำเร็จ  

การสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ให้ประสบความส าเร็จนั้น จะต้องสร้างให้เกิดทั้ง Brand 
awareness, Brand preference และBrand loyalty นั้นคือ  

1. Brand awareness คือ การท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความตระหนักและรับรู้ต่อคุณค่า
ของ brand โดยเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารจะต้องเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และมักจะใช้
กระบวนการสื่อสารที่สร้างความสนใจ (impact) และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
กลุ่มเป้าหมาย  
           2. Brand preference การตัดสินใจยอมรับ Brand ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญและ
ถือว่ายากที่สุด ซึ่งหลักในการสื่อสารเพื่อสร้าง Brand ให้ครองใจผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายต้อง
เชื่อมโยงทั้งระบบขององค์กร และเชื่อมโยงหลักการสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์ประการส าคัญ
จะต้องสามารถสื่อคุณค่าของ Brand ที่แตกต่าง และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้
อย่างดี  
            3. Brand loyalty การใช้งบประมาณในการรักษาลูกค้าเดิมถูกกว่าการแสวงหาลูกค้า
รายใหม่ถึง 5 เท่า ดังนั้น การท าให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความจงรักภัคดีต่อ Brand ด้วยการสร้าง

http://www.thaismeboard.com/index.php?topic=122.0
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มิตรภาพ ความไว้วางใน สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยื่น และการตอกย ้าคุณค่า Brand ในจิตใจของ
ผู้บริโภคถือว่าส าคัญไม่น้อยไปกว่าข้ออื่น และการสื่อสารตรงโดยใช้การสื่อสารผ่านพนักงาน 
เว็บไซท์ หรือการใช้กิจกรรม ฯลฯ จะสร้างให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างลูกคากับองค์กรย่ิงขึ้น  
(เข้าถึงได้ที่ http://drwarat.blogspot.com/2011/01/brand.html , 2554) 

Brand Equity คุณค่ำตรำสินค้ำ หมายถึง การเพิ่มความแข็งแกร่งและคุณค่าแก่ตรา 
ซึ่งเกิดจากทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดที่ท าให้ผู้บริโภค คนกลาง
และเจ้าของตราสินค้าเกิดความพึงพอใจความแตกต่างที่เหนือกว่า คุณค่าตราสินค้า ก่อให้เกิด
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดย  

1. มีพลังต่อรองกับผู้จัดจ าหน่าย 
2. ก าหนดราคาได้สูงกว่า 
3. ขยายการใชช้ื่อกับสินค้าใหม่ในกลุ่ม  
4. ป้องกันการแข่งขันในด้านราคา  
5. เพิ่มความภัคดีต่อตรา  
6. ลดบทบาทส าคัญกิจกรรมทางการตลาดของคู่แข่ง  
7. บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากวิกฤต  
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทางการตลาด  
9. สร้างโอกาสในการขาย Franchise  

คุณค่าตราสินค้าเกิดจากการสร้างตราสินค้า (Brand Building) ธุรกิจพยายามสร้างตรา
สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ จดจ า และสามารถแยกความแตกต่างไปจากตราของคู่แข่ง
เกิดการยอมรับการตอบสนองและความภัคดีขั้นตอนการสร้างตราสินค้า  

1. การก าหนดต าแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning)  
2. การก าหนดบุคลิกตราสินค้า (Brand Personality)  
3. การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า (Brand Identity)  
4. การสื่อสารเพื่อสร้างตราสินค้า (Brand Communication)  

(เข้าถึงได้ที่ http://www.docstoc.com/docs/38623841/32712_20Summary, 2554) 
กำรพัฒนำตรำสินค้ำให้แข็งแกร่ง  
Kolter ได้น าเสนอขั้นตอนการพัฒนาตราสินค้าให้แข็งแกร่งไว้ 2 ขั้นตอนหลัก คือ  
1. กำรพัฒนำคุณค่ำของข้อเสนอ องค์กรต้องเลือกพิจารณาที่จะก าหนดการวาง

ต าแหน่ง (positioning) ของสินค้าหรือบริการว่าจะเป็นอย่างไร โดยอาจเลือกทุ่มเทสร้างให้
บริษัทมีความช านาญในความเป็นเลิศในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านการปฏิบัติการ ด้าน
นวัตกรรม หรือการมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า โดยองค์กรไม่สามารถจะเป็นเลิศในทุกด้าน

http://drwarat.blogspot.com/2011/01/brand.html
http://www.docstoc.com/docs/38623841/32712_20Summary
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ได้ ทั้งนี้เพราะกฎเกณฑ์เงื่อนไขด้านคุณค่าของแต่ละด้านมีความแตกต่างกัน ต้องอาศัยระบบ
การจัดการ กระบวนการองค์กรและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป 

1.1 การเลือกวางต าแหน่งอย่างกว้างๆ Treacy และ Wiersema ได้เสนอกรอบ
ทางเลือกไว้ 3 แนวทางส าหรับการวางต าแหน่งอย่างกว้างๆ ซึ่งในทุกๆ ตลาดจะมี
ผู้บริโภคอยู่ 3 ประเภท คือ 1) ผู้บริโภคที่ชอบองค์กรที่มีสินค้าที่มีประสิทธิภาพการ
ท างานน่าเชื่อถือ ไว้วางใจได้สูง คือองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติการ 2) 
ผู้บริโภคมีความชื่นชอบต่อองค์กรท่ีมีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ 
คือ องค์กรที่มีความเป็นผู้น าด้านสินค้าหรือบริการ และ 3) ผู้บริโภคบางรายต้องการ
องค์กรท่ีสามารถตอบสนองความต้องการและมีความยืดหยุ่นเป็นเฉพาะราย คือ องค์กร
ที่มีความใกล้ชิดกับลูกค้านั่นเอง ดังนั้น องค์กรจึงต้องเลือกแนวทางดังกล่าวต่อไปนี้
เพียงแนวทางเดียว คือ  

 1.1.1 การเป็นเลิศในการด าเนินงาน (operation excellence) 
องค์กรท่ีเลือกแนวทางนี้จะวางต าแหน่งขององค์กรในการผลิตสินค้า
ให้มีราคาถูก (best price) และมีความสะดวกในการหาซื้อ โดยไม่
ต้องเสียเวลาจากการเกิดความล่าช้า ความผิดพลาด หรือความไม่
สะดวกในการซื้อสินค้านั้นๆ ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องมีการบริหาร
บุคคลที่ดี การปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และมีการบริการลูกค้าที่ดี จึงสามารถด าเนินตามแนวทาง
นี ้ 
1.1.2 การเป็นผู้น าทางสินค้า (product leadership) องค์กรที่เลือก
ทางนี้จะวางต าแหน่งขององค์กรโดยเน้นการผลิตสินค้าใหม่มี
คุณภาพสูง และจะมีการวิจัยพัฒนาสินค้าอยู่ตลอดเวลา การแข่งขัน
ของสินค้าในตลาดนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับราคา แต่จะขึ้นกับ
ความสามารถในการท างานของสินค้าเป็นหลัก  
1.1.3 การเป็นเลิศทางสร้างความใกล้ชิดกับลูกค้า (customer 
intimacy) องค์กรที่เลือกวางต าแหน่งขององค์กรตามแนวทางนี้ จะ
มุ่งเน้นการสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และการเป็น
หุ้นส่วนทางธุรกิจกับลูกค้า โดยจะสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าชนิด
ที่เป็นงานบริการแบบเบ็ดเสร็จ (one-stop service) ซึ่งมีค าตอบที่ดี
ที่สุดให้แก่ลูกค้าในทุกกิจกรรมและให้การสนับสนุนทุกอย่าง เพื่อ
ลูกค้าจะได้ผลตอบแทนที่ถูกใจที่สุดด้วยการเสนอสินค้าขององค์กร 
ส่วนใหญ่องค์กรดังกล่าวที่ประสบความส าเร็จจะเป็นการเสนองาน
บริการด้านการศึกษาเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ถ้าธุรกิจใดต้องการ
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ประสบความส าเร็จจากการเลือกแนวทางดังกล่าวข้างต้น ควร
ด าเนินตข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้คือ  
1) ให้เลือกสร้างความเป็นเลิศเพียงด้านใดด้านหนึ่งจากทั้ง 3 ด้านที่
กล่าวมา  
2) เม่ือสร้างความเป็นเลิศได้ด้านหนึ่งแล้วต้องรักษาความสามารถ
ส่วนท่ีเหลืออีกสองด้านใหอยู่ในระดับท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3) มุ่งปรับปรุงส่วนของการปฏิบัติการที่เลือกแล้วให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 
เพื่อป้องกันการเพลี่ยงพล ้าจากคู่แข่ง และ  
4) ให้รักษาระดับของการปฏิบัติการที่เหลืออีกสองส่วนให้เหมาะสม
ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะคู่แข่งมักจะยกระดับความคาดหวังของลูกค้าใน
ส่วนท่ีเราท าได้ในระดับปานกลางอยู่เสมอ  

 
1.2 การเลือกวางต าแหน่งแบบเฉพาะเจาะจง การเลือกวางต าแหน่งเป็นการ

สื่อสารพื้นฐานของภาพลักษณ์ของสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการเลือกวางต าแหน่ง
ของตราสินค้าแบบเฉพาะเจาะจึงมีความส าคัญ โดยต้องค านึงว่าสินค้าของเราอยู่ใน
ธุรกิจเช่นไร การรู้จักและเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ง่ายต่อการเลือกวางต าแหน่ง 
แม้ว่าในโลกของความเป็นจริง สิ่งที่ตราสินค้าต้องเสนอค าม่ันสัญญาแก่ลูกค้าจะเป็น
เรื่องของคุณภาพและบริการที่เหนือกว่า รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ แล้วก็ตาม แต่พบว่า
ส าหรับผู้บริโภค ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ไม่ได้พิจารณาแค่สิ่งดังกล่าวนั้น เพราะการ
ตัดสินใจไม่ได้เกิดขึ้นจากการใช้เหตุผลเท่านั้น แต่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนของอารมณ์
มากกว่า ผู้บริโภคจะใช้สมองทั้งสองด้านคือ 1) สมองด้านซ้าย ใช้ความคิดที่มัก
วิเคราะห์เป็นเหตุเป็นผล และ 2) สมองด้านขวา เกี่ยวข้องกับการใช้อารมณ์ความรู้สึกใน
การตัดสินใจ ดังตัวอย่างในตาราง 1 เปรียบเทียบให้เห็นถึงตัวอย่างค าถามที่เป็นเหตุ
เป็นผล กับค าถามจากการใช้อารมณ์ความรู้สึกในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผู้บริโภค 
ขบวนการสร้างความสัมพันธ์ของลูกค้ากับตราสินค้า เริ่มจากขั้นของการตระหนักรู้ว่า มี

สินค้านั้นอยู่ในตลาดด้วยการได้รับข้อมูลข่าวสาร ก่อให้เกิดความสนใจเอาใจใส่ต่อสินค้านั้น ซึ่ง
อาจเกิดการซื้อสินค้าในเวลาต่อมา หลังจากนั้นสามารถพัฒนาไปสู่ขั้นตอนของการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อถือไว้วางใจอุปถัมภ์ ซึ่งสามารถจะเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์แบบ
ยั่งยืนตลอดชีพกับลูกค้าและสร้างให้เกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้ ตราสินค้าที่แข็งแกร่งจะ
สามารถผ่านไปสู่ขั้นตอนของความสัมพันธ์ที่ดีและความเชื่อถือได้ แต่ส าหรับตราสินค้าที่ไม่
แข็งแกร่งจะหยุดอยู่แค่ขั้นของการตระหนักรู้เท่านั้น ดังนั้น เม่ือเริ่มวางสินค้าใหม่ จึงไม่ใช่เพียง
แค่ลงทุนอย่างมหาศาลในการสร้างความตระหนักรู้ของตราสินค้าเท่านั้น แต่ต้องค านึงถึงการ
บริหารกิจกรรมการตลาดต่างๆที่ส าคัญเพื่อพัฒนาสู่ขั้นตอนต่อไป โดยมุ่งเน้นที่ส่วนของการ
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สร้างความสัมพันธ์ด้านอารมณ์เป็นหลักการที่ลูกค้าจะมีความเชื่อถือไว้วางใจต่อสินค้าหรือ
บริการจนเกิดเป็นความภักดีต่อตราสินค้าน้ันๆ จะขึ้นกับปัจจัยหลายประการคือ  

1) ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาใช้ตราสินค้าน้ัน  
2) คู่แข่งหรือสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้มีจ านวนมากน้อยเท่าไร และ  
3) ความพึงพอใจในอดีตต่อสินค้าหรือบริการนั้นในการเลือกวางต าแหน่งแบบ

เฉพาะเจาะจงของตราสินค้า ต้องแสดงให้ลูกค้ารู้สึกว่า ตราสินค้านั้นมีประโยชน์และมี
เหตุผลที่จะซื้อเหนือกว่าคู่แข่ง โดยอาจดึงเอาจุดเด่นของตราสินค้าออกมาใช้ อาทิเช่น 
คุณภาพดีที่สุด มีประสิทธิภาพในการท างานดีที่สุด เชื่อถือได้มากที่สุด ปลอดภัยที่สุด 
คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปมากที่สุด ราคาถูกที่สุด มีเกียรติศักดิ์ศรีที่สุด มีรูปแบบดีที่สุด มี
ความสะดวกสบายที่สุด หรือง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น เพื่อสร้างให้เกิดตราสินค้าที่
แข็งแกร่ง  
ผู้บรหิารสามารถเลือกใช้กลยุทธ์ในการวางต าแหน่งตราสินค้าแบบเฉพาะเจาะที่จะเสนอ

ต่อไปนี้ทีละข้อหรือใช้ร่วมกันก็ได้  
1.2.1 คุณลักษณและลักษณะเฉพาะ ในอดีตกลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมใช้ใน

หลายอุตสาหกรรม เพื่อเน้นถึงคุณลักษณะเฉพาะของตราสินค้าที่มีความ
แตกต่างหรือเหนือกว่าคู่แข่ง โดยมักใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์ และธุรกิจ
บริการ เป็นต้น  

1.2.2 คุณประโยชน์ กลยุทธ์นี้เน้นประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจาก
คุณลักษณะของสินค้า เช่น การมีถุงลมนิรภัยของรถยนต์ หมายถึง ผู้ขับขี่จะมี
ความปลอดภัยมากขึ้น เป็นต้น ส่วนใหญ่ลูกค้าค านึงถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับ
จากตราสินค้ามากกว่าคุณลักษณะ  

1.2.3 ปัญหาและการแก้ไข เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่มีการใช้อย่าง
กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพสูง เพราะสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อคือ 
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาของลูกค้า ด้วยสินค้าหรือบริการที่องค์กร
เสนอให้ ส่วนใหญ่องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชั้นสูงจะใช้กลยุทธ์นี้  

1.2.4 การแข่งขัน กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นที่คู่แข่งเป็นหลัก โดยมีการวาง
ต าแหน่งตามคู่แข่ง แต่ต้องมีความเหนือกว่า เช่น ในธุรกิจของผู้ให้บริการ 
Internet software และ hardware เป็นต้น  

1.2.5 เอกลักษณ์หรือประกาศนียบัตร กลยุทธ์นี้จะใช้ภาพลักษณ์ของ
บริษัทที่มีความแข็งแกร่งมาช่วยให้สินค้ามีความโดดเด่นเหนือคู่แข่ง ซึ่งกลยุทธ์
นี ้คู่แข่งจะวางต าแหน่งตราสินค้าแข่งขันได้ยาก  

1.2.6 โอกาสในการใช้งาน ระยะเวลา และการประยุกต์ใช้ กลยุทธ์นี้
เหมาะส าหรับสร้างความแตกต่างให้ตราสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้มากกว่า 



 

37 

จะใช้ส าหรับบริษัทหรือองค์กรใหญ่ โดยมีแนวคิดที่ว่าผู้บริโภคแต่ละคนมักใช้
สินค้าหรือบริการในเวลาและโอกาสที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคบางราย
รับประทานคุกกี้ระหว่างอาหาร บ้างก็รับประทานก่อนนอน ส่วนแชมเปญจะดื่ม
เมื่อมีงานฉลอง เป็นต้น 

1.2.7 ตามกลุ่มเป้าหมาย กลยุทธ์นี้เป็นการวางต าแหน่งที่เน้นใช้
การตลาด องค์กรที่รู้จักกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีจะวางต าแหน่งสินค้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะต่อหลายกลุ่มเป้าหมายในสินค้าพื้นๆทั่วไป  

1.2.8 ความปรารถนา กลยุทธ์นี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบ 
นิยมใช้กับตราสินค้าที่เป็นตามวิถีทางของการด าเนินชีวิต โดยจะมุ่งที่ 2 ข้อ
หลักคือ 1) เกี่ยวข้องกับความส าเร็จด้านทรัพย์สิน ที่แสดงถึงสถานภาพและ
ชื่อเสียง และ 2) เกี่ยวข้องกับความส าเร็จที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทอง เช่น การ
พัฒนาตัวเอง โดยทั้งสองกรณีนี้จะมุ่งที่การแสดงออกถึงตัวตนของผู้ซื้อโดยใช้
สินค้าหรือบริการนั้นมาช่วย  

1.2.9 สาเหตุปัญหา กลยุทธ์นี้จะเชื่อมโยงกับอารมณ์และมุ่งเน้นที่ระดับ
ขั้นของความเชื่อ รวมทั้งความรู้สึกความเป็นเจ้าของ เช่น มุ่งเน้นที่การรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น กลยุทธ์นี้มีการใช้แพร่หลายมาก
ขึ้นและมีความส าคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับอิสรภาพทางความคิดและการพูด 
เสรีภาพของสตรี และแนวโน้มอื่นๆทางสังคม  

1.2.10 คุณค่า คุณค่าจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่ลูกค้าได้จ่ายเงินซื้อ แต่กล
ยุทธ์นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งราคา ในการวางต าแหน่งโดยใช้คุณค่าจะมี 2 
ปัจจัยหลัก คือ 1) ราคาต่อคุณภาพ โดยวางต าแหน่งให้มีคุณค่าที่คุ้มกับเงินที่
จ่าย และ 2) คุณค่าทางอารมณ์ ซึ่งสร้างให้เกิดความสัมพันธ์ของคนที่เป็น
เจ้าของ  

1.2.11 อารมณ์ กลยุทธ์ด้านอารมณ์นี้จะถูกใช้ร่วมกับกลยุทธ์อื่นเพื่อ
เพิ่มคุณค่าหรือจุดดีอื่นๆเข้าไป โดยมีงานวิจัยจ านวนมากที่แสดงให้เห็นถึงการ
ซื้อด้วยอารมณ์  

1.2.12 บุคลิกภาพ การสร้างตราสินค้าที่มีพื้นฐานจากการสร้าง
บุคลิกภาพจะให้ผลดี โดยเฉพาะตราสินค้าในระดับโลกต่างๆ ซึ่งนิยมใช้วิธีนี้ 
แต่พึงระวังไว้ว่า คนทั่วไปจะตอบสนองเฉพาะบุคลิกภาพที่มีความส าคัญต่อ
ตัวเองหรือที่ชอบเท่านั้น ลักษณะบุคลิกภาพที่พิสูจน์แล้วว่า สามารถจะดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภคได้ดี ได้แก่ ความห่วงใยเอาใจใส่ ความทันสมัย 
นวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ ความอบอุ่น ความเป็นอิสระ ความเข็มแข็ง ความ
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ซื่อสัตย์ ประสบการณ์ที่ดี ความจริงใจ ความส าเร็จ ความเร้าใจ ความมีพลัง 
ความเชื่อถือได้ การเข้าถึงได้ง่าย และความรักความสนุก เป็นต้น  

1.2.13 อ้างสิทธิเป็นอันดับหน่ึง ต าแหน่งเป็นอันดับหนึ่งในตลาดเป็นสิ่ง
ที่ทุกสินค้าต้องการเพราะเป็นการสร้างให้เกิดความรับรู้ของการเป็นผู้น าตลาด 
ในตลาดของสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีมากในการสร้างให้ตรา
สินค้ามีการรับรู้ที่แตกต่าง แม้ว่าสินค้า บริการหรือคุณภาพอาจจะใกล้เคียงกับ
คู่แข่งอื่นๆในตลาดโดยสรุป การวางต าแหน่งของตราสินค้าหรือบริการสามารถ
เลือกวางได้หลายวิธี ขึ้นกับกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้การเลือกใช้ การรวมกลยุทธ์ต่างๆ
เข้าด้วยกันให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า จะสร้างให้เกิดกลยุทธ์ที่
แข็งแกร่งได้ในการใช้กลยุทธ์ใดก็ตาม จุดส าคัญในการวางต าแหน่งนั้นต้องยึด
ให้ได้ทั้งหัวใจและจิตใจของลูกค้าโดยดึงดูดทั้งด้านอารมณ์และเหตุผล นั่นคือ 
ผู้บริหารตราสินค้าที่ชาญฉลาดต้องมีความเข้าใจและสามารถเลือกประสม
ประสานกลยุทธ์ต่างๆข้างต้น เพื่อสร้างให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจทั้งทางด้าน
อารมณ์และเหตุผล โดยมีสิ่งที่ควรค านึงถึงในการเลือกใช้กลยุทธ์การวาง
ต าแหน่ง ดังนี ้ 

