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        การศกึษากลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่สมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจของลกูคา้  และภาพลกัษณ์ของธนาคาร  กรณศีกึษา ธนาคารออมสนิ (ส านกังาน
ใหญ่) เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ  (Qualitative Research)โดยผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษา เกบ็
รวบรวมขอ้มลูทัง้ขอ้มลูปฐมภมูิ  (Primary Data) โดยใชเ้ครือ่งมอืแบบสอบถาม (Survey 
Research) แบบเจาะจง  และการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษ ณ์เชงิลกึ (Depth Interview) 
ผูบ้รหิารธนาคารออมสนิ (ส านกังานใหญ่ ) และขอ้มลูทุตยิภมูิ(Secondary Data) พรอ้มทัง้น ามา
วเิคราะหแ์ละประมวลผล เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธใ์นการพฒันาองคก์รใหม้คีวามเหมาะสมกบั
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยมวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา ประกอบดว้ย 1) เพื่อศกึษาระดบัความพงึ
พอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิ หลงัการปรบัปรงุภาพลกัษณ์องคก์ร
เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 2) เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละการจดจ าต าแหน่งทางการ
แขง่ขนัของธนาคารออมสนิ และ 3) เพื่อก าหนดกลยทุธท์างการตลาดของผลติภณัฑเ์งนิฝาก
ธนาคารออมสนิ  
       ผลการศกึษาพบว่ากลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ของ
ธนาคารออมสนิ ควรน ากลยทุธ์ทัง้ 3 ระดบัมาใช ้ซึง่จะช่วยเพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้  และ
เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ใีหก้บัธนาคารออมสนิในระยะยาว โดยประกอบดว้ย    กลยทุธร์ะดบั
องคก์ร (Corporate Strategy) ธนาคารออมสนิควรใช้ กลยทุธก์ารเตบิโตแบบ มพีนัธมติรทาง



ธุรกจิ (Strategic Alliances) เนื่องจากธนาคารออมสนิมขีอ้จ ากดัหลายดา้น เช่น จ านวนสาขาที่
มน้ีอยไมค่รอบคลุม ดงันัน้จงึคว รเพิม่จ านวนสาขาใหม้มีากขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ทีต่อ้งการความรวดเรว็ในการเขา้ไปใชบ้รกิาร และ ในระยะยาวธนาคารควรพฒันา
ผลติภณัฑท์างการเงนิใหม้คีวามหลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่
เปลีย่นแปลงไป  กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level Strategy) ธนาคารออมสนิควรใชก้ลยทุธ์
มุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  โดยเฉพาะผลติภณัฑเ์งนิฝากใหม้คีวามทนัสมยัและ
ตอบสนองความตอ้งการลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ เพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิและขยายฐานลกูคา้
ใหมเ่พิม่จ านวนและประเภทลกูคา้ใหม้ากขึน้  กลยทุธใ์นระดบัหน้าที ่ (Functional Level 
Strategy) กลยทุธร์ะดบัหน้าทีจ่ะตอ้งสนบัสนุน  (Support) กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ  เพื่อใหบ้รรลุ
ภารกจิและวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน  ผูศ้กึษาไดเ้ลอืกน า  Mixed Strategy มาใชเ้ป็นกลยทุธ์
ระดบัหน้าที ่ ประกอบดว้ย  และกลยทุธด์า้นการปฏบิตักิาร  น าเอาหลกัการของกลยทุธ์ “Total 
Quality Management (TQM) and Continuous Improvement (CI)” มาใชอ้ยา่งจรงิจงัและ
ต่อเนื่อง กลยทุธม์ุง่เน้นการตลาด  โดยใชข้ ัน้ตอนหลกัเกณฑท์างการตลาด  7P's คอืแบ่งหน้าที่
ความรบัผดิชอบ  การบรหิารงานลกูคา้สมัพนัธ์  (CRM: Customer Relationship Management) 
การสรา้งตราสนิคา้ (Brand) นอกจากนี้ควรน ากลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์ (Human Resource 
Strategy) มาใชใ้นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บั พนกังาน  พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหม้กีาร อบรมรมและ
พฒันาความรูอ้ยา่งต่อเนื่อง 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
        ปจัจบุนัภาวการณ์แขง่ขนัในแวดวงธุรกจิ ธนาคารพาณชิย์ ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ธุรกจิ
ธนาคารพาณชิยท์ีม่ศีกัยภาพทางดา้นทรพัยากร ยอ่มมคีวามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ส าหรบัผู้ ที่
มศีกัยภาพต ่ากว่า ตอ้งพยายามหาจดุแขง็ของตนเองเพื่อใชเ้ป็นกลยทุธใ์นการแขง่ ขนัโดย  
เฉพาะในธุรกจิธนาคาร ยอ่มเป็นทีท่ราบกนัดอียูแ่ลว้ว่า ปจัจบุนัธนาคาร พาณชิย์ของเอกชนจะมี
ความไดเ้ปรยีบ กว่าธนาคารพาณชิย์ทีเ่ป็นของภาครฐัทัง้ในดา้นเทคโนโลย ีการบรหิารจดัการ 
ความสามารถของบุคลากร  และวฒันธร รมทีม่กีารเปลีย่นแปลงใหท้นักบัส ถานการณ์อยู่
ตลอดเวลา อาทิเช่น ธนาคารกสกิรไทยหลงัจากมกีารเปลีย่นภาพลกัษณ์ขององคก์รท าใหเ้กดิ
ความทนัสมยั การด าเนินธุรกจิมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยวดัไดจ้ากสิง่ที่ ลกูคา้ยอมรบัเมือ่เทยีบ
กบัอดตี แต่ในทางกลบักนัธนาคารของภาครฐั เช่น ธนาคารออมสนิถูกตรงึอยูใ่นความทรงจ า
ของลกูคา้ว่าเป็น ธนาคารออมทรพัย์ ของเยาวชน  ผู้ศกึษาตอ้งการจะวดั การยอมรบั ของลกูคา้
หลงัจากทีธ่นาคารออมสนิไดม้กีารปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์ใหม่(Rebranding) ในปี พ.ศ.2549  

 
1.1 ช่ือองคก์ร และลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 

 
 ธนาคารออมสนิ มชีื่อภาษาองักฤษคอื Government Savings Bank : GSB มฐีานะเป็น
นิตบิุคคล เป็นหน่วยงานรฐัวสิาหกจิ ภายใตก้ารก ากบัดแูล /สงักดักระทรวงการคลงั  เป็นสถาบนั
การเงนิทีม่รีฐับาลเป็นประกนั มอีายคุรบ 97 ปี เมือ่วนัที ่ 1 เมษายน 2553 ก าเนิดขึน้โดย 
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั  รชักาลที ่6 ทรงเหน็คุณประโยชน์ของการออมทรพัย์  
เพื่อใหป้ระชาชนรูจ้กัการประหยดั  การเกบ็ออม  มสีถานทีเ่กบ็รกัษาทรพัยส์นิเงนิทองของ
ประชาชนใหป้ลอดภยัจากโจรผูร้า้ย  จงึทรงรเิริม่จดัตัง้คลั งออมสนิทดลองขึน้  โดยทรง
พระราชทานนามแบงคว์่า “ลฟีอเทยี” เมือ่ พ.ศ. 2450 ณ พระต าหนกัสวนจติรลดา  ในบรเิวณวงั
ปารสุกวนั  ดว้ยทุนพระราชทาน จ านวน 100,000 บาท ส าหรบัใหม้หาดเลก็และขา้ราชบรพิาร
ของพระองคไ์ดเ้รยีนรูว้ธิกีารด าเนินงานของธ นาคาร และส่งเสรมินิสยัรกัการออม เพื่อทรงใช้
ศกึษาและส ารวจนิสยัคนไทยในการออมเบือ้งตน้  พระองคท์รงเขา้ใจในราษฎร ของพระองค์ และ
ทรงทราบดวี่าควรใชกุ้ศโลบายใด อนัจะจงูใจคนไทยใหม้องเหน็ความส าคญัของการออม 
ธนาคารออมสนิเปิดท าการครัง้แรก ณ กรมพระคลงัมหาส มบตั ิกระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2450
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99
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 ปี พ.ศ. 2456 – 2471 เพื่อใหค้ลังออมสนิไดเ้ป็นประโยชน์เกือ้กูลเผื่อแผ่ไปถงึราษฎรโดย
ทัว่กนั พระองคจ์งึไดท้รงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหด้ าเนินการจดัตัง้  “คลงัออมสนิ” ขึน้ ในสงักดั
กรมพระคลงัมหาสมบตัิ  กระทรวงพระคลงัมหาสมบตั ิและพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ประกาศใช ้“พระราชบญัญตัคิลงัออมสนิ พ.ศ. 2456” ประกาศใชใ้นวนัที ่1 เมษายน พ.ศ. 2456 
 
 ต่อมาในปี พ .ศ. 2472 พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั  รชักาลที ่ 7 ทรงมี
พระราชด ารเิหน็ควรโอนกจิการคลงัออมสนิใหไ้ปอยูใ่นความรบัผดิชอบของ
กรมไปรษณยีโ์ทรเลข  กจิการไดเ้ริม่แพรห่ลายและเป็นทีน่ิยมของประชาชนอยา่งกวา้งขวาง  ซึง่
นบัไดว้่ากจิการคลงัออมสนิในช่วงระยะนี้เตบิโตขึน้มาก  จงึเรยีกไดว้่าเป็นยคุแห่งความกา้วหน้า
ของการคลงัออมสนิแห่งประเทศไทย 
 
 ต่อมาภายหลงัเมือ่สงครามโลกครัง้ที ่2 ยตุลิง รฐับาลไดเ้หน็ถงึคุณประโยชน์ของการออม
ทรพัยแ์ละความส าคญัของคลงัออมสนิทีม่ต่ีอการพฒันาประเทศ  จงึไดย้กฐานะของคลงัออมสนิ
ขึน้เป็นองคก์รของรฐั มฐีานะเป็นนิตบิุคคล ด าเนินธุรกจิภายใต ้“พระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ 
พ.ศ. 2489” มกีารบรหิารงานโดยอสิระ  ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ ซึง่ไดร้บัการ
แต่งตัง้จาก รฐัมนตรวี่าการ  กระทรวงการคลงั เริม่ด าเนินธุรกจิในรปูธนา คารออมสนิตัง้แต่วนัที ่
1 เมษายน 2490 และค าว่า “คลงัออมสนิ” กไ็ดเ้ปลีย่นเป็นค าว่า  “ธนาคารออมสนิ ” นบัแต่นัน้
เป็นตน้มา 
 
 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา  ธนาคารออมสนิไดพ้ฒันาทัง้ในดา้นการส่งเสรมิการออม การ
สรา้งวนิยัทางการเงนิ การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก การพฒันาคนและสงั คมใหม้คีุณภาพ 
รวมถงึการขยายการใหบ้รกิารและการใหบ้รกิารธุรกรรมทางการเงนิ พรอ้มเพิม่ความสามารถใน
การแขง่ขนั เพื่อรกัษาฐานลกูคา้เดมิและแสวงหาลกูคา้ใหม ่ดว้ยการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ใหม่ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อมุง่สู่การเป็นธนาคารทีใ่หบ้รกิาร ทางการเงนิ
ทีท่นัสมยั ครบวงจรทัง้ดา้นเงนิฝากและสนิเชื่อ รวมถงึธุรกจิบรกิารอื่น ๆ เพื่อใหเ้ทยีบเท่า
มาตรฐานสากล แก่ประชาชนทุกระดบัทัว่ประเทศ โดยการพฒันาทรพัยากรในทุกดา้นเพื่อ
ปรบัปรงุภาพลกัษณ์และรปูแบบการใหบ้รกิาร  
  
 ในปี พ.ศ.2549 ธนาคารออมสนิไดท้ าการปรบัภาพลั กษณ์องคก์รใหม่ (Rebranding) ครัง้
ยิง่ใหญ่ ในวาระครบรอบ 93 ปี แห่งการเป็นสถาบนัการเงนิเพื่อการออมของคนไทย ดว้ยการ
สรา้งเอกลกัษณ์ใหเ้ป็นองคก์รทีก่า้วทนัต่อโลกยคุปจัจบุนั  เพื่อใหธ้นาคารออมสนิเป็นสถาบนั
การเงนิทีม่คีวามโดดเด่น ทนัสมยั รวดเรว็  มคีวามสะดวกสบายในกา รใชบ้รกิาร  เป็นสถาบนั
การเงนิทีม่ ี ความมัน่คง และมคีวามเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร โดยปรบัปรงุการ
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ออกแบบตกแต่งสาขา ตูถ้อนเงนิสดอตัโนมตั ิบตัรอเิลก็ทรอนิกส ์สมดุบญัชเีงนิฝาก แบบพมิพ์
ธนาคาร รวมถงึเครือ่งแบบพนกังานใหม ่เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถ ในการ
แขง่ขนักบัธนาคารพาณชิยอ์ื่นๆ ได ้และมุง่เน้นในเรือ่งของความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
(Customer Satisfaction) อนัจะน าไปสู่ความจงรกัภกัด ี (Brand Loyalty) ต่อธนาคาร และเพื่อ
ตอบสนองวสิยัทศัน์ของธนาคารทีว่่า  “การเป็นยิง่กว่าธนาคาร ” ของธนาคารออมสนิใหม้คีวาม
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ เอกลกัษณ์องคก์รใหมค่อืสญัลกัษณ์สชีมพู-ทอง ซึง่เตม็เป่ียมดว้ยความสดใสและ
ความมัน่คง สงา่งาม พรอ้มทีจ่ะขบัเคลื่อนองคก์รใหก้า้วไปขา้งหน้า แต่ทีส่ าคญัยงัคงด าเนินงาน
เพื่อตอบสนองนโยบายของรฐับาลทีต่อ้งการใหธ้นาคารมสี่วนรว่มในการแกไ้ขปญัหาของ
ประเทศในระดบัรากหญา้โดยการใหส้นิเชื่อแก่ผูม้รีายไดน้้อย และเกือ้กูลสงัคมไทยดว้ย 
 
 และในปี พ .ศ.2552 ธนาคารออมสนิไดพ้ฒันาและน าระบบ Core Banking Systems 
(CBS) มาใชง้าน ซึง่ถอืไดว้่าเป็นการเปลีย่นหน้าประวตัศิาสตรง์านดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของธนาคารครัง้ส าคญั เป็นเครือ่ง มอืส าคญัในการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ทีร่วดเรว็มากขึน้ และ
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีห่ลากหลาย เพื่อการพฒันาธุรกจิและบรกิารใหก้า้ว
สู่ความเป็นสากล  
   
 ณ สิน้เดอืนธนัวาคม ปี  2552 ธนาคารออมสนิมสีนิทรพัยร์วมจ านวน  1.08 ลา้นบาท      
มกี าไรสุทธจิ านวน 15,874 ลา้นบาท มจี านวนพนกังาน  10,433 คน มสีาขาจ านวน 620 สาขา 
มหีน่วยใหบ้รกิารจ านวน 236 หน่วย มบีรกิารผ่านรถเคลื่อนทีจ่ านวน 45 คนั มเีรอืเคลื่อนที่
จ านวน 2 ล า มธีนาคารโรงเรยีนจ านวน 349 แห่ง มเีครือ่งถอนเงนิอตัโนมตัิ (ATM) จ านวน 
1,184 เครือ่ง มเีครือ่งฝากเงนิอตัโนมตัจิ า นวน 85 เครือ่ง และเครือ่งปรบัสมดุอตัโนมตัจิ านวน 
295 เครือ่ง ส านกังานใหญ่มี หนึ่งแห่งตัง้อยูท่ี่ ธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ เลขที ่ 470 ถนน
พหลโยธนิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400 เวบ็ไซตข์องธนาคาร                    
: www.gsb.or.th เบอรโ์ทรศพัท ์ 02-299-8000  เบอร์ Call Center 1115 และ E-mail : 
news@gsb.or.th 
 

 วิสยัทศัน์ ปี 2554-2558  

 เป็นสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คงเพื่อการออม การพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศ  โดยเป็นผูน้ าในการสนบัสนุนเศรษฐกจิฐานราก 
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 พนัธกิจ 
 1) เป็นสถาบนัเพื่อการลงทุนและการพฒันา  
 2) เป็นสถาบนัเพื่อส่งเสรมิเศรษฐกจิฐานราก 
 3) เป็นสถาบนัเพื่อการออม  
 4) เป็นสถาบนัทีด่แูลสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
 
 ธนาคารออมสนิมแีนวทางการด าเนินงานหลกั 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การขยายกลุ่มลกูคา้
เป้าหมาย 2) การเสรมิสรา้งศกัยภาพทางเศรษฐกจิ สงัคมระดบัฐานราก และสิ่ งแวดลอ้มของ
ชุมชน ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 3) การส่งเสรมิการออมและสรา้งวนิยัทางการเงนิ            
4) การเพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถในการแขง่ขนั    
 
 ผูอ้ านวยการธนาคารออมสนิคนปจัจบุนัชื่อ นายเลอศกัดิ ์จลุเทศ  เริม่เขา้ท างานใน
ธนาคารออมสนิ เมือ่ปี พ .ศ.2551 ท่านยดึหลกัการท างานโดยเน้นการพฒันาเศรษฐกจิฐานราก
ใหไ้ดม้ากทีสุ่ด รวมถงึการขยายเครอืขา่ยการใหบ้รกิาร การบรกิารเพื่อขบัเคลื่อนนโยบายรฐั 
การพฒันาธุรกจิและบรกิาร การด าเนินงานเพื่อสงัคมและชุมชน การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
และการบรหิารจดัการและพฒันาองคก์ร ซึง่ในปี พ .ศ.2552 ทีผ่่านมา ธนาคารออมสนิไดร้บั
รางวลัต่างๆ มากมาย ดงันี้ 1) รางวลัรฐัวสิาหกจิดเีด่น ประจ าปี 2552 จ านวน 3 รางวลั จาก
ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ กระทรวงการคลงั ประกอบดว้ย รางวลัการจดัการ
องคก์รดเีด่น รางวลัการด าเนินงานเพื่ อสังคมและสิง่แวดลอ้มดเีด่ น และรางวลับรกิารดเีด่น
(โครงการธนาคารประชาชน ) 2) รางวลัจากกระทรวงแรงงาน ประจ าปี 2552 จ านวน 2 รางวลั 
ประกอบดว้ย รางวลัสถานประกอบกจิการดเีด่นดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน และรางวลัคณะกรรมการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท า งานระดบัประเทศ 3) รางวลัจากนิตยสารดอกเบีย้ จ านวน 2 รางวลั 
ไดแ้ก่ รางวลั Bank of the Year 2009 และ Banker of the Year 2009 มอบใหแ้ก่ ผูอ้ านวยการ
ธนาคารออมสนิ นายเลอศกัดิ ์จลุเทศ 4) ไดร้บัการยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 10 บรษิทัชัน้น า จากการ
จดัอนัดบัผลการด าเนินงานและก า ไร จากหนงัสอืพมิพก์รงุเทพธุรกจิ รวมทัง้มกีารปรบัปรงุ
รปูแบบการท างานภายในองคก์ร โดยการปรบัปรงุโครงสรา้งองคก์รใหม ่เพื่อมุง่เน้นการกระจาย
อ านาจ และลดล าดบัชัน้ในการท างาน เน้นการเสรมิสรา้งความพงึพอใจในการท างานใหก้บั
พนกังาน รวมถงึการมุง่มัน่พฒันาศกัยภาพของพนกังานอยา่งเตม็ที ่
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โครงสร้างธนาคารออมสิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แสดงโครงสรา้งของธนาคารออมสนิ 

กลุ่มลงทุนและบรหิารเงนิ กลุ่มการตลาด กลุ่มสนิเชือ่ กลุ่มปฏบิตักิาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการบรหิารความ
เสีย่ง 

ผูอ้ านวยการธนาคารออมสนิ 

คณะกรรมการประเมนิผล
การปฏบิตังิานและพจิารณา

ค่าตอบแทนของ
ผูอ้ านวยการธนาคารออม

สนิ 
คณะกรรมการสรรหา 

แต่งตัง้ โยกยา้ย พนกังาน
ระดบัผูช้่วยผูอ้ านวยการ
ธนาคารออมสนิ หรอื
เทยีบเท่าขึน้ไป 

คณะกรรมการบรหิารการ
พฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คณะกรรมการบรหิาร
กองทุนพฒันาเมอืงใน

ภมูภิาค 

กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละ
ทรพัยากรบุคคล 

กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะกรรมการธนาคารออม
สนิ 

คณะกรรมการแผนงานและ
งบประมาณ 

คณะกรรมการบรหิารดา้น
โครงสรา้งองคก์ร บุคลากร 
ค่าตอบแทน ละสวสัดกิาร

พนกังาน 

คณะกรรมการกจิการ
สมัพนัธ ์

คณะกรรมการก ากบัดแูล
การบรหิารกจิการทีด่ ี
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องคป์ระกอบธรุกิจของธนาคาร 
 ธนาคารออมสนิ เป็นสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ  ทีไ่ดพ้ฒันาจากการเป็นธนาคารเพื่อการ
ออมของรฐั กา้วไปสู่มติใิหมท่ีม่บีทบาททัง้ในดา้นการส่งเสรมิการออม การสรา้งวนิยัทางการเงนิ 
การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก การพฒันาคนและสงัคมใหม้คีุณภาพ รวมถงึการเพิม่การขยาย
การใหบ้รกิารและธุรกรรมทางการเงนิ พรอ้มเพิม่ประสทิธภิาพ และขดีความสามารถทางการ
แขง่ขนัไดอ้ยา่งทดัเทยีม ซึง่ธนาคารสามารถด าเนินธุรกจิเชงิพาณชิย์ ไดอ้ยา่งสมดุล เพื่อเป็น
ธนาคารทีใ่หบ้รกิารทางการเงนิอยา่งครบวงจรแก่ประชาชนทุกระดบัทัว่ประเทศ โดยในปี 2552 
ธนาคารไดมุ้ง่เน้นการด าเนินธุรกจิอยา่งมคีุณภาพ สามารถเพิม่ประสทิธภิาพ และศกัยภาพได้
ตามมาตรฐานสากล และสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ทุกกลุ่ม สามารถรกัษาฐา นลกูคา้เดมิ 
และขยายฐานลกูคา้ใหมเ่พิม่มากขึน้โดยการออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  และพฒันาผลติภณัฑท์ีม่อียูใ่ห้
สอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพื่อใหล้กูคา้มทีางเลอืกมากขึน้ส่งผลให้
ธนาคารสามารถเตบิโตและท าก าไรไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  
 
บริการของธนาคารออมสิน 
 ธนาคารออมสนิด าเนินธุรกจิดา้นการเงนิการธนาคาร การใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิ
แบ่งเป็นบรกิาร 5 ดา้นหลกั คอื บรกิารเงนิฝาก บรกิารสนิเชื่อ บรกิารสลากออมสนิและ
พนัธบตัรออมสนิ บรกิารดา้นการเงนิ และบรกิารตามหลกัศาสนาอสิลาม ดงัตารางที ่1 ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงบรกิารทางการเงนิของธนาคารออมสนิ 
 

1.บริการเงินฝาก เงนิฝากออมสนิ เงนิฝากเผือ่เรยีก 
เงนิฝากเผือ่เรยีกพเิศษ 
เงนิฝากประจ ารายเดอืน 
เงนิฝากประจ า 3 เดอืน 
เงนิฝากประจ า 6 เดอืน 
เงนิฝากประจ า12 เดอืน 
เงนิฝากกระแสรายวนั 

 เงนิฝากสงเคราะหช์วีติ แบบออมสนิสบายใจ 
แบบออมสนิเงนิไดร้ายเดอืน 
แบบออมสนิเกษยีณสุข 
แบบเพิม่พนูทรพัย ์
แบบร่มไทร 
แบบบ านาญสงเคราะห์ 
แบบทุนการศกึษา 
แบบออมสนิสะสมทรพัย ์
แบบออมสนิตลอดชพี 
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ตารางท่ี 1 แสดงบรกิารทางการเงนิของธนาคารออมสนิ (ต่อ) 
 
  แบบออมสนิคู่ขวญั 

แบบออมสนิอุ่นใจ 
แบบออมสนิเพิม่ทรพัย ์170 
แบบออมสนิเพิม่ทรพัย ์200 
แบบออมสนิคุม้นิรนัดร ์

2.บริการสินเช่ือ สนิเชือ่ตามนโยบายรฐั สนิเชือ่โครงการธนาคารประชาชน 
สนิเชือ่แบบฉบัพลนั 
สนิเชือ่ธุรกจิหอ้งแถว 
สนิเชือ่เพือ่ผูป้ระกอบการรายใหม ่
สนิเชือ่สานฝนัสู่อาชพี 
สนิเชือ่คร ู
สนิเชือ่เพือ่พฒันาชนบท 

 สนิเชือ่เพือ่ธุรกจิ สนิเชือ่เคหะ 
สนิเชือ่เพือ่ธุรกจิ SMEs 
สนิเชือ่เพือ่การศกึษา 
สนิเชือ่ไทรทองเอนกประสงค ์
สนิเชือ่เพือ่ไปท างานต่างประเทศ 
สนิเชือ่สวสัดกิาร 
สนิเชือ่ชวีติสุขสนัต ์
สนิเชือ่คอมพวิเตอรเ์พือ่การศกึษา 
GSB PLUS 
สนิเชือ่แฟคตอริง่ 

3.บริการสลากออมสินและ
พนัธบตัรออมสิน 

สลากออมสนิ สลากออมสนิพเิศษ 
สลากออมสนิอนิเตอรเ์น็ต 

 พนัธบตัรออมสนิ พนัธบตัรออมสนิ ปี 2547 
พนัธบตัรออมสนิ ปี 2549 

4.บริการด้านการเงิน บรกิารดา้นการเงนิ บตัรออมสนิ วซ่ีา เดบติ 
บรกิารทางการเงนิผ่านตู ้ATM  
บรกิารช าระเงนิออนไลน์ 
เชค็ของขวญั 
บาทเนต 
แจง้ผลรางวลัทาง SMS  
รถเคลือ่นที,่ เรอืธนาคารออมสนิ 
บรกิารเช่าตูน้ิรภยั 
มอเตอรไ์ซคแ์บงกิง้ 
บรกิารแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
บรกิารโอนเงนิต่างประเทศ 

5.บริการตามหลกัศาสนา
อิสลาม 

บรกิารทางการเงนิตามหลกั
ศาสนาอสิลาม 

ฝากเงนิวาดอ๊ิะฮ ์
ฝากเงนิเพือ่ท าฮจัย ์และอุมเราะฮ ์
ฝากเงนิเพือ่การลงทุน (มฏูอรอบ๊ะฮ)์ 

ทีม่า : เวบ็ไซตธ์นาคารออมสนิ www.gsb.or.th 
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กลุ่มลกูค้าหลกั ส่วนแบ่งการตลาด STP ขององคก์ร 
 การแบ่งกลุ่มตลาด (Segmentation) 
 การแบ่งกลุ่มตลาด (Market Segmentation) เป็นการแบ่งตลาดรวมออกเป็นตลาดยอ่ย ๆ 
ตามความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั เพื่อใหส้ ามารถเขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทีเ่ลอืกแลว้อยา่งมี
ประสทิธภิาพปจัจยัหรอืเกณฑใ์นการแบ่ง กลุ่มทางการตลาด แบ่งเป็น 4 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้น
ภมูศิาสตร ์ปจัจยัดา้นประชากรศาสตร ์ปจัจยัดา้นจติวทิยา และปจัจยัดา้นพฤตกิรรมศาสตร ์
 กลุ่มลกูคา้ของธนาคารออมสนิ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คอื ลกูคา้สนิเชื่อและลกูค้ าเงนิ
ฝาก ดงันี้ 

1. ลกูคา้สนิเชื่อ  
ขอ้มลู ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารมยีอดสนิเชื่อ ทัง้สิน้ จ านวน 781 ,497 
ลา้นบาท รายละเอยีดดงันี้ 

 สนิเชื่อรายใหญ่ จ านวน 157 ,169 ลา้นบาท  หรอืรอ้ยละ  20.11 
แบ่งเป็น 
- สนิเชื่อภาครฐั จ านวน 129,636 ลา้นบาท  
- สนิเชื่อเอกชนขนาดใหญ่ จ านวน 27,533 ลา้นบาท  

 สนิเชื่อรายยอ่ย จ านวน 624,328 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 79.89 แบ่งเป็น  
- สนิเชื่อธุรกจิขนาดเลก็ จ านวน 34,482 ลา้นบาท  
- สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั จ านวน 128,029 ลา้นบาท  
- สนิเชื่อบุคคลทัว่ไป จ านวน 430,201 ลา้นบาท  
- สนิเชื่อบุคคลฐานราก จ านวน 31,616 ลา้นบาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แสดงกลุ่มลกูคา้สนิเชื่อส่วนใหญ่ของธนาคารเป็นลกูคา้รายยอ่ยประเภทบุคคลทัว่ไ ป 
หรอืชาวบา้น  
ทีม่า : รายงานประจ าปี 2552 ธนาคารออมสนิ 
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2. ลกูคา้เงนิฝาก  
ขอ้มลู ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2552 ธนาคารมยีอด เงนิฝากทัง้สิน้จ านวน 921,541 
ลา้นบาท รายละเอยีดดงันี้ 

 จา่ยคนืเมือ่ทวงถาม จ านวน 2,452 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 0.27 
 ออมทรพัย ์จ านวน 318,329 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 34.54 
 จา่ยคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา 600,760 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 65.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 แสดงกลุ่มลกูคา้ส่วนใหญ่ของธนาคาร เป็นลกูคา้เงนิฝากแบบจา่ยคนืเมือ่สิน้ระยะเวลา
และเงนิฝากออมทรพัย ์ 
ทีม่า : รายงานประจ าปี 2552 ธนาคารออมสนิ 
 
 การเลือกตลาดเป้าหมาย (Target) 
 การเลอืกตลาดเป้าหมาย (Market targeting) หมายถงึ กระบวนการในการประเมนิความ
น่าสนใจของแต่ละส่วนตลาด  และเลอืกเขา้สู่ ตลาดเพยีงหน่ึงหรอืหลายส่วนตลาด ตามทีน่กัการ
ตลาดสนใจ และเลอืกทีจ่ะเขา้ไปด าเนินกจิกรรมทางการตลาด  เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มนัน้ๆ  
 ธนาคารออมสนิไดเ้ลอืกตลาดเป้าหมายทุกกลุ่มลกูคา้ โดยการพฒันาผลติภณัฑท์าง
การเงนิ (ดา้นเงนิฝาก เงนิฝากสงเคราะหช์วีติ สนิเชื่อ สลากออมสนิ  ฯลฯ ) และบรกิารทาง
การเงนิใหม้คีวามหลากหลายและเหมาะสมกบัทุกกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการทีห่ลากหลายและเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ของธนาคาร 
  
 การสร้างต าแหน่งทางการแข่งขนั (Positioning) 
 การก าหนดต าแหน่งทางการแขง่ขนั (Market positioning) เป็นการจดัผลติภณัฑใ์หม้ี
ความแตกต่าง ชดัเจน และตรงกบัความตอ้งการ ของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย  โดยการเปรยีบเทยีบ
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ผลติภณัฑ์ และบรกิาร ขององคก์รกบัผลติภณัฑ์ และบรกิาร ของคู่แขง่ขนั  โดยเขา้ใจถงึความ
ตอ้งการของลกูคา้ (Customer Insight) และใหอ้ยูใ่นจติใจของลู กคา้ (Top of Mind) โดยในขัน้น้ี
จะตอ้งมกีารระบุความไดเ้ปรยีบหรอืความแตกต่างทางการแขง่ขนั (Competitive Advantages) 
 ต าแหน่งทางกลยทุธข์องธนาคารออมสนิ  มุง่เน้นการปรบัเปลีย่นต าแหน่ งทางการแขง่ขนั 
(Repositioning) ให้เป็นธนาคารทีม่ ี บรกิารทางการเงนิแบบครบวงจร (Universal Bank) 
มากกว่า การเป็นธนาคารเฉพาะดา้น  (Specialize Bank) โดยเน้นการเพิม่ประเภทของ
ผลติภณัฑท์างการเงนิ การใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย รวมถงึการขยายการใหบ้รกิารลกูคา้ ณ ทีท่ า
การสาขา และการเพิม่เครือ่งอตัโนมตัิ  (Self Service) ซึง่ต าแหน่งทางการแขง่ขนัของธนาคาร
ดว้ย ปจัจยัดา้นความหลากหลายของบรกิารทางการเงนิกบัจ านวนสาขา /เครือ่ง ATM                       
ดงัภาพที ่4  

 
 
ภาพท่ี 4 แสดงต าแหน่งทางการแขง่ขนัของธนาคารดว้ยปจัจยัดา้นความหลากหลายของบรกิาร
ทางการเงนิกบัจ านวนสาขา/เครือ่ง ATM 
ทีม่า : ขอ้มลูจากฝา่ยกลยทุธอ์งคก์ร ธนาคารออมสนิ ขอ้มลู ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 
 
ส่วนแบ่งการตลาดของธนาคาร 
 การแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดของธนาคารพาณชิย ์โดยใชข้นาดของสนิทรพัยร์วมเป็น
เกณฑใ์นการแบ่งขนาด จากขอ้มลูสนิทรพัย ์ณ วนัที ่ 30 มถุินายน 2553 สามารถแบ่งธนาคาร
พาณชิยท์ีม่ขีนาดใหญ่ไดจ้ านวน 4 แห่ง คอื  

1. ธนาคารกรงุเทพ  
2. ธนาคารกรงุไทย  
3. ธนาคารกสกิรไทย  
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4. ธนาคารไทยพาณชิย์  
 ส่วนธนาคารออมสนิจดัอยูใ่นกลุ่มของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 
 การแบ่งส่วนตลาดดา้นต่างๆ เปรยีบเทยีบระหว่างธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ทัง้ 4 แห่ง 

กบั ธนาคารออมสนิ เป็นดงันี้ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงสนิทรพัยร์วม 

ธนาคาร 
ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 

ยอดคงเหลอื (ลา้นบาท) ส่วนแบ่งตลาด(รอ้ยละ) 

กรงุเทพ (BBL)                1,774,207                       13.19  

กรงุไทย (KTB)                1,640,028                       12.19  

กสกิรไทย (KBANK)                1,372,120                       10.20  

ไทยพาณชิย ์(SCB)                1,254,955                         9.33  
ออมสิน (GSB)                1,187,276                         8.83  

ทัง้ระบบ               13,449,310  100.0 0 
 

ทีม่า : ธ.พ. 1.1 สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
 

ตารางท่ี 3  แสดงหนี้สนิ 

ธนาคาร 
ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 

ยอดคงเหลอื (ลา้นบาท) ส่วนแบ่งตลาด(รอ้ยละ) 

กรงุเทพ (BBL)                1,559,301                       13.14  

กรงุไทย (KTB)                1,528,101                       12.88  

กสกิรไทย (KBANK)                1,245,721                       10.50  

ไทยพาณชิย ์(SCB)                1,112,770                         9.38  
ออมสิน (GSB)                1,085,924                         9.15  

ทัง้ระบบ               11,868,467                     100.00  
 

ทีม่า : ธ.พ. 1.1 สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
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ตารางท่ี 4 แสดงทุน (ส่วนของเจา้ของ) 
 

ธนาคาร 
ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 

ยอดคงเหลอื (ลา้นบาท) ส่วนแบ่งตลาด(รอ้ยละ) 

กรงุเทพ (BBL)                   214,906                       13.59  

กรงุไทย (KTB)                   111,927                         7.08  

กสกิรไทย (KBANK)                   126,399                         8.00  

ไทยพาณชิย ์(SCB)                   142,185                         8.99  
ออมสิน (GSB)                   101,352                         6.41  

ทัง้ระบบ                1,580,843                     100.00  
 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 

 

ตารางท่ี 5 แสดงเงนิลงทุนสุทธ ิ

ธนาคาร 
ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 

ยอดคงเหลอื (ลา้นบาท) ส่วนแบ่งตลาด(รอ้ยละ) 

กรงุเทพ (BBL)                   343,462                       17.21  

กรงุไทย (KTB)                   180,853                         9.06  

กสกิรไทย (KBANK)                   175,244                         8.78  

ไทยพาณชิย ์(SCB)                   171,625                         8.60  
ออมสิน (GSB)                   203,088                       10.18  

ทัง้ระบบ                1,995,383  100.0 0 
 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 

 

 



 

 
13 

ตารางท่ี 6 แสดงยอดเงนิฝาก 

ธนาคาร 
ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 

ยอดคงเหลอื (ลา้นบาท) ส่วนแบ่งตลาด(รอ้ยละ) 

กรงุเทพ (BBL)                1,335,082                       14.46  

กรงุไทย (KTB)                1,215,490                       13.17  

กสกิรไทย (KBANK)                1,030,028                       11.16  

ไทยพาณชิย ์(SCB)                   925,069                       10.02  
ออมสิน (GSB)                1,031,853                       11.18  

ทัง้ระบบ                9,232,500                     100.00  
 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
 

ตารางท่ี 7 แสดงสนิเชื่อ 

ธนาคาร 
ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร 
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2553 

ยอดคงเหลอื (ลา้นบาท) ส่วนแบ่งตลาด(รอ้ยละ) 

กรงุเทพ (BBL)                1,125,954                       12.65  

กรงุไทย (KTB)                1,166,834                       13.11  

กสกิรไทย (KBANK)                   969,462                       10.89  

ไทยพาณชิย ์(SCB)                   955,076                       10.73  
ออมสิน (GSB)                   895,836                       10.06  

ทัง้ระบบ                8,901,560                     100.00  
 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
 

 

 



 

 
14 

ตารางท่ี 8 แสดงทีท่ าการสาขา 

ธนาคาร 
ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร 
ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2553 

สาขาเตม็รปูแบบ สาขายอ่ย รวม 

กรงุเทพ (BBL) 922 1 923 

กรงุไทย (KTB) 915 4 919 

กสกิรไทย (KBANK) 814 - 814 

ไทยพาณชิย ์(SCB) 1,001 1 1,002 
ออมสิน (GSB) 648 178 826 

 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 

 

ตารางท่ี 9 แสดงเครือ่งถอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATM) 

ธนาคาร 
ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร 
ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2553 

นครหลวง ต่างจงัหวดั รวม 

กรงุเทพ (BBL) 3,332 3,237 6,569 

กรงุไทย (KTB) 2,551 4,539 7,090 

กสกิรไทย (KBANK) 3,773 3,540 7,313 

ไทยพาณชิย ์(SCB) 4,156 3,311 7,467 
ออมสิน (GSB) 254 1,043 1,297 

 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั 
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องคก์รอยู่ในอตุสาหกรรม หรือเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมใดบ้าง  
       ธนาคารออมสนิ  จดัเป็นสถาบนัการเงนิ  (Financial Institutions) ประเภทสถาบนัการเงนิ
เฉพาะกจิ ตามพระราชบญัญตัธิุรกจิสถาบนัการเงนิ  พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา 4 ว่า“ธุรกจิสถาบนั
การเงนิ” หมายความว่า  ธุรกจิธนาคารพาณชิย์  ธุรกจิเงนิทุน  และธุรกจิเครดติฟองซเิอร์  และให้
หมายความรวมถงึการประกอบธุรกจิของสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ  
 
สภาพการแข่งขนัของธรุกิจสถาบนัการเงิน คู่แข่งขนัทางตรงและคู่แข่งขนัทางอ้อม  
 ธุรกจิสถาบนัการเงนิในปจัจบุนัมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้  ธุรกจิสถาบนัการเงนิถอืเป็น

ฟนัเฟืองหลกั ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ ท าใหธ้นาคารแต่ละแห่งตอ้ง พฒันา

ผลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหล าย การเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิาร ให้เหมาะกบักลุ่มลกูคา้และ

เพื่อใหเ้กดิ ความพงึพอใจ  โดยมแีนวโน้มในการขยายฐานลกูคา้ มาเป็นลกูคา้ รายยอ่ยมากขึน้            

ท าใหแ้ต่ละธนาคารต่างมุง่ท าการตลาด ดว้ยการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์ การจดัรายการ

ส่งเสรมิการขาย  การขายโดยบุคคล ฯลฯ เพื่อยกระดบัมาตรฐานใหส้ามารถแขง่ ขนักบัคู่แขง่ขนั

ในธุรกจิสถาบนัการเงนิไดอ้ยา่งทดัเทยีม 

 รวมถงึการทีธ่นาคารแต่ละแห่งมุง่เน้นการขยายเครอืขา่ยสาขาและช่องทางการบรกิาร โดย

เปิดสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรส์โตร ์อาคารส านกังาน และมหาวทิยาลยั เพื่อใหล้กูคา้

