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การตลาด

บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์การตลาด และการจัด การเชิงกลยุทธ์ใ นธุรกิจ
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ : กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) นี้ มี วัตถุประสงค์
คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประเภท สินเชื่อเช่า
ซื้อรถยนต์ใ หม่ ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) 2) เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอกลยุทธ์
ของสิน เชื่อเช่าซื้ อรถยนต์ ประเภท สินเชื่อเช่า ซื้อรถยนต์ใ หม่ ของ ธนาคาร ธนชาต จ ากั ด
(มหาชน) ระเบียบวิธีการศึกษา ได้ออกแบบการวิจัยเป็น แบบบูรณาการ วิธีการศึกษา ข้อมูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้มีการเก็บข้อมูล ทุติยภูมิจากการเก็บข้อมูลจากการค้นคว้าข้อมูล
ของบริษัท และรายละเอีย ดต่างๆ จากเอกสารงานวิ จัย ทฤษฎี ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้องกั บ
เอกสารลูกค้า ตลาดคู่แข่งขัน ข้อมูลจากเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์และสภาวะอุตสาหกรรม สภาวะ
ตลาด และ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยทาการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท
ในระดับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีอานาจในการตัด สินใจ และมีส่วนร่วมในการกาหนด
กลยุทธ์โดยตรง รวมถึงกาหนดนโยบายของบริษัทโดยรวมที่เหมาะสมสาหรับธุรกิจด้านสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ รวมทั้งสัมภาษณ์พนักงานสินเชื่อเช่าซื้อซึ่งดูและดีลเลอร์ และสัมภาษณ์ ลูกค้า
ที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ของธนาคารธนชาต โดยการใช้รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากนั้น จึงน าข้อมูลทั้งสองมาทาการวิเคราะห์ โดยใช้ทฤษฏีกระบวนการจัด การเชิงกลยุทธ์
(Strategic Management Process) ในการสรุปประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ประมวลผล เพื่ อสรุป ประมวลผลกลยุท ธ์ทั้งสามระดั บ คื อ กลยุทธ์ ระดับ องค์ก ร

จ

กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ผลการศึกษา พบว่า 1) กลยุทธ์ระดับองค์กร
คือ กลยุทธ์การเติบโต โดยอาศัยจุดแข็งของธนาคารธนชาตที่คู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนแบบได้
เพื่อเป็น การรักษาส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ไว้ 2) กลยุทธ์ระดับธุรกิจ คือ กลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่าง โดยการใช้จุดแข็งของธนาคารธนชาต ต่อยอดในการสร้างความแตกต่าง
ในผลิตภัณฑ์และบริ การที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บ ริโภคได้อย่างครบ
วงจรและการบริการที่ มีประสิท ธิภาพและสามารถสร้า งความประทับ ใจแก่ผู้บ ริโภคท าให้เกิ ด
ประสบการณ์ที่ ดีแ ละต้ องการที่จ ะกลับ มาใช้บ ริก ารอี กและการบอกต่ อถึง ผลิ ตภั ณฑ์แ ละการ
บริการที่มีประสิทธิภ าพ 3) กลยุทธ์ระดับ หน้าที่ คือ กลยุทธ์ ทางการตลาด คือ กลยุทธ์ส่วน
ประสมทางการตลาดเป็น ตัวแปรที่สาคัญทางการตลาด เพื่อใช้ใ นการตอบสนองความต้องการ
และความพึ งพอใจให้กับผู้บริโภค รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับคู่ค้าและผู้บริโภค
(CRM) เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภคได้ ตรงจุด ให้มากที่สุด ที่เป็นการเพิ่ม
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้มากขึ้นบริโภคเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ใ ห้มีความภักดีกับ
ธนาคารธนชาตและกลับมาใช้บริการอีกและการเพิ่มลูกค้ารายใหม่ให้กับธนาคารธนชาตด้วย
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บทที่ 1
บทนำ
1. องค์กร และลักษณะธุรกิจขององค์กร
1.1 ชื่อองค์กร
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
1.2 ภำพรวมองค์กร
บริ ษั ท ทุ น ธนชาต จ ากั ด (มหาชน ) “บริ ษั ท ฯ” ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจาก
กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจประเภทเงินทุนและหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2517 ในชื่อ บริษัท
ลีกวงมิ้ง ทรัสต์ จากัด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนชาติ จากัด ในปี 2523
โดยมุ่งเน้นธุรกิจเงินทุนและบริการทางการเงินอื่นๆ อย่างครบวงจรผ่านทางบริษัทในกลุ่ม
ในปี 2548 บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังโดยผ่านทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทย “ธปท.” ให้ด าเนิ น การปรับโครงสร้ างการประกอบธุร กิจของกลุ่ม ธนชาต ตาม
นโยบายสถาบันการเงิน 1 รูปแบบของกระทรวงการคลังโดยได้ทาการโอนธุรกรรมเงินฝากและ
สินเชื่อทั้งหมดไปยังธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม
ส่งผลให้ธนาคารธนชาต เป็นเพียงบริษัทแห่งเดียวในกลุ่มธนชาตที่ด าเนินธุรกิจสถาบันการเงิน
โดย บริษัทฯ ได้คืน ใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุนให้แก่กระทรวงการคลังในระหว่างปี 2549
ซึ่งส่งผลให้ บริษัทฯ เปลี่ยนสถานะจากบริษัทเงินทุนเป็นบริษัทมหาชนจากัด ที่เป็นบริษัทแม่ของ
กลุ่มธนชาต (Holding Company) พร้อมทั้งได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น บริษัท ทุนธน
ชาต จากัด (มหาชน)
บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทาง
การเงินธนชาต ซึ่งบริษัทในกลุ่มธนชาต จัดแบ่งประเภทการประกอบธุรกิจ ออกเป็นสองกลุ่ม 1)
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ การเงิ น ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ธุ ร กิ จ บริ ห ารสิ น ทรั พ ย์ ธุ ร กิ จ
หลักทรัพย์ ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีสซิ่ง และ 2) ธุรกิจสนับสนุน ที่ประกอบด้วย ธุรกิจโบรกเกอร์
ธุรกิจบริการ ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา ธุรกิจการพัฒนาฝึกอบรม ที่ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่
ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและการดาเนินงานอย่างชัดเจน ในส่วนของ
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ช่องทางการบริการทางการเงิน ของกลุ่มจะผ่านเครือ ข่ายและช่ องทางการบริการของ
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) “ธนาคารธนชาต” เป็นหลักตามแนวทางส่งเสริมของทางการที่
กากับดูแล
1.3 อุตสำหกรรมและธุรกิจหลักขององค์กร
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) เดิมเป็นสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ
บริษัทเงินทุน เอกชาติ จากัด(มหาชน) มีสานักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ 900 อาคารต้นสนทาวเวอร์
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ได้
เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2545 ภายใต้ใ บอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์แบบ
จากัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้นได้รับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ จาก
กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2547 และได้เปิด ให้บริการด้านการเงินทุกรูปแบบ โดยมี
ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์เป็นธุรกิจหลัก
วิสัยทัศน์
การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความ
เป็น เลิ ศให้แ ก่ผลิตภั ณฑ์และบริการจากความร่วมมือ ของทุ ก บริษัท ภายในกลุ่ม และสามารถ
ตอบสนองทุกความต้องการทางการเงิน
พันธกิจ
พันธกิจต่อลูกค้า
มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของแต่ละธุรกิจให้
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินทั้งด้านผลิตภัณฑ์
และบริ ก ารที่ ผ นวกรวมบริ ก ารทางการเงิ น ของต่ า งธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม เข้ า ด้ ว ยกั น เพื่ อ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และทาให้ลูกค้าเกิด ความพึงพอใจสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและ
จริยธรรม
พันธกิจต่อคู่แข่งขัน
เคารพในการแข่งขันอย่างใสสะอาด โปร่งใส และจะไม่ทาการแข่งขันโดยการใส่
ร้ายคู่แข่งขัน ไม่ว่าจะด้วยประการใดๆ รวมทั้งจะทาการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ และไม่ทาการ
สร้างศัตรูในทางธุรกิจกับคู่แข่งขัน
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พันธกิจต่อคู่ค้า
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุ รกิจ ผสมผสานประโยชน์ และ
ดาเนินธุรกิจต่างตอบแทนอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ และไม่เอารัด เอาเปรียบ
เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะร่วมมือกัน และเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในระยะยาว
พันธกิจต่อพนักงาน
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ทุกบริษัทในกลุ่มให้เ ป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความเป็นมือาชีพในการให้บริการของแต่ละธุรกิจ อีกทั้ง
จะดูแลให้พนักงานหลีกเลี่ยงการทารายการใดๆที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใ ดๆ
ที่อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บทั้ งลู กค้ า และบริ ษัท อี กทั้ งจะดู แลและรั กษาพนั กงานที่ดี มี คุณ ภาพ ไว้ กั บ
องค์กรในระยะยาว
พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น
ให้ความสาคัญในเรื่องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านผลประกอบการและ
การบริหารความเสี่ยงใดๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และจะให้ความสาคัญในเรื่องการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจต่อสังคม
ยึดมั่น ในความเป็นองค์กรที่ดีใ นสังคม เคารพในกฎระเบียบของทางการ และ
กฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการให้ความร่วมมือกับทางการเพื่อ
สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือและพัฒนา
สังคม
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โครงสร้ำงกลุ่มธนชำต

แผนภูมิที่ 1 โครงสร้ำงกลุ่มธนชำต
ที่มา : รายงานประจาปี ธนาคารธนชาต ปี 2553
1.4 ข้อมูลผลประกอบกำรระดับองค์กร ระดับหน่วยธุรกิจ ระดับผลิตภัณฑ์
สรุปผลกำรดำเนินงำนของกลุ่มธนชำต
ปี 2553 ถือเป็น ปีที่มีความสาคัญเป็นอย่างมากต่อการเติบโตของกลุ่มธนชาต
เนื่องจากเป็นปีที่ธนาคารธนชาต ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประสบความสาเร็จในการเข้า
ซื้อกิจการธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน และจากการเข้าทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคารนครหลวง
ไทยจากผู้ถือหลักทรัพย์รายย่อยอื่น (Tender offer) ทาให้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นของ
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ธนาคาร นครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นเป็นร้อยละ 99.95 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
ทั้งหมดของธนาคาร นครหลวงไทย ทาให้บ ริษัททุนธนชาต ซึ่ง เป็นบริษั ทแม่ของธนาคารมี
สิน ทรัพย์ ที่มีการขยายตัว อย่างมีนั ยสาคัญ โดยมีก ารเติบโตสูงถึงร้ อยละ 91.74 จากจานวน
459,965 ล้านบาท เป็น จานวน 881,915 ล้านบาท รวมทั้งเงินให้สินเชื่อมีการเติบโตถึงร้อยละ
110.87 มีการกระจายตัวของสินเชื่อที่เหมาะสมมากขึ้น จากเดิมที่สินเชื่อส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ
เช่าซื้อ รวมทั้งฐานเงินฝากมีการขยายตัวกว่าร้อยละ 100 ทาให้ฐ านเงินฝากเพิ่มขึ้นจากจานวน
265,871 ล้านบาทเป็นจานวน 532,382 ล้านบาท
สาหรับกาไรสุทธิใ นงบการเงินรวม ปี 2553 เท่ากับ 5,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ
10.37 ซึ่งได้รวมผลการด าเนิน งานตามสัด ส่วนการถือหุ้ นของธนาคารนครหลวงไทย จากั ด
(มหาชน) และบริษัทย่อยแล้ว หากในปี 2552 ไม่รวมรายการพิเศษ กาไรจากการขายหุ้น
สามัญของธนาคารธนชาตให้กับสโกเทียแบงก์ จานวน 1,902 ล้านบาท (หลังหักภาษีเงินได้ )
จะทาให้ในปี 2553 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิเติบโตถึงร้อยละ 75.83
สาหรับปัจจัยหลักที่สนับสนุนการทากาไรสุทธิของบริษัทฯ ได้แก่การบริหารจัด การด้าน
สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ทาให้ใ นปี 2553 บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญลดลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยอัตราส่วนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญต่อเงินให้สินเชื่อลดลงจากร้อยละ 0.97 เหลือเพียง ร้อยละ 0.28 ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปี
บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น ประกอบกับภาวะดอกเบี้ยที่ มีการปรับตัวสูงขึ้น
ในช่ว งครึ่ง หลั งของปี แต่ บริ ษัท ฯและบริ ษัท ย่ อยยัง สามารถรัก ษาส่ว นต่ างอั ต ราดอกเบี้ย ได้
ใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 3.46 แต่อย่างไรก็ตามจากภาวะตลาดทุนที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาให้
บริ ษั ท ฯ มี ค่ า นายหน้ า จากการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น กว่ า ร้ อ ยละ 50 รวมทั้ ง รายได้
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 65.60 ส่งผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนรายได้ที่มิใ ช่ด อกเบี้ย
ต่อรายได้รวมที่ร้อยละ 44.50 รวมทั้งบริษัทฯ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโดยมี
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานต่อรายได้รวมลดลงจากร้อยละ 65.33 ในปี 2552 เป็นร้อยละ 62.59
ในปี 2553 หากหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภัย/ประกันชีวิต อัตราส่วนดังกล่าวจะอยู่ที่ร้อยละ
53.53 ด้ว ยเหตุ ผลที่ไ ด้ก ล่า วมา ทาให้ บริษั ทฯ มี อัต ราผลตอบแทนต่อ สิน ทรั พย์ รวมเฉลี่ ย
(ROAA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ROAE) ที่ร้อยละ1.41 และ 16.46
ตามลาดับ
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คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ธนาคารธนชาตได้ด าเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญของธนาคาร
นครหลวงไทย จ านวน 1,005,330,950 หุ้น หรื อ คิ ด เป็ นสั ด ส่ว นร้อ ยละ 47.58 ของทุ น จด
ทะเบียนชาระแล้วทั้งหมดของธนาคารนครหลวงไทย จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบัน การเงิน (FIDF) และจากการเข้าทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของธนาคาร
นครหลวงไทย จากผู้ถือหุ้น รายอื่น ๆ (Tender Offer) เพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน และเดือน
พฤศจิกายน 2553 ในราคาหุ้น ละ 32.50 บาท (ราคาเดียวกับที่ธนาคารธนชาตประมูลซื้อจาก
กองทุน ฟื้น ฟูฯ) ทาให้ธนาคารธนชาตมีสัด ส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้น
ร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมด
การเข้าไปถือหุ้น ตามที่ไ ด้กล่าวข้างต้นทาให้งบการเงินรวมของธนาคารธนชาตและบ
ริษัทย่อยสามารถรับรู้ผลการด าเนินงานของธนาคารนครหลวงไทยและบริษัทย่อย โดยบันทึก
รายการในงบดุลทั้งจานวน ขณะที่รับรู้รายการในงบกาไรขาดทุนตั้งแต่วันที่มีอานาจควบคุมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นโดยงบการเงินรวมของธนาคารธนชาตรวมผลการด าเนินงานของบริษัทย่อย
ดังนี้
-

บริษัทที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน คื อ 1) บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากั ด
(มหาชน) 2) บริษัท หลักทรัพย์จัด การกองทุน ธนชาต จากัด 3) บริษัท ธน
ชาตประกัน ภัย จากัด 4) บริษัท ธนชาตประกันชีวิต จากัด 5) บริษัท ธนชา
ตกรุ๊ป ลีสซิ่ง จากัด 6) บริษัท เนชั่นแนล ลีซซิ่ง จากัด 7) บริษัท ธนชาตโบรก
เกอร์ จากัด

-

บริ ษัท ที่ ประกอบธุร กิ จงานสนับ สนุน คือ 1) บริษั ท ธนชาตกฎหมายและ
ประเมิน ราคา จ ากัด และ 2) บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิ ส
จากัด

-

บริษัทที่ประกอบธุรกิจนอกกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ ธนาคารนครหลวงไทย
จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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สินทรัพย์
ธนาคารธนชาตมีสิน ทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จานวน 481,974 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จานวน 68,096 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.45 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจาก
เงิน ลงทุน สุท ธิจานวน 58,148 ล้ านบาท และเงิ นให้ สิน เชื่ อและดอกเบี้ ยค้ างรั บสุ ทธิ จานวน
44,244 ล้านบาท
เงินลงทุนของธนาคารธนชาตจานวน 122,791 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58,148 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 89.95 เป็นผลจากการเข้าซื้อหุ้นของธนาคารนครหลวงไทย จานวน 2,111,678,557 หุ้น
ทาให้ธนาคารธนชาตมีสัดส่วนการถือหุ้นในธนาคารนครหลวงไทยรวมทั้งสิ้นร้อยละ 99.95 ของ
ทุนจดทะเบียนชาระแล้วทั้งหมด

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
แผนภูมิที่ 2 กราฟแสดงผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 ของธนาคารธนชาต
ที่มา : รายงานประจาปี ธนาคารธนชาต ปี 2553
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เงิน ให้สิน เชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิของธนาคารธนชาต จานวน 319,352 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น จากสิ้น ปี 2552 จานวน 44,244 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 16.08 ส่วนใหญ่เกิด จากการ
ขยายตัวของสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์จานวน 31,550 ล้านบาท และสินเชื่อธุรกิจจานวน 13,801
ล้านบาท

ตำรำงที่ 1 ฐำนะกำรเงินของธนำคำร
(หน่วย : ล้านบาท)
เปลี่ยนแปลงจำกปี
รำยกำรสินทรัพย์

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ที่มี
ดอกเบี้ย)
เงินลงทุน -สุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ -สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
ที่มา : รายงานประจาปี ธนาคารธนชาต ปี 2553

ปี 2553

ปี 2552

2552
เพิ่ม/(ลด)

ร้อยละ

3,733
24,696

3,720
60,120

14
(35,424)

0.37
(58.92)

122,791
319,352
640
1,690
9,072
481,974

64,643
275,108
895
1,950
7,442
413,878

58,148
44,244
(255)
(260)
1,630
68,096

89.95
16.08
(28.53)
(13.33)
21.91
16.45
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แผนภูมิที่ 3 อัตราการเติบโตของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต

30.43%

69.57%

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 31,550 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจ 13,801 ล้านบาท

ที่มา : รายงานประจาปี ธนาคารธนชาต ปี 2553
ลักษณะบริกำร
ธนาคารธนชาต เป็ น ธุร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ ประกอบกิ จ การธนาคารพาณิ ช ย์ ต าม
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน และประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประกอบกิจการเป็นผู้แนะนาซื้อขายหน่วยลงทุน แนะนาเปิด บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ นายหน้า
ประกั น ภั ย ประกัน ชีวิ ต ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น บริก ารเป็น ตัว แทนผู้ ถื อหุ้ นกู้ และดู แลรัก ษา
หลักทรัพย์
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 ธนาคารธนชาตมีสาขารวม 256 สาขา (ไม่รวมสานักงาน
ใหญ่ ) ส านัก งานแลกเปลี่ยนเงิ นตราต่า งประเทศของธนาคาร มีจ านวน 22 แห่ง แบ่ง เป็ น
สานักงานแลกเปลี่ยนเงิน ภายในที่ทาการสาขา หรือ Booth in Branch จานวน 10 แห่ง และ
สานักงานแลกเปลี่ยนเงิน ภายนอกที่ทาการสาขา หรือ Stand Alone จานวน 12 แห่ง เครื่อง
ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Automatic Teller Machine: ATM) จานวน 390 เครื่อง เครื่องฝากเงินสด
อัตโนมัติ (Cash Deposit Machine) จานวน 6 เครื่ อง และเครื่ องบันทึกรายการสมุด คู่ฝาก
อัตโนมัติ (Passbook Update Machine) จานวน 3 เครื่อง
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กลุ่มผลิตภัณฑ์และบริกำร
ธนาคารธนชาตได้ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ ห้สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์ 4 กลุ่มหลัก ดังนี้ กลุ่มเงินฝาก
กลุ่มสินเชื่อ กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอื่นๆ
กลุ่มที่ 1 บริกำรด้ำนเงินฝำก
ให้บ ริการด้า นเงิ นฝากกับ กลุ่ม ลูกค้ าทั้ง ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติ บุคคล
แบ่งบริการด้านเงินฝากออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit)
2. เงินฝากประจา (Fixed Deposit)
3. เงินฝากกระแสรายวัน (Current Deposit)
4. เงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit)
กลุ่มที่ 2 บริกำรด้ำนเงินให้สินเชื่อ
1. สินเชื่อบุคคล
2. สินเชื่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเกี่ยวกับรถยนต์
3. สินเชื่อธุรกิจ
4. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
5. สินเชื่อเพื่อการค้าต่างประเทศ
กลุ่มที่ 3 บริกำรด้ำนอิเล็กทรอนิกส์
รองรั บ การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ของลู ก ค้ า ใ ห้ มี ค วามรวด เร็ ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย บริการโอนเงิน (Fund Transfer) บริการโอนเงินรายย่อย
อัตโนมัติ (ATS) บริการโอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร (BAHTNET) บริการโอนเงินรายย่อย
ระหว่างธนาคาร (SMART) บริการรับชาระเงินค่าสินค้าหรือบริการ (Bill Payment) ผ่านช่องทาง
ต่างๆ ของธนาคารธนชาต
กลุ่มที่ 4 บริกำรด้ำนอื่นๆ
1. บริการธุรกิจปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
2. ผลิตภัณฑ์ตั๋วแลกเงิน
3. บริการงานผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
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โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาจะศึกษาเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ 2 คือ บริการด้านเงิน
ให้สินเชื่อ ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เท่านั้น
1.5 กลุ่มลูกค้ำ ส่วนแบ่งกำรตลำดและสภำพกำรแข่งขัน
ในปี 2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.8 ซึ่งเป็น
ผลจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจจริง อาทิเช่น ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 14.5 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการใช้กาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.4 ในขณะที่ดัชนีการ
บริโภคภาคเอกชนและดัชนี การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และร้อยละ 17.6
ตามลาดับ รวมถึงภาคการส่งออกอันเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจไทย
ได้ขยายตัวถึงร้อยละ 28.5 ซึ่งสาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยนอั น
เนื่องมาจากปริมาณเงิน ทุน ไหลเข้าจากต่ างประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า
เป็น สาคั ญ การขยายตัว ทางเศรษฐกิจดั งกล่าว ยังส่ง ผลให้เงิ นให้สิน เชื่อของสถาบัน การเงิ น
ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายและสินเชื่อรถยนต์ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้
การเบิ ก ใช้ ง บประมาณการลงทุ น ของภาครั ฐ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ โ ครงการไทยเข้ ม แข็ ง
(Stimulus Package) และโครงการอื่นๆ ยังเป็นการกระตุ้นการบริโภคและส่งเสริมการลงทุนใน
ประเทศอีกด้วย
สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์
โดยผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ให้บริการในปัจจุบัน คือ
1. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
2. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง
3. สินเชื่อ Sale and Lease Back ในชื่อผลิตภัณฑ์ “สินเชื่อรถแลกเงิน”
ซึ่งผู้ศึกษาจะศึกษาเฉพาะ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ เท่านั้น
สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ใหม่
ธนาคารธนชาต มุ่ ง เน้ น การให้ บ ริ ก ารครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ ทั้ ง ผ่ า น ตั ว แทน
จาหน่ายรถยนต์ และสาขาธนาคารธนชาต โดยมีนโยบายการกาหนดราคาซึ่ งคานึง ถึงปัจจั ย
ภายนอก เช่น การแข่งขัน ในตลาด และปัจจัยภายใน เช่น ต้นทุนทางการเงิน และความเสี่ยง
จากการให้สิน เชื่อ ธนาคารธนชาตยั งมุ่ง เน้น การท ากิจ กรรมส่ง เสริ มการขายร่วมกับตั วแทน
จาหน่ ายรถยนต์ใ นแต่ล ะพื้ น ที่ เพื่อ เสนอเงื่ อ นไขเช่า ซื้อ ที่ต รงต่อ ความต้อ งการของตั วแทน
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จาหน่า ยรถยนต์แ ละผู้บ ริ โภคในพื้ น ที่ม ากขึ้น นอกจากการสร้ างความสั มพั น ธ์ที่ ดี ใ นระดั บ
ตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ ธนาคารธนชาตมีนโยบายส่งเสริมความสัมพันธ์แ ละการทากิจกรรม
ส่งเสริมการขายในระดับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ ด้วย เพื่อเป็นการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้าน
เช่าซื้อรถยนต์และส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นผู้นาด้านเช่า ซื้อรถยนต์ ในด้านของช่องทาง
จาหน่าย ธนาคารธนชาต ได้เริ่มให้บริการสินเชื่อรถแลกเงินผ่านช่องทางสาขาทั้งของธนาคาร
ธนชาต และการแนะนาผ่านทางสาขาของธนาคารนครหลวงไทย เพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
มากขึ้น
กลุ่มลูกค้ำหลัก
เป็ น กลุ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คล ที่ ต้ อ งการสิ น เชื่ อที่ ต อบสนองความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคที่
ต้องการเงินสดเพื่อการซื้อรถยนต์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข คือ
1. มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี
2. มีรายได้ประจา
3. มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
เอกสารประกอบการเช่าซื้อ คือ
 สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สลิปเงินเดือน, หนังสื อรับ รองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาจดทะเบียนพาณิ ชย์ (กรณีเ จ้าของกิ จการ)
 สาเนาหนังสื อรับ รองบริ ษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุ คคล และเจ้าของกิจการ)
 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มี อานาจลงนาม (กรณีนิติบุ คคล)
 สาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
สภำพกำรแข่งขัน และคู่แข่งหลัก
ปัจจุบัน อัตราการซื้อขายรถยนต์เติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว (2552) 30% ทาให้ธุรกิจด้าน
สิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ยังสามารถขยายตัวและเติบโตได้อีกมาก ดังนั้น จึงทาให้ตลาดสินเชื่ อ
รถยนต์มีความน่าสนใจทาให้ ธนาคารพาณิชย์อื่นมีความสนใจที่จะเข้ามาเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
ในธุรกิจนี้ ซึ่งปัจจุบันในด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) มีส่วน
แบ่งในตลาดมาเป็นอันดับ 1 http://www.bangkokbiznews.com
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ตำรำงที่ 2 อันดับส่วนแบ่งกำรตลำดกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ (เฉพำะธนำคำร)
(ล้านบาท)

ธนำคำร

กำรให้สินเชื่อเช่ำ
คิดเป็น %
ซื้อ
ธนาคารธนชาต
239,943
34.91%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
126,444
18.40%
ธนาคารทิสโก้
106,047
15.43%
ธนาคารไทยพาณิชย์
83,598
12.16%
ธนาคารเกียนตินาคิน
77,020
11.21%
ธนาคารกสิกรไทย
49,895
7.26%
ธนาคารทหารไทย
3,769
0.54%
ธนาคารกรุงไทย
646
0.09%
รวม
687,362
100%
ที่มา : งบการเงินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th

จัดอันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

ส่วนแบ่งกำรตลำดกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ (เฉพำะธนำคำร)
11.21%

7.26%

0.54%

0.09%

ธนาคารธนชาต
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
34.91%

12.16%

ธนาคารทิสโก้
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารเกียนตินาคิน
ธนาคารกสิกรไทย