ก) ในการวางต าแหน่งนั้น ต้องมีความเข้าใจลูกค้าเป้าหมายให้มาก 
เพราะแม้จะมีการสื่อสารที่ดีไปยังกลุ่มดังกล่าว แต่ถ้าเป็นข่าวสารที่ไม่มี
ความส าคัญหรือไม่เป็นที่สนใจแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้รับความ
สนใจหรือถูกลืมได้อย่างรวดเร็ว                                  
ข) ต าแหน่งที่เลือกไว้ต้องมีพื้นฐานจากจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบจริงๆ
ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ หาไม่แล้วจะเป็นการสร้างความไม่เชื่อถือ
ต่อตราสินค้าน้ันในเวลาต่อมา  
ค) การเลือกวางต าแหน่งนั้นต้องสะท้อนความได้เปรียบในการแข่งขัน 
โดยสามารถแสดงให้เห็นว่าตราสินค้านั้นมีความแตกต่างที่เหนือกว่า
คู่แข่งได้ และในทุกจุดที่แตกต่างต้องสามารถแสดงออกให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจน  
ง) ต าแหน่งที่เลือกวางนั้นต้องสามารถสื่อสารได้ง่าย เพื่อให้ทุกคนที่
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริง และสามารถสร้างแรงจูงใจให้
กลุ่มเป้าหมายได้ โดยวัตถุประสงค์ของการวางต าแหน่งเพื่อสร้างให้
เกิดการกระท า ตอบสนองหรือการซื้อจากกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง ดังนั้น 
จึงต้องมีการสื่อสารอย่างระมัดระวังเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การ
วางต าแหน่งใหม่ (repositioning) เมื่อตราสินค้าไม่สามารถอยู่ในใจของ
ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเลย จ าเป็นต้องมีการวางต าแหน่งใหม่ โดย
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ผู้บริหารต้องเข้าใจว่า ตราสินค้าในปัจจุบันเป็นอย่างไร และสามารถ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์ที่ต้องการได้เท่าไร การรู้จักต าแหน่งของตราสินค้า
ในปัจจุบันจะช่วยให้การวางต าแหน่งใหม่เป็นไปได้ง่ายขึ้น เหตุผลส่วน
ใหญ่ที่มีการวางต าแหน่งใหม่มีอยู่ 8 สาเหตุ ได้แก่  
1) การมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีหรือล้าสมัย  

                     2) การมีภาพลักษณ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจน 
                    3) การเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนไป  
                  4) องค์กรมีการเปลี่ยนแนวทางของกลยุทธ์ 
                    5) องค์กรมีบุคลิกภาพหรือเอกลักษณ์ใหม่ 
                     6) คู่แข่งมีการเปลี่ยนการวางต าแหน่งใหม่หรือมีคู่แข่งใหม่  
                      7) มีวิกฤตกาลที่ร้ายแรงเกิดขึ้น หรือ  
                     8) ต้องการแก้ไขคุณค่าต่างๆที่ขาดหายไป  
 

1.3 การเลือกต าแหน่งคุณค่าของสินค้าแม้ว่าจะสามารถเลือกกลยุทธ์การวาง
ต าแหน่งเฉพาะของสินค้าเพื่อน ามาใช้ในการสื่อสารสร้างให้เกิดตราสินค้านั้นได้แล้ว แต่
ในการเลือกซื้อสินค้าของคนทั่วไปจะซื้อคุณค่ารวมที่สินค้าหรือบริการได้เสนอให้โดย
เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นนั่นคือ ผู้บริโภคจะซื้อสินค้านั้นเม่ือเกิดความพึง
พอใจต่อ คุณค่าและรู้สึกว่าคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายรวมที่เกิดขึ้นในรูปของเงิน เวลา พลังงาน 
หรือด้านจิตใจ ดังนั้น การสร้างตราสินค้าจึงต้องค านึงถึงการเลือกวางต าแหน่งคุณค่า
ของสินค้าด้วย โดยสามารถเลือกท าได้ 5 วิธี คือ  

1.3.1 การจ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อคุณภาพที่เหนือกว่า เป็นการเลือกวาง
ต าแหน่งคุณค่าของสินค้าโดยการเน้นคุณภาพเป็นหลัก ซึ่งมีบริษัทชั้น
น าจ านวนมากที่มีความช านาญในการผลิตสินค้าคุณภาพสูงและตั้ง
ราคาสูงๆให้คุ้มค่ากับต้นทุน ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ซึ่งอ้างว่า
มีคุณภาพสูงกว่า เป็นงานฝีมือ มีความทนทานสูงกว่า มีประสิทธิภาพ
สูงกว่า หรือมีรูปแบบที่ดีกว่า นอกจากมีคุณภาพสูงแล้วยังมีส่วนที่
แสดงถึงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของผู้ใช้ด้วย ดังนั้น จึงสามารถขายได้ใน
ราคาที่สูงกว่าคุณภาพจริงได้มาก อย่างไรก็ตามในการเลือกวาง
ต าแหน่งคุณค่าเช่นนี้ จะถูกลอกเลียนแบบได้ง่ายด้วยการอ้างว่ามี
คุณภาพเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่า ซึ่งในสภาวะท่ีเศรษฐกิจที่ตกต ่าอาจ
มีผลกระทบมาก เพราะผู้ซื้อจะมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึ้น  
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1.3.2 มีคุณภาพเหมือนกันแต่ราคาถูกกว่า เป็นการใช้กลยุทธ์เพื่อ
โจมตีตราสินค้าท่ีใช้การวางต าแหน่งในข้อ1 ด้วยการอ้างว่าเป็นสินค้าที่
มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งานท่ีทัดเทียมกัน  

1.3.3 สินค้าชนิดเดียวกันแต่ราคาถูกกว่า ผู้ขายไม่ได้อวดอ้างถึง
คุณภาพที่ดีกว่า แต่สามารถขายได้ในราคาที่ถูกกว่า เช่น ในธุรกิจ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีผู้ผลิตลอกเลียนแบบตราสินค้าต้นแบบ โดย
จ าหน่ายในราคาที่ถูกกว่ามากแต่มีรายละเอียดของสินค้าที่ใกล้เคียงกัน 
เป็นต้น  

1.3.4 มีคุณสมบัติน้อยกว่าและราคาถูกกว่ามาก จะเลือกกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่มีความต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติไม่สูงมาก เพราะ
สินค้าบางประเภทอาจเสนอคุณสมบัติที่เกินความต้องการของลูกค้า 
เช่น ลูกค้าอาจต้องการเครื่องเล่นวีซีดีเท่านั้นไม่ต้องการคุณสมบัติใน
การบันทึก ลูกค้ายอมรับสายการบินที่มีราคาต ่ากว่าโดยไม่มีการบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ไม่มีการก าหนดที่นั่งและไม่มีตัวแทน
จ าหน่ายตั๋ว หรือ ลูกค้ายอมรับห้องพักที่ไม่มีโทรทัศน์ เครื่องเสียง หรือ
ตู้เย็น แต่มีราคาถูกกว่า เป็นต้น  

1.3.5 มีของให้เลือกมากกว่าและราคาถูกกว่า เป็นกลยุทธ์ที่นิยม
ใช้ในการเสนอให้แก่ลูกค้าในปัจจุบัน 

โดยสรุป การเลือกวางต าแหน่งของคุณค่าให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตรา
สินค้าน้ันๆ จะดึงดูดลูกค้าเป้าหมายได้แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการเลือกวางต าแหน่งคุณค่าที่
ประสบความล้มเหลวแน่นอน คือการใช้คุณภาพด้อยกว่าแต่ขายในราคาที่สูงกว่า เพราะกลยุทธ์
ดังกล่าวจะท าให้ลูกค้ารู้สึกว่าถูกหลอกและจะบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่ไม่ดีต่อไปอีกประมาณ  
9-16 ราย และในไม่ช้าตราสินค้าดังกล่าวก็จะหายไปจากตลาด  

1.4 การพัฒนาข้อเสนอด้านคุณค่าโดยรวมในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนา
คุณค่าของข้อเสนอ บริษัทต้องตอบค าถามของลูกค้าให้ได้ว่า ท าไมถึงต้องซื้อสินค้านี้ 
ดังนั้น องค์กรจึงต้องพัฒนาข้อเสนอด้านคุณค่าโดยรวมของสินค้าเพื่อให้คุ้มค่ากับต้นทุน
ค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้าต้องเสียไป ซึ่งก็คือ ข้อเสนอโดยรวมของคุณค่านั่นเอง ในการพิจารณา
เลือกซื้อสินค้า ลูกค้าจะพิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอด้านคุณค่าโดยรวมของแต่ละตรา
สินค้าว่าข้อเสนอรวมของผู้ขายใดมีความดึงดูดใจมากที่สุด ดังนั้น องค์กรจึงต้องพัฒนา
ให้ข้อเสนอด้านคุณค่าโดยรวมของตนมีความแตกต่างและความดึงดูดใจเหนือกว่าคู่แข่ง
อยู่เสมอ  
ตราสินค้าที่มีคุณค่าโดยรวมสูงนับว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่ามากขององค์กร แม้ว่าการวัด

คุณค่าของตราสินค้าจะเป็นเรื่องยาก แต่ก็มีผู้ท าการประเมินค่าของตราสินค้าต่างๆแล้วใน
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ประเทศสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น มีนักวิเคราะห์บางคนระบุว่า ตราสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่มี
ความคงทนขององค์กร ยิ่งกว่าสินค้าและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ขององค์กร เพราะการมี
ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง จะเป็นตัวชี้วัดว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ภักดีต่อตราสินค้านั้นมาก สินทรัพย์ที่ได้
จากคุณค่าของตราสินค้า ก็คือคุณค่าของลูกค้าที่ภักดีต่อตราสินค้าน่ันเอง  

 
2.กำรสร้ำงตรำสินค้ำ  
เป็นศิลปะของการตลาด ซึ่งไม่ได้หมายถึงการตั้งชื่อตราสินค้าเท่านั้น แต่ยังหมาย

รวมถึงการสื่อความหมายไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย การสร้างตราสินค้าให้เกิดความเกี่ยวพันกับ
การท างานและความคาดหวัง เกี่ยวข้องกับการสร้างความพึงพอใจต่อตราสินค้า ด้วย  

2.1 การเลือกชื่อตราสินค้า เป็นขั้นตอนแรกของการสร้างตราสินค้า ซึ่งต้องมี
ความสอดคล้องกับการวางต าแหน่งคุณค่าของตราสินค้า สามารถเลือกชื่อได้หลายวิธี 
เช่น ใช้ชื่อบุคคล สถานที่ตั้ง คุณภาพ รูปแบบ ชีวิต หรือชื่อตั้งขึ้นเอง สิ่งที่ควรค านึงถึง
ในการคัดเลือกชื่อของตราสินค้า ได้แก่  

1) บ่งบอกถึงประโยชน์ของสินค้า  
2) บ่งบอกถึงประเภทของสินค้าหรือบริการ  
3) บ่งบอกถึงคุณภาพของสินค้า  
4) ออกเสียงได้ง่าย เป็นท่ีรู้จักและจดจ าได้ง่าย เป็นช่ือสั้นๆ  
5) ต้องมีความโดดเด่น และ  
6) ต้องระมัดระวังไม่ให้มีความหมายที่ไม่ดีเม่ือใช้ในบางประเทศหรือ

บางภาษา  
โดยทั่วไปแล้ว องค์กรจะเลือกชื่อตราสินค้าด้วยการท าบัญชีรายชื่อของชื่อต่างๆที่
องค์กรสนใจ อภิปรายถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละชื่อ และคัดเหลือเพียงไม่กี่ชื่อ 
จากนั้นน าชื่อเหล่านี้ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย แล้วท าการตัดสินใจ ซึ่งใน
ปัจจุบันมีองค์กรวิจัยการตลาดที่รับจ้างท าขั้นตอนต่างๆ เหล่านี ้ 

2.2 การสร้างความเกี่ยวพันทางบวก ผู้บริหารควรพิจารณาถึงมิติต่างๆที่
สามารถสื่อถึงความหมายของตราสินค้าได้ คือ เรื่องของคุณสมบัติ เรื่องผลประโยชน์ 
เรื่องค่านิยมขององค์กร บุคลิกภาพ และกลุ่มผู้ใช้  

2.3 การสร้างเอกลักษณ์ตราสินค้า ต้องมีการตัดสินใจในเรื่องของชื่อ รูปแบบ
สัญลักษณ์ สี ถ้อยค าเฉพาะ และสัญลักษณ์ โดยเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้น ต้องแสดงถึง
ค าม่ันสัญญาของนักการตลาดที่ให้ไว้ ในรูปแบบของคุณลักษณะ คุณประโยชน์หรือ
บริการที่สม ่าเสมอแก่ผู้ซื้อ เอกลักษณ์ตราสินค้าไม่สามารถสร้างจากการโฆษณา แต่จะ
สร้างจากประสบการณ์ของตราสินค้าน้ันๆตัวอย่างได้แก่  
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2.3.1 ชื่อของตราสินค้าที่แข็งแกร่ง เม่ือเอ่ยกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นชื่อที่
กระตุ้นให้นึกถึงค าอื่นๆ ซึ่งเป็นค าที่ชื่นชอบ นอกจากถ้อยค าเฉพาะแล้ว 
หลายองค์กรประสบความส าเร็จกับการใช้ค าขวัญ หรือข้อความห้อยท้าย
ชื่อองค์กรหรือตราสินค้า โดยกล่าวซ ้าๆในโฆษณาทุกชิ้นอย่างสม ่าเสมอ
จนสามารถสร้างให้เป็นเอกลักษณ์ตราสินค้าได้ อย่างไรก็ตาม การสร้าง
ค าขวัญไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เพราะถ้ามีการเปลี่ยนค าขวัญบ่อยๆจะท า
ให้ลูกค้าจ าไม่ได้ หรือถ้าเลือกใช้ค าขวัญที่ไม่น่าสนใจจะท าให้ลูกค้า
ละเลยได้  
2.3.2 การใช้สีสันที่เหมาะสมมาช่วยในการจดจ าตราสินค้า มีการใช้
สัญลักษณ์และโลโก้ในการสื่อสารกับตราสินค้า โดยอาจใช้ดารา พิธีกร 
หรือนักกีฬาชื่อดังในการโฆษณา เพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจว่า 
สัญลักษณ์หรือบุคคลดังกล่าวสามารถถ่ายทอดคุณสมบัติไปที่ตราสินค้า
ด้วย อย่างไรก็ตาม การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง นอกจากต้องลงทุนสูงแล้ว 
ยังอาจมีความเสี่ยงที่บุคคลเหล่านี้จะไปพัวพันกับเรื่องอื้อฉาว ซึ่งจะส่ง
ผลร้ายต่อภาพลักษณ์สินค้าด้วย  
2.3.3 อ้างอิงกับเรื่องราวของบริษัทหรือตราสินค้า ซึ่งเป็นที่ชื่นชมและ
น่าสนใจ อาจเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ก่อตั้งหรือการต่อสู้เพื่อสร้างบริษัท
นั้นๆขึ้นมา หรือเป็นเรื่องราวในการบริจาคหรือช่วยเหลือสังคมที่เป็นที่
ชื่นชมของบริษัท โดยเรื่องราวต่างๆนี้จะช่วยตอกย ้าความรู้สึกชื่นชมที่มี
ต่อตราสินค้าของลูกค้าทั้งหลาย  

2.4 การประเมินความมีประสิทธิผลของตราสินค้า มุ่งที่การประเมินคุณสมบัติ
สองประการคือ 1) ความ สามารถในการอยู่รอดของตราสินค้า (brand vitality) และ 2) 
ระดับความส าเร็จของตราสินค้า (brand statue) โดยความสามารถในการอยู่รอดของ
ตราสินค้า จะแสดงถึงความสามารถในการท าให้ตราสินค้าน้ันมีความแตกต่างจาก 

คู่แข่งในความคิดของลูกค้าหรือไม่ และความแตกต่างนั้นจะต้องมีความเกี่ยวพัน
กับความต้องการของลูกค้าด้วย ในขณะท่ีระดับความส าเร็จของตราสินค้า จะวัดได้จากการได้รับ
ความนิยมยกย่องในระดับสูง และเป็นที่รู้จักคุ้นเคยอย่างสูงในกลุ่มเป้าหมาย จะเห็นได้ว่า การ
สร้างตราสินค้าไม่ได้เป็นเพียงการสร้างภาพลักษณ์ของตราสินค้าเท่านั้น แต่ต้องมีการจัดการที่ดี 
มีการติดต่อสื่อสารของตราสินค้าในทุกจุดสัมผัสของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นพนักงานองค์กร ผู้จัด
จ าหน่าย และดีลเลอร์ ซึ่งล้วนแต่มีผลต่อประสบการณ์เกี่ยวกับตราสินค้าท้ังสิ้น 

บทสรุป  
จากการเปลี่ยนแปลงต่างๆในโลกปัจจุบันท าให้นักการตลาดต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์

ให้เข้ากับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของตรา
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สินค้าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า ช่วยสร้าง
ความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการได้ ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน โดยตรา
สินค้าจะสร้างให้สินค้ามีความแตกต่างภายในจิตใจของลูกค้า โดยตราสินค้าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอก
ถึงสัญญาขององค์กรที่จะส่งมอบสินค้าหรือบริการในคุณภาพและผลประโยชน์ที่เหมือนเดิมทุก
ครั้งในการซื้อหรือใช้บริการนั้นๆ ตราสินค้าที่แข็งแกร่งจะมีมูลค่าคิดเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สิน
องค์กร ซึ่งมูลค่าดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาทุกปี  

ในการพัฒนาตราสินค้าให้แข็งแกร่งมีขั้นตอนหลักอยู่ 2 ขั้น คือ  
1) การพัฒนาคุณค่าของข้อเสนอ และ  
2) การสร้างตราสินค้า นักการตลาดที่รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้

อย่างถูกต้องจะสามารถวางต าแหน่งของตราผลิตภัณฑ์และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้
ดีกว่าคู่แข่งย่อมได้ชัยชนะในสงครามการตลาดในปัจจุบัน 

 
 2.2.9 กลยุทธ์ส่วนประสมทำงกำรตลำดของธุรกิจบริกำร 7Ps 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2541: 212-213) ได้กล่าวถึง ธุรกิจบริการจะใช้ส่วน
ประสมการตลาด หรือเครื่องมือทางการตลาดที่ส าคัญคือ 7Ps ได้แก่  
  1.  ผลิตภัณฑ์ (product) การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ จะต้อง
พิจารณาถึงขอบเขตของบริการ คุณภาพของบริการ ระดับชั้นของบริการ ตราสินค้า สายการ
บริการ การรับประกันและการบริการหลังการขาย เช่น ธุรกิจการบริการด้านธุรกิจสถานออก
ก าลังกาย ควรจะพิจารณาเกี่ยวกับ คุณภาพของเครื่องออกก าลังกาย คุณสมบัติของเครื่องออก
ก าลังกาย ความทันสมัย ความเป็นมาตรฐาน ฯลฯ  
  2.  รำคำ (price) การพิจารณาด้านราคา จะต้องรวมถึงระดับราคา เนื่องจาก
ราคามีส่วนในการท าให้บริการต่าง ๆ มีความแตกต่างกัน และมีผลต่อผู้บริโภคในการรับรู้ถึงคุณ
ค่าที่ได้รับจากการบริการ โดยเทียบระหว่างราคา และคุณภาพของบริการ เช่น ราคาของ
โปรแกรมการออกก าลังกาย ราคาค่าครูฝึกกิจกรรมการออกก าลังกายพิเศษต่าง ๆ ฯลฯ  
  3.  กำรจัดจ ำหน่ำย (place) ที่ตั้งของผู้ให้บริการ และความยากง่ายในการ
เข้าถึง เปน็อีกปัจจัยท่ีส าคัญของการตลาดบริการ ทั้งน้ีความยากง่ายในการเข้าถึงบริการนั้นมิใช่
แต่เฉพาะการเน้นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสาร ดังนั้นประเภทของช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และความครอบคลุมจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย เช่น 
ความหลากหลายของวิธีที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ความสะดวกในการเดินทางมายัง
สถานท่ีตั้งหรือสถานท่ีรับบริการของสถานออกก าลังกาย ฯลฯ 
  4.  กำรส่งเสริมกำรตลำด (promotion) การส่งเสริมการตลาดรวบรวมวิธีการ
ที่หลากหลายของการสื่อสารกับตลาดต่างๆ ไม่ว่าจะผ่านการโฆษณา กิจกรรมการขายโดย
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บุคคล กิจกรรมส่งเสริมการขาย และรูปแบบอื่น ทั้งทางตรงสู่สาธารณะ และทางอ้อมผ่านสื่อ 
เช่น ความทั่วถึงของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ของธุรกิจสถานออกก าลังกาย 
ฯลฯ  
  5.  บุคคล (people) บทบาทของบุคลากร ส าหรับธุรกิจบริการ ผู้ให้บริการ
นอกจากจะท าหน้าที่ผลิตบริการแล้ว ยังต้องท าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อม ๆ กันด้วย 
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ามีส่วนจ าเป็นอย่างมาก เช่น การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อธุรกิจ
สถานออกก าลังกาย ด้วยความรวดเร็ว มีความถูกต้อง และทันเวลา ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ เป็นต้น 
  6.  ลักษณะทำงกำยภำพ (physical evidence) เป็นการน าลักษณะทาง
กายภาพเข้ามาใช้ในการก าหนด กลยุทธ์การตลาด ซึ่งลักษณะทางกายภาพจะเป็นส่วนประกอบ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เช่น ด้านอุปกรณ์ในการอ านวยความสะดวกใน
การให้บริการของสถานออกก าลังกาย การตกแต่งของสถานที่ ความสะอาด สีสัน ความสะดวก
รวดเร็ว เป็นต้น 
  7.  กระบวนกำร (process) ในกลุ่มธุรกิจบริการ กระบวนการในการส่งมอบ
บริการมีความส าคัญเช่นเดียวกับเรื่องทรัพยากรบุคคล แม้ว่าผู้ให้บริการจะมีความสนใจดูแล
ลูกค้าอย่างดีก็ไม่สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ทั้งหมด เช่น การเข้าแถวรอเล่นเครื่องออกก าลังกาย 
ระบบการส่งมอบบริการต่าง ๆ ในการออกก าลังกาย บริษัทควรเลือกกระบวนการการส่งมอบที่
มีความแตกต่างกัน ที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจของสถานออกก าลังกายให้ลูกค้ามีความภักดีต่อผู้
ให้บริการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงนโยบายและกระบวนการที่น ามาใช้  
 