ไดร้บัความสะดวกในการใชบ้รกิารทางการเงนิ ใ นขณะเดยีวกนั ธนาคารต่างปรบัลด ขนาดของ

สาขา โดยพจิารณาใหเ้กดิประสทิธภิาพมากขึน้และลดตน้ทุนในการประกอบกจิการ 

 

 คู่แข่งขนัทางตรง ของธนาคารออมสนิ คอื ธนาคารพาณชิย ์ธนาคารของภาครฐั ดงันี้ 
1. ธนาคารกรงุเทพ 

 ถอืเป็นธนาคารอนัดบั 1 ในระบบธนาคาร เนื่องจากขนาดสนิทรพัย์ ทีม่ากทีสุ่ด จงึท าให้
เกดิความไดเ้ปรยีบต่อขนาด (Economy of Scale) และยงั เป็นผูน้ าทา งดา้นเงนิ ฝาก เงนิลงทุน
สุทธ ิทุน  (ส่วนของเจา้ของ ) มคีวามแขง็แกรง่ในฐานลกูคา้ธุรกจิ รายใหญ่  มจี านวนสาขาเตม็
รปูแบบ และหน่วยใหบ้รกิารมากเป็นอนัดบั  2 โดยมทีัง้สิน้ 923 สาขา (ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 
2553) โดยมุง่เน้นการเสนอผลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหลาย และยงัถอืเป็นธนาคารพาณชิย์
ไทยทีม่ทีีท่ าการสาขา ณ ต่างประเทศ มากทีสุ่ด 
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 2.ธนาคารกรงุไทย 
 มขีนาดสนิทรพัยม์ากเป็นอนัดบั  2 ในระบบธนาคาร  และมสีดัส่วนของสนิเชื่อมากเป็น
อนัดบั 1 ในระบบธนาคาร ธนาคารกรงุไทยมุง่เน้นการพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิ และพฒันา
ช่องทางการใหบ้รกิารและการขาย  ให้สอดคลอ้งกบัรปูแบบการใชช้วีติของ ลกูคา้ มุง่สู่การ เป็น 
Convenience Bank 

 
 3.ธนาคารกสกิรไทย 
 มขีนาดสนิทรพัยม์ากเป็นอนัดบั  3 ในระบบธนาคาร ปรบักลยทุธก์ารด าเนินงานระดบั
หน่วยธุรกจิ (Business Unit) ผ่านเครอืขา่ยของธนาคารกสกิรไทย  ทัง้ 6 บรษิทั ผ่านกลยทุธ์  
K-Excellence (ธนาคารกสกิรไทย , บรษิทั แฟคตอริง่กสกิรไทย , บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ
กองทุน กสกิรไทย , บรษิทั ศูนยว์จิยั กสกิรไทย, บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย และบรษิทั ลสิซิง่
กสกิรไทย) มุง่เน้นการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ดว้ยผลติภณัฑแ์ละบรกิารทางการเงนิ
ทีค่รบวงจรอยา่งมคีุณภาพ โดยยดึถอืความตอ้งการของลกูคา้เป็นศูนยก์ลาง (Customer-
Centric Strategy) ภายใตช้ื่อ “เครอืธนาคารกสกิรไทย” 
 
 4.ธนาคารไทยพาณชิย์ 
 มขีนาดสนิทรพัยม์ากเป็นอนัดบั  4 ในระบบธนาคาร เป็นธนาคารทีมุ่ง่เน้นใหบ้รกิารทาง
การเงนิทีค่รบวงจรเพื่อตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลายของลกูคา้แต่ละกลุ่มอยา่งครบถว้น  
รวมทัง้ใหบ้รกิารทางการเงนิรปูแบบอื่นๆ  ผ่านบรษิทัในกลุ่มธนาคารไทยพาณชิย์  (Siam 
Commercial Bank Group) มุง่สู่การเป็นธนาคารทีใ่หบ้รกิา รครบวงจรชัน้น าของประเท ศ 
Premier Universal Bank โดยเป็นธนาคารทีม่ ีจ านวนสาขาและหน่วยใหบ้รกิาร มากเป็นอนัดบัที่ 
1 โดยม ี1,002 สาขา และมจี านวนตู้ ATM เป็นอนัดบัที่ 1 โดยมจี านวน  7,467 เครือ่ง (ณ วนัที ่
31 กรกฎาคม 2553) 

 

 คู่แข่งขนัทางอ้อม คอื สถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคาร (Non Bank) หมายถงึ ตวักลางทาง
การเงนิหรอืสถาบนัการเงนิทีไ่มร่บัเงนิฝาก  หรอืไมร่ ับเงนิฝากเฉพาะเงนิฝากประเภทกระแ ส
รายวนั และมกีารใหบ้รกิารทีต่อ้งอาศยัความเชีย่วชาญเฉพาะทาง มกัมบีทบาทส าคญัในการเป็น
แหล่งสนิเชื่อระยะสัน้ถงึปานกลางใหก้บัระบบเศรษฐกจิ  ไดแ้ก่ ธุรกจิบตัรเครดติ สนิเชื่อส่วน
บุคคล ลสีซิง่ เช่าซือ้ และแฟคตอริง่ เป็นตน้ 
 ตวัอยา่งของผูป้ระกอบการในธุรกจินี้เช่น  บรษิทั เจเนอรลัคารด์  เซอรว์สิ จ ากดั, บตัร
กรงุไทย, ออิอน, อซีีบ่าย, แคปปิตอลโอเค เป็นตน้ 
 สถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคาร  มกีลยทุธท์างการตลาด โดยเน้นกลุ่มลกูคา้รายได้ต ่า ซึง่ไม่
สามารถเขา้สู่ระบบสถาบนัการเงนิได้  ใหส้ามารถกูย้มืเงนิได้ งา่ย สะดวก และรวดเรว็  ทัง้ยงั
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สามารถกูย้มืไดโ้ดยไมต่อ้งมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนัสนิเชื่อ  รวมถงึการเขม้งวดในกฏเกณฑก์าร
อนุมตัิสนิเชื่อของสถาบนัการเงนิต่างๆ ทีเ่ขม้งวดมาก ขึน้ ช่วยผลกัดนัให้ สถาบนัการเงนิทีม่ใิช่
ธนาคารประสบความส าเรจ็ 
 และจากแนวโน้มดา้นอตัราดอกเบีย้เงนิฝากทีล่ดลงอยา่งต่อเนื่อง  ท าใหล้กูคา้เงนิฝาก
บางส่วนเลอืกออมเงนิผ่าน ช่องทางอื่นๆ เช่น การลงทุนในตราสารหนี้ -กองทุนรวม ลงทุนใน
อสงัหารมิทรพัย ์การซือ้ประกนัชวีติ การซือ้ทองค า เป็นตน้  

 
การวิเคราะห ์Five Forces Model  
 

 
 

ภาพท่ี 5 แสดงโมเดลแรงกดดนั 5 ประการจากการแขง่ขนัในอุตสาหกรรม 
ทีม่า : http://en.wikipedia.org/wiki/Porter_five_forces_analysis 

 
1.  การเขา้มาของคู่แขง่ขนัรายใหม่ สงู เนื่องจาก 

 คู่แขง่ขนัรายใหมท่ีเ่ขา้มามอุีปสรรคดา้นจ านวนเงนิลงทุนที่ มหาศาลในการประกอบธุรกจิ
สถาบนัการเงนิ การแยง่ชงิฐานลกูคา้ของธนาคารกเ็ป็นไปไดย้าก  เน่ืองจากปจัจุบนัธนาคารแต่
ละแห่งด าเนินกลยทุธใ์นการสรา้งความพงึพอใจ ใหก้บัลกูคา้เพื่อท าให้ ลกูคา้มคีวามจงรกัภกัดี
ต่อตราสนิคา้ (Brand Royalty) ความ ผกูพนัระหว่างลกูคา้กบัธนาคารท าใหย้ากต่อการ
เปลีย่นแปลง  
 ธนาคารทีม่ขีนาดใหญ่จะมคีวามไดเ้ปรยีบ เรือ่งตน้ทุนทางดา้นเงนิทีต่ ่ากว่าธนาคารขนาด
กลางและขนาดเลก็ 

2. สนิคา้หรอืบรกิารทดแทน ปานกลาง เนื่องจาก 
 สนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถทดแทนธุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่พวกสถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคาร  
(Non Bank) ซึง่ในปจัจบุนัมอีตัราการขยายตวัทีเ่พิม่มากขึน้ เน่ืองจากมกีลุ่มลกูคา้ทีไ่มส่ามารถ
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เขา้สู่ระบบสถาบนัการเงนิได ้ สนิคา้หรอืบรกิารทดแทนผลติภณัฑท์างการเงนิ  เช่น การท า
ประกนัชวีติ การลงทุนในกองทุนต่างๆ การลงทุนดา้นอสงัห ารมิทรพัย์ ธุรกจิบตัรเครดติ สนิเชื่อ
ส่วนบุคคล ลสีซิง่ เช่าซือ้ และแฟคตอริง่ เป็นตน้  
 อยา่งไรกต็ามลกูคา้ ทัว่ไปยงัคงมคีวามเชื่อมัน่ในสถาบนัการเงนิทีม่ ั ่ นคงและมกีารประกนั
ความเสีย่งของเงนิทีล่งทุนไป 

3. อ านาจการต่อรองของลกูคา้ (ผูใ้ชบ้รกิาร) สงู เนื่องจาก 
 ลกูคา้มอี านาจในการต่อรองจากสถาบนัการเงิ นสงู ส่งผลใหส้ถาบนัการเงนิต่าง มุง่มัน่
พฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิ รวมถงึช่องทางการใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย  ท าให้ลกูคา้มทีางเลอืก
เพิม่มากขึน้ รวมถงึการสรา้งใหล้กูคา้เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง
พนกังานธนาคารที่ ใหบ้รกิารกบัลกูคา้เพื่อท าให้ ลกูคา้เกดิความพงึพอใจ จากประสบการณ์ หรอื 
การท าการตลาด การโฆษณาและ การประชาสมัพนัธ์  ของธนาคาร เพื่อท าใหล้กูคา้มี ตน้ทุนใน
การเปลีย่นสนิคา้(Switching Cost) สงูขึน้   

4. อ านาจการต่อรองของผูข้าย ต ่า เนื่องจาก 
 ธนาคารด าเนินงานหลกัดว้ยตวัเอ ง โดยมกีารจา้ง Outsourcing เพยีงบางบรกิารเท่านัน้ 
เช่น บรกิารรถขนส่งเงนิ  
 5.การแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมเดยีวกนั สงู เนื่องจาก 
 ธุรกจิสถาบนัการเงนิมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้  ทัง้ในเรือ่งของการพฒันา ผลติภณัฑท์าง
การเงนิ  การเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิาร  มุง่เน้นความพึ งพอใจของลกูคา้  และการท าการตลาด
ดว้ยการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์ การจดัรายการส่งเสรมิการขาย การขายโดยบุคคล ฯลฯ 
เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์ร 
 
การวิเคราะห ์BCG ของผลิตภณัฑ์ประเภทเงินฝากในธรุกิจธนาคาร 
 BCG Model หรอื BCG Matrix ยอ่มาจาก Boston Consulting Groups Matrix เป็น
โมเดลเพื่อใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเลอืกใชก้ลยทุธไ์ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  ท าใหท้ราบถงึต าแหน่ง
ของผลติภณัฑ ์เปรยีบเทยีบความสมัพนัธร์ะหว่าง สดัส่วนทางการตลาด และอตัราการขยายตวั  
  BCG Matrix แบ่งออกเป็น 4 ช่อง ไดแ้ก่ Question mark, Star, Cash cow และ Dogs 
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ภาพท่ี 6 แมททรซิค์วามเจรญิเตบิโต-ส่วนครองตลาด 
ทีม่า : http://www.netmba.com/strategy/matrix/bcg/  
 
 1.ธรุกิจ/ผลิตภณัฑท่ี์มีปัญหา (Question Marks)  
 จะมอีตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขายสงู  แต่ส่วนครองตลาดเปรยีบเทยีบต ่า พบในธุรกจิ
หรอืผลติภณัฑ์ในช่วงเริม่เขา้สู่ตลาด  เป็นธุรกจิทีย่งัไมม่กีาไร  ตอ้งการเงนิทุนเพื่อขยายธุรกจิ  
เพิม่ส่วนครองตลาด และการโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพื่อส่งเสรมิการตลาดค่อนขา้งมาก  
 2. ธรุกิจ/ผลิตภณัฑท่ี์เป็นดาวดวงเด่น (Stars)  
 จะมอีตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขายสงู  และส่วนครองตลาดเป รยีบเทยีบสงู  เป็นธุรกจิ/
ผลติภณัฑ ์ทีเ่ป็นผูน้ าตลาด สามารถหาเงนิใหก้บัธุรกจิไดม้ากและเริม่ทีจ่ะท าก าไร ขณะเดยีวกนั
กม็คี่าใชจ้า่ยสงู เพื่อใชใ้น การโฆษณาประชาสมัพนัธ์  และส่งเสรมิการตลาด  เพื่อเพิม่ส่วนครอง
ทางการตลาด และเพื่อรกัษาส่วนครองตลาดทีม่อียู่  
 3. ธรุกิจ/ผลิตภณัฑท่ี์ท าเงิน (Cash cows)  
 จะมีอตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขายต ่า  แต่ส่วนครองตลาดเปรยีบเทยีบสงู  สาเหตุที่
อตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขายลดลงเนื่องจากเริม่เขา้สู่จดุอิม่ตวัแลว้ ผลติภณัฑท์ีอ่ยูใ่นช่วงนี้
จะท าเงนิใหแ้ก่ธุรกจิเป็นจ า นวนมากเพราะส่วนครองตลาดสงู  ซึง่ทางบริษทัไมต่อ้งใชเ้งนิทุนใน
การขยายก าลงัการผลติ แต่ทัง้นี้ธุรกจิจะตอ้งพยายามรกัษาส่วนครองตลาดเอาไวใ้หไ้ด้  
 4. ธรุกิจ/ผลิตภณัฑท่ี์ตกต า่ (Dogs)  
 จะมีอตัราการเจรญิเตบิโตของยอดขายต ่า  และส่วนครองตลาดเปรยีบเทยีบต ่า  ธุรกจิ
โดยทัว่ไปจะมีก าไรต ่า ก าลงัเขา้สู่ภาวะของการขาดทุน  ซึง่บรษิทัจะตอ้งพจิารณาตดัสนิใจว่าจะ
ผลติต่อหรอืเลกิการผลติ  
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ตารางท่ี 10 แสดงสดัส่วนผลติภณัฑเ์งนิฝากในระบบสถาบนัการเงนิ 

 ทีม่า : ธ.พ. 1.1 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 แสดงส่วนแบ่งการตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝาก ณ วนัที ่31 ธ.ค. 48 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 
 
 
 
 

ยอดคงเหลอื

 (ลา้นบาท)

สว่นแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

ยอดคงเหลอื

 (ลา้นบาท)

สว่นแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

ยอดคงเหลอื

 (ลา้นบาท)

สว่นแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

ยอดคงเหลอื

 (ลา้นบาท)

สว่นแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

ยอดคงเหลอื

 (ลา้นบาท)

สว่นแบ่งตลาด

(รอ้ยละ)

กรุงเทพ (BBL) 1,156,530   20.34        1,221,733   20.28        1,227,371   20.37        1,322,287   19.89        1,360,716   20.45        

กรุงไทย (KTB) 983,213     17.30        968,281     16.07        1,002,098   16.63        1,063,532   15.99        1,208,140   18.15        

กสกิรไทย (KBANK) 690,337     12.14        746,250     12.39        783,822     13.01        967,950     14.56        975,492     14.66        

ไทยพาณชิย์ (SCB) 625,335     11.00        792,081     13.15        850,229     14.11        911,482     13.71        955,976     14.36        

ออมสนิ (GSB) 381,743     6.72          394,913     6.55          776,657     12.89        452,382     6.80          575,861     8.65          

ทัง้ระบบ 5,684,676   100.00       6,024,720   100.00       6,026,635   100.00       6,649,283   100.00       6,654,901   100.00       

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2552

ผลการด าเนินงานระบบธนาคาร

ธนาคาร

ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2548 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2549 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2550 ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2551
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ภาพท่ี 8 แสดงส่วนแบ่งการตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝาก ณ วนัที ่31 ธ.ค. 49 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  
ภาพท่ี 9 แสดงส่วนแบ่งการตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝาก ณ วนัที ่31 ธ.ค. 50 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 
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ภาพท่ี 10 แสดงส่วนแบ่งการตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝาก ณ วนัที ่31 ธ.ค. 51 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ภาพท่ี 11 แสดงส่วนแบ่งการตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝาก ณ วนัที ่31 ธ.ค. 52 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 
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ภาพท่ี 12 แสดงอตัราการเตบิโตของส่วนแบ่งตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝากของธนาคารพาณชิย์ 
ทีม่า : ธ.พ. 1.1 
 
 จากตาราง ที ่10 ตาราง แสดงสดัส่วนผลติภณัฑเ์งนิฝ ากในระบบสถาบนัการเงนิ                
ภาพที ่7, 8, 9, 10 และ 11 แสดงส่วนแบ่งการตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝาก และภาพที ่  12 แสดง
อตัราการเตบิโตของส่วนแบ่งตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝากของธนาคารพาณชิย์ ขนาดใหญ่ทัง้ 4 แห่ง 
และ ธนาคารออมสนิ ตัง้แต่วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 ถงึ 31 ธนัวาคม 2552 พบว่า ธนาคาร
กรงุเทพมสี่วนแบ่งทางการตลาดมากเป็นอนัดบั  1 และยงัคงสามารถรกัษาส่วนแบ่งทาง
การตลาดไวไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
 ธนาคารกรงุไทยมสี่วนแบ่งทางการตลาดมากเป็นอนัดบั  2 และยงัคงสามารถรกัษาส่วน
แบ่งทางการตลาดไวไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่อง  ส่วนธนาคารอกี 2 แห่งคอื ธนาคารกสกิรไทย ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์ มสี่วนแบ่งทางการตลาดทีใ่กลเ้คยีงกนั  อยูใ่นล าดบัที ่ 3 และล าดบัที ่ 4 ส่วน
ธนาคารออมสนิมสี่วนแบ่งทางการตลาดอยูใ่นล าดบัที ่ 5 ซึง่มสี่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า
ธนาคารพาณชิยท์ัง้ 4 แห่งอยา่งเหน็ไดช้ดั 
 เป็นผลมาจาก การแขง่ขนัน าเสนอผลติภั ณฑเ์งนิฝากของสถาบนัการเงนิ ที่มคีวาม
หลากหลายมากขึน้  โดยใชก้ลยทุธเ์รือ่งของอตัราดอกเบีย้ทีด่งึดดูใจ  แต่ธนาคารพาณชิยข์นาด
ใหญ่จะไมใ่ชก้ลยทุธก์ารแขง่ขนัดา้นอตัราดอกเบีย้ในโครงสรา้งเป็นหลกั  เนื่องจากจะท าให้
ธนาคารตอ้งแบ กรบัภาระดอกเบีย้  และตน้ทุนทีค่่อนขา้งสงู  แต่การแขง่ขนัระดมเงนิฝากของ

-

5.00 

10.00 

15.00 

20.00 

25.00 

ณ วนัที่    ธ ค    ณ วนัที่    ธ ค    ณ วนัที่    ธ ค    ณ วนัที่    ธ ค    ณ วนัที่    ธ ค    

ร้อ
ย
ล
ะ

อัตราการเติบโตของส่วนแบ่งตลาดผลิตภณัฑ์เงินฝาก

กรงุเทพ  BBL)

กรงุไทย  KTB)

กสกิรไทย  KBANK)

ไทยพาณชิย์  SCB)

ออมสนิ  GSB)
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ธนาคารพาณชิยใ์นช่วงเวลานี้จะเป็นการน าเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากอตัราดอกเบีย้พเิศษนอก
โครงสรา้ง (ผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศ ษ) เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ เพื่อรกัษาสภาพคล่อง
ของธนาคาร และช่วงชงิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  การตดัสนิใจของธนาคารใ นการเขา้สู่การ
แขง่ขนัทางดา้นเงนิฝากมากขึน้ เพื่อรกัษาฐานลกูคา้และ รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจน
รกัษาสภาพคล่องในจงัหวะทีม่กีารปล่อยสนิเชื่อเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 
 สรปุไดว้่าต าแหน่งของผลติภณัฑเ์งนิฝากของธนาคารออมสนิอยูใ่นช่วง  Question Marks 
เนื่องจากมอีตัราการเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรมสงู  และส่วนครองตลาดเปรยีบเทยีบ ของ
องคก์รอยูใ่นระดบัต ่าเมือ่เทยีบกบัคู่แขง่ 
 
1.2 ปัญหาและลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร 
 
 ธุรกจิธนาคารในปจัจบุนัมกีารเตบิโตและมกีารแขง่ ขนัทีร่นุแรงขึน้ ทัง้ในเรือ่งขอ ง
ผลติภณัฑ์ ทางดา้นการเงนิ  การเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิาร  และการพฒันา คุณภาพในการ
ใหบ้รกิารลกูคา้ โดยผูบ้รโิภคมทีางเลอืกในการใชบ้รกิารทางดา้นการเงนิที่ หลากหลาย ท าใหแ้ต่
และธนาคาร เน้นการพฒันาคุณภาพ เพื่อ ใหส้ามารถ เขา้ถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคอยา่ง
แทจ้รงิ (Customer Insight)  
 จากการแขง่ขนัทีร่นุแรงท าใหธ้นาคารออมสนิตระหนกัถงึความส าคญั จงึได้ มกีารปรบัปรงุ
ภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิใหม่ (Rebranding) เมือ่ปี พ.ศ.2549 ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็น
สถาบนัการเงนิทีม่คีวามโดดเด่น ทนัสมยั รวดเรว็ มคีวามสะดวกสบายในการใชบ้รกิาร และมี
ความเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทัง้องคก์ร  
 รวมทัง้ขอ้มลูจาก รายงานการวจิยัการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ธนาคารออมสนิ ปี 
2552 ทัง้ 5 ดา้นพบว่าธนาคารยงัมปีญัหาในเรือ่งความพงึพอใจดา้น เทคโนโลยแีละสารสนเทศ
มากเป็นอนัดบัหนึ่ง รองลงมาคอื คุณภาพการใหบ้รกิารของพนกังาน  ระบบการใหบ้รกิ ารที่
ถูกตอ้งรวดเรว็ และสภาพแวดลอ้มของธนาคาร ตามล าดบั ดงัตารางที ่11 ดงันี้ 
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ตารางท่ี 11 ผลการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้ธนาคารออมสนิ ปี 2552 
 

ความพึงพอใจด้าน ค่าเฉล่ีย 
ธนาคาร 

กรุงเทพ กรุงไทย กสกิรไทย ไทยพาณิชย ์ ออมสนิ 
1. คุณภาพการใหบ้รกิารของ

พนกังาน 
3.62 3.66 3.58 3.95 3.90 3.03 

2. ระบบการใหบ้รกิารทีถู่กตอ้ง
รวดเรว็ 

3.64 3.52 3.66 3.82 4.12 3.10 

3. ความหลากหลายของบรกิาร
ทางการเงนิ 

3.28 3.30 2.75 3.54 3.17 3.66 

4. สภาพแวดลอ้มของธนาคาร 
(ท าเลทีต่ัง้ ความสะอาด                    
ความเพยีงพอของอุปกรณ์) 

3.72 4.09 3.51 3.65 3.76 3.58 

5. เทคโนโลยแีละสารสนเทศ 3.71 3.96 3.74 4.12 3.85 2.88 
 

หมายเหต ุการแปรผลขอ้มลู  คะแนน 1.00 – 1.49(ระดบัน้อยทีสุ่ด), คะแนน 1.50 – 2.49 
(ระดบัน้อย), คะแนน 2.50 – 3.49 (ระดบัปานกลาง), คะแนน3.50 – 4.49 (ระดบัมาก), คะแนน
4.50 – 5.00 (ระดบัมากทีสุ่ด) 
 

ทีม่า : ธนาคารออมสนิ 
 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถงึระดบัความพงึพอใจของ
ลกูคา้ธนาคารออมสนิหลงัการปรบัปรงุภาพลกัษณ์องคก์ร เพื่อเปลีย่นต าแหน่งทางการแขง่ขนั 
(Repositioning) และการพฒันา ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้การพฒันา บรกิารทาง
การเงนิทีห่ลากหลายและครบวงจรมากยิง่ขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ และท าให้
ธนาคารมศีกัยภาพในการแขง่ขนักบัธนาคารพาณชิยไ์ด ้ 

  
1.3 ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร  
 

  ปญัหาดา้นภาพลกัษณ์ ขององคก์ร และความพงึพอใจทีล่กูคา้หรอืสงัคมมี ต่อธนาคาร             
ออมสนิ มคีวามส าคญัอยา่งยิง่ต่อการแขง่ขนัในปจัจบุนัของธุรกจิธนาคาร  ท าใหธ้นาคารออมสนิ
ตอ้งมกีารปรบัตวัในเรือ่งของเทคโนโลย ีและคุณภาพการใหบ้รกิาร เพื่อสรา้งความพงึพอใจและ
สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ขีองธนาคารไมใ่หถู้กมองว่าเป็นธนาคารของรฐัทีม่คีวาม เก่าลา้สมยั ซึง่จะ
ส่งผลกระทบ ในระยะยาวต่อการแขง่ขนัของธนาคารฯ  จนถงึขัน้อาจท าใหธ้นาคารไมส่ามารถ
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แขง่ขนักบัธนาคารพาณชิยข์องเอกชนได ้ถา้ธนาคารยงัมภีาพลกัษณ์ในสายตาของลกูคา้ดงัเดมิ  
ความสามารถในการแขง่ขนัของธนาคารคงจะ ตกต ่ากว่าทีเ่ป็นอยู ่เนื่องจากคู่แขง่ในตลาดมกี าร
ปรบัปรงุพฒันาการใหบ้รกิารและพฒันาภาพลกัษณ์ของตวัเองเพื่อตอบรบักบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ทีป่รบัเปลีย่นไป  

  ปจัจบุนัธนาคารออมสนิมี ผลติภณัฑท์างดา้นเงนิฝาก คอื เงนิฝากเผื่อเรยีก  เงนิฝากเผื่อ
เรยีกพเิศษ  เงนิฝากประจ ารายเดอืน  เงนิฝากประจ า 3 เดอืน เงนิฝากประจ า 6 เดอืน เงนิฝาก
ประจ า12 เดอืน เงนิฝากกระแสรายวนั  ทีเ่หมอืนกบัธนาคารอื่นทัว่ไป ซึง่ในปจัจบุนั (ขอ้มลู ณ 
วนัที ่1 ตุลาคม  2553) ธนาคารไดอ้อกผลติภณัฑท์างดา้นเงนิฝากใหม ่คอื เงนิฝากประจ า 8 
เดอืน อตัราดอกเบีย้ 1.8% ระยะเวลารบัฝากตัง้แต่วนัที่ 9 กนัยายน 2553 ถงึ วนัที่ 9 ธนัวาคม 
2553 เพื่อเป็นการรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดของผลติภณัฑเ์งนิฝาก และ ส่งเสรมิการออมของ
ประชาชน ตามวสิยัทศัน์ของธนาคาร  ส่วนธนาคารพาณชิย ์เช่น ธนาคารไทยพาณชิย ์ออกเงนิ
ฝากประจ า “เงนิฝากประจ า 24 เดอืน ไดก้บัได้ ” ธนาคารทหารไทย  “เงนิฝาก TMB Up & Up” 
เป็นต้น เพื่อช่วงชงิส่วนแบ่งทางการตลาด  ของผลติภณัฑเ์งนิฝากในระบบ ธนาคาร ดงัตาราง    
ที ่12 ดงันี้  

   
ตารางท่ี 12 แสดงขอ้มลูผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศษของธนาคารต่างๆ  ในระบบสถาบนัการเงนิ 
ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2553 
 

ธนาคาร ช่ือผลิตภณัฑ์ เง่ือนไข อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา

ออมสิน เงนิฝากประจ า 8 เดอืน
- จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต ่า 50,000 บาท
- ฝากเพิม่ครัง้ละไมต่ ่ากว่า 10,000 บาท

คงที ่1.90% ต่อปี 9 ก.ย. - 9 ธ.ค. 53

ไทยพาณิชย์
ไดก้บัได ้

ประจ า 24 เดอืน

- ฝากขัน้ต ่าเริม่ตน้ที ่10,000 บาท
- อตัราดอกเบีย้สงูสุด 5% ต่อปี โดยรบัอตัรา
ดอกเบีย้สงูขึน้ทุก 6 เดอืน
- มอบสทิธพิเิศษใหอ้สิระในการถอนเงนิเมือ่ไหร่กไ็ด ้
โดยถอนเงนิในช่วงใดกไ็ดร้บัอตัราดอกเบีย้ในช่วงนัน้
 ไมโ่ดนปรบั ยิง่ฝากยาว ดอกเบีย้ยิง่มาก

เดอืนที ่1-6 รบัดอกเบีย้ 1% ต่อปี 
เดอืนที ่7-12 รบัดอกเบีย้ 2% ต่อปี 
เดอืนที ่13-18 รบัดอกเบีย้ 3% ต่อปี 
เดอืนที ่19-24 รบัดอกเบีย้ 5% ต่อปี

1 ก.ย – 31 ต.ค. 53

ทหารไทย
TMB Up & Up

เงนิฝากประจ า 24 เดอืน

- เปิดบญัชคีรัง้แรกขัน้ต ่า 25,000 บาท และฝากเพิม่
ครัง้ต่อไปตัง้แต่ 25,000 บาทขึน้ไป ทัง้การฝากครัง้
แรกและครัง้ต่อไป ตอ้งมยีอดรวมกนั ไมเ่กนิ 
30,000,000 บาท ต่อราย
- การถอนก่อนครบก าหนดลกูคา้ตอ้งถอนทัง้จ านวน 
(รายการทีฝ่าก) จะถอนเพยีงบางส่วนไมไ่ด้

เดอืนที ่1-6 รบัดอกเบีย้ 0.6% ต่อปี 
เดอืนที ่7-12 รบัดอกเบีย้ 1.75% ต่อปี
เดอืนที ่13-18 รบัดอกเบีย้ 2% ต่อปี 
เดอืนที ่19-24 รบัดอกเบีย้ 5% ต่อปี

ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป

ตารางข้อมลูผลิตภณัฑเ์งินฝากพิเศษของธนาคารต่างๆ
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ตารางท่ี 12 แสดงขอ้มลูผลติ ภณัฑเ์งนิฝากพเิศษของธนาคารต่างๆ  ในระบบสถาบนัการเงนิ 
ขอ้มลู ณ วนัที ่1 ตุลาคม 2553(ต่อ) 
 

ธนาคาร ช่ือผลิตภณัฑ์ เง่ือนไข อตัราดอกเบีย้ ระยะเวลา

กรงุศรีอยธุยา Step up 9 เดอืน
- จ านวนเงนิเปิดบญัชขี ัน้ต ่า 50,000 บาท
- ฝากเพิม่ครัง้ละไมต่ ่ากว่า 50,000 บาท

เดอืนที ่1-3 รบัดอกเบีย้ 1% ต่อปี 
เดอืนที ่4-6 รบัดอกเบีย้ 1.50 % ต่อปี
เดอืนที ่7-9 รบัดอกเบีย้ 2.5% ต่อปี

13 ก.ค. - 15 ต.ค. 53

Grow up Fixed ประจ า 8 
เดอืน

- เปิดบญัชขี ัน้ต ่า 10,000 บาท ฝากครัง้ต่อไป ข ัน้ต ่า
 10,000 บาท
- ในระหว่างระยะเวลาการฝาก หากผูฝ้ากเงนิมคีวาม
จ าเป็นตอ้งใชเ้งนิหรอืตอ้งการถอนก่อนครบก าหนด 
ผูฝ้ากจะไดร้บัเงนิตน้คนืทัง้จ านวน พรอ้มดอกเบีย้ที่
ไดร้บัไปแลว้ทัง้หมด โดยไมต่อ้งคนื ทัง้นี้ผูฝ้ากจะตอ้ง

เดอืนที ่1-4 รบัดอกเบีย้ 1% ต่อปี 
เดอืนที ่5-6 รบัดอกเบีย้ 1.75 % ต่อปี
เดอืนที ่7-8 รบัดอกเบีย้ 2.8% ต่อปี

ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป

เงนิฝากประจ า Super 
Grow up 22 เดอืน

- เปิดบญัชขี ัน้ต ่าเพยีง 10,000 บาท 
- ใหด้อกเบีย้ในเดอืนที ่7,12, 17 และ 22 ดว้ยการ
โอนเงนิเขา้บญัชอีอมทรพัย ์หรอืกระแสรายวนัทีม่ชี ือ่
เดยีวกนัตามทีแ่จง้ไวโ้ดยอตัโนมตั ิ
- กรณถีอนก่อน 7 เดอืน จะไมไ่ดร้บัดอกเบีย้ และ
หากฝากถงึตัง้แต่ 7 เดอืนขึน้ไป แต่ไมค่รบก า

เดอืนที ่1-7 ดอกเบีย้ 1.50% ต่อปี 
เดอืนที ่8-12 ดอกเบีย้ 2.00% ต่อปี 
เดอืนที ่13-17 ดอกเบีย้ 3.00% ต่อปี 
เดอืนที ่18-22 ดอกเบีย้ 5.50% ต่อปี

ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป

เงนิฝากประจ า
พเิศษ 5 เดอืน

- เปิดบญัชขี ัน้ต ่า 10,000 บาท
-จ่ายดอกเบีย้ทุกเดอืน โดยจ่ายตัง้แต่เดอืนแรกทีเ่ปิด
บญัช ีและจ่ายใหทุ้กเดอืนจนครบก าหนด
-กรณฝีากตัง้แต่ 3 เดอืนขึน้ไป แต่ไมค่รบก าหนดจะ
ไดร้บัดอกเบีย้ตามระยะเวลาทีฝ่ากจรงิ ในอตัรา
ดอกเบีย้ 0.5% ต่อปี

2.00 % ต่อปี ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป

ธนชาต
+

นครหลวงไทย

 
ทีม่า : เวบ็ไซตธ์นาคารออมสนิ www.gsb.or.th, ธนาคารไทยพาณชิย ์www.scb.co.th, ธนาคาร
ทหารไทย www.tmbbank.com, ธนาคารกรงุศรอียธุยา www.krungsri.com, ธนาคารธนชาต 
www.thanachartbank.co.th  

 
  ส่วนเรือ่ง ของการพฒันาคุณภาพในการใหบ้รกิารกบัลกูคา้ ณ ทีท่ าการสาขายงัคงไม่

สามารถแขง่ขนักบัธนาคารทีมุ่ง่เน้นความพงึพอใจของลกูคา้อยา่งมาก เช่น ธนาคารไทย
พาณชิย ์และธนาคารกสกิรไทยได ้เนื่องจากธนาคารไมม่เีครือ่งมอืชีว้ดัคุณภาพในการใหบ้รกิาร
ทีเ่ป็นมาตรฐาน และพนกังานของธนาค ารบางส่วนยงัคงยดึตดิกบัวฒันธรรม องคก์รแบบ เดมิๆ 
อยู ่จงึตอ้งมกีารสรา้งแรงจงูใจ ใหพ้นกังานมใีจรกัการ ให้บรกิาร(Service Mind) โดยจดัใหม้กีาร
อบรมเทคนิคและทกัษะการใหบ้รกิาร ใหพ้นกังานสามารถเป็นทีป่รกึษาทางดา้นการเงนิของ

http://www.gsb.or.th/
http://www.scb.co.th/
http://www.tmbbank.com/
http://www.krungsri.com/
http://www.thanachartbank.co.th/
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ลกูคา้ สามารถบรหิาร Portfolio ของลกูคา้ได ้โด ยสามารถแนะน าผลติภณัฑ์ ทางการเงนิที่
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  เพื่อใหอ้งคก์รสามารถเปลีย่นต าแหน่ง
ทางการแขง่ขนั และเพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขนัได ้

 
1.4 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของธนาคาร ออมสนิ  
หลงัการปรบัปรงุภาพลกัษณ์องคก์ร เพื่อเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 

2. เพื่อสรา้งการรบัรูแ้ละการจดจ าต าแหน่งทางการแขง่ขนัของธนาคารออมสนิ 
3. เพื่อก าหนดกลยทุธท์างการตลาดของผลติภณัฑเ์งนิฝากธนาคารออมสนิ 

 
1.5 ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 
          สลากออมสิน หมายถงึ รปูแบบหน่ึงของการออมทรพัยท์ีม่ลีกัษณะพเิศษ ผลตอบแทนที่
ผูฝ้ากไดร้บันอกจากดอกเบีย้แลว้ยงัสามารถทวเีงนิออมโดยผูฝ้ากมสีทิธถิูกรางวลัตามทีธ่นาคาร
ก าหนด โดยทัง้ดอกเบีย้และเงนิรางวลัทีไ่ด ้ไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษ ี
         
 พนัธบตัรออมสิน หมายถงึ สญัญาทีอ่อกโดยผูข้อกูย้มื (ธนาคารออมสนิ ) โดยจะมสีญัญา
ขอ้ผกูมดัทีว่่า ผูอ้อกพนัธบตัร (หรอืผูข้อกูย้มื ) จะตอ้งจา่ยผลตอบแทน  (ดอกเบีย้ ) ใหก้บัผูถ้อื
พนัธบตัร (ผูใ้หกู้)้ ตามอตัราและระยะเวลาทีก่ าหนดไวใ้นพนัธบตัร 
  
 ธ.พ. 1.1 หมายถงึ รายการยอ่แสดงสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ 
 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
 ระยะสัน้ 
 1. ทราบถงึระดบัความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของธนาคารออมสนิ 
 2. ทราบถงึสภาวะการแขง่ขนัทางการตลาดของ ธุรกจิธนาคาร  และน ามาวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบกบั ธนาคารออมสนิ เพื่อการพฒันาขดีความสามารถทางการแขง่ขนั โดยสามารถ
รกัษาฐานลกูคา้เก่าและขยายฐานลกูคา้ใหม ่โดยค านึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้เป็นหลกั 
 3. เพื่อทราบถงึปญัหาและสาเหตุของปญัหาทีส่่งผลกระทบกบัองคก์ร 
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 ระยะกลาง 
 1. สามารถก าหนดกลยทุธร์ะดบัธุรกจิและกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อ เพิม่ประสทิธภิาพของ
องคก์ร โดยสามารถท าการสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ ของผลติภณัฑเ์งนิฝาก กบักลุ่ม
ลกูคา้เป้าหมายได ้
 2. สรา้งการรบัรูแ้ละการจดจ าต าแหน่งทางการแขง่ขนัของธนาคารออมสนิ 
 3. เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บัธนาคารไดอ้ยา่งต่อเนื่อง  

  
 ระยะยาว  
 เพื่อเพิม่ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานใหเ้ตบิโตอยา่งยัง่ยนื 



 
บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

        ในการศกึษาเรือ่ง  กลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก                
ซึง่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้  และภาพลกัษณ์ของธนาคาร : กรณศีกึษา ธนาคาร               
ออมสนิ (ส านกังานใหญ่ ) ผูศ้กึษาไดค้น้ควา้แนวคดิ  ทฤษฎี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  เพื่อมาท า
การวเิคราะหแ์ละวจิยัปญัหา  ใหท้ราบถงึลกัษณะของปญัหาและหาแนวทางการแกไ้ขปญัหาที่
เกดิขึน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาองคก์รใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั ดงัต่อไปนี้ 
  
 2.1 การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 
    2.1.1 การวเิคราะหก์ารแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม Five Forces Model 
     2.1.2 การวเิคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
    2.1.3 แมททรกิซอุ์ปสรรค โอกาส จดุอ่อน จดุแขง็ (TOWS Matrix) 
    2.1.4 หลกัการบรหิารทีย่ดึวตัถุประสงค ์(Management by Objectives) 
 2.2 การจดัการการตลาด และกลยทุธก์ารตลาด  
    2.2.1 วเิคราะหส์่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

2.2.2 การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM) 
2.2.3 การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
2.2.4 การบรหิารคุณค่าตราสนิคา้ 