15.43%

ธนาคารทหารไทย

18.40%

ธนาคารกรุงไทย

แผนภูมิที่ 4 ส่วนแบ่งกำรตลำดกำรให้สินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์ (เฉพำะธนำคำร)
ที่มา : งบการเงินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
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คู่แข่งขันหลักของธนำคำรธนชำตด้ำนสินเชื่อเช่ำซื้อรถยนต์
1. ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ มาเป็นอันดับที่ 2
ในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ได้มีการซื้อกิจการของบริษัทผู้ใ ห้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Non Bank) ที่มีฐ านลูกค้าเดิมด้าน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นรายแรกๆ ที่วางกลยุทธ์ด้านบริการ รีไ ฟแนนซ์
รถยนต์ เพื่อซื้อรถบ้านหรือซื้อรถจากผู้ใช้โดยตรงและบริการสินเชื่อเพื่อบริหารสินทรัพย์สาหรับ
Dealer ทาให้ธนาคารมีบริการด้านสินเชื่อยานยนตร์ที่ครบวงจรและยังเป็นการสร้างพันธมิตร
กับ Dealer อีกด้วย
2. ธนำคำรทิสโก้ มาเป็นอันดับ 3 ในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ให้บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ทุกชนิด ทั้งใหม่และเก่า รวมทั้งรถยนต์ส่ วนบุคคล รถยนต์เอนกประสงค์ และ
รถยนต์ในเชิงพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง เป็นต้น ทาให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภค
ได้ทุกระดับ และยังมีกลยุทธ์เน้นการบริการและการนาเสนอบริการที่หลากหลาย มากกว่าจะ
เน้นการแข่งขันด้านราคาและดอกเบี้ย
3. ธนำคำรไทยพำณิชย์ มาเป็นอันดับ 4 ในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีเป้าหมาย
ในปี 2555 คือ มุ่งตลาดลูกค้าบริษัท เน้นจุด แข็งของธนาคารในธุรกิจขนาดใหญ่ชักจูงบริษัท
เครือข่าย ดัน สิน เชื่อรถยนต์ครบวงจร ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ ธนาคารได้หัน
กลับ มาเน้ น ปล่อ ยสิ น เชื่อ รถยนต์ใ หม่ ใ ห้ ลูก ค้า รายย่ อยเพิ่ มมากขึ้น ธนาคารมี แผนปรับ เพิ่ ม
ช่องทางธุ รกิ จ จากการเข้ าไปเจาะกลุ่ม ลูก ค้ารายใหญ่ป ระเภทเต็น ท์ร ถ และโชว์ รูม มาก
ขึ้น เพื่อขยายฐานสิน เชื่อ โดยใช้กลยุทธ์การร่วมมือกับกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของธนาคารที่ มี
ความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากธุรกิจขนาดใหญ่มีบริษัทในเครือมากมาย สามารถ
แนะนาให้ใ ช้สิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารได้ ทาให้ช่วยเพิ่มฐานกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ราย
ใหม่ และจะทาให้สัดส่วนพอร์ตสินเชื่อเช่าซื้อเป็นไปตามเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น
2. ปัญหำ และลักษณะปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร
จากข้ อมู ล และผลประกอบการในปี ที่ผ่ า นมา ท าให้เ ห็ นว่ า ธนาคารธนชาต ประสบ
ความสาเร็จด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นอย่างมาก สามารถขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในผลิตภัณฑ์
ด้านนี้ โดย ธนาคาร ธนชาต เป็นธนาคารที่มีส่วนแบ่งตลาดด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เป็นอันดับ
1 โดยมีสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ทั้งสิ้นอยู่ 2.6 แสนล้านบาท BangkokBizNews Last update :
9/19/2011 2:10:53 PM
อีกทั้ง จากบทสัมภาษณ์ นายนพดล เรืองจินดา รองกรรมการผู้จัด การ ธนาคารธนชาต
จากัด(มหาชน) เปิด เผยว่า ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ครองตาแหน่งผู้นาด้านสินเชื่อ
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รถยนต์ของประเทศ เราทาตลาดครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทั่วประเทศ ทั้งผ่านเครือข่ายสาขาทั้ง
ของธนชาตและนครหลวงไทยทั่วไทยกว่า 600 สาขาและการให้บริการตรง ณ จุด ขายรถยนต์ซึ่ง
เป็ น จุ ด แข็ ง ในการรุ ก ตลาดสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ท าให้ ส ามารถครองต าแหน่ ง ได้ ใ นทุ ก ๆ
ปี นอกจากนี้ ยังมีการให้บริการที่รวดเร็ว ขณะเดียวกันยังมีผลิตภัณฑ์รถแลกเงิน หรือสินเชื่อ
จานาทะเบียนรถ ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าในเกณฑ์ ที่ดี การันตีไ ด้ถึงความเป็นมืออาชีพ
และเป็น ผู้น าธุรกิจนี้ เราพิสูจน์ใ ห้ลูกค้าเห็นแล้วว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ตัวจริงของ
ประเทศ ปริ มาณสิน เชื่อเช่าซื้ อเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่า นมา ยอดเพิ่มขึ้ นทั้ง นี้เพราะ การซื้อ ขาย
รถยนต์ในปีนี้เติบโตถึง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหมายถึงโอกาสให้เราเข้า
ไปให้บริการสินเชื่อรถยนต์ในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของตลาด และเรามั่นใจว่า
ข้อเสนอและการบริการของเรานอกจากจะสามารถครองใจลูกค้าที่เคยใช้บริการมาแล้ว และทา
ให้มีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการเพิ่ม ทาให้ยิ่ งมั่นใจว่าสัด ส่วนของสินเชื่อรถยนต์ของเราก็จะ
เติบโตในระดับไม่น้อยกว่าการเติบโตยอดรวมของปีนี้
แม้ว่าในปีนี้การปล่อยสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ้างก็
ตาม แต่ธนาคารยังมั่นใจว่าในปีนี้จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 เอาไว้ เพราะบริการ
ของธนชาตทาให้ลูกค้าต่างให้ความเชื่อใจและนึกถึงเราก่อนเมื่อคิดจะขอสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งความ
เชื่ อ มั่ น และความไว้ ว างใจของลู ก ค้ า ที่ มี ใ ห้ ธ นชาต ท าให้ ธ นชาตยื น อยู่ ใ นอั น ดั บ 1 ไม่
เปลี่ยนแปลง
สาหรับ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL กับธุรกิจสินเชื่อ ในปัจ จุบันของธนชาต อยู่
ในระดั บที่ เรี ย กว่ าน้ อ ยกว่า ธนาคารอื่น ๆที่ ใ ห้บ ริก ารเช่น เดีย วกั น และธนาคารเชื่ อมั่ น ว่า จะ
สามารถรักษาระดับเอ็นพีแอลไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นได้ แม้ว่าในช่วงนี้ที่กังวลเรื่องหนี้เสียจากภัยพิบัติ
นั้น ธนาคาร ธนชาต มีม าตรการช่วยเหลื อลูกค้า โดยยืด เวลาชาระหนี้ออกไปและช่ วยเหลื อ
ฟื้นฟูกิจการ ส่งผลให้เอ็นพีแอลไม่ขยับตัวสูงขึ้นจากเดิม
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็อยู่ใ นภาวะขยายตัว ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 พบว่า
ขยายตัวที่ระดับร้อยละ 3 ขณะที่พืชผลการเกษตรก็สร้างรายได้ใ ห้กับประชาชนทาให้เกิด ความ
ต้องการในการบริโภคมากขึ้น แม้ว่าราคาน้ามันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ประชาชนก็มีกาลังซื้อ ทาให้
ตลาดการซื้อ ขายรถยนต์ข ยายตั วสู ง โดยเฉพาะกลุ่ม ที่เน้ นการประหยัด พลัง งาน เช่ น อีโ ค
คาร์ รถเอ็น จีวี และรถยนต์ที่ใ ช้ ระบบไฮบริด จ์ ซึ่งธนชาต ก็ พร้อมที่จะตอบสนองลูกค้าอย่า ง
เต็มที่
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=73007:--1
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3. ควำมสำคัญและผลกระทบของปัญหำที่เกิดขึ้นกับองค์กร
ดังนั้น จากความสาเร็จที่ผ่านมาและจานวนคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น ทาให้ผู้ศึกษาอยากทราบถึง
การด าเนิ น กลยุ ทธ์ ข ององค์ก รว่ าจะก้า วไปในทิ ศทางไหน ซึ่ งมี ทางเลือกต่า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
ด้ า นสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ข อง ธนาคาร ธนชาต จ ากั ด (มหาชน) ผู้ ศึ ก ษาจะ
ทาการศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์ สิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ ว่ามีลักษณะอย่างไร การด าเนินการ
เป็นอย่างไร จึงสามารถเป็นผู้นาอันดับ 1 ในตลาดได้
จากธุ รกิจด้ านสิน เชื่อเช่าซื้อ รถยนต์มีการเติบ โตอย่ างต่อ เนื่อง และธนาคารธนชาต
ประสบความสาเร็จครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 นั้น ทาให้ธนาคารพาณิชย์รายอื่น ต่าง
สนใจเข้ ามามีส่ วนแบ่ ง ตลาดเพิ่ ม ดัง นั้น ในกรณีนี้ ผู้ศึ ก ษาจึง มีค วามสนใจด้า นการด าเนิ น
กลยุทธ์ที่ผ่านมาของธนาคารธนชาต ว่ามีการด าเนินกลยุทธ์อย่างไรให้ประสบความสาเร็จ อีก
ทั้ง เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง มีคู่แข่งรายอื่นเข้ามาแข่งขันเพิ่มขึ้น ธนาคาร ธนชาต จะมี
วิธีการดาเนินกลยุทธ์อย่างไร เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ไว้
ปัญหำระดับองค์กร – ปัจจุบันหลังจากควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยแล้ว
ทาให้ธนาคารธนชาต เป็นธนาคารพาณิชย์ไทยลาดับที่ 5 โดยมีชื่อเสียงในด้าน เป็นผู้เชี่ยวชาญ
การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ อีกทั้งรายได้หลักขององค์กรเป็นรายได้มาจากการให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ถึ ง 70% ดัง นั้น หากส่วนแบ่ งการตลาดด้านสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์ล ดลงไป จะส่งผล
กระทบทาให้รายได้หลักและสินทรัพย์ขององค์กรลดลง รวมถึงลาดับของธนาคารพาณิชย์ไ ทย
จะลดลงเช่นกัน
ปัญหำระดับหน่วยธุรกิจ - สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ของธนาคารธนชาต เป็นธุรกิจที่เป็น
รายได้หลักขององค์กร รวมถึงในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น ธนาคารธนชาตมีส่วนแบ่งตลาด
เป็นอันดับ 1 อีกทั้งตลาดรถยนตในประเทศไทย ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีก ทาให้
เกิดภาวะแข่งขันกันอย่างรุนแรง ของธนาคารพาณิชย์ไ ทยรายอื่น ที่ประกาศตัวเป็นคู่แข่ง และ
สนใจเข้ามามีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ดังนั้น ธนาคารธนชาต จะมี
วิธีการดาเนินการอย่างไร เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไว้ให้ได้
ปัญหำระดับหน่วยผลิตภัณฑ์ – สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ ของธนาคารธนชาต เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนแบ่งตลาดเป็น อันดับ 1 ได้รับความไว้วางใจจากทั้งคู่ค้าและผู้บริโภคมาเป็น
ระยะเวลานาน ปั จ จุ บั น เมื่ อ มี ธ นาคารพาณิ ช ย์ ไ ทยรายอื่ น ในตลาดประกาศตั ว ลงแข่ ง ใน
ผลิตภัณฑ์สินเช่าซื้อรถยนต์ใหม่อย่างชัดเจนมากขึ้น หากธนาคารธนชาต ไม่สามารถรักษาส่วน
แบ่งตลาดของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ไว้ได้ จะทาให้ยอดของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ลดลง คู่
ค้าและผู้บริโภคลดระดับความเชื่อมั่นลง ส่งผลเสียต่อทั้งระดับธุรกิจ และระดับองค์กร
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4. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประเภท สินเชื่อเช่า
ซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. เพื่อวิเ คราะห์ และน าเสนอกลยุทธ์ ของสิน เชื่อเช่ าซื้อรถยนต์ ประเภท สินเชื่ อเช่าซื้ อ
รถยนต์ใหม่ ของ ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
เพื่อทราบถึง กลยุทธ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประเภท สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ ของ
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ว่าในปัจจุบันมีสภาพแวดล้อมของธุรกิจเป็นอย่างไร อีกทั้ง
การด าเนิน กลยุทธ์เ ป็น ไปในทิศทางไหน เพื่ อสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาด และให้ส ามารถ
แข่งขันได้ในภาวะปัจจุบัน
ระยะสั้น
 เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ไว้
ระยะกลำง
 เพิ่มโอกาสในการปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ ห้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
 ครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ไว้ได้
ระยะยำว
 สร้างผลตอบแทนด้านรายได้จากดอกเบี้ยได้อย่างยั่งยืน
 เพื่ อ ความเติ บ โตอย่ า งมั่ น คงและยั่ ง ยื น ทั้ ง ยั ง สามารถท าให้ อ งค์ ก รบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาด และการจัด การเชิง กลยุทธ์ใ นธุรกิ จสินเชื่อเช่าซื้ อ
รถยนต์ใ หม่ กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษา แนวคิด
ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางเพื่อการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis)
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis)
2.1.4 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five-Force Model)
2.1.5 การวิเคราะห์โอกาสและปัญหา (TOWS Matrix)
2.1.6 การแบ่งส่วนตลาด (STP)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM)
2.2.2 ส่วนผสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix : 7P’s)
2.2.3 กลยุทธ์ตราสินค้า (Branding)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์
2.1.1 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
ปัจจุบัน การด าเนิน ธุรกิจมีการแข่งขันค่อนข้างสู ง ดังนั้นจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ที่
ผู้บริหารจะต้องอาศัยชั้นเชิงในการบริหารที่เหนือกว่าคู่แข่ง หรืออาศัยความว่องไวในการปรับตัว
ให้ทันต่อภาวะการแข่งขันที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักบริหารกาหนดทิศทางของธุรกิจ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายนอกและภายในองค์ การ ช่วยกาหนดกลยุทธ์ที่ เหมาะสมกั บ
องค์การ เพื่อที่จะนากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุมประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์การได้ ทั้งนี้ไม่จากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือภาคเอกชนแต่อย่างใด
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กลยุทธ์ขององค์การจะเป็น สิ่ งสาคัญที่จะกาหนดความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การได้
การทาความเข้า ใจและการพยายามศึกษาองค์การที่ประสบผลสาเร็จในการใช้กลยุทธ์เพื่อการ
จัด การจะทาให้นักบริหารได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของกลยุทธ์ ที่จะช่วยสนับสนุนองค์การให้
ประสบความส าเร็ จ และจะต้ องมี การพิจ ารณาเลือ กกลยุท ธ์และประยุ กต์ ใ ช้ใ ห้เ หมาะสมกั บ
องค์การ
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นาองค์การ
เป็นส่วนประกอบ และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน เนื่องจากการบริหารกลยุทธ์เป็นการ
บริ ห ารองค์ ร วม ผู้ น าที่ มี ค วามสามารถจะต้ อ งอาศั ย กลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด การองค์ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงไม่ล้มเหลว เนื่องจากกลยุทธ์
ที่ดีแต่ล้มเหลวจะไม่สามารถน าความสาเร็จมาสู่องค์การได้ ดังนั้นทั้งกลยุทธ์ และนักบริหารที่
เป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้กลยุทธ์และนากลยุทธ์ไปปฏิบัติจึงมีความสาคัญเท่าเทียมกัน
ลักษณะที่สาคัญของการจัด การเชิงกลยุทธ์ คือ การจัด การเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือของ
นักบริหารในการบริหารงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น การ
บริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้น และให้ความสาคัญ ต่อการตัด สินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic decision
making) ที่ไม่เหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอื่น ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเกี่ยวข้อง
กับอนาคตในระยะยาวขององค์การทั้งหมด ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ เป็นกระบวนการของการ
บริหารองค์การโดยรวม เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันให้กับองค์การในระยะยาว เป็นการตัด สินใจที่อาศัยชั้นเชิง ไม่มีวิธีการที่สาเร็จรูป ต้อง
อาศัยความร่วมมือ พัน ธะผูกพัน (Commitment) และทรัพยากรในองค์การ มีทิศทางที่ชัด เจน
ต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์ที่มีมานานโดยคาว่า กลยุทธ์ หรือ Strategic มีที่มาจาก
คาว่า Strategia ในภาษากรีกซึ่งหมายความว่า Generalship โดยคาว่ายุทธศาสตร์มักจะถู ก
นามาใช้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร และได้เข้าสู่แวดวงการศึกษาในเวลาต่อมา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาถึงปัญหาที่เกิด ขึ้นจริงในธุรกิจ และต้องการ
ให้เกิดการน าไปสู่การจัด ทานโยบายทางธุรกิจที่นาไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานได้ใ น
อนาคต
การจั ด การเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic Management) โดยทั่ว ไป หมายถึ งการก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การ
ในระยะสั้นและระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินงาน
ตามพัน ธกิจอัน น าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ นอกจากนี้เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจก่อให้เกิด โอกาส หรืออุปสรรค
แก่องค์การได้ องค์การจึงจาเป็นต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมภายในขององค์การ เพื่อหาจุด แข็ง
หรือจุดอ่อนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรค หรือใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ มีอยู่นั้นได้
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ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นการบริหารโดยคานึงถึง ลักษณะการด าเนินงานขององค์การ
ลักษณะธุรกิจในอนาคต สภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติงานให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์
แนวคิดที่สาคัญในการจัด การเชิงกลยุทธ์ แนวคิด พื้นฐานที่สาคัญของการจัด การเชิงกล
ยุทธ์ คือการกาหนด ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
โดยการจัด การเชิงกลยุทธ์และการตัด สิน ใจเชิงกลยุ ทธ์จะมีผลต่อการด าเนินงานในระยะยาว
ดังนั้น องค์การจึงต้องมีการวางแผนการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานตามภารกิจ
บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพื่อให้ตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรค
และบดบังโอกาสในการก้าวหน้าขององค์การได้ ฉะนั้นองค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุด แข็งที่มีอยู่
แล้วนามาใช้ใ ห้เป็น ประโยชน์และพิจารณาถึงจุด อ่อนขององค์การเพื่อหาแนวทางขจั ด จุด อ่อน
เหล่านั้น เสีย ในแนวคิด ด้านการจัด การเชิงกลยุทธ์นั้นจะมีความแตกต่างไปจากการจัด การ
โดยทั่วไป ซึ่งมักจะศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารตามกระบวนการหรือขั้นตอนต่าง ๆและ
เน้ น หนัก ไปที่ การจั ด การและการบริ หารภายในองค์ การ แต่ การจัด การเชิง กลยุ ทธ์ จะให้
ความสาคัญกับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์การ หรือสภาวะแวดล้อมภายนอก
ด้านต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแข่งขัน คานึงถึงการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันใน
ระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม การจัด การกลยุทธ์ยังคานึงถึงความ
ความสาคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ (Stakeholders) และการจัด การเชิงกลยุทธ์ยังทา
หน้ าที่ ใ นการเชื่อ มโยงประสานหน่ ว ยต่ างๆ ในองค์ก ารให้ส ามารถบริ ห ารจัด การเพื่ อ บรรลุ
เป้าหมายขององค์การร่วมกัน
หลักการสาคัญ ของการจัด การเชิ งกลยุท ธ์ การจัด การเชิ งกลยุท ธ์จะน าไปสู่ก ารเพิ่ ม
โอกาสของความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์การได้อย่างไรนั้นมีหลักสาคัญดังนี้
1. การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของ
องค์ก ารธุร กิจ อย่า งเป็น ระบบ ดัง นั้น การจั ด การเชิง กลยุท ธ์ จึง เป็ นสิ่ งที่ กาหนดทิศ ทางของ
องค์การ และช่วยให้นักบริหารปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การตระหนักถึง
ความเปลี่ยนแปลงนั้นทาให้นักบริหารสามารถกาหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้
2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ยังนาไปสู่การจัด การความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนื่องจากมีการ
เตรียมรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ทาให้องค์การค้นหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
ต่อองค์การท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกาหนดวิธีการหรือแนวทางในการดาเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้
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3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการนาแนวทางในการด าเนินองค์การที่คิด ค้นสร้างสรรค์
ขึ้น และน ามาประยุ กต์ใ ช้เ พื่อให้ บรรลุ เป้าหมาย ดังนั้น ความคิด สร้ างสรรค์จึงเป็นสิ่ ง จาเป็ น
สาหรับนักบริหาร
4. การวางแผนกลยุทธ์เป็นหน้าที่หลักของนักบริหาร เนื่องจากต้องวางแผนประยุกต์ใ ช้
และกาหนดทิศทางในการดาเนินงานขององค์การ การจัดทาและปฏิบัติใ ห้สอดคล้องตามแผนกล
ยุทธ์จึงมีความสาคัญโดยเฉพาะในระยะยาว ดังนั้น ความสามารถในการกาหนดกลยุท ธ์ของนัก
บริหารและความสามารถในการควบคุมให้การปฏิบัติเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ไ ด้ จะเป็นสิ่ง
สะท้อนศักยภาพของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี
5. การจัด การเชิงกลยุทธ์ ทาให้เกิด ความได้เปรียบในการแข่งขัน
จะช่วยสร้า ง
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ธุรกิจ และเสริมสร้างการพัฒนาขีด ความสามารถ
ทางการบริหารของนักบริหาร รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรที่อยู่ภายใน
องค์ การ เนื่อ งจากการพัฒ นาเชิ งกลยุท ธ์จ ะต้อ งมี การสร้างความเข้า ใจและแนวทางในการ
เตรียมพร้อมเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้นของสภาพแวดล้อมและคู่แข่ง นอกจากนี้
แล้ ว การจั ด การเชิง กลยุท ธ์ ยั ง ช่ว ยให้ผู้ ที่ เ กี่ย วข้ องในองค์ ก ารเข้ า ใจในภาพรวมโดยเฉพาะ
เป้ า หมายในการด าเนิน งานท าให้ ส ามารถจัด ล าดับ การด าเนิ น งานตามล าดั บความส าคั ญ
เร่งด่วนได้
6. การจัด การเชิงกลยุทธ์ ช่วยให้การทางานเกิด ความสอดคล้องในการปฏิบั ติหน้าที่
เนื่องจากมีการกาหนดกลยุทธ์ การประยุกต์ใ ช้ และการตรวจสอบควบคุมไว้อย่างชัด เจน ทาให้
เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์การ
อีกทั้ งจะช่ วยให้ มีก ารจัด สรรทรั พยากรเป็น ไปอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพสอดคล้อ งกั บการบริ หาร
องค์การในส่วนต่าง ๆ
องค์ ป ระกอบของการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์
การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบย่อยพื้นฐาน 5 ประการ คือ
1. การกาหนดทิศทาง (Direction Setting)
ในการกาหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย การกาหนดวิสัยทัศน์ (Vision )
และการกาหนดภารกิจ ( Mission ) หรือ กรอบในการด าเนินงานที่ชัด เจนจะช่วยให้องค์การ
สามารถก าหนดทิ ศทางในระยะยาวอี กทั้ งยัง แสดงถึงความตั้ งใจในการด าเนิ นธุ รกิจ อีก ด้ว ย
ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจั ด การเชิง กลยุทธ์นั้น ขั้นแรกองค์การจะต้องระบุ
ภารกิจและเป้าหมายหลักที่สาคัญของบริษัท ซึ่ งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของ
บริษัทที่พยายามกาหนดว่าจะทาอะไรในปัจจุบันและกาลังจะทาอะไรในอนาคตและองค์การเป็น
องค์การแบบใดและจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทั้งนี้เพื่อบรรลุสู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย ข้อความที่บ่งบอกถึง
คุณค่าทางปรัชญาสาคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระทา ซึ่งแสดงถึงพันธะของบริษัทที่มีต่อเป้าหมาย
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และสอดคล้องกับคุณค่าของผู้บริหาร นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการ
กาหนดกลยุทธ์อีกด้วย เป้าหมาย (Gold) เป้าหมายคือการบอกถึงสิ่ งที่องค์การปรารถนาให้
เกิดขึ้นในอนาคต และพยามบรรลุ โดยมีการกาหนดให้ชัด เจน กระชับ ตรงจุด และสามารถวัด
ได้ทั้งนี้การกาหนดเป้าหมายจะมีการกาหนดให้ชัด เจนขึ้นกว่าการกาหนดภารกิจ ว่าจะต้องทา
สิ่งใด
2. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)
ในการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มขององค์ ก ารนั้ น จะประกอบไปด้ ว ยการประเมิ น
สภาพแวดล้อมภายนอก และการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน โดยมีจุด มุ่งหมายเพื่อให้ทราบ
ถึง จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อน โอกาส และอุ ป สรรค หรื อ โดยทั่ ว ไปจะเรี ย กว่ า การวิ เ คราะห์ ต ามตั ว
แบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์จุด แข็ง(Strength –S) การวิเคราะห์จุด อ่อน
(Weakness –W)การวิเคราะห์โอกาส(Opportunity –O) การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม(Threat- T)
2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis) การวิเคราะห์
ภายในขององค์การนั้นจะทาให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์ การ ช่วยให้ประเมินอดีตและ
แนวโน้ม ในปัจจุ บัน การวิเคราะห์ภ ายในสามารถทาได้โ ดยการวิเคราะห์ปั จจัย ที่จ ะนาไปสู่
ความสาเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์ (Value chain) และวิเคราะห์กระบวนการ
หลัก (Core business process) ซึ่ง จะท าให้ องค์ การมีความสามารถหลั กที่ โ ดดเด่น (Core
competency) การวิเคราะห์ปัจจัยที่จะนาไปสู่ความสาเร็จ (Critical success factor) สามารถ
ทาได้โดยการวิเคราะห์ ลักษณะของกิจการ ตาแหน่งทางการแข่งขัน สภาพแวดล้อมทั่วไป และ
การพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเชื่อมโยง
กิจกรรมหลั ก และกิจกรรมย่อ ยขององค์ การ โดยการพยายามจั ด กิ จกรรมย่อยให้ สนับ สนุ น
กิจกรรมหลัก เพื่อจะสร้างคุณค่าที่สนองตอบกับค่านิยมของลูกค้า โดยสายงานหลักจะทาหน้าที่
ในการผลิตกิจกรรมพื้น ฐาน ประกอบไปด้วย การนาเข้าวัตถุดิบ การผลิตสินค้าและบริการ
การตลาด และการให้บริการลูกค้า ส่วนสายงานสนับสนุน จะทาหน้าที่ใ นการจัด การทรัพยากร
มนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การจัด ซื้อวัตถุดิบ เนื่องจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยมจะทาให้
องค์การได้รับรู้ถึงค่านิยมของลูกค้าได้อย่างชัดเจน ทาให้สามารถวิเคราะห์และเชื่อมโยงค่านิยม
ของลู กค้ าเข้ าสู่ กิจ กรรมทุ กกิ จกรรมขององค์ก าร การวิ เคราะห์ ก ระบวนการหลัก (Core
business process) และระบบการดาเนินงาน เป็นกระบวนการสร้างคุณค่าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้
จัดหาวัตถุดิบ องค์การ และลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยมีกระบวนการหลักขององค์การ เพื่อพัฒนา
สินค้าและบริการ และเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนี้จะทาให้ทราบถึงจุด แข็งหรือจุด อ่อนทางธุรกิจขององค์การ
จุดแข็ง : ลักษณะหรือองค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะเหนือกว่า จุด อ่อน : ลักษณะหรือ
องค์ประกอบขององค์การที่มีสมรรถนะด้อยกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
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2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis) สภาพแวดล้อม
ภายนอกประกอบด้ ว ย สภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไปและสภาพแวดล้ อ มในการด าเนิ น งาน
สภาพแวดล้อมทั่วไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมที่มีความสาคัญ แต่อาจจะ
ไม่ใ ช่สิ่งแวดล้อมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทั่วไป มีตัว
แบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political
Environment –P) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment –E) สภาพแวดล้อม
ด้า นสั ง คม(Sociological Environment –S) สภาพแวดล้อ มด้ า นเทคโนโลยี ( Technology
Environment –T) สภาพแวดล้อมทั่วไปสามารถส่งผลกระทบต่อองค์การได้ ยกตัวอย่างเช่น
หากรัฐ ออกกฎหมายที่ เอื้ อ ต่อ การด าเนิ นธุ ร กิ จก็ จ ะส่ ง ผลดี ต่อ โอกาสในการด าเนิน งานของ
องค์การ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็วอาจส่งผลให้สินค้ามีความล้าสมัยอย่าง
รวดเร็ว เป็นต้น •สภาพแวดล้อมในการดาเนินงาน (Task Environment) ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์
(Michael E.Poter ) ได้เสนอตัวแบบการวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน โดยใช้ตัวแบบที่ชื่อ The
Five Compettive Force ซึ่งจะทาให้เราทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งที่เข้ามาใหม่ ทราบความ
ต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้จัด ส่งวัตถุดิบ การระมัด ระวังไม่ใ ห้ลูกค้าหัน
ไปให้ความสนใจสินค้าทดแทน
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
การกาหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค
ที่ไ ด้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุด แข็ ง จุด อ่อนที่ไ ด้จาการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้องกาหนด และเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุด ที่เหมาะสม
กับองค์การที่สุด ผู้บริหารต้องพยายามตอบคาถามว่าทาอย่างไรองค์การจึงจะไปถึงเป้ าหมายที่
ได้กาหนดไว้ไ ด้ โดยใช้ความได้เปรี ยบในการแข่งขัน ขององค์การกาหนดเป็นกลยุทธ์ ทั้ง นี้
จะต้องคานึงถึงระดับที่แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ
กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอก
ถึงกลยุทธ์โดยรวมและทิศทางในการแข่งขันขององค์การ ว่าองค์การจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทาง
ใด จะด าเนิน งานอย่างไร และจะจัด สรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร เช่น
การดาเนินธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไ ม่เกี่ยวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่าง
เครื่องมือ (Tools) ที่ช่วยในการกาหนดกลยุทธ์ในระดับองค์การ เช่น Boston Consulting Group
Matrix, McKinsey 7 - S Framework เป็นต้น
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy) เป็นการกาหนดกลยุทธ์ใ นระดับที่ย่อย
ลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์การกับคู่แข่ง และระบุถึงวิธีการที่องค์การจะใช้ใ น
การแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ใ ห้สูงขึ้น โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายกันไว้ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Business Unit - SBU) เดียวกัน
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ของ SBU นี้จะมุ่ งการเพิ่ มกาไร (Improving Profitability) และขยายการ
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เติ บ โต (Growth) ให้ ม ากขึ้ น บางครั้ ง จึ ง เรี ย กกลยุ ท ธ์ ใ นระดั บ นี้ ว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั น
(Competitive Strategy) ซึ่งโดยทั่วไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้นาด้านต้นทุนต่า (Cost
Leadership) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) และ การจากัด ขอบเขตหรือการมุ่งเน้น
หรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)
กลยุ ท ธ์ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร (Operational Strategy) เป็ น การก าหนดกลยุ ท ธ์ ที่
ครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุ่งเน้นให้แผนก
งานตามหน้าที่พัฒนากลยุทธ์ขึ้น มา โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์
ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต แผนการตลาด แผนการดาเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากร
บุคคล แผนการเงิน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีทฤษฎีที่ว่าด้วยกลยุทธ์ที่สามารถนามาพิจารณาใช้ไ ด้มากมาย
แต่ย่อมไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ดังนั้นจึงไม่มีสูตรสาเร็จในการ
กาหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ไ ด้กับทุกสถานการณ์ แต่อย่างน้อยในการกาหนด
กลยุทธ์นั้น ควรจะได้ พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ประกอบด้วย เช่น เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่ อ
สภาพแวดล้อมภายนอก เป็น กลยุทธ์ที่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เป็นกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พัน ธกิจ และวัตถุประสงค์ใ นระยะยาว เป็นกลยุทธ์ที่มีความยืด หยุ่น
เหมาะสม เป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้
4. การดาเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
การนากลยุทธ์ไ ปปฏิบัติ คือกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงกลยุทธ์ และนโยบายไปสู่
แผนการด าเนิ น งาน ก าหนดรายละเอี ย ดด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ด้ า นงบประมาณ หรื อ วิ ธี ก าร
ด าเนิ น งานซึ่ ง กระบวนการนี้ อ าจจะเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงภายในด้ า นวั ฒ นธรรม
โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุ ทธ์ ไ ด้อย่างเป็นรูปธรรม
โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ
1 ขั้นตอนของการกาหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation)
2 ขั้นตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้
กลยุทธ์ และการใช้ทรัพยากร เป็นต้น
3 ขั้นตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล เช่น เรื่องระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การ
ให้การอบรม การกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การทางานได้อย่างเต็มที่และ
มีประสิทธิภาพ) เป็นต้น
4 การกระจายกลยุทธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสัยทัศน์
สร้างพัน ธกิจขึ้ น มาแล้ว แต่ไ ม่ ไ ด้มี การด าเนิ นการก็จ ะทาให้เกิ ด การสูญ เปล่ า
(Waste) ได้ เพราะแม้ว่าแผนเหล่านั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัด ทามาอย่างดี ผ่าน
การระดมความคิด มาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ย่อมไม่
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เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น ดังนั้นเพื่อทาให้เกิด ผลจึงจาเป็นต้องมีการกระจายแผน
ไปยัง ทุก ๆ ส่ว นทั่ ว ทั้ง องค์ก าร โดยต้ องสอดประสานกั บบทบาทหน้า ที่ข อง
หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ อย่ า งชั ด เจน และเข้ า ใจได้ ซึ่ ง จากเป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์
(Strategic goals) อาจถู กแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) ก าหนดเป็ น
เป้าหมายประจาปี (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ล ะ
กลุ่ม แต่ละโครงการ เพื่อให้ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชัด เจนนั้นคืออะไร
และควรจะด าเนิน การที่เรื่องใดก่อน ซึ่ง นอกจากจะทาให้ผู้ ปฏิบัติงานในระดั บ
ล่างสุดเข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อกระบวนการในการ
วัด ผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัด สรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอดี
เพียงเพื่อให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ นั่นเอง
ความสาเร็จขององค์การนั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการนากลยุทธ์ไ ปประยุกต์ปฏิบัติ
ทั้งนี้ผู้บริหารควรมีการมอบหมาย และกาหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งที่สาคัญ
ในการน ากลยุทธ์ไ ปปฏิบัติใ ห้ประสบผลสาเร็จนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องมี ความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้
5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)
การควบคุ ม กลยุ ท ธ์ เป็ น หน้ า ที่ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การติ ด ตาม ตรวจสอบ
ประเมิน ผลกลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้ใ นการนากลยุทธ์ไ ปปฏิบัตินั้นมักจะเกิด ข้อผิด พลาดที่
ต้องการการปรับปรุงเพื่อให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นั้นจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ตรงตามแผนที่ไ ด้
ตั้งไว้
การตรวจสอบกลยุ ทธ์ (Strategic Control) จะมี การวั ด ผลทั้ งในเชิ งปริ มาณและเชิ ง
คุณภาพ มีการกาหนดเกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวัด การด าเนินงานที่เหมาะสมกับแต่ละ
องค์การ ซึ่งในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและเกณฑ์การด าเนินงานของตนเอง ทั้งนี้การกาหนด
มาตรฐานควรมีความระมัดระวังเพื่อให้สามารถสะท้อนผลการทางานได้อย่างเป็นรูปธรรม
ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนั้น จาเป็นที่จะต้องมีการจัด ตั้งหน่วยงานขึ้นมา
ดูแลแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรที่มีความรับผิด ชอบเต็มเวลาที่สามารถทุ่มเท
ให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่างเต็มที่ หน่วยงานนี้ควรอยู่กับฝ่ายวางแผนที่มีผู้บริหาร
ในฝ่ายอยู่ในระดับผู้บริหารชั้นสูง อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินกลยุทธ์นั้นจาเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจาเป็นในการตั้งเป็นคณะกรรมการติด ตามและ
ประเมินผลแผนกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับบริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึ้นร่วมด้วย
(ที่มา : ทรรศนะ บุญขวัญ และเอกชัย อภิศักดิ์กุล, 2549.)
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2.1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis)
PEST Analysisมาจากค าศั พ ท์ ทั้ ง หมด 4 ค า คื อ Political Economic
Sociocultural Technological
1. Political = P การเมือง เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่
น่า จะมี ผ ลทั้ ง ในเชิง บวกและเชิ ง ลบต่อ การด าเนิ น งานขององค์ ก ร เช่ น นโยบายของรั ฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ ความมั่นคง
ของรัฐบาล บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มพลังทางการเมือง ความขัด แย้งและความ
รุนแรงทางการเมือง พฤติกรรมทางการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล / เครือข่ายพันธมิตร
2. Economic = E เศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / ระดับจุลภาค
ซึ่ง หมายถึ งระบบเศรษฐกิจ ทั้ งในและระหว่ างประเทศที่ เ กี่ย วกั บ การด าเนิ นงานขององค์ ก ร
เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ผลผลิตมวลรวมในประเทศ การค้าระหว่างประเทศและ
ดุลการชาระเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
3. Social/ cultural = S สังคมและวัฒนธรรม เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและ
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น ระดับ
การศึ กษาและอั ตราการรู้ห นั งสื อของประชากร จานวนประชากร โครงสร้า งของประชากร
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร
4. Technological = T เทคโนโลยี เป็นการวิ เคราะห์ สภาพการเปลี่ ยนแปลงด้ าน
เทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการดาเนินงาน เช่น การผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการ
แขนงต่ า งๆ การใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การสื่ อ สาร การแลกเปลี่ ย นความรู้ ร ะหว่ า งองค์ ก ร
ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ
(ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546.)
2.1.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis)
การวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ง จุ ด อ่ อ น (SWOT Analysis) คื อ การพิ จารณาทุ กส่ ว น
ภายในองค์กรว่ามีประสิทธิภ าพในการทางานมากน้อยเพียงใด โดยการนาเอาวิธีวิเคราะห์จุด
แข็งจุดอ่อนมาใช้ SWOT มาจากคาศัพท์ทั้งหมด 4 คา คือ
1. S - Strength หมายถึง จุดแข็งของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่ง จุด แข็งของเรา คือ สิ่งที่เรา
มีแต่คู่แข่งไม่มี และสิ่งนั้นเป็นที่ต้องการของลูกค้าด้วย
2. W – Weakness หมายถึง จุดอ่อนของเราเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน โดยพิจารณาว่าอะไร
ที่ คู่แข่งมีแต่เราไม่มี และสิ่งที่เราไม่มีนั้นเป็นสิ่งที่ลูกค้า ต้องการ
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3. O – Opportunity หมายถึง โอกาส คือ ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ไ ด้ เป็นสิ่งที่ทาให้
สินค้าเราขายได้มากขึ้น
4. T- Threat หมายถึง อุปสรรค คือ ปัจจัยภายนอกควบคุมไม่ไ ด้ เป็นสิ่งที่ทาให้สินค้า
เราขายได้น้อยลง
โดยทั่วไปวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ก็คือ การแสวงหากาไร การวิเคราะห์ SWOT นั้น
จะเป็ น หนทางสู่ค วามสาเร็ จอีกวิ ธีหนึ่ ง และเป็น อีกวิธี หนึ่ง ในการพัฒนาประสิทธิ ภาพในการ
ทางานขององค์กรด้ วย ในการทา SWOT Analysis นั้น เป็น ประโยชน์ ต่อการพัฒ นาองค์ก ร
กล่าวคือ จะทาให้ทราบว่า องค์กรของเรามีศักยภาพมากน้อยเพียงใด โดยพิจารณาจากจุด แข็ง
(Strength) และจุด อ่อน (Weakness) ทั้ง 2 ตัวนี้จะแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีอะไรบ้างที่เป็นจุด
แข็งที่ควรคงไว้ และ อะไรบ้างที่เป็นจุด อ่อนที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนภายนอกองค์กร เราจะ
ทราบได้จากการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกที่
ควบคุมไม่ได้ แต่ได้วิเคราะห์เพื่อนาไปปรับปรุงองค์กร เพื่อให้เข้ากับปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก
ในการวิเคราะห์ จุด แข็งและจุด อ่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในองค์กร และสามารถแก้ไ ขได้
โดยพิจารณาจากการวิเคราะห์ 4 M คือ Money, Man, Material และManagement และสามารถ
พิจารณาได้จากการวิเคราะห์ 4 P คือ Product, Price, Place และ Promotion
ส่วนการวิเคราะห์ โอกาสและอุปสรรค องค์กรควรจะพิจารณา 2 ปัจจัยภายนอกที่เราไม่
สามารถควบคุมได้ คือ
1. สิ่งแวดล้อมมหภาค ซึ่งได้แก่ สภาพการเมือง กฎหมาย แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจ
สภาวะทางสังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
2. สิ่งแวดล้อมจุลภาค ซึ่งได้แก่ การเจริญเติบโตของตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด ขนาด
ของตลาด และคู่แข่งขัน
ในการทาการวิเคราะห์ SWOT จะต้องทาการวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วน โดยต้องพิจารณา
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ถ้าขาดอันใดอันหนึ่งไปจะทาให้ไ ม่ทราบข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งจะทา
ให้การปรับปรุงองค์กรไม่เป็นผลสาเร็จ การวิเคราะห์จุด แข็งและจุด อ่อนเป็นสิ่งที่เกิด ขึ้นภายใน
องค์กร ถ้าสามารถแก้ไ ขปรับปรุ งได้ก็ค วรที่จะรีบแก้ไ ขโดยเร็ ว ส่วนการวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรค เป็น สิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ก็ควรปรับองค์กรให้เข้ากับสภาวะสิ่งแวดล้อม
นั้นๆถ้าทาการวิเคราะห์ให้ละเอียดถี่ถ้วนและทาการแก้ไขอย่างแท้จริงในทุกปัญหาที่เกิด ขึ้นแล้ว
จะทาให้การดาเนินงานขององค์กรบรรลุผลสาเร็จโดยง่าย
(ที่มา : ชูเพ็ญ วิบุลสันติ, 2547.)
2.1.4 การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five-Force Model)
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน (Competitive Environment) ทาให้ทราบถึง
สภาวะความเป็น ไปได้ของการแข่งขันในอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบถึงจุด แข็งและจุด อ่อนของ
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องค์ก รและคู่แ ข่ งส าหรับ ในการวางแผนเชิ ง กลยุท ธ์ ซึ่ง Michael E. Porter นั กกลยุ ทธ์ ที่ มี
ชื่อเสียงกล่าวโดยสรุปว่า ปัจจุบันธุรกิจต้องให้ความสาคัญกับความรุนแรงของการแข่งขันภายใน
อุตสาหกรรมมากที่สุด โดยระดับความรุนแรงของการแข่งขัน ภายในอุตสาหกรรมจะถูกกาหนด
โดยแรงผลัก ดัน 5 ประการ (Five Force) ได้แ ก่ อุปสรรคกี ด ขวางการเข้ าสู่ อุต สาหกรรม
แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม อานาจต่อรองของผู้ขาย อานาจการต่อรอง
ของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้ ซึ่งความ
เข้ มแข็ งของพลั งทั้ ง 5 จะก าหนดความเป็ น ไปได้ข องก าไรขององค์ กร ซึ่ง เรีย กรวมกัน ว่ า
แบบจาลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Model) โดยสามารถบริหารรายละเอียดแต่ละ
ปัจจัย ได้ดังนี้
1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม
1.1 การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่องจากผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐาน
จานวนมาก ซึ่งทาให้ต้นทุนของสินค้าลดต่าลง เพราะสามารถลดต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง
1.2 การผูกพันในตรายี่ห้อ (Brand Loyalty)
1.3 เงินลงทุน (Capital requirements) ถ้าต้องลงทุนสูง ก็จะเป็นอุปสรรคต่อรายใหม่
1.4 การเข้าถึงช่องจัดจาหน่าย (Access to distribution)
1.5 นโยบายของรัฐบาล ถ้ารัฐบาลไม่มีนโยบายส่งเสริม หรือมีข้อห้ามสัมปทาน
1.6 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการใช้สินค้า (Switching cost) ถ้าลูกค้าต้อง
มีต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูง ต้นทุนเหล่านี้ซึ่งอาจได้แก่ ต้นทุนของอุปกรณ์เครื่องจักรที่
ต้องปรับเปลี่ยนเพิ่ม หรืออาจจะเป็นระบบงานที่ต้องจัด รูปแบบใหม่ ค่าฝึกอบรมและสอนงาน
ให้กับพนักงานเพื่อให้ทางานตามระบบใหม่เป็นต้น
1.7 ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่นๆ เช่น เป็นเจ้าของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบราคาถูก
มีทาเลที่ตั้งดีกว่า มีแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนถูก และทามานานจนเกิดการเรียนรู้
2. แรงผลักดันจากผู้ผลิตหรือคู่แข่งที่มีในอุตสาหกรรม
2.1 จานวนคู่แข่งขัน ถ้าคู่แข่งขันมีจาวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอๆกัน จะทาให้มี
การแข่งขันที่รุนแรง
2.2 อัตราการเติบโตของอุ ตสาหกรรม ถ้าอุตสาหกรรมยังคงเติบโต การแข่งขันจะไม่
รุนแรงมากนัก
2.3 ความแตกต่างของสินค้า ถ้าสินค้ามีความแตกต่างกันไป การแข่งขันก็จะน้อยลง
2.4 ความผูกพันในตรายี่ห้อ
2.5 กาลังการผลิตส่วนเกิน ถ้าอุตสาหกรรมมีกาลังผลิตส่วนเกิน การแข่งขันจะรุนแรง
2.6 ต้นทุนคงที่ของธุรกิจ และต้นทุนในการเก็บรักษา
2.7 อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เช่น ข้อตกลงกับสหภาพแรงงานในการ
จ่ายชดเชยที่สูงมาก
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3. อานาจต่อรองของผู้ขาย (ซัพพลายเออร์)
3.1 จานวนผู้ขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู่ ถ้ามีผู้ขายน้อยรายอานาจต่อรองของผู้ขายจะสูง
3.2 ระดับการรวมตัวกัน ของผู้ขายวัตถุดิบ ถ้าผู้ขายรวมตัวกั นได้ อานาจการต่อรองก็
จะสูง
3.3 จานวนวัตถุดิบหรือแหล่งวัตถุดิบที่มี ถ้าวัตถุดิบมีน้อย อานาจต่อรองจะสูง
3.4 ความแตกต่างและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถ้าวัตถุดิบมีความแตกต่างกันมาก อานาจ
ต่อรองผู้ขายจะสูง
4. อานาจการต่อรองของกลุ่มผู้ซื้อหรือลูกค้า
4.1 ปริมาณการซื้อ ถ้าซื้อมาก ก็มีอานาจการต่อรองสูง
4.2 ข้อมูลต่างๆที่ลูกค้าได้รับเกี่ ยวกั บสินค้าและผู้ขาย ถ้าลูกค้ามีข้อมูลมาก ก็ต่อรอง
ได้มาก
4.3 ความจงรักภักดีต่อยี่ห้อ
4.4 ความยากง่ายในการรวมตัวกันของกลุ่มผู้ซื้อ ถ้ารวมตัวกันง่าย ก็มีอานาจต่อรองสูง
4.5 ความสามารถของผู้ซื้อที่จะมีการรวมกิจการไปด้านหลัง คือ ถ้าลูกค้าสามารถผลิต
สินค้าได้ด้วยตนเอง อานาจการต่อรองก็จะสูง
4.6 ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้สินค้าของคนอื่ น หรือ ใช้สินค้าของคู่แข่งแล้วลู กค้าต้องมี
ต้นทุนในการเปลี่ยนสูง อานาจการต่อรองของลูกค้าก็จะต่า
5. แรงผลักดันซึ่งเกิดจากสินค้าอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ทดแทนได้
5.1 ระดั บ การทดแทน เป็ น การทดแทนได้ ม าก หรื อ ทดแทนได้ น้ อ ยแค่ ไ หน เช่ น
เครื่องปรับอากาศกับพัดลม
5.2 ต้ น ทุ น หรื อค่ าใช้จ่า ยในการเปลี่ ยนแปลงการใช้สิ นค้ าปั จจุบั น ไปสู่การใช้สิ นค้ า
ทดแทน
5.3 ระดับราคาสินค้าทดแทนและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทน
(ที่มา : Michael E. Porter, Competitive Strategy, 1980)
2.1.5 การวิเคราะห์โอกาสและปัญหา (TOWS Matrix)
TOWS Matrix เป็น แบบแผนในการจาลองสถานการณ์เพื่อสร้างกลยุทธ์มารับมือกับ
สถานการณ์เหล่านั้น TOWS Matrix เป็นผลลัพธ์ที่ไ ด้มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกองค์กร เป็น แมททริกซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสรรคและโอกาส กับจุด แข็ง
และจุด อ่อน จะแสดงถึงกลยุทธ์ทางเลือก 4 ประการ คือ SO, WO, ST และ WT โดยการจับคู่
ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
กลยุทธ์ ทางเลื อก 4 ประการ เป็ นการวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก อุปสรรคและ
โอกาส และสภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง และจุดอ่อน ได้ดังนี้
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1. SO – Strategies คือ กลยุทธ์เชิงรุก การใช้จุดแข็งเป็นโอกาส เป็นกลยุทธ์ที่องค์กรจะ
ใช้ ค วามเข็ ม แข็ ง จากปั จ จั ย ภายในเป็ น ประโยชน์ป ระกอบกับ เป็ น ช่ ว งที่ มี โ อกาสจากปั จ จั ย
ภายนอกที่เปิดโอกาสให้ ซึ่งทุกองค์กรต่างก็อยากได้ความเข็มแข็ง เพื่อให้สามารถหาประโยชน์
จากสถานการณ์หรือ เหตุก ารณ์และสิ่งแวดล้อ ม จากปัจจัย ภายนอกด้ วยกันทั้งสิ้ น และหลาย
องค์กรใช้กลยุทธ์จากจุด อื่น ๆ ก่อนเช่น WO, ST หรือ WT ก็เพื่อจะกลับเข้าสู่สถานการณ์ที่จะ
สามารถใช้กลยุทธ์ SO ได้นั่น เอง เมื่อองค์กรมีความอ่อนแอภายในก็จะพยายามปรับปรุงให้
ภายในเข็มแข็งขึ้นและเมื่อองค์กรประสบสิ่งกีดขวาง ณ ภายนอก ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงและมุ่ง
เข้าหาโอกาสที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
2. ST – Strategies คือ กลยุทธ์เชิงป้องกัน ใช้จุด แข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค ทาให้เกิด จุด
แข็งสูงสุด และมี อุปสรรคต่าสุด บริ ษัทอาจใช้จุด แข็งด้านเทคโนโลยี การเงิน การจัด การ หรื อ
การตลาดเพื่อจัดการอุปสรรคจากคู่แข่ง ในกรณีนี้บ ริษัทจะใช้จุด แข็งเพื่อหลีกเลี่ย งหรือ เอาชนะ
อุปสรรคจากภายนอกให้ได้
3. WO – Strategies คือ กลยุทธ์เชิงแก้ไ ข เอาชนะจุด อ่อนโดยอาศัยโอกาส พยายามที่
จะให้เกิดจุดอ่อนต่าที่สุดและโอกาสสูงสุด ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดอ่อนในบางกรณีอาจจะพัฒนาองค์กร
หรือความต้องการความสามารถเฉพาะอย่าง (เทคโนโลยีหรือบุคคลที่มีทักษะ) จากภายนอก มี
ทางเลือกที่เป็นไปได้เพื่อสร้างความได้เปรียบของโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก ในกรณีนี้
บริษัทจะพยายามแก้ไขสิ่งที่เป็นจุดอ่อนแล้วจึงปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส
4. WT – Strategies คือ กลยุทธ์เชิงรับ ลดจุด อ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค มีเป้าหมายที่
สร้า งให้เ กิด จุด แข็ งและอุป สรรคต่าสุด ซึ่ง ต้อ งการให้ บริ ษัท ใช้ รูป แบบการร่ว มลงทุ น การลด
ค่าใช้จ่า ย การเลิกผลิตภั ณฑ์ที่ ไ ม่มี กาไร กลยุ ทธ์ก ารตั ด ทอน เช่น การเลิก กิจการ การถอน
ผลิตภัณฑ์ การรวมบริษัท หรือ การนาจุด อ่อนและอุปสรรค เป็นกลยุทธ์ที่ป้องกันตัวเองอย่า ง
เต็มที่ คือพยายามลดความอ่อนแอภายในให้ไ ด้ และพยายามหลีกเลี่ยงสภาวะภายนอกที่เป็น
อุปสรรคคุกคามให้ได้มากที่สุด องค์กรใดหากเผชิญกับอุปสรรคภายนอกมากมายและภายในที่
อ่อนแอองค์กรนั้นก็จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งถึงขั้นอาจล้มละลายได้
เมื่อทราบข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการทาธุรกิจแล้ว รวมทั้งมีการ
ประยุ กต์ และคิ ด กลยุ ทธ์ ใ นการแข่ งขั นของบริ ษั ท และบริษั ทควรทาการวิเ คราะห์ส ภาพการ
แข่งขันในภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบศักยภาพในการแข่งขันตาแหน่งของบริษัทในภาคของ
ทั้งอุตสาหกรรม
จากการศึกษาข้อมูลการแข่งขัน ทั้งภาคของอุตสาหกรรมว่ามีการแข่งขันในระดับ เช่นใด
บริษัท จาเป็ น จะต้องมี การปรั บปรุงส่ วนประสมทางการตลาด เพื่อการกระตุ้น และจูงใจลูกค้ า
เพื่อให้สามารถตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการในด้านต่างๆ ได้
(ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546.)
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2.1.6 การแบ่งส่วนตลาด (STP)
ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล . (2552) แผนกลยุทธ์กุญแจสู่ความสาเร็จในการบริหารงาน
และธุรกิจ กลยุทธ์การตลาดทั้งปวงเริ่มต้นจาก STP การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation) การ
กาหนดลูกค้าเป้าหมาย (Targeting) และการวางตาแหน่งทางการตลาด (Positioning) เป็นแนวคิด
ที่มองว่า บริษัทควรค้นหาความแตกต่างที่หลากหลาย และกลุ่มลูกค้าต่างๆ กัน ในตลาด จากนั้น
พุ่งเป้าไปที่ความต้องการ และกลุ่มลูกค้าที่บริษัทจะสามารถสร้างความพึงพอใจได้ด้วยวิธีที่ดีที่สุด
แล้วจึงวางตาแหน่งข้อเสนอทางการตลาดเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายจดจาความแตกต่าง และภาพพจน์
ของข้อเสนอของบริษัท ถ้าบริษัทวางตาแหน่งทางการตลาดไม่ชัด เจน ตลาดจะเกิด ความสับสนใน
ความคาดหวัง แต่ถ้ าวางตาแหน่ งทางการตลาดชัด เจนแล้ว การวางแผนการตลาดก็จ ะทาได้
ง่ายดาย
การวางตาแหน่ ง (Positioning) หมายถึ ง การออกแบบข้อเสนอทางการตลาด และ
ภาพพจน์เพื่อเข้าไปอยู่ในที่ว่างกลางใจ หรือในการรับรู้ของผู้บริโภคที่เป็นตลาดเป้าหมาย
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
2.2.1 การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM)
ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ. (2540) กลยุทธ์ทางการตลาด การสร้าง CRM ในปัจจุบัน
การพาณิชย์มีความเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดิมที่มุ่งเน้นเพีย งการสร้างยอดขายให้มากที่สุ ด
เท่าที่จะทาได้และเพื่อให้ได้มาซึ่งส่วนแบ่งการตลาดที่มากกว่าคู่แข่งขัน และกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใ ช้
ในการสร้างยอดขายให้กับผู้ผลิตคงหนีไ ม่พ้นการโฆษณาเพื่อทาให้คนรู้จัก การติด ประกาศลด
ราคาสินค้าตลอดจนโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย
หากมองกัน ให้ดีแ ล้วนั้น เป็นเพียงยุทธวิธีที่ส่งผลในระยะสั้นๆ ที่เกิ ด ต่อตัวผู้ผลิตหรื อ
เจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้นโดยปราศจากวางแผนในระยะยาวในอันที่จะคงรักษาลูกค้า
เหล่านั้นไว้ และไม่ไ ด้มีการสร้างความประทับใจและความภักดีที่มีต่อทั้งตัวสินค้า บริการหรือ
เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภคแต่ อ ย่ า งใด หลายต่ อ หลายธุ ร กิ จ ละเลยที่ จ ะให้
ความสาคัญตรงส่วนนี้ไปจนทาให้ธุรกิจเหล่านั้นโดดเด่นขึ้นมาได้ไ ม่นานก็ต้องปิด ตัวเองไปใน
ที่สุด
การใ ช้ ยุ ท ธวิ ธี ท างก ารบ ริ ห าร งาน ลู ก ค้ า สั ม พั นธ์ (Customer Relationship
Management) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเมื่อการค้าขายย่างก้าวเข้ามาสู่ใ นศตวรรษที่ 21
และนับว่าเป็น กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งแนวทางในบางครั้ง