2.3  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 พิศูจ ส้มเตี้ย (2548:บทคัดย่อ) ศึกษาภาพพจน์ของผู้ใช้บริการของธนาคาร

กสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาห้างสรรพสินค้า ใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานเอกชน การศึกษาระดับปริญญาตรี 
รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 30,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาที่เป็นลูกค้ามากว่า 6-11 เดือน ระยะ
ทางการเดินทางจากบ้านหรือที่ท างานมาสาขาที่ใช้บริการ คือ 1-2 กม. ระยะเวลาในการเดินทาง
จากบ้าน/ที่ท างานมาที่สาขาใช้บริการ 60-90 นาที ในด้านภาพพจน์ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด
(มหาชน) สาขาในห้างสรรพสินค้าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า 
ด้านสภาพแวดล้อมในธนาคาร ด้านเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ ด้านบริการอยู่ในระดับดี ส่วนด้าน
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กระบวนการ ด้านภาพลักษณ์ ด้านประชาสัมพันธ์ สถานที่ และด้านบุคลากร  อยู่ในระดับปาน
กลาง โดยผู้ใช้บริการมีอายุ อาชีพ รายได้และระยะเวลาที่เป็นลูกค้าแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤติกรรมต่อผู้ใช้บริการ ด้านความถี่ในการใช้บริการแตกต่างกัน และพฤติกรรมผู้ใช้บริการมี
ความสัมพันธ์ต่อภาพพจน์ธนาคารสาขาในห้างสรรพสินค้าโดยรวมและรายได้ ได้แก่ ด้าน
ภาพลักษณ์ของธนาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ด้านบุคลากร 
ด้านกระบวนการและด้านอุปกรณ์และเครื่องมือในทิศทาง เดียวกันในระดับต่ า แนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการและแนวโน้มพฤติกรรมให้คนรู้จักมาใช้บริการ อยู่ในระดับแนวโน้ม
พฤติกรรมสนับสนุนดี ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา
ห้างสรรพสินค้า ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับพอใจและไม่มีความสัมพันธ์ต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการใช้บริการต่อธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาห้างสรรพสินค้า ด้าน
พฤติกรรมการใช้บริการในอนาคตและด้านการแนะน าให้คนรู้จักให้คนมาใช้บริการ 

สุรีรัตน์ วรรณทอง (2550:บทคัดย่อ) ศึกษาภาพลักษณ์ใหม่และคุณภาพการ
ให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ ศึกษาภาพลักษณ์ใหม่ในด้านสภาพแวดล้อมของธนาคาร ด้านการให้บริการของ
พนักงาน ด้านอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย ภาพลักษณ์ด้านความม่ันคงน่าเชื่อถือ 
ภาพลักษณ์ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคมและศึกษาด้านคุณภาพการให้บ ริการที่มีผลต่อ
พฤติกรรมในการตัดสินใจในการใช้บริการของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ โดยจ าแนกตามปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้ กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 
ส านักงานใหญ่ จ านวน 400 คน ผลการวิจัยพบว่า ลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
21-30 ปี  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 
10,001-20,000 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่ใช้บริการเวลา 10.31-12.30 น.มีความถี่ในการใช้บริการ
มากกว่า 5 ครั้ง ต่อเดือน เป็นลูกค้าธนาคาร 2-4 ปี โดยมีวงเงินที่ใช้บริการต่ ากว่า 10,000 บาท 
ลูกค้ามีพฤติกรรมประเภทการใช้บริการฝาก-ถอนอยู่ในระดับมาก ลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้
บริการธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบริการช าระค่าบริการสาธารณูปโภคและบริการด้าน
สินเชื่ออยู่ในระดับปานกลาง และลูกค้ามีพฤติกรรมการใช้บริการประเภทการแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศและประเภทบริการทางด้านการลงทุนทางการเงินหรือประกันชีวิตอยู่ใน
ระดับน้อย ในด้านความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ใหม่ของธนาคารฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่ดี โดยมี
ความคิดเห็นในระดับที่ดี  ในด้านปัจจัยสภาพแวดล้อมของธนาคาร ด้านการให้บริการของ
พนักงาน ด้านความม่ันคง ความน่าเชื่อถือ ด้านการมีส่วนร่วมต่อสังคมและลูกค้าธนาคารมี
ความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ใหม่อยู่ในระดับที่ไม่แน่ใจในด้านอัตราค่าธรรมเนียมและอัตรา
ดอกเบี้ย ส่วนในด้านความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการของธนาคารฯโดยรวมอยู่ในระดับที่
ดี จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการ
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ตัดสินใจใช้บริการประเภทบริการช าระค่าสาธารณูปโภคและการใช้บริการประเภทบริการ
ธนาคารอิเลคทรอนิกส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน 
ลูกค้ามีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการประเภทบริการฝาก -ถอนของ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ แตกต่างกัน และลูกค้าที่มีรายได้
แตกต่างกันมีพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการฝาก-ถอน และการใช้บริการประเภทบริการ
ธนาคารอิเลคทรอนิกส์ของลูกค้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ 
แตกต่างกัน 

โสภำพรรณ สัญญำณเสนำะ (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การสร้างตราสินค้าของ
เครื่องดื่ม Red Bull Extra” ผลการศึกษาพบว่ากลยุทธ์การสร้างตราสินค้าของเครื่องดื่ม Red 
Bull Extra นั้นมีกระบวนการเป็นข้ันตอนเร่ิมจากการสร้างแก่นเอกลักษณ์ให้กับตราสินค้าให้เป็น 
Entertainment Drink ประกอบกับก าหนดบุคลิกภาพตราสินค้าของลักษณะคนรุ่นใหม่ ทันสมัย 
กล้าท้าทาย  จากนั้นจึงท าการออกแบบส่วนขยายเอกลักษณ์ให้สื่อถึงต าแหน่งและบุคลิกของ
ตราสินค้า Red Bull Extra ได้แก่ โลโก้ บรรจุภัณฑ์ สโลแกน ฯลฯ จากนั้นจึงใช้การสื่อสารทาง
การตลาดมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเอกลักษณ์ตราสินค้า โดยเน้นกลยุทธ์ด้านการโฆษณา
และการจัดกิจกรรมพิเศษเป็นหลัก ซึ่งการโฆษณาเน้นไปที่การสื่อสารที่การน ารูปแบบการ
ด าเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมายมาสร้างตราสัมพันธ์กับสินค้า นั่นคือ เป็นการสื่อบุคลิกภาพตรา
สินค้ากับบุคลิกภาพกลุ่มเป้าหมายและเนื้อหาสาระท่ีต้องการน าเสนอต้องสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายว่า
มีการแหวกกฎเกณฑ์ที่แตกต่างและสื่อได้ตรงกับบุคลิกภาพกลุ่มเป้าหมาย 
 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีกำรศึกษำ และผลกำรศึกษำ 

 
 ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของ
ธุรกิจสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)” ผู้ศึกษา มี
ระเบียบวีธีการด าเนินการศึกษา ดังรายละเอียดดังน้ี 
  
3.1  ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

 
3.1.1 กำรออกแบบวิจัย (Research Design) 
ในการศึกษานี้ ผู้ศึกษาได้ท าการออกแบบการวิจัย (Research Design) เป็นแบบ

ผสมผสานการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยวิธีการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) และข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) โดย จากนั้นจึงน าข้อมูลทั้งสองแบบมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ กลยุทธ์การบริหารการตลาดบริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจบริการ 7Ps และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ 
ภาพลักษณ์ ซึ่งในการสรุปประมวลผลโดยน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ 

 
3.1.2 กระบวนกำรวิจัย (Research Process) 

- กำรศึกษำข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Research) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลขององค์กร ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ลักษณะการด าเนินงานขององค์กร 
รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร
งานวิจัยต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของคู่แข่งขัน ต ารา บทความ วารสาร 
หนังสือพิมพ์และข้อมูลจากเวปไซค์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

- กำรศึกษำข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Research) 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ คือแบบสอบถาม โดยใช้เวลาการเก็บระหว่าง
วันท่ี 30 มกราคม ถึง วันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2555 จากผู้ที่ใช้บริการกับธนาคารทิส
โก้  และผู้ ที่ ใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์อื่ นๆ รวม 100 ชุด
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สัมภาษณ์เชิงลึก คุณ
เริงศักดิ์ ปึงยั่งยืน ต าแหน่งผู้จัดการสาขาอาคารภคินท์ และคุณศรัญญา โรจ
นาธิโมกข์ ต าแหน่งHead of training and learn center (TLC)  โดยสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 2 คน  

3.2  ผลกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ
ธุรกิจสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)” มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของผู้บริโภคกับการใช้บริการทางการเงิน 
และการยอมรับในแบรนด์ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
องค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาด และเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในการ
แก้ปัญหาทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับหน้าที่ด้านการตลาดของธนาคาร 
รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และควบคุมประเมินผล จากการวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 
ผู้ศึกษาได้น าเสนอผลการศึกษาโดยแบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่  

3.2.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
3.2.2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 
3.2.1  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 

100 ฉบับ ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการ
ให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ความคิดเห็นของลูกค้าที่มี
ต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า 

1.  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ

หลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของ
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) แสดงดังตารางที่ 11 ในภาคผนวก ค 
 จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.0 และเพศชาย ร้อยละ 
42.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 65.0 รองลงมามีอายุระหว่าง 15-24 ปี ร้อยละ 
16.0 และมีอายุระหว่าง 45-54 ปี ร้อยละ 11.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ร้อยละ 74.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า ร้อยละ 10.0 และระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. หรือเทียบเท่า ร้อยละ 7.0 ตามล าดับ ประกอบอาชีพหลักเป็น 
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พนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด ร้อยละ 69.0 รองลงมาเป็นเจ้าของกิจการ/ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 
14.0 และเป็นข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 6.0 ตามล าดับ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-20,000 บาท เป็นจ านวนมากที่สุด ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ 20,001-30,000 บาท ร้อย
ละ 28.0 และไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 14.0 ตามล าดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ 
60.0 รองลงมาคือสมรสแล้ว ร้อยละ 39.0 และหย่า/ หม้าย ร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 
 2.  กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรกำรให้บริกำรของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) จำก
แหล่งข้อมูลต่ำง ๆ  
 จากตารางที่ 12 ในภาคผนวก ค พบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 49.0 ไม่ได้รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) จากวิทยุเลย รองลงมารับรู้ข่าวสารการ
ให้บริการ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 29.0 และรับรู้ข่าวสารการให้บริการ 4 ครั้งขึ้นไปต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 14.0 ตามล าดับ  
 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) จากโทรทัศน์ 
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 38.0 รองลงมารับรู้ข่าวสารการให้บริการ 4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 36.0 และไม่ได้รับรู้ข่าวสารการให้บริการจากโทรทัศน์เลย ร้อยละ 15.0 ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.0 ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) จากหนังสือพิมพ์เลย รองลงมารับรู้ข่าวสารการให้บริการ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 17.0 และรับรู้ข่าวสารการให้บริการ 4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ ร้อยละ 14.0 ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 47.0 ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) จากเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตเลย รองลงมารับรู้ข่าวสารการให้บริการ 4 ครั้งขึ้น
ไปต่อสัปดาห์ ร้อยละ 27.0 และ รับรู้ข่าวสารการให้บริการ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 14.0 
ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) จากป้าย
ประชาสัมพันธ์หน้าธนาคาร 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 32.0 รองลงมารับรู้ข่าวสารการ
ให้บริการ 4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ ร้อยละ 36.0 และไม่ได้รับรู้ข่าวสารการให้บริการจากโทรทัศน์
เลย ร้อยละ 15.0 ตามล าดับ  
 กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
จากเอกสาร/ แผ่นพับ/ โปสเตอร์ของธนาคารเลย ร้อยละ 48.0 รองลงมารับรู้ข่าวสารการ
ให้บริการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 26.0 และรับรู้ข่าวสารการให้บริการ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  
ร้อยละ 16.0 ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างรับรู้ข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) จากพนักงาน
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ ร้อยละ 32.0 รองลงมาไม่ได้รับรู้ข่าวสาร
การให้บริการจากโทรทัศน์เลย ร้อยละ 28.0 และรับรู้ข่าวสารการให้บริการ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
ร้อยละ 24.0 ตามล าดับ 
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 กลุ่มตัวอย่างไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
จากคนรู้จักกันเลย ร้อยละ 46.0 รองลงมารับรู้ข่าวสารการให้บริการ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 
20.0 และรับรู้ข่าวสารการให้บริการ 4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ และ 1 ครั้งต่อสัปดาห์  ร้อยละ 17.0 
ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.0 ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) จากงานแสดงสินค้า เช่น งานมอเตอร์โชว์เลย ร้อยละ 69.0 รองลงมารับรู้
ข่าวสารการให้บริการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 16.0 และรับรู้ข่าวสารการให้บริการ 2-3 ครั้งต่อ
สัปดาห์ ร้อยละ 9.0 ตามล าดับ 
 3.  ควำมคิดเห็นของลูกค้ำที่มีต่อภำพลักษณ์ของธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน)  
  ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านการรับรู้ในตราสินค้า (brand awareness) ด้านการสร้าง
ความชอบที่มากกว่า (brand preference) และด้านการสร้างความภักดีในตราสินค้า (brand 
loyalty) ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 13 ถึงตารางที่ 15 ในภาคผนวก ค 
 จากตารางที่ 13 พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ด้านการรับรู้ในตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.57) เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เรื่องธนาคารมี
ความม่ันคงปลอดภัยและน่าเชื่อถือ และเรื่องธนาคารมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และการ
ลงทุน อยู่ในระดับมาก (  = 3.76 และ 3.95 ตามล าดับ) ส่วนเรื่องธนาคารเป็นที่รู้จักและ
ยอมรับของคนท่ัวไป อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.99) 
 จากตารางที่ 14 พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ด้านการสร้างความชอบที่มากกว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.03) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไป
น้อยดังนี้ เรื่องธนาคารมีบริการทางการเงินที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการ เรื่องธนาคารมีอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากสูง น่าสนใจ และเรื่องธนาคารมีเทคโนโลยีการธนาคารที่ทันสมัย เช่น ตู้ ETM 
ใช้ตรวจสอบรายการเดินบัญชีเงินฝากและสินเชื่อเช่าซื้อได้อย่างสะดวกสบาย (  = 3.27, 3.10 
และ 2.72 ตามล าดับ) 
 จากตารางที่ 15 พบว่า ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ด้านการสร้างความภักดีในตราสินค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.23) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมากไป
น้อยดังนี้ เรื่องธนาคารติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
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เรื่องธนาคารสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และเรื่องธนาคารให้การดูแลและใส่ใจ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (  = 3.34, 3.20 และ 3.15 ตามล าดับ) 
  
 4.  ปัจจัยส่วนประสมกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสินใจใช้บริกำรธนำคำรทิสโก้ 
จ ำกัด (มหำชน) ของลูกค้ำ 
  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ของลูกค้า แบ่งเป็น 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์/ บริการ ด้านราคา ด้านการจัด
จ าหน่าย/ สถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านคน/ บุคลากร ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ 
และด้านกระบวนการ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงดังตารางที่ 16 ถึงตารางที่ 22 ใน
ภาคผนวก ค 
 จากตารางที่ 16 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/ บริการมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  
= 2.99) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เรื่องธนาคารให้บริการสินเชื่อด้านต่างๆ หลากหลาย 
เช่น เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อธุรกิจ SME อยู่ในระดับมาก (  = 3.80) เรื่องธนาคารมีบริการฝาก
เงินที่หลากหลาย เช่น เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อยู่ในระดับปาน
กลาง (  = 3.04) และเรื่องธนาคารมีเครื่อง ATM เครื่อง ETM เปิดให้บริการหลายจุด อยู่ใน
ระดับน้อย (  = 2.12)   
 จากตารางที่ 17 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.81) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมาก
ไปน้อยดังนี้  เรื่องค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินต่าง  ๆ อยู่ในอัตราที่ เหมาะสม เช่น 
ค่าธรรมเนียมบริการโอนเงิน เรื่องมีเงื่อนไขด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง และเรื่องมีเงื่อนไข
อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อต่างๆ ค่อนข้างต่ า (  = 2.85, 2.83 และ 2.75 ตามล าดับ) 
 จากตารางที่ 18 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการจัดจ าหน่าย/ สถานที่มีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 2.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากมากไปน้อยดังนี้ เรื่องที่ตั้งของธนาคารอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า เรื่องที่ตั้งของ
ธนาคารอยู่บนถนนที่มีการคมนาคมสะดวก และเรื่องที่ตั้งของธนาคารอยู่ใกล้กับสถานที่ท างาน
หรอืบ้าน (  = 3.03, 2.96 และ 2.72 ตามล าดับ) 
 จากตารางที่ 19 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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(  = 2.90) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากมากไปน้อยดังนี้ เรื่องมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อถือ
ของธนาคาร เช่น การได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ เรื่องมีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ ลูกค้า
สามารถสื่อสารกับธนาคารได้ และเรื่องมีการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
อย่างต่อเนื่อง (  = 3.01, 2.92 และ 2.70 ตามล าดับ) 
 จากตารางที่ 20 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านคน/ บุคลากรมีผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 
3.56) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมาก
ไปน้อยดังนี้ เรื่องพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น มีใจรักงานบริการ เรื่อง
พนักงานมีความรู้ น่าเชื่อถือ และเรื่องพนักงานสามารถแนะน าและช่วยเหลือลูกค้าทุกปัญหา 
เช่น การชี้แจ้งแนะน าเงื่อนไขสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร (   = 3.58, 3.56 และ 3.55 
ตามล าดับ) 
 จากตารางที่ 21 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพมีผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
(  = 3.16) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นจากมากไปน้อยดังนี้ เรื่องมีการตกแต่งสถานที่ให้ดูทันสมัยหรูหรา เรื่องมีที่นั่งพักรอรับ
บริการเพียงพอสะดวกสบาย และเรื่องที่ตั้งมีที่จอดรถสะดวกปลอดภัยและเพียงพอ (  = 3.27, 
3.14 และ 3.08 ตามล าดับ) 
 จากตารางที่ 22 พบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการมีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.17) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นจากมาก
ไปน้อยดังนี้ เรื่องมีขั้นตอนการฝาก-ถอนอย่างเป็นระบบ เรื่องพนักงานมีการทักทายต้อนรับ
เสมอ และเรื่องมีการให้บริการที่รวดเร็วและมีความถูกต้อง (  = 3.29, 3.15 และ 3.08 
ตามล าดับ) 
  สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ 

1.  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน) จากวิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เอกสารประชาสัมพันธ์ของธนาคาร คนรู้ จักกัน 
และงานแสดงสินค้าเลย แต่ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากพนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) 4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์
หน้าธนาคาร 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  
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2.  โดยภาพรวม ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ด้านการรับรู้ในตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสร้างความชอบที่มากกว่า และ
ด้านการสร้างความภักดีในตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง 

3.  ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านคน/ บุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในระดับมาก ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์/ บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย/ สถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่ง
น าเสนอทางกายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ของลูกค้าในระดับปานกลาง 