 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  
2.1 การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 
        การจดัการเชงิกลยทุ ธ์ เป็นแนวทางหนึ่งทีจ่ะช่วยให้ ธนาคารออมสนิ ก าหนดทศิทางของ
ธุรกจิ วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในองคก์ร ช่วยก าหนดกลยทุธท์ีเ่หมาะสมกบั
ธนาคารเพื่อทีจ่ะน ากลยทุธเ์หล่านัน้ ไปประยกุต์ใชใ้นการปฏบิตัิงาน และการควบคุมประเมนิผล
การด าเนินงานขององคก์รได ้ 
       การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการบรหิารอยา่งมรีะบบ ทีต่อ้งอาศยัวสิยัทศัน์ของผูน้ าองคก์ร
เป็นส่วนประกอบ  และอาศยัการวางแผนอยา่งมขี ัน้ตอน  เนื่องจากการบรหิารกลยทุธเ์ป็นการ
บรหิารองคร์ วม  ผูน้ าทีม่คีวามสามารถจะต้ องอาศยักลยทุธใ์นการจดัการองคก์ รทีม่ ี
ประสทิธภิาพเหมาะสมกบัองคก์ร  และสามารถน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิไมล่ม้เหลว  เนื่องจากกลยทุธ์
ทีด่แีต่ลม้เหลวจะไมส่ามารถน าความส าเรจ็มาสู่องคก์รได ้ ดงันัน้ทัง้กลยทุธแ์ละนกับรหิารทีเ่ป็น
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ผูต้ดัสนิใจเลอืกใ ชก้ลยทุธแ์ละน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัจิงึมคีวามส าคญัเท่าเทยีมกนั  
       ลกัษณะทีส่ าคญัของการจดัการเชงิกลยทุธ ์ คอื การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นเครือ่งมอืของ
นกับรหิารในการบรหิารงาน  เพื่อตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทีเ่พิม่ขึน้  
การบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะเน้นและใหค้วามส าคญัต่อการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์ (Strategic Decision 
Making) ทีไ่มเ่หมอืนกบัการตดัสนิใจในลกัษณะอื่น ๆ เพราะการบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะเกีย่วขอ้ง
กบัอนาคตในระยะยาวขององคก์รทัง้หมดซึง่มลีกัษณะดงันี้คอื  
 1. เป็นกระบวนการของการบรหิารองคก์รโดยรวม 
 2. เป็นการบรหิารทีเ่น้นการสรา้งกลยทุธเ์พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว  
 3. เป็นการตดัสนิใจทีอ่าศยัชัน้เชงิไมม่วีธิกีารทีส่ าเรจ็รปู 
 4. ตอ้งอาศยัความรว่มมอืพนัธะผกูพนั (Commitment) และทรพัยากรในองคก์ร  
 5. มทีศิทางทีช่ดัเจนต่อทางเลอืกต่างๆ และแสดงใหทุ้กคนในองคก์รเขา้ใจตรงกนั 

 
       ความหมายเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 การจดัการเชงิกลยทุธ ์ (Strategic Management) โดยทัว่ไป หมายถงึ  การก าหนด
วสิยัทศัน์ (Vision)  พนัธกจิ (Mission)  วตัถุประสงค ์ (Objective)  เป้าหมาย (Goal)          
ขององคก์รในระยะสัน้และระยะยา ว จากนัน้จงึวางแผนท ากจิกรรมต่างๆ  เพื่อใหอ้งคก์รสามารถ
ด าเนินงานตามพนัธกจิ อนัน าไปสู่การบรรจวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว้   
 นอกจากนี้เนื่องจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  ซึง่อาจ
ก่อให้ เกดิโอกาส  หรอือุปสรรคแก่องคก์ รได ้ องคก์ร จงึจ าเป็ นตอ้งพจิารณาสภาพแวดลอ้ม
ภายในขององคก์ร  เพื่อหาจดุแขง็หรอืจดุอ่อนในการทีจ่ะสามารถหลกีเลีย่งจากอุปสรรคหรอืใช้
ประโยชน์จากโอกาสทีม่อียูน่ัน้ได ้ ดงันัน้การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นการบรหิารโดยค านึงถงึ   
 1. ลกัษณะการด าเนินงานขององคก์ร  
 2. ลกัษณะธุรกจิในอนาคต 
 3. สภาพแวดลอ้ม  
 4. การจดัสรรทรพัยากร  
 5. การปฏบิตังิานใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงค ์

 
        แนวคิดท่ีส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 แนวคดิพืน้ฐานทีส่ าคญัของการจดัการเชงิกลยทุธ ์คอืการก าหนดภารกจิ  วตัถุประสงค์
และเป้าหมายของกจิการทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  โดยการ จดัการเชงิกลยทุธแ์ละการ
ตดัสนิใจเชงิกลยทุธจ์ะมผีลต่อการด าเนินงานในระยะยาว  
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 ดงันัน้ องคก์ร จงึตอ้งมกีารวางแผนการท ากจิกรรมต่าง ๆ  เพื่อใหก้ารด าเนินงานตาม
ภารกจิบรรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้ ทัง้น้ีเพื่อใหต้อบสนองต่อกระแสการเปลีย่นแปลง  ซึง่อาจจะเป็น
อุปสรรคและบดบงัโอกาสในการกา้วหน้าขององคก์รได ้ 
 ฉะนัน้องคก์รจงึตอ้งพจิารณาถงึจดุแขง็ทีม่อียูแ่ลว้น ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์  และพจิารณา
ถงึจดุอ่อนของ องคก์ร  เพื่อหาแนวทางขจดัจดุอ่อนเหล่านัน้เสยี  ในแนวคดิดา้นการจดัการเชงิ    
กลยทุธน์ัน้ จะมคีวามแตกต่างไปจากการจดัการโดยทัว่ไป ซึง่มั กจะศกึษาถงึบทบาทหน้าทีข่อง
ผูบ้รหิาร  ตามกระบวนการหรอืขัน้ตอนต่าง ๆ  และเน้นหนกัไปทีก่ารจดัการและการบรหิาร
ภายในองคก์ร   แต่การจดัการเชงิกลยทุธจ์ะใหค้วามส าคญักบัปจัจยัต่าง ๆ โดยเฉพาะปจัจยั
ภายนอก องคก์ร   หรอืสภาวะแวดลอ้มภายนอกดา้นต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งกบักา รแขง่ขนั  
ค านึงถงึการสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว   
 การจดัการเชงิกลยทุธจ์ะน าไปสู่การเพิม่โอกาสของความส าเรจ็ และความลม้เหลวของ
องคก์รไดอ้ยา่งไรนัน้มหีลกัส าคญัดงันี้ 
 1.  การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการก าหนดวสิยัทศัน์ ทศิทาง ภารกจิ และวตัถุประสงคข์อง
องคก์รธุรกจิอยา่งเป็นระบบ ดงันัน้การจดัการเชงิกลยทุธจ์งึเป็นสิง่ทีก่ าหนดทศิทางของ องคก์ร 
และช่วยใหน้กับรหิารปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม การตระหนกัถงึความ
เปลีย่นแปลงนัน้ ท าใหน้กับรหิารสามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละทศิทางการด าเนินงานอยา่ง
เป็นรปูธรรมสอดคลอ้งกบัสภาวะความเปลีย่นแปลงได ้
 2.  การจดัการเชงิกลยทุธย์งัน าไปสู่การจดัการความเปลีย่นแปลงทีด่ขี ึน้ เนื่องจากมกีาร
เตรยีมรบักบัสถานการณ์ความเปลีย่นแปลงไวแ้ลว้ ท าให้ องคก์รคน้หาแนวทางทีเ่หมาะสมทีสุ่ด
ต่อองคก์ร  ท่ามกลางการเปลีย่นแปลงของปจัจยัต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาเกี่ ยวขอ้ง ทัง้นี้เนื่องจากการ
จดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการก าหนดวธิกีารหรอืแนวทางในการด าเนินงานและกจิกรรมต่าง ๆ ของ
องคก์รเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์ององคก์รทีต่ ัง้ไว ้
 3.  การจดัการเชงิกลยทุธเ์ป็นการน าแนวทางในการด าเนิน องคก์รทีค่ดิคน้สรา้งสรรคข์ึน้ 
และน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย ดงันัน้ความคดิสรา้งสรรคจ์งึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรบันกั
บรหิาร 
 4.  การวางแผนกลยทุธเ์ป็นหน้าทีห่ลกัของนกับรหิาร เนื่องจากตอ้งวางแผนประยกุตใ์ช ้
และก าหนดทศิทางในการด าเนินงานของ องคก์ร  การจดัท าและปฏบิตัใิหส้อดคลอ้งตามแผน     
กลยทุธ์จงึมคีวามส าคญัโดยเฉพาะในระยะยาว ดงันัน้ความสามารถในการก าหนดกลยทุธข์อง
นกับรหิาร และความสามารถในการควบคุมใหก้ารปฏบิตัเิป็นไปตามกลยทุธท์ีว่างไวไ้ด ้จะเป็น
สิง่สะทอ้นศกัยภาพและสะทอ้นผูบ้รหิารไดเ้ป็นอยา่งด ี
 5. การจดัการเชงิกลยทุธท์ าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ ขนั จะช่วยสรา้ง
ประสทิธภิาพและศกัยภาพในการแขง่ขนัใหแ้ก่ธุรกจิ  และเสรมิสรา้งการพฒันาขดีความสามารถ
ทางการบรหิารของนกับรหิาร  รวมทัง้ช่วยเตรยีมความพรอ้มและพฒันาบุคลากรทีอ่ยูภ่ายใน
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องคก์ร   เนื่องจากการพฒันาเชงิกลยทุธจ์ะตอ้งมกีารสรา้งความเขา้ใจและแนวทางในการ
เตรยีมพรอ้ม  เพื่อรบักบัความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ของสภาพแวดลอ้มและคู่แขง่  นอกจากนี้
แลว้การจดัการเชงิกลยทุธย์งัช่วยใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งใน องคก์ร เขา้ใจในภาพรวม  โดยเฉพาะ
เป้าหมายในการด าเนินงานท าใหส้ามารถจดัล าดบัการด าเนินงานตามล าดบัความส าคญัเรง่ด่วน
ได ้
 6.  การจัดการเชงิกลยทุธ ์ช่วยใหก้ารท างานเกดิความสอดคลอ้งในการปฏบิตัหิน้าที ่
เนื่องจากมกีารก าหนดกลยทุธ ์การประยกุตใ์ชแ้ละการตรวจสอบควบคุมไวอ้ยา่งชดัเจน ท าให้
เกดิความเขา้ใจตรงกนัและเกดิความรว่มมอื โดยเฉพาะความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์อง องคก์ร 
อกีทัง้จะช่วยใหม้กีารจดัสรรท รพัยากรเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  สอดคลอ้งกบัการบรหิาร
องคก์รในส่วนต่าง ๆ 
 
การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy Formulation) 
 การก าหนดกลยทุธ ์เป็นการพฒันาแผนระย ะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ทีไ่ด้
จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก และการวเิคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อนทีไ่ดจ้า กการ
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน  โดยองคก์รจะตอ้งก าหนดและเลอืกกลยทุธท์ีด่ทีีสุ่ด  ทีเ่หมาะสม
กบัองคก์รทีสุ่ด  ผูบ้รหิารตอ้งพยายามตอบค าถามว่าท าอยา่งไร องคก์รจงึจะไปถงึเป้าหมายทีไ่ด้
ก าหนดไวไ้ด ้ โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัของ องคก์รก าหนดเป็นกลยทุธ ์ทัง้นี้จะตอ้ง
ค านึงถงึระดบัทีแ่ตกต่างกนัของกลยทุธด์ว้ย ซึง่มทีัง้สิน้ 3 ระดบั คอื 

 
 (1) กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 

เป็นกลยทุธท์ีค่รอบคลุมและบ่งบอกถงึกลยทุธโ์ดยรวม และทศิทางในการแขง่ขนัของ
องคก์รว่า  องคก์รจะมกีารพฒันาไปสู่ทศิทางใด  จะด าเนินงานอยา่งไร และจะจดัสร รทรพัยากร
ไปยงัแต่ละหน่วยของ องคก์รอยา่งไร เช่น การด าเนินธุรกจิแบบครบวงจร  การขยายตวัไปใน
ธุรกจิทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนัเลย เป็นตน้ ตวัอยา่งเครือ่งมอื (Tools) ทีช่่วยในการก าหนดกลยทุธใ์น
ระดบัองคก์ร เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นตน้  
 กลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) 
 มุง่สรา้งอตัราการเตบิโตทีม่ากกว่าเมือ่เทยีบกบัตลาด  มกัใชก้ารพฒันาตลาดใหม่  Market 
Development-ตลาดใหม่ สนิคา้เก่า) พฒันาสนิคา้  (Product Development-ตลาดเก่า สนิคา้
ใหม่) วธิกีารใหม่  (Diversification-ตลาดใหม ่สนิคา้ใหม่ ) หรอืเจาะตลาดเพิม่  (Market 
Penetration-ตลาดเก่า สนิคา้เก่า) กลยทุธก์ารเตบิโตเป็นกลยทุธท์ีน่ิยมมากทีสุ่ด  เนื่องจากการ
เตบิโตหมายถงึรายไดท้ีม่ากขึน้  ราคาหุน้ทีส่งูขึน้  และประสทิธภิาพของผูน้ า  แต่การเตบิโตทีเ่รว็
เกนิไปอาจจะน าไปสู่ความไมม่ปีระสทิธภิาพ 
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 Concentration on a Single Product or Services: เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยสนิคา้
หรอืบรกิารเพยีงอยา่งเดยีว  สาเหตุทีบ่รษิทัเลอืกกลยทุธน์ี้มกัจะมาจากการทีม่ทีรพัยากรไม่
เพยีงพอ ทีอ่าจน ามาซึง่ความเสีย่งหากมกีารตกต ่าของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 
   Concentric Diversification: เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการเพิม่สนิคา้หรอืบรกิารใหม่
ทีส่อดคลอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียูแ่ลว้  ซึง่อาจสอดคลอ้งในเรือ่งเทคโนโลยี  Know-how   
สายผลติภณัฑ์ ช่องทางการจดัจ าหน่าย  หรอืฐานลกูคา้  กลยทุธน์ี้จะสรา้งต าแหน่งการแขง่ขนัที่
แขง่แกรง่ได ้
 Vertical Integration : เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการขยายธุรกจิทีม่อียูส่องทศิทาง  คอื 
1) การรวมตวัไปขา้งหน้า  (Forward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัช่องทางการจดั
จ าหน่ายของสนิคา้หรอืบรกิารปจัจบุนั  ท าใหข้ยายตลาดไดง้า่ยขึน้  และสามารถควบคุมตน้ทุน
ขายได ้2) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไปยงัธุรกจิที่
ขายสนิคา้หรอืใหบ้รกิารกบัธุรกจิในปจัจบุนั  ท าใหบ้รษิทัสามารถควบคุมตน้ทุน  และคุณภาพ
ของปจัจยัน าเขา้  นอกจากนี้การใช้  Vertical Integration ยงัท าให้ Market Power และ Barrier 
to Entry แต่จะมคีวามเสีย่งจากการทีธุ่รกจิมคีวามเกีย่วเนื่องกนัใกลช้ดิ 
 Horizontal Diversification : เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยการเพิม่สนิคา้หรอืบรกิารใหม่
ทีไ่มส่อดคลอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียูแ่ลว้ ส าหรบัลกูคา้เดมิ โดยกลยทุธจ์ะใชใ้นกรณต่ีอไปนี้  
คอื เมือ่รายไดท้ีไ่ดร้บัจากสนิคา้ในป ั จจบุนัสามารถเพิม่ขึน้ได้  โดยเพิม่ผลติภณัฑใ์หมท่ีไ่ม่
สมัพนัธก์บัสนิคา้เดมิ , เมือ่องคก์รแขง่ขนัอยูใ่นอุตสาหกรรมทีไ่มม่คีวามเจรญิเตบิโต  หรอือยูใ่น
อุตสาหกรรมทีม่กีารแขง่ขนัสงู ซึง่ชีถ้งึผลก าไรและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมอยูใ่นระดบัต ่า  , 
เมือ่ช่องทางการจดัจ าหน่ายใ นปจัจบุนัขององคก์ร  การสามารถใชใ้นการสรา้งตลาดสนิคา้ใหม่
จากลกูคา้ในปจัจบุนัได,้ เมือ่สนิคา้ใหมม่รีปูแบบยอดขายเขา้สู่วงจรชวีติผลติภณัฑใ์หมท่ีส่ามารถ
เพิม่ยอดขายไดด้กีว่าผลติภณัฑเ์ดมิ 
 Conglomerate Diversification: เป็นการสรา้งการเตบิโตจากการมสีนิคา้หรอืบรกิาร
ใหมท่ีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียูเ่ลย  ซึง่จะสรา้งความไดเ้ปรยีบในลกัษณะของกลุ่ม
บรษิทัทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์นันอกจากกลยทุธเ์หล่านี้  
          กลยทุธก์ารควบกิจการ (Merger)  
        ด าเนินกลยทุธก์ารขยายธุรกจิเพื่อลดตน้ทุนทางดา้นเทคโนโลย ีตน้ทุนกา รผลติ เทคนิค
และความช านาญ ดว้ยการควบรวมกจิการทีม่จีดุแขง็ในการด าเนินธุรกจิ  
          กลยทุธก์ารซ้ือกิจการ  
 ด าเนินการการซือ้กจิการทีส่ามารถสรา้งผลก าไรทีด่ ีเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนทีร่วดเรว็    
ลดขัน้ตอนการด าเนินงาน           
 กลยทุธก์ารร่วมเป็นพนัธมิตรธรุกิจ  
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 ด าเนินการหาพนัธมติรทางธุรกจิใหเ้กดิขึน้เพื่อลดช่องว่างทางการคา้ โดยเฉพาะกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อลดตน้ทุนดา้นการจดัการและการบรหิารการเงนิ เช่น เซน็ทรลักรุป๊
จบัมอืกบัค่ายบตัรเครดติยกัษ์ใหญ่ เป็นตน้  
       กลยทุธก์ารเติบโตในตลาดต่างประเทศ International strategic  
 บรษิทัไดด้ าเนินการขยายธุรกจิออกต่างประเทศหลงัจากทีป่ระสบความส าเรจ็
ภายในประเทศแลว้ การท าตลาดและสรา้งตราสนิคา้ใหเ้กดิขึน้ในหลายประเทศ เริม่ตน้จากการ
สรา้งช่องทางการจดัจ าหน่ายในล าดบัแรกและน าไปสู่การสรา้งโรงงานผลติในแต่ละภมูภิาค  
         กลยทุธก์ารพฒันาตลาด   
 เป็นกลยทุธท์ีน่ ามาใชเ้พื่อเพิม่ยอดขายและขยายการเตบิโตโดยใชผ้ลติภณัฑใ์นปจัจบุนั
ออกจ าหน่ายในตลาดใหม ่กลุ่มลกูคา้ในพืน้ทีแ่ห่งใหม ่เพื่อใหส้ามารถครอบคลุมใหค้รบทุกพืน้ที ่
ทัง้ในประเทศสหรฐัอเมรกิาและทัว่โลก   
          กลยทุธก์ารพฒันาผลิตภณัฑ ์  
 เน้นการปรบัปรงุและพฒันาผลติภณัฑ ์เพื่อใหด้งึดดูใจลกูคา้ในตลาดปจัจบุนัและตลาดใน
อนาคตเพื่อใหเ้กดิความตอ้งการและจดจ าในผลติภณัฑ ์ดว้ยรปูแบบใหม ่ๆ คุณภาพผลติภณัฑ์
ทีด่ขี ึน้  
 กลยทุธค์งตวั (Stability Strategies) 
 กลยทุธท์ีมุ่ง่รกัษาอตัราการเตบิโต  ส่วนแบ่งการตลาด หรอืต าแหน่งทางการแขง่ขนัของ
บรษิทัไว้ เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมทีเ่ริม่ตกต ่า  หรอืมคีู่แขง่รายใหมท่ีเ่ขม้แขง็เขา้มาใน
ตลาด หรอืสภาวการณ์ผนัผวน 
 Leadership: กลยทุธก์ารมุง่เป็นผูน้ าตลาดดว้ยการดงึดดูลกูคา้จากคู่แขง่ทีอ่่อนแอ
เนื่องจากในสภาวะการตกต ่าของอุตสาห กรรมจะท าใหเ้ฉพาะบรษิทัทีเ่ป็นผูน้ าตลาดเท่านัน้ที่
สามารถท าก าไรและอยูร่อดได ้
 Niche: กลยทุธก์ารมุง่สรา้งความแข็ งแกรง่ในบางตลาดทีม่คีวามช านาญและมตี าแหน่ง
การแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ 
 Harvest: กลยทุธก์ารมุง่ท าก าไรระยะสัน้  ไมล่งทุนเพิม่  ลดค่าใชจ้า่ยต่างๆ  ลง จะช่วยลด
ปญัหาการมยีอดขายทีล่ดลง และในอนาคตอาจตอ้งขายธุรกจิหรอืออกจากอุตสาหกรรมนี้ 
 Quick Divest: กลยทุธก์ารขายธุรกจิทิง้อยา่งรวดเรว็ในช่วงตน้เริม่ตกต ่าของ
อุตสาหกรรม 
 กลยทุธป์รบัเปล่ียน (Renewal Strategies) 
        กลยทุธก์ารปรบัตวั ดว้ยการเปลีย่นแปลงขนาดองคก์ร ลดตน้ทุน ปรบัโครงสรา้งขายธุรกจิ  
หรอืลม้ละลาย  เป็นกลยทุธท์ีใ่ชใ้นสถานการณ์ทีไ่มด่ี  เช่นการไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกล
ยทุธ ์เศรษฐกจิตกต ่า และบรษิทักม็ฐีานะทางการเงนิไมด่ ี
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 Retrenchment: กลยทุธเ์พื่อปรบัเปลีย่นเน่ืองจากไมส่ามารถบรรลุเป้าหมายเชงิกลยทุธ์  
หรอืประสทิธภิาพ /คุณภาพตกต ่า  เป็นการปรบัเปลีย่นเพื่อเตรยีมตวัแขง่ขนัอกีครัง้หนึ่ง  เช่น   
การท ารเีอน็จเินียริง่ (Re-engineering) องคก์ร หรอืการเพิม่ประสทิธภิาพการท างาน 
 Turnaround: กลยทุธเ์พื่อพลกิสถานการณ์เลวรา้ยของบรษิทั โดยเฉพาะทางดา้นการเงนิ  
จงึเป็นการปรบัเปลีย่นจ า นวนมาก มคีวามรนุแรง  ดว้ยการควบรวมกจิการ  ปรบัโครงสรา้งหนี้  
ขายสนิทรพัย ์ลดขนาดองคก์ร หรอืเปลีย่นผูน้ าองคก์ร 
 Divest: กลยทุธก์ารขายบางส่วนของบรษิทั  กรณทีีก่ลยทุธ์ Harvest หรอืTurnaround ไม่
ประสบความส าเรจ็ 
 Liquidation: กลยทุธก์ารเลกิกจิการดว้ยการขายสนิทรพัย์ ทัง้หมด  หรอืหยดุการ
ด าเนินงานทัง้หมด เพื่อหยดุการขาดทุนก่อนทีจ่ะลม้ละลาย 

 
 (2) กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Strategy)  
 เป็นการก าหนดกลยทุธใ์นระดบัทีย่อ่ยลงไป จะมุง่ปรบัปรงุฐานะการแขง่ขนัของ องคก์รกบั
คู่แขง่  และระบุถงึวธิกีารที่ องคก์ร จะใชใ้นการแขง่ขนั  มุง่ ปรบัปรงุฐานะการแขง่ขนัของ
ผลติภณัฑใ์หส้งูขึน้  โดยอาจรวมกลุ่มผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยกนัไวด้ว้ยกนั ภายในหน่วยธุรกจิ    
เชงิกลยทุธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดยีวกนั กลยทุธร์ะดบัธุรกจิของ  SBU นี้จะมุง่
การเพิม่ก าไร (Improving Profitability) และขยายการเตบิโต  (Growth) ใหม้ากขึน้ บางครัง้จงึ
เรยีกกลยทุธใ์นระดบัน้ีว่ากลยทุธก์ารแขง่ขนั  (Competitive Strategy) ซึง่โดยทัว่ไปจะมอียู ่      
3 กลยทุธ ์คอื การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า  (Cost Leadership) การสรา้งความแตกต่าง 
(Differentiation) และ การจ ากดัขอบเขตหรอืการมุง่เน้นหรอืการรวมศูนย ์(Focus Strategy)  
 เป็นกลยทุธท์ีบ่รษิทัใชเ้พื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบ หรอืเป็นต่อในการแขง่ขนักบัคู่แขง่ใน
ตลาดหรอือุตสาหกรรมทีห่น่วยธุรกจิของบรษิทัด าเนินธุรกจิอยูโ่ดยตรง จากการน าทรพัยากร
และความสามารถพเิศษของบรษิทัมาท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  เพื่อใหธุ้รกจิ
ประสบความส าเรจ็ 
 กลยทุธใ์นการสร้างความแตกต่างในผลิตภณัฑแ์ละตราสินค้า 
 บรษิทัมรีปูแบบของผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย เพื่อใหล้กูคา้สามารถเลอืกสรรไดม้ากมาย 
บรษิทั จงึมกีารสรา้งตราสนิคา้ใหเ้หมาะกบัชนิด ประเภทของผลติภณัฑ ์เพื่อใหก้ลุ่มลกูคา้
เป้าหมายสามารถจดจ าไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 กลยทุธก์ารเน้นเป็นผูน้ าทางด้านต้นทุน  
 บรษิทัมแีนวคดิในการทีจ่ะน าเครือ่งจกัรและนวตักรรมการผลติทีท่นัสมยัเขา้มาใช้  เพื่อให้
เกดิกระบวนการผลติทีร่วดเรว็และไดคุ้ณภาพทีส่ม ่าเสมอ รวมถงึการลดตน้ทุนโดยเฉพาะ
ค่าใชจ้า่ยคงที ่การเพิม่ประสทิธภิาพ ดา้น Supply Chain ปรบัปรงุการบรหิารจดัการสนิทรพัย์
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และสภาพคล่อง และการควบคุมค่าใชจ้า่ย อนัจกัเป็นหนทางทีท่ าใหบ้รษิทัสามารถท าก าไรได้
เพิม่ขึน้  
 
 กลยทุธก์ารตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างรวดเรว็  
 จากการเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายผลติภณัฑท์ีม่คีวามหลากหลายรู ปแบบ ไมว่่าจะเป็น
การขายตรงโดยพนกังานของบรษิทั การขายผ่านตวัแทนอสิระ ผูค้า้ปลกี ผูค้า้ส่ง รา้นคา้
สหกรณ์ กลุ่มรา้นคา้อสิระ (รา้นช า ) รวมถงึรา้นขายยา รา้นคา้สโมสร ผูจ้ดัจ าหน่ายผลติภณัฑ์
อาหารและสถาบนัต่าง ๆ รวมทัง้โรงเรยีน และหน่วยงานราชการ เป็นตน้   
 กลยทุธก์ารเป็นผูน้ าในด้านนวตักรรมด้านบรรจภุณัฑ ์ 
 บรษิทัไดน้ าความเปลีย่นแปลงในดา้นรปูแบบของบรรจภุณัฑ ์ทีม่คีวามเหมาะสมกบัการ
ใชง้าน อนัถอืไดว้่าเป็นนวตักรรมใหม ่ๆ ของบรรจภุณัฑ ์ จะเป็นกลยทุธท์ีท่ าใหบ้รษิทัเตบิโตได้
อยา่งมัน่คงจากการเป็นผูน้ าในดา้นนวตักรรม 
 
  (3) กลยทุธร์ะดบัปฏิบติัการ (Operational Strategy) 
 เป็นการก าหนดกลยทุธท์ีค่รอบคลุมวธิกีาร ในการแขง่ขนัแก่ผูเ้กีย่วขอ้งในหน่วยงาน 
(Function) ต่างๆ มุง่เน้นใหแ้ผนกงานตามหน้าทีพ่ฒันากลยทุธข์ึน้มา โดยอยูภ่ายใตก้รอบของ
กลยทุธร์ะดบั องคก์ร และกลยทุธร์ะดบัธุรกจิ เช่น แผนการผ ลติ แผนการตลาด แผนการ
ด าเนินงานทัว่ไป แผนการดา้นทรพัยากรบุคคล แผนการเงนิ เป็นตน้  
 เพื่อเป็นการสนบัสนุนใหก้ลยทุธร์ะดบัธุรกจิประสบความส าเรจ็ กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่เป็น
การก าหนดเพื่อใหแ้นวคดิเกดิออกมาเป็นรปูธรรม ไดแ้ก่ 

 
กลยทุธด้์านการตลาด  
 - การมุง่เน้นการสรา้ง ผลติภณัฑ ์เพื่อตอบสนองกลุ่มตลาดเป้าหมายใหม้คีวามชดัเจน 

คอื การจ าแนกกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย แลว้สรา้งผลติภณัฑต์อบสนองเฉพาะกลุ่มเพิม่ขึน้  
 - การสรา้งตรายีห่อ้สนิคา้และการประกาศใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายเกดิการจดจ า เมือ่เกดิ

ความตอ้งการในสนิคา้ กจ็ะเลอืกตรายีห่อ้สนิค้าเป็นส าคญั  
 - การขยายตลาดและการเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายทัง้ภายในประเ ทศ และ

ต่างประเทศ ใหม้คีวามครอบคลุม ใหล้กูคา้สามารถซือ้หาได ้ดว้ยความสะดวก รวดเรว็ ทีสุ่ด  
 - ดา้นราคา จากการทีบ่รษิทัมกีารประกาศนโยบายตามกลยทุธก์ารเตบิโต และจากการ

กลยทุธก์ารเน้นเป็นผูน้ า ทางดา้นตน้ทุน  จะท าใหบ้รษิทัสามารถขายสนิคา้ไดใ้นราคาทีต่ ่ากว่า
คู่แขง่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั   
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 กลยทุธด้์านการเงินและการลงทุน  
 - การหาแหล่งเงนิทุนมตีน้ทุนต ่าเพื่อใชใ้นการสนบัสนุนกลยทุธก์ารเตบิโตของบรษิทั ดว้ย
วธิ ีMergers Strategy และ Acquisitions Strategy ใหเ้กดิตน้ทุนทางการเงนิต ่าทีสุ่ด  
 - การปรบัปรงุโครงสรา้งทางการเงนิใหม้อีตัราส่วนทางการเงนิ (Ratios) ทีเ่อือ้อ านวยต่อ
การด าเนินธุรกจิ ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
 - วเิคราะหโ์ครงการลงทุนแต่ละธุรกจิ เพื่อสนบัสนุนแผนการด าเนินงานใหส้อดคลอ้ง     
กลยทุธก์ารเตบิโตของบรษิทั โดยเน้นการลงทุนในธุรกจิทีส่ามารถสรา้งผลตอบแทนทีด่แีละขาย
ทิง้ส าหรบัธุรกจิทีป่ระสบผลขาดทุน  
 - ด าเนินการวางแผนการจดัการดา้นภาษอีากร เช่น การโอนบญัชทีรพัยส์นิออกจาก
บรษิทัก่อนการควบรวมกจิการเพื่อประหยดัภาษ ีเป็นตน้  

 
 กลยทุธด้์านการปรบัโครงสร้างการบริหารองคก์ร  
 - การจดัสายความรบัผดิชอบการบรหิารงาน แยกออกเป็นภมูภิาค (Zone) เพื่อให้
สามารถประเมนิผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งชดัเจนมากยิง่ขึน้ อนัจะน าไปสู่การก าหนดลู่ทางการ
ลดหรอืขยายเป้าหมายในอนาคตต่อไป  
 - การก าหนดกลุ่มของอุตสาหกรรม โดยจ าแนกกลุ่มสนิคา้ใหเ้กดิคว ามชดัเจนในการ
บรหิารงานและตน้ทุน เพื่อการวดัผลการด าเนินงานทีแ่ทจ้รงิ  
 -  ปรบัโครงสรา้งองคก์รใหม ่(Stream line) เพื่อลดค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน  
 -  การลดขนาดธุรกจิ เพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัและยดืหยุน่ไดเ้พื่อการเตบิโตอยา่งรวดเรว็  
 -  การด าเนินกจิกรรม การสรา้งศูนยก์ลางการผลติ (Operation Excel) 

 
 กลยทุธด้์านทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Strategy)  
 เป็นหน้าทีข่องฝา่ยบุคคลโดยด าเนินกจิกรรมศกึษาปจัจยัภายนอกและปจัจยัภายในที่
เกีย่วขอ้ง โดยทีป่จัจยัภายนอก  เน้นเรือ่งการเปลีย่นแปลงของกฎหมายและระเบยีบต่างๆ  ของ
รฐัในด้านแรงงาน  และภาวะตลาดแรงงาน  และปจัจยัภายในเน้นในเรือ่งประสทิธภิาพของ
บุคลากร 
 
 (4) การน ากลยทุธไ์ปปฏิบติั (Strategy Implementation)  
      การน ากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิคอืกระบวนการทีผู่บ้รหิารแปลงกลยทุธแ์ละนโยบาย ไปสู่
แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอยีดดา้นต่างๆ เช่น ด้ านงบประมาณ หรอืวธิกีารด าเนินงาน  
ซึง่กระบวนการนี้อาจจะเกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงภายในดา้นวฒันธรรม โครงสรา้ง หรอื



 

39 

ระบบการบรหิาร เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามกลยทุธไ์ดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม โดยทัว่ไปจะ
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คอื 

1. ขัน้ตอนของการก าหนดแผนและการจดัสรรท รพัยากร (Resources Allocation) 
2. ขัน้ตอนของการปรบัโครงสรา้งองคก์ร  เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงของการใชก้ลยทุธ์ 

 3. ขัน้ตอนของการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงในส่วนของระบบและการพฒันาทรพัยากร 
บุคคล เช่น เรือ่งระบบขอ้มลูขา่วสาร  ระบบบรหิารบุคคล (การใหก้ารศกึษา  การใหก้า รอบรม  
การกระตุน้  ส่งเสรมิใหบุ้คลากรใน องคก์ร ท างานไดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมปีระสทิธภิาพ ) เป็นตน้  
 4. การกระจายกลยทุธ ์ (Strategic Deployment) หากองคก์รมกีารสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้ง
พนัธกจิขึน้มาแลว้ แต่ไมไ่ดม้กีารด าเนินการกจ็ะท าใหเ้กดิการสญูเปล่า (Waste) ได ้เพราะแม้ว่า
แผนเหล่านัน้จะเป็นแผนงานทีถู่กจดัท ามาอยา่งด ีผ่านการระดมความคดิมาอยา่งเขม้ขน้
เพยีงใดกต็ามหากไมล่งมอืปฏบิตักิย็อ่มไมเ่กดิผลเป็นรปูธรรมขึน้  
 ดงันัน้เพื่อท าใหเ้กดิผลจงึจ าเป็นตอ้งมกีารกระจายแผนไปยงัทุก ๆ ส่วนทัว่ทัง้ องคก์ร   
โดยตอ้งสอดประสานกบับทบาทหน้าทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  และเขา้ใจได ้ ซึง่จาก
เป้าหมายเชงิกลยทุธ ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายยอ่ย (Sub-goals) ก าหนด
เป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual goals) จากนัน้จะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละ
โครงการ 
 เพื่อใหท้ราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชดัเจนนัน้คอือะไร  และควรจะด าเนินการทีเ่รือ่งใด
ก่อน  ซึง่นอกจากจะท าใหผู้ป้ฏบิตังิานในระดบัล่างสุดเขา้ใจเป้าหมายทีไ่มค่ลาดเคลื่อนแลว้  ยงั
มปีระโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลทีเ่หมาะสมดว้ย  ทัง้ยงัช่วยใหม้กีารจดัสรรทรพัยากร
อยา่งเหมาะสมพอดี  เพยีงเพื่อใหบ้รรลุผล ในแต่ละกลุ่มหรอืแต่ละโครงการนัน่เอง  
 ความส าเรจ็ขององคก์รนัน้เกีย่วขอ้งกบั ประสทิธภิาพในการน ากลยทุธไ์ปประยกุตป์ฏบิตั ิ 
ทัง้นี้ผูบ้รหิารควรมกีารมอบหมาย  และก าหนดแนวทางหรอืวธิกีารในการปฏบิตังิาน  สิง่ที่
ส าคญัในการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตัใิหป้ระสบผลส าเรจ็นัน้  ผูป้ฏิ บตัจิะตอ้งมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ
และทกัษะในการปฏบิตังิานอยา่งถ่องแท ้

 
 (5) การประเมินผลและการควบคมุ (Evaluation and Control) 
 การควบคุมกลยทุธ ์เป็นหน้าทีส่ าคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิตาม  ตรวจสอบ ประเมนิผล  
กลยทุธท์ีน่ าไปปฏบิตั ิทัง้นี้ในการน ากลยทุธไ์ปปฏบิตันิั ้ นมกัจะเกดิขอ้ผดิพลาดทีต่อ้งการการ
ปรบัปรงุ  เพื่อใหแ้น่ใจว่ากลยทุธน์ัน้จะก่อใหเ้กดิผลการปฏบิตังิานทีต่รงตามแผนทีไ่ดต้ัง้ไว ้ การ
ตรวจสอบกลยทุธ ์ (Strategic Control) จะมกีารวดัผลทัง้ในเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ มกีาร
ก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐาน โดยมาตรวดัการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกบัแต่ละองคก์ร ซึง่ในแต่ละ
องคก์รจะมกีารก าหนดมาตรฐานและเกณฑก์ารด าเนินงานของตนเอง 
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 2.1.1 การวิเคราะหก์ารแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม Five Forces Model 
 
 การวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรม โดยใช้ เครือ่งมอื Five Forces Model 
ของ Michael E. Porter เป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะห์ สภาพแวดลอ้มทางการแขง่ขนั โดย
อธบิายถงึสภาพแวดลอ้มในการแขง่ขนัในรปูของแรงกดดนัพืน้ฐานทัง้ 5 ประการ คอื 
        1.อปุสรรคจากคู่แข่งท่ีเข้ามาใหม่ในตลาด (Threat of new entrants to the market) 
ซึง่ประกอบดว้ย อุปสรรค 7 ประการดงันี้ 
 1) Economic of Scales (การประหยดัจากขนาด ) ผูป้ระกอบการทีม่ ี Economic of 
Scales สงู ยอ่มไดเ้ปรยีบผูป้ระกอบการทีม่ ี Economic of Scales ต ่า ซึง่เป็นการลดลงของ
ตน้ทุนรวม เนื่องจากการผลติจ านวนมาก หรอื ธนาคารขนาดใหญ่มี ความไดเ้ปรยีบ เรือ่งตน้ทุน
ทางดา้นการเงนิทีต่ ่ากว่า ธนาคารขนาดกลางและขนาดเลก็ 
 2) Product Differentiation (ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ)์ หรอื ความแตกต่างของสนิคา้ 
หรอื บรกิาร  จะช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถสรา้งตราสนิคา้  ไดแ้ขง็แกรง่  เป็นการสรา้งความ
แตกต่างทางดา้นกายภาพ  และความแตกต่าง ดา้นความรูส้กึ ซึง่จะท าใหผ้ลติภั ณฑม์ีจดุเด่น มี
เอกลกัษณ์ หรอืมคีุณค่าในสายตาของผูบ้รโิภค 
 3) Capital Requirement (ความตอ้งการเงนิทุน) จ านวนเงนิทุนทีใ่ชใ้นการลงทุน ในธุรกจิ
ธนาคาร ตอ้งใชเ้งนิทุนสงู ตอ้งมเีงนิทุนหมนุเวยีน สภาพคล่องทางการเงนิ จงึเป็นการ ยากที่จะ
เขา้สู่ธุรกจิ  
 4) Switching Costs (การเปลีย่นแปลงตนัทุน ) ตน้ทุนในการเปลีย่น ไปใชส้ถาบนัการเงนิ
อื่น ทัง้ผลติภณัฑท์างการเงนิ และบรกิารของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย ตน้ทุนตวัน้ีจะมากหรอืน้อย 
ขึน้กบัความ จงรกั ภกัดีของ กลุ่มลกูคา้เป้าหมายมต่ีอตราสนิคา้หน่ึงๆ เป็นผลมาจาก ความ
แตกต่างของผลติภณัฑท์างการเงนิ และการบรกิาร 
 5) Access to Distribution Channels (การประเมนิช่องทางการจดัจ าหน่าย ) เป็นตน้ทุน
ดา้นการบรกิารทางการเงนิ ในเรือ่งของการเปิดทีท่ าการสาขา การตดิตัง้เครือ่ง Self Service 
ช่องทางอเิลก็ทรอนิกสต่์างๆ เพื่อใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  
 6) Cost Disadvantages Independent of Scale (ขอ้เสยีเปรยีบดา้นตน้ทุนจากขนาด
ธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั ) ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มาในอุตสาหกรรมก่อน ไดม้กีารพฒันาในเรือ่งการ
บรหิารตน้ทุนทีม่ปีระสทิธภิาพ เช่น  การน าเทคโนโลยมีาใช ้ ท าให้ธุรกจิทีเ่ขา้มาใหมไ่มส่ามารถ
ประหยดัจากขนาดการผลติได ้
 7) Government Policy (นโยบายของรฐั) เป็นการทีร่ฐับาลออกกฎหมายและกฎขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ เช่น พระราชบญัญตัสิถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก  พ.ศ. 2551 นโยบายรฐับาลในการแกไ้ข
ปญัหาหน้ีนอกระบบ 
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     2.อปุสรรคของผลิตภณัฑท่ี์ทดแทนกนัได้ (Treat of substitute products)  
 ความสามารถในการ คดิคน้ หาผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนั  ลกูคา้จะเปลีย่นแปลงไปใช้
ผลติภณัฑท์ีท่ดแทนกนัได้  ธุรกจิจงึตอ้งพยายามสรา้งความแตกต่างทางการแขง่ขนั ดว้ยการ
พฒันาและปรบัปรงุผลติภณัฑใ์หม้คีวามแตกต่าง  รวมทัง้ค านึงถงึเรือ่งคุณภาพในการใหบ้รกิาร 
ใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสูงสุด 
       3.อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining power of the firm’s buyers) 
 อ านาจในการต่อรองของลกูคา้กบัธุรกจิสถาบนัการเงนิ รวมถงึการมุง่มัน่พฒันา
ผลติภณัฑท์างการเงนิ รวมถงึช่องทางการใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย ท าใหล้กูคา้มทีางเลอืกเพิม่
มากขึน้ 
         4.อ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต (Bargaining power of the firm’s 
suppliers) เป็นแรงกดดนัจากผูข้ายปจัจยัการผลติ ซึง่ส่งผลกระทบต่อศกัยภาพดา้นตน้ทุนและ
ก าไรของธุรกจิ 
    5.การแข่งขนัจากคู่แข่งภายในธรุกิจเดียวกนั (Intensity of rivalry among 
competing firms) ตลาดส่วนนี้ไมน่่าดงึดดูใจถา้มคีู่แขง่ขนัจ านวนมาก หรอืธุรกจิในกลุ่มนี้ก าลงั
ถดถอย เกดิตน้ทุนคงทีส่งูขึน้ การออกจากอุตสาหกรรมท าไดย้าก หรอืคู่แขง่มสี่วนไดเ้สยีมาก 
ท าใหเ้กดิสงครามราคา มกีารต่อสูด้า้นการตลาด  
     สรปุเครือ่งมอื Five Forces Model ผูศ้กึษาไดน้ ามาใชใ้นการ วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายนอกแบบจลุภาค เพื่อศกึษาถงึทศิทางและแนวโน้มของธนาคารออมสนิ เพื่อใหท้ราบถงึ
อ านาจในการต่อรองของธุรกจิ 