32

รูปแบบอาจจะดูเหมือนกับการประชาสั มพันธ์ที่มิไ ด้มุ่งหวังที่จะสร้างกาไรจากการขาย หากแต่
เน้นไปที่การสร้างทัศนคติที่ดีที่มีต่อบริษัทหรือองค์กรให้เกิด ขึ้นในใจของลูกค้า หรือกลุ่มสังคม
เป็นหลัก ส่วนงานการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแค่นั้น หากแต่จะต้องการที่จะแสวงหาผล
กาไรจากกลุ่มเป้าหมายไปพร้อมๆ กันกับการสร้างเจตคติที่ดี ความพึงพอใจให้เกิด ขึ้นในตัวของ
ลูกค้า โดยที่เ ราไม่ เคยรู้ตั วเลย จนอาจจะกล่ าวได้ว่ าแนวความคิ ด ทางการตลาดแบบเดิมได้
ปรับเปลี่ยนไปเป็นแนวคิดทางการตลาดแบบสร้างสัมพันธ์ไปแล้ว
การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแต่มุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงไปที่ กลุ่มลูกค้าคาดหวัง
เท่านั้นหากแต่จะต้องสร้าง สัมพันธภาพอันดีและความมั่นคงในระยะยาวกับกลุ่มต่างๆ ด้วยอัน
ได้แก่
1. พนักงานภายในของบริษัท (Internal Market)
2. ตลาดผู้ขายสินค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ (Supplier and Alliance Market)
3. ตลาดบริษัทรับจัดหางานและพนักงาน (Recruitment and Employee Market)
4. ตลาดกลุ่มอ้างอิง (Referral Market)
5. ตลาดผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ (Influencer Market)
การบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ไม่ว่าจะโดยการส่งวารสารข่าวสารที่น่ารู้น่าสนใจเกี่ยวกับ
ตัวสิน ค้าไปให้ลูก ค้าพร้อมกั บแนบคูปองส่วนลดในบางช่ วงบางโอกาส การจัด โปรแกรมการ
ฝึกอบรมการเลี้ยงดูลูกให้แก่แม่ที่โรงพยาบาลของเจ้าของผลิตภัณฑ์นม การจัด แคมเปญสะสม
แต้ ม หรื อ การบริ ก ารอื่ น ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น วิ ธี ก ารใดก็ ต ามการบริ ห ารงานลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ก็ มี
วัตถุประสงค์ ที่สาคัญคือ
1. เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าหรือบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง
2. เพือ่ สร้างทัศนคติที่ดีต่อสินค้าหรือบริการและบริษัท
3. เพือ่ ให้ลูกค้าเกิด ความภักดีต่อสินค้าและบริการของบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากบริษัท
มีสินค้าหลากหลายสายผลิตภัณฑ์
4. เพื่อให้ลูกค้าแนะนาสินค้าหรือการบริการต่อไปยังผู้อื่น เกิด การพูด แบบปากต่อปากใน
ทางบวกเกี่ยวกับตัวสิน ค้าจนก่อเกิด ลูกค้า ชั้นดีที่จะทาหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้กั บ
บริษัทต่อไป
เนื่องจากการบริหารงานลูกค้ าสัมพั นธ์ก็ เพื่อที่ จะให้เกิด ความเข้า ใจ และการรั บรู้ที่ ดี
ตลอดจนมีความรู้สึกชอบบริษัทและสินค้าของบริษัท ดังนั้นวิธีการหรือกิจกรรมทางการ
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บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์จะต้องมีความเป็นกันเองและตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย
และเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆ เราสามารถแบ่งกลุ่มของลูกค้าได้เป็น 2 ประเภทคือ กลุ่มเป้าหมาย
ระดั บ Traders อัน ได้ แก่ คนกลางในช่ องทางการจั ด จ าหน่าย ธุ รกิ จค้า ส่ง ค้ าปลี ก ตัว แทน
นายหน้า ซึ่งการสร้างความสัมพั นธ์กั บลูก ค้าเหล่า นี้จึง อยู่ที่ รูปแบบของกิจ กรรมการส่ง เสริ ม
ความรู้และความเข้าใจในการทาธุรกิจ การฝึ กอบรมให้มีความรู้ใ นด้านการตลาด การเงิน การ
บั ญ ชี การผลิ ต การบริ ห ารงานบุ ค คล ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น ธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งประสบ
ความสาเร็จ
ส่ว นอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง คือ กลุ่ ม เป้ า หมายระดั บ Consumers โดยที่ ก ารบริ ห ารงานลู ก ค้ า
สัมพันธ์มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริโภคที่จะต้องพยายามสร้างความภักดีในตราสินค้าหรือบริษัทให้
เกิดขึ้นและทาให้ลูกค้ารู้สึกเกินกว่าคาว่าพอใจให้ได้ในท้ายที่สุด
ตัวอย่างกิจกรรมการบริหารลูก ค้าสัมพั นธ์ อาจจะนาเสนอโดยการสร้ างความสัมพัน ธ์
ด้ ว ยรางวั ล การจั ด โปรแกรมสะสมแต้ ม จากการซื้ อ สิ น ค้ า การเปิ ด รั บ สมาชิ ก การสร้ า ง
ความสัมพัน ธ์กับลูกค้าด้วยประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากประโยชน์หลักที่ลูกค้าได้รับจากสินค้าหรื อ
บริการ หรือแม้กระทั่งการจัดโปรแกรมการให้ข่าวสารความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า
การบริการงานลูกค้าสัมพันธ์มีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเ คราะห์ ลูกค้า โดยที่ จะต้องทราบเสียก่อ นว่าลู กค้ าของเราเป็นใครและจั ด อยู่ใ น
ระดับ Traders หรือระดับ Customers
2. การวิเ คราะห์สภาพแวดล้ อมทางการตลาด มี การแสวงหาข้อ มูล ทางการตลาด และ
จะต้องสร้างระบบข้อมูลการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
3. การแบ่งส่วนตลาด กาหนดตลาดเป้าหมาย และกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ โดยจะต้อง
มีการแบ่งประเภทของกลุ่มลูกค้าแล้วจึงจัดโปรแกรมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเป็นการแสดงให้
เห็นว่าลูกค้ากลุ่มนั้นๆ มีความรู้สึกเหมือนเป็นคนพิเศษ และดูน่าสนใจมากกว่าที่จะจัด
เหมือนกันหมด
4. การจัดทาแผนภาพตลาด เป็นการจัดลาดับความสาคัญของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าควร
ให้ความสาคัญกับลูกค้ากลุ่มใดเป็นอันดับแรกๆ และรองลงมา
5. การน าแผนการตลาดไปปฏิ บั ติ ใ ช้ ซึ่ ง อย่ า งไรก็ ต ามทั้ ง หมดจะมี แ นวโน้ ม ประสบ
ความสาเร็จถ้าทั้งฝ่ายบริษัทผู้ผลิตกับลูกค้าเป้าหมายมีความไว้วางใจกัน และการผูกมัด
ซึ่งกันและกัน

34

โดยทั่วไปแล้วงานบริหารลูกค้าสัมพันธ์มักมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างความประทับใจ
และภักดีใ นตราสิน ค้า รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าอันจะทาให้ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า
หรือบริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้ามหากพบว่าลูกค้าเริ่มมีความไม่พอใจใน
สินค้าหรือบริการของบริษัท บริษัทจะต้องรีบแก้ไขปัญหาความไม่พอใจนั้นๆ ทันที
2.2.2 ส่วนผสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix : 7P’s)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิด ส่วนผสมทางการตลาดสาหรับธุรกิ จ
บริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิด ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ใ ห้บริการซึ่งจะ
ได้ส่ วนผสมการตลาด (Marketing Mix ) หรื อ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ์ การตลาดซึ่ ง
ประกอบด้วย
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจาเป็นและความต้องการของมนุษย์
ได้คือ สิ่งที่ผู้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์
นั้น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจจับต้องได้ และ
ผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้
2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ใ นรูปตัวเงิน ลูกค้าจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้า
จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การกาหนดราคาการให้บริการควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ
ชัดเจน และง่ายต่อการจาแนกระดับบริการที่ต่างกัน
3. ด้า นช่ องทางการจั ด จ าหน่า ย (Place) เป็ น กิ จกรรมที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ บรรยากาศ
สิ่ง แวดล้ อ มในการน าเสนอบริ ก ารให้ แ ก่ ลู ก ค้า ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ การรั บ รู้ ข องลู ก ค้ า ในคุ ณ ค่ า และ
คุณประโยชน์ของบริการที่นาเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านทาเลที่ตั้ง (Location) และช่องทาง
ในการนาเสนอบริการ (Channels)
4. ด้า นส่ง เสริม การตลาด (Promotion) เป็น เครื่ อ งมือ หนึ่ งที่ มี ความสาคั ญ ในการ
ติด ต่อ สื่อ สารให้ผู้ ใ ช้ บริ การ โดยมี วัต ถุป ระสงค์ที่ แจ้ งข่ า วสารหรื อชั กจู งให้เ กิด ทัศ นคติแ ละ
พฤติกรรม การใช้บริการและเป็นกุญแจสาคัญของการตลาดสายสัมพันธ์
5. ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัด เลือก การ
ฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขันเป็น
ความสัมพัน ธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ใ ห้บริการและผู้ใ ช้บริการต่าง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าที่ต้องมี
ความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใ ช้บริการ มีความคิด ริเริ่ม มีความสามารถใน
การแก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร
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6. ด้ า นการสร้ า งและน าเสนอลั ก ษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and
Presentation) เป็นการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทั้งทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ไม่
ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการที่
รวดเร็ว หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ลูกค้าควรได้รับ
7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจ กรรมที่ เกี่ยวข้ องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติในด้านการบริการ ที่นาเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว
และทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ
2.2.3 แนวคิดด้าน การตลาด ตราสินค้า และกลยุทธ์ตราสินค้า
ความหมายของตราสินค้า (Brand)
ฟิลิป คอตเลอร์ (1984) ได้ใ ห้ความหมายเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) ว่า หมายถึงชื่อ
สัญลั กษณ์ โลโก้ ของอะไรอย่างหนึ่ งที่จ ะบอกว่ าสิน ค้า บริ การอย่า งหนึ่งๆ เป็ นของใคร และ
แตกต่างจากคู่แข่งอย่างไร และ ฟิลิป คอตเลอร์ (1991) ได้ให้ความหมายโดยขยายขอบเขตว่า
ถ้าเป็นตราสินค้า (Brand) จะต้องสามารถจาแนกได้เป็น 4 อย่างด้วยกัน คือ
-Attribute รูปร่างหน้าตาภายนอกที่จะทาให้เกิดความจดจา
-Benefit บอกคุณค่าประโยชน์
-Value ทาให้รู้สึกว่า ใช้ตราสินค้า (Brand) นี้แล้วเกิดความภาคภูมิใจ ไว้ใจ
เพราะมีมานาน
-Personality มีบุคลิกภาพ
นอกจากนี้ ฟิลิ ป คอตเลอร์ (1991) ยังเพิ่มแนวคิด ส่วนของตราสินค้า (Brand) มี 4
โมเดลคือ
ก. Brand Asset Valuator(BAV.) ที่กล่าวถึง 4 องค์ประกอบคือ Differentiation ความ
แตกต่างในระดับเห็นว่า แตกต่างจากคนอื่น Relevance ความสัมพันธ์กันในการที่จะทาให้แน่ใ จ
ว่าจะสามารถขยายตราสินค้า (Brand) ให้ปรากฏได้กว้างมากขึ้น Esteem การทาให้ตราสินค้า
(Brand) ได้รับการยอมรับ และ Knowledge การทาให้ลูกค้ามีความคุ้นเคยและนาไปสู่ความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกับตราสินค้า (Brand)
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ข. AAKER MODEL มี 5 ส่วนคือ 1. brand loyalty 2.brand awareness 3.perceived
quility 4. brand associations และ 5. Other proprietary asset such as patents, trademarks
และ chanel ralationship
ค. BRAND-Z กล่าวถึงเรื่อง Presence, Relevance, Advantage, Bonding
ง. BRAND RESONANCE มีบุคลิกที่มีความรุนแรงหรือฝังความลึกซึ้งของตราสินค้า
(Brand) ให้กับลูกค้า
เดวิด โอกีวี่ (1995) นิยาม ตราสินค้า (Brand) คือ สัญลักษณ์ที่ซ้อนเป็นการรวบรวม
ความรู้สึกที่มีต่อรูปร่างหน้าตาของสินค้า ต่อชื่อ ต่อบรรจุภัณฑ์ ต่อราคา ต่อความเป็นมา ต่อ
ชื่อเสียง วิถีทางโฆษณา ตราสินค้า (Brand) นั้น และมีประสบการณ์กับตราสินค้า (Brand) นั้น
Don Cowley & Pual Feldwick เป็น Strategic Plane ชื่อดังของประเทศอังกฤษ
เขียนไว้ใ นหนังสือชื่อ Understand Brand (1991) ตราสินค้า (Brand) คือ ความรู้สึกโดยรวมที่
อยู่ในใจผู้บริโภค
Brand Equity คือ มูลค่าของตราสินค้า (Brand) ที่ถูกตีค่าออกมา ตราสิ นค้า (Brand)
ใดก็ตามที่มีพลัง ประสบความสาเร็จมาก หรือเป็น ผู้นายิ่งมี Equity ที่ยิ่งใหญ่และจะมีมูลค่าที่
แพง อาจจะเป็น 10 เท่า หรือ 20 เท่าของทรัพย์สิน (Asset) มูลค่าเหล่านี้เป็นมูลค่าที่ตราสินค้า
(Brand) เก็บสะสมมา ยากที่จะตีเป็นตัวเงินได้ (Kotler, 2005)
มูลค่าของตราสินค้า (Brand Equity) แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นด้วยกัน คือ
Product Equity สิน ค้า นั้น คุณภาพเชิง กายภาพดีเ พียงใด เป็ นที่รั บรู้ ของผู้บริ โภค
เพียงใด
Image Equity ในด้านภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand) แข็งแกร่งเพียงใดเกี่ยวเนื่องกับ
ใคร
Goodwill Equity ความเป็นสมาชิกที่ดีใ นสังคมของตราสินค้า (Brand) หรือชื่อเสียงที่
บริษัทได้สั่งสมมา
Customer Equity มีฐานของลูกค้ามากมายแค่ไหน เป็นใครบ้าง
Channel Equity ช่องทางที่ผู้บริโภคมีโอกาสได้พบปะกับตราสินค้า (Brand)
องค์ประกอบของตราสิน ค้า (Brand Elements) ตราสินค้า (Brand) มี องค์ป ระกอบ
สาคัญ คื อ “ส่ว นที่จับต้ องได้ ” (Tangible assets) ซึ่งได้แ ก่ รูป ร่างหน้ าตา (attributes) กั บ
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คุณ ประโยชน์ (benefit) และ “ส่ ว นที่ จั บต้ อ งไม่ ไ ด้ ” (Intangible assets) อัน ได้แ ก่ คุ ณ ค่ า
(values) และ บุคลิกภาพ (personality) ตราสินค้า (Brand) เป็น ประสบการณ์ร่วมที่ผู้บริโภคมี
ไม่ว่าจะได้รับมาจากการสื่อสารแบบไหน (โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาดขายตรง โปรโมชั่น
ฯลฯ) การสื่อสารจึงเป็นโอกาสที่จะได้บอกกับผู้บริโภคว่าตราสินค้า (Brand) ของเราเป็นอย่างไร
และก่อ นที่จะหยิบยื่ น วัตถุ ดิบให้ แก่กลุ่ มเป้า หมายต้องรู้ก่ อนว่า ตราสิ นค้า (Brand) ของเรามี
ตัวตนที่แท้จริงอย่างไร มีแก่นแท้ (Essence หรือ DNA) เป็นอย่างไร ถ้าเราหาองค์ประกอบของ
ตราสินค้า (Brand) ได้ และสามารถค้นหาแก่นแท้นั้นพบสิ่งที่ต้องทาคือ ผูกตราสินค้า (Brand)
กับผู้บริโภคให้ได้ ต้องสื่อสารให้อยู่ในแนวเดียวกัน ผู้บริโภคจะเกิด การจดจาตราสินค้า (Brand)
นั้นขึ้นมาในสมอง หรือเกิดความรู้สึกนึกคิด เกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) นั้น แต่ถ้าเมื่อใดก็ตาม
การสื่อสารไปโดยไร้ทิศทาง สิ่งที่เกิด ขึ้นคือความรู้สึกนึกคิด เกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) นั้นไม่
ชัดเจน จะทาให้เกิดความสับสนได้
การสร้างตราสินค้า (Branding) เมื่อนักการตลาดทราบถึงความต้องการหรือเข้าถึง
ผู้บริโภคแล้วการจัด วางตาแหน่ง (Positioning) สามารถทาให้เรารู้ว่าเขาเป็นใครและอยากจะ
เป็นอะไร สิ่งแรกของตราสินค้า (Brand) คือต้องรู้ว่า “ตาแหน่ง” ของตราสินค้า (Brand) ควรจะ
อยู่ตรงไหน และตราสินค้า (Brand) เราคือสินค้าอะไร จุดขายอยู่ตรงไหน ใครเป็นคู่แข่ง และควร
จะวางตัวเองไว้ที่ใด จึงจะมีโอกาสได้เปรียบมากที่สุด บุคลิกภาพ (Personality) เป็นสิ่งที่สาคัญ
ถัด มาจาก Positioning และเป็น เรื่ องที่ซั บซ้ อนมากขึ้ นเมื่อ เรารู้ ว่า Brand ของเราเป็น ใคร
(Positioning) สิ่งต่อมาเราต้องรู้ว่า Brand “เราเป็นอย่างไร” (Personality) การที่รู้ว่าตัวเราเป็น
อย่างไรเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะแสดงให้ถึงวิถีการด าเนินชีวิต การแสดงออกที่ต่างกัน สิ่งหนึ่ง
เมื่อผู้ บริโ ภคเข้าและคุ้ น เคยกับตราสิ นค้า (Brand) ก็คื อ ความรู้สึกและบุ คลิก ของตราสินค้ า
(Brand) เป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นกลั บ ออกไปอย่ า งชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ย เพราะผู้ บ ริ โ ภคจะมี
ความคุ้นเคยกับตราสินค้า (Brand)
แนวความคิดหลักในการสร้างแบรนด์
เมื่อทราบถึงความต้องการหรือเข้าถึ งผู้บริโภคแล้วการจัด วางต าแหน่ง (Positioning)
สามารถท าให้เรารู้ ว่า เราเป็น ใครและอยากจะเป็นสิน ค้าของบริ ษัทคือสิน ค้าอะไร จุด ขายอยู่
ตรงไหน ใครเป็น คู่แข่ ง และควรจะวางไว้ที่ ใ ด จึงจะมีโอกาสได้เปรียบมากที่สุด บุ คลิ กภาพ
(Personality) เป็น สิ่ งที่ ส าคั ญ ถัด มาจาก Positioning ต่ อ มาต้ องทราบว่า Brand “เราเป็ น
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อย่างไร” (Personality) การที่รู้ว่ตัวเราเป็น อย่างไรเป็นสิ่งที่สาคัญมากเพราะแสดงให้เห็นถึงวิถี
การด าเนิน ชีวิตการแสดงออกที่ต่างกั น สิ่งหนึ่งเมื่อผู้บริ โภคเข้าใจและคุ้น เคยกับแบรนด์ก็คื อ
ความรู้ สึ ก และบุ ค ลิ ก ของแบรนด์ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นกลั บ ออกไปอย่ า งชั ด เจนและเข้ า ใจง่ า ย
เช่นเดียวกับ คนสองคนที่มีรูปร่างหน้าตาอาจคล้ายกัน อาชีพระดับเดียวกัน แต่อุปนิสัยใจคอ
อาจแตกต่างกัน สิ่งที่กล่าวนี้จะเรียกว่า “Brand Personality”
บุคลิกภาพของตราสินค้า (Brand Personality) มีความสาคัญในการช่วยเสริมสร้าง
ความเข้ าใจ และความรู้ สึกของผู้ บริโ ภคที่ มีต่อ แบรนด์ ทั้งยั งช่ว ยกาหนดความแตกต่า งและ
เอกลักษณ์ที่เป็น หัวใจในการสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ให้กับแบรนด์ เมื่อสินค้าที่
จุดเด่นใกล้เคียงกัน คุณสมบัติคล้ายกัน Brand Personality จะเป็นตัวบอกสิ่งที่ลึกซึ้ง รวมไปถึง
แง่มุม องค์ป ระกอบ ระดับของสินค้ า และประสบการณ์ใ นการใช้ ทั้ง ยังเป็นตัวชี้ แนวทางและ
ควบคุมวิถีทางของทุกการสื่อสาร ให้อยู่ใ นรูปแบบที่ถูกต้อง (ซึ่งจะเป็นฐานสาคัญในการวางกล
ยุทธ์ Brand Positioning ไม่บิดเบือนจุด ยืนหรือกระจัด กระจายในทิศทางและสไตล์ และจะเป็น
พลังงานสาคัญในการสร้าง Brand Equity
Personality เป็น ตัว ที่กาหนด HOW ก าหนดความแตกต่ างของแต่ล ะ Brand การ
บุคลิกภาพของ Brand เป็น เรื่องที่ยากมาก คุณสมบัติที่เลือกนั้นต้องมั่นใจจริงๆ ว่าจะทาให้
Brand มีความแตกต่าง และที่สาคัญคือ “ส่งเสริมตาแหน่งของ brand ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า”
การสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์
Brand Identity หรือเอกลักษณ์ของแบรนด์ซึ่งไม่ไ ด้หมายความถึงแต่โลโก้และสีสันที่
เลือกใช้เท่านั้น แต่รวมถึงทุกสิ่งที่ทาให้แบรนด์มีเอกภาพไปในทิศทางเดียวกัน จะเป็นสิ่งที่บ่ง
บอกว่าแก่นแท้ ตัวตน หรือ ดีเอ็น เอของแบรนด์นั้น (Brand DNA) โดดเด่น ทั้งเอกลักษณ์ด้าน
ภาพ (visual identity) เช่น โลโก้ สี สัน ตัวหนัง สือ บรรจุภัณ ฑ์ การออกแบบสินค้ า ฯลฯ
เอกลักษณ์ด้านเสียง (verbal identity) เช่น สโลแกน คาขวัญ เพลง จิงเกิล ประกอบ โลโก้
ฯลฯ และเอกลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral identity) เช่น มารยาทของพนักงาน การ
แสดงออกของผู้บริหาร การฝึ กอบรม ฯลฯ หากจะมองในภาพรวมจะเห็นได้ว่าองค์กรก็ คื อ
แบรนด์เหมือนกัน เพียงแต่บางองค์กรอาจจะใช้ชื่อแบรนด์สิ นค้าเป็นชื่อเดียวกัน ในขณะที่ บาง
องค์กรมีแบรนด์สินค้าเป็นชื่อยี่ห้อ และอาจมีหลายแบรนด์ภายในองค์กรเดียวกัน