3.2.2  สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพจากการสัมภาษณ์คุณเริงศักดิ์ ปึง
ยั่งยืน ต าแหน่งผู้จัดการสาขาอาคารภคินท์ และคุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ต าแหน่ง Head of 
training and learn center (TLC) ผู้วิจัยสรุปผลการสัมภาษณ์ดังนี้ 
 1.  แนวโน้มสถานการณ์การแข่งขันของตลาดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ต่างๆใน
ปัจจุบันเป็นอย่างไร  
  คุณเริงศักดิ์  ปึงย่ังยืน ให้ข้อมูลว่า ส าหรับสถานการณ์การแข่งขันของตลาดเงินฝาก
ปัจจุบัน ถือว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านRateและเงื่อนไขที่
Flexibility เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ ส่วนของทิสโก้จะเน้นจับกลุ่มระดับกลางถึง
ระดับสูง ซึ่งตอนน้ีทิสโก้เน้นการโฆษณาทางโทรทัศน์ทางด้านการสร้างแบรนด์มากกว่า เริ่มจาก
การให้คนท่ัวไปรู้จักทิสโก้ก่อน  
 2.  อัตราการเติบโตด้านเงินฝากของธนาคารทิสโก้ในอนาคตมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
  คุณเริงศักดิ์  ปึงยั่งยืน ให้ข้อมูลว่า มีนโยบายในการท าโฆษณาเพื่อให้บุคคลทั่วไป
รู้จัก และมีนโยบายในการขยายสาขาทั่วประเทศที่มากขึ้นก็จะส่งผลให้มีแนวโน้มทางด้านเงิน
ฝากที่มากขึ้นตามไปด้วย แต่ว่าหากเป็นแนวโน้มหรือนโยบายทางด้านเงินฝากที่มากกว่านี้ไม่
สามารถให้ข้อมูลได้ เพราะมันเป็นนโยบายภายในท่ี Confidential อยู ่
 3.  จุดแข็ง จุดอ่อนของ ธนาคารทิสโก้ คืออะไร  
  คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ให้ข้อมูลว่า ทิสโก้ได้ก่อตั้งเป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกใน
ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2512 เป็นระยะเวลา 43 ปี ถือว่ามีความม่ันคงมากพอสมควร และได้รับ
รางวัลต่างๆมากมายเช่น บริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ปี2011 
ประกอบกับทิสโก้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารงานในทุกๆด้าน เช่น ทางด้านการลงทุนใน
กองทุน หรือหุ้นต่างๆ และจุดแข็งทางด้านความม่ันคง จุดอ่อน จะเป็นเรื่องสาขาของทิสโก้ยัง
น้อยอยู่ อาจจะเข้าถึงลูกค้าได้ยาก แต่ก็มีนโยบายในการเร่งขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ  
 4.  โอกาส อุปสรรคของ ธนาคารทิสโก้ คืออะไร 
  คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ให้ข้อมูลว่า โอกาสทางธุรกิจ คือการที่รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนทางด้านธุรกิจธนาคารในทุกยุคทุกสมัยรัฐบาล คือ นโยบายรถคันแรกและบ้านหลัง
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แรก จะได้รับหักลดหย่อนภาษี ก็มีส่วนช่วยในการกระตุ้นกลุ่มลูกค้าให้ใช้บริการสินเชื่อธนาคาร
ได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย ส่วนอุปสรรคคือคู่แข่งขันทางด้านธุรกิจน้ีมีค่อนข้างมาก 
 5.  ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดกลยุทธ์อย่างไร ด้านการสร้างแบรนด์ทิสโก้ให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับ 
  คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ให้ข้อมูลว่าการก าหนดกลยุทธ์ นโยบายหลักๆ คือกล
ยุทธ์ IMC ทิสโก้เน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก จึงได้เริ่มมีการใช้เครื่องมือทางด้านการ
โฆษณาทางสื่อต่างๆเข้ามาช่วย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา ต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของ
บุคคลทั่วไป และเน้นการท า CSR กับลูกค้า เช่น มีการติดต่อลูกค้าโดยการส่งจดหมายเพื่อการ
โฆษณาproductใหม่ หรือมีการติดต่อดูแลให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าทางด้านลงทุน ให้มีฟังสัมนา
หัวข้อการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านลงทุนฟรี เป็นต้น  
 6.  ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆไว้
อย่างไร 
  คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ให้ข้อมูลว่าในส่วนของทิสโก้เน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มของแต่ละ product ซึ่งเราจะมีการก าหนดกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน ไม่ได้เหมือนกับคู่แข่ง
โดยทั่วไปที่อาจจะต้องการเจาะในทุกระดับ ก็ท าให้ได้ลูกค้าที่ไม่มีอัตราไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่า 
 7.  ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านกลุ่มเป้าหมายของตลาดเงินฝากไว้อย่างไร
ในปี 2555 
  คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ให้ข้อมูลว่ากลยุทธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมคือกลุ่มเป้าหมาย
ของตลาดเงินฝาก เราเน้นเจาะตลาดระดับกลางถึงระดับบนเป็นหลัก เพราะตลาดระดับนี้มี
Volume ต่อรายท่ีค่อนข้างสูง  
 8.  ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการแข่งขันตลาดเงินฝากไว้อย่างไรในปี 
2555 
  คุณเริงศักดิ์  ปึงยั่งยืน ให้ข้อมูลว่า ยังมีปริมาณเงินฝากในระดับหนึ่ง แต่จะเน้นการ
ท าการตลาดและเจาะตลาดกับสินเชื่อรถยนต์ หรือทางด้านกองทุนต่างๆมากว่า แต่ทางด้านเงิน
ฝากก็ต้องเพิ่มขึ้นที่สามารถอยู่ในธุรกิจได้ เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของสาขามากขึ้นเร่ือยๆ 
 
3.3 กำรสรุปผลตำมกระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ 

 
 3.3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (PEST Analysis) 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST Analysis) เป็นสภาพแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 4 ประการ อัน
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ได้แก่ (1) กฎหมายและการเมือง (Political and Legal) (2) เศรษฐกิจ (Economic) (3) สังคม
และวัฒนธรรม (Social Cultural)  (4) เทคโนโลยี (Technology) สามารถอธิบายได้ดังนี้  
  1)  กฎหมำยและกำรเมือง (Political and Legal) 
  การด าเนินธุรกิจของสถาบันการเงินมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตโดยรวมของ
ประเทศ ซึ่งการก าหนดนโยบายของรัฐบาล หากมีการก าหนดนโยบายที่สอดคล้องและ
เอื้ออ านวยต่อโอกาสในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันนโยบายท่ีรัฐบาลได้มีการสนับสนุนธุรกิจของ
สถาบันการเงินอย่างเห็นได้ชัดคือ นโยบายรถคันแรก และบ้านหลังแรก  ซึ่งเป็นการกระตุ้น
ยอดขาย และที่ส าคัญสถาบันการเงินอย่างธนาคารทิสโก้เอง ก็ได้รับประโยชน์จากนโยบายทั้ง2
ประเภทในข้างต้น เนื่องจากทิสโก้มีการให้บริการสินเชื่อทั้ง2ประเภท เป็นโอกาสในการเพิ่มยอด
จัดสินเชื่อได้อีกด้วย  
  2)  เศรษฐกิจ (Economic) 
  เนื่องจากในปัจจุบันเกิดสภาพเศรษฐกิจตกต่ า ซึ่งได้รับผลกระทบจากวิกฤติ
เศรษฐกิจทั่วโลก ท าให้ส่งผลกระทบกับธุรกิจทุกภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งประเทศไทยได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติอุทกภัยอย่างหนัก จากการศึกษาข้อมูลของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า
ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจจากปัญหาราคาน้ ามัน ภาวะเงินเฟ้อ 
แนวโน้มการชะลอตัวของการส่งออก การแข็งตัวของค่าเงินบาท รวมทั้งการอ่อนค่าของเงินดอล
ล่าร์สหรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าหลายรายการมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น ผู้บริโภคจะลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น รวมทั้งธุรกิจสถาบันการเงิน โดยกลุ่มลูกค้าของสถาบันการเงินมีความ
ระมัดระวังในการใช้จ่าย เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอันเกิดมาจากสภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลให้กลุ่ม
ลูกค้ามีอัตราความสามารถในการออมเงินลดลง ซึ่งอาจกระทบต่อยอดเงินฝากของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ยังสามารถส่งผลให้กลุ่มลูกค้ามีความระมัดระวังในการก่อหนี้หรือการใช้บริการ
สินเชื่อต่างๆ  
  3)  สังคมและวัฒนธรรม (Social Cultural) 
  สังคมไทยมีวัฒนธรรมในการให้ความส าคัญกับระบบอาวุโส หรือให้ความส าคัญกับ
บุคคลหรือสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือและมีความม่ันคงเป็นอย่างมาก ทั้งนี้สถาบันการเงินก็
เช่นเดียวกัน หากเป็นสถาบันการเงินที่เปิดกิจการมายาวนาน และมีความม่ันคงในการด าเนิน
ธุรกิจมา ก็จะได้รับความเชื่อม่ันจากนักลงทุนหรือผู้ใช้บริการ ประกอบกับสังคมไทยเป็นสังคมที่
นิยมการพูดหรือบอกต่อ ดังนั้นหากเป็นสถาบันการเงินที่เป็นบรรษัทภิบาลที่ดีด้วยแล้ว ก็จะ
ได้รับการแนะน าปากต่อปากของกลุ่มลูกค้าหรือนักลงทุนให้มาใช้บริการมากขึ้นเร่ือยๆ  
  4)  เทคโนโลยี (Technology) 
  การพัฒนาของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีมีบทบาทใน
การด าเนินธุรกิจมากขึ้น การมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับธุรกิจสถาบันการเงินมี
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ความส าคัญเป็นอย่างมาก อาทิ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ท าให้กลุ่มลูกค้าสามารถเข้าถึงการ
บริการของสถาบันการเงินได้ง่าย และสามารถด าเนินการทางด้านธุรกรรมต่างๆอย่างสะดวก 
เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้เวลาน้อยแต่มีประสิทธิภาพในการติดต่อหรือ
ด าเนินการสินเชื่อหรือการลงทุนต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สถาบันการเงินของเรา และท าให้สามารถแข่งขันในธุรกิจจนกลายเป็นผ้ าทางด้านธุรกิจได้ใน
อนาคต 
  
 3.3.2 กำรวิเครำะห์สภำพกำรแข่งขันในอุตสำหกรรม ( Five Forces Analysis 
Model) 
  การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมธุรกิจสถาบันการเงินสามารถอธิบาย
ได้ดังนี ้
  1) ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งขันภำยในธุรกิจเดียวกัน (Threat of intense segment 
Rivalry) (สูง) 
  ปัจจุบันสภาพการแข่งขันในธุรกิจเดียวกันของธุรกิจสถาบันการเงิน มีการแข่งขันสูง 
ทางด้านการแข่งขันการให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงเพื่อแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเงินฝาก 
รวมทั้งการแข่งขันทางด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่หลายสถาบันการเงินเสนอเงื่อนไขจูงใจให้มา
ใช้สินเชื่อ เช่น ไม่ต้องมีเงินดาวน์ ไม่ต้องใช้ผู้ค้ า เป็นต้น 
  2)  ภัยคุกคำมจำกคู่แข่งรำยใหม่ (Threat of new entrants) (ต่ ำ) 
  เนื่องจาก ธนาคารทิสโก้เป็นธุรกิจสถาบันการเงินที่ด าเนินธุรกิจมานาน คู่แข่งขัน
รายใหม่ๆ สามารถเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ค่อนข้างยาก และผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาลงทุน
จะต้องเผชิญกับอุปสรรค 3 ด้านด้วยกันคือ  
   (1)  อุปสรรคด้านต้นทุน เนื่องจากธนาคารทิสโก้เป็นธุรกิจสถาบันการเงินที่
ด าเนินธุรกิจมานานจึงสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนได้ดี  และสามารถควบคุน
ต้นทุนได้ดีกว่าผู้ประกอบการรายใหม่ 
   (2)  อุปสรรคด้านภาพพจน์ และความภักดีของลูกค้า ธนาคารทิสโก้เป็น
สถาบันการเงินที่ได้รับความไว้วางใจล่าเชื่อถือในสายตากลุ่มลูกค้าหรือนักลงทุนเป็นอย่างมาก 
จากที่ผ่านมาได้รับรางวัลมากมายทางด้านการบริหารบรรษัทภิบาลที่ดี ดังนั้นผู้ประกอบการราย
ใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดต้องมีความสามารถในการท าให้ธุรกิจตนเอง มีความแตกต่างจากธุรกิจ
สถาบันการเงินเดิม (Product Differentiation) อย่างเห็นได้ชัดเจน จึงจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้ 
   (3)  อุปสรรคด้านเงินลงทุน เนื่องจากธุรกิจสถาบันการเงินต้องใช้เงินลงทุนสูง
ในการเข้ามาในธุรกิจ จึงถือว่าคู่แข่งเข้ามาได้ยากในธุรกิจนี้ 
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  3)  ภัยคุกคำมจำกสินค้ำทดแทน (Threat of substitute products) (สูง) 
  กรณีบริการทางด้านเงินฝาก กลุ่มลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการอื่นทดแทนการฝาก
เงินได้ เช่น การร าเงินไปซื้อพันธบัตรต่างๆ การน าเงินไปลงทุนในหุ้น หรือการซื้อกองทุนต่างๆ
แทน ซึ่งเป็นการลงทุนที่ให้อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก แต่ก็มีความเสี่ยงท่ีสูงกว่าเช่นกัน 
  4)  ภัยคุกคำมจำกกำรเพิ่มอ ำนำจต่อรองของผู้ซื้อ (Threat of buyers 
growing bargaining power) (สูง) 
  จากการที่ปัจจุบันมีการแข่งขันในธุรกิจสถาบันการเงินกันอย่างรุนแรง เนื่องจากมี
ผู้ประกอบการจ านวนมาก กลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้บริการอย่างหลากหลาย 
ทั้งทางด้านการที่กลุ่มลูกค้าสามารถเปรียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝากได้จากหลายธนาคาร หรือการ
ที่ผู้ใช้บริการสามารถเปรียบอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ต่ าที่สุดและข้อเสนอเงื่อนไขที่ดี
ที่สุด จึงถือว่ากลุ่มลูกค้ามีอ านาจต่อรองค่อนข้างสูง 
  5)  ภัยคุกคำมจำกกำรเพิ่มอ ำนำจต่อรองของ Suppliers (Threat of suppliers 
growing bargaining Power) (ต่ ำ) 
  เนื่องจากปัจจุบันมีธุรกิจ Suppliers ทางด้านสถาบันการเงินเกิดขึ้นจ านวนมากซึ่ง
ส่งผลให้สถาบันการเงินสามารถต่อรองกับ Suppliers ต่างๆอยู่ในระดับต่ า เช่น Suppliers ธุรกิจ
จัดซื้อจัดหากระดาษพิมพ์ หรืออุปกรณ์ส านักงานต่างๆมีจ านวนมาก ทางสถาบันการเงินเองจึง
สามารถเปรียบเทียบข้อเสนอที่ดีที่สุดในการเลือก Suppliers นั้นๆ 
 
 3.3.3 กำรวิเครำะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส และอุปสรรคของธุรกิจ (SWOT 
Analysis) 
   จุดแข็ง (Strength) 
   (S1) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน)ด าเนินธุรกิจมานาน 43 ปี มีความม่ันคง มี
เชี่ยวชาญธุรกิจทางด้านการเงิน และการลงทุน  
   (S2) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ เป็นการ
รับรองคุณภาพทางด้านการบริการทางการเงินและการลงทุน  
    (S3) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) มีการฝีกอบรมพนักงานเป็นประจ า โดยมี
แผนก Training and Learn Center (TLC) โดยเฉพาะ 
   จุดอ่อน (Weakness) 
   (W1) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน)มีสาขาน้อย ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ยาก  
   (W2) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) มีการลงทุนโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่เป็นที่รู้จักและจดจ าอย่างแพร่หลาย  
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   โอกำส (Opportunity) 
   (O1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน รถคันแรกและบ้านหลังแรก สามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ ท าให้จูงใจให้ผู้บริโภคมาใช้บริการกับธนาคาร  
   (O2) ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว มีผลท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการ
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการออมเงินมากขึ้น เป็นโอกาสที่ธนาคารทิสโก้จะท า
ตลาดด้านเงินฝากเพิ่มมากขึ้น  
   (O3) เศรษฐกิจประเทศไทยยังสามารถขยายตัวได้อีก เป็นโอกาสที่ธนาคาร
ทิสโก้ท าตลาดสนันสนุนเรื่องการลงทุนต่างๆ 
   อุปสรรค (Threat) 
   (T1) สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน และมีความรุนแรง  
   (T2) คู่แข่งขันมีมากและมีการท าการตลาดที่ต่อเนื่องส่งผลให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับมากกว่าธนาคารทิสโก้  
 
3.4 กำรก ำหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)  
 
 1)  กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
 
  แนวทำงเลือกที่ 1 กลยุทธ์กำรเจริญเติบโต (Growth Strategy)  
  เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยการ ใช้ความม่ันคงของธนาคารที่มีความม่ันคงและ
เชี่ยวชาญ  จากการวิเคราะห์พบว่าธนาคารทิสโก้ มีศักยภาพในการด าเนินธุรกิจด้านการเงิน
และการลงทุนเป็นอย่างดี  
  ซึ่งธนาคารทิสโก้ ยังมีโอกาสในการท าการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นได้อีก อันเนื่องมาจาก
การที่รัฐบาลมีนโยบายสนันสนุนการออกรถคันแรกและบ้านหลังแรกได้รับการลดหย่อนภาษี  
  โดยธนาคารทิสโก้  จะด าเนินงานเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่ม  และเพิ่มส่วนแบ่ง
ทางการตลาด โดยการขยายสาขาของธนาคารเพิ่มมากขึ้น 
  ข้อดี 

1 มีส่วนแบ่งทางการตลาด และฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น  
2 สามารถเพิ่มราคาหุ้นให้สูงขึ้น 
3 สร้างการรับรู้ต่อตราสินค้าอย่างต่อเนื่อง 
4 เพิ่มช่องทางการให้บริการให้ครอบคลุมกับความต้องการที่หลากหลายเพื่อ   

 โอกาสทางการตลาดของบริษัทที่มากขึ้น 
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  ข้อเสีย 
1 ใช้เงินลงทุนสูงเพื่อพัฒนาบุคลากร และการขยายสาขา 

  
 แนวทำงเลือกที่ 2 กลยุทธ์คงที่หรืออยู่กับที่ (Stable Strategy)  
  เป็นการก าหนดกลยุทธ์โดยการใช้ความเข้มแข็งภายในธนาคารทิสโก้ หลีกเลี่ยงสิ่ง
กีดขวางที่เป็นอุปสรรคจากภายนอก (ST Strategies) เนื่องจากในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจเกิด
การชะลอตัว สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน มีผลท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการจับจ่าย
ใช้  สอยมากขึ้น จึงท าให้ธนาคารคู่แข่งที่มีขนาดใหญ่กว่ามีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง โดย
การแข่งขันด้านดอกเบี้ยเงินฝาก และการน าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม ่    

 ข้อดี  
1 ไม่มีความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากไม่มีการลงทุนเพิ่ม 
2 การปรับปรุงระบบการท างานภายใน ส่ งผลให้กระบวนการท างานมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 
3 สามารถเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการได้ 
4  ท าให้มีความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล  

 ข้อเสีย  
1. ท าให้เสียโอกาสในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด และขยายฐานไปยังกลุ่มลูกค้า

ใหม่ ๆ 
 2. ขาดโอกาสในการเจริญเติบโต    
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3.4.1 ตำรำงที่ 5 TOWS Matrix ก ำหนดทำงเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กร (Corporate Strategy) 
  
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
(S1) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน)
ด าเนินธุรกิจมานาน 43 ปี มีความมั่นคง 
มีเชี่ยวชาญธุรกิจทางด้านการเงิน และ
การลงทุน  
(S2) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) 
ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ เป็นการ
รับรองคุณภาพทางด้านการบริการทาง
การเงินและการลงทุน  
(S3) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) มี
การฝีกอบรมพนักงานเป็นประจ า โดยมี
แผนก Training and Learn Center 
(TLC) โดยเฉพาะ 

 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
(W1) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน)มี
สาขาน้อย ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ยาก  
(W2) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) มี
ก า ร ล ง ทุ น โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ ก า ร
ประชาสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย ท าให้ไ ม่
เป็นที่รู้จักและจดจ าอย่างแพร่หลาย  
 
 

โอกำส (Opportunities) 
(O1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน รถคัน
แรกและบ้านหลังแรก สามารถลดหย่อน
ภาษีได้ ท าให้จูงใจให้ผู้บริโภคมาใช้
บริการกับธนาคาร  
(O2) ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจชะลอ
ตัว มีผลท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการ
จับจ่ายใช้สอยมากขึ้น ส่งผลให้ผู้บริโภค
มีการออมเงินมากขึ้น เป็นโอกาสที่
ธนาคารทิสโก้จะท าตลาดด้านเงินฝาก
เพิ่มมากขึ้น  
(O3) เศรษฐกิจประเทศไทยยังสามารถ
ขยายตัวได้อีก เป็นโอกาสที่ธนาคารทิส
โก้ท าตลาดสนันสนุนเรื่องการลงทุน
ต่างๆ 

กลยุทธ์  SO Strategy 
ธนาคารทิสโก้มีความมั่งคง และเชี่ยญ
ชาญการบริการทางการเงิน และได้
รางวัลรับรอง และขณะเดียวกันรัฐบาลมี
การสนับสนุนบ้านหลังแรกกับรถคันแรก
ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้  รวมทั้ ง
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ที่ จ ะ ข ย า ย ตั ว เ พิ่ ม ขึ้ น
(S1+S2+O1+O2+O3) 
 
 
: ทำงเลือกกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์กำรเจริญเติบโต 
 แบบกำรขยำยตัวในระดับเดียวกัน   
 