 
 

ภาพท่ี 13 แสดงการวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนัทีเ่กดิจากแรงกดดนัทัง้หา้  
ทีม่า: http://www.gkacc.co.th/mainpage/content.php?id=8 

http://www.gkacc.co.th/mainpage/content.php?id=8
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 2.1.2 การวิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 
     การวเิคราะห ์SWOT Analysis เป็นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ หรอื การ
วเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้ม เป็นเครือ่งมอืในการประเมนิสถาน การณ์ส าหรบัองคก์ร หรอืโครงการ 
ซึง่ช่วยผูบ้รหิารก าหนดจดุแขง็และจดุอ่อนจากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวด ลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบทีม่ศีกัยภาพจากปจัจยัเหล่าน้ีต่อการท างานของ
องคก์ร เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดกลยทุธก์ารแขง่ขนั ค าว่า "SWOT" นัน้มาจากตัวยอ่
ภาษาองักฤษ 4 ตวั ไดแ้ก่ 
 S มาจาก Strengths หมายถงึ จดุเด่นหรอืจดุแขง็ ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัภายใน เป็น
ขอ้ดทีีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายใน บรษิทั  เช่น จดุแขง็ดา้นส่วนประสม จดุแขง็ดา้น การเงนิ   
จดุแขง็ดา้นการผลติ  จดุแขง็ดา้นทรพัยากรบุคคล  บรษิทัจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจดุแขง็ในการ
ก าหนดกลยทุธก์ารตลาด 
 W มาจาก Weaknesses หมายถงึ จดุดอ้ยหรอืจดุอ่อน ซึง่เป็นผลมาจากปจัจยัภายใน 
เป็นปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ ของบรษิทั ซึง่บรษิทัจะตอ้งหา
วธิใีนการแกป้ญัหานัน้ 
 O มาจาก Opportunities หมายถงึ โอกาส ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดลอ้มภายนอกของบรษิทัเอือ้ประโยชน์หรอืส่งเสรมิการด าเนินงานขององคก์ร โอกาส
แตกต่างจากจดุแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จดุแขง็นัน้เป็นผล
มาจากสภาพแวดลอ้มภายใน นกัการตลาดทีด่จีะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยูเ่สมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนัน้ 
 T มาจาก Threats หมายถงึ อุปสรรค  ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จ ากดัทีเ่กดิจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ซึง่ธุรกจิจ าเป็นตอ้งปรบักลยทุธก์ารตลาดใหส้อดคลอ้งและพยายาม
ขจดัอุปสรรคต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดจ้รงิ 

 
ภาพท่ี 14 แสดงการวเิคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ทีม่า : http://th.wikipedia.org 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/
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 2.1.3 แมททริกซอ์ปุสรรค โอกาส จดุอ่อน จดุแขง็ (TOWS Matrix) 
 

         หลงัจากทีผู่ศ้กึษาไดท้ าการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มของธนาคารออมสนิโดยใชเ้ครือ่งมอื 
SWOT Analysis เรยีบรอ้ยแลว้ กจ็ะทราบขอ้มลูจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส  และอุปสรรค ของ
ธนาคาร ต่อมาผูศ้กึษาจะใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix มาช่วยในการก าหนดกลยทุธ ์ซึง่แบ่งได้
ดงันี้ 
       1. SO (SO strategy) เป็นกลยทุธท์ีน่ าจดุแขง็และขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาสมาสรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแข่ งขนั ในส าหรบัธนาคารออมสนิจะใชจ้ดุแขง็ทีม่เีพื่อสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจาก
โอกาส กลยทุธ ์SO ถอืว่าอยูใ่นต าแหน่งการรกุราน (Aggressive) กลยทุธท์ีน่ ามาใชค้อื (1) การ
เจาะตลาด (Market penetration) (2) การพฒันาตลาด (3) การพฒันาผลติภณัฑ ์ (4) การรวมตวั
ไปขา้งหน้า (5) การรวมตวัไปขา้งหลงั (6) การรวมตวัในแนวนอน (7) การรวมตวัในแนวดิง่ 
เป็นตน้ 
      2. WO (WO strategy) โดยกลยทุธน์ี้จะพยายามแกไ้ขจดุอ่อนของธนาคารออมสนิและสรา้ง
ขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาสทีม่อียู ่กลยทุธ ์ WO ถอืว่าอยูใ่นต าแหน่งอนุรกัษ์ (Conservative)      
กลยทุธท์ีค่วรน าม าใช ้คอื การเจาะตลาด การพฒันาตลาด การพฒันาผลติภณัฑ ์การกระจาย
ธุรกจิจากจดุศูนยก์ลาง เป็นตน้ 
       3. ST (ST strategy) เป็นกลยทุธท์ีธ่นาคารออมสนิจะน าจดุแขง็ขององคก์รมาใชใ้นการ
เอาชนะอุปสรรคทีม่อียู ่กลยทุธน์ี้ถอืว่าอยูใ่นต าแหน่งแขง่ขนั (Competitive) กลยทุธท์ี่น ามาใช้
คอื การเจาะตลาด การพฒันาตลาด การพฒันาผลติภณัฑ ์การรวมตวัไปขา้งหน้า การรวมตวัไป
ขา้งหลงัการรวมตวัในแนวนอน การรว่มทุน 
      4.  WT (WT strategy) เป็นสถานการณ์ทีธ่นาคารออมสนิมทีัง้จดุอ่อนและอุปสรรค ดงันัน้
กลยทุธน์ี้จงึตอ้งพยายามสรา้งจดุแขง็และเอาชนะอุ ปสรรค กลยทุธน์ี้ถอืว่าอยูใ่นต าแหน่งตัง้รบั 
(Defensive) กลยทุธท์ีน่ ามาใชค้อื กลยทุธก์ารตดัทอน ประกอบดว้ย การไมล่งทุนเพิม่ การเลกิ
ด าเนินงาน การเกบ็เกีย่วผลประโยชน์ การปรบัเปลีย่น การลม้ละลาย  
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จดุแขง็ (Strengths)                  จดุอ่อน (Weaknesses)  
 

 

 
ภาพท่ี 15 แสดงทางเลอืก 4 ประการของแมททรกิซ ์TOWS เพื่อการก าหนดกลยทุธ ์
ทีม่า : กลยทุธก์ารตลาด และการบรหิารเชงิกลยทุธโ์ดยมุง่ทีต่ลาด (2550:100) 
 
 
 2.1.4 หลกัการบริหารท่ียึดวตัถปุระสงค์ (Management by Objectives (MBO)) 

 
 การจงูใจเป็นสิง่ส าคญั ซึง่ผูบ้รหิารควรจะรูจ้กัใชก้ารจงูใจกบัคนแต่ละระดบัใหถู้กตอ้งไมม่ี
การเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั ซึง่จะเป็นเครือ่งช่วยใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็นอยา่งดกีาร
จงูใจเพื่อปรบัพฤตกิรรมบุคคลใชใ้นการบรหิารทีย่ดึวตัถุประสงค์ และการใหพ้นกังานมสี่วนรว่ม 
 หลกัการบรหิารทีย่ดึวั ตถุประสงค์  (Management by Objectives (MBO)) หมายถงึ 
วธิกีารวางแผน  และควบคุม ซึง่มอีงคป์ระกอบดงันี้  (1) ผูบ้งัคบับญัชา  และผูใ้ตบ้งัคบับญัชามี
การประชุมเพื่อช่วยกนัก าหนดเป้าหมายของการปฏบิตังิาน  ทีส่ามารถบรรลุเป้าหมายของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได้  (2) ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกีารประชุมกนัอกีครัง้เพื่อ
ประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้  (3) เป็นการวางแผน
ทัว่ทัง้องคก์รซึง่จะเกีย่วขอ้งกบัการก าหนดและการตดิต่อสื่อสารวตัถุประสงคข์ององคก์ร  โดย
ระบุวตัถุประสงคข์องแต่ละบุคคลใหส้มัพนัธก์ั บองคก์ร และตดิตามประเมนิผลการปฏบิตังิานให้
สมัพนัธก์บัวตัถุประสงคน์ัน้  โดยใหบุ้คคลในองคก์รไดม้สี่วนรว่มในการก าหนดเป้าหมาย  ซึง่
สามารถวดั ตรวจสอบ และประเมนิได้  เป็นหลกัการบรหิารทีน่ิยมใชม้ากว่า  40 ปีแลว้ โดย 
PeterF Drucker 

SO 
มจีุดแขง็และมโีอกาส 

(Aggressive strategy) 
เป็นกลยุทธท์ีม่ศีกัยภาพสงูสดุ         

เช่น การใชจุ้ดแขง็ขององคก์รเพื่อสรา้ง
ขอ้ไดเ้ปรยีบจากโอกาส 

WO 
มจีุดอ่อนและมโีอกาส 

(Conservative strategy) 
เช่น ใชก้ลยุทธก์ารสรา้งขอ้ไดเ้ปรยีบจาก
โอกาส เพื่อเอาชนะจุดอ่อนตลอดจนตอ้ง

แกป้ญัหาในสว่นทีเ่ป็นจุดอ่อน 
ST 

มจีุดแขง็และมอีุปสรรค 
( Conservative  strategy) 

เช่น การใชจุ้ดแขง็เพื่อเอาชนะหรอื
หลกีเลีย่งอุปสรรค 

WT 
มจีุดอ่อนและมอีุปสรรค 
( Defensive  strategy) 

เช่น การตดัทอน การเลกิด าเนินงาน 
หรอืการร่วมลงทุน 

โอกาส 
(Opportunities) 

อปุสรรค 
(Threats) 
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 ตามหลกัการบรหิารตาม  MBO โดยทัว่ไปจะมกีารก าหนดช่วงเวลาของการปฏบิตังิานให้
บรรลุตามวตัถุประสงคไ์วอ้ยา่งแน่นอน และจะตอ้งมขีอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) เพื่อเป็นการจงู
ใจใหพ้นกังานเกดิความรูส้กึภาคภมูใิจในกรณทีีม่ผีลงานส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์  หรอืมคีวาม
ยนิด ีเตม็ใจทีจ่ะแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ในกรณทีีผ่ลงานยงัไมบ่รรลุวตัถุประสงค ์
 
2.2 การจดัการการตลาด และกลยทุธก์ารตลาด   
 
       2.2.1 วิเคราะหส่์วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)   
 สนิคา้หรอืบรกิาร (Product) ตวัสนิคา้หรอืผลติภณัฑ ์ ทีส่ามารถน าไปสรา้งความสนใจ ท า
ใหเ้กดิความตอ้งการใชง้านตามความตอ้งการ  แลว้ผู้ใช้เกดิความพงึพอใจ ไมว่่าจะเป็น สนิคา้ 
วตัถุ บรกิาร บุคลากร 
 ราคา  (Price) ราคาตวัสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืเป็นมลูค่าทีท่างผูซ้ือ้ใหม้าไดเ้พื่อแลกกบัการ
ไดใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ 
 สถานทีห่รอืกจิกรรม (Place) สถานที ่หรอื กจิกรรมต่างๆทีท่างองคก์รก าหนดขึน้มา
เพื่อใหม้กีารน า ส่งสนิคา้หรอืบรกิารไปยงักลุ่มลู กคา้ได ้อยา่งทัว่ถงึ ไมว่่าจะเป็น รา้นคา้ การส่ง
มอบบรกิาร หรอืแมแ้ต่การซือ้ขายผ่านทางอนิเตอรเ์น็ต  
 การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) การส่งเสรมิ หรอืกจิกรรมทีใ่ชใ้นการสื่อสารเพื่อ
กระตุน้หรอืจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการทีจ่ะซือ้ 

 ความสามารถของพนกังาน (People) บรษิทัพยายามสรา้งการจงูใจพนกังานใหรู้ส้กึ มี
ความพงึพอใจต่อลกูคา้ และแสดง ความสามารถอยา่งเตม็ที ่มทีศันค ตแิละมคี่านิยมทีด่ต่ีอการ
บรกิาร 

 การออกแบบสถานที่ (Physical Evidence) บรษิทัพยายามแสดงใหเ้หน็ถงึคุณภาพการ
บรกิารผ่านสิ่งทีม่องเหน็และตระหนกัถงึคุณค่าทีล่กูคา้ตอ้งการ เช่น ความสะอาด ความรวดเรว็ 
และการตกแต่งของสถานที ่

 กระบวนการท างาน (Process) บรษิทัสามารถเลอืกกระบวนการการส่งมอบทีแ่ตกต่างกนั 
ทีส่นบัสนุนธุรกจิใหล้กูคา้มคีวามภกัดต่ีอผูใ้หบ้รกิาร 
   
 2.2.2 การบริหารลกูค้าสมัพนัธ ์(CRM) 
 การบรหิารความสมัพนัธก์บัลกูคา้  (Customer Relationship Management: CRM) หรอื
การสรา้งความสมัพนัธก์บัลกูคา้  หมายถงึ  การสรา้งและรกัษาความสมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื่องใน
ระยะเวลายาวนานกบักลุ่มลกูคา้เป้าหมายเพื่อทีจ่ะท าใหล้กูคา้เกดิความพอใจและความ
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จงรกัภกัดอียูก่บัธุรกจิใหน้านทีสุ่ด  จนกว่าธุรกจิหรอืลกูคา้ทีจ่ะสญูไป  และลดตน้ทุนการแสวงหา
ลกูคา้รายใหม ่

 
 2.2.3 การส่ือสารการตลาดแบบบรูณาการ (IMC) 
       การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรคอืกระบวนการของกลยทุธท์างธุรกจิทีใ่ชเ้พื่อวางแผน 
พฒันาใชง้าน และประเมนิผลโปรแกรมสื่อสารตราสนิคา้ทีม่กีารท างานสอดประสานกนั วดัผลได้
และมคีวามจงูใจในช่วงเวลาหนึ่งๆ กบัผูบ้รโิภค ลกูคา้ ลกูคา้คาดหวงั พนกังาน ผูเ้กีย่วขอ้งอื่นๆ
และผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอก โดยเป้าหมายคอืการสรา้งผลตอบแทนกลบัมาในรปูของ
เมด็เงนิและสรา้งตราสนิคา้และมลูค่าใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ในระยะยาว  โดยปกตสิ่วนประสมการส่งเสรมิ
การตลาดจะรวมถงึองคป์ระกอบ หา้ประการ ไดแ้ก่ การโฆษณา  (Advertising) การตลาดแบบ
ตรง (Direct Marketing) การส่งเสรมิการขาย  (Sales Promotion) การใหข้า่ว /การ
ประชาสมัพนัธ ์(Publicity/Public Relation) และพนกังานขาย (Personal Selling)  
 การโฆษณา(Advertising) การโฆษณาคอืรปูแบบของการส่งเสรมิการตลาดทีใ่ชก้นัอยา่ง
แพรห่ลายทีสุ่ดอาจเน่ืองมาจากการครอบคลุมการส่งขอ้ความไปยงักลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยงัเป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิการตลาดทีส่ าคญัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรบับรษิทัทีม่สีนิคา้
หรอืบรกิารมุง่ไปยงักลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก การโฆษณามลีกัษณะและวตัถุประสงคแ์ตกต่าง
ไปในแต่ละอุตสาหกรรมหรอืสถานการณ์บรษิทัต่างๆ  ทีข่ายสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัตลาดของ
ผูบ้รโิภคมกัจะใหค้วามส าคญักบัการโฆษณาเพื่อใชส้ื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้รา้นคา้และ
ตวัแทนจ าหน่ายอื่ นๆ อยา่งไรกต็าม การโฆษณาใชส้ าหรบัธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัสงู และช่วยใน
การเพิม่ยอดขาย 
 การโฆษณาเป็นเครือ่งมอืทีม่คี่าอยา่งยิง่ส าหรบัการสรา้งส่วนทุนของตราสนิคา้ (Brand 
Equity) เนื่องจากเป็นวธิกีารทีม่พีลงัในการส่งขอ้มลูไปยงักลุ่มผูบ้รโิภครวมทัง้สรา้ง การรบัรู้
เกี่ยวกบัสนิคา้และบรกิารได ้การโฆษณายงัสามารถสรา้งภาพลกัษณ์ทีโ่ดดเด่น  และความ
เกีย่วเนื่องกบัตราสนิคา้ทีอ่าจเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ส าหรบับรษิทัต่างๆ เช่น ธนาคาร
ออมสนิ เป็นตน้  
 การตลาดแบบตรง (Direct Marketing) เป็นเครือ่งมอืทีอ่งคก์รสื่อสารโดยตรงกบัลู กคา้
เป้าหมายเพื่อสรา้งการตอบสนองหรอืการซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร การตลาดแบบตรงเกีย่วขอ้งกบั
กจิกรรมต่างๆ  มากมาย รวมทัง้การบรหิารฐานขอ้มลู การขายตรง การตลาดทางโทรศพัทแ์ละ
การโฆษณาทีส่รา้งการตอบสนองโดยตรง ผ่านทางจดหมายตรง อนิเตอรเ์น็ต รวมทัง้สื่อแพร่
ภาพและสื่อสิง่พิมพต่์างๆ ปจัจบุนัจดหมายตรงถูกใชเ้ป็นสื่อหลกัส าหรบัการโฆษณาทีส่รา้งการ
ตอบสนองโดยตรง 
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 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) คอืกจิกรรมทางการตลาดต่างๆทีเ่พิม่มลูค่า
หรอืส่วนเพิม่ใหก้บัพนกังาน ขาย จดัจ าหน่ายหรอืผูบ้รโิภคและสามารถเพิม่ยอดขายได ้
โดยทัว่ไปอาจแบ่งการส่งเสรมิการขายไดเ้ป็นสองประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ กจิกรรมการส่งเสรมิการ
ขายทีมุ่ง่สู่ผูบ้รโิภค (Consumer-Oriented) มเีป้าหมายไปยงัผูใ้ชส้นิคา้หรอืบรกิารปลายทาง
ไดแ้ก่ การใชค้ปูอง แจกสนิคา้ตวัอยา่ง สนิคา้พรเีมีย่ม ส่วนลด การประกวดหรอืแขง่ขนั การชงิ
โชค และการใหข้องแถ ม ณ จดุขาย เครือ่งมอืเหล่านี้จะช่วยกระตุน้ยอดขายในระยะสัน้ท าให้
ลกูคา้ตดัสนิใจซือ้ในทนัท ีและการส่งเสรมิการขายทีมุ่ง่สู่คนกลาง (Trade- Oriented) เป็นการ
ส่งเสรมิการขายส าหรบัคนกลาง เช่น ตวัแทนจ าหน่ายและผูค้า้ปลกี  ซึง่ไดแ้ก่ การใหร้าคาพเิศษ 
การจดัแสดงสนิคา้ โดยจะกระตุน้ใหค้นกลางใหส้ัง่สนิคา้เขา้สตอ็กและสนบัสนุนสนิคา้ของบรษิทั 
       การประชาสมัพนัธ ์ (Public Relation) คอืการจดัการทีป่ระเมนิทศันคตขิองสาธารณชน 
ระบุถงึนโยบายและการท างานของบุคคลหรอืองคก์รทีไ่ดร้บัความสนใจจากสาธารณะ  และใช้
โปรแกรมการท างานเพื่อใหไ้ดร้บัความสนใจเขา้ใจและยอมรบัจากสงัคม เป็นการสรา้งและรกัษา
ความสมัพนัธแ์ละภาพลกัษณ์อนัดขีองบรษิทักบัสื่อต่างๆ  
 พนักงานขาย (Personal Selling) พนกังานขายเป็นรปูแบบการสื่อสารแบบตวัต่อตวัที่
พนกังานขายพยายามช่วยเหลอื หรอืชกัชวนกลุ่มผูซ้ือ้คาดหวงัใหซ้ือ้สนิคา้หรอืบริ การของ
บรษิทั โดยจะเกีย่วขอ้งโดยตรงระหว่างผูซ้ือ้และผูข้ายไมว่่าจะเป็นการตดิต่อแบบเหน็หน้าหรอื
การขายผ่านโทรศพัท ์ส่วนของการตดิต่อนี้ช่วยใหน้กัการตลาดมคีวามยดืหยุน่ในการสื่อสาร
ไดม้ากขึน้  ผูข้ายมโีอกาสไดย้นิการตอบสนองของผูซ้ือ้ทีค่าดหวงัและปรบัเปลีย่นขอ้ความไ ด้
อยา่งเหมาะสม 
 
 2.2.4 การบริหารคณุค่าตราสินค้า 
  การบรหิารคุณค่าตราสนิคา้  (Managing brand equity) การบรหิารตราสนิคา้ใหม้ี
ประสทิธผิลตอ้งใช้ ทกัษะการตดัสนิใจทางการตลาดในระยะยาว เนื่องจากการตอบสนองของ
ผูบ้รโิภคต่อกจิกรรมการตลาดขึน้อยูก่บัการทีผู่บ้รโิภคมคีวามรู้ และความทรงจ าเกีย่วกบัตรา
สนิคา้ ซึง่เกดิจากการปฏบิตัทิางการตลาดในระ ยะสัน้ ผูบ้รโิภคจะมกีารเปลีย่นแป ลงความรูใ้น
ตราสนิคา้ตลอดเวลา การใชก้ลยทุธร์กุกเ็พื่อใหส้ามารถรกัษาคุณค่าของตราสนิคา้ในสายตาของ
ลกูคา้ภายใตก้ารเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายใน  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ตามโปรแกรมการตลาด ดงันี้ 
 
    2.2.4.1 การเสรมิแรงตราสนิคา้ (Brand reinforcement) คุณค่าตราสนิคา้ตอ้งไดร้บัการ
เสรมิแรงโดยการปฎบิตักิารทางการตลาดอยา่งต่อเนื่องโดยการสื่อลกัษณะของตราสนิคา้ในเรือ่ง
ต่างๆดงันี้ 
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   1. คุณสมบตัขิองตราสนิคา้ ไดแ้ก่ ประโยชน์หลกั และคุณสมบตัอิื่นๆทีส่ามารถตอบสนอง
ความพงึพอใจของลกูคา้ 
   2. ลกัษณะของตราสนิคา้ทีม่คีวามเหนือกว่ามคีวามแขง็แกรง่ มคีวามเป็นเอกลกัษณ์และ
เป็นทีพ่งึพอใจในสายตาของผูบ้รโิภค ตลอดจนมคีวามผกูพนัในตราสนิคา้ 
   3. ในการเสรมิสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ตอ้งมคี วามระมดัระวงั ตอ้งมกีารปรบัปรงุผลติภณัฑ ์
การใหบ้รกิารและการตลาดอยา่งต่อเนื่อง จงึจะท าตราสนิคา้มคีวามเป็นผูน้ าไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
   4. การเสรมิแรงคุณค่าตราสนิคา้ตอ้งใชห้ลกันวตักรรม (Innovation) และหลกัความส าคญั 
(Relevance) โดยนกัการตลาดตอ้งมกีารแนะน าผลติภณัฑ์ ใหม่ๆ และใชก้จิกรรมการตลาดใหม่ๆ
ทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของตลาดเป้าหมายไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ตราสนิคา้จะตอ้งมคีวาม
เจรญิเตบิโตไปขา้งหน้า ซึง่มอีทิธพิลในการจงูใจกลุ่มเป้าหมาย กลยทุธก์ารตลาดจะตอ้งหา
วธิกีารใหม่ๆ และมผีลต่อการท าตลาด 
 
    2.2.4.2 การท าตราสนิคา้ใหม้ชีี วติขึน้มาใหม ่ (Brand revitalization) เป็นการท าใหต้รา
สนิคา้ทีซ่บเซากลบัมชีวีติขึน้มาใหม่  โดยท าใหคุ้ณค่าตราสนิคา้ทีส่ญูเสยีไปนัน้กลบัคนืมา หรอื
อาจจะตอ้งสรา้งตราสนิคา้ขึน้มาใหมก่ไ็ด ้ (Kotler and Keller. 2006: 276) การเปลีย่นรสนิยม
ของผูบ้รโิภคจะท าใหเ้กดิคู่แข่ งขนัใหม ่เทคโนโลยใีหม ่หรอืการพฒันาสภาพแวดลอ้มใหม ่ซึง่
นกัการตลาดจะตอ้งใหก้ารเอาใจใส่เพื่อความคงอยูด่า้นคุณค่าของตราสนิคา้ ถา้นกัการตลาด
ละเลยไมใ่หค้วามส าคญักบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ  อาจจะมผีลกระทบต่อคุณค่าตรา สนิคา้กอ็าจ
ท าใหต้ราสนิคา้ขาดคุณค่าบางประการ ท าใหต้ ราสนิคา้อ่อนแอและไมเ่ป็นทีต่อ้งการของลกูคา้ 
การบรหิารตราสนิคา้ทีด่จีะสามารถสรา้งความประทบัใจใหเ้กดิกบัลกูคา้ได ้ซึง่นกัการตลาด
จ าเป็นตอ้งใหช้วีติใหมก่บัตราสนิคา้ทีม่ปีญัหาเหล่านัน้  
 การปรบัวธิกีารสรา้งคุณค่าตราสนิคา้ดว้ยการสรา้งวธิกีารใหม่ๆ เพื่อแกป้ญัหาตรา สนิคา้ 
วธิกีารทีส่ าคญัมดีงันี้ 
   1. ขยายความลกึ (Depth) และความกวา้ง (Breadth) กล่าวคอื ท าใหผู้บ้รโิภคไดรู้จ้กัตรา
สนิคา้ อยา่งลกึซึง้ และมคีวามรูอ้ยา่งกวา้งขวางในตราสนิคา้ โดยการปรบัปรงุการระลกึได ้
(Recall) และจ าได ้(Recognition) ซึง่เกดิจากประสบการณ์ในการซือ้หรอืการบรโิภค 
   2. ปรบัปรงุความผกูพนัในตราสนิคา้ โดยสรา้งจดุแขง็ (Strength) ความพงึพอใจ 
(Favorability) และความเป็นเอกลกัษณ์ (Uniqueness)  
   
   2.2.4.3 วกิฤตตราสนิคา้ (Brand crisis) เป็นการทีต่ราสนิคา้ใดตราสนิคา้หนึ่งประสบกบั
ปญัหาทีร่นุแรงจนท าใหย้อดขา ยตกหรอืผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีไ่มด่ต่ีอตราสนิคา้นัน้ ซึง่บรษิทั
จะตอ้งแกป้ญัหาทีเ่ป็นวกิฤตของตราสนิคา้นัน้อยา่งรวดเรว็ เช่น มขีา่วว่าธนาคารใดธ นาคาร
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หนึ่งจะลม้ ซึง่ถอืว่าเป็นข่าวลอืวกิฤตการณ์ภาพลกัษณ์ ซึง่ผูบ้รหิารธนาคารนัน้จะตอ้งแกป้ญัหา
อยา่งรวดเรว็โดยการใหข้า่วสารทีช่ดัเจนถงึความมัน่คงของธนาคาร 
 
2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
       ทรงชยั ปฐมศริวิรรณ (2543) ไดศ้กึษา การวเิคราะหค์ุณภาพการบรกิารเพื่อการปรบัปรงุ
ธุรกจิธนาคาร กรณศีกึษาธนาคารกรงุไทย สาขาราชวงศ ์วตัถุประสงคเ์พื่อประเมนิคุณภาพการ
บรกิารและศกึษาปจัจยัทีส่ าคั ญทีสุ่ดในคุณภาพการบรกิาร จากการศกึษาคุณภาพการบรกิาร   
5 ประเภท ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ การตอบสนองลกูคา้ ความแน่นอน ความเอาใจใส่ และความ
เป็นรปูธรรม พบว่าสิง่ทีล่กูคา้ไดร้บัจากการบรกิารของธนาคารกรงุไทย สาขาราชวงศ ์ดา้น
ความเอาใจใส่และความเป็นรปูธรรมของการบรกิารมากกว่าความไวว้างใจ  การตอบสนองลกูคา้ 
และความแน่นอน ทางดา้นการบรกิารทีเ่ป็นรปูธรรมพบว่าธนาคารกรงุไทย สาขาราชวงศม์ี
บรรยากาศทีด่ ีซึง่หมายถงึ ความสะอาด ระบบแสงสว่างทีเ่พยีงพอและอุณหภมูทิีเ่หมาะสม 
ดงันัน้คุณภาพการบรกิารทีส่ าคญัทีสุ่ดคอื ความเป็นรปูธรรมตามดว้ยความไวว้างใจ ความเอาใจ
ใส่ การตอบสนองลกูคา้ และความแน่นอน 
 
      ยวุาภรณ์ ชพูรหม (2544) ไดศ้กึษา ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารของ
ธนาคารออมสนิ สาขาควนเนียง จงัหวดัสงขลา จากการศกึษาพบว่า ระดบัความพงึพอใจของ
ผูใ้ชบ้รกิารอยูใ่นระดบัมาก โดยความพงึพอ ใจในดา้นสถานทีใ่หบ้รกิาร มรีะดบัความพงึพอใจ
มากทีสุ่ด รองลงมา คอื ดา้นพนกังานผูใ้หบ้รกิาร ดา้นอุปกรณ์เครือ่งมอืและเทคโนโลย ีและดา้น
บรหิารทางการเงนิตามล าดบั และปจัจยัส่วนบุคคล ดา้น เพศ อาย ุอาชพี ระยะเวลาการเป็น
ลกูคา้ของธนาคารออมสนิ สาขาควนเนียง ไมม่คีวามสมัพั นธก์บัระดบัความพงึพอใจ ส่วนปจัจยั
ดา้นระดบัการศกึษา และเวลาทีใ่ชใ้นการรอรบับรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัระดบัความพงึพอใจ
ของผูใ้ชบ้รกิาร 
 
     จริะเสกข ์ ตรเีมธสุนทร (2548) ไดศ้กึษาการสรา้งภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ ภาพลกัษณ์
ของตราสนิคา้ แสดงถงึสนิคา้หรอืบรกิารทีท่ าใ หเ้กดิความแตกต่างภายในจติใจของผูบ้รโิภค 
ตราสนิคา้เป็นสญัลกัษณ์ทีถ่่ายทอดถงึ คุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเชื่อและคุณค่าของ
สนิคา้นัน้ๆ การสรา้งความแขง็แกรง่ของตราสนิคา้จะตอ้งมกีารบรหิารจดัการทีด่เีพื่อท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความยดึเหนี่ยวกบัคุณค่าโดยรวมในตราสนิคา้นั ้ น การพฒันาตราสนิคา้ให้
แขง็แกรง่ม ี2 ขัน้ตอนหลกั คอื 1) การพฒันาคุณค่าของขอ้เสนอ ตัง้แต่ การเลอืกวางต าแหน่ง
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กวา้งๆ ตามดว้ยการเลอืกต าแหน่งเฉพาะและคุณค่าของสนิคา้นัน้ๆ สรปุเป็นการพฒันาคุณค่า
โดยรวม และ 2) การสรา้งตราสนิคา้ เริม่จากเลอืกชื่อตราสนิคา้ ก าหนดค ามั ่ นสญัญาและความ
เกีย่วพนัของชื่อทีเ่ลอืก แลว้สรา้งความเป็นเอกลกัษณ์ของสนิคา้ และประเมนิความมี
ประสทิธภิาพของตราสนิคา้นัน้ ในยคุปจัจบุนั ทฤษฎกีารสรา้งตราสนิคา้มแีนวคดิทีแ่ตกต่างไป
จากเดมิ โดยตอ้งท าความรูจ้กัและเขา้ใจความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหถู้กตอ้งตามสภาวการณ์ ที่
เปลีย่นไป 
 
       วชิติ  สุรพงษ์ชยั (Brand Age ฉบบัเขม้ขน้พเิศษ November 2010:139) หน้าทีข่องแบงค์
ตอ้งตอบสนองความตอ้งการแต่ละช่วงเวลาของลกูคา้ โดยม ี CRM เป็นแกนกลางในการบรหิาร
ความสมัพนัธ ์
 
       ประสาร  ไตรรตัน์วรกุล (Brand Age ฉบบัเขม้ขน้พเิศษ November 2010:139) CRM 
เป็นกระบวนการทีม่รีายละเอยีดมากมาย เช่น ความเขา้ใจลกึซึง้เกีย่วกบัความตอ้งการของ
ลกูคา้ ความสามารถในการตอบสนองดว้ยการมนีวตักรรมหรอืผลติภณัฑท์ีต่อบโจทย ์การมี
ระบบน าเสน อกบัการขายทีด่ ีการมรีะบบบรกิารห ลงัการขายทีด่ ีการมกีรอบการบรหิารความ
เสีย่งทีด่อีนัน้ีเป็นรายละเอยีดเน้นน ้าหนกัของ CRM ความส าเรจ็ของ CRM อยูท่ีก่ารท าใหล้กูคา้
เลอืกแบงคเ์ราเป็น Core Bank 
 
      (Cleopatra Veloutsou Sofia Daskou and Antonia Daskou, 2004 ) การศกึษาครัง้นี้
พยายามวเิคราะหป์จัจยัทีใ่หล้กูคา้ภกัดกีบัธนาคาร  โดยศกึษาเรือ่งภาพลกัษณ์  คุณภาพบรกิาร
ทีล่กูคา้ไดร้บั  ความพงึพอใจ  การยดึมัน่สญัญา และความภกัดใีนแ วดวงธนาคารรายยอ่ยของ
ประเทศกรกี โดยม ีModel ในการอธบิายดงันี้ 
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ในวงการธุรกจิธนาคาร ต่างประเทศส่วนใหญ่ในสหภาพยโุรปใชส้กุลเงนิยโูร  ดงันัน้ลกูคา้ในแต่
ละประเทศเหล่านั ้ นอาจมปีจัจยัทีภ่กัดกีบัธนาคารคลา้ยกนั  ยิง่กว่านัน้ การวจิยัตอ้งการส ารวจ
ว่าปจัจยัทีส่รา้งความภกัดทีีค่ลา้ยกนัจะไปใชไ้ดก้บัธนาคารอื่นไดห้รอืไม่  ตามหลกัการแลว้  ทุก
งานวจิยัตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์นั  นอกจากนี้ ยงัเผยใหท้ราบว่าภาพลกัษณะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพทีใ่หก้บัลกูคา้และความพงึพอใจ   ขณะทีคุ่ณภาพทีม่องเหน็และเสนอตนเอง ไมป่รากฏ
ว่าจะส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมอยา่งมากมาย  ลกัษณะบรกิารกลายเป็นปจัจยัส าคญัน าไปสู่
ความภกัดทีัง้ทางตรงและทางออ้ม  ธนาคารทัง้ 5 แห่งทีส่ ารวจไดน้ี้          มภีาพลกัษณ์ในทุก
มติทิัง้คุณภาพ ความพงึพ อใจและความภกัดแีตกต่างกนั  ดงันัน้ไมส่รา้งความประหลาดใจเลย
ว่าความเชื่อมต่อของตวัแปรเหล่านี้แตกต่างกนัในทุกธนาคาร  ทัง้ในดา้นความแขง็แรงของ
ตวัเชื่อมต่อ หรอืแมแ้ต่ตวัเชื่อมต่อทีม่อียูเ่ดมิ  ความแตกต่างทีส่ าคญัทีสุ่ด ทีพ่บมทีัง้ในคุณภาพ
บรกิารทีม่องเหน็  ระดบั พงึพอใจ  และความภกัดใีนธนาคาร  ดงันัน้กล่าวไดเ้ลยว่า ธนาคารมี
ปจัจยัสรา้งความภกัดแีตกต่างกนัไป ผลลพัธท์ีไ่ดน้ี้เป็นประโยชน์ต่อทัง้นกัปฏบิตัแิละนกัวชิาการ   
อุตสาหกรรมธนาคารจ าเป็นตอ้งเขา้ใจมนัหากมเีป้าหมายทีจ่ะตอ้งการเพิม่ความภกัดใีหก้บั
องคก์ร  การพฒันาผลติภณัฑท์ีไ่ดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั  หรอืตอ้งการขยายสาขา  การศกึษานี้
แนะน าคุณภาพทีจ่บัตอ้งไดไ้มเ่ป็นปจัจยัทีล่กูคา้ภกัดกีบัธนาคาร  ขณะทีคุ่ณภาพทีเ่สนอตนเอง
กไ็มเ่ป็นเช่นกนั  แมว้่าทัคุ้ณภาพการบรกิารทัง้สองไมค่วรถูกมองขา้ม  แต่มกีจิกรรมอื่นทีดู่
เหมอืนว่าจะส าคญักว่า ยิง่กว่านัน้ ผลลพัธเ์มือ่น ามาใชจ้ะก่อใหผ้ลดใีนการสรา้งภาพลกัษณ์องค์
ในใจลกูคา้  แมว้่าธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งไดถู้กแนะน าใหเ้พิม่ “personal touch”  เพื่อ
ประกนัว่าลกูคา้จะ พงึพอใจ  หากพวกเขาตอ้งการใหล้กูคา้มคีวามภกัดใีนระดบัทีส่งูขึน้  แต่ละ
ธนาคารตอ้งเขา้ใจว่ าตนมคีวามแตกต่างจากธนาคารอื่นอยา่งไร  ดงันัน้  สิง่ดงึดดูลกูคา้ของแต่
ละธนาคารควรชดัเจนและมทีที่าทีเ่หมาะสม  บางธนาคารอาจมุง่เน้นไปทีคุ่ณภาพบรกิารที่
มองเหน็ได ้ ในขณะทีน่โยบายการบรกิารหรอือยา่งอื่นๆ ควรเน้นทีค่วามเป็น ส่วนบุคคล 
(personality)  การตดัสนิใจขึน้อยูก่บัลกูคา้ 
 