39

เอกลักษณ์ของแบรนด์สามารถแบ่งได้เป็น 3 หมวด ได้แก่
1. เอกลักษณ์ด้านภาพ (visual identity) หมายถึง สิ่งที่มองเห็นเป็นรูปลักษณ์ มีรูปร่าง
จับต้องได้ทางสายตา และก่อให้เกิดความรู้สึกต่อแบรนด์นั้นได้ เช่น โลโก้ ฉลาก
2. เอกลักษณ์ด้านเสียง (verbal identity) หมายถึง สิ่งที่สัมผัสได้จากการฟัง สามารถ
บอกกล่าวกันเป็นข้อความ หรือส่งเสียงให้ได้ยินได้ เช่น สโลแกน วิสัยทัศน์ ท่วงทานอง เพลง
ที่ขึ้นพร้อมโลโก้ เป็นต้น
3. เอกลักษณ์ด้านพฤติกรรม (Behavioral identity) หมายถึง สิ่งที่สัมผัสได้จากการ
พบปะกั บ บุ ค คลภายในองค์ก ร หรื อ สิ่ ง ที่จ ะส่ ง ผลต่ อพฤติ ก รรมของคนในองค์ กร เช่ น การ
ฝึก อบรมพนั กงาน การต้ อนรับ พนั กงานขาย การให้ สัม ภาษณ์ ของผู้ บริ การ มารยาทของ
พนักงาน เป็นต้น
ทั้งหมดนี้ จะสะท้ อนออกมาอย่างมีเ อกลั กษณ์ เป็ นอัน หนึ่ง อั น เดีย วกัน โดยใช้ Brand
Identity เป็น ศูน ย์กลางการคิด ค้นกลยุทธ์เพื่อวางจุด ยืนหรือวางตาแหน่งในจิตใจและกาหนด
บุคลิกภาพของแบรนด์ต่อกัน หลังจากนั้นจึงสะท้อนไปยังเอกลักษณ์ทั้งสามในขั้นปฏิบัติการ
เบิร์นด์ ชมิตต์ (Bernd Schmitt) และ อเล็กซ์ ไซมอสัน (Alex Simonson) ได้นาเสนอ
แนวคิด ที่เกี่ยวกับ Brand Identity ไว้ใ นหนังสือชื่อ Managing Corporate Image and Identity
และ Marketing Aesthetics ว่า Brand Identity สามารถจัดกลุ่มออกได้เป็น 4 หมวด คือ
1. สมบัติขององค์กร (Properties) คือ ทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กรที่ไ ด้ลงทุนซื้อหาเข้า
มา และปรากฎให้เห็น ต่ อหน้าผู้ บริโภค เช่น อาคารสานักงาน รูปแบบหนังสื อ ร้านค้า รถ
ผู้บริหาร รถส่งหนังสือ เป็นต้น
2. สิน ค้าขององค์กร (Products) คือ ตัวสินค้าหนั งสือ และบริการที่องค์กรจะให้แ ก่
ลูกค้าได้และยังรวมไปถึงประเภทสินค้าและบริการที่วางไว้สาหรับวันนี้และอนาคต
3. การนาเสนอ (Presentations) คือ รูปแบบของตัวสินค้า รูปร่างหน้าตาที่สัมผัสได้
จากภายนอก เช่น โลโก้ ป้าย บรรจุภัณฑ์ กระดาษห่อ รวมถึง เสียงเพลงและบรรยากาศ
ต่างๆ ที่ผู้คนสัมผัสได้
4. การเผยแพร่ (Publication) คือ การส่ งข่าวสารไปยังผู้บริโภคในรูปแบบของการ
สื่อสารต่างๆ เช่น โฆษณา ไดเร็คแมลล์ แคตตาล็อค แผ่นพับ เป็นต้น
ตามที่ได้กล่าวมาจะเห็นว่าการแบ่งหมวดของ Brand Identity สามารถแบ่งได้ 3 หรือ 4
หมวด ตามตาราที่แตกต่างกันไป ซึ่งสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งว่า บางวิธีสามารถนาไปใช้ไ ด้ดีกับ
การสร้างเอกลักษณ์ขององค์กร (Corporate Identity) ส่วนบางวิธีสามารถนาไปใช้ไ ด้ดีกับการ
สร้าง Brand Identity ของสิน ค้า แต่ละตัว ซึ่งถ้ามองจากมุมมองของนักสร้าง Brand Identity
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แล้ว จะพบว่าเอกลักษณ์มีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับความสัมพั นธ์ระหว่างแบรนด์องค์กร
และแบรนด์สินค้า
ประเภทของ Brand Identity
ประเภทที่ 1 Monolithic Identity
ใช้ชื่อแบรนด์องค์กรเป็นชื่อแบรนด์สินค้า อาจมีสินค้าหลายประเภทหลายแบบ โดยไม่
ตั้งชื่อแบรนด์ลูก แต่เรียกเป็น หมวดอักษรหรือตัวเลขแทน บางกรณีใ ช้เป็นชื่อทั่วไป (Generic
Name) หรืออาจจะใช้เป็น ชื่อรุ่น ที่ยั งถูกบดบังด้ว ยแบรนด์หลักอยู่ไ ม่กลายเป็ นแบรนด์ลูกสั ก
เท่าใด
ประเภทที่ 2 Endorsed Identity
ได้แก่องค์กรที่มีชื่อแบรนด์ลูกจานวนมากแต่ใ ช้พ่วงไปกับชื่อแบรนด์หลักเสมอ อาจจะ
แสดงชื่อแบรนด์หลักใหญ่หรือเล็กก็ได้
ประเภทที่ 3 Brand Identiy
ได้แก่องค์กรที่สร้ างแบรนด์ลูกให้ เป็นแบรนด์อิสระ (Independent Brand) ไม่ไ ด้ใ ช้
เอกลักษณ์ของแบรนด์องค์กรเลย แต่ละแบรนด์จะมีเอกลักษณ์ ของตนเองที่ชัด เจน การสร้า ง
เอกลักษณ์ของแบรนด์นั้น สิ่งที่ต้องกาหนดหรือทราบล่วงหน้าก่อนว่า แก่นแท้หรือดีเอ็นเอของ
แบรนด์คืออะไร จากนั้น จึงสร้ างกลยุทธ์ กาหนดเรื่องจุด ยื นของแบรนด์ (Brand Positioning)
และบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Personality) ที่สะท้อนแบรนด์ดีเอ็นเอ ออกได้อย่างชัด เจน
โดยสิ่งที่กล่าวมานี้คงไม่พ้นเรื่องของ ชื่อแบรนด์ โลโก้ ฉลาก บรรจุภัณฑ์ สีสัน และสัมผั สต่างๆ
เป็นอันดับแรก ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า องค์ประกอบเริ่มแรก (Primary elements) อันได้แก่
-รูปลักษณ์ (Sight)
-รส & กลิ่น (Tast & Smell)
-เสียง (Sound)
-สัมผัส (Touch)
รูปลักษณ์เป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยสายตา สามารถบ่งบอกเอกลักษณ์ของแบรนด์ ไ ด้เป็น
อย่างดี เช่น สีสัน (Color) ก็สามารถให้ความรู้สึก ให้ความเป็นเจ้าของบ่งบอกบุคลิกภาพ แสดง
พลวัตขององค์กร และแสดงความรู้สึกแตกต่างจากคู่แข่งได้เป็นอย่างดี แบรนด์ใ หม่ๆต้องเสนอ
ความโดเด่นหรือฉีกแนวออกมา
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สีเป็นสิ่งสาคัญในการสร้างแบรนด์เก่าที่คงอยู่ หรือแบรนด์ใ หม่ที่กาลังจะเกิด ขึ้น เพราะ
มันจะสร้างความจดจาและสร้าง Awareness ในหมู่ผู้บริโภคได้ง่าย สิ่งสาคัญที่สุด ในการทาแบ
รนด์คือ การต่อเนื่อง ยิ่งผู ๔บริโภคเห็นแบรนด์มากเท่าไรยิ่งจดจาได้มากเท่านั้น เนื่องจากจะ
ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณในการสื่อสาร ซึ่งปัจจุ บันเจ้าของสินค้าพยายามผูกแบ
รนด์ตัวเองให้เข้ากับสีใดสีหนึ่ง เพื่อทาให้การสื่อสารได้ง่ายขึ้น (ภาคผนวก15)
รูปแบบของตัวอักษร และรูปร่างของโลโก้ ยังเป็นสิ่งที่สัมผัสได้จากการมองเห็น ซึ่ง
สามารถสร้างความรู้สึกต่อแบรนด์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการเลือกใช้แบบของอักษรที่ เหมาะสมกับ
แบรนด์ จึงเป็นสิ่งสาคัญ การใช้แบบของตัวอักษรให้เหมาะกับยุคสมัยเป็นสิ่งสาคัญ รูปแบบของ
ตัวอักษรที่ใช้นั้นไม่ใ ช่อักษรที่ วิจิตรพิสดารเกินไป เป็นรูปแบบที่ดูง่าย ชัด เจน (เห็นชัด ได้จาก
ระยะไกล)
โลโก้ เป็นรูปลักษณ์ของแบรนด์ที่ต่างไปจากรูปแบบของตัวหนังสื อมากนัก เพราะต่างก็
สามารถสื่อถึงเรื่องราวของแบรนด์และองค์กรได้เป็นอย่างดี แบบของโลโก้ก็มียุคสมัย ต้องมีการ
ปรับปรุงให้ร่วมสมัยอยู่เสมอ
บรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่สาคัญไม่ต่างกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เพราะเป็นความรู้สึกแรกของ
ผู้คนที่มีต่อแบรนด์ ดังนั้น เราต้องใส่ใจในการเลือกแบบ รูปทรง วัสดุ ขนาด ฯลฯ ที่จะนามาใช้
ทาบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุด โดดเด่นที่สุด และมีเอกลักษณ์
สูงสุด สิ่ง ที่สาคั ญนอกเหนื อจากจะต้ องสะท้อ นตัวตนที่แ ท้จริง ของแบรนด์ออกมาแล้วยั งต้อ ง
คานึงถึงการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย การได้เปรียบในการดิสเพลย์ (Display) และต้องคานึงถึง
ต้นทุนการผลิตด้วย เพราะในชีวิตการใช้งานจริงนั้น สวย แปลก โดดเด่นอย่างเดียวอาจไปไม่
รอด
Brand Architectureหรือพิมพ์เขียวของแบรนด์ เป็นระบบที่วางไว้ว่า ควรจะใช่ชื่อ
แบรนด์อย่า งไร ชื่อใดคือแบรนด์หลัก (main brand) หรือ แบรนด์แม่ (mother brand) หรือ
แบรนด์ผู้ให้ร่มเงา (umbella brand) และชื่อใดคือแบรนด์ลูก (sub brand) โดยแต่ละองค์กรต้อง
กาหนดให้ ชัด เจนว่ าจะใช้ แบรนด์ห ลัก ควบคู่ กับ แบรนด์ลู กอย่า งไรให้มี ความสัม พัน ธ์กั นใน
ระดับใหน จะวางคู่กันให้ชื่อใดใหญ่กว่า หรือจะให้แบรนด์ลูกเป็นอิสระโดยไม่พึ่งพาแบรนด์หลัก
ทั้งหมดต้องวางไว้เป็นระบบเหมือนสร้างพิมพ์เขียวให้กับองค์กร เพื่อไม่ใ ห้เกิด การสับสนในหมู่
ผู้บริโภค

42

Brand Portfolio หรือฐานันดรของ แบรนด์ คือ การจัด สถานะของแบรนด์นั้นให้คน
ในบริษัทรับรู้ร่วมกัน ว่า แต่ละแบรนด์อ ยู่ใ นฐานะอะไร ควรจะได้รับงบประมาณสนับสนุนมาก
น้อยเพียงใด และใช้ป ระกบแข่งกับ แบรนด์ใ ด มีวิธีจัด หลายแบบด้วยกัน แต่ที่นิยมและเป็น ที่
ยอมรับกันมากที่สุดก็คือ ระบบ BCG metrix ซึ่งมีฐานะ ตามสภาพการเงินและอัตราการเติบโต
อันได้แก่ question mark, star , cash cow และ dog
ภาพรวมของการสร้างตราสินค้า (Brand) มีดังนี้
การสร้ างความรับ รู้ (Brand Awareness) มีตาแหน่ง มีเอกลักษณ์ มีชื่ อ มีโ ลโก้ มี
บรรจุภัณฑ์แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างการรับรู้ว่า บัดนี้ได้มี Brand นี้แล้วในตลาด ขั้นตอนนี้
สิ่งที่สาคัญที่สุดคือการโฆษณาประชาสัมพันธ์
การสร้างความรับผิดชอบที่มากกว่า (Brand Preference) เมื่อมีการรับรู้เกิด ขึ้นสิ่งที่
ต้องตอกย้าทาต่อก็คือ ทาให้คนชอบ Brand ของเรามากกว่า Brand อื่นๆ
การสร้ างความภั ก ดี (Brand Loyalty) สิ่ง สุด ท้ ายที่ สาคัญ อี กอย่ างหนึ่ ง คือ ความ
ไว้วางใจสินค้า ซึ่งนักการตลาดจะเรียกว่า “ความภักดี”
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เจริญศักดิ์ บุญเจริญ (2550) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การแข่งขันสินเชื่อส่วน
บุคคลที่ไ ม่มีห ลักทรัพย์ ค้าประกั น กรณี ศึกษา: ผู้ ประกอบการธุร กิจสิ นเชื่ อส่ว นบุค คลที่ มิใ ช่
ธนาคารพาณิ ชย์ ผลการศึ กษางานวิ จัย พบว่า โครงสร้ างตลาดสิ นเชื่อ ส่ว นบุค คลของบริษั ท
ผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลนั้น ที่ไ ม่มี
หลักทรัพย์ค้าประกัน มีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยราย (Oligopoly) เนื่องจากธุรกิจสินเชื่อส่วน
บุคคลมีเพียง 8 บริษัทเท่านั้น
ผลการศึ ก ษาทางด้ านกลยุ ท ธ์ ท างด้ า นราคา และกลยุ ท ธ์ ที่ มิ ใ ช่ ร าคา พบว่ า บริ ษั ท
ผู้ ป ระกอบการสิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลมิ ไ ด้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ กลยุ ท ธ์ ท างด้ า นราคา แต่ ไ ด้ ใ ห้
ความสาคัญกับกลยุทธ์ที่มิใช่ราคามากกว่า โดยมีการแข่งขันทางด้ านผลิตภัณฑ์ มีการส่งเสริ ม
ทางด้ า นการตลาด การเพิ่ มช่ องทางการจ าหน่า ยเพื่ อ ให้ เ ข้า ถึง ลู กค้ า ได้ ม ากที่สุ ด โดยช่ อ ง
ทางการจ าหน่ ายที่ส าคัญ ที่สุ ด ของบริ ษัท ผู้ป ระกอบการธุ รกิ จสิ น เชื่ อส่ ว นบุ คคล คื อ สาขาที่
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ให้ บริ ก ารของบริษั ท ที่มี การกระจายอยู่ ต ามสถานที่ ต่ างๆ และการสร้า งทีม งานขายสิ นเชื่ อ
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการให้บริการ ลดขั้นตอนการด าเนินงาน เพิ่มความ
สะดวกและรวดเร็ว ตลอดจนมีการปรับกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อเข้าหาลูกค้าแทนการรอลูกค้า ซึ่ง
ถือว่าเป็นรูปแบบการบริหารใหม่ของสินเชื่อส่วนบุคคล
นัทธมน องคานุภาพ (2547) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้ใ ช้บริการในอาเภอเมือง จังหวัด ลาพูน
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 บาท
ผลการศึก ษาพบว่า ปัจจัย ด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิ ทธิพลต่อการตัด สินใจ
เลือกผู้ให้บริการสิน เชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับมาก เรียงตามลาดับ
ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา ปั จจั ยด้า นการสร้า งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และปัจ จัยด้ านช่องทางการจั ด
จาหน่าย ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ให้ความสาคัญโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ นระดับ
ปานกลาง
สาหรับปั จจัย ย่อ ยในแต่ล ะด้ า นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคั ญมีค่ าเฉลี่ยอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร ได้แก่ พนักงานมีความสามารถในการอธิบายให้เข้าใจ
ถึงเงื่อนไขต่างๆ และพนักงานสามารถประเมินราคาได้อย่างรวดเร็ว ปัจจัยด้านกระบวนการ
ได้แก่ ความสะดวกรวดเร็วในการอนุมัติ ปัจจัยด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ได้แก่ สถานประกอบการตั้งขึ้นอย่างมั่นคงถาวร ส่วนปัจจัยย่อยที่ใ ห้ความสาคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ใ น
ระดับมาก คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ไม่ต้องใช้ผู้ค้าประกัน ปัจจัยด้านราคา ได้แก่ จานวน
เงินค่างวดที่ต้องชาระ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด จาหน่าย ได้แก่ สามารถชาระเงินผ่านธนาคาร
ได้ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ มีส่วนลดหากปิดบัญชีก่อนกาหนด
เมธา สาครเย็น (2547) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการ
แข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผลการศึกษาพบว่าอัตราการกระจุกตัว
ของธุรกิจการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ CR5 และ CR10 พบว่ามีระดับการกระจุกตัวค่อนข้าง
สูง แต่มีการสลับอันดับของผู้ครองส่วนแบ่งตลาดโดยตลอด ทาให้ผู้ประกอบการรายใหม่ หรือ
ผู้ประกอบการขนาดเล็กเดิม สามารถเข้ามาแย่งส่วนแบ่งตลาดของผู้ประกอบการรายใหญ่เดิม
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และเข้ามาเป็นผู้ประกอบการที่มีบทบาทสาคัญในธุรกิจโดยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่มีขนาด
ใหญ่กว่าผู้ประกอบการรายอื่น อย่างมีนัยสาคั ญ 5 บริษัทได้แก่ 1.บริษัทเงินทุน ธนชาติ จากัด
(มหาชน) 2.จีอี แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) 3.บริษัท โตโยต้าลีสชิ่ง (ปทท.) จากัด 4.
บริษัทเงิน ทุน ทิสโก้ จากัด (มหาชน) 5.บริษัท สยามพาณิชย์ลีสซิ่ ง จากัด (มหาชน) ซึ่งผล
การศึกษาดัชนี HHI เพื่อวัด การแข่งขันภายในกลุ่มบริษัทใหญ่จะพบค่า HHI มีค่าเข้าใกล้ 1/n
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่มีการแข่งขันกันในระดับสูง โดยบริษัทขนาดใหญ่ยังมี
ความได้เปรียบทางด้านต้น ทุน เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดเล็ก จึงทาให้บริษัทขนาดใหญ่
สามารถขีดกันการเข้ามาแข่งขันของคู่แข่งรายใหม่ที่ไม่มีฐานเงินทุน และต้นทุนทางการเงินที่ต่า
กว่าได้ใ นระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่ านมาบริษัทขนาดใหญ่ยั งคงมีการแข่งขันกันใน
ระดั บ สู ง โดยเน้ น กลยุ ท ธ์ ก ารแข่ ง ขั นที่ ใ ช้ ร าคาเป็ น หลัก ทั้ ง นี้ เ พื่ อ แย่ ง ชิง ส่ ว นแบ่ ง ตลาดใน
ระยะเวลาอัน สั้น อย่ างไรก็ตามคาดว่าจากอัตราดอกเบี้ยเช่ าซื้อรถยนต์ใ นปัจจุบั นที่ลดลงจน
ใกล้ เ คี ย งกั บ อั ต ราเงิ น กู้ ลู ก ค้ า รายย่ อ ยชั้ น ดี ข องธนาคารพาณิ ช ย์ จ ะไ ม่ ส ามารถท าใ ห้
ผู้ประกอบการในธุรกิจสามารถใช้กลยุทธ์ทางด้านราคาได้อีกต่อไป โดยในอนาคตกลยุทธ์การ
แข่งขันคงต้องเน้นการแข่งขันที่ไม่ใช่ราคา เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ การสร้าง
ความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์สิ นเชื่อ การสร้างความสัมพัน ธ์ที่ดีกับตัวแทนจาหน่ายรถยนต์
การขยายธุรกิจการให้สินเชื่อให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นจนจบ เป็นต้น
จากการศึกษาดังกล่าว จึงสามารถสรุปได้ว่าโครงสร้างตลาดของผู้ประกอบธุรกิจการให้
สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ นประเทศไทยค่อนไปทาง “ตลาดแข่งขัน ” โดยมีผู้ประกอบการราย
ใหญ่ 5 ราย ที่มีขนาดใหญ่กว่าผู้ประกอบการรายอื่นอย่างมีนัยสาคัญ อย่างไรก็ตามปัจจุบันกลุ่ม
ผู้ประกอบการดังกล่าว ยังทาการแข่งขันกันเองภายในกลุ่มอย่างรุนแรง ซึ่งก่อ ให้เกิด ผลดีต่อ
ผู้บริโภคให้ได้รับการให้บริการที่ดี ภายใต้อัตราดอกเบี้ยที่ต่า ซึ่งหากกลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว
มีก ารรวมตั วกั น จะท าให้เ กิ ด อานาจทางการตลาดสู ง และภาวะการแข่ง ขั น หมดไป ดั ง นั้ น
ทางการจึ ง ควรเข้ า มาก ากั บ และควบคุ มดู แ ลเพื่อ มิ ใ ห้ เหตุ ก ารณ์ ดั ง กล่ า วเกิด ขึ้ น ทั้ง นี้ เ พื่ อ
ประโยชน์แก่สวัสดิการโดยรวมของสังคม