 
 

กลยุทธ์  WO Strategy 
ธนาคารทิสโก้มีสาขาน้อย และลงทุนกับ
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์น้อยจึงไม่
เป็ นที่ รู้ จั ก อย่ า ง แพร่ หลาย  แต่ ใ น
ขณะเดียวกันรัฐบาลมีการสนับสนุนบ้าน
หลั ง แ ร กกั บร ถคั น แ รกที่ ส าม า รถ
ลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งเศรษฐกิจที่จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น  
(W1+W2+O1+O2+O3) 
 
: ทำงเลือกกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์คงที่(Stable Strategy) 

อุปสรรค (Threats) 
(T1) สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่แน่นอน 
และมีความรุนแรง  
(T2) คู่แข่งขันมีมากและมีการท าการตลาด
ท่ีต่อเนื่องส่งผลให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ
มากกว่าธนาคารทิสโก้  

กลยทุธ์  ST Strategy 
ธนาคารทิสโก้มีความมั่งคง และเชี่ยญชาญ
การบริการทางการเงิน และได้รางวัลรับรอง 
แต่สถาณการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน 
ประกอบกับคู่แข่งเป็นท่ีรู้จักมากกว่า 
(S1+S2+T1+T2) 
: ทำงเลือกกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์คงที่(Stable Strategy) 
 

กลยทุธ์  WT Strategy 
ธนาคารทิสโก้มีสาขาน้อย และลงทุนกับการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์น้อยจึงไม่เป็นท่ีรู้จัก
อย่า งแพร่หลายและสถาณการณ์ทาง
การเมืองไม่แน่นอน ประกอบกับคู่แข่งเป็นท่ี
รู้จักมากกว่า 
(W1+W2+T1+T2) 
: ทำงเลือกกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์คงที่(Stable Strategy) 
 

ตารางที่ 5 ตารางTOWS Matrix ก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ในระดับองค์กร (Corporate Strategy) 

 ปัจจยัภำยใน 
Internal Factor 

 ปัจจยัภำยนอก 
External Factor 
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 กำรตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมำะสมระดับองค์กร 
  ในการเลือกกลยุทธ์นั้น ไม่จ าเป็นเสมอไปที่จะต้องเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด (Best 
Strategy) แต่ต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด (Optimal Strategy) เนื่องจากต้องดูความเป็นไป
ได้ของกลยุทธ์และความสอดคล้องกับเงื่อนไขขององค์กรเอง 
  จากการศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของธนาคารทิสโก้ ทั้งที่เป็น
สภาพแวดล้อมทั่วไป และสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานต่างๆ ดังได้กล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้
ศึกษาพบว่ากลยุทธ์ระดับองค์กร ที่เหมาะสมกับธนาคารทิสโก้ ในการที่จะได้มาซึ่งสิ่งที่เหมาะสม
และจ าเป็นในการน ามาปรับใช้ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน คือ 
  แนวทำงเลือกที่ 1  กลยุทธ์กำรเจริญเติบโต (Growth Strategy)  
  มุ่งเน้นด้านความเชี่ยวชาญ ทางด้านการให้บริการด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการ
ทางการเงินของธนาคารทิสโก้  จะด าเนินงานเพื่อการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยการเพิ่ม
ยอดขาย และส่วนแบ่งทางการตลาดควบคู่ไปกับสร้างแบรนด์ของทิสโก้ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
โดยเน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน (Horizontal Integration Strategy)  เป็นการสร้าง
การเติบโตด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการบริการ ที่สอดคล้องกับของเดิม และการขยาย
สาขาธนาคารเพิ่มมากขึ้น เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และสามารถตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
  
 2)  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) ของหน่วย Banking Operation 
 
  แนวทำงเลือกที่ 1   กลยุทธ์กำรมุ่งเน้น ( Focus Strategy) 
  เป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่ธนาคารทิสโก้มุ่งที่ความต้องการของลูกค้าในตลาดย่อยที่มี
ความแตกต่างจากตลาดรวมเป็นหลัก โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่ เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคเฉพาะเจาะจงมีความแตกต่างมากขึ้น เพื่อสามารถสนองตอบความต้องการของตลาด
เฉพาะได้ เช่น การเจาะตลาดกลุ่มคนวัยท างานที่มีฐานะ การสร้างความแตกต่างนี้จะเป็นการ
สร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าของลูกค้าในตลาดย่อยได้ และจะสามารถสร้างผลก าไรสูง
ให้แก่ธนาคาร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับความเชื่อถือ และความพึง
พอใจในการใช้บริการจากลูกค้า เป็นต้น 
  ข้อดี 

1 มีความยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย และมีทิศทางชัดเจน 
2 ธนาคารสามารถแข่งขันในตลาดเล็กมีประสิทธิภาพมากกว่าตลาดใหญ่ที่มีคู่   

 แข่งขันจ านวนมาก 
3 ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้าได้ง่าย 
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  ข้อเสีย 
1 ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป 

 
  แนวทำงเลือกที่ 2  กลยุทธ์กำรสร้ำงควำมแตกต่ำง (Differentiation Strategy) 
  เป็นกลยุทธ์การแข่งขันที่บริษัทฯ มุ่งตลาดเป้าหมายกว้าง โดยการสร้างมูลค่าต่าง ๆ 
ให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน เทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมทั้งการบริการที่แตกต่างเหนือความ
คาดหวังให้กับลูกค้า เป็นต้น การมีความแตกต่างที่โดดเด่นของบริษัทฯ นี้ จะช่วยสร้างความ
ภักดีให้กับลูกค้าต่อตราผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะลดความไวต่อราคาของลูกค้าเอง และบริษัทก็สามารถ
สร้างผลก าไรที่สูง และป้องกันการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้ประกอบการรายใหม่ๆ ได้ 
  ข้อดี 

1 คู่แข่งที่เข้ามาใหม่ต้องเอาชนะกลุ่มลูกค้าที่ซ่ือสัตย์ต่อตราสินค้าเดิม 
2   ลูกค้าที่ซ่ือสัตย์จะไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงราคา 
3 สร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ให้ แก่ตราสินค้า 
4 โอกาสในการน าเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้า 
5 สร้างฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 
6 กระตุ้นยอดขายและก าไรให้บริษัท 

  ข้อเสีย 
1 คู่แข่งใช้กลยุทธ์เดียวกัน ผลจะเสมอทุกฝ่าย 
2 กลุ่มเป้าหมายมีความชอบที่แตกต่างกัน 

 
   
 
   



 

63 

3.4.2 ตำรำงที่ 6 TOWS Matrix ก ำหนดทำงเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) และ
ระดับหน้ำที่ (Function Strategy) 
  
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
(S1) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน)ด าเนิน
ธุรกิจมานาน 43 ปี มีความมั่นคง มี
เชี่ยวชาญธุรกิจทางด้านการเงิน และการ
ลงทุน  
(S2) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) ได้รับ
รางวัลจากสถาบันต่างๆ เป็นการรับรอง
คุณภาพทางด้านการบริการทางการเงินและ
การลงทุน  
(S3) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) มีการฝีก
อบรมพนักงานเป็นประจ า โดยมีแผนก 
Training and Learn Center (TLC) 
โดยเฉพาะ 

 
 

จุดออ่น (Weakness) 
(W1) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน)มีสาขา
น้อย ท าให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ยาก  
(W2) ธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) มีการ
ลงทุนโฆษณาและการประชาสัมพัน ธ์
ค่อนข้างน้อย ท าให้ไม่เป็นท่ีรู้จักและจดจ า
อย่างแพร่หลาย  
 
 

โอกำส (Opportunities) 
(O1) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุน รถคันแรก
และบ้านหลังแรก สามารถลดหย่อนภาษีได้ 
ท าให้จูง ใจให้ ผู้บริ โภคมาใช้บริการกับ
ธนาคาร  
(O2) ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว มี
ผลท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการจับจ่ายใช้
สอยมากข้ึน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการออมเงิน
มากข้ึน เป็นโอกาสท่ีธนาคารทิสโก้จะท า
ตลาดด้านเงินฝากเพิ่มมากข้ึน  
(O3) เศรษฐกิจประเทศไทยยังสามารถ
ขยายตัวได้อีก เป็นโอกาสท่ีธนาคารทิสโก้
ท าตลาดสนันสนุนเรื่องการลงทุนต่างๆ 
 

กลยทุธ์  SO Strategy 
ธนาคารทิสโก้มีความมั่นคงและเชี่ยญชาญ
การบริหารทางการเงิน และพนักงานมีการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า ประกอบกับโอกาสท่ี
รัฐบาลสนันสนุน กับเศรษฐกิจท่ีจะขยายตัว
เพิ่มขึ้น 
(S1+S3+O1+O2+O3) 
 
: ทำงเลือกกลยุทธ์ 
 กลยทุธ์กำรสรำ้งควำมแตกต่ำง 
  กลยุทธก์ำรมุง่เน้น 
   กลยทุธ์สว่นผสมทำงกำรตลำด 
 
 

 

กลยทุธ์  WO Strategy 
ธนาคารทิสโก้มีสาขาน้อย และลงทุนกับการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์น้อยจึงไม่เป็นท่ีรู้จัก
อย่างแพร่หลาย แต่ในขณะเดียวกันรัฐบาลมี
การสนับสนุนบ้านหลังแรกกับรถคันแรกท่ี
สามารถลดหย่อนภาษีได้ รวมทั้งเศรษฐกิจท่ี
จะขยายตัวเพิ่มขึ้น  
(W1+W2+O1+O2+O3) 
 
: ทำงเลือกกลยุทธ์ 
 กลยทุธ์กำรสรำ้งควำมแตกต่ำง 
  กลยุทธก์ำรมุง่เน้น 
 
 
 

อุปสรรค (Threats) 
(T1) สถานการณ์ทางการเมืองท่ีไม่แน่นอน 
และมีความรุนแรง  
(T2) คู่แข่งขันมีมากและมีการท าการตลาดที่
ต่อเนื่องส่งผลให้ เป็นท่ีรู้จักและยอมรับ
มากกว่าธนาคารทิสโก้  

กลยทุธ์  ST Strategy 
ธนาคารทิสโก้มีความมั่งคง และเชี่ยญชาญ
การบริการทางการเงิน และพนักงานมีการ
ฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า แต่สถาณการณ์ทาง
การเมืองไม่แน่นอน ประกอบกับคู่แข่งเป็นท่ี
รู้จักมากกว่า 
(S1+S2+T1+T2) 
: ทำงเลือกกลยุทธ์ 
  กลยุทธก์ำรแบ่งสว่นตลำด 

กลยทุธ์  WT Strategy 
ธนาคารทิสโก้มีสาขาน้อย และลงทุนกับการ
โฆษณา ประชาสัมพันธ์น้อยจึงไม่เป็นท่ีรู้จัก
อย่ างแพร่หลายและสถาณการณ์ทาง
การเมืองไม่แน่นอน ประกอบกับคู่แข่งเป็นท่ี
รู้จักมากกว่า 
(W1+W2+T1+T2) 
: ทำงเลือกกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์กำรแบ่งส่วนตลำด 
 

ตารางที่ 6 แสดง TOWS Matrix ก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (Business Strategy) และระดับ
หน้าที่ (Function Strategy)

 ปัจจยัภำยใน 
Internal Factor 

 ปัจจยัภำยนอก 
External Factor 



 

64 

  กำรตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมำะสมระดับธุรกิจ 
  ผู้ศึกษาพบว่ากลยุทธ์ระดับธุรกิจ ที่เหมาะสมกับธนาคารทิสโก้ ในการที่จะได้มาซึ่ง
สิ่งที่เหมาะสมและจ าเป็นในการน ามาปรับใช้ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน คือ 
  แนวทำงเลือกที่ 1   กลยุทธ์กำรมุ่งเน้น ( Focus Strategy) 
  เป็นกลยุทธ์การแข่งขันสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกับความแตกต่าง( 
Focused Differentiation Strategy )โดยที่ธนาคารทิสโก้มุ่งที่ความต้องการของลูกค้าในตลาด
ย่อยที่มีความแตกต่างจากตลาดรวมเป็นหลัก โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะสมกับ
ผู้บริโภคเฉพาะเจาะจงมีความแตกต่างมากขึ้น เพื่อสามารถสนองตอบความต้องการของตลาด
เฉพาะได้ เช่น การเจาะตลาดกลุ่มคนวัยท างานที่ มีฐานะ การสร้างความแตกต่างนี้จะเป็นการ
สร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าของลูกค้าในตลาดย่อยได้ และจะสามารถสร้างผลก าไรสูง
ให้แก่ธนาคาร ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับความเชื่อถือ และความพึง
พอใจในการใช้บริการจากลูกค้า เป็นต้น 
 
 3)  กลยุทธ์ระดับหน้ำที่ (Functional Strategy) ของผลิตภัณฑ์เงินฝำกซุปเปอร์
ออมทรัพย์ 
   
  กำรตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมำะสมระดับธุรกิจ 
  ผู้ศึกษาพบว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่ ที่เหมาะสมกับธนาคารทิสโก้ ในการที่จะได้มาซึ่ง
สิ่งที่เหมาะสมและจ าเป็นในการน ามาปรับใช้ภายใต้สภาวการณ์แข่งขันท่ีรุนแรงในปัจจุบัน คือ 
 
  กระบวนกำรบริหำรตรำสินค้ำเชิงกลยุทธ์(Strategic Brand Management) 
  เป็นการบริหารตราสินค้าเพื่อให้ตราสินค้าเติบโตและรักษาคุณค่าตราให้ยั่งยืน ตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

1. กำรก ำหนดและกำรสร้ำงต ำแหน่งตรำสินค้ำ ( Identifying and 
Establishing Brand Positioning) ก าหนดต าแหน่งที่มีคุณค่าในจิตใจของลูกค้า โดยสร้างการ
สร้างต าแหน่งของทิสโก้ที่มีความเชี่ยวชาญ และความม่ังคง ทางด้านธุรกิจการเงินมานาน โดย
ใช้สโลแกน   “ทิสโก้ออกแบบความม่ังคั่งให้ชีวิต” เพื่อให้เกิดการรับรู้ต่อตราสินค้ากับธนาคารทิส
โก้ ที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ และความม่ันคง 

2. กำรวำงแผนและกำรปฎิบัติกำรกำรตลำดด้ำนตรำสินค้ำ(Planning and 
Implementing Brand Marketing) เป็นการก าหนดกลยุทธ์การตลาดของตราสินค้า 
ประกอบด้วย 
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2.1 กลยุทธ์ด้ำนตรำสินค้ำ(Brand Strategy) ธนาคารทิสโก้ใช้โลโก้ เป็น
ตัวหนังสือภาษาอังกฤษ สีฟ้าสามารถสังเกตและจดจ าได้โดยง่าย 

  และพนักงานควรสวมเครื่องแบบของธนาคารที่มีโลโก้ของธนาคาร     
ทิสโก้อย่างเป็นระเบียบเคร่งครัด เพื่อเป็นการสื่อสารออกมาในความพร้อมความเป็นมืออาชีพ
อย่างแท้จริง 

2.2  กลยุทธ์กำรส่งเสริมกำรตลำด (Promotion Strategy) ประกอบด้วย 
1) กลยุทธ์การโฆษณา (Advertising Strategy) ธนาคารทิสโก้
ควรใช้พรีเซ็นเตอร์ที่เป็นนักธุรกิจที่ประสพความส าเร็จ มาท าโฆษณา
ผ่านสื่อต่างๆ และการโฆษณาจะเน้นชื่อตราสินค้าของธนาคารทิสโก้ 
และสโลแกนของธนาคารทิสโก้ ให้เกิดการจดจ าและยอมรับ 
2) กลยุทธ์การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion Strategy) เช่น
การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ ส าหรับลูกค้าที่แนะน าลูกค้าใหม่
มาเปิดบัญชีเพิ่มอีกตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป และขึ้นเป็นไปตามขั้นบันได 

2.3 กลยุทธ์ด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำย (Place Strategy) สาขาต่างๆของ
ธนาคารทิสโก้ มีป้ายโลโก้ของธนาคารติด ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ชัด 

3.  กำรวัดผลและกำรสร้ำงกำรปฎิบัติงำนของตรำสินค้ำ (Measuring and 
Interpreting Brand Performance) ตราธนาคารทิสโก้ต้องมีการวัดผลยอดขาย ต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และก าไรที่เกิดขึ้น ตลอดจนมีการตีความว่าการท างานของตรานั้นสามารถ
บรรลุผลหรือไม่อย่างไร 

4. กำรท ำให้ตรำสินค้ำเติบโตและกำรรักษำด้ำนคุณค่ำ (Growing and 
Sustaining Brand Value) เป้าหมายในการบริหารตราสินค้าของธนาคารทิสโก้ คือการท าให้
ตราสินค้ามีการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
  กลยุทธ์กำรแบ่งส่วนตลำด,เป้ำหมำยทำงกำรตลำด,ต ำแหน่งทำงกำรตลำด
(Segmentation, Target Group, Positioning) ของผลิตภัณฑ์เงินฝำกประเภทซุปเปอร์
ออมทรัพย์ 
  1) กำรแบ่งส่วนตลำด (Segmentation) ทางธนาคารทิสโก้ แบ่งส่วนตลาดเป็น 2 
กลุ่ม คือ 
      ประชากรศาตร์ (Demographic): ลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้แน่นอน ชนชั้นสังคม
และฐานะระดับปานกลางขึ้นไป อายุประมาณ 25 ปีขึ้นไป 
   ภูมิศาสตร์ (Geographic): ลูกค้าทั่วไปในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและในตัวเมือง
ตามต่างจังหวัดทั่วประเทศ   
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  2)  กลุ่มเป้ำหมำย (Targeting) ลูกค้าทั่วไป ที่มีรายได้ประจ าแน่นอน ชนชั้นและ
ฐานะปานกลางขึ้นไป ในเขตกรุงเทพฯปริมณฑล และในตัวเมืองตามต่างจังหวัด 
  3)  ต ำแหน่งของผลิตภัณฑ์ (Positioning)) เป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ให้
ผลตอบแทนสูงเหมือนฝากประจ า แต่มีความคล่องตัวแบบเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ถอน/โอน 
ไม่จ ากัดจ านวนเงิน โดยผลตอบแทนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ า 
1 แสนบาท 
 
 กลยุทธ์ส่วนผสมทำงกำรตลำด (Marketing Mix)  
 กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็นปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 
ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการทางการเงินของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 7 ด้าน คือ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 2) ด้านราคา 3) ด้านสถานที่หรือการจัดจ าหน่าย 4) ด้านการส่งเสริมการตลาด 5) 
ด้านคนหรือบุคลากร 6) ด้านสิ่งน าเสนอกายภาพ และ 7) ด้านกระบวนการ ซึ่งธนาคารควรให้
ความสนใจน าข้อมูลเหล่านี้ มาวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านตลาด
บริการ และสามารถตอบสนองความต้องการของสูงสุดของผู้บริโภค ซึ่งผู้ศึกษาได้เสนอการท า
กลยุทธ์ในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
  1)  ด้ำนผลิตภัณฑ ์ 
   (1)  ธนาคารควรออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 
   (2)  ธนาคารควรลงทุนในเรื่องเทคโนโลยี เช่น เพิ่มตู้ ATM และ ตู้ETM ให้
มากขึ้น    
  2)  ด้ำนรำคำ  
   (1)  ธนาคารควรมีการพิจารณาเงื่อนไขค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้เหมาะสมกับธุระกรรมทางการเงินแต่ละประเภท 
   (2)  ธนาคารควรพิจารณาเงื่อนไขดอกเบี้ยสินเชื่อพิเศษส าหรับลูกค้าเก่า เพื่อ
รักษาฐานลูกไว้ในระยะยาว       
  3)  ด้ำนสถำนที่หรือกำรจัดจ ำหน่ำย  
   (1)  ธนาคารควรเพิ่มจ านวนสาขาให้มากขึ้น และพิจารณาสถานที่ตั้งธนาคาร
ใกล้แหล่งชุมชน แหล่งคมนาคมสะดวก หรือในห้างสรรสินค้า เพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยง่าย 
   (2)  เพิ่มช่องทางการติดต่อทางสื่อออนไลน์มากขึ้น    
  4)  ปัจจัยด้ำนกำรส่งเสริมกำรตลำด  
   (1)  ธนาคารควรท าการโฆษณา การประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายเพื่อสร้าง
การรับรู้ และจดจ าในตราสินค้าของธนาคารทิสโก้อย่างต่อเนื่อง 
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   (2)  ธนาคารควรพัฒนาและเพิ่มช่องทางการติดต่อผู้บริโภค เช่น ทางเวปไซต์
ของธนาคาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และการตอบสนองของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง  
   (3)  ธนาคารควรมีการออกงานแสดงต่างๆอย่างต่อเนื่อง    
  5)  ด้ำนคนหรือบุคลำกร  
   (1)  ธนาคารควรจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ เชี่ยวชาญ อย่างต่อเนื่อง 
   (2)  ธนาคารควรสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน โดยการให้รางวัลกับพนักงาน
ที่มีผลงานดีเด่น เพื่อให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ    
  6)  ปัจจัยด้ำนสิ่งน ำเสนอทำงกำยภำพ 
   (1)  ธนาคารควรดูแลตกแต่งสถานท่ีให้ดูทันสมัย ปลอดภัย 
   (2)  ธนาคารควรจัดที่รับรองลูกค้าให้เพียงพอในแต่ละวัน และมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกครบครัน เช่น น้ าดื่ม เป็นต้น 
   (3)  พนักงานภายในธนาคารควรสวมเครื่องแบบของธนาคาร เพื่อแสดงถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคาร 
  7)  ปัจจัยด้ำนกระบวนกำร  
   (1)  ธนาคารควรอบรมพนักงานเรื่องการทักทาย ตอนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ
อย่างสุภาพ และเป็นประจ า 
   (2)  ขั้นตอนการเข้ารับบริการของธนาคารต้องเป็นระบบ รวดเร็วและถูกต้อง 
 