 วนิยั ร าพรรณ์ (2546) ไดท้ าการศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารธนาคารออมสนิ 
ส านกังานใหญ่ โดยการศกึษาในครัง้นี้ผูศ้กึษาไดผ้ลสรปุความพงึพอใจต่อการมาใชบ้รกิารของ
ธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่  ส่วนใหญ่ผลทีไ่ดค้อืลกูคา้มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก เช่น 
ความพงึพอใจดา้นบุคลกิภาพการใหบ้รกิารของพนกังาน ความพงึพอใจดา้นสถานที ่          
ดา้นประเภททีใ่หบ้รกิาร เป็นตน้ และมขีอ้เสนอแนะส าหรบัธนาคารคอื ดา้นการใหบ้รกิารของ
พนกังานธนาคาร ธนาคารควรส่งเสรมิการอบรม ศกึษาพฒันาเพิม่เตมิใหก้บัพนกังาน ควรเพิม่
พนกังานใหบ้รกิารใ นส่วนทีต่อ้งตดิต่อประสานงานขัน้ตน้ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิารของ
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พนกังาน พนกังานควรจะแจง้ระยะเวลาในการด าเนินการใหล้กูคา้ทราบอยา่งชดัเจน พฒันา
เทคโนโลยใีนการสื่อสารใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสุด ลดขัน้ตอนในการใหบ้รกิารใหน้้อยลง        
ดา้นสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้มตอ้งสะดวก ติ ดต่องา่ย  มองเหน็ไดช้ดั ดา้นประเภททีใ่หบ้รกิาร
ควรมผีลติภณัฑท์างการเงนิทีห่ลากหลาย น่าสนใจ แขง่ขนัได้ 



 
บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 
 

        การศกึษากลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่สมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจของลกูคา้  และภาพลกัษณ์ของธนาคาร : กรณศีกึษา ธนาคารออมสนิ 
(ส านกังานใหญ่ ) เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศ้กึษาได้
ท าการศกึษา  เกบ็รวบรวม ขอ้มลูทัง้ขอ้มลูปฐมภมู ิ (Primary Data) และขอ้มลูทุตยิภมู ิ
(Secondary Data) พรอ้มทัง้น ามาวเิคราะหแ์ละประมวลผล  เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธใ์นการ
พฒันาองคก์รใหม้คีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยมขีัน้ตอนและรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 
 

3.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 
  3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู (Data Collection)  

        3.2.1 ขอ้มลูเชงิปฐมภมู ิ(Primary Data) 
   3.2.2 ขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) 
 3.3. การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 
  3.3.1 การวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิ
  3.3.2 การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิ 
 3.4. การสรปุประมวลผล ตามกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์  

3.4.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
3.4.2 กลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ (Business Unit Strategy) 
3.4.3 กลยทุธร์ะดบัหน้าที ่(Function Level Strategy) 

  3.5 แผนการด าเนินงาน 
 
3.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 
 
 ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูศ้กึษาไดอ้อกแบบการวจิ ัยโดยเน้นท าการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ  
(Qualitative Research) เป็นหลกั โดยน ากระบวนการบรหิารจดัการเชงิกลยทุธม์าใชใ้น
การศกึษาเพื่อก าหนดกลยทุธ์ ทัง้สามระดบั คอื กลยทุธร์ะ ดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิ 
และกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่ ทีเ่หมาะสมกบัธนาคารออมสนิ  ส าหรบัแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมและยัง่ยนืต่อไป       
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมลู (Data Collection) 
 

 3.2.1 ขอ้มลูเชงิปฐมภมู ิ(Primary Data) ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบขอ้มลูปฐม ภมูดิว้ยการ
ใชเ้ครือ่งมอืแบบสอบถาม  จากกลุ่มตวัอยา่งคอืลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารออมสนิส านกังาน
ใหญ่ (สาขาส านกัพหลโยธนิ ) โดยท าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ตัง้แต่วนัที่ 13 ธนัวาคม 2553 ถงึ
วนัที ่17 ธนัวาคม 2553 ในช่วงเวลา 09.00 – 11.00 น. จ านวน 123 ชุด เพื่อรวบรวมน ามา
วเิคราะหผ์ล นอกจากนี้ยงัไดส้มัภาษณ์เชงิลกึผูบ้รหิารธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ่ จ านวน 4 
ท่าน เพื่อน ามาวเิคราะหห์าจดุแขง็ จดุอ่อน ของธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่ 

 3.2.2 ขอ้มลูทุตยิภมูิ  (Secondary Data) ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวมรวมขอ้มลูจาก
หน่วยงานภายในองคก์ร และหน่วยงานภายนอกองคก์ร  ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาในครัง้
นี้เพื่อน ามาใชป้ระกอบการศกึษา อาทเิช่น สถาบนัวจิยันโยบายเศรษฐกจิการคลงั  ศูนยว์จิยั
กสกิรไทย เป็นตน้ 

 
3.3 การวิเคราะหข้์อมลู (Data Analysis) 
 
 3.3.1 การวิเคราะหข้์อมลูปฐมภมิู 
 ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาวจิยัเชงิปรมิาณโดยท า Survey Research แบบเจาะจง  เกบ็ขอ้มลู
จากกลุ่มตวัอยา่งลกูคา้ของธนาคารออมสนิจ านวนทัง้สิน้ 123 ชุด และการเกบ็ขอ้มลูดว้ย
วธิกีารสมัภาษเชงิลกึ (Depth Interview) ผูบ้รหิารธนาคารออมสนิ (ส านกังานใหญ่ ) จ านวน 4 
ท่าน โดยมผีลสรปุไดด้งันี้ 
 
  3.3.1.1 การวิเ คราะหข้์อมลูด้วยเครื่องมือแบบสอบถาม Survey Research 
(Quantitative Research) 
  การวเิคราะหแ์ละการน าเสนอผลการศกึษาดว้ยตนเองเรือ่ง “กลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธ์
การตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้และภาพลกัษณ์
ของธนาคาร: กรณศีกึษา ธนาคารออมสนิ (ส านกังานใหญ่)” แบ่งการน าเสนอเป็น 4 ส่วน คอื 
 ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
         ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้
ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารออมสนิ 
        ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสนิ 
  ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสิง่ทีธ่นาคารควรมกีารปรบัปรงุใหบ้รกิารอยา่ง
เรง่ด่วนทีสุ่ด 
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สามารถสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูได ้ดงันี้ 
          
  1. ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มจี านวน 6 ขอ้ดงันี้ 
   
  1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
  จากตารางที ่20 และภาพที่ 16 ในภาคผนวก ข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ไดแ้ก่ เพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 59.30 ทีเ่หลอืไดแ้ก่ เพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 40.70 
  1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ  
  จากตารางที ่21 และภาพที่ 17 ในภาคผนวก ข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
อายรุะหว่าง 21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 57.73 รองลงมา  อายรุะหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
26.02 อายรุะหว่าง  41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 15.45 อายรุะหว่าง 51-60 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 
ตามล าดบั 
  1.3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นสถานภาพ 
  จากตารางที ่22 และภาพที่ 18 ในภาคผนวก ข  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สถานภาพโสด  คดิเป็นรอ้ยละ 72.40 รองลงมา สถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 25.20 
สถานภาพหมา้ย/หยา่รา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 2.40 ตามล าดบั 
  1.4 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นระดบัการศกึษา  
  จากตารางที ่23 และภาพที่ 19 ในภาคผนวก ข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 69.90 รองลงมา ปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 21.10 
ปวส /อนุปรญิญา คดิเป็นรอ้ยละ 4.90 มธัยมปลาย /ปวช . หรอืต ่ากว่า คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 
ปรญิญาเอก คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามล าดบั 
  1.5 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาชพี  
  จากตารางที ่24 และภาพที่ 20 ในภาคผนวก ข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นพนกังาน/ลกูจา้งเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 68.30 รองลงมา พนกังานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 
17.10 นกัเรยีน/นกัศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 8.10 อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 ประกอบธุรกจิส่วนตวั 
คดิเป็นรอ้ยละ 1.60 ขา้ราชการ  คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 และ พ่อบา้น /แมบ่า้นคดิเป็นรอ้ยละ 0.80
ตามล าดบั 
  1.6 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นรายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน  
  จากตารางที ่25 และภาพที่ 21 ในภาคผนวก ข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
รายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 53.70 รองลงมา ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.10 20,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.10    
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30,001-40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ  4.90 50,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ  4.10 และ 40,001-
50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 ตามล าดบั 
 
  2.  ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ
ของลกูค้าท่ีมาใช้บริการของธนาคารออมสิน  
        จากตารางที ่26 ในภาคผนวก ข พบว่า ระดบัความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม
เกีย่วกบัปจัจยัทางการตลาด ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของการใชบ้รกิารของธนาคารออมสนิโดย
ภาพรวมอยู่ ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 โดยผลการพจิารณาเป็นรายดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ดา้นราคาอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ดา้นสถานที ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.06 ดา้นการส่งเสรมิการขาย อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 ดา้นพนกังาน
ใหบ้รกิาร อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 ส าหรบัผลการพจิารณาเป็นรายขอ้ มคี่าคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.02-3.71   
 
  3. ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสิน 
  จากตารางที ่ 27 ในภาค ผนวก  ข พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัภาพลกัษณ์
โดยรวมของธนาคารออมสนิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมคี่าเ ฉลีย่เท่ากบั 3.68 ส าหรบัผล
การพจิารณาเป็นรายขอ้ มคี่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.02 – 4.25 เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไป
น้อยไดด้งันี้ เป็นสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 เป็นสถาบนัการเงนิเพื่อการออม 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 ความสามารถในการจดจ าตราสญัลั กษณ์ (โลโก้ ) ของธนาคารได ้มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ธนาคารยดึหลกัธรรมาธบิาลในการด าเนินธุรกจิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 
เป็นผูน้ าในการสนบัสนุนลกูคา้รายยอ่ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.52 เป็นสถาบนัเพื่อการลงทุน มี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 และธนาคารมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัส มยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 
ตามล าดบั 
  
  4. ผลการวิเคราะหข้์อมลูส่ิงท่ีธนาคารควรมีการปรบัปรงุให้บริการอย่างเร่งด่วน
ท่ีสดุ  
  จากตารางที ่28 และภาพที ่22 ในภาคผนวก ข พบว่า สิง่ทีธ่นาคารออมสนิควรมกีาร
ปรบัปรงุการใหบ้รกิารอยา่งเรง่ด่วนทีสุ่ด ไดแ้ก่ จ านวนสาขาและจ านวนเครือ่ง ATM ควรเพิม่ขึน้ 
คดิเป็นรอ้ยละ 41.70 รองลงมาไดแ้ก่ กระบวนการในการใชบ้รกิารมคีวามรวดเรว็มากขึน้ คดิ
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เป็นรอ้ยละ 30.90 Service Mind ของพนกังานใหบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 และ อื่นๆ คดิ
เป็นรอ้ยละ 3.40 ตามล าดบั 
 
  3.3.1.2 การวิเคราะหข้์อมลูด้วยเคร่ื องมือสมัภาษณ์เชิงลึก Depth Interview 
(Quantitative Research) 
 
 สรปุผลการสมัภาษณ์ นาย ก . ต าแหน่งหวัหน้าส่วนพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร ฝา่ย
พฒันาผลติภณัฑแ์ละช่องทางบรกิาร สายงานพฒันาผลติภณัฑเ์งนิฝาก สนิเชื่อ และบรกิาร  
กลุ่มการตลาด และ นาย ข. ต าแหน่งหวัหน้าส่วนกลยทุธก์จิการสาขา ฝา่ยพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
ช่องทางบรกิาร สายงานพฒันาผลติภณัฑเ์งนิฝาก สนิเชื่อ และบรกิาร กลุ่ม การ ตลาด 
(รายละเอยีดตามภาค ผนวก ง) ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์น าไปใชใ้นการก าหนดกลยทุธใ์น
ระดบัต่างๆ สรปุไดด้งันี้ 
 
  จดุแขง็ของธนาคารออมสิน 
        1. บุคลากรขององคก์รค่อนขา้งมคีวามจงรกัภกัดใีนตวัองคก์รมาก  
  2. ผูบ้รหิารของธนาคารในปจัจบุนัมทีศันคตทิีเ่ป็นการแขง่ขนัในเชงิรกุมากขึน้  
  3. ธนาคารออมสนิมฐีานะทางการเงนิทีม่ ัน่คง มรีฐับาลเป็นประกนั 
  4. ธนาคารมฐีานลกูคา้จ านวนมาก ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชพี โดยเฉพาะลกูคา้รายยอ่ย 
  5. ธนาคารออมสนิ ก่อตัง้โดยพระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ  ซึง่เปิดโอกาสใหธ้นาคาร
สามารถประกอบธุรกจิทีธ่นาคารพาณชิยไ์มส่ามารถท าได ้
  6. ธนาคารออมสนิยงัมผีลติภณัฑเ์งนิฝากประเภทสลากออมสนิพเิศษทีส่ามารถระดม
เงนิฝากไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 
 
  จดุอ่อนของธนาคารออมสิน 
  1. ธนาคารออมสนิมวีตัถุประสงค์ เพื่อการออม  ท าใหข้าดความช านาญใน แนวทางการ
ด าเนินงานแบบอื่นๆ 
  2. ธุรกจิสนิเชื่อในปจัจบุนัธนาคารมุง่เน้นลกูคา้รายยอ่ยมากเกนิไป 
  3. ธนาคารยงัไมม่เีทคโนโลยทีีส่ามารถสนบัสนุนการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  4. บุคลากรส่วนใหญ่ทีม่คีวามรกัองคก์รมาก (Loyalty) แต่มบีางส่วนเป็นคนทีไ่ม ่Active 
ในการท างาน  
  5. จ านวนสาขาและเครือ่ง ATM ซึง่มปีรมิาณน้อยมาก  
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  6. ธนาคารขาดความต่อเนื่องในการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในการทีจ่ะรกัษา
ลกูคา้เก่าไวต้ลอดอายขุองลกูคา้ได ้
  7. ธนาคารฯ ขาดผลติภณัฑแ์ละบรกิารหรอืช่องทางการบรกิารทีห่ลากหลาย 
  

 โอกาสท่ีมีผลต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน  
  1. นโยบายของรฐับาลที่ ตอ้งการกระตุน้เศรษฐกจิ  เน้นการบรโิภคมากขึน้ มกีารออม 
การกระตุน้การบรโิภค ท าใหธ้นาคารสามารถออกผลติภณัฑท์างการเงนิออกมา เพื่อสนบัสนุน
กลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งการได ้ 
  2. ประเทศไทยเกดิ ภาวะภยัทางธรรมชาตทิ าให้ ความตอ้งการสนิเชื่อ เพื่อการอุปโภค
บรโิภค สนิเชื่อเอนกประสงค ์หรอืซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั มคีวามตอ้งการมากขึน้ 
  3. ธนาคารพาณชิยม์คีวามเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อทีม่ากขึน้ ท าใหภ้าคเอกชน
บางส่วนไดห้นัมาใชบ้รกิารจากธนาคารออมสนิเพื่อเสรมิสภาพคล่อง 
 

 อปุสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน  
  1.กลุ่มลกูคา้ของธนาคารถอืว่าเป็นกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่ง ซึง่อาจท าใหธ้นาคารเกดิ
ปญัหาในเรือ่งของ NPLs ในภายหลงัได ้ 
  2.การหดตวัของเศรษฐกจิในระดบัโลก 
  3.การลงทุนในประเทศลดลงไป  
  4.ภาวะเศรษฐกจิถดถอยท าใหค้วามสามารถในการช าระหนี้ของลกูคา้เก่าลดต ่าลง 
 

 แนวทางในการแก้ปัญหาจดุอ่อนและอปุสรรคท่ีมีต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารคืออะไร 
  1. จดัให้ มกีารพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัอบรมอยา่งเป็นหลกัสตูร  มมีาตรฐาน
เหมอืนกนั และมกีารประเมนิผลสาขาดว้ย 
  2. การปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์และ ขัน้ตอนในการอนุมตัสินิเชื่อใหม้หีลกัเกณฑท์ีเ่ขม้งวด
มากขึน้ และมกีารพฒันาการตดิตามหนี้คา้งช าระทีเ่ป็นระบบมากขึน้ 
  3. การขยายกลุ่มลกูคา้ โดยมกีารพฒันาสนิเชื่อทีเ่น้นกลุ่มลกูคา้รายยอ่ยมากขึน้ 
  4. รกัษาความสมัพนัธก์บัลู กคา้ไวอ้ยา่งต่อเนื่อง โดยมกีารน าเสนอผลติภณัฑ ์บรกิาร   
ทีต่อบสนองความตอ้งการและสามารถส่งเสรมิใหล้กูคา้สามารถใชบ้รกิารของธนาคารต่อไป
ตลอดช่วงอายขุองลกูคา้ 
  5. การเสรมิสรา้งศกัยภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัฐานราก โดยธนาคารจะ
ยงัคงบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพฒันาโดยการช่วยเหลอืชุมชน และสนบัสนุนโครงการเชงิ
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สงัคมในดา้นต่างๆ (CSR) และมกีารเชื่อมโยงธุรกจิของธนาคารเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิจติส านึกใน
การด าเนินชวีติและการประกอบการทีค่ านึงถงึสงัคม  
  6. รณรงคใ์หก้ลุ่มลกูคา้เหน็ถงึประโยชน์ของการออมอยา่งต่อเนื่อง  
  7. เพิม่ประสิทธภิาพของธนาคาร และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของธนาคาร 
อนัไดแ้ก่การเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารใหม่ๆ  โดยเน้นความทนัสมยั รวมถงึการเปิดสาขาใน
หา้งสรรพสนิคา้ / การเปิดใหบ้รกิาร Internet Banking / การใช ้Mobile Banking หรอืช่องทาง
อื่นๆ โดยมกีารใชเ้ทคโนโลยเีขา้ มาผสมผสานในการใหบ้รกิาร ซึง่จะช่วยเพิม่ภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ขึน้ และสามารถเขา้ถงึตวัลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
 

 นโยบายการสร้างความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อการบริการของธนาคารคืออะไร 
  1. ศกึษาความตอ้งการของลกูคา้และพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร  
  2. การมพีนกังานทีใ่หบ้รกิารแบบ Service Mind  
  3. จดัสรรพืน้ทีท่ างานใหเ้ป็นสดัส่วน สะดวกต่อการมาใชบ้รกิารของลกูคา้  
  4. พฒันาดา้นเทคโนโลย ีทัง้ในเรือ่งของระบบงาน และอุปกรณ์  
  5. การเพิม่ช่วงเวลาในการใหบ้รกิารส าหรบัธนาคารออมสนิสาขา 
 

 นโยบายในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารออมสินเป็นอย่างไร  
  1. การรกัษาฐานลกูคา้เดมิ โดยมุง่สรา้งความจงรกัภกัดใีหเ้กดิกบัลกูคา้ (Loyalty)  
  2. การเพิม่ลกูคา้ใหม ่ทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นเชงิธุรกจิ 
  3. ธนาคารจะตอ้งมกีารออกผลติภณัฑใ์หเ้ขา้ถงึและเหมาะสมกบัลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
 
  ผูบ้ริหารมีจดุมุ่งหมายในการ Focus พฒันาธนาคารออมสินไปในทิศทางใด 
  1. ธนาคารตอ้งปรบัตวัใหท้นักบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
  2. มกีารใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้  
  3. ใหค้วามส าคญักบัธุรกจิทีม่แีนวทางการด าเนินงานทีช่่วยเหลอืสงัคม  
  
  สรปุผลการสมัภาษณ์ นาย ค . ต าแหน่งผูจ้ ั ดการฝา่ยพฒันาผลติภณัฑแ์ละช่องทาง
บรกิาร สายงานพฒันาผลติภณัฑเ์งนิฝาก สนิเชื่อ และบรกิาร กลุ่มการตลาด  และ นาย ง . 
ต าแหน่งผูจ้ดัการฝา่ยการสลากออมสนิและเงนิฝาก สายงานพฒันาผลติภณัฑเ์งนิฝาก สนิเชื่อ 
และบรกิาร กลุ่มการตลาด (รายละเอยีดตามภาคผนวก ง ) สรปุไดด้งันี้ 
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 สภาพการแข่งขนัของธรุกิจสถาบนัการเงินเป็นอย่างไร และท่านคิดว่าในปัจจบุนั 
ธนาคารแต่ละแห่งเน้นการแข่งขนัด้านใดมากท่ีสดุ 
  1. สถาบนัการเงนิในปจัจบุนัมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้ สถาบนัการเงนิแต่ละแห่งเน้น
การแขง่ขนัในดา้นของอตัราดอกเบีย้ และบรกิารทีห่ลากหลาย   
  2. ธนาคารพาณชิย์ ต่างมุง่เน้นในเรือ่งของการพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิเป็นส่วน
ใหญ่ 
  3. การมุง่มัน่พฒันาเทคโนโลย ี
 
  ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการท าธรุกิจ และความสามารถในการแข่งขนั ทาง 
ด้านการตลาดของธนาคารออมสินคืออะไร 
 1. ธนาคารออมสนิมภีาพลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ในการเป็นธนาคารทีช่่วยเหลอืชุมชน  
 2. พฒันาผลติภณัฑท์ัง้เงนิฝาก และสนิเชื่อเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้รายยอ่ยไดม้ากขึน้ 
 
 หลงัจากการปรบัปรงุภาพลกัษณ์ธนาคารในปี 2549 ท่ีผา่นมา ท่านคิดว่าปัจจบุนั
ธนาคารออมสินมีภาพลกัษณ์เป็นอย่างไร 

ธนาคารออมสนิมภีาพลกัษณ์ทีท่นัสมยัมากขึน้เมือ่เทยีบกบัในยคุทีผ่่านมา 
  

 แนวโน้มพฤติกรรมของลกูค้า และความพึงพอใจท่ีมีต่อธนาคารออมสินมี ลกัษณะ
เป็นอย่างไร 

ลกูคา้มแีนวโน้มทีม่คีวามพงึพอใจกบัธนาคารออมสนิมากขึน้กว่าเดมิ 
   
เป้าหมายและแผนกลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจของธนาคารเป็นอย่าง ไร 

 1. กลยทุธใ์นการขยายกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย การเสรมิสรา้งศกัยภาพทางเศรษฐกจิ สงัคม
ระดบัฐานราก และสิง่แวดลอ้มของชุมชน ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 2. การส่งเสรมิการออมและสรา้งวนิยัทางการเงนิ และการเพิม่ประสทิธภิาพและขดี
ความสามารถในการแขง่ขนั 
 3. การมุง่มัน่พฒัน าผลติภณัฑเ์งนิฝากใหม้คีวามหลากหลาย และตอ้งตรงกบัความ
ตอ้งการของลกูคา้ เพื่อส่งเสรมิใหเ้กดิการออมมากขึน้    
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 3.3.2 การวิเคราะหข้์อมลูทุติยภมิู 
 จากการศกึษาขอ้มลูทุติ ยภมูโิดยมทีีม่าจาก รายงานประจ าปีของ ธนาคารออมสนิ และ
หน่วยงานภายนอกอาทเิช่น สถาบนัวจิยันโยบ ายเศรษฐกจิการคลงั  ศูนยว์จิยักสกิรไทย โดย
สามารถสรปุผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมูไิดด้งันี้ 
   จากตารางที่10 แสดงสดัส่วนผลติภณัฑเ์งนิฝากในระบบสถาบนัการเงนิ  ภาพที ่7 ถงึภาพ
ที ่11 แสดงส่วนแบ่งการตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝาก และภาพที ่12 แสดงอตัราการเตบิโตของส่วน
แบ่งตลาดผลติภณัฑเ์งนิฝากของธนาคารพาณชิย์ ขนาดใหญ่ทัง้ 4 แห่ง กบั ธนาคารออมสนิ ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2548 ถงึ 31 ธนัวาคม 2552 พบว่า ธนาคารกรงุเทพมสี่วนแบ่งทางการตลาด
มากเป็นอนัดบั 1 และยงัคงสามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดไวไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
  ธนาคารกรงุไทยมสี่วนแบ่ง ทางการตลาดมากเป็นอนัดบั  2 และยงัคงสามารถรกัษาส่วน
แบ่งทางการตลาดไวไ้ดอ้ยา่งต่อเนื่อง ส่วนธนาคารอกี 2 แห่งคอื ธนาคารกสกิรไทย ธนาคาร
ไทยพาณชิย ์มสี่วนแบ่งทางการตลาดทีใ่กลเ้คยีงกนั  ส่วนธนาคารออมสนิมสี่วนแบ่งทาง
การตลาดอยูใ่นล าดบัที ่ 5 ซึง่มสี่วนแบ่งทางการตลาดน้อ ยกว่าธนาคารพาณชิยท์ัง้ 4 แห่งอยา่ง
เหน็ไดช้ดั 
       เป็นผลมาจาก การแขง่ขนัน าเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากของสถาบนัการเงนิมคีวาม
หลากหลายมากขึน้  โดยใชก้ลยทุธเ์รือ่งของอตัราดอกเบีย้ทีด่งึดดูใจ  แต่ธนาคารพาณชิยข์นาด
ใหญ่จะไมใ่ชก้ลยทุธก์ารแขง่ขนัดา้นอตัราดอกเบีย้ในโครงสรา้ งเป็นหลกั  เนื่องจากจะท าให้
ธนาคารตอ้งแบ กรบัภาระดอกเบีย้  และตน้ทุนทีค่่อนขา้งสงู  แต่การแขง่ขนัระดมเงนิฝากของ
ธนาคารพาณชิยใ์นช่วงเวลานี้จะเป็นการน า  เสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากอตัราดอกเบีย้พเิศษนอก
โครงสรา้ง (ผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศ ษ) เป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัลกูคา้ เพื่อรกัษาสภาพคล่อง
ของธนาคารและช่วงชงิความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั  การตดัสนิใจของธนาคารในการเขา้สู่การ
แขง่ขนัทางดา้นเงนิฝากมากขึน้ เพื่อรกัษาฐานลกูคา้และ รกัษาส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจน
รกัษาสภาพคล่องในจงัหวะทีม่กีารปล่อยสนิเชื่อเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ 
 ศูนยว์จิยักสกิรไทยมองอนาคตสนิเชื่อในภาพรวมของปี 2554 จะมคีวามตอ้งการสนิเชื่อ
ของภาคธุรกจิและครวัเรอืนจะขยายตวัอยา่งต่อเนื่องและสอดรบักบัการเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่งั
อยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีการแขง่ขนัในตลาดสนิเชื่อจะเขม้ขน้อยา่งต่อเนื่อง  โดยเฉพาะในช่วงสิน้ปีที่ จะมี
การแขง่ขนักนัสงูเป็นพเิศษ 
 ธนาคารพาณชิยย์งัมแีนวโน้มทีจ่ะน าเสนอผลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศษและตัว๋แลกเงนิทีใ่ห้
ผลตอบแทนในระดบัทีแ่ขง่ขนัได ้เพื่อรกัษาฐานลกูคา้และเสรมิสภาพคล่องไวร้องรบัความ
ตอ้งการสนิเชื่อทีย่งัมแีนวโน้มขยายตวัอยา่งต่อเนื่องตามทศิทางของเศรษฐกิจ 
 ส่วนทศิทางอตัราดอกเบีย้เงนิฝากและเงนิกู ้ปจัจยัส าคญัจะอยูท่ีแ่นวโน้มการตวัทาง
เศรษฐกจิ ซึง่จะมผีลต่อการด าเนินนโยบายอตัราดอกเบีย้ของทางการไทย 
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 กล่าวโดยสรปุ จากสภาพการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิไทย ตลอดจนแนวโน้มการเพิม่ขึน้ของ
แรงกดดนัเงนิเฟ้อ จะส่งผลใหก้ารแขง่ขนัทา งดา้นราคาเงนิฝากของธนาคารพาณชิยเ์ขม้ขน้ขึน้  
โดยธนาคารพาณชิยจ์ะเน้นทีผ่ลติภณัฑเ์งนิฝากพเิศษระยะยาวมากขึน้ 
 
วิเคราะหก์ารแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม โดยใช้เครื่องมือ Five Forces Model 
 
 1)  อปุสรรคจากคู่แข่งท่ีเข้ามาใหม่ในตลาด การเขา้มาของคู่แขง่ขนัรายใหมใ่น
ตลาดมน้ีอย เนื่องจากคู่แขง่ขนัรายใหมท่ีเ่ขา้มามอุีปสรรคดา้นจ านวนเงนิลงทุนทีม่หาศาลในการ
ประกอบธุรกจิสถาบนัการเงนิ  การแยง่ชงิฐานลกูคา้ของธนาคารกเ็ป็นไปไดย้ากเนื่องจาก
ปจัจบุนัธนาคารแต่ละแห่งด าเนินกลยทุธใ์นการสรา้งความพงึพอใจ  ใหก้บัลกูคา้เพื่อท าใหล้กูคา้
มคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Royalty) ความผกูพนัระหว่างลกูคา้กบั ธนาคารท าให้
ยากต่อการเปลีย่นแปลง  ธนาคารทีม่ขีนาดใหญ่จะมคีวามไดเ้ปรยีบเรือ่งตน้ทุนทางดา้นเงนิทีต่ ่า
กว่าขนาดกลางและขนาดเลก็ 
 2) อปุสรรคของผลิตภณัฑท่ี์ทดแทนกนัได้ ในตลาดมสีนิทา้ทดแทนไมม่ากนกัเนื่องจาก
สนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถทดแทนธุรกจิธนาคาร ไดแ้ก่พวกสถาบนัการเงนิทีม่ใิช่ธนาคาร   
(Non Bank) ซึง่ในปจัจบุนัมอีตัราการขยายตวัทีเ่พิม่มากขึน้ เน่ืองจากมกีลุ่มลกูคา้ทีไ่มส่ามารถ
เขา้สู่ระบบสถาบนัการเงนิได ้สนิคา้หรอืบรกิารทดแทนผลติภณัฑท์างการเงนิ  เช่น การท า
ประกนัชวีติ การลงทุนในกองทุนต่างๆ การลงทุนดา้นอสงัหารมิทรพัย์  ธุรกจิบตัรเครดติ สนิเชื่อ
ส่วนบุคคล ลสีซิง่ เช่าซือ้ และแฟคตอริง่  เป็นตน้ อยา่งไรกต็ามลกูคา้ทัว่ไปยงัคงมคีวามเชื่อมัน่
ในสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คงและมกีารประกนัความเสีย่งของเงนิทีล่งทุนไป 
 3)  อ านาจต่อรองของผูซ้ื้อ ปจัจบุนัอ านาจต่อรองของลกูคา้ธนาคารมี สงู มาก  
เนื่องจากลกูคา้มทีางเลอืกมากขึน้โดยเฉพาะกบัธนาคารพาณชิยข์นาดใหญ่ กลาง ทีม่ผีลติภณัฑ์
และรายการส่งเสรมิการขายทีห่ลากหลายน่าสนใจ  ซึง่มกีารมุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิ 
รวมถงึช่องทางการใหบ้รกิารทีห่ลาก หลาย ท าให้ลกูคา้มทีางเลอืกเพิม่มากขึน้ รวมถงึการสรา้ง
ใหล้กูคา้เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างพนกังานธนาคารทีใ่หบ้รกิาร
กบัลกูคา้เพื่อท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจจากประสบการณ์ หรอื การท าการตลาด การ
โฆษณาและการประชาสมัพนัธข์องธนาคาร เพื่อท า ใหล้กูคา้มตีน้ทุนในการเปลีย่นสนิคา้  
(Switching Cost) สงูขึน้   
 4) อ านาจต่อรองของผูข้ายปัจจยัการผลิต อ านาจต่อรองของผูข้ายหรอื supplier 
มตี ่า เนื่องจากธนาคารด าเนินงานหลกัดว้ยตวัเอง โดยมกีารจา้ง Outsourcing เพยีงบางบรกิาร
เท่านัน้ เช่น บรกิารรถขนส่งเงนิ และนอ กจากนี้การทีเ่ป็นองคก์รขนาดใหญ่ท าใหม้ ี supplier 
หลายรายใหเ้ลอืกใชบ้รกิาร 
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 5) การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรมเดียวกนั  มกีารแขง่ขนัภายในธุรกจิธนาคารที่ สงู
มาก เนื่องจากธุรกจิสถาบนัการเงนิมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงขึน้ มกีารออกผลติภณัฑท์างการเงนิ
ใหม่ๆ  มากขึน้ ทัง้ในเรือ่ งของการพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิ การเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิาร 
มุง่เน้นความพงึพอใจของลกูคา้ และการท าการตลาดดว้ยการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์            
การจดัรายการส่งเสรมิการขาย การขายโดยบุคคล ฯลฯ เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์ร 
 
วิเคราะห ์จดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค ด้วยเครื่องมือ SWOT Analysis 
 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูทิัง้ทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร
ธนาคารออมสนิส านกังานใหญ่เชงิลกึ และการวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิสามารถน ามาใชใ้นการ
วเิคราะหด์ว้ยเครือ่งมอื SWOT Analysis ไดด้งันี้ 
 จดุแขง็ (Strengths) 
 S1 ธนาคารออมสนิมคีวามมัน่ค ง ทัง้ดา้นสถานภาพการเงนิ และดา้นความน่าเชื่อถอื 

เนื่องจากเป็นธนาคารทีไ่ดร้บัการดแูลจากรฐับาล 

 S2 เป็นสถาบนัการเงนิทีล่กูคา้มคีวามเชื่อมัน่ทางดา้นการออม  และมปีระเภทของบรกิาร

ทางการเงนิทีห่ลากหลาย 

S3 มคีวามมัน่คงทางการเงนิสงู  

S4 มฐีานลกูคา้จ านวนมาก ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลกูคา้รายยอ่ยและลกูคา้ระดบั

ฐานราก  

S5 มพีระราชบญัญตัทิีเ่ปิดโอกาสใหธ้นาคารสามารถประกอบธุรกจิ ทีธ่นาคารพาณชิย์ไม่

สามารถท าได้ 

  

 จดุอ่อน (Weakness) 

 W1 ธนาคารถูกมองจากลกูคา้ว่าเป็นสถาบนัการเงนิส าหรบัเดก็ 

 W2 ขาดความช านาญในดา้นสนิเชื่อส าหรบัธุรกจิ 

 W3 จ านวนสาขาของธนาคารมน้ีอย 

 W4 จ านวนเครือ่งกดเงนิอตัโนมตั ิหรอื ATM มจี านวนน้อย 

  W5 มผีลติภณัฑแ์ละธุรกรรมทางการเงนิน้อยเมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิย ์

 W6 ไมม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึของลกูคา้แต่ละกลุ่ม 

 W7 ยงัขาดเทคโนโลยทีีส่นบัสนุนการท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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 W8 พนกังานยงัขาดทกัษะในงานบรกิารแบบมอือาชพี 

 W9 กระบวนการในการใหบ้รกิารมคีวามล่าชา้ 

  

 โอกาส (Opportunities) 

 O1 รฐับาลส่งเสรมินโยบายการออมส าหรบัประชาชน และขา้ราชการ 

 O2 รฐับาลมนีโยบายก าจดัหนี้นอกระบบโดยใชธ้นาคารของรฐัในการบรหิารจดัการ 

 O3 สภาพเศรษฐกจิในยคุปจัจบุนัท าใหป้ระชาชนเน้นการออมมากขึน้ 

 O4 จากภาวะภยัทางธรรมชาตทิ าใหป้ระชาชนตอ้งการใชส้นิเชื่อมากขึน้ 

  O5 เทคโนโลยสี าหรบัการบรหิารจดัการสมยัใหมม่กีารพฒันามากขึน้อยา่งต่อเนื่อง 

  

 อปุสรรค (Threats) 

 T1 รฐับาลขาดเสถยีรภาพส่งผลกระทบต่อนโยบายทางการเงนิของประเทศ 

 T2 ภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยส่งผลกระทบต่อการช าระหนี้ของลกูคา้เก่าของธนาคาร 

 T3 รฐับาลมกีารออกพนัธบตัรรฐับาลทีม่อีตัราดอกเบีย้สงู  ท าใหธ้นาคารฯตอ้งใหด้อกเบีย้

เงนิฝากสงูขึน้เพื่อเพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

 T4 สภาพสงัคมทีม่คีวามแตกแยกท าใหล้กูคา้บางกลุ่มต่อตา้นหน่วยงานหรอืองคก์รของรฐั 

 
3.4 ก าหนดกลยทุธโ์ดยใช้เครื่องมือ TOWS Matrix 
 
 จากการศกึษาในครัง้นี้ผูศ้กึษาไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมูแิละทุตยิภมู ิหลงัจากนัน้ผู้
ศกึษาไดท้ าการน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ ดงักล่าวมาใช้ก าหนดเป็นจดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส
และอุปสรรคของธนาคารออมสนิโดยใชเ้ครือ่งมอื SWOT Analysis ขัน้ตอนต่อไปคอืการน า
เครือ่งมอืในการก าหนดกลยทุธ ์ TOWS Matrix มาใชส้ าหรบัการก าหนดกลยทุธข์องธนาคาร      
ออมสนิดงันี้ 
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ตารางท่ี 13 แสดงการก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร โดยใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix  
ปัจจยัภายใน (Internal Factor) 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก (External Factor) 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1 ธนาคารออมสนิมคีวามมัน่คง  
ทัง้ดา้นสถานภาพการเงนิ และดา้น
ความน่าเชือ่ถอื เนื่องจากเป็น
ธนาคารทีไ่ดร้บัการดแูลจากรฐับาล 
S2 เป็นสถาบนัการเงนิที่ ลกูคา้มี
ความเชือ่ม ัน่ทางดา้นการออม และ
มปีระเภทของบรกิารทางการเงนิที่
หลากหลาย 
S3 มคีวามมัน่คงทางการเงนิสงู  
S4 มฐีานลกูคา้จ านวนมาก 
ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลกูคา้
รายย่อยและลกูคา้ระดบัฐานราก  
S5 มพีระราชบญัญตัทิีเ่ปิดโอกาสให้
ธนาคารสามารถประกอบธุรกจิ ที่
ธนาคารพาณชิย ์   ไมส่ามารถ
ท าได ้
 

จดุอ่อน (Weakness) 
W1 ธนาคารถูกมองจากลกูคา้ว่าเป็น
สถาบนัการเงนิส าหรบัเดก็ 
W2 ขาดความช านาญในดา้นสนิเชือ่
ส าหรบัธุรกจิ 
W3 จ านวนสาขาของธนาคารมน้ีอย 
W4 จ านวนเครือ่งกดเงนิอตัโนมตั ิหรอื 
ATM มจี านวนน้อย 
W5 มผีลติภณัฑแ์ละธุรกรรมทางการ
เงนิน้อยเมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิย ์
W6 ไมม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึของ
ลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
W7 ยงัขาดเทคโนโลยทีีส่นบัสนุนการ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
W8 พนกังานยงัขาดทกัษะในการ
บรกิารแบบมอือาชพี 
W9 กระบวนการในการใหบ้รกิารมี
ความล่าชา้ 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รัฐบาลส่งเสรมินโยบายการออมส าหรบั
ประชาชน และขา้ราชการ 
O2 รฐับาลมนีโยบายก าจดัหนี้นอกระบบโดยใช้
ธนาคารของรฐัในการบรหิารจดัการ 
O3 สภาพเศรษฐกจิในยุคปจัจุบนัท าใหป้ระชาชน
เน้นการออม 
O4 จากภาวะภยัทางธรรมชาตทิ าใหป้ระชาชน
ตอ้งการใชส้นิเชือ่มากขึน้ 
O5 เทคโนโลยสี าหรบัการบริ หารจดัการสมยัใหม่
มกีารพฒันามากขึน้อย่างต่อเนื่อง 

SO 
กลยุทธก์ารเตบิโตแบบมพีนัธมติร

ทางธุรกจิ 
(Strategic Alliances)     

( S1+S2+S3+S4+O1+O2+O3) 

WO 
กลยุทธเ์น้นการน าเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพงาน 

(W7+W9+O5) 

อปุสรรค (Threats) 
T1 รฐับาลขาดเสถยีรภาพ ส่งผลกระทบต่อ
นโยบายทางการเงนิของประเทศ 
T2 ภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยส่งผลกระทบต่อการ
ช าระหนี้ของลกูคา้เก่าของธนาคาร 
T3 รฐับาลมกีารออกพนัธบตัรรฐับาลทีม่อีตัรา
ดอกเบีย้สงู ท าใหธ้นาคารฯตอ้งใหด้อกเบีย้เงนิ
ฝากสงูขึน้เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 
T4 สภาพสงัคมทีม่คีวามแตกแยกท า 
ใหล้กูคา้บางกลุ่มต่อตา้นหน่วยงานหรอืองคก์ร
ของรฐั 

ST 
กลยุทธอ์ยู่กบัทีด่ว้ยการรกัษา          

ลกูคา้เก่า 
(S2+S4+T2+T3) 