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง “กลยุท ธ์การตลาด และการจั ด การเชิ งกลยุท ธ์ใ นธุรกิ จสินเชื่ อเช่าซื้ อ
รถยนต์ใหม่ กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)” ผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษา โดย
การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและกาหนดปัญหา คือ ธนาคารธนชาต ทาอย่างไร
จึง มีส่วนแบ่งตลาดเป็น อัน ดับ 1 และเมื่อตลาดมีการแข่งขันมากขึ้น ธนาคาร ธนชาต จะมี
วิธีการดาเนินกลยุทธ์อย่างไร โดยกาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ
1. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประเภท สินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. เพื่อวิเคราะห์และนาเสนอกลยุทธ์ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประเภท สินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ใหม่ ของ ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
เพื่ อศึ ก ษาแนวทางแก้ ปั ญหา, การจัด การเชิ ง กลยุท ธ์ รวมถึ งก าหนดกลยุท ธ์ ระดั บ
องค์กร, กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ, กลยุทธ์ระดับหน้าที่ โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษา
ได้ดาเนินการตามขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลาดับตามประเด็น
ต่างๆ ดังนี้
3.1 การออกแบบงานวิจัย (Research Design)
3.2 การวิจัย ปฐมภูมิ แบบเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสั มภาษณ์เ ชิงลึ ก
(Depth Interview)
3.3 การศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิ
3.4 การสรุปประมวลการวิจัย
3.4.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
3.4.2 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
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3.1 การออกแบบงานวิจัย (Research Design)
ในการศึ ก ษานี้ ผู้ ศึ กษาได้ อ อกแบบการวิ จั ย (Research Design) เป็ น การวิ จั ย เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ตามกรอบ
แนวคิ ด ของกระบวนการการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Management Process)
ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงกลยุท ธ์ การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ และการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ โดยได้ทาการศึกษาข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ
(Secondary Data) จากนั้น จึงน าข้อมูลทั้งสองส่วนมาทาการวิเคราะห์ตามทฤษฎีกระบวนการ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อทาการประเมินและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ในกลยุทธ์ทั้งสาม
ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร, กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ, กลยุทธ์ระดับหน้าที่
3.2 การวิจัย ปฐมภูมิ แบบเชิง คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสั มภาษณ์เ ชิงลึ ก
(Depth Interview)
การเก็บข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์
บุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ
1. ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
2. พนักงานธนาคารธนชาต
3. การสัมภาษณ์ผู้บริโภค
3.2.1 การสัมภาษณ์ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิทาได้โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในระดับ
ผู้บริหารของทีมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนาคารธนชาต ศูนย์ปฏิบัติการ (ฮับ) มาบุญครอง ซึ่งมี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการตัด สินใจ การปฏิบัติการ การด าเนินการกาหนดกลยุทธ์ โดยใช้
รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) ดังนี้
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร : เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ ธนาคารธนชาต
ส่ว นที่ 1 : ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประเภท สินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ใหม่ ของธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
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1.1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร
1.1.1 วิสัยทัศน์เริ่มแรกในการทาธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคารธนชาต
เป็นอย่างไร
วิสั ยทั ศ น์ใ นขณะนั้ น ก็คื อ การเป็น บริษั ทที่ มุ่ งเน้ นการให้สิ น เชื่ อ ซึ่ งโดยเริ่ม แรกนั้ น
ก่อนที่จะมาเป็น ธนาคารธนชาต กลุ่มธนชาตได้ด าเนินธุรกิจเป็น บริษัทลีสซิ่งมาก่อน โดยอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของธนาคารแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นว่า ธนาคารไม่สามารถด าเนินธุรกรรม
ด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อได้ แต่ต่อมาธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาเปลี่ยนข้อบังคับนี้
คือ ยกเลิกไป กลุ่มธนชาตจึงเริ่มก่อตั้งมาเป็น ธนาคารธนชาต จนถึงปัจจุบันนี้
1.1.2 ปัจจุบันเมื่อมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 แล้ว วิสัยทัศน์เป็นอย่างไร เปลี่ยนไป
หรือไม่ อย่างไร
เปลี่ ยนแปลงไปบ้ างเล็ก น้อยในส่ วนของภาพรวม เนื่อ งจากได้ เข้ ามาทาในรูป แบบ
ธนาคารอย่างเต็มตัวแล้ว ดังนั้น วิสัยทัศน์จึงปรับเปลี่ยนไป แต่ในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
นั้น ยังคงมุ่งเน้นการเป็นผู้นาอันดับ 1
1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
1.2.1 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต มีอะไรเป็นข้อได้เปรียบใน
การแข่งขัน
ส่วนหนึ่งที่ธนชาตเข้ามาทาธุรกิจนี้ก่อนเป็นรายแรกๆ นั้นมีส่วนที่ทาให้มีข้อได้เปรียบใน
ธุรกิจนี้ แต่อีกส่วนที่สาคัญ คือ ในปัจจุบันผู้ที่มีบทบาทในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ไ ม่ใ ช่แค่
ธนาคารกับลูกค้าอีกต่อไป แต่มีดีลเลอร์หรือโชว์รูมรถยนต์เข้ามามีบทบาทด้วย เพราะเมื่อลูกค้า
เข้าไปซื้อรถที่ดีลเลอร์ พนักงานขายรถยนต์จะเป็นคนแนะนาแก่ลูกค้าว่าจะซื้อรถรุ่นอะไร ผ่อน
เท่าไหร่ พนัก งานขายรถยนต์จะเป็น ผู้ ปิด การขายให้กับ บริษั ทไฟแนนซ์ ก่อนขั้นแรก บริษั ท
ไฟแนนซ์จะเป็น ปลายทางอีกต่อ หนึ่งเท่า นั้น ดังนั้นทางดีลเลอร์จะเป็นผู้ มีบทบาทคนแรกต่อ
ลูกค้า กล่าวได้ว่าเป็นผู้คัดลูกค้าให้ในครั้งแรกเลยก็ว่าได้
ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่นี้ เป็นธุรกิจที่ขึ้นอยู่กับตัวกลางด้วย เนื่องจากการที่ลูกค้าจะ
เลือกใช้บริการสินเชื่อจากที่ไ หนนั้น ลูกค้าไม่ไ ด้เป็นคนตัด สินใจเอง 100% ดีลเลอร์จะเป็นคน
แนะน า ดังนั้น สิ่งที่มีความสาคัญก็คือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแทนจาหน่ายกับไฟแนนซ์ คือ
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พนักงานขายรถยนต์เค้าสนิทกับใครก็จะส่งงานให้คนนั้น ดังนั้นการที่เราอยู่ใ นธุรกิจนี้มาก่อน ก็
เป็นข้อได้เปรียบอันหนึ่งด้วย
อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็น ข้อ ได้เปรียบ คือ เมื่อดี ลเลอร์ปิด การขายรถยนต์ไ ด้แล้ว ประเด็ น
ต่อ ไป คื อ ต้ อ งการปิ ด การขายนั้น ให้ ส มบู ร ณ์ โดย ไฟแนนซ์ ต้ อ งผ่า น ดั ง นั้ น ในส่ ว นของ
ไฟแนนซ์คือ จะทายังไงให้เร็ว เนื่องจาก หากไฟแนนซ์ผ่านเร็ว ธนาคารที่อนุมัติสินเชื่อนั้น ก็จะ
จ่ายเงิน ให้ ดีลเลอร์เ ร็วด้วยเช่ น กัน ซึ่งบริการของธนชาตสามารถตอบสนองได้ ด้ วยบริการที่
รวดเร็ว จากการดาเนินงานโดยผ่าน ศูนย์ฮับที่มีกว่า 20 ฮับ ทั่วประเทศ การด าเนินงานของฮับ
ก็คือ สามารถดาเนินการได้ครบวงจรทั้งการวางแผนระดับธุรกิจ และการทางานด้านปฏิบัติการ
ไปพร้อมๆ กันได้ ทาให้เกิดความรวดเร็วในการด าเนินงานมากกว่าธนาคารอื่น ที่ต้องเสียเวลา
ในการส่งเรื่องเข้าสานักงานใหญ่ก่อน
นอกเหนือจากนี้ถึงจะเป็นปัจจัยด้านการตลาดที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ด้านราคา โดยดู
จากอัตราดอกเบี้ยว่าของใครดีกว่า, ด้านการส่งเสริมการขายต่างๆ เป็นต้น
1.2.2 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต มีอะไรเป็นข้อเสียเปรียบ
ในการแข่งขัน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์การเงิน เพราะการผ่อนชาระค่างวดของธุรกิจเช่าซื้อนั้น
จะเป็น การผ่ อนชาระค่า งวดแบบเส้ นตรง แต่จ ะมีบ างไฟแนนซ์ ที่ท าแบบการผ่ อนแบบไม่ใ ช่
เส้นตรงได้ เช่น การผ่อนแบบบอลลูน คือ ไปจ่ายค่างวดในงวดท้ายๆ ในจานวนที่มาก ทาให้ไ ม่
มีความหลากหลายให้ลูกค้าที่จะสามารถเลือกผ่อนชาระได้
ด้านการเปลี่ยนของพนักงานที่ดูแลประจาดีลเลอร์นั้นก็มีผล แต่ใ นกรณีที่ดีลเลอร์นั้นๆ
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับสัมพัน ธภาพระหว่างกัน ซึ่ง กรณีนี้ ปัจจุบันในแง่ของการแข่งขันก็มีใ ห้
เห็น เพราะโดยปกติการทาธุรกิจของดีลเลอร์นั้น ไม่ได้ผูกติดอยู่กับไฟแนนซ์เจ้าเดียว เนื่องจาก
หากลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถไฟแนนซ์เจ้าแรกไม่ผ่าน ดีลเลอร์ จะติด ต่อไปยังไฟแนนซ์อีกเจ้าหนึ่ง
แทน เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือก อีกทั้งไฟแนนซ์เจ้าอื่นๆ มีเข้ามาตีตลาด แต่ส่วนใหญ่ธนชาตจะ
ถูกเรียกเป็นลาดับต้นๆ
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1.2.3 จากสภาพแวดล้อมของธุรกิ จที่ผ่านมา อะไรเป็นสิ่งเอื้อให้มีความได้เปรียบ เช่น
นโยบายของรัฐ / สภาพเศรษฐกิจ/ เทคโนโลยี ฯลฯ แตกต่างกับปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่นั้น จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการเติบโตของตลาด
รถยนต์ ดังนั้น ด้านเศรษฐกิจมีผลทาให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ มีความได้เปรียบหากบวก
กับกลุยทธ์ของธนชาตเข้าไปด้วยจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อกัน
นอกจากนี้นโยบายของรัฐ หรือ นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีผลอย่างมาก
เพราะเท่ากับเป็น กฎปฏิบัติใ ห้แก่ธนาคารพาณิชย์ยึด ถือและปฏิบัติตาม ในอดีตหากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบาย ยกเลิกข้อปฏิบัติที่ว่า ห้ามธนาคารพาณิชย์ไ ทยทาธุรกรรมเกี่ยวกับด้าน
การให้สินเชื่อเช่าซื้อ อาจจะไม่มีธนาคารธนชาตในวันนี้
เศรษฐกิจ การเมือ ง และสั งคมที่เปลี่ ยนแปลงในปัจ จุบัน ที่เ ห็นเด่นชัด คือ นโยบาย
รถยนต์คันแรกของรัฐบาล ทาให้เกิดผลปัจจัยด้านบวกต่อธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
1.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคาร ธนชาต
1.3.1 การใช้บริการของลูกค้า ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต ในอดีต
และปัจจุบัน เป็น อย่างไร เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
การใช้บริการของลูกค้าในส่วนของดีลเลอร์ถือว่าไม่ต่างกัน เนื่องจากธนชาตมีการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์ตลอดมา รวมถึงมีการจัดการส่งเสริมการขายร่วมกัน ทาให้ดีลเลอร์
เลือกใช้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนชาตเป็นอันดับต้นๆ
ส่วนการใช้บริการของลูกค้าในส่วนผู้บ ริโภคทั่วไป มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเมื่อ
จะทาสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น ธนาคารธนชาตมีความเชี่ยวชาญ, เป็นที่รู้จัก และได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้บริโภคมาโดยตลอด
1.3.2 มีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือไม่ อย่างไร
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่นั้น มีคุณสมบัติหลักอยู่ คือ ความรวดเร็วในการอนุมัติ
สินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนนาน การวางเงินดาวน์น้อย มีอยู่ เพียงไม่กี่อย่าง ดังนั้น ตัวผลิตภัณฑ์จึง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก
ส่วนในเรื่องของราคา หรืออัตราดอกเบี้ย จะปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลา กับแนวโน้ม
เศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ เช่น การปรับ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ย ของธนาคารแห่งประเทศไทย การ
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ลดเงิน ดาวน์ การผ่อนชาระนานขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้ นอยู่กับลักษณะของลูกค้าแต่ละราย ว่า มี
ความถนัด หรือมีความสามารถในการผ่อนชาระมากแค่ไหน
ด้านสถานที่ในการจัดจาหน่าย ยังคงเป็นการเน้นที่ดีลเลอร์ คือ พนักงานของธนชาต จะ
ทางานที่สานักงาน หรือศูน ย์ฮับ 40% อีก 60% เป็นการออกไปดูแลดีลเลอร์ แต่หากมีลูกค้า
เข้ามาติดต่อที่สาขา พนักงานสาขาธนชาตจะให้ติดต่อกับพนักงานประจาฮับที่ใกล้เคียงได้ทันที
ด้านการส่งเสริมการขาย ธนชาตมีการทาการส่งเสริมการขายกับทั้ง 2 กลุ่ม คือ กับดีล
เลอร์ และกับผู้บริโภค เช่น การจัด ทาแคมเปญแจกบัตรของขวัญให้แก่ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อรถ
กับดีลเลอร์นั้นๆ เป็นต้น
ด้านบุค ลากรหรือพนั กงานของธนชาต เป็นพนัก งานที่ผ่ านการอบรมและฝึก ฝนงาน
มาแล้ว สามารถให้บริการได้ตรงกับความต้องการของดีลเลอร์แต่ละเจ้า เนื่องจาก ต้องมีการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของดีลเลอร์ รวมถึงพนักงานขายประจาดีลเลอร์นั้นๆ ด้วย ทั้งนี้
ความสัมพันธ์จะอยู่ทั้งในระดับ หัวหน้าฝ่ายของทีมสินเชื่อเช่าซื้อ , พนักงานของธนชาตที่ประจา
แต่ละดีลเลอร์, เจ้าของดีลเลอร์ และพนักงานขายรถของดีลเลอร์
ด้านกระบวนการทางานของทีมสินเชื่อเช่าซื้อธนชาต จะมีกระบวนการการให้บริการที่
รวดเร็ ว เนื่ อ งจากมี ศู น ย์ใ ห้ บริ ก ารหรื อฮั บ 22 ฮั บ ทั่ ว ประเทศ ซึ่ง จะแตกต่า งจากศู นย์ ข อง
สานักงานใหญ่ของธนาคารต่างๆ ทั่วไป คือ ไม่เฉพาะเป็นแค่ศูนย์ใ นการตัด สินใจ แต่สามารถ
ปฏิบัติงานในระดับ Operation ได้ด้วย
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ธนชาตส่งพนักงานไปประจาแต่ละดีลเลอร์นั้นต้อง
ขึ้นอยู่กับว่าขนาดของดีลเลอร์นั้นเป็นอย่างไร ถ้าเป็นดีลเลอร์ที่ใ หญ่และมียอดขายที่ค่อนข้างสูง
พนั ก งานของธนชาตจะไปคอยให้ บ ริ ก ารประศู น ย์ นั้ น อย่ า งเข้ ม ข้ น และพนั ก งานจ ะแต่ ง
เครื่องแบบของธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าและดีลเลอร์สามารถรู้ไ ด้ใ นทันทีว่าสามารถสอบถามเรื่อง
สินเชื่อได้จากพนักงานคนใด
1.3.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอดีตและปัจจุบันเป็น อย่างไร เปลี่ยนไปหรือไม่
ในส่วนของดีลเลอร์เป็น กลุ่ม ลูกค้า เป้าหมายหลักของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ใ หม่ ทั้งใน
อดีตมาจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงจะเป็นเพียงแค่มีการขยายพื้นที่ให้มากขึ้น
ส่วนกลุ่มลูกค้า เป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ของธนชาต จะ
เน้น ทุกกลุ่มที่มีความต้องการเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ และมีความสามารถในการผ่อนชาระรวมถึ ง
ผ่ า นเกณฑ์ เ งื่ อ นไขที่ ไ ด้ ตั้ ง ไว้ ในอดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น กลุ่ ม เป้ า หมายไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงไป
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เพียงแต่เพิ่มหรือลดในบางกลุ่มเท่านั้น เช่น ปีนี้มีรถยนต์ที่ออกสู่ตลาดใหม่เป็นรถกระบะ ใน
กรณีนี้สัด ส่วนของผู้ประกอบการ ผู้ค้ารายย่อย หรือเกษตรกร ก็ จะเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่
เพิ่มขึ้น เป็นต้น
1.3.4 สาเหตุและผลกระทบในปัจจุบัน ที่มีต่อสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธน
ชาต
ผลกระทบในด้ านบวก คือ มาตรการ นโยบาย รถคั นแรกของรั ฐ บาล เป็น สาเหตุ ที่
กระตุ้นการซื้อรถยนต์ใหม่ในตลาด
ผลกระทบทบด้านลบ คือ ภัยธรรมชาติ เรื่องภัยน้ าท่วมทาให้ธุรกิจ ยานยนต์เกิด การ
ชะงักเนื่องจากเกิดความเสียหายของโรงงาน และในส่วนของการผลิต
ส่วนที่ 2 : กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประเภท
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร
2.1.1 เมื่อองค์กรกาหนดวิสัยทัศน์ในเบื้องต้นแล้ว มีน โยบายอย่างไรเพื่อนาไปสู่
เป้าหมาย
มุ่งเน้น การให้ บริการด้านสิ นเชื่อ เช่าซื้อ รถยนต์ใ นทุก กลุ่ม คือ เจาะตลาดหาดี ลเลอร์
สร้างความสัมพัน ธ์ที่ดี ให้บริการที่รวดเร็ว ในส่วนของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อรถยนต์จะเน้นที่
พนักงานที่คอยให้บริการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ สามารถหารูปแบบการผ่อนชาระที่เหมาะสม
กับลูกค้าได้ รวมถึงการพัฒนากระบวนการทางานให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับยุคสมัยมาก
ขึ้น ทั้งในการนาเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
2.1.2 ปัจจุบันเมื่อมีการแข่งขันมากขึ้น องค์กรมีการวางกลยุทธ์อยู่ในระดับใด
กลยุทธ์ขององค์กรเป็ น กลยุทธ์การเติบโต เนื่องจากมีการควบรวมกิจการกับธนาคาร
นครหลวงไทย ท าให้สิ น ทรัพ ย์ของธนาคารธนชาตเพิ่ม ขึ้น รวมถึง ฐานลู กค้า ก็เ พิ่ม ขึ้น ด้ว ย
เช่นกัน และเมื่อมีการแข่งขัน ระหว่างธนาคารพาณิชย์มากขึ้น ธนชาตจะมุ่งเน้น การเป็นกลุ่ม
ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อที่ จะสามารถตอบสนองทุ กความต้องการทางการเงิน ของกลุ่ ม
ลูกค้าเป้าหมาย
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2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
2.2.1 ปัจจุบันจากสภาพการแข่งขันด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต มี
กลยุทธ์รับมือกับการแข่งขันอย่างไร
ในขณะนี้ธนชาตมีความได้เปรียบในเรื่องของเครือข่าย และความสัมพันธ์ที่ดีกับ ดีลเลอร์
ดังนั้นในส่วนนี้ธนชาตจะคงรักษาไว้ใ ห้ดี ในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ ธนชาตเป็นผู้นา
ตลาดอยู่ใ นขณะนี้ แต่ธ นชาตก็ไ ม่ ประมาท นอกจากนี้ ยัง มีการพั ฒนาผลิตภั ณฑ์ ใ หม่ๆ มา
นาเสนอแก่ผู้บริโภคอีกด้วย ในด้านการให้บริการ ธนชาตมุ่งเน้นการให้บริการที่ดี โดยมีกา ร
ฝึกอบรมให้พนักงานมีความเชี่ยวชาญเพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ทั้งดีลเลอร์และผู้บริโภค
จากการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นนี้เองมีบางกรณีที่ดีลเลอร์เปลี่ยนไปใช้บริการของสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ รายอื่น ดังนั้น จึงต้องดูความเหมาะสมในแต่ละดีลเลอร์ไ ปว่ามุ่งเน้นด้านใด
และธนชาตสามารถตอบสนองได้หรือไม่
2.2.2 จากข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ธนาคารธนชาตดาเนินการอย่างไรจากข้อได้เปรียบนั้น
ข้อได้เปรียบของธุรกิจนี้ ของธนชาต คือ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์ รวมถึงมี
พนักงานให้บริการครอบคลุมทุกพื้นที่ พนักงานของธนชาตมีจานวนมาก ประมาณ 1,000 คน ที่
เป็นพนักงานธนชาตคอยดูแล และคอยให้บริการดีลเลอร์ ในส่วนนี้หากดีลเลอร์ต้องการเรียกใช้
บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นั้น พนักงานธนชาตสามารถไปให้บริการได้ทันที อีกทั้งการอนุมัติ
มีความรวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการทั้งของดีลเลอร์และผู้บริโภคได้
2.2.3 จากข้อเสียเปรียบทางธุรกิจ ธนาคารธนชาตดาเนินการอย่างไรจากข้อเสียเปรียบ
นั้น
ข้อ เสีย เปรี ย บ คื อ การไม่มี ค วามหลากหลายของผลิต ภั ณฑ์ ท างการเงิน เช่ น ไม่ มี
รูปแบบการผ่อนชาระที่หลากหลาย ในปัจจุบันได้มีการปรับรูปแบบให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้น แต่ยังไม่เป็นในวงกว้าง จะเป็นการพิจารณาในลูกค้าแต่ละรายไป ว่ามีความเหมาะสมแบบ
ใด ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคในเรื่องการรับภาระผ่อนชาระหนี้ด้วย เช่นการผ่อนชาระ
หนี้แบบบอลลูน หรือการผ่อนชาระยาว 88 งวด เป็นต้น
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2.3.4 กลยุทธ์ที่ธนาคารธนชาตคิดว่าสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับ
ธนาคารอื่น มีอะไรบ้าง
ในด้านธุรกิจของสินเชื่อเช่าซื้อ ความได้เปรียบของธนชาตจะเป็น การมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับคู่ค้าและการมีเครือข่ายที่มาก รวมถึงการบริการที่รวดเร็ว และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ที่มากกว่า
2.3 กลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์
2.3.1 มีการดาเนินการในการบริการลูกค้าอย่างไร
เมื่อมีการสร้างความสั มพันธ์ที่ดี กับดีลเลอร์แล้ ว ต้องดูด้วยว่า ดีลเลอร์แต่ละรายนั้น มี
ลักษณะเป็นแบบใด แล้วจึงเน้นการบริการที่ตรงกับความต้องการของดีลเลอร์แต่ละรายนั้น เช่น
หากดีล เลอร์นั้ น เป็น ดีลเลอร์ ที่ ใ หญ่ มีลู กค้ าเข้ ามาซื้ อรถหลายรายต่อ วัน และต้อ งการความ
สะดวก รวดเร็วจากพนักงานสินเชื่อเช่าซื้อธนชาต การบริการนั้นก็จะเปลี่ยนจากการวิ่งเข้าไป
หาดีลเลอร์เฉพาะเวลา แต่เปลี่ยนเป็นประจาดีลเลอร์นั้นแทน
ในส่ ว นของลู ก ค้ า ที่ เ ข้ า มาซื้ อ รถเมื่ อ มี ค วามต้ อ งการสิ น เชื่ อ เช่ าซื้ อ หรื อ ต้ อ งการ
คาปรึกษาพนักงานสามารถให้บริการได้
2.3.2 การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ดาเนินการอย่างไร เพื่ออะไร
ในส่วนของการปรับเปลี่ยนทั้ง 7P’S จะด าเนินการตามความเหมาะสมในแต่ดีลเลอร์
และในลูกค้าที่มาเช่าซื้อรถแต่ละราย แต่ในด้านที่เป็นจุดแข็ง หรืออยู่ใ นระดับที่ดีเป็นมาตรฐาน
ของธนชาตอยู่แล้วนั้น จะไม่ปรับเปลี่ยน เพียงแต่จะเป็นการขยาย หรือพัฒนาให้ดีขึ้น
2.3.3 ปัจจุบันเมื่อมีการแข่งขันมากขึ้น ธนาคารธนชาตมีกลยุทธ์และดาเนินการอย่างไร
นอกจากจะรั กษาฐานคู่ ค้ า เดิม และสร้ า งความสั มพั น ธ์ อั นดี ด้ ว ยแล้ ว ธนชาตยัง ขยาย
เครือข่าย ขยายการให้บริการสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ของธนชาตออกไปอีก เพื่อให้ครอบคลุม
มากขึ้นกว่าเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ในส่วนของผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เดิมให้สอดคล้องกับผู้บริโภคมากขึ้น
เช่น รูปแบบการผ่อนชาระ และมีการออกผลิตใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค คือ
สินเชื่อรถแลกเงิน
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3.2.2. การสัมภาษณ์พนักงานธนาคารธนชาต
โดยเลื อกสั มภาษณ์ พนั กงานของธนาคารธนชาต ซึ่งดู แลรับผิ ด ชอบในแต่ล ะ
ดีลเลอร์หรือแต่ละตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ โดยจะเลือกตัวแทนพนักงานที่มียอดขายในระดับสูง
และยอดขายในระดับต่า จานวน 2 คน ดังนี้
การวัดว่ายอดขายสูง หรือ ต่า นั้น ในขั้นแรกต้องอธิบายก่อนว่า ไม่ไ ด้มีความแตกต่าง
ของยอดที่ห่างกันชัดเจนมากนัก และในแต่ละเดือนจะมียอดที่สูงต่าสลับกันไป นอกจากนี้ จานวน
ดีลเลอร์ที่ดูแลอยู่ก็มีจานวนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับขนาดของดีลเลอร์ที่ดูแล หากเป็นเจ้าที่มีขนาด
ใหญ่ พนักงานธนชาตที่ดูแลก็จะดูแลเฉพาะดีลเลอร์นั้นรายเดียว แต่หากเป็นดีลเลอร์ขนาดเล็ก
พนักงานธนชาตที่ดูแลก็จะดูแลดีลเลอร์รายอื่นๆ อีก เพื่อให้เกิด ความเท่าเทียมกัน ทั้งนี้จะมีการ
จัดโซนนิ่งของทีมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อีกต่อหนึ่ง เพื่อป้องกันการวิ่งดูแลดีลเลอร์ทับซ้อนกัน
การดู แลดีล เลอร์ คือ การให้บริ การในด้านต่างๆ เกี่ย วกับ การให้สินเชื่อเช่ าซื้อรถยนต์
รวมถึงการแจ้งข่าว การจัดแคมเปญให้แก่ดีลเลอร์ และการรับฟังข่าวสารความต้องการของลูกค้า
ผ่านดีลเลอร์ หรือตัวแทนจาหน่ายประจาดีลเลอร์นั้น เพื่อนาไปแจ้ง ผู้บังคับบัญชา และพัฒนา
รูปแบบหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของดีลเลอร์และลูกค้าต่อไป
3.2.3. การสัมภาษณ์ผู้บริโภค
โดยการเลือกใช้วิธีการสอบถามข้อมูลผู้บริโภคที่ใ ช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
กับธนาคารธนชาต โดยรูปแบบการสัมภาษณ์ จานวน 2 คน ดังนี้
ผู้ใช้บริการคนที่ 1 : Honda City/ ดีลเลอร์ Honda ลาดพร้าว
ระยะเวลาในการผ่อน 60 งวด
การได้เข้ามาใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ของธนชาต คือ การได้รับคาแนะนา
จากตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ประจาดีลเลอร์ อีกทั้งเป็นธนาคารที่น่าเชื่อถือ และมีอัตราดอกเบี้ยถูก
กว่าธนาคารอื่นๆ จึงตัดสินใจผ่อนชาระกับธนชาต และได้ผ่อนชาระมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี แต่ทั้งนี้
เกิด ความไม่ประทับใจในตัว แทนจาหน่ ายรถยนต์ป ระจาดีลเลอร์ เนื่องจากไม่ไ ด้มี การติ ด ตาม
เอกสาร ต้องเป็น ผู้ติ ด ต่อกั บพนั ก งานสิ นเชื่อ เช่า ซื้อของธนชาตด้ว ยตนเอง อีกทั้ง เกิด ความ
ผิดพลาดในเรื่องของประกันอุบัติเหตุที่ต้องมีการซื้อเพิ่ มทั้งที่ตนเองไม่ไ ด้ต้องการซื้อ แต่ใ นส่วนนี้
ไม่เป็น ที่แน่ชัด ว่า เป็น การผิด พลาดที่บุคคลใด ระหว่างตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ประจาดีลเลอร์
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หรือ พนักงานสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาต แต่ภายหลังเมื่อทาความเข้าใจกับพนักงานสินเชื่อเช่า
ซื้อรถยนต์ธนชาต ก็สามารถทาการยกเลิกได้
ผู้ใช้บริการคนที่ 2 : Toyota Vios/ ดีลเลอร์ Toyota รัชดาภิเษก
ระยะเวลาในการผ่อนชาระ 60 งวด
การได้ เข้ามาใช้บริก ารสินเชื่อเช่า ซื้อรถยนต์ใ หม่ ของธนชาต คื อ มีความตั้งใจจะใช้
บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนชาตอยู่แล้ว เนื่องจากทราบมาจากญาติและคนรู้จักว่าธนชาต
มีอัตราดอกเบี้ยต่า และพนัก งานของธนาคารมี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการให้บริก าร อีกทั้ ง
คอยแนะนาให้คาปรึกษาที่ดีแก่ลูกค้าที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ จากนั้น จึงเข้าไปที่
สาขาของธนาคารธนชาตที่ใกล้บ้าน คือ สาขารัชดาภิเษก และได้รับการติด ต่อกลับจากเจ้าหน้าที่
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ของธนชาตทันที และได้ผ่อนชาระมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน ทั้ งนี้ เกิด
ความรู้สึกประทับใจมาก เนื่องจากการดาเนินการเป็นไปอย่างดี ไม่ล่าช้า นอกจากนี้ ดีลเลอร์ของ
โตโยต้าที่เข้าไปติดต่อ พนักงานขายประจาดีลเลอร์ ให้ความร่วมมือกับพนักงานสินเชื่อเช่าซื้อ
ธนชาตเป็นอย่างดี ทั้งในการติดต่อสื่อสาร การส่งเอกสาร และการดาเนินงาน
3.3 การศึกษาข้อมูล ทุติยภูมิ
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร ที่เป็นแรงกดดันภายนอกองค์กรซึ่งธุรกิจ
ไม่สามารถควบคุมได้ โดยจะส่งผลกระทบต่อศักยภาพการบริหารและความสารมารถในการบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร
แหล่งที่มาของข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บข้อมูลมาจากการค้นคว้าข้อมูลของบริษัท
และรายละเอียดต่างๆ จาก เอกสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็ปไซส์ต่างๆ ดังนี้
3.3.1. สภาวะธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ มีแนวโน้มการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
ปัจจัยหลักมาจากประมาณการยอดขายและธุรกิจรถยนต์ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลของ
สถาบัน ยานยนต์แ ห่ง ประเทศไทยกล่ าวว่า สภาวะอุ ตสาหกรรมยานยนต์ใ นเดื อนมกราคมพฤศจิกายน ปี 2554 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม จานวน1,358,369 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเดียวกัน ของปี 2553 มีอัตราลดลงร้อยละ 10 ปริมาณการจาหน่ายรถยนต์ใ นประเทศรวม
จานวน 739,506 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5
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อีกทั้งยังมีนโยบายจากรัฐสนับสนุนในเรื่องของ ลดภาษีสาหรับรถยนต์คันแรก
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบปรับแก้หลักเกณฑ์สาหรับโครงการคืนภาษีรถยนต์
คัน แรกไม่เกิน 1 แสนบาท ตามที่ กรมสรรพสามิตเสนอโดยหลักเกณฑ์ ใ หม่กาหนดว่าผู้ซื้ อ
รถยนต์ตามโครงการดังกล่าวจะต้องถือครองรถยนต์ไ ม่น้อยกว่า 5 ปี เว้นแต่กรณีและเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกาหนด จากเดิมที่ก่อนหน้านี้หลักเกณฑ์กาหนด
ไว้ว่าห้ามโอนกรรมสิทธิ์การถือครองรถยนต์ก่อนระยะเวลา 5 ปี
ด้า นสถานการณ์ร าคาน้ ามั น ภายในประเทศอ้า งอิ ง จากกรมธุ ร กิ จ พลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน ในรอบเดือนพฤศจิกายน มีการปรับราคาเชื้อเพลิงลงจากเดือนก่อน โดยราคา
น้ามันเบนซินเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2554 มีราคา 39.43 บาทต่อลิตร ราคาน้ามันดีเซลเฉลี่ย
เดือนพฤศจิกายน 2554 มีราคา 28.92 บาทต่อลิตร ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ราคาขายปลีกเชื้อเพลิงในประเทศไทยเฉลี่ยเดือนพฤศจิกายน 2554
บาท/ลิตร
ประเภทเชื้อเพลิง
พ.ย. 54
ต.ค. 54
เปลี่ยนแปลง
เบนซิน ออกเทน 95
39.43
39.95
-1.30%
เบนซิน ออกเทน 91
35.26
35.97
-1.97%
แก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 95
34.11
35.97
-5.17%
แก๊สโซฮอล์ อี 10 ออกเทน 91
32.23
32.94
-2.16%
แก๊สโซฮอล์ อี 20
31.23
31.94
-2.22%
แก๊สโซฮอล์ อี 85
21.18
21.68
-2.31%
ดีเซล
28.92
28.83
0.31%
ดีเซล บี 5
28.92
28.83
0.31%
NGV (บาท/กก.)
8.50
8.50
0.00%
ที่มา : http://www.doeb.go.th/information/information.htm ; สืบค้นวันที่ 30 ธันวาคม 2554

ปัจจัยลบ ผลกระทบจากอุทกภัยที่ส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมทั้งระบบ ทาให้เกิด ปัญหา
ทั้งการปิดโรงงานของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ส่งผลให้ผู้ประกอบยานยนต์ไ ด้รับผลกระทบต่อ
สายการผลิต บางรายโรงงานประกอบรถยนต์ถูกอุทกภัย บางรายบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ได้รับผลกระทบ ทาให้ต้องหยุด สายการผลิตชั่วคราว และทาการหาชิ้ นส่วนทดแทน ทาให้
อุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมลดกาลังการผลิตลง
ปัจจัยบวก แม้ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินเยนที่แข็งค่า แต่ยอดขาย
ในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่า งต่อเนื่อง เนื่องจากมีความต้องการซื้อจากภายในประเทศมาก
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อีกทั้งการฟื้นตัวจากสถานการณ์แผ่นดินไหว และสถานการณ์การเมืองไทยอยู่ใ นภาวะสงบทา
ให้แต่ ละค่ ายรถยนต์เพิ่ม ลงทุ น และเร่ งการผลิต เพื่อ ชดเชยช่ วงเวลาที่ สูญเสียไป ส่ง ผลให้
ยอดขายรถยนต์กลับมาเติบโตขึ้นทั่วหน้า และยังเป็นผลจากนโยบายรัฐ บาลชุด ใหม่เรื่องรถคัน
แรกของประชาชนซึ่งอาจได้รับการคืนภาษี
สภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์เดือนพฤศจิกายน 2554
ในปี 2554 (ม.ค.-พ.ย.) มีปริมาณการจาหน่ายรถยนต์รวม 739,506 คัน ซึ่งคิด เป็นอัตรา
การเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2553
ตารางที่ 4 รายละเอียดยอดขายรถยนต์แต่ละประเภท
ม.ค.-พ.ย. 53 ม.ค.-พ.ย.54
รถยนต์นั่ง

รถกระบะ 1 ตัน

รถเพื่อการพาณิชย์อื่นๆ

650-1,500 CC.
1,501-1,800 CC.
1,801-2,000 CC.
2,001-2,500 CC.
2,501-3,000 CC.
3,001 CC. UP
รวม
2 ประตู
4 ประตู
PPV
รวม
รถตู้
รถโดยสาร
กระบะ < 1 ตัน
บรรทุก < 5 ตัน
บรรทุก 5-10 ตัน
บรรทุก > 10 ตัน
รวม

รวมยอดขายทั้งหมด

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

181,252
89,495
32,589
15,867
1,556
538
321,297
226,552
79,163
35,717
341,432
20,389
472
3,454
8,077
3,003
9,111
44,506
707,235

188,977
107,928
34,566
14,119
1,955
275
347,820
232,114
76,707
35,913
344,734
19,675
388
5,294
8,342
4,426
8,827
44,506
739,506