 กลยุทธ์กำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM Strategy)  

การน ากลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์(CRM) มาใช้อย่างจริงจัง และมีประสิทธิภาพจะ
ส่งผลให้มจีานวนลูกค้าเพิ่มขึ้น ท าให้ลูกค้ามีความสัมพันธ์กับบริษัท และมีความจงรักภัคดีต่อ
ตราสินค้าและช่วยเพิ่มผลก าไรให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัทควรหันมาให้ความสนใจลูกค้ามากขึ้น  
  
กิจกรรมกำรบริหำรลูกค้ำสัมพันธ์ (CRM)  

กลุ่มเป้ำหมำยกำรท ำ CRM  
เน้นท าการตลาดกับกลุ่มลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากหลัก 1 ล้านขึ้น และลูกค้าเก่า

ที่ท าธุระกรรมการเงินต่างๆกับธนาคารทิสโก้ และมีประวัติดี 
ขั้นตอนกำรเก็บข้อมูล  

ลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนตัว และพยายามผลักดัน กระตุ้นให้ลูกค้ามาใช้บริการกับ
ธนาคารทิสโก้ โดยการแนะน าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละประเภท 

 ขั้นตอนกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูล  
น าข้อมูลที่ลูกค้ากรอกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น  
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- ประวัติลูกค้า เช่น วัน เดือน ปีเกิด, ที่อยู่, เพศ, รายได้  
- ประวัติการท าธุระกรรมการเงิน  
- ช่องทางท่ีลูกค้าติดต่อกับบริษัท ลูกค้ายินดีติดต่อหรือรับข้อมูลข่าวสารจาก
บริษัทผ่านช่องทางไหน 

 ขั้นตอนกำรแบ่งกลุ่มลูกค้ำ  
บริษัทสามารถแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีลักษณะคล้ายๆ กันได้หลายแบบ เช่น  

- แบ่งจากฐานเงินฝาก หรือประวัติเครดิตของลูกค้า โดยแบ่งลูกค้าออกเป็น
 เกรด A, B, C  

- แบ่งเป็นกลุ่มลูกค้าใหม่, กลุ่มลูกค้าเก่าเพื่อที่จะได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมกับลูกค้า 

 กำรปฏิสัมพันธ์กับลูกค้ำ  
- ระบบ Call Center ในการสื่อสารกับลูกค้า เมื่อลูกค้าติดต่อเข้ามาผ่านระบบ Call Center   
พนักงานระบบ Call Center ต้องทราบประวัติลูกค้า และต้องรู้ว่าลูกค้าท่านนี้พนักงานคนไหน
ดูแล  
- การสื่อสารผ่านเว็บไซดบ์ริษัทมีเว็บเพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้ามาบริการได้ด้วยตัวเอง เช่น 
การตวจสอบรายการเดินบัญชี 
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3.5 สรุปผลกำรศึกษำตำมกระบวนกำรวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ทั้ง  3 ระดับ 
จากกระบวนการศึกษาตามหลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้กรอบแนวคิดตามแนวทาง

ของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) สามารถก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหา (Strategic Alternative) และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อแก้ไข
ปัญหา (Strategic Choice) ดังต่อไปนี ้
 
3.5.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy) 
 
ตารางที่ 7 สรุปทางเลือกกลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ระดับองค์กร 
 

กลยุทธ ์ ข้อด ี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่เหมำะสม 

กลยุทธ์กำรเติบโต 
(Growth Strategy) 

-มีส่วนแบ่งทางการตลาด และ
ฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้น  
-สามารถเพิ่มราคาหุ้นให้สูงขึ้น 
-สร้างการรับรู้ต่อตราสินค้า
อย่างต่อเนื่อง 
-เพิ่มช่องทางการให้บริการให้
ครอบคลุมกับความต้องการที่
หลากหลายเพื่อ    โ อ ก า ส
ทางการตลาดของบริษัทที่มาก
ขึ้น 

- ใ ช้ เ งิ น ล งทุ น สู ง เพื่ อ พัฒน า
บุคลากร และการขยายสาขา 

 

กลยุทธ์กำรคงตัว 
(Stability Strategy) 

-ไม่มีความเสี่ยงในการด าเนิน
ธุรกิจ เนื่องจากไม่มีการลงทุน
เพิ่ม 
-การปรับปรุงระบบการท างาน
ภายใน ส่งผลให้กระบวนการ
ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
-สามารถเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกค้าในการใช้บริการได้ 
-ท า ใ ห้ มี ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น
ทรัพยากรบุคคล  

- ท าให้เสียโอกาสในการเพิ่มส่วน
แบ่งตลาด และขยายฐานไปยัง
กลุ่มลูกค้าใหม่ 
- ขาดโอกาสในการเจริญเติบโต 

กลยุทธ์กำรเติบโต 
(Growth Strategy) 
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3.5.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Level Strategy) 
 
ตารางที่ 8 สรุปทางเลือกกลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
 

กลยุทธ ์ ข้อด ี ข้อเสีย กลยุทธ์ที่เหมำะสม 

กลยุทธ์กำรสร้ำงควำม
แตกต่ำง 

(Differentiation Strategy) 

- สร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ให้   
แก่ตราสินค้า 
- โอกาสในการน าเสนอนวัตกรรม
ใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่
ลูกค้า 
- สร้างฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 
- กระตุน้ยอดขายและก าไรให้บรษิัท 

- คู่แข่งใช้กลยุทธ์เดียวกัน ผลจะ
เสมอทุกฝ่าย 
- กลุ่มเป้าหมายมีความชอบที่
แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 

 
กลยุทธ์กำรมุ่งเน้น 
(Focus Strategy) 

กลยุทธ์กำรมุ่งเน้น 
(Focus Strategy) 

-มีความยืดหยุ่น ปรับตัวง่าย และมี
ทิศทางชัดเจน 
-ธนาคารสามารถแข่งขันในตลาด
เล็กมีประสิทธิภาพมากกว่าตลาด
ใหญ่ที่มีคู ่แข่งขันจ านวนมาก 
-ลูกค้าเกิดความภักดีต่อตราสินค้า
ได้ง่าย 
 

- ตลาดมีขนาดเล็กเกินไป  
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3.5.3 กลยุทธ์ระดับหน้ำที่ (Function Level Strategy) 
 

ตารางที่ 9  สรุปทางเลือกกลยุทธ์ และการประเมินกลยุทธ์ระดับหน้าที่ 
 
 

กลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธ์ที่
เหมำะสม 

Product - การสร้างนวัตกรรมทางด้านผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้บริโภค
แต่ละกลุ่ม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 
- เน้นการบริการที่ประทับใจ จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดี และ
ความพึงพอใจสูงสุดให้กับ 
- ลงทุนเพิ่มในเรื่องเทคโนโลยี เช่น การเพิ่มตู้ ATM และ ETM  

-ธนาคารต้องใช้เงินทุนในการ
พัฒนาสูงในการสร้างความ
แตกต่าง 
- คู่แข่งลอกเลียนแบบได้ง่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผสมผสำน 
STP + 

Marketing Mix + 
Strategy (7P’s) + 
Branding + CRM 

 
 

Price - เง่ือนไขด้านค่าธรรมเนียมการบริการต่างๆให้มีความเหมาะสม
กับธุระกรรมการเงินแต่ละประเภท 
- เง่ือนไขดอกเบี้ยพิเศษต่างๆ  

-  ธนาคารขาดรายได้ 
 

Place - เพิ่มจ านวนสาขามากขึ้น และใกล้แหล่งชุมชน หรอืการ
คมนาคมสะดวก 
- สร้างการรับรู้ทางสื่อออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น 
 

- การเปิดสาขา หากเลือก
ท า เลที่ ไม่ เหมาะสม ก็อาจ
ก่อให้เกิดการไม่คุ้มทุน หรือไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

Promotion - เพื่อตอกย้ าให้เกิดการรับรู้ และจดจ า รวมทั้งสร้างการรับรู้ที่ดี
ต่อตราสินค้า 
- การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างเนื่อง 
สามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้น 

- มีความเสี่ยงในการลงทุนใน
การท าส่งเสริมการตลาด 
- หากท าข้อเสนอไม่ดี อาจมี
ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ ก า ไ ร  แ ล ะ
ภาพลักษณ์ของบริษัท 
- การใช้การส่งเสริมการขาย
มากเกินไป อาจท าให้คุณค่าใน
สายตาของลูกค้าลดลง 

People - การให้บริการเป็นหัวใจหลักของการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
โดยเน้นการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยการสร้างความประทับใจ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า  รวมทั้งสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 
- การสื่อสารกับลูกค้าด้วยการบริการที่ดีของพนักงาน จะช่วย
รักษาลูกค้ารายเก่า และสร้างความประทับใจแก่ลูกค้ารายใหม่ 

- มีค่าใช้จ่ายสูงด้ านการจัด
ฝึกอบรม 

Process - กระบวนการในการให้บริการด้วยความรวดเร็วและกระชับขึ้น 
- เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีขึ้น 

- ต้ อ ง ใ ช้ ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
ด าเนินการสูง 
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กลยุทธ์ ข้อดี ข้อเสีย 
กลยุทธ์ที่
เหมำะสม 

Physical 
Evidence 

- การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า โดยผ่านพนักงาน และ
การตกแต่งภายในจุดให้บริการ เพื่อสร้าง Emotional Touch 
 

- มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 
- หากไม่มีการควบคุม อาจท า
ให้การตกแต่งไม่สอดคล้องกับ
การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของ
บริษัท 

CRM - การบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับ
ลูกค้า เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
- การสื่อสารกับลูกค้า จะช่วยรักษาลูกค้ารายเก่า และสร้างความ
ประทับใจแก่ลูกค้ารายใหม่ 
- ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ 
- เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท 

- ต้ อ ง ใ ช้ ต้ น ทุ น ใ น ก า ร
ด าเนินการสูง 
- อาจโดนคู่แข่งลอกเลียนแบบ 

Branding - เพื่อสร้างความรับรู้และการยอมรับในตราสินค้าของธนาคารทิส    
โก้ 
- ก่อให้เกิดความจงรักภักดีต่อตราสินคา้ 
- เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัท 

- ต้องใช้เวลา กับโฆษณาให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
- ใช้เงินลงทุนสูง 

 
 
 
 
 
 
 
    



บทที่ 4 
สรุปผลกำรศึกษำ  อภิปรำยผล  และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ของธุรกิจสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)”  เป็น
การศึกษาผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติย
ภูมิ ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ และกลยุทธ์การตลาด โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร  และท าการเก็บแบบสอบถามกับผู้ใช้บริการกับ
ธนาคารทิสโก้ และผู้ที่ใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกของบริษัทฯ โดยสามารถสรุปประเด็นต่างๆของการศึกษา ดังนี้ 
 
4.1  สรุปผลกำรศึกษำ 
 
 จากรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ของธุรกิจสถาบันการเงิน: กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)” 
เพื่อท าการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการเพิ่มขึ้นของผล
ประกอบการเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องระยะยาวของธนาคารทิสโก้ 
จ ากัด (มหาชน)  เป็นการศึกษาเป็นการศึกษาผสมผสานระหว่างเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ ตามกรอบแนวทางของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
และกลยุทธ์การตลาด โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าหน้าที่ของธนาคาร  และท าการเก็บ
แบบสอบถามกับผู้ใช้บริการกับธนาคารทิสโก้ และผู้ที่ใช้บริการกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ร่วมกับ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของบริษัทฯ จากการศึกษาสาเหตุของ
ปัญหา คือการยอดเงินฝากลดลงทุกปี ตั้งแต่ปี 2551-2553 และการสร้างแบรนด์ของธนาคารทิส
โก้ยังไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) จากวิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เอกสารประชาสัมพันธ์ของธนาคาร คนรู้จักกัน และ
งานแสดงสินค้าเลย แต่ส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากพนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
4 ครั้งขึ้นไปต่อสัปดาห์ และรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากโทรทัศน์ และป้ายประชาสัมพันธ์หน้าธนาคาร 
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  
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โดยภาพรวม ลูกค้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ด้านการรับรู้ในตราสินค้าอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการสร้างความชอบที่มากกว่า และด้านการ
สร้างความภักดีในตราสินค้าอยู่ในระดับปานกลาง 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านคน/ บุคลากร มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิส
โก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้าในระดับมาก ส่วนปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์/ 
บริการ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย/ สถานที่ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านสิ่งน าเสนอทาง
กายภาพ และด้านกระบวนการ มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
ของลูกค้าในระดับปานกลาง   
            ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธนาคารทิสโก้ ที่มี
การวางแผนกลยุทธ์มุ่งที่ขยายสาขาและการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
จากการวิเคราะห์ในรูป TOWS ของบทที่ 3 พบว่าธนาคารทิสโก้มีจุดแข็งและมีโอกาส ท าให้เกิด
ความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาดังนี้ 
 
       กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตที่มุ่งเน้น
ด้านความเชี่ยวชาญ ทางด้านการให้บริการด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการทางการเงิน และการ
ยอมรับในแบรนด์ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยเน้นกลยุทธ์การเจริญเติบโตตามแนวนอน 
(Horizontal Integration Strategy)  เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการ
ใหม่ๆให้สอดคล้องกับของเดิม และการขยายสาขาไปตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ มีการท า
การตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการสร้างแบรนด์มให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย และ
มีการขยายตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ  
   
  กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เลือกกลยุทธ์การมุ่งเน้น (Focus 
Strategy) เป็นกลยุทธ์การแข่งขันสร้างคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกับความแตกต่าง( 
Focused Differentiation Strategy ) ของหน่วยธุรกิจ Banking Operation คือ มุ่งที่ความ
ต้องการของลูกค้าในตลาดย่อย โดยการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีความเฉพาะเจาะจงมี
ความแตกต่างมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเฉพาะได้ ซึ่งการสร้างความ
แตกต่างนีจ้ะเป็นการสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าของลูกค้าในตลาดย่อย และสามารถสร้าง
ผลก าไรสูงให้แก่บริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว เนื่องจากบริษัทฯ จะได้รับความเชื่อถือ 
และความพึงพอใจในการใช้บริการจากลูกค้า  
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 กลยุทธ์ระดับหน้ำที่ (Functional Strategy) ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภท
ซุปเปอร์ออมทรัพย์โดยเลือกกลยุทธ์การมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยการให้
ความส าคัญกับการพัฒนา และปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ และด้านการบริการ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน 
และอนาคต เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดในระยะยาวต่อไป 

 ด้ำนกำรตลำด มุ่งเน้นการพัฒนาตลาด (Market Development) ได้เลือกเอาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทางการตลาด (Marketing Strategy) มาใช้ เพื่อให้องค์กร
สามารถแข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและม่ันคงในอนาคต โดยการเพิ่ม
ส่วนแบ่งตลาดด้านเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์ให้มากขึ้น และการน าเอากลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) มาใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และเพื่อเป็น
การสื่อ ถึงแบรนด์ของธนาคารทิสโก้ด้านความม่ันคงและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารทาง
การเงิน 
  มุ่งเน้นพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ประกอบกับการใช้กลยุทธ์ 
IMC (Integrated Marketing Communication) เพื่อเพิ่มช่องทางให้มีความหลากหลายใน
การตลาด และมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ โดยใช้กลยุทธ์ CRM (Customer Relationship 
Management) เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจนเกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 
4.2  ข้อจ ำกัดของกำรศกึษำ 
 
 4.2.1 ข้อจ ากัดในบางข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯ ท าให้ข้อมูลที่ได้อาจไม่
ครอบคลุมในบางประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 
 4.2.2  การศึกษาเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มของตลาด สภาวะ
การแข่งขัน อัตราการเติบโต รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของ
ธนาคารทิสโก้ ประกอบกับการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูล  ทุติยภูมิจากแหล่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร และอินเทอร์เน็ต โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ จากความคิดเห็นและประสบการณ์ของผู้ศึกษา ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อมูลที่ใช้ในการ
ประเมินมีความคลาดเคลื่อนบ้าง และเนื่องจากบุคลากรที่ให้สัมภาษณ์ อาจมีประสบการณ์ และ
ข้อคิดเห็นในแต่ละปัจจัยท่ีแตกต่างกัน 
   
4.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 4.3.1  ข้อเสนอแนะส ำหรับธุรกิจ 
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จากการศึกษาธุรกิจธนาคารพาณิชย์ของธนาคารทิสโก้จ ากัด(มหาชน) มีปัจจัยต่าง ๆ  

ที่มีโอกาสทางการตลาดอีกมาก ดังนั้น  
1) ธนาคารการควรมีการวางแผนกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และแผนกลยุทธ์

ระดับปฏิบัติการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับองค์กรเพิ่มเติม ซึ่งจะส่งผลให้กิจการมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันที่มากขึ้น นอกจากนี้ การเพิ่มคุณภาพ และมาตรฐานในการ
ให้บริการในแต่ละขั้นตอน การท าการตลาดเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายจะสามารถท าให้กิจการ
สามารถรักษาลูกค้าเดิม และเพิ่มลูกค้าใหม่ ส่งผลให้กิจการสามารถมีส่วนแบ่งตลาด สร้าง
รายได้และก าไรที่มากขึ้น  

2) เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการด าเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สภาพการแข่งขัน และ
การด าเนินงานภายในกิจการ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกิจการ
ทัง้สิ้น  

3) ผู้บริหารควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตให้
มีความชัดเจน เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน  
 

 ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะที่สามารถพิจารณาได้จาก Yearly Action Plans / Action Programs 
เพื่อที่ธนาคารทิสโก้จะสามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภท
ซุปเปอร์ออมทรัพย์มีส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้น 
 
ตารางที่ 10  แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) ของผลิตภัณฑ์
เงินฝากประเภทซุปเปอร์ออมทรัพย์
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ตารางที่ 10   แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทซุปเปอร์ออมทรัพย์ 

โครงงำน 
ระยะ 
เวลำ 

ช่วงเวลำ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบ 
ประมำณ
(บำท) ยอดขำย วัดผล 

แผนกิจกรรม (Campaign) 
Ja
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

Ma
y 

Ju
n 

Jul
y 

Au
g 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

De
c 

(คน) 

1.Product 
                

  
ท าResearchหาความต้องการของ
ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เงินฝาก 
เพื่อน ามาพัฒนาให้ตรงตามความ
ต้องการ 

2เดือน/
ครั้ง 

          x           x ผู้จัดการ
ฝ่าย
พัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

200,000 เพิ่มขึ้น 
30% จาก
ส่วนแบ่ง
ตลาด
ทั้งหมด 

อัตราการเติบโต
ของฐานลูกค้า
เงินฝาก 

2.Price 
                

  
ประเมินและทบทวนค่าธรรมเนียม
ต่างๆที่ธนาคารจัดเก็บได้โดยรวม 
เพื่อวิเคราะห์ประเมินความเหมาะสม
ของแต่ละค่าธรรมเนียมต่างๆ 

1ปี/ครั้ง x                       ผู้จัดการ
ฝ่าย
พัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

------- เพิ่มขึ้น 
10% 

อัตราการเก็บ
ค่าธรรมเนียม
เพิ่มมากขึ้น 

3.Place 
                

  
-ขยายสาขาเพิ่มขึ้นโดยค านึงถึงท าเล
ที่ตั้งที่มีความสะดวก ใกล้แหล่ง
คมนาคม และลูกค้าสามาถเข้าถึงได้
ง่าย 

ทุกเดือน x x x x x x x x x x x x ผู้จัดการ
ดูแล
ศูนย์กลาง
สาขาทั่ว
ประเทศ 

100 ล้าน เพิ่มขึ้น 
20% จาก
ส่วนแบ่ง
ตลาดแต่
ละพืน้ที่
สาขา 

การเพิ่มขึ้นของ
ฐานลูกค้าใหม่
ในแต่ละสาขา 

 

    77 



 

78 

(ต่อ) ตารางที่ 10   แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทซุปเปอร์ออมทรัพย์ 

โครงงำน 
ระยะ 
เวลำ 

ช่วงเวลำ 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

งบ 
ประมำณ
(บำท) ยอดขำย วัดผล 

แผนกิจกรรม (Campaign) 
Ja
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

Ma
y 

Ju
n 

Jul
y 

Au
g 

Se
p 

Oc
t 

No
v 

De
c 

(คน) 