WT 
กลยุทธถ์ดถอย  

(Retrench Strategy) 
(W1+W6+T1+T3) 
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3.4.1 กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
 จากตารางที ่13 สามารถก าหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์รของธนาคารออมสนิได ้ 4 กลยทุธ ์
ดงัต่อไปนี้ 
 กลยทุธก์ารเติบโตแบบมีเป็นพนัธมิตรทางธรุกิจ  (Strategic Alliances) จากจดุแขง็
ของธนาคารออมสนิทีว่่าธนาคารมี ความมัน่คงทางการเงนิและมคีวามน่าเชื่อถอื พรอ้มทัง้มี
ลกูคา้รายยอ่ยจ านวนมาก มภีา พลกัษณ์ในดา้นการเป็นธนาคารทีส่่งเสรมิการออมทีด่ ีประกอบ
กบัในปจัจบุนัรฐับาลมนีโยบายในการก าจดัหน้ีนอกระบบโดยพยายามใหส้ถาบนัในก ากบัของ
รฐับาลเขา้มาปล่อยกูม้ากขึน้ นอกจากนี้รฐับาลยงัมนีโยบายในการส่งเสรมิการออม โดยธนาคาร
ทีร่ฐับาลถอืหุน้หลกัๆ ไดแ้ก่ธนาคารออมสนิ และธนาคารกรงุไทย ซึง่ถอืว่าธนาคารกรงุไทยเป็น
ธนาคารทีม่คีวามทนัสมยัมกีารน าเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใชก่้อนธนาคารออมสนิ และนอกจากนี้
ยงัมศีกัยภาพในเรือ่งของตู ้ATM ทีม่จี านวนมาก ดงันัน้ ธนาคารออมสนิค วรจะเป็นพนัธมติรกบั
ธนาคารกรงุไท ยโดยลกูคา้ของธนาคารออมสนิสามารถจะใช้ บรกิารผ่านทางเครือ่ง ATM ของ
ธนาคารกรงุไทย จะเป็นการแกป้ญัหาในเรือ่งของจ านวนเครือ่ง ATM ทีม่จี านวนน้อย และช่วย
ประหยดังบประมาณในการตดิตัง้ซึง่ถอืว่ามมีลูค่าจ านวนมหาศาล  และยงัช่วยเพิม่ฐานลกูคา้เงนิ
ฝากเพิม่มากยิง่ขึน้ เนื่องจากลกูคา้สามารถฝาก – ถอน จากตู้  ATM ไดห้ลายแห่งทัง้ของ
ธนาคารเองและธนาคารทีเ่ป็นพนัธมติรธุรกจิ 
 กลยทุธเ์น้นการน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงาน เนื่องจากใน
ปจัจบุนัธนาคารออมสนิยงัขาดการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาช่วยในการ ด าเนินงาน ท าใหก้าร
ด าเนินงานขาดประสทิธภิาพและมคีวามล่าชา้ ประกอบกั บในปจัจบุนัเทคโนโลยสีมยัใหมม่กีาร
พฒันาอยา่งต่อเนื่อง ดงันัน้ธนาคารออมสนิควรจะเน้นการปรบัปรงุพฒันาเพิม่ประสทิธภิาพใน
การท างาน โดยน าเทคโนโลยมีาเป็นตวัช่วยเพิม่ประสทิธภิาพงาน 
 กลยทุธอ์ยู่กบัท่ีด้วยการรกัษาลกูค้าเก่า ธนาคารจะตอ้งรกัษาจดุแขง็ทีม่ลีกูคา้รายยอ่ย
จ านวนมากและมคีวามภกัดต่ีอธนาคารเพื่อเป็นฐานของลกูคา้หลกัในระยะยาว พรอ้มทัง้
พยายามเสรมิดว้ยผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ใหก้บัลกูคา้ในกลุ่มนี้ และพยายามสรา้งความรูส้กึทีด่ ีสรา้ง
ความประทบัใจใหล้กูคา้อยูก่บัธนาคารตลอดไป 
 กลยทุธถ์ดถอย (Retrench Strategy) เนื่องจากธนาคารขาดคว ามช านาญในเรือ่ง
สนิเชื่อส าหรบัธุรกจิ ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้ธนาคารควรหนัไปใหค้วามสนใจในเรือ่ง
การปล่อยสนิเชื่อเพื่อรายยอ่ยแทน พรอ้มกบัหาพนัธมติรทีม่คีวามช านาญ ในการด าเนินการ
ปล่อยสนิเชื่อส าหรบัธุรกจิขนาดใหญ่แทน เพื่อลดความเสีย่งของธนาคารออมสนิเอง 
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 ซึง่ทางเลอืกของกลยทุธร์ะดบัองคก์รทีผู่ศ้กึษาไดท้ าการเลอืกนี้ ผูศ้กึษาไดท้ าตาราง
ส าหรบัเปรยีบเทยีบขอ้ด ีขอ้เสยี ของกลยทุธท์ีเ่ลอืกดงันี้ 
 
ตารางท่ี 14 แสดงการเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของทางเลอืกกลยทุธต่์างๆ  ในระดบัองคก์ร  
(Corporate Strategic) 
ทางเลือกกลยุทธ ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธท่ี์เลือก 

1.กลยทุธก์ารเตบิโต
แบบมพีนัธมติรทาง
ธุรกจิ  

1.ประหยดังบ 
ประมาณขององคก์ร 
2.ใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินการน้อย 
3.องคก์รสามารถ
พฒันาในดา้นอื่นๆไป
ไดพ้รอ้มๆกนั 
4.ลกูคา้พงึพอใจมาก
ขึน้ 

1.ในระยะยาวอาจมี
ความเสีย่งถา้
พนัธมติรถอนความ
รว่มมอื 

กลยทุธก์าร
เติบโตแบบมี
พนัธมิตรทาง
ธรุกิจ  

2.กลยทุธเ์น้นการน า
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั
เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพ
งาน 

1.ประสทิธภิาพของ
งานดขีึน้รวดเรว็ขึน้ 
2.ลกูคา้มคีวามพงึ
พอใจมากขึน้เนื่อง 
จากไดร้บับรกิารที่
รวดเรว็ 

1.ใชง้บประมาณใน
การด าเนินการสงู 
2.ตอ้งใชร้ะยะเวลาใน
การด าเนินการ 

3.กลยทุธอ์ยูก่บัทีด่ว้ย
การรกัษาลกูคา้เก่า 

1.ลดความเสีย่งในการ
ขยายธุรกจิ 
 

1.อาจเสยีส่วนแบ่ง
การตลาด 
2.การพฒันาอาจเกดิ
การหยดุชะงกั 

 

4. กลยทุธถ์ดถอย 
(Retrench Strategy) 

1.ลดความเสีย่งใน
ธุรกจิทีข่าดความ
ช านาญ 
2.พฒันาสายงานทีม่ ี
ความเชีย่วชาญได้
มากขึน้ 

1.ในอนาคตองคก์ร
อาจสญูเสคีวาม
สามารถในการแขง่ขนั 
2.ไมม่กีารพฒันา
องคก์ร 
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 จากการศกึษา ธนาคารออมสนิควรใชก้ลยทุธ์ การเตบิโตแบบมพีนัธมติรทางธุรกจิ  
(Strategic Alliances) เนื่องจากธนาคารออมสนิมขีอ้จ ากดัหลายดา้น เช่น จ านวนสาขาทีม่น้ีอย
ไมค่รอบคลุม ดงันัน้จงึควรเพิม่จ านวนสาขาใหม้มีากขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ที่
ตอ้งการความรวดเรว็ในการเขา้ไปใชบ้รกิาร นอกจากนี้แลว้ การขาดเครือ่งกดเงนิอตัโนมตัยิงั
เป็นขอ้จ ากดัทีส่ าคญั ดงันัน้ธนาคารควรจะจบัมอืกบัธนาคารพนัธมติร เช่น ธนาคารกรงุไทย
เพื่อใหล้กูคา้ของธนาคารออมสนิสาม ารถใชบ้รกิารจากเครือ่ง ATM ของธนาคารกรงุไทยทีม่อียู่
เป็นจ านวนมากได ้ และการตดิตัง้เครือ่ง ATM ณ ทีท่ าการไปรษณยี ์ทัว่ประเทศ  ซึง่วธินีี้จะช่วย
ใหธ้นาคารออมสนิประหยดังบประมาณไมต่อ้งลงทุนเพิม่ในเรือ่งนี้ แต่สามารถน าเงนิทีม่อียูไ่ป
เพิม่ในดา้นอื่นเช่น การขยายสาขา  การซือ้เทคโนโลยสีมยัใหม ่การพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 
นอกจากนี้แลว้ในระยะยาวธนาคารควรพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิใหม้คีวามหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 

3.4.2 กลยทุธร์ะดบัหน่วยธรุกิจ (Business Unit Strategy) 
 
ตารางท่ี 15 แสดงการก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิโดยใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix  
 
 
ปัจจยัภายใน (Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก (External Factor) 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1 ธนาคารออมสนิมคีวามมัน่คงทัง้ดา้น
สถานภาพการเงนิ และดา้นความ
น่าเชือ่ถอื เนื่องจากเป็นธนาคารทีไ่ดร้บั
การดแูลจากรฐับาล 
S2 เป็นสถาบนัการเงนิทีล่กูคา้มคีวาม
เชือ่ม ัน่ทางดา้นการออม  และมีประเภท
ของบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลาย 
S3 มคีวามมัน่คงทางการเงนิสงู  
S4 มฐีานลกูคา้จ านวนมาก  
ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลกูคา้ราย
ย่อยและลกูคา้ระดบัฐานราก  
S5 มพีระราชบญัญตัทิีเ่ปิดโอกาสให้
ธนาคารสามารถประกอบธุรกจิ ที่
ธนาคารพาณชิยไ์มส่ามารถท าได ้

จดุอ่อน (Weakness) 
W1 ธนาคารถูกมองจากลกูคา้ว่าเป็น
สถาบนัการเงนิส าหรบัเดก็ 
W2 ขาดความช านาญในดา้นสนิเชือ่
ส าหรบัธุรกจิ 
W3 จ านวนสาขาของธนาคารมน้ีอย 
W4 จ านวนเครือ่งกดเงนิอตัโนมตั ิหรอื 
ATM มจี านวนน้อย 
W5 มผีลติภณัฑแ์ละธุรกรรมทางการ
เงนิน้อยเมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิย ์
W6 ไมม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึของ
ลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
W7 ยงัขาดเทคโนโลยทีีส่นบัสนุนการ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
W8 พนกังานยงัขาดทกัษะในการงาน
บรกิารแบบมอือาชพี 
W9 กระบวนการในการใหบ้รกิารมี
ความล่าชา้ 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รฐับาลส่งเสรมินโยบายการออมส าหรบั
ประชาชน และขา้ราชการ 
O2 รฐับาลมนีโยบายก าจดัหนี้นอกระบบโดย
ใชธ้นาคารของรฐัในการบรหิารจดัการ 
O3 สภาพเศรษฐกจิในยุคปจัจุบนัท าให้
ประชาชนเน้นการออม 
O4 จากภาวะภยัทางธรรมชาตทิ าให้
ประชาชนตอ้งการใชส้นิเชือ่มากขึน้ 
O5 เทคโนโลยสี าหรบัการบรหิารจดัการ
สมยัใหมม่กีารพฒันามากขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 

SO 
การพฒันาผลติภณัฑใ์หมท่ีส่ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

ตลอดเวลา 
(S1+S2+S3+O1+O2+O3) 

WO 
การพฒันาการใหบ้รกิารทีห่ลากหลาย

แก่ลกูคา้อย่างแทจ้รงิ 
(W5+O3+O5) 
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ตารางท่ี 15 แสดงการก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน่วยธุรกจิโดยใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix (ต่อ) 
 

อปุสรรค (Threats) 
T1 รฐับาลขาดเสถยีรภาพส่งผลกระทบต่อ
นโยบายทางการเงนิของประเทศเก่าของ
ธนาคาร 
T2 ภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยส่งผลกระทบต่อ
การช าระหนี้ของลกูคา้ 
T3 รฐับาลมกีารออกพนัธบตัรรฐับาลทีม่อีตัรา
ดอกเบีย้สงู ท าใหธ้นาคารฯตอ้งใหด้อกเบีย้
เงนิฝากสงูขึน้เพือ่เพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนั 
T4 สภาพสงัคมทีม่คีวามแตกแยกท าใหล้กูคา้
บางกลุ่มต่อตา้นหน่วยงานหรอืองคก์รของรฐั 

ST 
พฒันาดา้นการตลาดเฉพาะฐานกลุ่ม

ลกูคา้ทีต่อ้งการ 
(S1+S3+T2) 

WT 
- 

 

 
  จากตารางที ่15 สามารถก าหนดกลยทุธร์ะดบัธุรกจิของธนาคารออมสนิได ้ 2 กลยทุธ ์
ดงัต่อไปนี้ 
 
 กลยทุธม์ุ่งเน้นสร้าง พฒันาผลิตภณัฑ์ และบริการ  การสรา้ง และพฒันา ผลติภณัฑ์
ต่างๆ  ของธนาคารใหม้คีวามทนัสมยัและตอบสนองความตอ้งการลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ เช่น 
ผลติภณัฑ ์ ประเภทเงนิฝาก ให้มีความหลากห ลายตอบสนองแก่ลกูคา้ทนัต่อยคุสมยั เช่น 
ผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝากทีม่อีตัราดอกเบีย้และรปูแบบทีแ่ตกต่างกนั  เพื่อเพิม่ช่องทางเลอืกแก่
ลกูคา้   เป็นตน้  เนื่องจากมกีารแขง่กนัการ ระดมทุนของธนาคารคู่แข่ งเพื่อไปใชใ้นการสรา้ง
รายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิของธนาคารของตน  และเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิและ ขยายฐานลกูคา้ใหม่
เพิม่จ านวนและประเภทลกูคา้ใหม้ากขึน้อกีดว้ย 

กลยทุธม์ุ่งเน้นเจาะกลุ่มลกูค้าท่ีต้องการ 
เป็นกาท าการตลาด  Focus กลุ่มลกูคา้ทีม่ศีกัยภาพโดยใหพ้นกังานเขา้ไปเจาะกลุ่ม

ลกูคา้ถงึองคก์รหรอืหน่วยงาน เนื่องจากทุกวนัน้ีในธุรกจิมจี านวนคู่แขง่ขนัเขา้มาหลายรายและมี
การแขง่ขนัทีร่นุแรงเราจงึตอ้งมกีารท าการตลาดอยา่งรวดเรว็และเพื่อใหก้ารท างานมี
ประสทิธภิาพจงึตอ้งมกีาร Focus กลุ่มลกูคา้เฉพาะกลุ่มเลอืกกลุ่มทีม่ศีกัยภาพ  มกี าลงัซือ้ ก าลงั
เงนิฝาก  มคีุณสมบตัใินการสมคัรบรกิารเพื่อใหม้ผีลงานเป็นไปตามเป้าห มายเพื่อใหด้งึดดูใจ
ลกูคา้และการตอบสนองอยา่งรวดเรว็เราจะมกีารตดิต่อกบัหน่วยงานโดยใช้  Connection ที่
พนกังานมกีบัหน่วยงานต่างๆ  เขา้ไปเสนอผลติภณัฑ์ เงนิฝากแบบต่างๆ บตัรเครดติ  สนิเชื่อ 
ใหก้บัลกูคา้ถงึหน่วยงานและมกีารจดัของสมนาคุณใหก้บัลกูคา้เมือ่ลกูคา้สนใจสมคัรใ ชบ้รกิาร



 

71 

ยืน่เอกสารการสมคัรครบ โดยทีล่กูคา้ไมต่อ้งรอใหบ้ตัรอนุมตัเิป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บัลกูคา้ที่
ไมส่นใจ ใหห้นัมาสนใจสมคัรบรกิารมากขึน้และท าใหส้ามารถขยายฐานลกูคา้ใหก้บัธนาคารได้ 
 
ตารางท่ี 16 แสดงการเปรยีบเทยีบขอ้ดขีอ้เสยีของทางเลอืกกลยทุธต่์างๆ  ในระดบัหน่วยธุรกจิ 
(Business Unit Strategy) 
ทางเลือกกลยทุธ ์ ข้อดี ข้อเสีย กลยทุธท่ี์ดีท่ีสดุ 

กลยทุธม์ุ่งเน้นสร้าง
พฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการ  

1.ใชร้ะยะเวลาในการ
ด าเนินการน้อย 
2.ลกูคา้พงึพอใจมาก
ขึน้ 
3.ขยายฐานลกูคา้ได้
อยา่งต่อเนื่อง 
4.องคก์รสามารถ
พฒันาในดา้นอื่นๆไป
ไดพ้รอ้มๆกนัอยา่ง
ยัง่ยนื 
 

1.เสยีงบประมาณ
ค่าใชจ้า่ยในการ
พฒันาและวจิยั 
2.ใชร้ะยะเวลา
พอสมควร 

กลยทุธม์ุ่งเน้นสร้าง
พฒันาผลิตภณัฑ์
และบริการ 

กลยทุธม์ุ่งเน้น  
เจาะกลุ่มลกูค้าท่ี
ต้องการ 
 

1.เขา้ถงึลกูคา้ไดท้นัท ี
2.ลกูคา้มคีวามพงึ
พอใจมากขึน้เน่ือง 
จากไดร้บับรกิารที่
รวดเรว็ 

1.ใชง้บประมาณใน
การด าเนินงานมาก
ขึน้ 
2.ใชป้รมิาณบุคลากร
มาก 
3.ไดฐ้านลกูคา้ระยะ
สัน้ 

 
 จากตาราง ที่ 16 กลยทุ ธร์ะดบัธุรกจิของธนาคารออมสนิ ควรใช้ กลยทุธม์ุง่เน้นสรา้ง
พฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารเพราะเป็น การสรา้งและพฒันาผลติภณัฑต่์างๆ  ของธนาคารใหม้ี
ความทนัสมยัและตอบ สนองความตอ้งการลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ เป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิและ
ขยายฐานลกูคา้ใหมเ่พิม่จ านวนและประเภทลกูคา้ไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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3.4.3 กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Function Level Strategy) 
 

ตารางท่ี 17 แสดงการก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่โดยใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix  
 
ปัจจยัภายใน (Internal Factor 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจยัภายนอก (External Factor) 

จดุแขง็ (Strengths) 
S1 ธนาคารออมสนิมคีวามมัน่ค ง ทัง้
ดา้นสถานภาพการเงนิ และดา้นความ
น่าเชือ่ถอื เนื่องจากเป็นธนาคารทีไ่ดร้บั
การดแูลจากรฐับาล 
S2 เป็นสถาบนัการเงนิทีล่กูคา้มคีวาม
เชือ่ม ัน่ทางดา้นกา รออม และมีประเภท
ของบรกิารทางการเงนิทีห่ลากหลาย 
S3 มคีวามมัน่คงทางการเงนิสงู  
S4 มฐีานลกูคา้จ านวนมาก ครอบคลุม
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลกูคา้รายย่อยและ
ลกูคา้ระดบัฐานราก  
S5 มพีระราชบญัญตัทิีเ่ปิดโอกาสให้
ธนาคารสามารถประกอบธุรกจิ ที่
ธนาคารพาณชิย ์   ไมส่ามารถท า
ได ้
 

จดุอ่อน (Weakness) 
W1 ธนาคารถูกมองจากลกูคา้ว่าเป็น
สถาบนัการเงนิส าหรบัเดก็ 
W2 ขาดความช านาญในดา้นสนิเชือ่
ส าหรบัธุรกจิ 
W3 จ านวนสาขาของธนาคารมน้ีอย 
W4 จ านวนเครือ่งกดเงนิอตัโนมตั ิหรอื 
ATM มจี านวนน้อย 
W5 มผีลติภณัฑแ์ละธุรกรรมทางการ
เงนิน้อยเมือ่เทยีบกบัธนาคารพาณชิย ์
W6 ไมม่กีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิลกึของ
ลกูคา้แต่ละกลุ่ม 
W7 ยงัขาดเทคโนโลยทีีส่นบัสนุนการ
ท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
W8 พนกังานยงัขาดทกัษะในการ
บรกิารแบบมอือาชพี 
W9 กระบวนการในการใหบ้รกิารมี
ความล่าชา้ 
 

โอกาส (Opportunities) 
O1 รฐับาลส่งเสรมินโยบายการออมส าหรบั
ประชาชน และขา้ราชการ 
O2 รฐับาลมนีโยบายก าจดัหนี้นอกระบบโดย
ใชธ้นาคารของรฐัในการบรหิารจดัการ 
O3 สภาพเศรษฐกจิในยุคปจัจุบนัท าให้
ประชาชนเน้นการออม 
O4 จากภาวะภยัทางธรรมชาตทิ าให้
ประชาชนตอ้งการใชส้นิเชือ่มากขึน้ 
O5 เทคโนโลยสี าหรบัการบรหิารจดัการ
สมยัใหมม่กีารพฒันามากขึน้อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

SO 
พฒันาบุคลากรเพือ่รองรบักบัเทคโนโลยี
สมยัใหม ่และท า CRM กบัลกูคา้หลกั
ของธนาคารออมสนิ พรอ้มกบัท า IMC 

สรา้งความจดจ าภาพลกัษณ์ของ
ธนาคาร 

(S1+S2+O3+O5) 

WO 
พฒันาดา้นการปฏบิตักิารของ

พนกังานใหม้ทีกัษะในการใหบ้รกิาร
แบบมอือาชพี 

(W8+W9+O1+O5) 
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ตารางท่ี 17 แสดงการก าหนดกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่โดยใชเ้ครือ่งมอื TOWS Matrix (ต่อ) 
 
อปุสรรค (Threats) 
T1 รฐับาลขาดเสถยีรภาพส่งผลกระทบต่อ
นโยบายทางการเงนิของประเทศ 
T2 ภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอยส่งผลกระทบต่อ
การช าระหนี้ของลกูคา้เก่าของธนาคาร 
T3 รฐับาลมกีารออกพนัธบตั รรฐับาลทีม่ ี
อตัราดอกเบีย้สงู ท าใหธ้นาคารฯตอ้งให้
ดอกเบีย้เงนิฝากสงูขึน้เพือ่เพิม่ความสามารถ
ในการแขง่ขนั 
T4 สภาพสงัคมทีม่คีวามแตกแยกท าใหล้กูคา้
บางกลุ่มต่อตา้นหน่วยงานหรอืองคก์รของรฐั 
 

ST 
ท า CRM และ CEM กบัลกูคา้เก่าของ

ธนาคาร 
(S4+T2+T4) 

WT 
ปรบัปรุงผลติภณัฑท์างการเงนิใหม้ี

ความหลากหลาย 
(W2+W5+T2+T3) 

 
 
 จากตารางที ่ 17 ส าหรบักลยทุธร์ะดบัหน้าที่  ซึง่อยูใ่นส่วนของกลยทุธด์า้นปฏบิตักิาร  
จะตอ้งมกีารปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรหิาร จดัการ  นอกจากนัน้กลยทุธร์ะดบัหน้าทีจ่ะตอ้ง
สนบัสนุน  (Support) กลยทุธร์ะดบั หน่วยธุรกจิ เพื่อให้บรรลุภารกจิและวตัถุประสงคข์อง
หน่วยงานผูศ้กึษาไดเ้ลอืกน า Mixed Strategy มาใชเ้ป็นกลยทุธร์ะดบัหน้าที ่ไดด้งันี้ 

 
 กลยทุธด้์านการปฏิบติัการ 
  เป็นกลยทุธ์ การควบคุมการด าเนินงานใหเ้กดิประสทิธภิาพในการก ากบัดแูลระบบ การ
ปฏบิตังิาน  ดว้ยการสรา้งมาตรฐานการท างานพรอ้มจดั ท าคู่มอืการด าเนินงานต่างๆ  เพื่อให้
พนกังานธนาคาร มคีวามรูค้วามสา มารถในการบรหิารก ากบัดแูลและสรา้งระบบการจดัการ
ความรูแ้ละเรง่พฒันาบุคคลใหม้ศีกัยภาพทีส่งูขึน้ 
 ซึง่น าเอาหลกัการของกลยทุธ์ “Total Quality Management (TQM) and Continuous 
Improvement (CI)” โดยในการน า ระบบการบรหิารคุณภาพทัง้องคก์ร  (TQM) (Edward 
Deming) มาใชใ้นการบรหิารการปฏบิตักิาร  เน้นการพฒันาอยา่งต่อเนื่อง  เป็นการค่อย  ๆ
ปรบัตวัขององคก์รอยา่งต่อเนื่อง  (Continuous Improvement) หน่วยงานน าระบบน้ีมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการวางระบบของหน่วยงาน  เพราะสามารถตรวจสอบ  ควบคุม
การท างานของพนกังาน  และสามารถสรา้งมาตรฐานในการท างานของ พนกังาน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานได ้
 TQM เป็นวธิกีารบรหิารทีก่่อใหเ้กดิความต่อเนื่องของการพฒันาคุณภาพ  ผลผลติความ
คล่องตวั การตรงต่อเวลา และการตอบสนองต่อความปลอดภยัของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ขึน้ 
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  รายละเอยีดขัน้ตอน 

1. หลงัจากวเิคราะหห์าสาเหตุของปญัหา และทราบถงึขัน้ตอนการท างานทีก่่อใหเ้กดิ 
ปญัหา 

2. จดัใหก้ารอบรมแก่พนกังานในเรือ่งของการจดัการระบบคุณภาพ ใหพ้นกังานไดร้บั 
ทราบถงึ ขอ้ด ีขอ้เสยี และมกีารรว่มแสดงความคดิเหน็ 

3. เริม่เขา้สู่ข ัน้ตอนการจดัการระบบคุณภาพ 

  
  ขัน้ตอนการจดัการระบบคุณภาพ มดีงันี้ 

1.) การออกแบบระบบคุณภาพ 
การออกแบบระบบคุณภาพระบบ  Total Quality Management (TQM), Malcolm 

Baldrige Award มาจากการระดมและแลกเปลีย่นความคดิเหน็จาก พนกังาน  ปรากฏเป็น
ภาพรวมของระบบการบรหิารคุณภาพ และกลยทุธท์ีพ่งึปฏบิตัใิน 4 ดา้น ดงัต่อไปนี้ คอื 

 1.1 ดา้นการเป็นผูน้ าทางดา้นคุณภาพ  ให้ผลติภณัฑต่์างๆ  ของธนาคาร 
สามารถใชต้อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 1.2 ดา้นผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามปลอดภยัและสรา้งความมัน่ใจใหก้บัลกูคา้  
 1.3 ดา้นกระบวนการ  (Process) เน้นกระบวนการด าเนินงานทีม่รีะบบและมี

ประสทิธภิาพคอื มกีารจดัท ามาตรฐานการท างาน เช่นจดัท าหลกัเกณฑก์าร บรกิารต่างๆ , มกีาร
ตรวจสอบและประเมนิผลของพนกังานทีไ่ดม้าตรฐานทีส่ามารถตอบสนองการเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างานใหม้คีวามรวดเรว็และทนัต่อสภาพการณ์ปจัจบุนัทีม่กีารแขง่ขนั สงูและมรีะบบ
ฐานขอ้มลูเพื่อการบรหิารทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 1.4 ดา้นการเรยีนรูแ้ละการเตบิโตขององคก์ร  (Learning and Growth) มุง่เน้น
การพฒันาบุคลากรและองคก์รอยา่งต่อเนื่อง  และยัง่ยนื  คอื มกีารเพิม่ขดีความสามารถของ
บุคลากร, ใหบุ้คลากรมขีวญัและก าลงัใจในการท างานและมทีั ศนคตทิีด่ต่ีอองคก์ร , มกีารท างาน
เป็นทมีและสามารถท างานแทนกนัได้ , ใหบุ้คลากรมคีุณสมบตัเิฉพาะคอืมคีวามสรา้งสรรค์  
ทนัสมยั ใฝเ่รยีนใฝรู่แ้ละพฒันาตนเอง  และสนบัสนุนใหม้กีารใชค้วามสามารถของบุคลากรได้
เตม็ศกัยภาพ 
  2) การสรา้งและพฒันาคู่มอืการท างานประกนัคุณภาพจะมกีาร พฒันาและปรบัปรงุคู่มอื
การปฏบิตังิานทุก ๆ 1 ปี 
  3) การตรวจสอบคุณภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์ี่ธนาคารตัง้ไว ้
  4) การตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน  มกีารตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ
ภายใน  โดยแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายใน  และใหอ้บรมดา้น ผลติภณัฑข์องธนาคารและการ
ใหบ้รกิารแก่ลกูคา้อยา่งต่อเนื่อง 
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 กลยทุธม์ุ่งเน้นการตลาด  
 โดยใชข้ ัน้ตอนหลกัเกณฑท์างการตลาด 7P's คอืแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบออกตามส่วน 
ม ี4 อยา่ง คอืรบัผดิชอบ/แนะน า 
  
 ผลิตภณัฑ์ (Product) สรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ์  (Product differentiation) เพิม่
ความสามารถในการแขง่ขั น โดยยกต าแหน่งทางการตลาด  (Positioning) ของผลติภณัฑ์เงนิ
ฝากใหส้งูขึน้  และท าใหเ้กดิการเชื่อมต่อกบัผลติภณัฑท์ัง้ดา้นเงนิฝากและการลงทุนแบบครบ
วงจ รและใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้โดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้เก่าทีเ่ป็นรายยอ่ย  ดงันัน้จดุนี้เองจงึเป็น
การสรา้งความแตกต่างจนท าใหเ้กดิความสามารถหลกัในการแขง่ขนั  
  
 ราคา (Price) การตัง้ราคาค่าธรรมเนียมทีม่มีาตรฐานหรอืการปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก
ทีแ่พงกว่าคู่แขง่ขนัเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามน่าสนใจและมคีุณค่ามากกว่า  
  
 การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) การท าการตลาดแบบเดมิทีม่องเรือ่งของการ
ส่งเสรมิการขาย (Sale Promotion) เป็นส าคญัคงยงัไมเ่พยีงพ อ และประกอบกบั  ปจัจบุนัมี
แนวคดิใหมท่างการตลาดทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิการขายทีก่ารขยายขอบเขตเพิม่มากขึน้  
เรยีกว่าการสื่อสารการตลาดแบบครบ วงจร (“IMC” Integrated Marketing Communication) 
เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์พรอ้มขยา ยฐานลกูคา้ และการ แขง่ขนัในตลาดและการปรบัต าแหน่ง
ทางการตลาดเป็น  "Universal Bank” จงึตอ้งใหล้กูคา้รบัรูถ้งึการเปลีย่นแปลงของสนิคา้และ
บรกิาร โดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้เก่าของธนาคารตอ้งไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสารจากธนาคารอยา่งต่อเนื่อง 
  ขัน้ที่ 1 ตอ้งสื่อสารใหล้กูคา้รบัรู้ ถงึสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  เช่น การโฆษณาใหท้ราบถงึ
สนิคา้ใหม ่
  ขัน้ที ่2 จดัท ารายการส่งเสรมิการขายเพื่อใหล้กูคา้ไดเ้กดิการซือ้ หรอืทดลองใชบ้รกิาร 
  ขัน้ที่ 3 สรา้งจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้โดยขัน้ตอนทัง้หมดจะเป็นการสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจร (IMC: Integrated Marketing Communication)  
   
  กลยทุธ ์Above the line 
  เนื่องจาก ธนาคารมกีลุ่ม ลกูคา้ที่หลากหลาย  และใชบ้รกิารแต่ละผลติภณัฑก์ารทาง
การเงนิไมเ่หมอืนกนั เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นดา้นผลติภณัฑต่์างๆ  ใหเ้ขา้ถงึกลุ่มลกูคา้เป้าหมายทุก
กลุ่ม ธนาคารตอ้งใชส้ื่อทีเ่ป็น Mass Media เพื่อสรา้งการรบัรูใ้นวงกวา้ง เช่น การโฆษณาผ่าน
โทรทศัน์ วทิย ุเป็นตน้  
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 กลยทุธ ์Below the line  
 เพื่อเป็นการประหยดังบประมาณ เช่น การใชส้ื่อวทิยชุุมชน เพื่อเป็นการสื่อสารความ
แตกต่างของผลติภณัฑเ์งนิฝากไปยงัลกูคา้ใหเ้กดิการรบัรูข้องแบรนด์  ช่วยใหเ้กดิพฤตกิรรมการ
ซือ้ทีเ่คยชนิได้  นอกจากนี้ควรใช้ การสื่อสารทางอเิลก็ทรอนิกส์  (E-mail) ในการส่งจดหมาย
เชญิชวญใหล้กูคา้เก่ารบัรูถ้งึผลติภณัฑท์างการเงนิทีเ่ปลีย่นแปลงไปของธนาคารออมสนิดว้ย  
 การใช้ส่ือนอกสถานท่ี (OHM: Out of Home Media) 
 โฆษณาเป็นการสื่อทีท่ าใหเ้กดิการรบัรู้  แต่ทีส่ าคญัมากคอืสื่อ  ณ จดุขาย (Point Of 
Purchase) ภายในธนาคาร ไมว่่าจะเป็นป้ายโฆษณา  สื่อสิง่พมิพต่์างๆ  แมแ้ต่พนกังานเองกเ็ป็น
สื่อบุคคล เพื่อเป็นการสื่อสารความแตกต่างของสนิคา้ไปยงั ลกูคา้ ใหเ้กดิการรบัรู้ ภาพลกัษณ์
ของธนาคารช่วยใหเ้กดิพฤตกิรรมการของการเคยใชบ้รกิาร 
 รายการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) 
 ท าการส่งเสรมิการขายอยา่งต่อเนื่อง  เช่น รางวลัผลตอบแทนของ เงนิฝากแต่ละประเภท  
การใชค้ะแนนสะสมจากบตัรเครดติ  สนิเชื่อ การใหส้่วนลดของคะแนนในบางช่วงเวลาและการ
แลกของพรเีมีย่ม  เป็นตน้ 
  
 การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ ์(CRM: Customer Relationship Management) 
 การบรหิารความสมัพนัธน์ ามาใชใ้นการรกัษาสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลกูคา้  โดยเน้นการรกัษา
ความสมัพนัธร์ะยะยาวประกอบกบัความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยโีดยแบ่งได้ 5 กลุ่มดงันี้ 
 1. กลุ่มลกูคา้ภายในธนาคาร พนกังานทุกคนในธนาคารจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัลกูคา้
และเหน็ความตอ้งการของลกูคา้ไปพรอ้มๆ  กนัทัง้องคก์ร  จดัใหม้กีารอบรมใหม้คีวามรูด้า้นการ
บรกิารพรอ้มๆ กบัการอบรมการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการบรหิารความสมัพนัธ์ (CRM) 
 2. การบรหิารกลุ่มลกูคา้ 
  2.1 กลุ่มลกูคา้ปจัจบุนั  ควรใชก้ารพฒันาทางเทคโนโลยโีดยใหม้ี การจดัเกบ็ขอ้มลู
ประวตัลิกูคา้  ประเภทของผลติภณัฑท์างการเงนิทีล่กูคา้มอียู่ และความสมัพนัธข์องลกูคา้แต่ละ
คน จะท าใหส้ามารถเขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้และเรายงัสามารถแบ่งลกูคา้ออกเป็น ระดบั
ต่างๆ เช่น Platinum, Gold, Silver โดยในแต่ละกลุ่มจะมี  การส่งเสรมิการขาย  (Promotion) ที่
แตกต่างกนัเป็นของตวัเอง 
  2.2 กลุ่มทีไ่มใ่ช่ลกูคา้  อา้งองิทัว่ไป  ไดแ้ก่ ผูป้ระกอบวชิาชพีเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญกลุ่ม
หน่วยงานหรอืสถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่มอา้งองิทีแ่ขง่ขนัหรอืสนบัสนุน 
 3. กลุ่มผูใ้หบ้รกิาร มกีารวางแผนและเป้าหมายรว่มกนั  โดยมกีารพฒันาสนิค้ าและบริการ
ใหส้อดคลองกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
 4. กลุ่มพนัธมติรทางธุรกจิ พฒันาเป้าหมายและแผนงานรว่มกบัพนัธมติรทางธุรกจิ 
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 5. กลุ่มบรษิทัรบัจดัหางาน /พนกังาน การสรรหาพนกังาน  การอบรม การควบคุมและ
ประเมนิผล อยูใ่นความรบัผดิชอบของบรษิทัและบรษิทัในกลุ่ม 
  
 พนักงาน (People) 
 จดัใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบั ผลติภณัฑข์องธนาคาร ในเชงิลกึ  พรอ้มทัง้อบรม ทกัษะการ
ให้บรกิาร  ให้สามารถ เขา้ใจถงึการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรูส้กึทีด่ต่ีอลกูคา้ ทัง้ในระยะสัน้
และระยะยาวโดยมขีัน้ตอนดงันี้ 
 1. การรบัสมคัรพนกังานทีม่ทีศันคตทิีด่ต่ีองานบรกิาร 
 2. จดัใหม้กีารอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพในดา้นบรกิาร 
 3. จดัใหม้แีรงจงูใจทัง้ในรปูตวัเงนิและไมใ่ช่ตวัเงนิ 
 4. มกีารตรวจสอบ วดัผล อยา่งต่อเนื่อง 
 โดยมกีารจดัการในแนวทางการวดัความพงึพอใจจากการประเมนิโดยลกูคา้  ผ่านคนกลาง
ท าใหเ้กดิการบรกิารทีด่ี  ไมว่่าจะเป็นท่าทางการให้ บรกิารจนถงึวธิกีารเจรจากบัลกูคา้ใหม้คีวาม
สุภาพ 
  
 การสร้างตราสินค้า (Brand) 
 เนื่องจากการแขง่ขนัในธุรกจิ ธนาคารมีสงูมากในปจัจบุนั  ส่งผลใหก้ารสรา้ง แบนดข์อง
ธนาคารออมสนิเพื่อใหผู้บ้รโิภคจดจ าไดน้ัน้เป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ โดยจะเน้นการสื่อสารทีบ่่งบอก
ถงึการเป็นธนาคารทีม่คีวามหลากหลายของผลติภณัฑท์างการเงนิมากทีสุ่ด โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผลติภณัฑเ์งนิฝาก สลากออมสนิ และผลติภณัฑส์นิเชื่อส าหรบัลกูคา้รายยอ่ย  เพื่อสรา้งความ
แตกต่างกบัธนาคาร คู่แขง่ ใหล้กูคา้รูจ้กัและเป็นการตอก ย า้ตราสนิคา้ใหอ้ยูใ่นใจผูบ้รโิภคอยู่
ตลอดเวลาและเกดิความจงรกัภคัดต่ีอตราสนิคา้โดยมกีารสรา้ง Brand Equity ดงันี้ 
 Brand Awareness 
 ลกูคา้สามารถจดจ าตราสนิคา้ หรอืภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ และรบัรูถ้งึสนิคา้และ
บรกิาร รวมถงึจดจ าเรือ่งราวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่อดตีจนถงึสื่อต่างๆ ในปจัจบุนั 
 Possible Outcomes 
 การรว มกนัของคุณสมบตัทิ าใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในสนิคา้และบรกิาร  ส่งผลไปยงั
ภาพลกัษณ์และการจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้ (Brand Loyalty) 

 
  กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Strategy) 
 การสรา้งแรงผลกัดนัใหพ้นกังานธนาคารทุ่มเทใหก้บัองคน์ัน้ จงึจ าเป็นตอ้งส่งเสรมิและ
สร้ างแรงจงูใจ พรอ้มเสรมิสรา้งความรูแ้ก่พนกังานโดยใชก้ารอบรมและพฒันาความรู ้           
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(Training and development) เพื่อพฒันาการฝึกอบรมส่งบุคล ากรเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบั
ผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร ในดา้นผลติภณัฑ ์การบรกิาร เป็นตน้  เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ
และเพิม่ศกัยภาพในการท างานของพนงังานของธนาคาร 
 จากสาเหตุการขาดเอาใจใส่หรอืการละเลยจากเจา้หน้าทีค่วรจ าเป็นตอ้งรบีปรบัพฤตกิรรม
บุคลากรโดยน าหลกัการบรหิารทีย่ดึวตัถุประสงค ์ (Management By Objectives (MBO)) 
เพื่อใหเ้กดิการจงูใจเป็นสิง่ส าคญั ซึง่ผูบ้งัคบับญัชาใชก้ารจงูใจกบั คนแต่ละระดบัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
โดยไมม่กีารเลอืกทีร่กัมกัทีช่งั  ซึง่จะเป็นเครือ่งช่วยใหก้ารปฏบิตังิานบรรลุวตัถุประสงคไ์ดเ้ป็น
อยา่งดี  การจงูใจเพื่อปรบัพฤตกิรรมบุคคลใชใ้นการบรหิารทีย่ดึวตัถุประสงค์  และการให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามสี่วนรว่มในการด าเนินงาน  และเพื่อใหก้ารปฏบิตังิานใหม้ปีระสทิธผิลมากขึน้
จ าเป็นตอ้งน าเอาหลกัของ การจงูใจ  หลกัเสรมิแรงเพื่อให้ ผูบ้งัคบับญัชาทีย่งัไมไ่ดม้กีารจงูใจ  
หรอื เสรมิแรง ในการท างานใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าให้ พนกังานธนาคารบางคน มคีวามรูส้กึ
เหมอืนว่า แค่ไดท้ างานไปวนัๆ ซึง่ความรูส้กึหรอืความคดิเหล่านี้ เป็นความคดิในดา้นลบอาจท า
ใหห้น่วยงานพฒันาหรอืปรบัปรงุองคก์รของตนเองไดล้่าชา้อาจส่งผลใหม้ปีระสทิธภิาพในการ
ด าเนินงานต ่า  
 ดงันัน้ผูบ้งัคบับญัชา หรอืหวัหน้า จงึควรน าทฤษฎกีารจงูใจทีเ่กีย่วกบัความตอ้งการมา
ประยกุตใ์ชก้บัพนกังานธนาคาร ในองคก์รของตนเอง  เพราะเป็นประโยชน์มากเมือ่น าไปใชก้บั
การบรหิารองคก์ร  ทัง้นี้เพราะถา้พนกังานเกดิแรงจงูใจในการท างาน  กจ็ะสามารถท างานดว้ย
ศกัยภาพเชงิสรา้งสรรคไ์ดส้งูสุด ในการส่งเสรมิแรงจงูใจแก่ พนกังานธนาคารถงึขัน้สงูสุดนัน้ควร
น าเป้าหมายของทฤษฎเีสรมิแรงมาประยกุตใ์ช้  เพื่อตอ้งการจะเสริ มแรงหรอืเพิม่พลงัใหก้บั
พนกังานธนาคารทีม่พีฤตกิรรมการท างานใหเ้ป็นไปตามทีอ่งคก์รปรารถนา  และไมส่่งเสรมิผูท้ี่
พฤตกิรรมทีไ่มเ่หมาะสมในปฏบิตังิาน  