% การเปลี่ยนแปลง
54/53
4.26%
20.60%
6.07%
-11.02%
25.64%
-48.88%
8.25%
2.46%
-3.10%
0.55%
0.97%
-3.50%
-17.80%
53.27%
3.28%
47.39%
-3.12%
5.50%
4.56%
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ตลาดรถยนต์นั่ง ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายทั้งสิ้น 347,820 คัน คิด เป็นอัตราการ
เติบโต เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยจะเห็นว่ารถยนต์นั่งขนาด
1,501-1,800 CC มียอดขายเพิ่มขึ้นมากที่สุดและ ตลาดรถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,500 CC เป็น
กลุ่มสินค้าที่มียอดขายในสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 54 ในขณะที่ยอดขาย
รถยนต์ขนาด 3,000 CC ขึ้นไป มียอดขายลดลงมากที่สุด ร้อยละ 49
ตลาดรถกระบะ 1 ตัน ตลาดรถกระบะ 1 ตัน ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของรถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ และถือเป็นประเภทรถที่มีตลาดใหญ่ที่สุดของไทย มียอดขายทั้งสิ้น 344,734 คัน (ทั้งนี้
ยอดขายดังกล่าวได้รวมรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) จานวน 35,913 คัน ) มียอดขายใกล้เคียง
กับช่วงเดียวกัน ของปี 2553 โดยกระบะ 1 ตันประเภท 2ประตู มียอดจาหน่ายสูงสุด จานวน
232,114 คัน มีอัตราการเติบโตร้อยละ 3
ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ (ไม่รวมรถกระบะ 1 ตัน) ได้แก่ รถบรรทุกขนาดต่าง ๆ
ประกอบด้วย รถบรรทุกน้อยกว่า 1 ตัน รถบรรทุกขนาดน้อยกว่า 5 ตัน รถบรรทุกขนาดใหญ่
รถตู้ และรถโดยสาร มียอดขายจานวน 46,952 คัน มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยที่รถบรรทุกขนาด 5-10ตัน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 รองลงมาคือ รถกระบะขนาดน้อยกว่า 1 ตัน มีอัตราเติบโตร้อยละ 53
ตารางที่ 5 สัดส่วนรถยนต์ที่จาหน่ายในเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2554
รายการ

2553
จานวน

รถยนต์นั่ง
รถยนต์เพื่อการ
พาณิชย์ (ไม่รวมรถ
กระบะ 1 ตัน)
รถกระบะ 1 ตัน
รวม

2554

3 21,297
44,506

สัดส่วน
การจาหน่าย
45.43%
6.29%

341,432
707,235

จานวน
347,820
46,952

สัดส่วน
การจาหน่าย
47.03%
6.35%

48.28%

344,734

46.62%

100.00%

739,506

% การ
เปลี่ยนแปลง
54/53
3.53%
0.89%

-3.44%

100.00%

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์
ศูน ย์วิจัยกสิกรไทย ยังประมาณการณ์ไ ว้ว่า ตลาดรถยนต์ใ หม่จะยังคงเติบโตได้ใ น
ระดับค่อนข้างสูง ซึ่งปัจจัยหนุน ได้แก่ การเปิด ตัวรถยนต์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาด ทั้งรถประหยัด
พลังงาน (อีโคคาร์) หรือรถโมเดล/เทคโนโลยีใ หม่ของหลายค่าย รวมถึงค่ายรถยนต์รายใหญ่มี
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การเพิ่มกาลังการผลิตเต็มที่ เพื่อให้สามารถส่งมอบรถได้เร็วขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้กระแสการบริโภค
รถยนต์ในปีหน้าที่จะเน้นรถยนต์ขนาดเล็ก ประหยัดพลังงานมากขึ้น ช่วยลดทอนปัจจัยลบที่จะมี
ผลต่อการเติบโตของตลาดลง เช่น ราคาน้ามันที่จะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้น ที่ส่งผลกระทบต่ออานาจซื้อของผู้บริโ ภคได้ แม้จะเป็นการทยอยปรับขึ้นด้ว ย
ขนาดที่ไม่มากนัก ส่วนปัจจัยสาคัญที่สุดที่ยังหนุนตลาดให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ การแข่งขัน
อย่างรุนแรงในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ที่มีให้เห็นติดต่อกันมาหลายปี
แม้การแข่งขัน สูงจะส่งผลให้อัตราการทากาไรบางลงเพียงใด แต่ด้วยขนาดของ
สินเชื่อที่สูง ขณะที่อัตราส่วนการเกิ ด หนี้เสียต่ามากเมื่อเทียบกับการปล่อยสินเชื่อประเภทอื่น
และมูลค่าตลาดเช่าซื้อรถยนต์ที่สูงถึง 3 แสนล้านบาทต่อปี ทาให้เจ้าตลาดรายใหญ่ยังมองว่าคุ้ม
ค่าที่จะแข่งขันกันทาตลาดนี้อยู่
นอกจากนี้ศู น ย์วิจัยกสิก รไทย ยัง ได้วิเคราะห์สภาวะธุ รกิจด้านสิน เชื่อเช่าซื้ อ
รถยนต์ ไว้ดังนี้ คือ
1. ตลาดรถยนต์โ ต เศรษฐกิจ ฟื้น โอกาสของสถาบันการเงิน รุกธุ รกิ จเช่ าซื้ อ
ยอดขายรถยนต์ใ นประเทศที่เพิ่ มขึ้นติ ด ต่อกั นเป็นเดือนที่ 6 ในเดือน ก.พ.
2553 และสร้า งสถิติ อัตราเติบ โตสูง สุด ในรอบ 89 เดื อน (57.7%) เป็นผลจากเศรษฐกิจใน
ประเทศที่ดีขึ้ น อย่างต่อเนื่ อง โดยตลาดรถยนต์สะสมในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ มียอดขาย
ทั้งสิ้น 103,735 คัน เพิ่มขึ้ น 56.1% ประกอบกับความสาเร็ จของงานมอเตอร์โ ชว์ครั้งที่ 31
ระหว่างวันที่ 26 มีน าคม ถึง 6 เมษายน ซึ่งแม้ว่าจะตรงกับช่วงที่มีการชุมนุมทางการเมืองใน
กรุงเทพฯ แต่ยอดจองรถในงานกลับสูงกว่างานเดียวกันในปี 2552 ถึง 64.6% หรือคิด เป็ น
จานวน 27,878 คัน โดยได้รับแรงหนุนสาคัญจากการเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่ รวมถึง
อีโคคาร์ ทาให้เชื่อว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกาลังอยู่ในทิศทางขาขึ้น
ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ปรับเพิ่มประมาณการยอดขายรถยนต์ใ นประเทศปี
2553 เพิ่มขึ้น เป็น ครั้งที่ 2 จากเดิมที่คาดว่าจะโต 13.0-16.0% เป็นขยายตัว 16.0-25.0% คิด
เป็นยอดขายรวมประมาณ 635,000-685,000 คัน โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือกรณีเลวร้ายที่ตลาด
ได้รับผลกระทบจากปัญหาการเมืองในประเทศ ทาให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจไม่เป็นไปดัง
คาด คาดว่ายอดขายรถจะอยู่ที่ 635,000-660,000 คัน เพิ่มขึ้น 16.0-20.0% และอีกกรณี ที่
ปัญหาการเมืองสามารถคลี่คลายไปได้ ทาให้รัฐ บาลสามารถด าเนิน นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ต่างๆได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย คาดว่ายอดขายรถจะอยู่ที่ 665,000-685,000 คัน เพิ่มขึ้น 21.025.0% ส่งผลต่อธุรกิจให้เช่าซื้อรถในระบบสถาบันการเงินที่คาดว่าจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น
ด้วยเลขสองหลักอีกครั้งด้วยอัตราเติบโตประมาณ 12.0-18.0% เป็น 445,000-470,000 ล้าน
บาท
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การฟื้น ตัวของเศรษฐกิจไทย ยังเปิด โอกาสให้ส ถาบัน การเงิ นหันมาด าเนิ น
นโยบายการให้สินเชื่ออย่างผ่อนคลายมากขึ้นตั้งแต่ใ นช่วงปลายปีก่อน เนื่องจากเห็นว่าความ
เสี่ยงเรื่ องรายได้และการมีง านทาของผู้กู้ยื มมีแนวโน้มปรับ ตัวลดลง ซึ่งเป็ นปัจจัย สาคัญอี ก
ประการที่ช่วยเพิ่มกาลังซื้อของผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่า และการแข่งขันของสถาบันการเงินผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อยังมี
อยู่สูง ทั้งนี้ คาดว่ายอดคงค้างเงินให้สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อในระบบสถาบันการเงิ นปี 2553 มีโอกาส
เติบโตด้วยเลขสองหลักอีกครั้ง
2. แนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจเช่าซื้อปี 2553 : รายใหญ่มุ่งชิงส่วนแบ่งตลาด ปิด
โอกาสรายย่อย
ปี 2553 จะเป็นปีของผู้บริโภคที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ มีโอกาสได้รับ
เงื่อนไขการกู้ยืมที่ดีที่สุด เนื่องจากธนาคารพาณิชย์รายใหญ่แห่งหนึ่งประกาศนโยบายต้องการ
ชิงส่วนแบ่งตลาดอัน ดั บหนึ่งในธุรกิ จเช่าซื้ อรถยนต์ โดยพร้อมใช้มาตรการตัด ราคา และให้
รางวัลดีลเลอร์รถที่ส่งลูกค้าให้ เพื่อให้ได้เป้าหมายเชิงปริมาณมากกว่าจะเน้นหนักด้านคุณภาพ
ดังเช่นในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว แม้ว่ากลยุทธ์ดังกล่าวอาจส่งผลให้ธนาคารไม่มีกาไรจากธุรกิจนี้
ก็ตาม ขณะที่ธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางซึ่งครองอันดับหนึ่งในธุรกิจอยู่ใ นปัจจุบัน และมีธุรกิจ
เช่าซื้อเป็นธุรกิจหลักของธนาคาร ก็พยายามรักษาส่วนแบ่งตลาด ด้วยการสู้ทุกราคาควบคู่ไ ป
กับการคัดคุณภาพลูกค้า ทาให้ผู้ประกอบการรายอื่นต่างต้องหลบออกจากตลาดเช่าซื้อรถยนต์
ใหม่ และปรับนโยบายการทาธุรกิจไปด้านอื่นแทน เช่น เข้าซื้อกิจการลีสซิ่งรายเล็กเพื่อขยาย
พอร์ทของตนเองทดแทนการขยายสินเชื่อใหม่ ให้ความสนใจตลาดรองอื่น ได้แก่ เช่าซื้อรถมือ
สอง เช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ รวมถึงสินเชื่อเงินสดประเภทรถแลกเงิน เป็นต้น
ทั้งนี้ แม้ว่ าจะเหลือ ผู้ใ ห้บ ริการสินเชื่ อเช่า ซื้อในตลาดหลัก หรือตลาดเช่าซื้ อ
รถยนต์ใ หม่เ พีย ง 2-3 ราย แต่ ก็เชื่ อว่า จะไม่น าไปสู่ก ารผู กขาดที่ จะลดทอนประโยชน์ ของ
ผู้บริโภคลง เนื่องจากฐานลูกค้าในตลาดหลักอาจจัด ได้ว่าเป็นลูกค้าชั้น ดี ที่มีความเสี่ยงต่ากว่า
การให้เช่าซื้อประเภทอื่น ดังนั้น หากการแข่งขันทุเลาลง เชื่อว่าจะมีผู้ประกอบการรายอื่นเข้า
มาร่วมด้วย
3. กลยุทธ์หลักปี 2553 : ลดดอก ลดดาวน์
ในช่วงไตรมาส 4/2552 เมื่อปัญหาความเสี่ยงเครดิตเริ่มคลี่คลายตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์รายใหญ่แห่งหนึ่งรุกธุรกิจอย่างหนัก โดยใช้กลยุทธ์ราคาหรืออัตรา
ดอกเบี้ยเป็นตัวนาในการขยายตลาด ด้วยการกาหนดดอกเบี้ยเช่าซื้อรถใหม่ต่าสุด เพียง 1.99%
ในช่วงที่มีการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป ทาให้ผู้ประกอบการรายอื่นต่างต้องตรึงถึงปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อลงตาม หากต้องการทายอดสินเชื่อให้เข้าเป้าที่วางไว้
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กระแสการแข่งขันดังกล่าว ยังคงด าเนินต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 1/2553 โดยที่
อัตราดอกเบี้ยปกติ (ใช้สาหรับการวางดาวน์มาตรฐานที่ 20-25% และระยะเวลากู้ 48 เดือน) ถูก
กดลงมาอีก 0.1% จากระดับ 2.25% เมื่อสิ้นปี 2552 เป็น 2.15% ซึ่งสวนกระแสทิศทางดอกเบี้ย
ในประเทศที่มีแนวโน้มปรับขึ้นเร็วกว่าที่คาดไว้ ตามแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงไตรมาส 2/2553 โดยธนาคารบางแห่งเริ่มออก
ผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะยาวเพื่อล็อกต้นทุนการเงิน แม้ว่าสภาพคล่องในระบบการเงินจะยังมีอยู่
สูงก็ตาม
อาจด้วยปัจจัยด้านราคาที่ปรับลงไม่ได้มาก ทาให้ธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อเช่า
ซื้อรายใหญ่หัน มาใช้มาตรการปรับลดเงินดาวน์ลงเหลือต่าสุด 5% และยืด ระยะเวลากู้ออกไป
เป็น 72 เดือนแทน ซึ่งทาให้สามารถชาร์จอัตราดอกเบี้ยได้ถึง 2.99% ในช่วงการจัด งานมอเตอร์
โชว์ปลายไตรมาส 1/2553 ซึ่งมีส่วนขยายฐานผู้ขอใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อได้กว้างขึ้นและลึกลงสู่
ระดับกลางถึงล่างมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การด าเนินการดังกล่าว อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
ด้านเครดิตของธุรกิจให้เพิ่มขึ้น แม้ว่าด้วยสัญญาณการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทย
(ดังที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไ ด้ปรับเพิ่มประมาณการการ
เติบโตของเศรษฐกิจไทยจาก 3.0-4.0% เป็น 3.5-4.5% ในเดือน ก.พ. 2553 ที่ผ่านมา) โดย
พื้นฐานแล้ว อาจช่วยให้ลูกหนี้มีความสามารถในการชาระหนี้ที่ดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากเปรียบเทียบกับช่วงการจัด งานมอเตอร์เอ็กซโปในปลายปี
2552 แล้ว จะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยที่ดีที่สุด ได้ถูกปรับขึ้นจาก 1.88-199% เป็นประมาณ 2.15%
สาหรับเงื่อนไขปกติ โดยมีเพียงรถบางรุ่นบางยี่ห้อเท่านั้น ที่ค่ายรถต้องการระบายสินค้า จึงจัด
รายการอุด หนุน ส่วนต่างเป็น พิเศษเพื่อให้สถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการ
ผ่อนชาระพิเศษได้ตั้งแต่ 0-1.99%
ทั้งนี้ ศูน ย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่าผู้ประกอบการให้เช่าซื้อจะเริ่มปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย. 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางต้นทุนการเงิน ในอัตราประมาณ
0.1% เป็นประมาณ 2.25% และอาจจะทยอยปรับขึ้นจนถึงระดับ 2.5% ในสิ้นปีนี้
4. การแข่ ง ขั น ด้ า นราคาที่ รุ น แรง : น าสู่ ก ารปรั บ แผนธุ ร กิ จ แนว ใหม่
จากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรง และยังมีแนวโน้มที่อาจรุนแรงขึ้นอีกดังกล่าว ผนวก
กับการที่พอร์ทสิน เชื่อเช่าซื้อในแต่ละปี มักได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งจากการชาระคืนหนี้ของ
ยอดคงค้างสิน เชื่อเก่าที่มีอายุเฉลี่ยประมาณ 5 ปี ทาให้ผู้ประกอบการให้เช่าซื้อที่มีพอร์ทเดิม
ขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการที่พึ่งพิงพอร์ทรถใหม่เป็นหลัก อาจเผชิญความท้าทายมากขึ้นใน
การรักษาส่วนแบ่งตลาด สาหรับผู้ประกอบการที่สามารถบริหารจัด การต้นทุนได้ การแข่งขัน
ด้านราคาอาจยังเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มสินเชื่อเชิงปริมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายรายปีที่ตั้งไว้ได้
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ขณะที่สาหรับผู้ประกอบการที่เน้นการรักษาความสามารถและเสถียรภาพใน
การทากาไร ก็คงจะมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบสงครามราคา โดยกลยุทธ์ที่
คาดว่าจะเห็นต่อเนื่องไปในระยะข้างหน้า นอกจากจะเป็นการเข้าซื้อกิจการบริษัทลีสซิ่ง ราย
เล็กที่มีพอร์ทคุณภาพดี และการควบรวมกับธนาคารพาณิชย์อื่นเพื่อขยายขอบเขตธุรกิจไปยัง
ธุรกิจการเงิน ประเภทอื่ น ๆ แล้ว ก็ยังอาจต้องขยายตลาดไปยั งรถมือสอง (แม้ความเสี่ยงจะ
เพิ่มขึ้นและต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษมากขึ้น ) การให้สินเชื่อประเภทรถแลกเงิน ตลอดจน
การขยายไปยังผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น เช่น การเป็นนายหน้าขายประกันภัยที่เกี่ยวเนื่องกับรถ
และเจ้าของรถ นอกจากนั้น คงต้องอาศัยส่วนผสมของบริการหลังการขาย ความรวดเร็วใน
การให้บริการ และบริการเสริมอื่นๆ เพื่อให้เกิด ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ และลดกระแส
การแข่งขัน ด้านราคาได้ ท้ายที่สุด แล้ว ไม่ว่าจะเป็นแผนธุรกิจใด ก็คงจะต้องรอการพิสูจน์
จากวัฏจักรเศรษฐกิจขึ้น และลงรอบถัด ไปว่าจะมีประสิทธิผลในการรักษาธุรกิจและความยั่งยืน
ของความสามารถในการทากาไรมากกว่ากัน http://www.moneybiz.tv/MJs/
ด้านทิศทางอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มเข้าสู่ขาขึ้นในปี 2553 แต่ด้วยสภาพคล่องใน
ระบบการเงิน ที่ยังคงมีอยู่สูง แม้จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายถึง 3 ครั้งในปีนี้ รวม
0.75% เป็น 2% และคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก
0.5% ในครึ่งแรกของปี 2554 แต่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากมีการปรับขึ้นในสัด ส่วนที่น้อยกว่า ส่งผล
ให้ต้น ทุน การเงิน เฉลี่ยของผู้ใ ห้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเพิ่มขึ้นไม่มาก เป็นปัจจัยบวกต่อการให้
สิน เชื่อประเภทเช่าซื้อรถยนต์ที่กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Flat Rate) ตลอดอายุ
สัญญา ทาให้ผลตอบแทนสุทธิจากพอร์ตสินเชื่อเดิมยังไม่ลดลงมากนัก ขณะที่แรงกดดันต่อการ
ปรับขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อใหม่ก็ไม่รุนแรง ยังมีโอกาสที่ธุรกิจจะเติบโตต่อไปได้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
คาดว่าอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ นต้นปี 2554 อาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.10.2% เป็น 2.1-2.2% ก่อนจะมีโอกาสอ่อนตัวลงชั่วคราวในช่วงงานมอเตอร์โชว์ แต่โดยภาพรวม
จะยังคงอยู่ในระดับต่ากว่าหรือใกล้เคียงกับต้นทุนการเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากโครงสร้างราคาของ
ธุร กิจ นี้ ถูก แทรกแซงด้ว ยการแข่ ง ขัน เพื่อ ช่ วงชิง ส่ วนแบ่ง ตลาดของผู้ป ระกอบการรายใหญ่
3.3.2. สภาวะธุรกิจของธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาตและบริ ษั ท ย่ อ ยมี สิ น ทรัพ ย์ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2553 จ านวน
872,654 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 จานวน 439,684 ล้านบาท หรือร้อยละ 101.55 ส่วน
ใหญ่เ ป็น การเพิ่มขึ้ น ของเงิน ให้สิ นเชื่ อและดอกเบี้ ยค้างรับ โดยสินเชื่ อเช่ าซื้อ สิน เชื่อ ธุรกิ จ
สินเชื่อวิสาหกิจขนาดย่อม สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรายย่อยอื่นๆ มีการขยายตัวอย่าง
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ต่อเนื่อง โดยสัดส่วนการให้สิน เชื่อรายย่อยต่อสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางและ
ย่อมอยู่ที่ร้อยละ 57 ต่อ 43 เปรียบเทียบจากสิ้นปีที่ผ่านมาที่ร้อยละ 79 ต่อ 21
ตารางที่ 6 ฐานะการเงินของธนาคารธนชาตและบริษัทย่อย
(หน่วย : ล้านบาท)
งบดุล

ปี 2553

สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (ที่มี
ดอกเบี้ย)
เงินลงทุน-สุทธิ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ-สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย-สุทธิ
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

ปี 2552

เปลี่ยนแปลงจากปี
2552
เพิ่ม/(ลด)