4.Promotiom 
                

  
4.1.Advertising..                           ผู้จัดการ

ฝ่าย
พัฒนา
ภาพลักษ
ณ์และการ
เติบโต 

200 ล้าน ลูกค้าใหม่
เพิ่มขึ้น
30% 

ลูกค้ารู้จักและ
จดจ าแบรนด์ทิส
โก้ได้ และจน
เกิดการยอมรับ
ในแบรนด์ทิสโก ้

โทรทัศน์ ชอ่ง 3,5,7,9  
(ช่วงละครหลังข่าวภาคค่ า) 

3เดือน/
ครั้ง 

    X     X     x     x 

วิทยุ คลื่น 105.5 (จ-ศ ช่วงรายการ
เรื่องเล่าเช้านี้) 

2เดือน/
ครั้ง 

  X   X   X   X   X   X 

หนังสือพิมพ์ M2F,กรุงเทพธุรกิจ,
ผู้จัดการรายวัน 

ทุกเดือน X X X X X X X X X X X X 

Social network (Facebook,Twister) ทุกเดือน x x x x x x x x x x x X 

4.2.PR.                           ผู้จัดการ
ฝ่าย
พัฒนา
ภาพลักษ
ณ์และการ
เติบโต 

1 ล้าน การ
ยอมรับใน
แบรนด์
ทิสโก้เพิ่ม
มากขึ้น 

การเป็น
ภาพลักษณ์
องค์กรที่ดี
ทางด้านการ
ช่วยเหลอืสังคม 

ท าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวการให้
ทุนการศึกษากับนักเรียนที่เรียนดีแต่
ขาดทุนทรัพย์ทั่วประเทศ ,กิจกรรม
เพิ่มสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกป่าใน
โครงการพระราชด าริ 

3 เดือน/
ครั้ง 

    x     x     x     x 

 

    78 



 

79 

(ต่อ) ตารางที่ 10   แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทซุปเปอร์ออมทรัพย์ 

โครงงำน 
ระยะเวล

ำ 

ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ งบ 

ประมำณ
(บำท) 

ยอดขำย วัดผล 
แผนกิจกรรม (Campaign) 

Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec (คน) 

4.3.Sales Promotion                           ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนา
ผลิตภัณฑ ์

--- ยอดเงินฝาก
เพิ่มขึ้น20% 

ส่วนแบ่งตลาดด้านเงิน
ฝากเพิ่มมากขึ้น การให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย์

เพิ่มขึ้นเป็นขั้นบันไดทุก 3 เดือน 
3 เดือน/
ครั้ง 

    X     X     X     X 

ลุ้นรับ I phone4s เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากประเภท
ซุปเปอร์ออมทรัพย์ 

3 เดือน/
ครั้ง 

    x     x     x     x 100,000 

4.4.Event ทุกเดือน x x x x x x x x x x x x ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนา
ภาพลักษณ์
และการเติบโต 

10 ล้าน การยอมรับ
ในแบรนด์ทิส
โก้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ลูกค้ารู้จักและจดจ าแบ
รนด์ทิสโก้ได้ และจน
เกิดการยอมรับในแบ
รนด์ทิสโก้ 

การเป็น sponsorship ให้กับทีมฟุตบอลไทยพลีเมียร์
ลีก 

5.People                               

ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บุคลากรท าหน้าที่
เป็น Brand Image ขององค์กรโดยรวม เช่น คัด
พนักงานที่ประจ าFront สาขาให้บริการเน้นพนักงานที่
มีบุคลิกภาพและหน้าตาดีและมีทักษะ เพื่อให้เป็นเกิด 
Brand Image ที่ลูกค้าจดจ าได้ 

3 เดือน/
ครั้ง 

x x x x x x x x x x x x ผู้จัดการดูแล
ศูนย์กลางสาขา
ทั่วประเทศ 

----- การยอมรับ
ในแบรนด์ทิส
โก้เพิ่มมาก
ขึ้น 

การเป็นภาพลักษณ์
องค์กรที่ด ีและลูกค้า
สามารถจดจ าแบรนด์
ทิสโก้ได ้
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 (ต่อ) ตารางที่ 10   แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทซุปเปอร์ออมทรัพย์ 
โครงงำน 

ระยะ 
เวลำ 

ช่วงเวลำ ผู้รบัผิดชอบ งบ 
ประมำณ
(บำท) ยอดขำย วัดผล 

แผนกิจกรรม (Campaign) 
Ja
n 

Fe
b 

Ma
r 

Ap
r 

May J
u
n 

Jul
y 

Au
g 

Se
p 

Oct No
v 

De
c 

(คน) 

6.Process                               

พัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีให้รองรับ
การบริการแบบReal Time เพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงข้อมูลในการท าธุรกรรม
ต่างๆได้ทันที 

 1ปี/ครั้ง x                       ผู้จัดการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

10 ล้าน รักษาฐาน
ลูกค้าเก่า
และมีลูกค้า
ใหม่เพิ่มขึ้น 

ลูกค้ามีความ
พึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 

7.Physical Evidence                               

พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศในสาขาที่ให้บริการ ให้มีความ
สะดวกสบายเป็นสัดส่วนของการบริการ
แต่ละประเภท 

1ปี/ครั้ง x                       ผู้จัดการดูแล
ศูนย์กลาง
สาขาทั่ว
ประเทศ 

10 ล้าน รักษาฐาน
ลูกค้าเก่า
และมีลูกค้า
ใหม่เพิ่มขึ้น 

ลูกค้ามีความ
พึงพอใจ
เพิ่มขึ้น 

8. Branding                               

เป็นพันธมิตรกับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประ เทศไทย  โดยเน้นการเป็น
sponsorship ซึ่งทิสโก้มีส่วนในการแทรก
ข้อมูลข่าวสารในการถ่ายทอดความเป็น
แบรนด์ทิ สโก้ โดยรวมผ่ านรายการ
settrade channel 

ทุกเดือน x x x x x x x x x x x x CEO 100 ล้าน ลูกค้ายอมรับ
ในแบรนด์ทิส
โก้เพิ่มมาก
ขึ้น 

ลูกค้ารู้จักและ
จดจ าแบรนด์
ทิสโก้ได ้และ
จนเกิดการ
ยอมรับในแบ
รนด์ทิสโก ้

    80 



 

81 

(ต่อ) ตารางที่ 10   แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) ของผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทซุปเปอร์ออมทรัพย์ 
โครงงำน 

ระยะ 
เวลำ 

ช่วงเวลำ ผู้รับผิดชอบ งบ 
ประมำ
ณ(บำท) ยอดขำย วัดผล 

แผนกิจกรรม (Campaign) 
Ja
n 

Fe
b 

Ma
r 

A
p
r 

Ma
y 

Ju
n 

J
ul
y 

Au
g 

Sep Oc
t 

No
v 

De
c 

(คน) 

9. CRM                               

เน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกและ
รวดเร็ ว ในการส่ งข้อมูลข่ าวสารต่ างๆ 
เพื่อให้เกิดการรักษาความสัมพันธ์กับลูกได้
อย่างดี เช่น การส่ง e-card ในวันคล้ายเกิด
ของลูกค้าผ่าน e-mail address , การส่ง
ข้อมูลเสนอและเชิญชวนกรณีมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ที่เหมาะสมกับลูกค้า เป็นต้น 

2เดือน/
ครั้ง 

          x           x ผู้จัดการ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

----- รักษาฐาน
ลูกค้าเก่า
และมีลูกค้า
ใหม่เพิ่มขึ้น 

เกิดการภักดีต่อ
แบรนด์(Brand 
Loyalty) 
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ข้อเสนอแนะในกำรประเมินผลและกำรวัดผลกำรปฎิบัติงำน  จากการศึกษาธุรกิจของ
ธนาคารทิสโก้ควรใช้เครื่องมือมที่เหมาะสมคือ Balanced Scorecard (BSC) ดังนี ้
 
Balanced Scorecard (BSC)  
 
 1.มุมมองด้ำนกำรเงิน (Financial Perspectives) 
 จะพิจารณาการบริหารการลดต้นทุนอย่างครบวงจร เช่น มีนโยบายในการลดการใช้
กระดาษโดยการส่งข้อมูลต่างๆผ่านระบบ Electronic File รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายใน
องค์กรผ่านระบบ Lotus note ตลอดจนมาการพัฒนาระบบ E-Banking เพื่อรองรับลูกค้าที่มาใช้
บริการธนาคารในทุกๆบริการ อาทิเช่น ลูกค้าบริการเงินฝากและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สามารถ
ตรวจสอบรายการเดินบัญชีผ่านระบบ E-Banking ได้อย่างสะดวกสบายแทนการจัดส่งใบเสร็จ
ด้วยกระดาษเป็นจ านวนมาก โดยธุรกิจก็ได้รับประโยชน์ทางด้านการบริการต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธนาคารสามารถมีรายได้เพิ่มและท าก าไรเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย 
 2.มุมมองด้ำนลูกค้ำ (Customer Perspectives) 
 ธนาคารทิสโก้ควรให้ความส าคัญกับข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าใน
ทุกๆระดับ รวมทั้งควรมีการติดต่อกลับสอบถามความพึงพอใจกับการมาใช้บริการกับธนาคาร 
เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และประมวลผล รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงแก้ไข การบริการให้มี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางด้านการบริการอย่างครบถ้วน จะ
ส่งผลให้ธนาคารทิสโก้ เป็นองค์กรที่มีภาพภาพลักษณ์ที่ดีในด้านบริการในการประกอบธุรกิจ
สถาบันการเงิน ซึ่งจะส่งผลท าให้รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีและอีกทั้งสามารถเพิ่มส่วน
แบ่งตลาด จากการมีกลุ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้น จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะท าให้น ามาสู่
การเป็นผู้น าธุรกิจสถาบันการเงินอย่างย่ังยืน  
 3.มุมมองด้ำนกระบวนกำรภำยใน (Internal Process Perspectives) 
 ธนาคารทิสโก้ควรมีการสื่อสารทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน ทางด้านการให้บริการ
ของบุคลากรควรมีความเป็นเลิศ ซึ่งควรจัดการอบรม(Training) เพื่อให้เกิดทักษะ รวมทั้งการ
ปลูกฝังทัศนะคติที่ดีในการให้บริการ โดยการเป็นผู้น าการสร้างความแตกต่างจากสถาบัน
การเงินอื่นๆ ซึ่งเน้นการอบรมการให้บริการในรูปแบบใช้ทักษะทางด้านจิตวิทยาในการเข้าถึง
ความต้องการของลูกค้าที่เกิดจากการเจรจาอย่างแท้จริง   
 4.มุมมองด้ำนกำรเรียนรู้และกำรเติบโตขององค์กร (Learning and Growth 
Perspectives) 
  ธนาคารทิสโก้ควรมีการบริหารจัดการทางด้านทรัพยากรบุคคลอย่างครบวงจร และควร
เป็นการบริหารทั่วทั้งองค์กร เริ่มต้นด้วยแต่ละหน่วยงานควรมีการประเมินทักษะความรู้
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ความสามารถของพนักงานแต่ละบุคคลว่าอยู่ในระดับใด โดยจะเป็นประโยชน์น าไปสู่การจัด
อบรมเพิ่มทักษะในการท างานในด้านที่มีความจ าเป็นต่อการปฎิบัติงานโดยเฉพาะ ซึ่งผลที่ได้จะ
ท าให้พนักงานในหน่วยงานต่างๆมีประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานมากขึ้น ทั้งนี้ควรให้ความใส่ใจ
ต่อปัจจัยที่น ามาสู่แรงจูงใจต่อการปฎิบัติงาน เช่น การน าระบบ Incentive เข้ามาใช้เพื่อให้
พนักงานมีแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจที่จะปฎิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ควรดูแลระบบ
สวัสดิการให้มีความเหมาะสม จากที่กล่าวมาล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้บุคลากรมีความร็สึกพีง
พอใจในการปฎิบัติงานและมีความม่ันคงต่อองค์กร จะส่งผลให้ลดอัตราการลาออกของพนักงาน
ให้ลดน้อยลง ซึ่งถือเป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี และที่ส าคัญหากพนักงานมีความรู้สึกพึง
พอใจและม่ังคงแล้ว จะน าไปสู่การบริการที่ดี (Service Mind) กับลูกค้า ซึ่งท้ายที่สุดจะน าไปสู่
ความพีงพอใจของลูกค้าต่อการบริการโดยรวมขององค์กรได้อีกด้วย 
 
 4.3.2  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรศึกษำครั้งต่อไป 
 

1) ควรศึกษาเรื่องความคาดหวังของผู้ใช้บริการทางการเงินกับธนาคาร 
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ เปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาเตรียมการ
สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน 

2) ควรศึกษาเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Integrated  
Marketing Communication : IMC) ซึ่งเป็นการประสมประสานรูปแบบการสื่อสารธุรกิจหลาย ๆ 
ชนิด ว่าสื่อชนิดใดมีความส าคัญและมีประสิทธิภาพ ในการช่วยตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของ
ผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อน ามาปรับใช้ในการเลือกเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ ต่อไป 

3) ควรศึกษาเรื่องวิธีการสร้างความพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า (Customer- 
Relationship Management : CRM) เพื่อน าแนวทางที่ได้มาก าหนดกลยุทธ์ในการรักษาฐาน
ลูกค้าของบริษัทให้คงอยู่และมีความจงรักภักดีต่อสินค้าและบริการของบริษัทฯอย่างยั่งยืนต่อไป  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 
กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจสถาบันการเงิน : กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ ธนาคารทิสโก้ จ ากัด 

(มหาชน) 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาธุรกิจธนาคาร โดยแบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ วิชาการค้นคว้าแบบอิสระ ของนักศึกษาปริญญา
โท หลักสูตร CEO MBA คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้ประโยชน์เชิง
วิชาการ ซึ่งจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยผู้ศึกษาจะปกปิดถือเป็นความลับไม่น าไปเผยแพร่ และ
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 2.  แบบสอบถามนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทางประชากรศาสตร ์
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง ( ) หน้าข้อความที่เป็นค าตอบของท่าน 
1. เพศ 

( ) 1. ชาย       ( ) 2. หญิง 
2. อายุของท่าน 

( ) 1. 15 – 24 ปี    ( ) 2. 25 – 34 ปี 
( ) 2. 35 – 44 ปี    ( ) 4. 45 – 54 ปี 
( ) 3. 55 – 64 ปี   ( ) 6. 65 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
( ) 1. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ ากว่า   
( ) 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า 
( ) 3. อนุปริญญา/ปวส. หรือเทียบเท่า   
( ) 4. ปริญญาตร ี
( ) 5. ปริญญาโท     

( ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ................................ 

4. อาชีพหลักของท่าน 
( ) 1. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ( ) 2. พนักงานบรษิัทเอกชน 
( ) 3. เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว  ( ) 4. รับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 
( ) 5. นักเรียน/นักศึกษา   ( ) 6. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............................... 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน 
( ) 1. ไม่เกิน 10,000 บาท   ( ) 2. 10,001 – 20,000 บาท 
( ) 3. 20,000 – 30,000 บาท  ( ) 4. 30,001 – 40,000 บาท 
( ) 5. มากกว่า 40,000 บาท
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6. สถานภาพสมรสของท่าน 
( ) 1. โสด     ( ) 2. สมรส 
( ) 3. หย่า/หม้าย    ( ) 4. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ.................. 

7.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จากแหล่งข้อมูลใดบ้าง และบ่อยครั้งเพียงใด 
 

ประเภทของแหล่งข้อมูล 
ความถี่ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่อสัปดาห์ 

4 ครั้งขึ้นไป 2 - 3 ครั้ง 1 ครั้ง ไม่ได้รับเลย 

1. วิทย ุ         

2. โทรทัศน ์         

3. หนังสือพิมพ ์         

4. เว็บไซต์ทางอินเตอร์เนต็         

5. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าธนาคาร         

6. เอกสาร/แผ่นพับ/โปสเตอรข์องธนาคาร         

7. พนักงานธนาคารทิสโก ้         

8. คนรู้จักกัน         

9. งานแสดงสินค้า เช่น งานมอเตอร์โชว์     

10. อื่น ๆ (โปรดระบุ..................)         



 

89 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมายถูก [√] ในช่องระดับความคิดเห็นของท่านที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ (มหาชน) 
 

ประเด็น 

ระดับความคิดเห็น 

มาก มาก ปาน น้อย 
น้อย
ที่ 

ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

5 4 3 2 1 

Brand Awareness           

1.ธนาคารมีความม่ันคง ปลอดภัย และน่าเชื่อถอื           

2.ธนาคารมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุน           

3.ธนาคารเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนทั่วไป           

Brand Preference           

1.ธนาคารมีบริการทางการเงินที่หลากหลายให้เลือกใช้บริการ           

2.ธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง น่าสนใจ           
3.ธนาคารมีเทคโนโลยีการธนาคารที่ทันสมัย เช่น ตู้ ETM ใช้ตรวจสอบรายการเดินบัญชี
เงินฝากและสินเชื่อเช่าซื้อไดอ้ย่างสะดวกฯ           

Brand Loyalty           

1.ธนาคารให้การดูแลและใส่ใจลูกค้าอย่างต่อเนื่อง           

2.ธนาคารมีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง      

3.ธนาคารมีการติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลความรู้ทางด้านการเงินและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง           
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ส่วนที่ 3   ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง: โปรดท าเครื่องหมายถูก [√] ในช่องตามที่ท่านเห็นว่ามีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารทิสโก้ 
 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ 

ระดับการตัดสนิใจ 

มาก มาก ปาน น้อย 
น้อย
ที ่

ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์/บริการ           

1. มีบริการฝากเงินที่หลากหลาย เช่น เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย,์ เงินฝากออม
ทรัพยพ์ิเศษ ฯ เป็นต้น 

          

2. มีการให้บริการสินเชือ่ด้านต่างๆหลากหลาย เช่น เช่าซื้อรถยนต์, สินเชือ่ธุรกิจSME 
ฯ เป็นต้น 

          

3. มีเครื่อง ATM , ETM  เปิดให้บริการหลายจุด           

ปัจจัยด้านราคา           

1. มีเง่ือนไขด้านอตัราดอกเบี้ยเงินฝากสูง           

2. มีเง่ือนไขอตัราดอกเบี้ยสินเชือ่ต่างๆ ค่อนข้างต่ า            

3. ค่าธรรมเนียมบริการทางการเงินต่างๆอยู่ในอัตราที่เหมาะสม เช่น ค่าธรรมเนียม
บริการโอนเงินต่างๆฯ 

          

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย/สถานที่           

1. ที่ตั้งของธนาคารอยู่ใกล้กับสถานทีท่ างานหรือบ้าน            

2. ที่ตั้งของธนาคารอยู่บนถนนที่มีการคมนาคมสะดวก           

3. ที่ตั้งของธนาคารอยู่ภายในห้างสรรพสินค้า           

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด           

1. มีการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารอย่างต่อเนื่อง           

2. มีการประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของธนาคาร เช่น การ
ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ ฯ 

          

3. มีการโฆษณาผ่านเวบไซต ์ลูกค้าสามารถสื่อสารกับธนาคารได้           

ปัจจัยด้านคนหรือบุคลากร           

1. พนักงานมีความรู้ น่าเชื่อถือ           

2. พนักงานมีมนุษยส์ัมพันธ์ดี มีความกระตอืรอืร้น มีใจรักงานบริการ           

3. พนักงานสามารถแนะน าและช่วยเหลือลูกค้าทุกๆปัญหา เช่น การชี้แจ้งแนะน า
เง่ือนไขสินเชือ่ต่างๆของธนาคาร เป็นต้น 

          

ปัจจัยด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ           

1. มีการตกแต่งสถานที่ให้ดูทนัสมัย หรูหรา            

2. มีที่นั่งพักรอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย           

3. ที่ตั้งมีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และเพียงพอ           
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 (ต่อ) 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ (ต่อ) 

ระดับการตัดสนิใจ 

มาก มาก ปาน น้อย 
น้อย
ที ่

ที่สุด   กลาง   ที่สุด 

5 4 3 2 1 
ปัจจัยด้านกระบวนการ           

1. พนักงานมีการทักทายต้อนรับเสมอ           

2. มีขั้นตอนการฝาก-ถอน อย่างเป็นระบบ           

3. มีการให้บริการที่รวดเรว็ และมีความถูกต้อง           

 

---------------ทางผู้ศึกษาขอขอบพระคณุส าหรับการอนุเคราะห์ขอ้มูลเป็นอยา่งสูง---------------
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมลู 

 
  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิคือแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อาชีพหลัก รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)  
  ตอนที่ 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของ
ลูกค้า 
  แบบสอบถามส่วนที่ 2 และ 3 มีเกณฑ์การให้คะแนนในมาตรลิเคิร์ต (Likert scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
  มากที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
  มาก   มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 
  ปานกลาง  มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 
  น้อย   มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 
  น้อยที่สุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 
 
  การพิจารณาระดับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และระดับ
ความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของลูกค้า แบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ระดับมาก ปานกลาง น้อย โดยแบ่งช่วงระดับ
ด้วยวิธีหาความกว้างของอันตรภาคชั้น ตามที่กานดา  พูนลาภทวี (2530: 29-31) อธิบายไว้ดังนี้ 
 

อันตรภาคชั้น = 
      พิสัย 
   จ านวนชัน้            

   
 