 
 กลยทุธท์ีม่คีวามเหมาะสมกบัการศกึษาสรปุไดด้งันี้ 
 กลยทุธร์ะดบัองคก์รทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดไดแ้ก่ กลยทุธก์ารเตบิโตแ บบมพีนัธมติรทาง
ธุรกจิ ส่วนกลยทุธร์ะดบั หน่วยธุรกจิทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดไดแ้ก่กลยทุธม์ุง่เน้นสรา้งพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  ส่วนกลยทุธร์ะดบัหน้าทีจ่ะเลอืกใชทุ้กกลยทุธใ์นระดบัหน้าทีค่วบคู่กนั 
(Mix Strategy) ไดแ้ก่  กลยทุธด์า้นการปฏบิตักิาร  กลยทุธม์ุง่เน้นการตลา ด กลยทุธท์าง
ทรพัยากรมนุษย์  ซึง่สามารถสนบัสนุนกลยทุธร์ะดบัองคก์รและ ระดบัหน่วย ธุรกิจ รวมทัง้ช่วย
เพิม่การปรบัปรงุภาพลกัษณ์องคก์รและการพฒันาบรกิารทางการเงนิทีค่รบวงจร ให้หลากหลาย
มากยิง่ขึน้ ท าใหธ้นาคารมศีกัยภาพการแขง่กบัคู่แขง่ไดด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
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3.5 แผนการด าเนินงาน 
  

จากการทางเลอืกของกลยทุธร์ะดบัองคก์รทีม่คีวามเหมาะสมทีสุ่ดไดแ้ก่ กลยทุธร์ะดบั
องคก์รทีค่วรใชก้ลยทุธก์ารเตบิโตแบบมพีนัธมติรทางธุรกจิ ส่วนกลยทุธร์ะดบั หน่วยธุรกจิทีม่ ี
ความเหมาะสมทีสุ่ดไดแ้ก่กลยทุธม์ุง่เน้นสรา้งพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  ส่วนกลยทุธร์ะดบั
หน้าทีจ่ะเลอืกใชทุ้กกลยทุธใ์นระดบัหน้าทีค่วบคู่กนั (Mix Strategy) ไดแ้ก่  กลยทุธด์า้นการ
ปฏบิตักิาร  กลยทุธม์ุง่เน้นการตลาด  กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย์ นัน้ สามารถจดัแผนการ
ด าเนินงาน ดงัตารางที ่ 18 แสดงตารางก าหนดการท างานตามแผนกลยทุธร์ะดบัต่างๆ และ 
ตารางที ่19 แสดงตารางก าหนดแผนกลยทุธก์ารตลาด ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 18 แสดงตารางก าหนดการท างานตามแผนกลยทุธร์ะดบัต่างๆ 

 
 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy)

1 กลยุทธก์ารเตบิโตแบบมพีนัธมติรทางธุรกจิ

กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy)

1 กลยุทธม์ุง่เน้นพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Function Level Strategy)

1 กลยุทธด์า้นการปฏบิตักิาร

2 กลยุทธม์ุง่เน้นการตลาด

2.1          ผลติภณัฑ ์(Product)

2.2          ราคา (Price)

2.3          การส่งเสรมิการตลาด (Promotion)

2.4          พนกังาน (People)

2.5          การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ ์(CRM)

2.6          การสรา้งตราสนิคา้ (Brand)

3 กลยุทธท์างทรพัยากรมนุษย์

2554 2555 2556 2557 2558
ล าดบัท่ี รายละเอียดแผนงานในแต่ละกลยทุธ์
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ตารางท่ี 19 แสดงตารางก าหนดแผนกลยทุธก์ารตลาด 

 
 

 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 ผลิตภณัฑ์ (Product)

1.1 พฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิรปูแบบใหม่

2 ราคา (Price)

2.1 การตัง้ราคาค่าธรรมเนยีม

3 การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

3.1 การโฆษณาผา่นสื่อแบบ ATL เช่น โทรทศัน์ , วทิยุ

3.2 การใชส้ื่อนอกสถานที่ เช่น ป้ายโฆษณา

3.3 รายการส่งเสรมิการขาย

3.4 การบรหิารลกูคา้สมัพนัธ์

4 พนักงาน (People)

4.1 ก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบ (Job Description)

4.2 จดัอบรมทกัษะเพือ่พฒันาศกัยภาพการใหบ้รกิาร

4.3 ใหร้างวลับุคคลที่ท างานดเีด่น

ล าดบัท่ี รายละเอียดแผนงาน
ปี 2554



 
บทท่ี 4 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 
        การศกึษากลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่สมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจของลกูคา้  และภาพลกัษณ์ของธนาคาร : กรณศีกึษา ธนาคารออมสนิ 
(ส านกังานใหญ่ ) เป็นการศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผู้ศกึษาได้
ท าการศกึษา เกบ็รวบรวมขอ้มลูทัง้ขอ้มลูปฐมภมู ิ (Primary Data) โดยใชเ้ครือ่งมอื
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบเจาะจง  เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งลกูคา้ของธนาคาร    
ออมสนิจ านวนทัง้สิน้ 123 ชุด และการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารสมัภาษ เชงิลกึ (Depth Interview) 
ผูบ้รหิารธนาคารออมสนิ (ส านกังานใหญ่ ) จ านวน 4 คน และขอ้มลูทุตยิภมู ิ (Secondary Data) 
พรอ้มทัง้น ามาวเิคราะหแ์ละประมวลผล เพื่อก าหนดเป็นกลยทุธใ์นการพฒันาองคก์รใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยจากผลการศกึษาท าใหส้ามารถน ามาก าหนดเป็น กลยทุธ์
ธุรกจิ และกลยทุธ์ การตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของ
ลกูคา้ และภาพลกัษณ์ของธนาคาร  ได ้3 ระดบั ประกอบดว้ย กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate 
Strategy) กลยทุธร์ะดบั หน่วยธุรกจิ (Business Unit Strategy) และ กลยทุธ์ ระดบัหน้าที่ 
(Function Level Strategy) โดยสรปุไดด้งันี้ 
 

4.1 สรปุผลการศึกษา 

 

     การศกึษากลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่สมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจของลกูคา้  และภาพลกัษณ์ของธนาคาร : กรณศีกึษา ธนาคารออมสนิ 
(ส านกังานใหญ่) ผูศ้กึษาไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและวเิคราะหป์ระมวลผล จากขอ้มลูปฐมภมูิ
และทุตยิภมูิ  จากนัน้น าเครือ่งมอื  SWOT Analysis มาใชใ้นการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม
ภายนอกและภายใน  และ Five Forces Model หลงัจากนัน้ใช้ เครือ่งมอื TOWS Matrix ในการ
ก าหนดกลยทุธ์ องคก์ร กลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่
สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้ และภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ โดยสรปุไดด้งันี้ 

 
 
 



 

82 

        กลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Strategy) 
       ธนาคารออมสนิควรใช้ กลยทุธก์ารเตบิโตแบบมพีนัธมติรทางธุรกจิ  (Strategic Alliances) 
เนื่องจากธนาคารออมสนิมขีอ้จ ากดัหลายดา้น เช่น จ า นวนสาขาทีม่น้ีอยไมค่รอบคลุม ดงันัน้จงึ
ควรเพิม่จ านวนสาขาใหม้มีากขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีต่อ้งการความรวดเรว็
ในการเขา้ไปใชบ้รกิาร นอกจากนี้แลว้ การขาดเครือ่งกดเงนิอตัโนมตัิ (ATM) ยงัเป็นขอ้จ ากดัที่
ส าคญั ดงันัน้ธนาคารควรจะจบัมอืกบัธนาคารพนัธมติร เ ช่น ธนาคารกรงุไทยเพื่อใหล้กูคา้ของ
ธนาคารออมสนิสามารถใชบ้รกิารจากเครือ่ง ATM ของธนาคารกรงุไทยทีม่อียูเ่ป็นจ านวนมาก
ได ้ซึง่วธินีี้จะช่วยใหธ้นาคารออมสนิประหยดังบประมาณไมต่อ้งลงทุนเพิม่ในเรือ่งนี้ แต่สามารถ
น าเงนิทีม่อียูไ่ปเพิม่ในดา้นอื่นเช่น การขยายสาขา การซื้ อเทคโนโลยสีมยัใหม ่การพฒันา
บุคลากร เป็นตน้ นอกจากนี้แลว้ในระยะยาวธนาคารควรพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิใหม้คีวาม
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
      

  กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy)  

      ธนาคารออมสนิควรใช้ กลยทุธม์ุง่เ น้นการพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  การสรา้งและพฒันา
ผลติภณัฑต่์างๆของธนาคารโดยเฉพาะผลติภณัฑเ์งนิฝากใหม้คีวามทนัสมยัและตอบสนอง
ความตอ้งการลกูคา้อยา่งแทจ้รงิ เช่น ผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝากให้มคีวามหลากหลาย  สามารถ
ตอบสนองแก่ลกูคา้ทนัต่อยคุสมยั เช่น ผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝา กทีม่อีตัราดอกเบีย้และรปูแบบ
ทีแ่ตกต่างกนั เพื่อเพิม่ช่องทางเลอืกแก่ลกูคา้  เป็นตน้  เนื่องจากมกีารแขง่กนัการระดมทุนของ
ธนาคารคู่แขง่เพื่อไปใชใ้นการสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ธุรกจิของธนาคารของตน และเป็นการรกัษาฐาน
ลกูคา้เดมิและขยายฐานลกูคา้ใหมเ่พิม่จ านวนและประเภทลกูค้าใหม้ากขึน้อกีดว้ย 

         
 กลยทุธใ์นระดบัหน้าท่ี (Functional Level Strategy)  
 กลยทุธร์ะดบัหน้าทีจ่ะตอ้งสนบัสนุน (Support) กลยทุธร์ะดบัธุรกจิ เพื่อใหบ้รรลุภารกจิและ
วตัถุประสงคข์องหน่วยงาน ผูศ้กึษาไดเ้ลอืกน า Mixed Strategy มาใชเ้ป็นกลยทุธร์ะดบัหน้าที่ 
ไดด้งันี้ดงันี้ 
 กลยทุธด้์านการปฏิบติัการ  
 เป็นกลยทุธ์ การควบคุมการด าเนินงานใหเ้กดิประสทิธภิาพในการก ากบัดแูลระบบ การ
ปฏบิตังิาน  ดว้ยการสรา้งมาตรฐานการท างานพรอ้มจดัท าคู่มอืการด าเนินงานต่างๆ  เพื่อให้
พนกังานธนาคารมคีวามรูค้วามสา มารถในการบรหิารก ากบัดแูลและสรา้งระบ บการจดัการ
ความรูแ้ละเรง่พฒันาบุคคลใหม้ศีกัยภาพทีส่งูขึน้ 



 

83 

 ซึง่น าเอาหลกัการของกลยทุธ์ “Total Quality Management (TQM) and Continuous 
Improvement (CI)” โดยในการน าระบบการบรหิารคุณภาพทัง้องคก์ร  (TQM) (Edward 
Deming) มาใชใ้นการบรหิารการปฏบิตักิาร  เน้นการพฒันาอย่ างต่อเนื่อง  เป็นการค่อย  ๆ
ปรบัตวัขององคก์รอยา่งต่อเนื่อง  (Continuous Improvement) หน่วยงานน าระบบน้ีมา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อเป็นแนวทางในการวางระบบของหน่วยงาน  เพราะสามารถตรวจสอบ  ควบคุม
การท างานของพนกังาน  และสามารถสรา้งมาตรฐานในการท างานของ พนกังาน เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏบิตังิานได ้
 TQM เป็นวธิกีารบรหิารทีก่่อใหเ้กดิความต่อเนื่องของการพฒันาคุณภาพ  ผลผลติความ
คล่องตวั การตรงต่อเวลา และการตอบสนองต่อความปลอดภยัของประชาชนไดอ้ยา่งรวดเรว็ขึน้ 

 
 กลยทุธม์ุ่งเน้นการตลาด  
 โดยใชข้ ัน้ตอนหลกัเกณฑท์างการตลาด 7P's คอืแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบออกตามส่วน  
ม ี4 อยา่ง คอืรบัผดิชอบ/แนะน า 
 ผลิตภณัฑ์ (Product) สรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑ์  (Product differentiation) เพิม่
ความสามารถในการแขง่ขั น โดยยกต าแหน่งทางการตลาด  (Positioning) ของผลติภณัฑ์เงนิ
ฝากใหส้งูขึน้  และท าใหเ้กดิการเชื่ อมต่อกบัผลติภณัฑท์ัง้ดา้นเงนิฝากและการลงทุนแบบครบ
วงจรและใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้  ดงันัน้จดุนี้เองจงึเป็นการสรา้งความแตกต่างจนท าใหเ้กดิ
ความสามารถหลกัในการแขง่ขนั  
 ราคา (Price) การตัง้ราคาค่าธรรมเนียมทีม่มีาตรฐานหรอืการปรบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก
ทีแ่พงกว่าคู่แขง่ขนัเพื่อแสดงใหเ้หน็ว่ามคีวามน่าสนใจและมคีุณค่ามากกว่า 
 การส่งเสริมการตลาด  (Promotion) ท าการสื่อสารการตลาดแบบครบ วงจร (“IMC” 
Integrated Marketing Communication) เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์พรอ้มขยายฐานลกูคา้ และการ
แขง่ขนัในตลาดและการปรบัต าแหน่งทางการตลาดเป็น  "Universal Bank” จงึตอ้งใหล้กูคา้รบัรู้
ถงึการเปลีย่นแปลงของสนิคา้และบรกิาร  
 การบริหารงานลกูค้าสมัพนัธ ์(CRM: Customer Relationship Management) 
 การบรหิารความสมัพนัธน์ ามาใชใ้นการรกัษาสมัพนัธท์ีด่ต่ีอลกูคา้  โดยเน้นการรกัษา
ความสมัพนัธร์ะยะยาว 
 พนักงาน (People) 
 จดัใหม้ีการอบรมพฒันาความรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑข์องธนาคาร ในเชงิลกึ  พรอ้มทัง้อบรม
ทกัษะการใหบ้รกิาร ให้สามารถเขา้ใจถงึการสรา้งความสมัพนัธแ์ละความรูส้กึทีด่ต่ีอลกูคา้ ทัง้ใน
ระยะสัน้และระยะยาว 
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 การสร้างตราสินค้า (Brand) 
 เนื่องจากการแขง่ขนัในธุรกจิ ธนาคารมีสงูมากในปจัจบุนั  ส่งผลใหก้ารสรา้ง แบนดข์อง
ธนาคารออมสนิเพื่อใหผู้บ้รโิภคจดจ าไดน้ัน้เป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ โดยจะเน้นการสื่อสารทีบ่่งบอก
ถงึการเป็นธนาคารทีม่คีวามหลากหลายของผลติภณัฑท์างการเงนิมากทีสุ่ด โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผลติภณัฑเ์งนิฝาก สลากออมสนิ และผลติภณัฑส์นิเชื่อส า หรบัลกูคา้รายยอ่ย  เพื่อสรา้งความ
แตกต่างกบัธนาคาร คู่แขง่ ใหล้กูคา้รูจ้กัและเป็นการตอก ย า้ตราสนิคา้ใหอ้ยูใ่นใจผูบ้รโิภคอยู่
ตลอดเวลาและเกดิความจงรกัภคัดต่ีอตราสนิคา้โดยมกีารสรา้ง Brand Equity  
   
  กลยทุธท์างทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Strategy) 
 การสรา้งแร งผลกัดนัใหพ้นกังานธนาคารทุ่มเทใหก้บัองคน์ัน้ จงึจ าเป็นตอ้งส่งเสรมิและ
สรา้งแรงจงูใจ พรอ้มเสรมิสรา้งความรูแ้ก่พนกังานโดยใชก้ารอบรมและพฒันาความรู ้ (Training 
and development) เพื่อพฒันาการฝึกอบรมส่งบุคล ากรเขา้รบัการอบรมเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละ
การบรกิารในดา้นผลติภั ณฑ ์การบรกิาร เป็นตน้ เพื่อเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่
ศกัยภาพในการท างานของพนงังานของธนาคาร 
  
4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศกึษา กลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธก์ารตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่
สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้  และภาพลกัษณ์ของธนาคาร : กรณศีกึษา ธนาคารออมสนิ 
(ส านกังานใหญ่) พบว่าในทางปฏบิตัแิลว้ การน าทฤษฎทีางการบรหิารจดัการมาประยกุตใ์ชน้ัน้
ช่วยใหผู้ศ้กึษามกีาร คดิอยา่งเป็นระบบ โดยทุกทฤษฎทีีน่ ามาใชต้อ้งมกีารประยกุตใ์ชใ้ห้
เหมาะสมกบักรณศีกึษา เช่น ทฤษฎ ี 7 P’s โดยเฉพาะในเรือ่งของคนนัน้มคีวามส าคญัมากแ ละ
ยุง่ยากและมคีวามสลบัซบัซอ้นมากในการบรหิารจดัการ  ดงันัน้ตอ้งน าเอาทฤษฎอีื่นมาช่วย
เพื่อใหค้รอบคลุมแนวทางในการปฏบิตัมิากขึน้  โดยจากการศกึษาในครัง้นี้ผูศ้กึษาไดน้ าทฤษฎี
การเสรมิแรงมาใช ้เป็นตน้ โดย จากการศกึษาพบว่า แนวทางของทฤษฎทีางการจดัการและ
ทฤษฎทีางการตลาดสาม ารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดจ้รงิ ขึน้อยูก่บัผูใ้ชว้่ามคีวามช านาญมากน้อย
เพยีงใด 

 

4.3 ข้อจ ากดัในการศึกษาครัง้น้ี 

    4.3.1 ขอ้จ ากดัในเรือ่งระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ท าใหข้อ้มลูทีไ่ดอ้าจจะไม่
ครอบคลุม  
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      4.3.2 ขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสารประกอบการศกึษาโดยเฉพาะในส่วนของธนาคารออมสนิเองยงัมี
จ านวนจ ากดั และยงัไมม่กีารบรหิารเอกสารทีม่ปีระสทิธภิาพมากนกั 

     4.3.3 ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมจากแบบสอบถามยงัมจี านวนไมม่าก ท าใหม้ปีญัหา
ในการน าไปใชอ้า้งองิทางสถติไิด ้

         

4.4 ข้อเสนอแนะ 

        4.4.1 ขอ้เสนอแนะส าหรบั ธนาคารออมสนิ 

  4.4.1.1 ธนาคารควรออกผลติภณัฑท์างการเงนิใหม้คีวามหลากหลาย เพื่อใช้
แขง่ขนัในตลาด เน่ืองจากปจัจบุนัธนาคารมขีอ้จ ากดัในเรือ่งของผลติภณัฑท์ีย่งัมไีมม่ากนกั 

  4.4.1.2 ธนาคารออมสนิควรใหค้วามส าคญัในการด าเนินกจิกรรมดา้น CSR 
มากขึน้ เพื่อกระตุน้ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองธนาคาร 

  4.4.1.3 ธนาคารควรมกีารพฒันาบุคลากรโดยเฉพาะทกัษะในการใหบ้รกิารใหม้ี
ความรวดเรว็ และการด าเนินกจิกรรมดา้น CRM อยา่งต่อเนื่อง 

        4.4.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบักาศกึษาครัง้ต่อไป 

            4.4.2.1 ในการศกึษาครัง้ต่อไปตอ้งเพิม่กลุ่มตวัอยา่งใหม้จี านวนมากขึ้ นเพื่อให้
สามารถใชอ้า้งองิทางสถติไิด ้

      4.4.2.2 ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารเปรยีบเทยีบกลยทุธท์ีคู่่แขง่ใช ้            
กบักลยทุธท์ีธ่นาคารออมสนิด าเนินการอยูว่่ามขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไร 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามเรื่อง   
ความพึงพอใจของลกูค้า และภาพลกัษณ์ของธนาคาร เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 

ประเภทเงินฝาก กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน (ส านักงานใหญ่) 
 

 --------------------------------------------------------- 
   
 แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในกา รศกึษาความพงึพอใจของลกูคา้  
และภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ ระดบัมหาบณัฑติศกึษา  หลกัสตูร CEO_MBA สาขาวชิา
การตลาด ภาคเสาร์ -อาทติย ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อทราบถงึระดบั
ความพงึพอใจของลกูคา้ และภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ  

 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในครั ้ งนี้ ผูต้อบแบบสอบถามจะไมม่ผีลกระทบจากการตอบ

แบบสอบถามแต่ประการใด และการน าเสนอผลการศกึษานี้จะเป็นภาพรวม เท่านัน้ กรณุาตอบ
แบบสอบถามตามความเป็นจรงิทุกขอ้  

 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
 

     ส่วนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

     ส่วนที ่2 ปจัจยัทางการตลาด ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่าใช้บรกิารของ

ธนาคารออมสนิ 

     ส่วนที ่3 ภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสนิ 

     ส่วนที ่4 สิง่ทีธ่นาคารควรมกีารปรบัปรงุการใหบ้รกิารอยา่งเรง่ด่วนทีสุ่ด  

 
 

***ขอขอบคุณทุกท่านทีก่รณุาใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม*** 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
  
1. เพศ  

� ชาย      � หญงิ  
 
2. อายุ 

� ไมเ่กนิ 20 ปี     � 21 - 30 ปี  
� 31 - 40 ปี     � 41 - 50 ปี     
� 51 - 60 ปี     � อายมุากกว่า 60 ปี  

 
3. สถานภาพ  

� โสด     � สมรส             
� หมา้ย / หยา่รา้ง    � แยกกนัอยู ่ 

 
4. ระดบัการศกึษา 

� มธัยมปลาย / ปวช. หรอืต ่ากว่า  � ปวส. /อนุปรญิญา 
� ปรญิญาตร ี    � ปรญิญาโท 
� ปรญิญาเอก    � อื่นๆ โปรดระบุ __________ 
 

5. อาชพี 
� นกัเรยีน / นกัศกึษา    � ขา้ราชการ    
� พนกังานรฐัวสิาหกจิ   � พนกังาน / ลกูจา้งเอกชน   
� ประกอบธุรกจิส่วนตวั    � พ่อบา้น / แมบ่า้น  
� เกษยีณอายุ     � อื่นๆ โปรดระบุ __________ 

 
6. รายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน  

� ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท � 10,001 – 20,000 บาท  
� 20,001 – 30,000    � 30,001 – 40,000 บาท 
� 40,001 – 50,000 บาท   � 50,001  บาทขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลกูค้า

ท่ีมาใช้บริการของธนาคารออมสิน 

 ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่าง ทีต่รงกบัระดบัความความคดิเหน็ของ
ท่านมากทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว   

5 4 3 2 1

มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

ผลิตภณัฑ์ (Product)

1. ธนาคารมผีลติภณัฑเ์งนิฝาก - สลากออมสนิ ที่น่าสนใจ

2. ธนาคารมบีรกิารดา้นการเงนิ (ATM, โอนเงนิ, แลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศ, เชค็ของขวญั, รถเคลือ่นที่ ฯลฯ) ที่น่าสนใจ

3. ธนาคารมบีรกิารรบัช าระใบแจง้หนี้หน้าเคาน์เตอร ์ที่น่าสนใจ

4. ธนาคารมผีลติภณัฑส์นิเชื่อรายย่อย ที่น่าสนใจ

ราคา (Price)

1. อตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก - สนิเชื่อ ของธนาคารมใีหเ้ลอืกหลายอตัรา

2. ค่าธรรมเนยีมบรกิารถกูกว่าธนาคารพาณชิย์อื่น

สถานท่ี (Place)

1. จ านวนสาขาของธนาคาร

2. ความสะดวกในการใชบ้รกิาร

การส่งเสริมการขาย (Promotion)

1. กจิกรรมส่งเสรมิการขายสลากออมสนิของธนาคารมคีวามน่าสนใจ

2. ท่านรบัรูข้อ้มลูการส่งเสรมิการขายของธนาคารผา่นสื่ออย่าง

ต่อเนื่อง

พนักงานให้บริการ (People)

1. มพีนกังานคอยใหค้ าแนะน า

2. พนกังานมคีวามสามารถในการตอบค าถาม และแกไ้ขปญัหา

3. พนกังานเตม็ใจใหบ้รกิาร 

4. พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้แบบเท่าเทยีมกนั

กระบวนการ (Process)

1. การใหบ้รกิารมคีวามถกูตอ้ง 

2. การใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็

3. มเีทคโนโลยทีี่ทนัสมยั

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)

1. การจดัแบ่งพืน้ที่ใหบ้รกิารเหมาะสม

2. เครือ่งมอืในการใหบ้รกิารมคีวามทนัสมยั

ระดบัความพึงพอใจ

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่างๆ
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ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสิน 
 

 ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมาย    ลงในช่องว่าง ทีต่รงกบัระดบัความความคดิเหน็ของ
ท่านมากทีสุ่ดเพยีงค าตอบเดยีว   

 

ส่วนท่ี 4 ท่านคิดว่าธนาคารควรมีการปรบัปรงุการให้บริการในเร่ืองใดโดยด่วนท่ีสดุ                            
(ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
 

� Service Mind ของพนกังานใหบ้รกิาร       
� กระบวนการในการใชบ้รกิารมคีวามรวดเรว็มากขึน้      
� จ านวนสาขา และจ านวนเครือ่ง ATM ควรเพิม่ขึน้      
� อื่นๆ โปรดระบุ ____________________________ 

 
 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมเพ่ือการพฒันา 
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

ขอบพระคุณทีก่รณุาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้ 

5 4 3 2 1

มากทีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ

1. เป็นสถาบนัการเงนิที่ม ัน่คง

2. เป็นสถาบนัการเงนิเพือ่การออม

3. เป็นสถาบนัเพือ่การลงทุน

4. เป็นผูน้ าในการสนบัสนุนลกูคา้รายย่อย

5. ธนาคารมกีารใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยั

6. ธนาคารยดึหลกัธรรมาภบิาลในการด าเนนิธุรกจิ

7. ท่านสามารถจดจ าตราสญัลกัษณ์ (โลโก)้ ของธนาคารได้

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร

ระดบัความคิดเหน็



 

ภาคผนวก ข 
 

การประมวลผลจากแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะหข้์อมลูด้วยเคร่ืองมือแบบสอบถาม (Quantitative Research) 
 การวเิคราะหแ์ละการน าเสนอผลการศกึษาดว้ยตนเองเรือ่ง “กลยทุธธ์ุรกจิ และกลยทุธ์
การตลาดของผลติภณัฑป์ระเภทเงนิฝาก ซึง่สมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้และภาพลกัษณ์
ของธนาคาร : กรณศีกึษา ธนาคารออมสนิ (ส านกัง านใหญ่ )” นี้ น าเสนอในรปูแบบตาราง
ประกอบค าบรรยาย และภาพประกอบค าบรรยาย โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 4 ส่วนดงันี้ 
        ส่วนที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
         ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้
ทีม่าใชบ้รกิารธนาคารออมสนิ 
        ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสนิ 
  ส่วนที ่4 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสิง่ทีธ่นาคารควรมกีารปรบัปรงุใหบ้รกิารอยา่ง
เรง่ด่วนทีสุ่ด 
 ล าดับต่อไปนี้ผูศ้กึษาจะไดน้ าเสนอผลของการศกึษา โดยเรยีงล าดบัการน าเสนอทัง้       
4 ส่วน ดงันี้ 
 
1. ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) มจี านวน 6 ขอ้ดงันี้ 
   
 1.1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
        ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ ปรากฏผลดงัตารางที่   
20 และภาพที ่16 
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ตารางท่ี 20 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 
 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 
ชาย 50 40.70 

หญงิ 73 59.30 

รวม 123 100.00 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 16 แสดงค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นเพศ 

 
 จากตารางที ่ 20 และภาพที่  16 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดแ้ก่ เพศหญงิ                  
คดิเป็นรอ้ยละ 59.30 ทีเ่หลอืไดแ้ก่ เพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 40.70 
 
 1.2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาย ุปรากฏผลดงัตารางที่    
21 และภาพที ่17 
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ตารางท่ี 21 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ 
 

รายการอายุ 
 

จ านวน รอ้ยละ 

ไมเ่กนิ 20 ปี 0 0 

21-30 ปี 71 57.73 

31-40 ปี 32 26.02 
41-50 ปี 19 15.45 
51-60 ปี 1 .80 
อายมุากกว่า 60 ปี 0 0 
รวม 123 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 17 แสดงค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอายุ 
  
 จากตารางที ่21 และภาพที ่17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายรุะหว่าง 21-30 ปี 
คดิเป็นรอ้ยละ 57.73 รองลงมา อายรุะหว่าง 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 26.02 อายรุะหว่าง  41-50 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 15.45 อายรุะหว่าง 51-60 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามล าดบั 
 
  
 



 

96 

 1.3 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นสถานภาพ 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นสถานภาพ ปรากฏผลดงั
ตารางที ่22 และภาพที ่18 
 
ตารางท่ี 22 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน รอ้ยละ 
โสด 89 72.40 
สมรส 31 25.20 
หมา้ย/หยา่รา้ง 3 2.40 
แยกกนัอยู ่ 0 0 
รวม 123 100.00 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 แสดงค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นสถานภาพ 
 
 จากตารางที ่ 22 และภาพที่  18 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานภาพโสด               
คดิเป็นรอ้ยละ 72.40 รองลงมา สถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 25.20 สถานภาพหมา้ย คดิเป็น
รอ้ยละ 2.40 ตามล าดบั 
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 1.4 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นระดบัการศกึษา 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นการศกึษา ปรากฏผลดงั     
ตารางที ่23 และภาพที ่19 
 
ตารางท่ี 23 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นระดบั
การศกึษา 
 

ระดบัการศกึษา จ านวน รอ้ยละ 
มธัยมปลาย/ปวช. หรอืต ่ากว่า 4 3.30 
ปวส/อนุปรญิญา 6 4.90 
ปรญิญาตร ี 86 69.90 
ปรญิญาโท 26 21.10 
ปรญิญาเอก 1 0.80 
อื่นๆ 0 0 
รวม 123 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 19 แสดงค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นระดบัการศกึษา 
 จากตารางที ่23 และภาพที่ 19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 69.90 รองลงมา ปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 21.10 ปวส/อนุปรญิญา 
คดิเป็นรอ้ยละ 4.90 มธัยมปลาย /ปวช. หรอืต ่ากว่า คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 ปรญิญาเอก คดิเป็น
รอ้ยละ 0.80 ตามล าดบั 
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 1.5 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาชพี 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาชพี ปรากฏผลดงั               
ตารางที ่24 และภาพที ่20 
 
ตารางท่ี 24 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาชพี 

อาชพี จ านวน รอ้ยละ 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 10 8.10 
ขา้ราชการ 1 0.80 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ 21 17.10 
พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน 84 68.30 
ประกอบธุรกจิส่วนตวั 2 1.60 
พ่อบา้น/แมบ่า้น 1 0.80 
เกษยีณอาย ุ 0 0 
อื่นๆ 4 3.30 
รวม 123 100.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 แสดงค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นอาชพี 
 จากตารางที ่24 และภาพที ่20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพนกังาน /ลกูจา้ง
เอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 68.30 รองลงมา พนกังานรฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 17.10 นกัเรยีน /



 

99 

นกัศกึษา คดิเป็นรอ้ยละ 8.10 อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 3.30 ประกอบธุรกจิส่วนตวั คดิเป็นรอ้ยละ 
1.60 ขา้ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 และ พ่อบา้น/แมบ่า้นคดิเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามล าดบั 
 
 1.6 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นรายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นรายไดส้่วนบุ คคลต่อเดอืน 
ปรากฏผลดงัตารางที ่25 และภาพที ่21 
 
ตารางท่ี 25 แสดงจ านวนและค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นรายไดส้่วน
บุคคลต่อเดอืน 
 

รายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน จ านวน รอ้ยละ 
ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท 21 17.10 
10,001-20,000 บาท 66 53.70 
20,001-30,000 บาท 21 17.10 
30,001-40,000 บาท 6 4.90 
40,001-50,000 บาท 4 3.30 
50,001 บาทขึน้ไป 5 4.10 
รวม 123 100.00 

 

 
 

ภาพท่ี 21 แสดงค่ารอ้ยละขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในดา้นรายไดส้่วนบุคคลต่อเดอืน 



 

100 

 จากตารางที ่25 และภาพที่ 21 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใ หญ่ มรีายไดส้่วนบุคคล
ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 53.70 รองลงมา ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท
คดิเป็นรอ้ยละ 17.10 20,001-30,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.10  30,001-40,000 บาท คดิเป็น
รอ้ยละ 4.90  50,001 บาทขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ  4.10 และ 40,001-50,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
3.30 ตามล าดบั 
 
2.  ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของลกูค้า
ท่ีมาใช้บริการของธนาคารออมสิน 
      
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่า
ใชบ้รกิารของธนาคารออมสนิ แบ่งเป็น 7 ดา้น  
 
โดยใชเ้กณฑใ์นการวเิคราะหแ์ละแปรผลขอ้มลูไวด้งันี้ 
 คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.49  แปลความหมายว่า มคีวามพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
 คะแนนเฉลีย่ 1.50 – 2.49  แปลความหมายว่า มคีวามพงึพอใจน้อย 
 คะแนนเฉลีย่ 2.50 – 3.49  แปลความหมายว่า มคีวามพงึพอใจปานกลาง 
 คะแนนเฉลีย่ 3.50 – 4.49  แปลความหมายว่า มคีวามพงึพอใจมาก 
 คะแนนเฉลีย่ 4.50 – 5.00  แปลความหมายว่า มคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด 
 
ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉลีย่ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร
ของธนาคารออมสนิ 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ค่าเฉล่ีย ความส าคญั 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่างๆของธนาคาร
โดยภาพรวม 

3.30 ปานกลาง 

ผลิตภณัฑ ์(Product)   
       1. ธนาคารมผีลติภณัฑเ์งนิฝาก-สลากออมสนิทีน่่าสนใจ 3.67 มาก 
      2. ธนาคารมบีรกิารดา้นการเงนิ(ATM,โอนเงนิ,แลกเปลีย่น
เงนิตราต่างประเทศ,เชค็ของขวญั,รถเคลื่อนที ่ฯลฯ)ทีน่่าสนใจ 

3.14 ปานกลาง 

      3. ธนาคารมบีรกิารรบัช าระใบแจง้หนี้หน้าเคารเ์ตอรท์ี่
น่าสนใจ 

3.02 ปานกลาง 

      4. ธนาคารมผีลติภณัฑส์นิเชื่อรายยอ่ยทีน่่าสนใจ 3.71 มาก 
รวมความพึงพอใจด้านผลิตภณัฑ์ 3.39 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 26  แสดงค่าเฉลีย่ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร
ของธนาคารออมสนิ(ต่อ) 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ค่าเฉล่ีย ความส าคญั 
ราคา (Price)   
       1. อตัราดอกเบีย้เงนิฝาก- สนิเชื่อ ของธนาคารมใีหเ้ลอืก
หลายอตัรา 

3.40 ปานกลาง 

      2. ค่าธรรมเนียมบรกิารถูกกว่าธนาคารพาณชิยอ์ื่น 3.35 ปานกลาง 
รวมความพึงพอใจด้านราคา 3.37 ปานกลาง 
สถานท่ี (Place)   
       1. จ านวนสาขาของธนาคาร 3.02 ปานกลาง 
      2. ความสะดวกในการใชบ้รกิาร 3.10 ปานกลาง 
รวมความพึงพอใจด้านสถานท่ี      3.06 ปานกลาง 
การส่งเสริมการขาย (Promotion)   
       1. กจิกรรมส่งเสรมิการขายสลากออมสนิของธนาคารมี
ความน่าสนใจ 

3.45 ปานกลาง 

      2. ท่านรบัรูข้อ้มลูการส่งเสรมิการขายของธนาคารผ่านสื่อ
อยา่งต่อเนื่อง 

3.26 ปานกลาง 

รวมความพึงพอใจด้านการส่งเสริมการขาย 3.35 ปานกลาง 
พนักงานให้บริการ (People)   
       1. มพีนกังานคอยใหค้ าแนะน า 3.13 ปานกลาง 
      2. พนกังานมคีวามสามารถในการตอบค าถามและแกไ้ข
ปญัหา 

3.46 ปานกลาง 

      3. พนกังานเตม็ใจใหบ้รกิาร 3.59 มาก 
      4. พนกังานใหบ้รกิารลกูคา้แบบเท่าเทยีมกนั 3.30 ปานกลาง 
รวมความพึงพอใจด้านพนักงานให้บริการ 3.37 ปานกลาง 
กระบวนการ (Process)   
       1. การใหบ้รกิารมคีวามถูกตอ้ง 3.53 มาก 
      2. การใหบ้รกิารมคีวามรวดเรว็ 3.14 ปานกลาง 
      3. มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั 3.04 ปานกลาง 
รวมความพึงพอใจด้านกระบวนการ 3.24 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 26 แสดงค่าเฉลีย่ปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่าใชบ้รกิาร
ของธนาคารออมสนิ(ต่อ) 
ความพึงพอใจท่ีมีต่อการให้บริการด้านต่างๆ ค่าเฉล่ีย ความส าคญั 
ลกัษณะทางกายภาพ(Physical Evidence)   
       1. การจดัแบ่งพืน้ทีใ่หบ้รกิารเหมาะสม 3.28 ปานกลาง 
      2. เครือ่งมอืในการใหบ้รกิารมคีวามทนัสมยั 3.20 ปานกลาง 
รวมความพึงพอใจด้านลกัษณะทางกายภาพ 3.24 ปานกลาง 
  
       จากตารางที ่26 ระดบัความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทางการตลาด 
ทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของการใชบ้รกิารของธนาคารออมสนิโดยภาพรวมอยูใ่นระดั บปานกลาง 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 โดยผลการพจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 ดา้นราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.37 ดา้นสถานที ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.06 ดา้นการส่งเสริมการขาย อยู่
ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 ดา้นพนกังานใหบ้รกิาร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 ดา้นกระบวนการ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24 ส าหรบัผลการ
พจิารณาเป็นรายขอ้ มคี่าคะแนนเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.02-3.71   
 
3. ผลการวิเคราะหข้์อมลูเก่ียวกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสิน 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสนิ แบ่งเป็น 7 ขอ้
ยอ่ย ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 27 แสดงค่าเฉลีย่เกีย่วกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสนิ 

ภาพลกัษณ์ของธนาคาร ค่าเฉล่ีย ล าดบัท่ี 
1. เป็นสถาบนัการเงนิทีม่ ัน่คง 4.25 1 
2. เป็นสถาบนัการเงนิเพื่อการออม 4.24 2 
3. เป็นสถาบนัเพื่อการลงทุน 3.30 6 
4. เป็นผูน้ าในการสนบัสนุนลกูคา้รายยอ่ย 3.52 5 
5. ธนาคารมกีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั 3.02 7 
6. ธนาคารยดึหลกัธรรมาภบิาลในการด าเนินธุรกจิ 3.64 4 
7. ท่านสามารถจดจ าตราสญัลกัษณ์(โลโก)้ ของธนาคารได ้ 3.80 3 
ภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสิน 3.68  



 