15,298
78,598
140,046
581,525
6,964
8,986
41,237
872,654

3,720
60,706
78,602
276,704
912
2,211
10,115
432,970

11,578
17,891
61,444
304,822
6,052
6,775
31,122
439,684

ร้อยละ
311.21
29.47
78.17
110.16
663.56
306.36
307.73
101.55

ที่มา : รายงานประจาปี ธนาคารธนชาต ปี 2553
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
ในปี 2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย อยู่ที่ประมาณร้อยละ 7.8
ซึ่งเป็ น ผลจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ จริง อาทิเ ช่น ดั ชนีผลผลิตภาคอุต สาหกรรมที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการใช้กาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.4 ในขณะที่
ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 และร้อย
ละ 17.6 ตามลาดับ รวมถึงภาคการส่งออกอัน เป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของสภาวะ
เศรษฐกิจไทย ได้ขยายตัวถึงร้อยละ 28.5 ซึ่งสาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของอัตรา
แลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากปริมาณเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าเป็นสาคัญ การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ยังส่งผลให้เงินให้สินเชื่อของสถาบัน
การเงิน ขยายตั วเพิ่ม ขึ้ น โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง ยอดขายและสิน เชื่ อรถยนต์ที่ ขยายตั วเพิ่ม ขึ้ น
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นอกจากนี้ ก ารเบิ กใช้ ง บประมาณการลงทุน ของภาครั ฐ อย่ า งต่ อ เนื่อ งภายใต้ โครงการไทย
เข้มแข็ง (Stimulus Package) และโครงการอื่นๆ ยังเป็นการกระตุ้นการบริโภคและส่งเสริมการ
ลงทุนในประเทศอีกด้วย
นอกจากปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว การปรั บ ตั ว ของธนาคารพาณิ ช ย์ เ พื่ อ ให้ เ ข้ า กั บ
กฏเกณฑ์ ต่ า งๆ ของทางการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น และความเป็ น
มาตรฐานสากลของระบบธนาคารพาณิช ย์ไ ทยในระยะยาว อาทิ เช่ น พ.ร.บ. ธุ รกิ จสถาบั น
การเงิน พ.ศ. 2551 การกากับดูแลเงินกองทุนโดยทางการ (Basel II Pillar 2) ซึ่งมีผลต่อการ
ด ารงเงิ น กองทุ น ให้ เพี ย งพอต่ อ ความเสี่ ยงในการประกอบธุ รกิ จ ของธนาคารพาณิ ชย์ และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารก ากับ แบบรวมกลุ่ ม ส่ง ผลให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ต้ อ งด ารงความเพี ย งพอของ
เงินกองทุนของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การทาธุรกิจภายในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน การให้สินเชื่อ
การลงทุน และการก่อภาระผูกพัน ตลอดจนการกากับดูแลความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เป็น ต้น โดยในปี 2553 ที่ผ่านมา ธนาคารพาณิชย์ไ ด้นากฎเกณฑ์ Basel II เข้ามาใช้ใ นการ
ดาเนินงานอย่างเต็มรูปแบบแล้ว
ปัจจุบันในต่างประเทศได้มีการร่างเกณฑ์มาตรการ Basel III ให้สถาบันการเงินต่างๆ
เข้าใช้เกณฑ์ดังกล่าวแล้ว แต่อยู่ในขั้นตอนของการขอความเห็นกลุ่มสถาบันการเงินทุกแห่งทั่ว
โลก รวมถึงธปท.ด้วย โดยคาดว่าธปท.จะเริ่มทบทวน และกาหนดทิศทางประมาณปลายปี 2554
นี้ เพื่อให้สถาบันการเงินของไทยมีความเป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น
ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ณ สิ้น ปี 2553 จานวนธนาคารพาณิช ย์ทั้ง ระบบมีทั้ งสิ้น 32 แห่ง โดยแบ่ งแยกเป็ น
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งสิ้น 17 แห่ง และจานวนสาขาธนาคารต่างประเทศ
อีกจานวน 15 แห่ง
หากพิจารณายอดเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย์รวมทั้งระบบเท่ากับ 7,489,532 ล้าน
บาท แยกเป็น สัดส่วนของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจานวน 6,977,928 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 93.17 จากยอดเงินรับฝาก และเป็นยอดเงินรับฝากของสาขาธนาคาร
ต่างประเทศอีกจานวน 511,604 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.83 จากยอดเงินรับฝาก ณ สิ้นปี
2553 เงินฝากของธนาคารพาณิชย์ไ ทยขยายตัวร้อยละ 5.17 จากระยะเดียวกันปีก่อน ในส่วน
ของเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ สุ ท ธิข องธนาคารพาณิ ช ย์ รวมทั้ ง ระบบเท่า กั บ 8,762,866 ล้ า นบาท เป็ น
ยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทยจานวน 7,783,334 ล้าน
บาท หรือคิด เป็น ร้อยละ 88.82 จากยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิ ชย์ทั้งระบบ และ
เป็นยอดเงินให้สินเชื่อสุทธิของสาขาธนาคารต่างประเทศอีกจานวน 979,531 ล้านบาท หรือคิด
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เป็นร้อยละ 11.18 จากยอดเงิน ให้สินเชื่อสุทธิของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ และเมื่อพิจารณา
จากเงินให้สินเชื่อสุทธิในปีก่อนพบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.24 อันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของภาคเศรษฐกิจจริงในประเทศ
นอกเหนื อ จากภาวะ การแข่ งขั น ในกลุ่ ม ธนาคารพาณิช ย์ แ ล้ว การปรั บตั ว ของการ
แข่งขันของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์
ทางการ ให้มีความยืด หยุ่น และรองรับการเปิด เสรีทางการเงินที่จะเกิด ขึ้นในอนาคต อาทิเช่น
สถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์ ตลาดเงินและตลาดทุน ธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐ ซึ่ง
จากภาวะ การแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ มขึ้ น ดัง กล่ าวท าให้ ธ นาคารพาณิ ชย์ พ ยายามสร้ า งข้อ ได้ เปรี ย บ
ทางการแข่งขัน โดยการสร้างความแตกต่าง ที่เรียกว่า กลยุทธ์การแข่งขันที่ไ ม่ใ ช่ราคา เช่น การ
พัฒ นาผลิ ตภั ณฑ์ ท างการเงิน ให้มี ความหลากหลายเพื่อ ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้ า
เฉพาะกลุ่ ม (Customer Segmentation) การขยายและพั ฒ นาช่ อ งทางการให้ บ ริ ก ารให้
ครอบคลุมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ไม่ ว่าจะเป็นการขยายสาขาของธนาคารพาณิชย์ใ น
ห้างสรรพสิน ค้า การขยายปริมาณตู้ เอทีเอ็ม การขยายตัวของ Electronic Conner (ATM +
CDM + UDP) เป็นต้น การพัฒนาคุณภาพการบริการ โดยใช้หลักการ Customer Experience
Management การสร้างประสบการณ์ที่ดีใ ห้กั บลูกค้าโดยการใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้ า
(Customer Data Analysis) เพื่อให้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ถูกต้อง
และตรงตามความต้ องการของลู กค้ า น ามาซึ่งประสบการณ์ ที่ดีข องลู กค้ า รวมถึงการสร้า ง
พันธมิตรและการควบรวมกิจการของกลุ่มธุรกิจการเงิน
ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาดังกล่าวสามารถอานวยความสะดวกและตอบสนองต่อทุกความ
ต้องการทางการเงินของลูกค้า นอกจากนี้ธนาคารพาณิชย์ได้มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ผ่า นสื่ อ โฆษณาและประชาสั ม พั น ธ์ แ ละการเพิ่ม โครงการด้ า นการรับ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและ
สิ่งแวดล้อม (CSR) นอกเหนือไปจากการแข่งขันด้านอั ตราดอกเบี้ย การพัฒนากลยุทธ์ที่ไ ม่ใ ช่
ราคาดั ง กล่ า วจะท าให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ต่ า งๆ สามารถที่ จ ะก าหนดจุ ด ยื น ทางการแข่ ง ขั น
(Competitive Positioning) ที่ แ ตกต่ า งได้ ชั ด เจน เพื่ อ ให้ ส ามารถที่ จ ะน าไปสู่ Competitive
Advantage หรือ การได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคต
ในส่วนของแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน “กนง.”
ของ ธปท. ครั้งล่าสุด ณ วันที่ 12 มกราคม 2554 ได้มีนโยบายปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
อีกร้อยละ 0.25 (จากเดิม ร้อยละ 2.00 เป็นร้อยละ 2.25) ซึ่งเป็ นการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ ย
นโยบายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 เนื่องจากการขยายตัวของสภาวะเศรษฐกิจ
ในประเทศ การฟื้นตัวของสภาวะเศรษฐกิจโลก และแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
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ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
ภายหลังจากธนาคารธนชาตได้ เข้า ซื้อหุ้น 99.95% ของธนาคารนครหลวงไทยในปี
2553 ที่ผ่ า นมา ท าให้ สิ น ทรั พย์ รวมของธนาคารธนชาตเติบ โตอย่า งก้า วกระโดด จากเดิ ม
432,970 ล้านบาทในปี 2552 เป็น 872,654 ล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้น 101.6% โดยมีขนาด
สิน ทรัพย์เป็น อัน ดับที่ 5 ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และมียอดเงินให้สินเชื่อรวม 606,850 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 113% ขณะที่ยอดเงินฝากรวมกับตั๋วแลกเงิน มีจานวนทั้งสิ้น 669,438 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 99.3% นอกจากนั้น จานวนสาขาเพิ่มขึ้นเป็น 681 สาขา และมีเครื่องเอทีเอ็ม รวม
ทั้งสิ้น 2,181 เครื่อง
แนวโน้มการแข่งขันในอนาคต
จากประมาณการทางเศรษฐกิจของสถาบันวิจัยและสถาบันการเงินทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สัญญาณตัวเลขทางเศรษฐกิจมีสัญญาณปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยคาดว่า
เศรษฐกิจของไทยในปี 2554 จะมีการขยายตัวอยู่ใ นระดับประมาณร้อยละ 4 ถึง 4.5 ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ทางด้านความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการ
บริโภค ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 ความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการลงทุนที่มี
ผลต่อขยายตัวของสินเชื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมรถยนต์ การสนับสนุนเศรษฐกิจและ
การลงทุนของภาครัฐ และการขยายตัวของการส่งออกและนาเข้าที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมากใน
ปี 2553 และต่อเนื่องจนถึงปี 2554 ทั้งนี้การขยายตัวดังกล่าวส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของไทยในปี 2554 จะเติ บ โตต่ อเนื่อ งจากปี 2553 นอกจากนี้ ก ารขยายตั ว ของเศรษฐกิ จ
ภายในประเทศแล้ว การฟื้น ตัวของเศรษฐกิจโลก อาทิ เช่ น สหรัฐ อเมริกา และยุโรป และการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ ในภูมิ ภ าคเอเชีย ยังส่ งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจ ไทยดี ขึ้น แต่
อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์ของอัตราเงินเฟ้อในปี 2554 ว่าจะเพิ่มในอัตราเร่งตัว ซึ่งเป็น
ผลมาจากวิกฤตการณ์ของประเทศแถบตะวันออกกลาง ราคาน้ามันที่เพิ่ม ขึ้น และราคาสินค้า
เกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น โดยการเร่งตัวขึ้น ของอัตราเงินเฟ้อจะเป็นสาเหตุหลักที่ทาให้ธปท.ปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) ตามนโยบาย Inflation Targeting โดยในปี 2554 การ
คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย (Headline Inflation) อยู่ที่ร้อยละ 3.5
แนวโน้ ม การแข่ ง ขั น ของอุ ต สาหกรรมธนาคารพาณิ ช ย์ ข องไทยใน ปี 2554 การ
พั ฒ นาการบริ ก ารตามหลั ก Customer Centricity การพั ฒ นาทางด้ า นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronics Banking) ยั งคงเป็นการพัฒนาหลัก ของธนาคารพาณิ ชย์ อั นนามาซึ่งการเพิ่ ม
รายได้จากค่าธรรมเนียม (Fee Base Income) และการให้บริการทางด้านต่าง ๆ ที่มีต่อลูกค้า
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เป้า หมายที่เ พิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น เช่น การพั ฒนาทางด้า น Internet Banking, Mobile
Banking รวมถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและการให้ บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ Trade Finance, Cash
Management เป็น ต้น นอกจากนี้ การสร้างพัน ธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) กั บ
ธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มเครือข่ายและศักยภาพในการทาธุรกิจจะทาให้ธนาคารพาณิชย์สามารถ
ตอบสนองความต้อ งการของลูก ค้า เป้ า หมายให้ หลากหลายมากขึ้ น ทั้ง นี้ร วมถึ งการพัฒ นา
ผลิตภัณ ฑ์ แบบ Bundling Product ควบคู่ ไ ปกับ พันธมิ ตรทางธุรกิจ และการ Cross-selling
ผลิต ภัณ ฑ์ใ นกลุ่ มธุร กิจ ธนาคารเอง เช่ น การทา Bancassurance ของธุ รกิจ ประกัน ภัย และ
ประกันชีวิต เป็นต้น
ปัจจัยเสี่ยงในปี 2554 นั้น ก็ยังคงอยู่ที่เรื่องของสถานการณ์การเมืองที่มีความ
ไม่ แ น่ น อน ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเชื่ อ มั่ น ทางด้ า นการบริ โ ภคแ ละการลงทุ น และมี
ผลกระทบต่อการเติบโตของสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan) และสินเชื่อเอส
เอ็มอี (SMEs) นอกจากนี้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ใ นตะวันออกกลาง ย่อมมีผลต่อราคา
น้ามัน และภาวะเงิน เฟ้อ อัน เป็น สาเหตุใ ห้ธปท. ปรับเพิ่ม อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และอาจจะ
ส่งผลกระทบถึงความสามารถในการชาระหนี้ของผู้บริโภคในที่สุด
นโยบายและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มธนชาต
ในปี 2553 กลุ่มธนชาตได้กาหนดทิศทางทางกลยุทธ์ (Strategic Direction) เพื่อก้าวสู่
การเป็ น กลุ่ม ธุรกิจ ทางการเงิน ครบวงจร (Fully Integrated Financial Services Group) ที่
สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการทางการ
เงินให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ธนชาต สามารถบรรลุทิศทางกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้
กลุ่มธนชาต จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ที่ตั้งอยู่บนรากฐานของการให้บริการทางการเงินครบวงจร
ดังนี้ “การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใ ห้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ
ทางด้านการบริก ารและการพั ฒนาผลิต ภัณฑ์ เพื่อที่ จะสามารถตอบสนองทุกความต้องการ
ทางการเงินของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกั นของ
ทุกหน่วยงาน”
โดยวิสัย ทัศน์ ดังกล่าว ได้ ถูกสร้างขึ้นจาก 3 แนวคิด หลัก คือ การเป็ นกลุ่ มธุร กิจ ที่
ให้บริการทางการเงิน ครบวงจร (Universal Banking) และการยึด ลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการ
พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารให้ ต รงกั บ ความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม (Customer
Centric) ตลอดจนการร่วมมือและร่วมใจกันของทุกหน่วยงานเพื่อส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้กับ
ลูกค้า (Synergy)
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นอกจากนี้ ความพยายามและความสาเร็จภายใต้ 3 แนวคิด หลักนี้ ไม่เพียงแต่ทาให้
กลุ่มธนชาตเป็น สถาบัน การเงิน ครบวงจรที่ประสบความสาเร็ จในการแข่งขัน แต่ยัง เป็นพลั ง
สาคัญในการที่จะทาให้กลุ่มธนชาตเป็นธนาคารชั้นนาของประเทศได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
จากเป้าหมายของการเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินครบวงจร กลุ่มธนชาตมีเป้าหมายที่จะ
เป็นหนึ่งในห้าสุดยอดธนาคารชั้นนาของอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของประเทศ ภายใต้การ
เติบโต 2 แนวทาง คือ การเติบโตด้วยตัวเอง(แบบยั่งยืน ) หรือ Organic Growth คือ การสร้าง
วัฒนธรรมการทางานร่วมมือกัน ของทุกคนในองค์กรเพื่อให้เติบโตไปพร้อมกันกับองค์กร และ
การเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือ Non-organic Growth คือ การควบรวมกิจการกับธนาคารนคร
หลวงไทย ส่งผลให้กลุ่มธนชาตมีขนาดสินทรัพย์ ที่เหมาะสมต่อการแข่งขันทางธุรกิจ สามารถ
กระจายความเสี่ยงขยายสินเชื่อธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกแก่
ลูกค้า นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังได้ผสานความเชี่ยวชาญของ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารธนชาต
สโกเทีย แบงค์ และธนาคารนครหลวงไทย ในการน าระบบงานด้าน Customer Experience
Management , Sale and Service Model ซึ่ ง ท าให้ ก ลุ่ ม ธนชาตสามารถที่ จ ะส่ ง มอบ
ประสบการณ์ ที่ เหนื อ กว่ าด้ ว ยการน าเสนอบริ ก ารที่ ดี ที่ สุ ด เพื่ อ ตอบสนองทุก ความต้ อ งการ
ทางการเงินของลูกค้าอย่า งครบวงจร และเป็นการสร้างผลการด าเนินงานทางการเงินในระดับ
เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยของธุรกิจอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ นอกจากนี้ กลุ่มธนชาตยังเพิ่มการ
ให้ความสาคัญกั บการกระจายแหล่ งที่มาของรายได้ใ ห้มีความสมดุล ระหว่างรายได้จากอัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Income) และรายได้ จากค่ าธรรมเนีย ม (Fee-based Income) โดยการ
สนั บ สนุ น ธุ ร กรรมค่ า ธรรมเนี ย มของธนาคาร และการ Cross-selling ซึ่ ง เป้ า หมายของ
ความสาเร็จดังกล่าวนี้ ได้สื่อสารต่อพนักงานทั้งองค์กร ในปี 2553 กลุ่มธนชาต ได้กาหนดความ
มุ่งมั่นทางกลยุทธ์ (Strategic Intents) 4 ประการ ดังนี้
1. เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้มีขนาดของสินเชื่อธุรกิจทวีคูณ
(We intend to grow by doubling the size of Corporate Loan Portfolio while
diversifying overall assets.)
2. เรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นอันดับ 1
(We intend to grow by maintaining hire purchase market share.)
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3. เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารฯ ให้อยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรม
(We intend to grow by increasing fee-based income proportion)
4. เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุกหน่วยงานที่ใ ห้บริการ
หน่วยงานที่สนับสนุน (We intend to grow by increasing services and supports
productivity )
ความมุ่ งมั่ น ทางกลยุท ธ์ (Strategic Intents) ได้สื่ อสารสู่พ นัก งานทุ กระดั บ
เพื่อให้พนั กงานทุก คน ทุ กหน่ วยธุ รกิจ มีความมุ่ง มั่นเดียวกันและสอดคล้ องกั บวิสั ยทัศ น์และ
เป้าหมายทางกลยุทธ์ของกลุ่มธนชาตที่ไ ด้ วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด ความสอดคล้องทางกลยุทธ์
และช่วยให้กลยุทธ์องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบรวมถึงสามารถวัด ผลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภ าพ กลุ่ มธนชาตจึง ได้กาหนดแผนปฏิ บัติการ CEO’s Six-point Agenda ซึ่งเป็ น
เครื่องมือในการช่วยให้เป้าหมายที่วางไว้ประสบความสาเร็จอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ
วิสัยทัศน์ กลุ่มธนชาต
การเป็นกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการทางการเงินครบวงจร มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความเป็นเลิศ
ทางด้า นการบริการและการพัฒ นาผลิต ภัณฑ์ เพื่อที่ จะสามารถตอบสนองทุกความต้ องการ
ทางการเงินของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ภายใต้ความร่วมมือและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
ทุกหน่วยงาน
ความมุ่งมั่นทางกลยุทธ์ 6 ประการ ในการดาเนินธุรกิจปี 2554
1. เรามีความมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าของเรามีประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยการนาเสนอบริการ
ที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนอง ทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้า
2. เรามีความมุ่งมั่นที่จะครองความเป็นผู้นาตลาดเช่าซื้อรถยนต์
3. เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างธุรกิจสินเชื่อบ้านของธนาคารให้เป็น ที่โดดเด่นใน
อุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
4. เรามีความมุ่งมั่นที่จะขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่ อมให้สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม
5. เรามีความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มสัด ส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมให้เทียบเท่ากับค่าเฉลี่ย
อุตสาหกรรม
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6. เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการและเพิ่มประสิทธิผลของงานสนับสนุนโดย
การบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3.3. สภาวะธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารธนชาต
สินเชื่อในไตรมาสที่ 3 ปี 2554
สิน เชื่อขยายตัว ต่อ เนื่อ งทั้ง สิน เชื่อ ธุร กิจและสินเชื่อครัว เรือ น โดยสิ นเชื่ อภาคธุ รกิ จ
ขยายตัวดีทั้งสิน เชื่อเพื่อการลงทุนและสินเชื่อหมุนเวียน ทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และ SMEs
โดยเฉพาะในกลุ่ม อุตสาหกรรมการผลิตและธุรกิจค้า ส่งค้าปลีก สาหรับสิน เชื่อภาคครัวเรือ น
ขยายตัวดีตามการบริโภค
ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เร่งตัวขึ้นภายหลังการส่งมอบรถของบริษัทรถยนต์เริ่มเข้าสู่
ภาวะปกติ ประกอบกับรายได้เกษตรกรที่อยู่ใ นระดับสูงส่งผลให้ความต้องการรถยนต์เพิ่มมาก
ขึ้น สะท้อนได้จากแนวโน้มที่ครัวเรือนเกษตรกรหันมานิยมซื้อรถยนต์นั่งขนาดเล็กเพิ่มขึ้นเพื่อใช้
เสริมร่วมกับรถกระบะ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเห็นว่าการแข่งขันของตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่
รุนแรงในช่วงที่ผ่านมาอาจส่งผลให้คุณภาพสินเชื่อมีความเสี่ยงมากขึ้น
แนวโน้มสินเชื่อในไตรมาสที่ 4 ปี 2554
สาหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะลดลงจากปัญหาการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทยคาดว่ายอดเช่าซื้อรถยนต์ใ นปี 2554 ทั้งปีจะ
ลดลงจาก 6.5 แสนล้านบาท เหลือเพียง 6 แสนล้านบาท อย่างไรก็ดี คาดว่าสินเชื่อจานา
ทะเบี ยนรถยนต์ จะเพิ่มสูง ขึ้น ตามความต้ องการเงิ น สดเพื่อใช้จ่ายและเป็นเงินทุ นหมุน เวีย น
ภายหลังช่วงน้าลด
ที่ผ่านมาธุรกรรมสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
การขยายตัวอย่า งต่อเนื่อ ง โดยรถยนต์เ ป็นหลักประกันที่ถื อเป็นกรรมสิทธิ์ ของบริษั ทฯ หาก
ลูกหนี้ไ ม่สามารถชาระหนี้ไ ด้ บริษัทฯ สามารถด าเนินการครอบครองสินทรัพย์ไ ด้ใ นทันทีเพื่ อ
น าไปขายในตลาดรถยนต์ใ ช้แล้ว ดังนั้น บริษั ทฯ และบริษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงจากการไม่
สามารถยึ ด รถยนต์ ที่ เป็ น หลั ก ประกั น ได้ รวมทั้ งความเสี่ ยงจากการจ าหน่า ยรถยนต์แ ต่ ไ ม่
สามารถชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ขึ้นกับปัจจัยเสี่ยง เช่น สภาวะตลาดรถยนต์ใ ช้แล้ว
สภาพของรถที่ได้ยึดมา เป็นต้น
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บทสัมภาษณ์ผู้บริหารด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนาคารธนชาต
นายนภดล เรืองจินดา
: รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต ครองตาแหน่งผู้นาด้านสินเชื่อรถยนต์ของประเทศ เราทาการตลาด
ครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทั่วประเทศ ทั้งผ่านเครือข่ายสาขาของธนชาตและนครหลวงไทย กว่า
600 สาขา และการให้บริการ ณ ตรงจุดขายรถยนต์ ซึ่งถือเป็นจุดแข็งในการรุกตลาดสินเชื่อเช่า
ซื้ อ รถยนต์ ท าให้ ส ามารถครองต าแหน่ ง ได้ ใ นทุ ก ๆ ปี นอกจากนี้ ยั ง บริ ก ารที่ ร วดเร็ ว
ขณะเดียวกันยังมีผลิตภัณฑ์รถแลกเงิน หรือสินเชื่อจานาทะเบียนรถ ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ลูกค้าในเกณฑ์ดี การันตีได้ถึงความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้นาในธุรกิจนี้ เราพิสูจน์ใ ห้เห็นว่า
เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์ตัวจริงของประเทศ ปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ยอดเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะ การซื้อขายรถยนต์ในปีนี้เติบโตถึง 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งหมายถึงโอกาสให้เราเข้าไปให้บริการสินเชื่อรถยนต์ใ นรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้นตามการ
ขยายตัวของตลาด และเรามั่น ใจว่าข้อเสนอและบริ การของเรา นอกจากจะสามารถครองใจ
ลูกค้าที่เคยใช้บริการมาแล้ว จะทาให้มีลูกค้ารายใหม่ๆ เข้ามาเพิ่ม
แม้ว่าในปีนี้การปล่อยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติบ้าง แต่
ธนาคารก็ยังมั่นใจว่าในปีนี้ จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 เอาไว้ได้ เพราะบริการของ
ธนชาตทาให้ลูกค้าต่างให้ความเชื่อใจ และนึกถึงเราก่อน เมื่อคิด จะขอสินเชื่อรถยนต์ ซึ่งความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าทาให้ธนชาตอยู่ที่ 1 ได้ ไม่เปลี่ยนแปลง
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ใ นภาวะขยายตัว ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 พบว่า
ขยายตัวที่ระดับร้อยละ 3 ขณะที่พืชผลการเกษตรกรก็สร้างรายได้ใ ห้กับประชาชนทาให้เกิด
ความต้องการบริโภคมากขึ้น และแม้ว่าราคาน้ามันจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ประชาชนก็มีกาลังซื้อ
ทาให้ตลาดซื้อขายรถยนต์ขยายตัวสูง โดยเฉพาะกลุ่มที่เน้นการประหยัด พลังงาน เช่า อีโคคาร์
รถเอ็นจีวี และรถยนต์ที่ใช้ระบบไฮบริดจ์ ซึ่งธนชาตก็พร้อมที่จะตอบสนองลูกค้าอย่างเต็มที่
บัณฑิต ชีวะธนรักษ์
: กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต
ปัจจุบัน ต้องถือว่าแบรนด์ธนชาตได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้นในการเข้ามาใช้
บริการ และในภาพรวมปีนี้เราจะเน้นการพัฒนาด้านคุณภาพและบริการเป็นหลัก แต่ถ้าพูด ถึง
ว่า ทาไมธนชาตจึ ง หัน มาสนใจธุร กิจ ประมูล รถนั้ น มีห ลายเรื่อ ง หลายปั จจั ย ที่ท าให้ ธุร กิ จ
การเงินที่เกี่ยวกับรถยนต์น่าสนใจ
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เริ่ มจากการที่ธ นชาต เริ่ ม เห็ นสั ญญาณผลตอบแทนจากดอกเบี้ ยเช่า ซื้อ รถยนต์ ที่ มี
แนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปลายปี 2549 จากเดิมประมาณ 2% กว่าปรับเพิ่มขั้นต่า 3%
ลูก ค้ า เท่ า ที่ ฐ านดอกเบี้ ย ต่ าเริ่ ม ทยอยครบสั ญ ญา ดอกเบี้ ย เช่า ซื้ อ ใหม่ ก็ มี ร ะดั บ สู ง
กว่าเดิม บวกกับทิศทางดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มนิ่งและมีแนวโน้มลดลง จะทาให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์
มีผลตอบแทนดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในแต่ละเดือนแม้ธนชาตจะมียอดสินเชื่อรถใหม่เข้ามาในระบบมากกว่า
แสนคันต่อเดือน แต่ก็มีจานวนรถยึดคืนถึง 1% หรือประมาณ 1,000 กว่าคัน ซึ่งธนาคารต้อง
หาระบบเคลียร์บัญชีเพื่อลดหนี้เสียให้เร็วที่สุด และเป็นเหตุผลว่าในขบวนการสุด ท้ายของระบบ
สินเชื่อรถยนต์ การประมูลรถจึงเป็นตัวช่วยธุรกิจได้เป็นอย่างดี
ธนชาต ไม่ได้มองธุรกิจประมูลแค่การจัดการกับเปอร์เซ็นต์หนี้เสียที่เกิด ขึ้น แต่มองไป
ไกลถึงขนาดจะหาบริษัทผู้ชานาญการด้านการประมูลรถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาร่วมทุนกับ
บริษัทในเครือ เพื่อดาเนินธุรกิจนี้อย่างเต็มตัว จากปัจจุบันที่ไ ด้สหการประมูลมาเป็นผู้รับจ้าง
จัด การประมู ลรถให้กับธนาคารเฉลี่ย เดือนละ 19 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่า งจังหวัด จน
สามารถปล่ อยรถที่ ยึด มาออกไปได้ อย่ างรวดเร็ว เฉลี่ ย มีย อดประมูลได้ถึ งครั้ งละ 100 คั น
โดยประมาณ
ธุรกิจประมูลรถที่ธนชาตมองไว้หากการร่วมทุนเกิด ขึ้นจริง ก็จะมีการพัฒนาระบบการ
ประมูลผ่านอินเตอร์เน็ตแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้สนใจประมูลรถได้จากบ้าน ซึ่งจะทาให้สัด ส่วน
ผู้เข้าประมูล ที่เป็น ผู้ใ ช้รถมีสัด ส่วนมากขึ้น จากปัจจุบันที่ผู้ประมูลส่วนใหญ่เป็นเต็นท์รถถึง
90% นอกจากการประมูลแบบคันเดียวก็จะมีการประมูลแบบ Fleet ซึ่งสามารถส่งต่อรถมือสอง
ไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการรถมือสองได้ด้วย รวมทั้งมีระบบซ่อม ปรับปรุง ครบวงจร
ต่อไปคนจะซื้อ จะขาย จะประมูล ก็จะนึ กถึงธนชาต เพราะเราคั ด และแบ่งเกรดรถที่
ประมูลแต่ละครั้งชัดเจน ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือได้ เพราะไม่ว่าธนชาตจะทาอะไร ถ้าเราจะ
นาแบรนด์เข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องทาให้ลูกค้ามีความมั่นใจมากขึ้น
นายอนุชาติ ดีประเสริฐ
: ผู้อานวยการอาวุโส ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารธนชาต
ผู้นาตลาดเช่าซื้อ กล่าวว่า ช่วงเวลาที่เหลือปีนี้ กนง.น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1-2 ครั้ง
จะทาให้ดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ขยับขึ้นมาที่ 2.75-3.00% ภายในสิ้นปี หลังจากที่ผ่านมา
ปัจจัยต้นทุนการเงินขยับขึ้นตลอด ตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย แต่ด อกเบี้ยเช่าซื้อขยั บช้ามาก
ครั้งล่าสุดที่เพิ่งปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 0.25% ตลาดเช่าซื้อก็น่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยเพียง
0.1% เท่านั้น
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แม้ตลาดรถใหม่และสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ช่วงครึ่งปีหลังจะอยู่ใ นทิศทางการเติบโตที่ดี
แต่ธนาคารธนชาตยังคงยืนเป้าหมายการขยายสินเชื่อที่ 8-10% เช่น เดิม เนื่องจากฐานสินเชื่อ
เช่าซื้อของธนาคารใหญ่มาก
สาหรั บ ข่ า วการรุ ก ตลาดของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ นั้ น ไม่ ไ ด้ รู้สึ ก กลั ว ธนาคารไทย
พาณิชย์ที่ประกาศจะขึ้น ชิงส่วนแบ่ง การตลาดเป็นอันดับ 1 ในทางกลับกันจะทาให้ธนาคาร
พัฒ นาตั วเองมากขึ้ น และการมีส าขามากที่ สุด ไม่ ไ ด้ห มายความว่า จะได้เ ปรีย บในธุ รกิ จ นี้
เพราะธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ต้องขายผ่านตัวแทน (ดีลเลอร์) ฉะนั้น สิ่งที่ธนาคารต้องดูแล คือ เน้น
การให้บริการดีลเลอร์ เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้เช่าซื้อจะได้แรงเชียร์จากเซลล์ขายรถยนต์
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบายรถยนต์คันแรกของรัฐบาลว่า ขณะนี้ความชัด เจนยังไม่
มากนัก แต่ถ้ามองในแง่ของผู้บริโภคอาจเป็นการช่วยสร้างสีสันและบรรยากาศที่ดีใ นกลุ่มผู้ที่
ต้องการมีรถยนต์ คันแรก ซึ่งการลดหย่อนต่างๆ จะช่วยเพิ่ม กาลังซื้อให้แก่ผู้บริโภคได้ อย่างไร
ก็ตามหากรายละเอียดของนโยบายสามารถกระตุ้น ตลาดรถยนต์ไ ด้จ ริง ก็ย่อมมีผลดี ต่อทั้ ง
อุตสาหกรรมรถยนต์และธุรกิจลีสซิ่ง
ส่วนนโยบายดังกล่าวจะมีผลกระทบ ต่อตลาดรถยนต์มือสองหรือไม่นั้น นายอนุชาติ
กล่าวว่า ไม่น่าจะกระทบทั้งในเชิงยอดขายและราคา เนื่องจากเมื่อพิจารณารายละเอียดของ
นโยบายนี้เบื้องต้น คาดว่าจะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวเนื่องกับ ระบบฐานผู้จ่ายภาษีเป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่
ไม่เข้าข่ายก็ยังมีจานวนสูงพอสมควร อีกทั้งกลไกของราคาจะเป็น ตัวประคองภาพรวมของตลาด
รถยนต์มือสองอีกด้วย
นายธีรชาติ จิรจรัสพร
: ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์เช่าซื้อ ธนาคารธนชาต
ในส่วนของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ ธนาคารธนชาต เป็นเบอร์ 1 ในสายตาดีลเลอร์คู่ค้า ใน
สายตาของผู้ใช้บริการ แต่ไม่ได้เน้นการทาโฆษณา เน้นการให้บริการ เน้นการทาธุรกิจกับคู่ค้า
มากกว่า คือ ดีลเลอร์ และ เต็นท์จาหน่ายรถยนต์ เพราะว่าธนาคารไม่ว่าจะรายไหนก็แล้วแต่ มี
สินเชื่อให้ แต่ไม่มีรถให้ เพราะฉะนั้นเราจึงเน้นทากิจกรรมกับคู่ค้า มากกว่าจะไปนั่งทาโฆษณา
การตลาดใหญ่ และในมุมมองของลูกค้าหลายๆ กลุ่ม เมื่อพูดถึงธนาคารธนชาต จะนึกถึงสินเชื่อ
เช่าซื้อเลย เพราะทากัน มายาวนานกว่า 10 ปีแล้ว และเริ่มเข้ามาเป็นผู้นาจริงๆ เมื่อ 8 ปี ที่
ผ่านมา ในปัจจุบันกว่า 1 ล้านราย ไม่รวมลูกค้าที่ปิดบัญชีไปแล้ว
จุด แข็งที่ โชว์รูม หรือ เต็นท์รถเลือกนาเสนอเรา เพราะ เรามีเจ้าที่ สินเชื่อเป็นพันคน
ครอบคลุมทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นดีลเลอร์จะเรียกใช้บริการ เราก็สามารถไปได้ใ นทันที เรามี
เครือข่ายเช่าซื้อ(ฮับ) มีถึง 20 ฮับ เป็นจุดบริการที่ใ กล้ กับดีลเลอร์ทั้งประเทศ และครือข่ายของ
ธนาคารอีกกว่า 600 สาขา พนักงานแต่ละคนก็จะสร้างสัมพันธภาพ (Relationship) ที่ดีกับดีล
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เลอร์ อีกอย่าง คือ ธนชาต เรามีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ เนื่องจากสัมพันธภาพที่ดีกับดีลเลอร์นั้น
สามารถช่วยให้เราได้ข้อมูลจากตลาดมาจากดีลเลอร์ด้วย ว่าลูกค้าต้องการแบบไหน
ในด้านการแข่งขัน ตอนนี้ที่ค่อนข้างรุนแรง หลายธนาคารต่างก็นาเสนอบริการต่างๆ
ให้กับ ลูกค้า ในฐานะที่เราเป็น อันดับ 1 เราก็ ไ ม่ประมาท อีก ทั้งตอนนี้ธนชาตควบรวมกั บ
ธนาคารนครหลวงทาให้มีฐานลูกค้าขยายเพิ่มมากขึ้น
การตลาดที่ทาในส่วนของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่นั้น ก็จะเน้นไปที่ดีลเลอร์ มีกิจกรรม
ร่วมกับดีลเลอร์ ล่าสุด เป็น โครงการ สมนาคุณผู้ใ ช้รถปิ๊กอัพ ป้ายแดง คือ ลูกค้าที่ถอยรถใหม่
ป้ายแดง รับเช็คของขวัญมูลค่า 2,000 บาท ให้ผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการที่ดีลเลอร์ก่อน แสดงให้
เห็นว่าเราให้ความสาคัญกับดีลเลอร์ ทาให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับดีลเลอร์ และผู้บริโภคที่ต้องการ
รถก็ได้รับความประทับใจด้านการส่งเสริมการตลาดกลับไป
ด้านบริษัทรถยนต์ที่มีการทา บริษัทลีสซิ่งอยู่แล้วนั้น ทางธนชาตมองว่า สถาบันการเงิน
จะมีความแข็ง แรงมากกว่า เนื่ องจากต้นทุ นทางด้ านการเงินต่ากว่า และมีเครือข่ายมากกว่ า
ครอบคลุมมากว่า อัตราดอกเบี้ยดีกว่า และรับความเสี่ยงได้ดีกว่า
กลุ่ มธุ รกิ จเช่ าซื้ อมี ความส าคั ญกั บธนาคารธนชาต เนื่ องจากธนชาตเติ บโตมาจาก
บริษัทเงิน ทุน มาก่อน และในตอนนั้นธุรกิจ หลักก็คือ ธุรกิ จเช่าซื้อ สั ด ส่ วนร้อยละ 40% เป็ น
รายได้มาจากธุรกิจเช่าซื้อ มีพอร์ตมากกว่า 2 แสนล้านบาท และมีหนี้สินคงค้างอยู่อีก 2แสน
กว่าล้าน ทั้งหมดนี้ เป็นหนี้สินที่มีรถเป็นหลักประกัน ในส่วนของการเป็นหนี้สูญอยู่ใ นระดับที่
รับได้ ในกรณีที่ลูกค้าผ่อนไม่ไหวเราสามารถรับรถคืนมา ตามกระบวนทางกฎหมายและขายรถ
ออกสู่ตลาดไปตามกระบวนการของธนาคาร คือ รถที่ ยึด มาได้ เราก็มีศูนย์ป ระมูลรถอยู่แ ล้ ว
เนื่องจากตามประมวลกฎหมาย เราไม่สามารถเอาไปขายทอดตลาดได้โดยตรง ต้องผ่านการ
ประมูล หากรถที่ประมู ลนั้น ขายได้เงินมากกว่ าจานวนหนี้ที่ลูกค้าเป็น หนี้กับทางธนชาต เงิ น
จานวนที่เกินนั้นต้องคืนให้ลูกค้าไปตามที่กฎหมายกาหนด แต่หากขายได้ ไ ม่พอกับที่ลูกค้าเป็ น
หนี้อยู่ กรณีนั้นต้องไปเรียกเก็บติดตามกับลูกค้าต่อไป
เป้า หมายของธุรกิจเช่าซื้อธนชาตตั้งเป้าไว้ที่ เติบโต 10% ตั้งแต่สิ้นปี 2553 ถึงสิ้นปี
2554 แต่ครึ่งปีแรกของปี 2554 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ธนชาตเติบโตไปประมาณ 87% แล้ว
คาดว่าปีนี้เราจะเติบโตได้เกินเป้าหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นการเติบโตของธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ต้อง
คาดการณ์ไปพร้อมๆ กันกับยอดขายรถยนต์ในประเทศ รวมถึงรถยนต์ที่ออกมาใหม่ๆ ด้วย
ด้านการรับรู้แบรนด์ ธนชาตมีการควบรวมกิจการกับนครหลวงไทย เฉพาะธุรกิจเช่าซื้อ
เราก็จะพยายามสื่อสารในมุมของการเช่าซื้อไปสู่สาขา แก่พนักงาน ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ แต่
ส่วนใหญ่ในการสร้างแบรนด์จะเน้นการสร้างแบรนด์ในส่วนของ สินเชื่อรถแลกเงินมากกว่า โดย
การทาสื่อโฆษณา เพื่อสร้างการรับรู้ และเป็นอีกทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการนารถมาแลก
เงิน ในส่วนของสาขานครหลวงนั้น เริ่ม มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของธนาคารแล้ ว เช่ น การ
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เปลี่ยนนครหลวงไทย เป็นสีส้ม เพราะแบรนด์ของธนชาต เป็นแบรนด์ของความคิด สร้างสรรค์
สื่อถึงความมีพลัง และการมีนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ
เป้าหมายในระยะสั้นธุรกิจเช่าซื้อในปีนี้ คือ เราจะยังคงความเป็นผู้นาในเรื่องของสินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ มีส่วนแบ่งตลาดไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของทั้งหมด ในระยะกลางต่อไป ต้องมี
การปรับกลยุทธ์การให้บริการทั้งกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ รวมถึงในส่วนของสินเชื่อรถ
แลกเงินที่เน้นเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และในระยะยาววางเป้าหมายไว้รวมกัน คือ เป็นผู้นาในเรื่อง
สินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งในส่วนของ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ และ สินเชื่อรถแลกเงิน
กลยุทธ์หลักที่ทาให้ดีลเลอร์เลือกใช้บริการของธนชาต คือ เรามีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ
ครอบคลุ มเยอะเป็น อัน ดับ 1 ของประเทศ อีก ทั้งมีความสัมพั นธ์ที่ดีต่ อกันมานานแล้ ว และ
สุดท้าย คือ ธนชาตมีการเอื้อประโยชน์ให้แก่ดีลเลอร์มาโดยตลอด เช่น ออกแคมเปญ ให้ลูกค้าที่
ต้องการซื้อรถไปที่ดีลเลอร์ก่อน แล้วจึงจะได้การส่งเสริมการขายของธนชาตไปด้วย เป็นต้น
เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ของการเช่าซื้อนั้น ต่อให้แต่ละธนาคารออกผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อน
อะไรออกมาก็แ ล้วแต่ สุ ด ท้ายก็ คื อ ผลิตภัณ ฑ์เช่ าซื้อ คือ เป็น สินเชื่ อให้ ลูกค้ าเช่า ซื้อ และมี
หลักประกัน รูปแบบที่จะสามารถปรับเปลี่ยนได้นั้น แค่การผ่อนชาระที่มีค่างวดไม่เท่ากัน แต่
ทั้งนี้ต้องทาความเข้าใจกับลูกค้าในแต่ละราย และลูกค้ามีความถนัดในรูปแบบที่นาเสนอหรือไม่
เช่น การผ่อนแบบบอลลูน คือ ผ่อนชาระเท่ากันทุกเดือนในอัตราที่น้อย และไปจ่ายเงินก้อนใหญ่
ใน 3 งวดสุดท้าย เป็นต้น เนื่องจากในลูกค้าแต่ละราย แต่ละกลุ่มมีความแตกต่าง เราต้องดูว่า
แบบไหนที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละคนมากที่สุด
นอกจากนี้ธนชาตยังจะมีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งปรับปรุงบางส่วนให้ดีขึ้น และออก
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ เช่น ตอนนี้ธนชาตนาเสนอผลิตภัณฑ์ใ นรูปแบบที่ผ่อนยาวที่สุด ในประเทศ
ไทย คือ ผลิตภัณฑ์ “ผ่อนสบายๆ 88 งวด” เป็นการผ่อนที่ยาวนานที่สุด ในธุรกิจ เช่าซื้อรถยนต์
ซึ่งธนาคารจัดขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่างวดของผู้เช่าซื้อ โดยเฉพาะในช่วงที่ด อกเบี้ยขาขึ้น
และลูกค้าอาจมีความกังวลกับการตัด สินใจซื้อรถคันใหม่ แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะสามารถช่วย
ลดภาระค่างวดลงได้ประมาณ 20-25% ต่องวด หรือลดลง 1 ใน 5 เมื่อเทียบกับระยะเวลาการ
ผ่อนทั่วๆ ไปที่ผ่อน กัน 60 เดือน ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสาหรับผู้ที่เริ่มต้นทางานใหม่ๆ หรือผู้ที่ไ ม่
ต้องการรับภาระค่างวดมากเกิน ไป โดยลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนเริ่มต้นเพียงประมาณ 15,000
บาท ก็สามารถเป็น เจ้าของรถได้สบายๆ ด้วยค่างวดเริ่ มต้นเพียง 6,500 บาทต่อเดือนเท่านั้น
เป็ น ต้ น ผลิต ภั ณฑ์ ตั วนี้ จะช่ วยส่ งเสริม ภาพลั กษณ์ ของธนาคารธนชาตในเรื่ องของ การ
ช่วยเหลือลูกค้าในการผ่อนชาระหนี้ด้วย
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3.4 การสรุปประมวลการวิจัย
จากการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์
เชิงลึก (Depth Interview) และการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ สามารถนามาดาเนินการได้ดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis)
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis)
1.1 การเมือง (Political) นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ มีผลในเชิงบวก
ได้ แก่ นโยบายของรั ฐ บาลสนับ สนุน คือ กระตุ้ นและส่ ง เสริม การลงทุ น ภายใต้ โ ครงการไทย
เข้มแข็ง (Stimulus Package) และนโยบายรถยนต์คันแรก
1.2 เศรษฐกิจ (Economic) ในปี 2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย อยู่ที่
ประมาณร้อยละ 7.8 ซึ่ง เป็น ผลจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ จริง อาทิเช่น ดั ชนีผลผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการใช้กาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
63.4 ในขณะที่ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนและดัชนี การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ
5.9 และร้อยละ 17.6 ตามลาดับ รวมถึงภาคการส่งออกอันเป็นปัจจัยหลักในการเจริญเติบโตของ
สภาวะเศรษฐกิจไทย ได้ขยายตัวถึงร้อยละ 28.5 ซึ่งสาเหตุหนึ่งเป็นผลมาจากการแข็งค่าของอัตรา
แลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากปริมาณเงินทุนไหลเข้าจากต่ างประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศคู่ค้าเป็นสาคัญ การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว ยังส่งผลให้เงินให้สินเชื่อของสถาบัน
การเงินขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายและสินเชื่อรถยนต์ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.3 สังคมและวัฒ นธรรม (Social / cultural) การศึ กษาทาให้ประชาชนไทยใน
ปัจ จุบั น มี ความพิ ถีพิ ถัน ในการเลือ กซื้ อ สิน ค้า ราคาสู ง มากขึ้ น อย่า งเช่ น ในสิ นค้ า ประเภท
รถยนต์ รวมถึงมีการวิเคราะห์ และประเมินถึงทางเลือกที่คุ้มค่ามากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนไป
ของสัง คมและวั ฒนธรรมด้า นการติ ด ต่ อสื่ อสาร ท าให้ก ารรับ ทราบ และส่ งต่ อข้ อ มู ลข่ าวสาร
เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนี้เอง ส่งผลต่อการตัด สินใจเลือก
ของประชาชน ทั้งนี้หากเกิด การบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ที่ดี จะก่อให้เกิด โอกาสทาง
ธุรกิจ โดยผ่านการบอกต่อ หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างกันที่รวดเร็วของประชาชน
1.4 เทคโนโลยี (Technological) การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่ มี ผลต่อธุรกิ จ
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรถยนต์ เนื่องจากการที่สินเชื่อรถยนต์จะ
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เติบโตได้นั้น ต้องขึ้นอยู่กับตลาดรถยนต์ของไทยด้วย และในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านรถยนต์ที่เป็น
ปัจจัยสาคัญ คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านรถประหยัดพลังงานหรือ อีโคร์คาร์
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis)
2.1 จุดแข็ง (Strength) ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคารธนชาต สาขาของธนาคาร
เมื่อควบรวมกับธนาคารนครหลวงไทย ที่มีมากกว่า 600 สาขาในการให้บริการ อีกทั้ง ธนาคาร
ธนชาตมีการบริการทางการเงิน ที่ ครบวงจร บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า มี ก ารสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ต่ อ ลู ก ค้ า มี
ประสบการณ์การทาธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อมายาวนานกระบวนการทางานที่รวดเร็ว จานวนพนักงาน
ที่มีมาก พร้อมให้บริการ ความรู้ความสามารถของพนักงานทั้งในเรื่อง ผลิตภัณฑ์และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
2.2 จุดอ่อน (Weakness) จากการควบรวมกิจ การกับธนาคารนครหลวงไทย ทาให้
กระบวนการปฏิบัติงานยั งไม่เข้าที่ม ากนัก อี กทั้งในส่วนของสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์นั้น ความ
หลากหลายด้ า นรู ปแบบการผ่ อนชาระมี น้อ ย รวมถึ งในบางครั้ง การติด ต่ อสื่ อสารที่ ไ ม่ ชั ด เจน
ระหว่ างพนั กงานสิน เชื่ อธนชาตกั บ พนัก งานขายประจ าดี ล เลอร์ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ าในการ
พิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้
2.3 โอกาส (Opportunity) ผู้บริโภคมีความมั่นใจและเชื่อใจในธนาคารธนชาต รวมถึง
นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนในกระตุ้นและส่งเสริมการลงทุน เช่น นโยบาย “รถยนต์คันแรก” ของ
รัฐ บาล อี กทั้ ง ตลาดรถยนต์มี ก ารเติ บโตมากขึ้ น ผู้บ ริโ ภคมีค วามต้อ งการด้า นสิน เชื่ อเช่า ซื้ อ
รถยนต์มากขึ้น สนับสนุนผู้บริโภคมั่นใจในตัวพนักงานและการบริการของธนาคารธนชาต
2.4 อุปสรรค (Threat) ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีมาก ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการ
ใช้บริการทางการเงินได้มากขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีการแข่งขันกัน
สูงมาก และมีพนักงานสินเชื่อจากธนาคารอื่นเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
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3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม (Five-Force Model)
3.1 การแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
มีการแข่งขัน กัน อย่างรุน แรง ไม่ว่าจะเป็น การผ่อนคลายกฎเกณฑ์การให้สินเชื่อ เพื่ อ
มุ่งหวังกระตุ้นยอดการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ให้มากขึ้น มีการลดดอกเบี้ยให้ต่าและมีโปรโมชั่นของ
แถม อาทิเช่น ประกันภัยอุบัติเหตุ พรบ. วงเงินเติมน้ามันฟรี บัตรกานัล เช็คของขวัญ ต่า งๆ
เป็น ต้น คู่แ ข่งที่ สาคั ญของธนชาต คือ ธนาคารกรุ งศีอ ยุธยา ธนาคารทิ สโก้ และธนาคารไทย
พาณิชย์ ต่างก็มีกลยุทธ์ในการแข่งขันของตนเพื่อเข้ามาแบ่งส่วนตลาด
3.2 อานาจการต่อรองของ Suppliers
ซัพ พลายเออร์ ใ นที่ นี้ หมายถึ ง ผู้ แ ทนจ าหน่า ยในช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้ า ของ
ธนาคารธนชาต กล่าวได้ว่า ผู้แทนจาหน่ายหรือดีลเลอร์นั้น มีอานาจการต่อรองมาก เนื่องจาก
สามารถเลือกผู้แทนสิน เชื่อเช่าซื้อได้มาก หากไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานสินเชื่อเช่าซื้อ
ของที่ใ ดที่หนึ่ง ก็สามารถเปลี่ย นไปใช้ อีกธนาคารหนึ่ง ได้ ทั้ง นี้ขึ้นอยู่ กับความสัมพันธื ที่ดี และ
ผลประโยชน์ต่อกันด้วย
3.3 อานาจการต่อรองของลูกค้า
อานาจการต่อ รองของลูก ค้า มีม าก เพราะผู้ แข่ งขั นที่ เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ หลายรายที่
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และเข้ามาตีตลาดอยู่นั้น ต่างมีการนาเสนอบริการในรูปแบบต่างๆ
ให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคได้เลือกใช้บริการ
3.4 ภัยคุกคามจากสินค้าทดแทน
เนื่องจากปัจจุบัน มี บริษัทเงินทุนและสถาบันการเงินที่เป็น Non Bank ในการปล่อ ย
สินเชื่อรถยนต์ ที่เข้ามาทาตลาดสินเชื่อรถยนต์
3.5 ภัยคุกคามจากผู้แข่งขันหน้าใหม่
มีบริษัทค่ายรถยนต์ชั้นนาของประเทศที่เข้ามาทาตลาดด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ที่
ผู้บริโภคสามารถซื้อรถและผ่อนชาระหนี้กับบริษัทค่ายรถยนต์ได้เลย โดยไม่ต้องยื่นขอสินเชื่อจาก
ธนาคาร และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่าย เพราะเป็นตัวแทนที่ขายรถ เช่น โตโยต้าลีสซิ่ ง
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4. การแบ่งส่วนตลาด (STP)
4.1 การแบ่งส่วนตลาด (Segmentation)
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ใ หม่ นั้ น มี ก ารแบ่ ง ส่ ว นตลาด เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้า ทั้ ง นี้ ใ นการแบ่ ง ส่ ว นตลาดสามารถแบ่ ง โดยใช้ เกณฑ์
ดังต่อไปนี้ คือ
เกณฑ์ด้านประชากรศาสตร์ คือ อายุ โดยแบ่งเป็นช่วงอายุ 20 – 60 ปี
เกณฑ์ด้านจิตวิทยา คือ ผู้ที่มีความต้องการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
4.2 การกาหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeting)
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ ผู้ที่ต้องการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ใหม่ ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีคุณสมบัติ ตรงตามที่ธนาคารธนชาตกาหนด คือ เป็น
กลุ่มลูกค้าบุคคล ที่ต้องการสินเชื่อที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการเงินสดเพื่อ
การซื้อรถยนต์ใหม่ โดยมีเงื่อนไข คือ
1. มีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี
2. มีรายได้ประจา
3. มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง
เอกสารประกอบการเช่าซื้อ คือ
 สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรข้าราชการ
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สลิปเงินเดือน, หนังสื อรับ รองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
 สาเนาจดทะเบียนพาณิ ชย์ (กรณีเ จ้าของกิ จการ)
 สาเนาหนังสื อรับ รองบริ ษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (กรณีนิติบุ คคล และเจ้าของกิจการ)
 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มี อานาจลงนาม (กรณีนิติบุ คคล)
 สาเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)
4.3 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning)
เป็นการวางตาแหน่งโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญด้านความรู้และการให้บริการด้าน
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต และพิจารณาจากการมีความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คู่ค้าหรือดีลเลอร์รถยนต์และผู้บริโภคทั่วไปที่มาใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
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ดังนั้น จึงได้วางตาแหน่งอยู่เหนือระดับกับคู่แข่ง เนื่องจาก เป็น ธุรกิจที่มีความได้เปรียบ
ในเรื่องของการเข้าสู่ตลาดก่อน และมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้า และลูกค้ามาอย่างยาวนาน
Marketing Positioning
ความเชี่ยวชาญ