= 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 

 จ านวนชั้น 
 

= 
 5-1 

   5 
 = 0.8 

  จากหลักการพิจารณาดังกล่าว จึงก าหนดเป็นเกณฑ์ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร
ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดของลูกค้า ได้ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง อยู่ในระดับสูง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง อยู่ในระดับสูง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง อยู่ในระดับต่ า 
  ค่าเฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง อยู่ในระดับต่ า 
  ดังนั้น เมื่อต้องการทราบว่าลูกค้ามีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ของธนาคาร   ทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) และ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ปั จ จั ย ส่ ว น ป ร ะ ส ม ก า ร ต ล า ด อ ยู่ ร ะ ดั บ ใ ด  ใ ห้ พิ จ า ร ณ า จ า ก ค่ า เ ฉ ลี่ ย  ( )  ดั ง ก ล่ า ว
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   ระยะเวลาในการศึกษา 
 
  ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554-มกราคม 2555 
 
    
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
  1)  วิเคราะห์ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการหาค่าความถี่ (frequency) และค่า
ร้อยละ (percentage) 
  2)  วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) โดยการหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (arithmetic mean: ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) 
  3)  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บรกิารธนาคารทิสโก้ จ ากัด 
(มหาชน) ของลูกค้า โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะห ์

ตารางที่ 11  ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล ร้อยละ 

1.  เพศ  
ชาย   42.0 
หญิง   58.0 

รวม 100.0 
2.  อาย ุ  

15-24 ป ี   16.0 
25-34 ป ี   65.0 
35-44 ป ี    5.0 
45-54 ป ี   11.0 
65 ปขีึ้นไป    3.0 

รวม 100.0 
3.  ระดับการศึกษาสูงสดุ  

มัธยมศกึษาตอนต้น หรือต่ ากว่า   10.0 
มัธยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. หรอืเทียบเท่า    7.0 
อนุปริญญา/ ปวส. หรือเทียบเท่า    5.0 
ปริญญาตรี   74.0 
ปริญญาโท    4.0 

รวม 100.0 
4.  อาชีพหลัก  

ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกจิ    6.0 
พนักงานบรษิัทเอกชน   69.0 
เจ้าของกจิการ/ ธรุกจิส่วนตัว   14.0 
รับจ้างท่ัวไป/ ผูใ้ช้แรงงาน    5.0 
นักเรียน/ นักศึกษา    5.0 
ไม่ได้ประกอบอาชพี    1.0 

รวม 100.0 
5.  รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

ไม่เกิน 10,000 บาท   14.0 
10,001-20,000 บาท   43.0 
20,001-30,000 บาท   28.0 
30,001-40,000 บาท    8.0 
มากกวา่ 40,000 บาท    7.0 

รวม 100.0 
6.  สถานภาพสมรส  

โสด   60.0 
สมรส   39.0 

หย่า/ หม้าย    1.0 
รวม 100.0 
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ตารางที่ 12  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้บริการของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
ประเภทของแหล่งข้อมูล ความถี่ในการรับข้อมูลข่าวสารต่อสัปดาห์ 

 ร้อยละ 
4 ครั้งขึ้นไป 2-3 ครั้ง 1 ครั้ง ไม่ได้รับเลย 

1.  วิทย ุ 14.0 29.0 8.0 49.0 
2.  โทรทัศน์ 36.0 38.0 11.0 15.0 
3.  หนังสือพิมพ ์ 14.0 17.0 13.0 56.0 
4.  เว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต 27.0 14.0 12.0 47.0 
5.  ป้ายประชาสัมพันธ์หน้าธนาคาร 27.0 32.0 16.0 25.0 
6.  เอกสาร/ แผ่นพับ/ โปสเตอร์ของธนาคาร 10.0 16.0 26.0 48.0 
7.  พนักงานธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 32.0 24.0 16.0 28.0 
8.  คนรู้จักกัน 17.0 20.0 17.0 46.0 
9.  งานแสดงสินค้า เช่น งานมอเตอรโ์ชว์ 6.0 9.0 16.0 69.0 
 
ตารางที่ 13 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)ด้านการรับรู้ในตราสินค้า 

ภาพลักษณ์ด้านการรับรู้ตราสินค้า  
(brand awareness) 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  ธนาคารมีความม่ันคง ปลอดภัย และ
น่าเชื่อถือ 

3.0 7.0 23.0 45.0 22.0 3.76 0.98 มาก 

2.  ธนาคารมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงิน 
และการลงทุน 

2.0 5.0 19.0 44.0 30.0 3.95 0.94 มาก 

3.  ธนาคารเป็นที่รู้จัก และยอมรับของคนทั่วไป 7.0 24.0 41.0 19.0 9.0 2.99 1.04 ปานกลาง 
รวม      3.57 0.87 มาก 

 
ตารางที่ 14 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)ด้านการสร้างความชอบที่มากกว่า 

ภาพลักษณ์ด้านการสร้างความชอบ 
ที่มากกว่า 

(brand preference) 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  ธนาคารมีบริการทางการเงินที่หลากหลาย
ให้เลือกใช้บริการ 

7.0 13.0 41.0 24.0 15.0 3.27 1.09 ปานกลาง 

2.  ธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง น่าสนใจ 12.0 9.0 45.0 25.0 9.0 3.10 1.09 ปานกลาง 
3.  ธนาคารมีเทคโนโลยีการธนาคารที่ทันสมัย 

เช่น ตู้ ETM ใช้ตรวจสอบรายการเดินบัญชี
เงินฝากและสินเชื่อเช่าซื้อไดอ้ย่าง
สะดวกสบาย 

23.0 23.0 25.0 17.0 12.0 2.72 1.32 ปานกลาง 

รวม      3.03 1.45 ปานกลาง 
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ตารางที่ 15 ความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อภาพลักษณ์ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ด้านการสร้างความภักดีในตราสินค้า 
ภาพลักษณ์ด้านการสร้างความภักดีในตรา

สินค้า 
(brand royalty) 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  ธนาคารให้การดูแล และใส่ใจลูกคา้อย่าง
ต่อเนื่อง 

11.0 12.0 40.0 25.0 12.0 3.15 1.13 ปานกลาง 

2.  ธนาคารสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

10.0 11.0 42.0 23.0 14.0 3.20 1.13 ปานกลาง 

3.  ธนาคารติดต่อสือ่สารใหข้้อมูลความรู้
ทางด้านการเงิน และการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง 

8.0 13.0 34.0 27.0 18.0 3.34 1.16 ปานกลาง 

รวม      3.23 1.08 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 16 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด(มหาชน)ของลูกค้า 
ด้านผลิตภัณฑ์/ บริการ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์/ บริการ 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  ธนาคารมีบริการฝากเงินที่หลากหลาย เช่น 
เงินฝากซุปเปอร์ออมทรัพย ์เงินฝากออม
ทรัพยพ์ิเศษ 

14.0 13.0 36.0 29.0 8.0 3.04 1.14 ปานกลาง 

2.  ธนาคารให้บริการสินเชื่อด้านต่างๆ
หลากหลาย เช่น เช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อ
ธุรกิจ SME 

3.0 3.0 26.0 47.0 21.0 3.80 0.91 มาก 

3.  ธนาคารมีเครื่อง ATM เครื่อง ETM  เปิด
ให้บริการหลายจุด 

37.0 28.0 25.0 6.0 4.0 2.12 1.10 น้อย 

รวม      2.99 0.84 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 17 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ของลูกค้า ด้านราคา 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านราคา 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  มีเง่ือนไขด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง 17.0 11.0 49.0 18.0 5.0 2.83 1.07 ปานกลาง 
2.  มีเง่ือนไขอตัราดอกเบี้ยสินเชือ่ต่างๆ 

ค่อนข้างต่ า  
12.0 20.0 53.0 11.0 4.0 2.75 0.95 ปานกลาง 

3.  ค่าธรรมเนียมบริการทางการเงิน  ต่าง ๆ อยู่
ในอัตราที่เหมาะสม เช่น ค่าธรรมเนียม
บริการโอนเงิน 

18.0 9.0 50.0 16.0 7.0 2.85 1.11 ปานกลาง 

รวม      2.81 0.91 ปานกลาง 
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ตารางที่ 18 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด(มหาชน) ของลูกค้า 
ด้านการจัดจ าหน่าย/ สถานที่ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านการจัดจ าหน่าย/ สถานที่ 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  ที่ตั้งของธนาคารอยู่ใกล้กับสถานที่ท างาน
หรือบ้าน  

19.0 25.0 30.0 17.0 9.0 2.72 1.21 ปานกลาง 

2.  ที่ตั้งของธนาคารอยู่บนถนนที่มี   การ
คมนาคมสะดวก 

11.0 21.0 38.0 21.0 9.0 2.96 1.11 ปานกลาง 

3.  ที่ตั้งของธนาคารอยู่ภายในห้างสรรพสนิค้า 9.0 21.0 38.0 22.0 10.0 3.03 1.10 ปานกลาง 
รวม      2.90 1.06 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 19 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด(มหาชน) ของลูกค้า 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  มีการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ของธนาคารอย่างต่อเนือ่ง 

15.0 28.0 34.0 18.0 5.0 2.70 1.09 ปานกลาง 

2.  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์ 
และความน่าเชื่อถือของธนาคาร เช่น การ
ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ 

11.0 19.0 36.0 26.0 8.0 3.01 1.10 ปานกลาง 

3.  มีการโฆษณาผ่านเว็บไซต ์ลูกค้าสามารถ
สื่อสารกับธนาคารได ้

17.0 13.0 38.0 25.0 7.0 2.92 1.16 ปานกลาง 

รวม      2.88 1.00 ปานกลาง 
 
 
ตารางที่ 20 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด(มหาชน) ของลูกค้า 
ด้านคน/ บุคลากร 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านคน/ บุคลากร 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  พนักงานมีความรู้ น่าเชื่อถอื 5.0 5.0 34.0 41.0 15.0 3.56 0.98 มาก 
2.  พนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความ

กระตอืรอืร้น มีใจรักงานบริการ 
8.0 3.0 32.0 37.0 20.0 3.58 1.09 มาก 

3.  พนักงานสามารถแนะน าและช่วยเหลือลูกค้า
ทุกปัญหา เช่น การชี้แจ้งแนะน าเง่ือนไข
สินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร 

11.0 3.0 24.0 44.0 18.0 3.55 1.16 มาก 

รวม      3.56 1.02 มาก 
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ตารางที่ 21 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด(มหาชน) ของลูกค้า  
ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านสิ่งน าเสนอทางกายภาพ 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  มีการตกแต่งสถานที่ให้ดูทันสมัย หรูหรา  9.0 7.0 40.0 36.0 8.0 3.27 1.02 ปานกลาง 
2.  มีที่นั่งพักรอรับบริการเพียงพอ สะดวกสบาย 9.0 9.0 48.0 27.0 7.0 3.14 0.99 ปานกลาง 
3.  ที่ตั้งมีที่จอดรถสะดวก ปลอดภัย และ

เพียงพอ 
10.0 13.0 43.0 27.0 7.0 3.08 1.04 ปานกลาง 

รวม      3.16 0.96 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 22 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการธนาคารทิสโก้ จ ากัด(มหาชน) ของลูกค้า  
ด้านกระบวนการ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 
ด้านกระบวนการ 

ความคิดเห็น   S.D. ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ร้อยละ 
5 4 3 2 1 

1.  พนักงานมีการทักทายต้อนรับเสมอ 11.0 10.0 40.0 31.0 8.0 3.15 1.08 ปานกลาง 
2.  มีขั้นตอนการฝาก-ถอน อย่างเป็นระบบ 11.0 10.0 29.0 39.0 11.0 3.29 1.14 ปานกลาง 
3.  มีการให้บริการที่รวดเร็ว และมีความถูกต้อง 15.0 8.0 40.0 28.0 9.0 3.08 1.15 ปานกลาง 

รวม      3.17 1.06 ปานกลาง 
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ภาคผนวก ง 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย และค าตอบ 

 
ค าถามเก่ียวกับด้านเงินฝาก ถามคุณเริงศักดิ์ ปึงยี่งยืน ต าแหน่งผู้จัดการสาขาอาคารภคินท์ 
 
1.แนวโน้มสถานการณ์การแข่งขันของตลาดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ต่างๆในปัจจุบันเป็น    อย่างไร  
คุณเริงศักดิ์ ปึงยั่งยืน ตอบ  
 ครับ อือ ส าหรับสถานการณ์การแข่งขันของตลาดเงินฝากปัจจุบัน ถือว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆมีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านRateและเง่ือนไขที่Flexibility เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งสามารถเห็นได้จากการโฆษณา
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละธนาคาร ซึ่งคุณเชษฐาน่าจะเคยดูเช่น ของTME ที่โฆษณาProductเงินฝากประจ าแต่สามารถ
เบิกถอนได้ไม่จ ากัด แต่ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษแบบประจ าอยู่ใช่ไม๊ครับ เอิ่มส่วนของทิสโก้เองเราเน้นจับกลุ่มระดับกลางถึงระดับสูง 
เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับการฝากวงเงินตั้ง100,000 บ ขึ้นไป ซึ่งตอนนี้ทิสโก้เน้นการโฆษณาทางโทรทัศน์ทางด้านการสร้าง
แบรนด์มากกว่าเท่าที่พนักงานภายในได้รับทราบกันแหละครับ เริ่มจากการให้คนทั่วไปรู้จักทิสโก้ก่อนหนะครับ เพราะก่อนจาก
นี้ทางทิสโก้ไม่ได้เน้นการโฆษณาทางทีวีเลย  
 
2.อัตรการเติบโตด้านเงินฝากของธนาคารทิสโก้ในอนาคตมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 
คุณเริงศักดิ์ ปึงยั่งยืน ตอบ  
 ก็มีนโยบายในการท าโฆษณาเพื่อให้บุคคลทั่วไปรู้จัก และมีนโยบายในการขยายสาขาทั่วประเทศที่มากขึ้นก็จะส่งผล
ให้มีแนวโน้มทางด้านเงินฝากที่มากขึ้นตามไปด้วยครับ แต่ว่าหากเป็นแนวโน้มหรือนโยบายทางด้านเงินฝากที่มากกว่านี้ผมไม่
สามารถให้ข้อมูลได้อะนะครับ เพราะมันเป็นนโยบายภายในที่Confidential อยู่ครับ 
 
3. ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านกลุ่มเป้าหมายของตลาดเงินฝากไว้อย่างไรในปี 2555 
คุณเริงศักดิ์ ปึงยั่งยืน ตอบ  
 กลยุทธ์ก็ยังคงเหมือนเดิมคือกลุ่มเป้าหมายของตลาดเงินฝาก เราเน้นเจาะตลาดระดับกลางถึงระดับบนเป็นหลัก 
เพราะตลาดระดับนี้มีVolume ต่อรายที่ค่อนข้างสูงคะ ก็ดูเหมือนพี่จะตอบในเนื้อหาข้างต้นไปแล้วอะนะคะ 
 
4. ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการแข่งขันตลาดเงินฝากไว้อย่างไรในปี 2555 
คุณเริงศักดิ์ ปึงยั่งยืน ตอบ  
 ก็อย่างที่ได้ให้ข้อมูลไปในข้างต้นอะนะคะ คือเรายังมีปริมาณเงินฝากในระดับหนึ่ง แต่เราเน้นการท าการตลาดและ
เจาะตลาดกับสินเชื่อรถยนต์ หรือทางด้านกองทุนต่างๆมากว่าคะ แต่ทางด้านเงินฝากก็ต้องเพิ่มขึ้นที่สามารถอยู่ในธุรกิจได้ 
เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของสาขามากขึ้นเรื่อยๆ 
 
ค าถามเก่ียวกับข้อธนาคารมูลทิสโก้ทั่วไป ถามคุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ต าแหน่งHead of training and learn center 
(TLC)  
 
5. จุดแข็ง จุดอ่อนของ ธนาคารทิสโก้ คืออะไร  
คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ตอบ 
 อืมถ้าพูถถึงจุดแข่งทิศโก้ได้ก่อตั้งเป็นบริษัทเงินทุนแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2512 เอ่อจนมาถึงวันนี้ก็เป็น
ระยะเวลา 43 ปี แล้วก็ถือว่าเรามีความมั่นคงมากพอสมควร และได้รับรางวัลต่างๆมากมายเช่น บริษัทจดทะเบียนด้านการ



 

100 

รายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม ปี2011 ประกอบกับทิสโก้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารงานในทุกๆด้าน เช่น ทางด้านการลงทุนใน
กองทุน หรือหุ้นต่างๆ ก็คุณเห็นในโฆษณาทิสโก้ทางทีวีล่าสุดไม๊หละ ค าว่าทิสโก้บริหารคววามมั่งคั่งให้คุณ (หัวเราะ) แหมพูด
ถึงโฆษณาก็ภูมิใจเนอะ พี่ว่ามันท าให้เราได้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของทิสโก้มากขึ้น เออพี่กลับมาที่เรื่องจุดแข็งทางด้านความ
มั่นคง มีสถานการณ์ที่ถือว่าเป็นวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศมากที่สุดคือ ภาวะที่น้องๆรู้จักกันว่า ภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกปี 
40 อย่างที่เราทราบกันว่าสถาบันการเงินส่วนใหญ่ถูกปิดลง แต่ธนาคารทิสโก้เราสามารถบริหารงานประคับประคองมาได้ โดย
ในขณะนั้นเรามีปรับตัวเป็นอย่างมากเพื่อให้สามารถอยู้รอดได้ และคุณเชื่อไม๊ว่าทิสโก้เรายังไปอุ้มไฟแนซ์อื่นอีกด้วยนะ ก็
ทางด้านจุดแข็งหลักๆก็ที่บอกไป เอ่อ ทางด้านจุดอ่อนอะหรอ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่สาขาของทิสโก้เรายังน้อยอยู่อะนะ ก็อาจจะ
เข้าถึงลูกค้าได้ยากนิดนึงคะ แต่เราก็มีนโยบายในการเร่งขยายสาขาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาคะ โอเคขอ
ค าถามต่อไปเลยจ๊ะ.. 
 
6. โอกาส อุปสรรคของ ธนาคารทิสโก้ คืออะไร 
คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ตอบ 
 โอกาสทางธุรกิจ พี่มองว่าส่วนหนึ่งคือการที่รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทางด้านธุรกิจธนาคารค่อนข้างโอเคในทุกยุค
ทุกสมัยรัฐบาล พี่ยกตัวเองที่เราเห็นได้ล่าสุดคือ นโยบายรถคันแรกและบ้านหลังแรก จะได้รับหักลดหย่อนภาษี ก็มีส่วนช่วยใน
การกระตุ้นกลุ่มลูกค้าให้ใช้บริการสินเชื่อธนาคารได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยคะ ส่วนอุปสรรคก็ที่เรารู้กันคือคู่แข่งขันทางด้านธุรกิจนี้มี
ค่อนข้างเยอะ  
 
7. ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดกลยุทธ์อย่างไร ด้านการสร้างแบรนด์ทิสโก้ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ 
คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ตอบ 
 การก าหนดกลยุทธ์อะหรอ นโยบายที่ออกมาตอนนี้หลักๆเลยอะคะ คือกลยุทธ์ IMC ก็อ้างอิงจากข้อต้นๆที่พี่ตอบ
ค าถามไปว่าตอนนี้ทิสโก้เน้นการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก จึงได้เริ่มมีการใช้เครื่องมือทางด้านการโฆษณาทางสื่อต่างๆเข้ามา
ช่วย เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณา ต่างๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ส่วนการยอมรับหรอคะก็ เราเน้นการท า CSR 
กับลูกค้า ซึ่งเราก็ท าเรื่อยมาเป็นระยะเวลาหลายปีพอสมควรคะ เช่น มีการติดต่อลูกค้าโดยการส่งจดหมายเพื่อการโฆษณา
productใหม่ หรือมีการติดต่อดูแลให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าทางด้านลงทุน ให้มีฟังสัมนาหัข้อการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ลงทุนฟรี เป็นต้น  
 
8. ธนาคารทิสโก้มีการก าหนดกลยุทธ์ด้านการสร้างความแตกต่างจากธนาคารอื่นๆไว้อย่างไร 
คุณศรัญญา โรจนาธิโมกข์ ตอบ 
 ในส่วนของทิสโก้เราเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มของแต่ละ product ซึ่งเราจะมีการก าหนดกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน 
ไม่ได้เหมือนกับคู่แข่งโดยทั่วไปที่อาจจะต้องการเจาะในทุกระดับ ก็เลยท าให้อาจจะได้ลูกค้าที่ไม่มีอัตราไม่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่าอะคะ 
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ภาคผนวก จ 
ข้อมลูทุติยภูมิที่เกี่ยวขอ้ง 

 
โลโก้ของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 

 
 ข่าวที่เก่ียวข้อง 
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ประวัติผูศ้ึกษา 
 

 นายเชษฐา อัจฉริยะเวโรจน์ เกิดเม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม 2522 ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เม่ือปีการศึกษา 
2549 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 ขณะนี้ยังศึกษา
อยู่ในหลักสูตรฯดังกล่าว ประสบการณ์ในการท างาน ปี 2544-2550 เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน 
บริษัท ฐิติกร จ ากัด (มหาชน) และปี 2551-2555 เจ้าหน้าที่ Retail  Follow-up and Legal Staff 
ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน)   