103 

       จากตารางที ่27 ผูต้อบแบบสอบถามเกีย่วกบัภาพลกัษณ์โดยรวมของธนาคารออมสนิโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 ส าหรบัผลการพจิารณาเป็นรายขอ้ มี
ค่าเฉลีย่อยูร่ะหว่าง 3.02 – 4.25 เรยีงล าดบัคะแนนเฉลีย่จากมากไปน้อยไดด้งันี้ เป็นสถาบนั
การเงนิทีม่ ัน่คง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.25 เป็นสถาบนัการเงนิเพื่อการออม มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 
ความสามารถในการจดจ าตราสญัลกัษณ์(โลโก)้ ของธนาคารได ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 ธนาคาร
ยดึหลกัธรรมาธบิาลในการด าเนินธุรกจิ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 เป็นผูน้ าในการสนบัสนุนลกูคา้
รายยอ่ย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั  3.52 เป็นสถาบนัเพื่อการลงทุน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.30 และธนาคาร
มกีารใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 ตามล าดบั 
  
4. ผลการวิเคราะหข้์อมลูส่ิงท่ีธนาคารควรมีการปรบัปรงุให้บริการอย่างเร่งด่วนท่ีสดุ  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสิง่ทีธ่นาคารออมสนิควรมกีารปรบัปรงุใหบ้รกิารอยา่งเรง่ด่วน
ทีสุ่ด แบ่งไดเ้ป็น 4 ดา้น ดงันี้ 
 
ตารางท่ี 28 แสดงค่าความถีแ่ละค่ารอ้ยละของสิง่ทีธ่นาคารออมสนิควรปรบัปรงุการใหบ้รกิาร
อยา่งเรง่ด่วนทีสุ่ด 

ประเภทการให้บริการ ความถี่ ร้อยละ ล าดบัท่ี 
Service Mind ของพนกังานใหบ้รกิาร 49 24.00 3 
กระบวนการในการใชบ้รกิารมคีวามรวดเรว็มากขึน้  63 30.90 2 
จ านวนสาขา และจ านวนเครือ่ง ATM ควรเพิม่ขึน้ 85 41.70 1 
อื่นๆ  7 3.40 4 

รวม 204 100.00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 22 แสดงค่ารอ้ยละของสิง่ทีธ่นาคารออมสนิควรปรบัปรงุการใหบ้รกิารอยา่งเรง่ด่วนทีสุ่ด  
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 จากตารางที ่ 28 และภาพที ่ 22 พบว่า สิง่ทีธ่นาคารออมสนิควรมกีารปรบัปรงุการ
ใหบ้รกิารอยา่งเรง่ด่วนทีสุ่ด ไดแ้ก่ จ านวนสาขาและจ านวนเครือ่ง ATM ควรเพิม่ขึน้ คดิเป็นรอ้ย
ละ 41.70 รองลงมาไดแ้ก่ กระบวนการในการใชบ้รกิารมคีวามรวดเรว็มากขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 
30.90 Service Mind ของพนกังานใหบ้รกิาร คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 และ อื่นๆ คดิเป็นรอ้ยละ 
3.40 ตามล าดบั 
 

 

 

เพศ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ชาย 50 40.7 40.7 40.7 

หญงิ 73 59.3 59.3 100.0 

Total 123 100.0 100.0  
 

อายุ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 21-30 ปี 71 57.7 57.7 57.7 

31-40 ปี 32 26.0 26.0 83.7 

41-50 ปี 19 15.4 15.4 99.2 

51-60 ปี 1 .8 .8 100.0 

Total 123 100.0 100.0  
 

สถานภาพ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid โสด 89 72.4 72.4 72.4 

สมรส 31 25.2 25.2 97.6 

หมา้ย 3 2.4 2.4 100.0 

Total 123 100.0 100.0  
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การศกึษา 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid มธัยมปลาย/ปวช. หรอื
ต ่ากว่า 

4 3.3 3.3 3.3 

ปวส/อนุปรญิญา 6 4.9 4.9 8.1 

ปรญิญาตร ี 86 69.9 69.9 78.0 

ปรญิญาโท 26 21.1 21.1 99.2 

ปรญิญาเอก 1 .8 .8 100.0 

Total 123 100.0 100.0  

 

 

อาชพี 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid นกัเรยีน 10 8.1 8.1 8.1 

ขา้ราชการ 1 .8 .8 8.9 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 21 17.1 17.1 26.0 

พนกังาน / ลกูจา้ง
เอกชน 

84 68.3 68.3 94.3 

ธุรกจิส่วนตวั 2 1.6 1.6 95.9 

พ่อบา้น/แมบ่า้น 1 .8 .8 96.7 

อื่นๆ 4 3.3 3.3 100.0 

Total 123 100.0 100.0  
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รายได้ 

 
 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10000 
บาท 

21 17.1 17.1 17.1 

10001-20000 บาท 66 53.7 53.7 70.7 

20001-30000 บาท 21 17.1 17.1 87.8 

30001-40000 บาท 6 4.9 4.9 92.7 

40001-50000 บาท 4 3.3 3.3 95.9 

50001 บาทขึน้ไป 5 4.1 4.1 100.0 

Total 123 100.0 100.0  
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ส่วน 2 1-1 123 1 5 3.67 .773 

ส่วน 2 1-2 123 1 5 3.14 .862 

ส่วน 2 1-3 123 1 5 3.02 .834 

ส่วน 2 1-4 123 1 34 3.71 2.885 

ส่วน 2 2-1 123 1 5 3.40 .755 

ส่วน 2 2-2 123 1 5 3.35 .810 

ส่วน 2 3-1 123 1 5 3.02 .927 

ส่วน 2 3-2 123 1 5 3.10 .918 

ส่วน 2 4-1 123 1 5 3.45 .851 

ส่วน 2 4-2 123 1 5 3.26 .904 

ส่วน 2 5-1 123 1 5 3.13 .941 

ส่วน 2 5-2 123 1 31 3.46 2.668 

ส่วน 2 5-3 123 1 33 3.59 2.834 
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ส่วน 2 5-4 123 1 5 3.30 .905 

ส่วน 2 6-1 123 1 5 3.53 .772 

ส่วน 2 6-2 123 1 5 3.14 .917 

ส่วน 2 6-3 123 1 5 3.04 .843 

ส่วน 2 7-1 123 1 5 3.28 .771 

ส่วน 2 7-2 123 1 5 3.20 .765 

ส่วน 3-1 123 2 5 4.25 .648 

ส่วน 3-2 123 2 5 4.24 .666 

ส่วน 3-3 123 1 5 3.30 .877 

ส่วน 3-4 123 1 5 3.52 .881 

ส่วน 3-5 123 1 5 3.02 .854 

ส่วน 3-6 123 1 5 3.64 .780 

ส่วน 3-7 123 1 5 3.80 .981 

รวม21 123 1 11 3.39 .978 

รวม22 123 1 5 3.37 .679 

รวม23 123 1 5 3.06 .843 

รวม24 123 1 5 3.35 .804 

รวม25 123 1 10 3.37 1.199 

รวม26 123 1 5 3.24 .763 

รวม27 123 1 5 3.24 .717 

รวม31 123 2 5 3.68 .582 

รวม2 123 1 5 3.30 .640 

Valid N (listwise) 123     
 

 

 

 

 

 



 

ภาคผนวก ค 
 

แนวทางในการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน (ส านักงานใหญ่) 
 

แนวทางในการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน 
1. จดุแขง็และจดุอ่อนของธนาคารออมสนิ 
2. โอกาสและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสนิ 
3. แนวทางในการแกป้ญัหาจดุอ่อนและอุปสรรคทีม่ ี ต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของธนาคาร

คอือะไร 
4. นโยบายการสรา้งความพงึพอใจของลกูคา้ทีม่ต่ีอการบรกิารของธนาคารคอือะไร 
5. นโยบายในการเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารออมสนิเป็นอยา่งไร  
6. ผูบ้รหิารมจีดุมุง่หมายในการ Focus พฒันาธนาคารออมสนิไปในทศิทางใด 

 
แบบสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร 

1. สภาพการแขง่ขนั ของธุรกจิสถาบนัการเงนิ เป็นอยา่งไร  และท่านคดิว่าในปจัจบุนั
ธนาคารแต่ละแห่งเน้นการแขง่ขนัดา้นใดมากทีสุ่ด 

2. ปจัจยัแห่งความส าเรจ็ของการท าธุรกจิ  และความสามารถในการแขง่ขนัทางดา้น
การตลาดของธนาคารออมสนิคอือะไร 

3. หลงัจากการปรบัปรงุภาพลกัษณ์ธนาคารในปี 2549 ทีผ่่านมา ท่านคดิ ว่าปจัจบุนั
ธนาคารออมสนิมภีาพลกัษณ์เป็นอยา่งไร 

4. แนวโน้มพฤตกิรรมของลกูคา้ และความพงึพอใจทีม่ต่ีอธนาคารออมสนิม ี ลกัษณะเป็น
อยา่งไร 

5. เป้าหมายและแผนกลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิของธนาคารเป็นอยา่งไร 
 



 

ภาคผนวก ง 
สรปุผลการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารธนาคารออมสิน ส านักงานใหญ่  

 
 1. นาย ก. ต าแหน่งหวัหน้าส่วนพฒันาคณุภาพการให้บริการ  ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑ์
และช่องทางบริการ  สายงานพฒันาผลิตภณัฑเ์งินฝาก สินเช่ือ และบริการ                    
กลุ่มการตลาด  
 สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 เวลา 13.00 น. 
 จดุแขง็และจดุอ่อนของธนาคารออมสิน 
        จดุแขง็ของธนาคาร คอื  บุคลากรขององคก์รค่อนขา้งมคีวามจงรกัภกัดใีนตวัองคก์รมาก  
ผูบ้รหิารของธนาคารในปจัจบุนั มทีศันคตทิีเ่ป็น การแขง่ขนัใน เชงิรกุมากขึน้ ท าใหธ้นาคาร
สามารถกา้วไปสู่ธุรกจิใหม่ๆ  ได้  ธนาคารออมสนิมคีวามชดัเจนในเรือ่งการมฐีานะทางการเงนิที่
ม ัน่คง  มรีฐับาลเป็นประกนั และไมเ่คยประสบปญัหาในเรือ่งการเงนิเหมอืนกบัธนาคารพาณชิย์
หลายแห่งทีเ่คยประสบปญัหามา แลว้ในอดตี ธนาคารออมสนิมฐีานลกูคา้ทีม่ ัน่คง มี ผลติภณัฑ์
สลากออมสนิ เงนิ ฝากสงเคราะหช์วีติ นอกจากนัน้ธนาคารออมสนิ ยงัมคีวามไดเ้ปรยีบธนาคาร
พาณชิย ์ในเรือ่งของ กฎระเบยีบ กฎเกณฑ ์เพราะเป็นธนาคารเฉพาะกจิ จดัตัง้โดย
พระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ ท าใหม้คีวามคล่องตวัในเรือ่งของการท างาน  
 จดุอ่อนของธนาคาร  คอื ธนาคารออมสนิมวีตัถุประสงค์ เพื่อการออม ดงันัน้ การทีธ่นาคาร
จะขยบัไปสู่ ผลติภณัฑ์ทางการเงนิอื่นๆ หรอืแนวทางการด าเนินงานแบบอื่นๆ เช่น ธุรกจิดา้น
แฟตตอริง่ ธุรกจิระหว่างประเทศ ปจัจบุนัธนาคารถอืว่า ยงัไมม่คีวามช านาญ เพยีงพอ ส่วนธุรกจิ
สนิเชื่อในปจัจบุนัธนาคารไมไ่ดมุ้ง่เน้นลกูคา้รายใหญ่ ไมไ่ดมุ้ง่เน้นสนิเชื่อธุรกจิ จงึท าให้ Port ไม่
โตเหมอืนธนาคารกสกิร กรงุเทพ ไทยพาณชิย ์เป็นตน้ เนื่องจากนโยบายทีธ่นาคารไดร้บัจาก
รฐับาล  นัน่คอืการมุง่เน้นลกูคา้รายยอ่ย  ธนาคาร ยงัไมม่เีทคโนโลยทีีส่ามารถ สนบัสนุน การ
ท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมาก ถงึแมว้่า ปจัจบุนัธนาคารจะ Implement ระบบ CBS (Core 
Banking Systems) แลว้กต็าม รวมถงึการขาดระบบงานอนุมตัสินิเชื่อ (Loan Origination) 
นอกจากนี้บุคลากรส่วนใหญ่ทีม่คีวามรกัองคก์รมาก (Loyalty) เนื่องดว้ยนโยบาย สภาพการจา้ง
งาน ท าใหบุ้คลากรของธนาคาร ถงึแมว้่ามใีจรกัองคก์ร แต่มบีางส่วนเป็นคนทีไ่ม ่Active ในการ
ท างาน  และธนาคารกค็่อนขา้งจะไมม่ี แรงผลกัดนัใหค้น กลุ่มนี้ สร้างงานใหเ้ตม็มลูค่ากบัสิง่ที่
ไดร้บัจากธนาคารไป  และจดุอ่อนทีส่ามารถเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจนคอืเรือ่งของจ า นวนสาขาและ
เครือ่ง ATM ซึง่มปีรมิาณน้อยมาก  ท าใหล้กูคา้ยงัไมไ่ดร้บัความสะดวกในการมาท าธุรกรรม
ทางการเงนิ   
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โอกาสและอปุสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน  
 โอกาสของธนาคาร คอื นโยบายของรฐับาลที่ ตอ้งการกระตุน้เศรษฐกจิผ่านการ ให้บรกิาร
ของธนาคารออมสนิ เนื่องดว้ยสภาพเศรษฐกจิปจัจบุนัเป็นระบบทุนนิยม เน้นการบรโิภคมากขึน้ 
มกีารออม การกระตุน้การบรโิภค ท าใหธ้นาคารสามาร ถออกผลติภณัฑท์างการเงนิออกมา เพื่อ
สนบัสนุนกลุ่มลกูคา้ที่ ตอ้งการได ้ และจากการทีป่ระเทศไทยเกดิ ภาวะภยัทางธรรมชาตทิ าให้
ความตอ้งการสนิเชื่อ เพื่อการอุปโภคบรโิภค สนิเชื่อเอนกประสงค ์หรอืซ่อมแซมทีอ่ยูอ่าศยั มี
ความตอ้งการมากขึน้ 
 อุปสรรคของธนาคาร  คอื กลุ่มลกูคา้ของธ นาคารถอืว่าเป็นกลุ่มลกูคา้ทีม่คีวามเสีย่ง ซึง่
อาจท าใหธ้นาคารเกดิปญัหาในเรือ่งของ NPLs ในภายหลงัได ้ 

แนวทางในการแก้ปัญหาจดุอ่อนและอปุสรรคท่ีมีต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารคืออะไร 
 แนวทางแกไ้ขจดุอ่อนของธนาคาร คอื  การน า เทคโนโลยี มาใชใ้นการปฏบิตังิาน  มกีาร
จดัซื้อระบบงานอนุมตัสินิเชื่อ (Loan Origination) เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นสนิเชื่อมี
ประสทิธภิาพมากขึน้ การอนุมตัสินิเชื่อมคีวาม รวดเรว็มากขึน้ และการแกป้ญัหาเรือ่ง บุคลากร
โดยการ จดัให้มกีารพฒันาบุคลากรดว้ยการจดัอบรมอยา่งเป็นหลกัสตูร โดยเฉพาะพนกังาน
สาขาทีใ่หบ้รกิารลกูคา้ โดยจดัใหม้มีาตรฐานเหมอืนกนัทุกสาขา และมกีารประเมนิผลสาขาดว้ย 
 แนวทางแกไ้ขอุปสรรคของธนาคาร คอื การปรบัปรงุหลกัเกณฑ ์และขัน้ตอนในการอนุมตัิ
สนิเชื่อใหม้หีลกัเกณฑท์ีเ่ขม้งวดมากขึน้ และมกีารพฒันาการตดิตามหนี้คา้ งช าระทีเ่ป็นระบบ
มากขึน้  

นโยบายการสร้างความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อการบริการของธนาคารคืออะไร 
 ศกึษาความตอ้งการของลกูคา้และพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิาร  เช่น ความรวดเรว็ ความ
ถูกตอ้งในการท ารายการ ความสะดวกสบายในการมาตดิต่อกบัธนาคาร การมพีนกังานที่
ใหบ้รกิารแบบ Service Mind มกีารจดัสรรพืน้ทีท่ างานใหเ้ป็นสดัส่ วน สะดวกต่อการมาใช้
บรกิารของลกูคา้ รวมถงึการพฒันาดา้นเทคโนโลย ีทัง้ในเรือ่งของระบบงาน และอุปกรณ์ เช่น ตู ้
ATM / CDM / Update Passbook และระบบงานทีใ่ชใ้นการท าธุรกรรม  

นโยบายในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารออมสินเป็นอย่างไร  
 ดว้ย Segment ของลกูคา้ธนาคาร เกิ นกว่า 80% เป็นลกูคา้รายย่อย ส่วนทีเ่หลอืจะเป็น
ภาคธุรกจินโยบายในการเพิม่ส่วนแบ่งตลาดม ี 2 ดา้นหลกัๆ คอื 1.การรกัษาฐานลกูคา้เดมิ โดย
มุง่สรา้งความจงรกัภกัดใีหเ้กดิกบัลกูคา้ (Loyalty) 2.การเพิม่ลกูคา้ใหม ่เนื่องจากธนาคารไม่
สามารถอยูไ่ดก้บักลุ่มลกูคา้เดมิๆ ตลอด ไปได้ ธุรกจิธนาคารตอ้งมกีารปรบัตวั กลุ่มลกูคา้ใหม่
ธนาคารตอ้งมุง่เน้นไปดว้ยกบั กลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นเชงิธุรกจิ   
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ผูบ้ริหารมีจดุมุ่งหมายในการ Focus พฒันาธนาคารออมสินไปในทิศทางใด 
 ธนาคารตอ้งปรบัตวัให้ ทนักบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เป็นไปตามทศิทางการแขง่ขนั โดย
เริ่มจากการพฒันาธนาคารใหเ้ท่าทนักบัธนาคารพาณชิย ์แต่กย็งัตอ้งค านึงถงึศกัยภาพของ
องคก์รดว้ย โดยการส ารวจตวัเราเองก่อน เนื่องดว้ยบทบาทหน้าทีข่องแต่ละองคก์รต่างกนั  และ
มกีารใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ เช่น Internet Banking / Mobile Banking  
         

 2. นาย ข . ต าแหน่งหวัหน้ าส่วนกลยทุธกิ์จการสาขา  ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละ
ช่องทางบริการ สายงานพฒันาผลิตภณัฑเ์งินฝาก สินเช่ือ และบริการ กลุ่มการตลาด  
 สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. 
 จดุแขง็และจดุอ่อนของธนาคารออมสิน 
 จดุแขง็ของธนาคารออมสนิ คอื การทีธ่นาคารมฐีานลกูคา้จ า นวนมาก ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อาชพี โดยเฉพาะลกูคา้รายยอ่ยและฐานราก และสามารถรกัษาการเจรญิเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเนื่อง 
นอกจากนัน้ ธนาคารออมสนิก่อตัง้โดยพระราชบญัญตัธินาคารออมสนิ ซึง่เปิดโอกาสใหธ้นาคาร
สามารถประกอบธุรกจิทีธ่นาคารพาณชิยไ์มส่ามารถท าได ้เช่น ธุรกจิประกนัชวีิ ต (เงนิฝาก
ประเภทสงเคราะหช์วีติ) และธนาคารออมสนิยงัมผีลติภณัฑเ์งนิฝากประเภทสลากออมสนิพเิศษ
ทีส่ามารถระดมเงนิฝากไดอ้ยา่งรวดเรว็ และถอืไดว้่าเป็นผลติภณัฑท์างการเงนิทีไ่ดร้บัความ
นิยมเป็นอยา่งมาก  
 จดุอ่อนของธนาคารออมสนิ คอื ธนาคารขาดความต่อเนื่องในการตอบสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ในการทีจ่ะรกัษาลกูคา้เก่าไวต้ลอดอายขุองลกูคา้ได ้เนื่องจากธ นาคารออมสนิมเีงนิ
ฝากส าหรบัเดก็ แต่เมือ่ลกูคา้โตขึน้มาในช่วงของวยัท างานกจ็ะขาดการตดิต่อกบัธนาคารออม
สนิ และลกูคา้กลุ่มนี้จะกลับมาใชบ้รกิารของธนาคารออมสนิอกีครัง้ เมือ่ถงึวยัเกษยีณแล้ว ซึง่ท า
ใหธ้นาคารขาดความต่อเนื่องในการใหบ้รกิารลกูคา้ในช่วงของวยัท างานไป นอกจากนัน้ธนาคาร
ยงัขาดผลติภณัฑแ์ละบรกิาร หรอืช่องทางการบรกิารทีห่ลากหลาย เพื่อเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียม
ใหก้บัธนาคาร 

โอกาสและอปุสรรคท่ีมีผลต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของธนาคารออมสิน  
 โอกาสของธน าคารออมสนิ คอื นโยบายประชาภวิฒัน์ ของรฐับาล  โดยใหธ้นาคารเป็น
ผูด้ าเนินการกระตุน้เศรษฐกจิผ่านช่องทางของธนาคาร ซึง่ถอืเป็นโอกาสใหธ้นาคารขยาย
ช่องทางสนิเชื่อ และขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มลกูคา้ฐานรากทีม่ากยิง่ขึน้ และประกอบกบั
ธนาคารพาณชิยท์ีม่คีวามเขม้งวดในการปล่อย สนิเชื่อทีม่ากขึน้ ท าใหก้ารปล่อยสนิเชื่ออาจไม่
ต่อเนื่อง ท าใหภ้าคเอกชนบางส่วนไดห้นัมาใชบ้รกิารจากธนาคารออมสนิ เพื่อเสรมิสภาพคล่อง 
 อุปสรรค ของธนาคารออมสนิ  คอื การหดตวัของเศรษฐกจิในระดบัโลก ซึง่มผีลกระทบ
ต่อเนื่องมายงัประเทศไทย ท าใหก้ารขยายตวัสนิเชื่อธุรกจิ หรื อการลงทุนในประเทศลดลงไป 
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นอกจากนัน้การทีภ่าวะเศรษฐกจิถดถอยอาจท าใหค้วามสามารถในการช าระหนี้ของลกูคา้เก่า
ของธนาคารลดต ่าลง  
 แนวทางในการแก้ปัญหาจดุอ่อนและอปุสรรคท่ีมีต่อการพฒันาภาพลกัษณ์ของ
ธนาคารคืออะไร 
 ธนาคารไดก้ าหนดยทุธศาสตรใ์นการด าเนินงานของธนาคารออมสนิ เพื่อ แกป้ญัหา
จดุอ่อนและอุปสรรค ดงันี้ 
 ยทุธศาสตรก์ารขยายกลุ่มลกูคา้  โดยมกีารพฒันาสนิเชื่อที่ เน้นกลุ่มลกูคา้รายยอ่ยมากขึน้ 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของลกูคา้ เช่น สนิเชื่อเพื่อพฒันากลุ่มอาชพี เป็นตน้ และ
ธนาคารยงัตอ้งรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ไวอ้ยา่งต่อเนื่อง  โดยมีการน าเสนอผลติภณัฑ ์
บรกิาร ทีต่อบสนองความตอ้งการและสามารถส่งเสรมิให้ ลกูคา้สามารถ ใชบ้รกิารของธนาคาร
ต่อไปตลอดช่วงอายขุองลกูคา้ 
 ยทุธศาสตรใ์นการเสรมิสรา้งศกัยภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัฐานราก  โดย
ธนาคารจะยงัคงบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพฒันาโดยการช่วยเหลื อชุมชน และสนบัสนุน
โครงการเชงิสงัคมในดา้นต่างๆ (CSR) และมกีารเชื่อมโยงธุรกจิของธนาคารเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิ
จติส านึกในการด าเนินชวีติและการประกอบการทีค่ านึงถงึสงัคม  
 ยทุธศาสตรก์ารส่งเสรมิการออม และการสรา้งวนิยัทางการเงนิ  โดยรณรงคใ์หก้ลุ่มลกูคา้
เหน็ถงึประโยชน์ข องการออม ผ่านทางสื่อต่างๆ และมกีารจดักจิกรรมรว่มกบัหน่วยงานทัง้
ส่วนกลางและทอ้งถิน่ ใหเ้กดิจติส านึกและเกดิพฤตกิรรมการออม และมกีารจดักจิกร รมการออม
ในวาระส าคญั เช่น วนัออมแห่งชาต ิหรอื วนัเดก็แห่ง ชาต ิเป็นตน้ นอกจากนัน้ธนาคารยงัจะ
ขยายการออมดว้ยการเปิดธนาคารตามโรงเรยีนต่างๆ และจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิสมัพนัธภาพ
กบัโรงเรยีน และนกัเรยีนอยา่งต่อเนื่อง  

 ยทุธศาสตรก์ารเพิม่ประสทิธิ ภาพของธนาคาร และเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั
ของธนาคาร  อนัไดแ้ก่การเพิม่ช่อ งทางการใหบ้รกิารใหม่ๆ  โดยเน้นความทนัสมยั รวมถงึการ
เปิดสาขาในหา้งสรรพสนิคา้ / การเปิดให้บรกิาร Internet Banking / การใช ้Mobile Banking 
หรอืช่องทางอื่นๆ โดยมกีารใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาผสมผสาน ในการใหบ้รกิาร ซึง่จะช่วยเพิม่
ภาพลกัษณ์ของธนาคารใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ ขึน้ และสามารถเขา้ถงึตวัลกูคา้ไดอ้ยา่ง
รวดเรว็  
 นโยบายการสร้างความพึงพอใจของลกูค้าท่ีมีต่อการบริการของธนาคารคืออะไร  
 ธนาคารจะใหค้วามส าคญักบัคุณภาพการใหบ้รกิารของลกูคา้มากยิง่ขึน้ โดยการลด
กระบวนการในการใหบ้รกิารใหส้ัน้ลง ท าใหล้กูคา้ไดร้บับรกิารที่ รวดเรว็ขึ้น นอกจากนัน้ยงัมกีาร
ใชเ้ทคโนโลยชี่วยใหธ้นาคารสามารถทีจ่ะเขา้ถงึลกูคา้ไดโ้ดยใชช้่องทาง Internet หรอื Mobile 
รวมถงึการเพิม่ช่วงเวลาในการใหบ้รกิารส าหรบัธนาคารออมสนิสาขา  
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นโยบายในการเพ่ิมส่วนแบ่งการตลาดของธนาคารออมสินเป็นอย่างไร  
 ธนาคารไดแ้บ่งกลุ่มลกูคา้ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คอื กลุ่มลกูคา้บุคคล และกลุ่มลกูคา้ธุรกจิ 
โดยธนาคารจะมกีารออกผลติภณัฑใ์หเ้ขา้ถงึ และเหมาะสมกบัลกูคา้แต่ละกลุ่มมากยิง่ขึน้ 
โดยเฉพาะกลุ่มลกูคา้รายยอ่ย ธนาคารจะมกีารออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ  ทีค่วบคู่ไปกบัการส่งเสรมิ
เศรษฐกจิฐานรากของภาครฐั เพื่อใหก้ระจา ยเขา้กบักลุ่มลกูคา้รายยอ่ยมากยิง่ขึน้ ส าหรบักลุ่ม
ลกูคา้ธุรกจิ ธนาคารจะมกีารออกผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสมกบัธุรกจิทีภ่าครฐัใหก้ารสนบัสนุน และ
เป็นกลุ่มธุรกจิทีส่ามารถช่วยในการพฒันาประเทศได ้

ผูบ้ริหารมีจดุมุ่งหมายในการ Focus พฒันาธนาคารออมสินไปในทิศทางใด  
 ธนาคารควรใ หก้ารสนบัสนุนธุรกจิทีช่่วย เป็นมติรกบั สิง่แวดลอ้ม ช่วยเหลอืสงัคม  ชุมชน 
และงดเวน้การใหส้นิเชื่อกบัธุรกจิทีก่่อใหเ้กดิปญัหาต่อสงัคม ซึง่ในระยะยาวจะส่งผลให้
ผูป้ระกอบการทีป่ระกอบธุรกจิทีเ่ป็นโทษต่อสงัคม ไมม่สีภาพคล่องและไมส่ามารด าเนินธุรกจิ
ต่อไปได ้ 
 
 3. นาย ค . ต าแหน่งผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาผลิตภณัฑแ์ละช่องทางบริการ  สายงาน
พฒันาผลิตภณัฑเ์งินฝาก สินเช่ือ และบริการ กลุ่มการตลาด 
 สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2554 เวลา 14.00 น. 

สภาพการแข่งขนัของธรุกิจสถาบนัการเงินเป็นอย่างไร และท่านคิดว่าในปัจจบุนั 
ธนาคารแต่ละแห่งเน้นการแข่งขนัด้านใดมากท่ีสดุ 
 สภาพการแขง่ขนัของธุรกจิสถาบนัการเงนิในปจัจบุนัมกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงมากขึน้ 
สถาบนัการเงนิแต่ละแห่งเน้นการแขง่ขนัในดา้นของอตัราดอกเบีย้ และบรกิารทีห่ลากหลาย 
เพื่อทีจ่ะเขา้ถงึความตอ้งการของลกูคา้ใหม้ากทีสุ่ด ในแต่ละ Life Style ของลกูคา้  โดยมทีัง้
ผลติภณัฑด์า้นสนิเชื่อ เงนิฝาก ทีส่อดคลอ้งไปกบัวงจรชวีติของลกูคา้ โดยจะมกีลุ่มลกูคา้ที่
หลากหลายมากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้ธนาคารแต่ละแห่งกย็งัพฒันาบรกิารทางการเงนิอกีมากมาย 
เพื่อเป็นช่องทางในการเพิม่รายไดค้่าธรรมเนียมใหก้บัธนาคาร และมกีารเน้นการท า Cross 
Selling ระหว่างผลติภณัฑต่์างๆ  
 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการท าธรุกิจ และความสามารถในการแข่งขนัทางด้าน
การตลาดของธนาคารออมสินคืออะไร 
 ธนาคารออมสนิมภีาพลกัษณ์ทีเ่ขม้แขง็ในการเป็นธนาคารทีช่่วยเหลอืชุมชน และ
สนบัสนุนโครงการเชงิสงัคมในดา้นต่างๆ ของประเทศ ทัง้โครง การทีเ่กีย่วเนื่องกบัชุมชน เช่น 
ธนาคารชุมชน กองทุนหมูบ่า้น หรอื กองทุน SML ต่างๆ ซึง่ธนาคารไดเ้ขา้ไปช่วยเหลอืสงัคมใน
การสนบัสนุนเรือ่งเงนิทุน และสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ ของชุมชนได ้ 
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 นอกจากนัน้ในระดบัตวับุคคล ธนาคารยงัมสีนิเชื่อเพื่อพฒันากลุ่มอาชพีต่างๆ ทีเ่ข้ าไป
ช่วยเหลอืประชาชนในระดบัฐานราก ใหส้ามารถมสีภาพคล่องในการด ารงชวีติ และมคีุณภาพ
ชวีติทีด่ขี ึน้  
 หลงัจากการปรบัปรงุภาพลกัษณ์ธนาคารในปี 2549 ท่ีผา่นมา ท่านคิดว่าปัจจบุนั
ธนาคารออมสินมีภาพลกัษณ์เป็นอย่างไร 
 ปจัจบุนัน้ีถอืไดว้่าธนาคารออมสนิมภีาพลกัษณ์ทีท่นัสมยั มากขึน้เมือ่เทยีบกบัธนาคาร
ออมสนิในยคุทีผ่่านมา แต่เดมิธนาคารออมสนิมภีาพลกัษณ์ เป็นธนาคารส าหรบัเดก็และเยาวชน 
แต่ทีผ่่านมาธนาคารมกีลุ่มลกูคา้ทีเ่ป็นขา้ราชการ กลุ่มวยัท างาน และกลุ่มฐานราก ไดม้าใช้
บรกิารของธนาคารมากขึน้  
 แนวโน้มพฤติกรรมของลกูค้า และความพึงพอใจท่ีมีต่อธนาคารออมสินมี ลกัษณะ
เป็นอย่างไร 
 คาดว่าลกูคา้จะมแีนวโน้มทีม่คีวามพงึพอใจกบัธนาคารออมสนิมากขึน้กว่าเดมิ เนื่องจาก
ปจัจบุนัธนาคารไดด้ าเนินการเรง่การขยายสาขาทีท่ าการใหค้รอบคลุมพืน้ทีม่ากยิง่ขึน้ , การ
ตดิตัง้เครือ่ง ATM, การเพิม่ช่องทางในการบรกิาร , การมุง่พฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิที่
หลากหลาย ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย มากยิง่ขึน้ นอกจากนัน้กลุ่มลกูคา้วยั
หนุ่มสาว ทีม่คีวามทนัสมยั ยงัสามารถทีจ่ะใชบ้รกิารของธนาคารออมสนิผ่านทาง Internet 
Banking หรอื Mobile Banking ได ้เพื่อเพิม่ความสะดวกในการใชบ้รกิาร  

เป้าหมายและแผนกลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจของธนาคารเป็นอย่างไร  
 เป้าหมายของธนาคารออมสนิ คอื การขยายกลุ่มลกูคา้เป้าหมาย การเสรมิสรา้งศกัยภาพ
ทางเศรษฐกจิ สงัคมระดบัฐานราก และสิง่แวดลอ้มของชุมชน ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
การส่งเสรมิการออมและสรา้งวนิยัทางการ เงนิ และการเพิม่ประสทิธภิาพและขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนั 
 กลยทุธใ์นการด าเนินธุรกจิของธนาคาร คอื กลยทุธก์ารพฒันาผลติภณัฑเ์งนิฝากให้
หลากหลายมากยิง่ขึน้ ใหส้ามารถน าไป Matching กบัผลติภณัฑร์ปูแบบอื่นๆ ของธนาคารได ้
เช่น ผลติภณัฑส์นิเชื่อ เป็นตน้ เพื่อตอบสนองความ ตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ยา่งครบถว้น และยงั
สามารถรกัษาส่วนแบ่งทางการตลาดทัง้เงนิฝากและสนิเชื่อของธนาคารได ้รวมถงึการขยายฐาน
ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย  
 
4. นาย ง. ต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก  สายงานพฒันาผลิตภณัฑ์
เงินฝาก สินเช่ือ และบริการ กลุ่มการตลาด 
 สมัภาษณ์เม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น. 
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 สภาพการแข่งขนัของธรุกิจสถาบนัการเงินเป็นอย่างไร และท่านคิดว่าในปัจจบุนั
ธนาคารแต่ละแห่งเน้นการแข่งขนัด้านใดมากท่ีสดุ  
 สภาพการแขง่ขนัของธุรกจิสถาบนัการเงนิในปจัจบุนั ต่างมุง่เน้นในเรือ่งของการพฒันา
ผลติภณัฑท์างก ารเงนิเป็นส่วนใหญ่ ไมว่่าจะเป็นเรือ่งอตัราดอกเบีย้ การขยายสาขา การท า
รายการส่งเสรมิการขาย คุณภาพในการใหบ้รกิาร เพื่อใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด รวมถงึ
การมุง่มัน่พฒันาเทคโนโลย ี
  ธนาคารแต่ละแห่งต่างมุง่เน้นในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ เนื่องดว้ย
ผลติภณัฑต่์างๆ ของแต่ละธนาคารต่างกม็คีวามหลากหลายอยูแ่ลว้ ไมว่่าจะเป็นผลติภณัฑเ์งนิ
ฝาก หรอืสนิเชื่อ แต่สิง่ทีแ่ต่ละธนาคารก าลงัแขง่ขนักนัอยูใ่นปจัจบุนักค็อืการใหบ้รกิารลกูคา้ที่
ควบคู่ไปกบัการพฒันาเทคโนโลย ีใหส้ามารถบรกิารลกูคา้ไดอ้ยา่งทัว่ถงึ กวา้งขวางมากขึน้ เช่น 
ช่องทาง Internet, เครือ่ง ATM ทีม่บีรกิารแจง้การท าธุรกรรมผ่านทาง SMS เป็นตน้ 
 ปัจจยัแห่งความส าเรจ็ของการท าธรุกิจ และความสามารถในการแข่งขนัทางด้าน
การตลาดของธนาคารออมสินคืออะไร 
 ปจัจยัแห่งความส าเรจ็และความสามารถในการแขง่ขนั คอืการทีธ่นาคารพจิารณาจดุแขง็
ขององคก์ร และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของกลุ่มลกูคา้ เมือ่เรารูว้่า ธนาคารมจีดุแขง็ดา้นลกูคา้ราย
ยอ่ย และลกูคา้รายยอ่ยมจี านวนมาก  จงึมกีารพฒันาผลติภณัฑท์ัง้เงนิฝาก และสนิเชื่อเพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้รายยอ่ยไดม้ากขึน้ ส่งผลใหค้วามสามารถทา งการ
แขง่ขนัดา้นการตลาดของธนาคารเพิม่ขึน้ 
 หลงัจากการปรบัปรงุภาพลกัษณ์ธนาคารในปี 2549 ท่ีผา่นมา ท่านคิดว่าปัจจบุนั
ธนาคารออมสินมีภาพลกัษณ์เป็นอย่างไร 
 จากเดมิก่อนปี พ .ศ. 2549 ธนาคารออมสนิเป็นธนาคารทีค่่อนขา้งโบราณ ชา้ ล่าสมยั 
และจากการทีธ่นาคารไดท้ าการปรบัปรงุภาพลกัษณ์ใหม่ นัน้คดิว่า สามารถท าใหล้กูคา้จดจ า
ภาพลกัษณ์ใหมไ่ดม้ากยิง่ขึน้ และธนาคารกย็งัไดท้ าการปรบัปรงุภาพลกัษณ์อยา่งต่อเนื่อง 
ไมใ่ช่แค่ตวัอาคารสถานทีอ่ยา่งเดยีว แต่รวมไปถงึการพฒันาระบบงาน การพฒันาระบบ
ปฏบิตังิาน การพฒันาบุคลากร โดยท าในทุกๆ ดา้นไปพรอ้มๆ กนั ซึง่กต็อ้งยอมรบัว่าบางดา้นก็
สามารถพฒันาไดเ้รว็ บางดา้นกต็อ้งอาศยัระยะเวลา 
 แนวโน้มพฤติกรรมของลกูค้า และความพึงพอใจท่ีมีต่อธนาคารออมสินมี ลกัษณะ
เป็นอย่างไร 
 สบืเนื่องจากการทีธ่นาคารไดม้กีารปรบัปรงุภาพลกัษณ์มาอยา่งต่อเนื่อง ท าใหล้กูคา้
ค่อนขา้งมคีวามพอใจกบัธนาคารมากขึน้จากเดมิ ทัง้ในเรือ่งของคุณภาพในการใหบ้รกิาร การที่
ธนาคารมผีลติภณัฑท์างการเงนิทีค่รบวงจรมากขึน้ ท าใหแ้นวโน้มพฤตกิรรมของลกูคา้เกดิ
ความพงึพอใจในการมาใชบ้รกิารของธนาคารมากขึน้ 
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 เป้าหมายและแผนกลยทุธใ์นการด าเนินธรุกิจของธนาคารควรเป็นอย่างไร 
 ตามวสิยัทศัน์ของธนาคารออมสนิ ทีมุ่ง่เป็นธนาคารเพื่อการออม การพฒันาเศรษฐกจิฐาน
ราก โดยก ารก าหนดกลยทุธใ์นการด าเนินงานใหส้นบัสนุน กบัวสิยัทศัน์ของธนาคาร เช่น 
ธนาคารอยากเป็นธนาคารเพื่อการออมดงันัน้กลยทุธท์ีธ่นาคารตอ้งท ากค็อืการมุง่มัน่พฒันา
ผลติภณัฑเ์งนิฝากใหม้คีวามหลากหลาย และตอ้งตรงกบัความตอ้งการของลกูคา้ เพื่อส่งเสรมิให้
เกดิการออมมากขึน้ 



ประวติัผูศึ้กษา 
 

นางสาวนนัทน์ภสั พรอธพิฒัน์กุล   เกดิเมือ่วนัที่  22 ธนัวาคม พ .ศ.2525 ส าเรจ็
การศกึษาปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิบณัฑติ สาขาคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ จากสถาบนัราชภฏัสวนดุสติ  
เมือ่ปีการศกึษา  2547 และไดเ้ขา้ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  สาขาวชิา
การตลาด บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ตัง้แต่ปีการศกึษา 2552 ขณะน้ียงัศกึษา
อยูใ่นหลกัสตูรดงักล่าว  ประสบการณ์ในการท างาน  ปี 2547 – 2552 ธนาคารไทยพาณชิย ์
จ ากดั (มหาชน ) ต าแหน่งพนกังานธนกจิ ปี 2552 ถงึปจัจบุนั ธนาคารออมสนิ ต าแหน่ง
พนกังานปฏบิตักิาร 4 
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