ความสัมพันธ์อันดี
แผนภูมิที่ 5 การกาหนดตาแหน่งผลิตภัณฑ์ (เฉพาะธนาคาร)
ที่มา : งบการเงินตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th
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3.4.2 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
ตารางที่ 7 การวิเ คราะห์สภาพแวดล้อม ระดับองค์กรธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(Corporate Level Strategy) โดยใช้ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
S1 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของธนาคารธนชาต
S2 สาขาของธนาคารเมื่อควบรวมกับธนาคาร
นครหลวงไทยที่มีมากกว่า 600 สาขา
ในการให้บริการ
S3 ธนาคารธนชาตมีการบริการทางการเงินที่
ครบวงจร
โอกาส (Opportunities)
O1 ผู้บริโภคมีความมั่นใจและเชื่อใจในธนาคาร
ธนชาต
O2 นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนในกระตุ้นและ
ส่งเสริมการลงทุน

จุดอ่อน (Weakness)
W1 จากการควบรวมกิจการกับธนาคารนคร
หลวงไทย ทาให้กระบวนการปฏิบัติงานยังไม่เข้า
ที่มากนัก

อุปสรรค (Treats)
T1 ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีมาก ทาให้
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้บริการ
ทางการเงินได้มากขึ้นตามไปด้วย
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ตารางที่ 8 การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(Corporate Level Strategy) โดยใช้ TOWS Matrix
Internal Factor

จุดแข็ง (Strengths)
S1 ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของ
ธนาคารธนชาต
S2 สาขาของธนาคารเมื่อควบรวมกับ
ธนาคารนครหลวงไทยที่มีมากกว่า
600 สาขาในการให้บริการ
S3 ธนาคารธนชาตมีการบริการ
ทางการเงินที่ครบวงจร

External Factor
โอกาส (Opportunities)
SO
O1 ผูบ้ ริโภคมีความมั่นใจและเชื่อใจ กลยุทธ์การเติบโต จากจุดแข็งของ
ในธนาคารธนชาต
ธนาคาร คือ S1,S2,S3 กับโอกาส
O2 นโยบายของรัฐบาลสนับสนุนใน คือ O1,O2 ดังนั้น ธนชาตจึงเลือกใช้
กลยุทธ์เติบโต โดยพัฒนา
กระตุ้นและส่งเสริมการลงทุน
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย
ทันสมัยและตลาดทางด้านการเงินให้
เป็นแบบครบวงจรที่ผู้บริโภคสามารถ
ทาธุรกรรมทุกด้านได้ภายในที่เดียว
และทาให้เป็นที่รจู้ ักมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ขยายตลาดทางด้านการเงิน
อุปสรรค (Treats)
ST
T1 ธนาคารพาณิชย์ของไทยมีมาก กลยุทธ์เติบโตจากจุดแข็งคือ
ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการใช้ S1,S2,S3สามารถใช้จุดแข็งดังกล่าว
บริการทางการเงินได้มากขึ้นตาม พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือเจาะตลาดเพื่อ
ไปด้วย
เอาชนะคู่แข่งหรือ อุปสรรคภายนอก
T1 ได้ เช่นจากการควบรวมกิจการ
กับนครหลวง สามารถขยายฐาน
ลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ได้

จุดอ่อน (Weakness)
W1 จากการควบรวมกิจการกับ
ธนาคารนครหลวงไทย ทาให้
กระบวนการปฏิบตั ิงานยังไม่เข้า
ที่มากนัก

WO
กลยุทธ์การเติบโต แม้ว่าจะมี
จุดอ่อน W1 แต่จากโอกาส O1
และ O2 ดังนั้น ธนาคารธนชาต
ควรเลือกใช้ กลยุทธ์เติบโต โดย
การพัฒนาระบบภายในให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น และการสร้าง
พันธมิตรกับคู่ค้าและผู้บริโภค โดย
การทา CRM และการให้บริการ
แบบมีคุณภาพ ทาให้ผู้บริโภคเกิด
ความประทับใจ
WT
กลยุทธ์หดตัวจาก W1 บวกกับ
T1 ดังนั้น ธนชาตจึงควรใช้
กลยุทธ์หดตัว โดยใช้การ
ปรับเปลี่ยนจุดอ่อนให้ดีขึ้นโดยเร็ว
เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การทางาน
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ตารางที่ 9 การวิเ คราะห์ สภาพแวดล้ อม ระดับ หน่ว ยธุ รกิจ ฝ่า ยสิน เชื่ อเช่ าซื้ อรถยนต์
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
(Business Level Strategy) โดยใช้ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
S1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
S2 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า
S3 มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
S4มีประสบการณ์การทาธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
มายาวนาน
โอกาส (Opportunities)
O1 ตลาดรถยนต์มีการเติบโตมากขึ้น
O2 ผู้บริโภคมีความต้องการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์มากขึ้น
O3 นโยบาย “รถยนต์คันแรก” ของรัฐบาล
สนับสนุน

จุดอ่อน (Weakness)
W1 ความหลากหลายด้านรูปแบบการผ่อนชาระ
มีน้อย

อุปสรรค (Treats)
T1 ธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีการแข่งขัน
กันสูงมาก
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ตารางที่ 10 การกาหนดกลยุทธ์ระดับระดับหน่วยธุรกิจฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์
ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
(Business Level Strategy) โดยใช้ TOWS Matrix
Internal Factor

จุดแข็ง (Strengths)
S1 บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ
S2 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
S3มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
S4มีประสบการณ์การทาธุรกิจสินเชื่อ
เช่าซื้อมายาวนาน
External Factor
โอกาส (Opportunities)
SO
O1 ตลาดรถยนต์มีการเติบโต กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง จาก
มากขึ้น
จุดแข็ง S1,S2,S3,S4 ประกอบกับ
O2 ผู้บริโภคมีความต้องการด้าน โอกาส คือO1,O2,O3 ดังนั้นธนาคาร
สินเชื่อเช่าซื้อ รถยนต์มากขึ้น ควรเลือกใช้
O3 นโยบาย “รถยนต์คันแรก” กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง โดย
การเพิ่มงวดการผ่อนชาระให้ผู้บริโภค
ของรัฐบาลสนับสนุน
สามารถเลือกได้ตามความถนัด

อุปสรรค (Treats)
T1 ธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์มีการแข่งขันกันสูงมาก

จุดอ่อน (Weakness)
W1 ความหลากหลายด้านรูปแบบ
การผ่อนชาระมีน้อย

WO
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
จากจุดอ่อน w1 ประกอบกับโอกาส
O1,O2,O3 ดังนั้น ธนาคารจึงควร
เลือกใช้ กลยุทธ์การสร้างความ
แตกต่าง โดยการนาเสนอรูปแบบ
การผ่อนชาระรูปแบบใหม่ๆ ที่
เหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคใน
แต่ละราย
ST
WT
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง จาก กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วนจาก W1
จุดแข็ง S1-S4 สามารถ
ประกอบกับ T1 ดังนั้น ธนาคารควร
ที่จะผ่านอุปสรรค T1 โดยการใช้ กล เลือกใช้ กลยุทธ์มุ่งเฉพาะส่วน
ยุทธ์การสร้างความแตกต่าง ในด้าน เพื่อเป็นการมุ่งกลุ่มลูกค้าหรือตลาด
การบริการที่เข้าถึงและมีความสัมพันธ์ ที่มีความต้องการ การผ่อนชาระใน
รูปแบบที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่มี
ที่ดีกับคู่ค้า รวมถึงการสร้างความ
แตกต่างด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยว อยู่
ชาญและความสามารถในการบริการ
อีกทั้งการมุ่งสร้างความแตกต่างในด้าน
ภาพลักษณ์ การเป็นผู้นา,ผู้เชี่ยวชาญ
ในการบริการด้านสินเชื่อเช่าซื้อ
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ตารางที่ 11 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ระดับหน้าที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
(Fuctional Level Strategy) โดยใช้ SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
S1 กระบวนการทางานที่รวดเร็ว
S2 จานวนพนักงานที่มีมาก พร้อมให้บริการ
S3 ความรู้ความสามารถของพนักงานทั้งในเรื่อง
ผลิตภัณฑ์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับคู่ค้า
โอกาส (Opportunities)
O1 ผู้บริโภคมั่นใจในตัวพนักงานและการบริการ
ของธนาคารธนชาต

จุดอ่อน (Weakness)
W1 การติดต่อสื่อสารที่ไม่ชัดเจนระหว่าง
พนักงานสินเชื่อธนชาตกับพนักงานขายประจา
ดีลเลอร์ก่อให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณา
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้
อุปสรรค (Treats)
T1 มีพนักงานสินเชื่อจากธนาคารอื่นเข้ามาเพิ่ม
มากขึ้น
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ตารางที่ 12 การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ผลิตภัณฑ์สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
(Fuctional Level Strategy) โดยใช้ TOWS Matrix
Internal Factor

จุดแข็ง (Strengths)
S1 กระบวนการทางานที่รวดเร็ว
S2 จานวนพนักงานที่มีมาก พร้อม
ให้บริการ
S3 ความรู้ความสามารถของพนักงาน
ทั้งในเรื่องผลิตภัณฑ์และการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
External Factor
โอกาส (Opportunities)
SO
O1 ผู้บริโภคมั่นใจในตัวพนักงาน กลยุทธ์ด้านการตลาด จากจุดแข็ง
และการบริการ ของธนาคาร
S1,S2,S3 ประกอบกับโอกาส O1
ธนชาต
ดังนั้น ธนาคารควรเลือกใช้ กลยุทธ์
ด้านการตลาด โดยการใช้กลยุทธ์
CRM,ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s,
กลยุทธ์ตราสินค้า Branding เพื่อการ
บริการที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
อีกทั้งทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ธนาคารธนชาตและสร้างความภักดีต่อ
ธนาคารธนชาตโดยการกลับมาใช้
บริการอีก หรือการบอกต่อ
อุปสรรค (Treats)
ST
T1 มีพนักงานสินเชื่อจากธนาคาร กลยุทธ์ด้านการตลาด จากจุดแข็ง
อื่นเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
S1,S2,S3 ประกอบกับ T1ดังนั้น ธน
ชาตควรเลือกใช้ กลยุทธ์ด้าน
การตลาด โดยการใช้ CRM และ
7P’s โดยการรักษาและเพิ่ม
ความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าอีกทั้งเน้น
ความมีประสิทธิภาพของบุคลากรของ
ธนชาตให้มีศักยภาพในการให้บริการ

จุดอ่อน (Weakness)
W1 การติดต่อสื่อสารที่ไม่ชัดเจน
ระหว่างพนักงานสินเชื่อธนชาตกับ
พนักงานขายประจาดีลเลอร์
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
พิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ได้
WO
กลยุทธ์ด้านการตลาด จาก
จุดอ่อน W1 รวมกับโอกาส O1
ดังนั้น ธนชาตควรเลือกใช้ กลยุทธ์
ด้านการตลาด โดยการใช้กลยุทธ์
CRM และส่วนประสมทางการตลาด
7P’s โดยการเน้นสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้ารวมถึงเน้น
พัฒนากระบวนการทางานให้มี
ประสิทธิภาพ

WT
กลยุทธ์ด้านการตลาด จาก
จุดอ่อน W1 รวมกับอุปสรรค T1
ธนชาตควรเลือกใช้
กลยุทธ์ด้านการตลาด โดยการ
เน้น 7P’s ด้านบุคลากร,กระบวน
การทางาน และสภาพแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้า
เกิดความประทับใจและเลือกใช้
บริการกับธนาคารธนชาต
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ตารางที่ 13 สรุปผลการศึกษาการกาหนดกลยุทธ์
ระดับกลยุทธ์
1. Corporate
Level Strategy

2. Business
Level Strategy

3. Fuctional
Level Strategy

กลยุทธ์ที่
เหมาะสม
Growth
Strategy

ข้อดี

- ภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ของธนาคารธนชาต
- จากการควบรวมกิจการ
ทาให้มีสาขามากขึ้น
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้
มากขึ้น
- มีการบริการทางการเงินที่
ครบวงจร
Differentiation - ตอบสนองความต้องการ
Strategy
และสร้างความพึงพอใจให้
แก่ผู้บริโภค
- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
- สร้างความแตกต่างใน
ผลิตภัณฑ์ ให้แตกต่างกับ
ธนาคารอื่นๆ
Maketing
- มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า
Strategy
ทาให้ส่งผลดีต่อธุรกิจทัง้ ใน
ระยะสั้นและระยะยาว
- การส่งเสริมทางการตลาด
ที่ตรงจุด,ตรงกลุ่มเป้าหมาย
- ทราบถึงคาวมต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างแท้จริง
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ผู้บริโภค ก่อให้การภักดีต่อ
แบรนด์ธนชาต

ข้อเสีย
- ความไม่มั่นคงทางการเมือง
ทาให้ยากต่อการเติบโต เช่น
การไม่แน่นอนของนโยบาย
ต่างๆ

- การเลียนแบบของธนาคาร
คู่แข่งขัน
-ต้นทุนสูงขึ้นในเรื่องของ
การฝึกอบรมพนักงานให้มี
ความรู้เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
- ใช้งบประมาณที่สูงในการ
ดาเนินการ
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การปฏิบัติตามกลยุทธ์ (Strategic Implement)
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
จากการกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยใช้ TOWS Matrix โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ด้าน
SWOT พบว่า ความสามารถหลักของธนาคารธนชาต คือ ภาพลักษณ์และชื่อเสียง รวมถึงเมื่อมี
การควบรวมกิ จการกั บ ธนาคารนครหลวงไทยแล้ วท าให้ เ พิ่ มศั ก ยภาพในการแข่ งขั น มากขึ้ น
สามารถให้บริ การทางการเงิน ได้ ครบวงจรมากขึ้น รวมถึงมี การขยายตัวของฐานลูก ค้า ทาให้
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อใจในธนาคารธนชาต
ดังนั้ น จึ งตัด สิน ใจเลื อก กลยุทธ์ การเติบ โต (Growth Strategy) และมีการกาหนด
กลยุ ทธ์คื อ กลยุ ทธ์ก ารเจาะตลาดและการพั ฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ โดยอาศัย ข้อดี จากการควบรวม
กิจการกับธนาคารนครหลวงไทย เพื่อขยายธุรกิจและบริการให้เป็นธนาคารที่ใ ห้บริการทางการเงิน
แบบครบวงจร เนื่องจากธนาคารนครหลวงจะมีฐ านลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภทนิติบุคคล และ
กลุ่มลูกค้าสินเชื่อประเภท SME มากกว่า ดังนั้น เมื่อมีการควบรวมกิจการ ธนาคารธนชาตควรใช้
ช่องทางนี้ในการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้ารายใหม่
นอกจากนี้ การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ก็ ต้ อ งท าควบคู่ กั น ไปด้ ว ย เช่ น การพั ฒ นา
ผลิต ภัณฑ์ ประเภทสิน เชื่อ เช่า ซื้อ สาหรับผู้ บริโ ภคประเภทกลุ่ม นิติ บุคคล หรือเจ้า ของกิจการที่
ต้องการใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สาหรับ รถหัวลาก รถบรรทุก เนื่องจาก เดิมทีธนาคารธนชาตไม่มี
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ นด้ า นนี้ แต่เ มื่ อ มีก ารควบรวมกิ จ การกับ ธนาคารนครหลวงซึ่ งฐานลูก ค้ า จะเป็ น
ผู้ประกอบการ และกลุ่มลูกค้าประเภท SME ดังนั้น ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับความ
ต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย
กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy)
จากการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจโดยใช้ TOWS Matrix โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์
ด้าน SWOT พบว่า ทีมสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารธนชาต มีความสามารถในการแข่งขัน คือ การ
มีบุคลากรที่มีค วามเชี่ยวชาญด้านการทาธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ ทั้งยัง มีกระบวนการทางานที่เป็ น
อิสระและรวดเร็ว โดยการใช้ศูนย์ปฏิบัติการที่เรียกว่า “ฮับ” ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการ
เข้าสู่ตลาดด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงอีกด้วย
ดังนั้น กลยุทธ์ที่เห็นว่าเหมาะสม คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation
Strategy) เป็นการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่แตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อ
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เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และให้มีเอกลักษณ์ในสายตาคู่ค้า และผู้บริโภคทั้งที่เป็นรายเดิม
และรายใหม่ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านต่างๆ ดังนี้ คือ
1. กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการการคิด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ หม่ออกมา รวมถึง
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ใ ห้มีความแตกต่างหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองผู้บริโภค
ได้มากขึ้น เช่น การออกแคมเปญผ่อนนานถึง 88 เดือน หรือ การคิด หาวิธีการผ่อนชาระค่างวด
แบบใหม่ที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
2.การสร้างความแตกต่างด้านบริการ เป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้านการบริการที่
เหนือกว่าคู่แข่งขัน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ เช่น การนาเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการให้บริการด้านงานเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนในการรอเอกสารระหว่างหน่วยงาน
เป็นต้น หรือ ด้านการบริการที่เข้าถึงและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า เพื่อให้เข้าใจความต้องการ
ของทั้งคู่ค้า และ ผู้บริโภคว่ามีความต้องการอย่างไร เพื่อสามารถวางแผนและพัฒนาบริการให้
เกิดความพึงพอใจได้
3. การสร้างความแตกต่างด้านบุคลากร ไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญและความสามารถใน
การบริหารจัดการ รวมถึงด้านความสามารถในด้านการบริการ, ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ,
การตอบสนองต่อลูกค้าที่รวดเร็ว และด้านการติดต่อสื่อสารที่ต้องทาความเข้าใจระหว่างทุกฝ่ายได้
อย่างถูกต้อง เนื่องจาก ธุรกิจด้านสินเชื่อเช่าซื้อ การพูด คุยทาความเข้าใจในเรื่องเงื่อนไขต่างๆ มี
ความส าคัญ และมี ผ ลต่ อ การพิจ ารณาอนุมั ติ สิน เชื่อ และมี ผลต่ อความประทั บ ใจของคู่ ค้า และ
ผู้บริโภค
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Fuctional Level Strategy)
จากการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจโดยใช้ TOWS Matrix โดยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์
ด้าน SWOT พบว่า มีจุดแข็งด้านกระบวนการทางานที่รวดเร็ว จานวนพนักงานที่มีมาก พร้อม
ให้ บ ริ ก าร ความรู้ ค วามสามารถของพนั ก งานทั้ ง ในเรื่ อ งของผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเรื่ อ งการสร้ า ง
ความสัมพันธ์ที่ดี
ดังนั้น กลยุทธ์ที่เห็นว่าเหมาะสม คือ กลยุทธ์ด้านการตลาด (Maketing Strategy)
เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์ การ
รักษาความสัมพั น ธ์กับลูก ค้า Customer Relationship Management (CRM) คือ มุ่ง เน้นการ
ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งผ่านตัวแทนจาหน่ายรถยนต์และสาขาธนาคาร อีกทั้งยัง
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มุ่งเน้น การทากิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ใ นแต่ละพื้นที่ เพื่อเสนอ
เงื่อนไขเช่าซื้อที่ตรงต่ อความต้องการของตัว แทนจาหน่ายรถยนต์และผู้บริโภคในพื้นที่มากขึ้ น
นอกจากการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นระดั บ ตั ว แทนจ าหน่ า ยรถยนต์ ยั ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์และการทากิจกรรมส่งเสริมการขายในระดับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ด้วย เพื่อเป็นการ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเช่าซื้อรถยนต์
นอกจากนี้ กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (7P’s) ก็สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่นั้น มีคุณสมบัติหลักอยู่
คือ ความรวดเร็วในการอนุมัติ สินเชื่อ ระยะเวลาผ่อนนาน การวางเงินดาวน์น้อย ดั งนั้น ตั ว
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จึ ง ควรมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นในเรื่ อ งของรู ป แบบในการผ่ อ นช าระ เพื่ อ เพิ่ ม ความ
หลากหลายให้ผู้บริโภคได้เลือกได้ตามความเหมาะสม
2. ด้านราคา (Price) ส่วนในเรื่องของราคา หรืออัตราดอกเบี้ย จะปรับเปลี่ยนไปตาม
ช่วงเวลา กับแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ เช่น การปรับ เพิ่ม /ลด อัตราดอกเบี้ย ของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ดังนั้น สิ่งที่ธนาคารสามารถทาได้ คือ การลดเงินดาวน์ การผ่อนชาระนานขึ้น
เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับลักษณะของลูกค้าแต่ละคน ว่ามีความถนัด หรือมีความสามารถในการ
ผ่อนชาระมากแค่ไหน
3. ด้านสถานที่ในการจัดจาหน่าย (Place) ยังคงเป็นการเน้นที่ดีลเลอร์ คือ พนักงาน
ของธนชาต จะทางานที่สานักงาน หรือศูนย์ฮับ 40% อีก 60% เป็นการออกไปดูแลดีลเลอร์ แต่
หากมีลู กค้า เข้ ามาติด ต่อที่ สาขา พนั กงานสาขาธนชาตจะให้ ติด ต่อกั บพนักงานประจาฮับ ที่
ใกล้เคียงได้ทันที ดังนั้น ในส่วนของสถานที่ควรมีการรักษาพื้นที่เดิมหรือคู่ค้าเดิมให้ดี และใน
ส่วนของคู่ค้าใหม่ ก็ควรจะหาช่องทางเพิ่มขึ้นด้วย เช่น การออกไปยังพื้นที่ใหม่ ที่ยังไปไม่ถึง
4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ธนชาตมีการทาการส่งเสริมการขายกับทั้ง
2 กลุ่ ม คื อ กั บดี ล เลอร์ และกับ ผู้ บริ โ ภค เช่ น การจัด ท าแคมเปญแจกบั ตรของขวั ญ ให้ แ ก่
ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อรถกับดีลเลอร์นั้นๆ เป็นต้น แต่นอกจากนี้ ควรจะมีการทาการส่งเสริมการ
ขายด้านอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย นอกเหนือจากการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจซึ่งกันและกัน ควรมีการ
ดูแลทั้งคู่ ค้า และลูกค้า เสมือนเป็นสมาชิก โดยการให้สิทธิพิ เศษอื่นด้ วย ทั้ง นี้ขึ้นอยู่ กับความ
เหมาะสม เงื่ อนไข และโอกาสในแต่ล ะช่ว งเวลา เช่น การจัด โครงการลุ้น รับกิ จกรรมการไป
ท่อ งเที่ ย วต่ า งประเทศแก่ คู่ค้ า ในกรณี ที่ ดีล เลอร์ ของคู่ค้ า นั้น มี การใช้ บ ริก ารสิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ
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รถยนต์ใหม่ของธนชาตเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ ทาได้ตามเป้าที่กาหนดตามเงื่อนไขของ
การได้รับรางวัล เป็นต้น
5. ด้านบุคลากร (People) หรือพนักงานของธนชาต เป็นพนักงานที่ผ่านการอบรมและ
ฝึกฝนงานมาแล้ว สามารถให้บ ริการได้ตรงกับความต้องการของดีลเลอร์แต่ละเจ้า เนื่องจาก
ต้องมีการสร้างความสัมพัน ธ์ที่ดีกับเจ้ าของดีลเลอร์ รวมถึงพนักงานขายประจาดีลเลอร์นั้น ๆ
ด้วย ทั้งนี้ ความสัมพันธ์จะอยู่ทั้งในระดับ หัวหน้าฝ่ ายของทีมสินเชื่อเช่าซื้อ , พนักงานของธน
ชาตที่ประจาแต่ละดีลเลอร์ , เจ้าของดีลเลอร์ และพนักงานขายรถของดีลเลอร์ ดังนั้น นับว่า
เป็นส่วนที่สาคัญเป็นอย่างมากในการให้บริการ จึงควรมีการอบรม และรับฟังความคิด เห็นของ
พนักงานอย่างสม่าเสมอ
6. ด้านกระบวนการ (Process) ทางานของทีมสินเชื่อเช่าซื้อธนชาต จะมีกระบวนการ
การให้บริการที่รวดเร็ว เนื่องจากมีศูนย์ให้บริการหรือฮับ 22 ฮับ ทั่วประเทศ ซึ่งจะแตกต่างจาก
ศูนย์ของสานักงานใหญ่ของธนาคารต่างๆ ทั่วไป คือ ไม่เฉพาะเป็นแค่ศูนย์ใ นการตัด สินใจ แต่
สามารถปฏิบัติงานในระดับ Operation ได้ด้วย ดังนั้น จากจุด แข็งที่มีนี้ ควรด าเนินการขยาย
ศูนย์ “ฮับ” ออกไปอีก เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการทางานให้แข็งแกร่ง ตอบสนองความ
ต้องการของผ้บริโภคได้
7. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (Physical Evidence and Presentation) การที่
ธนาคารธนชาตส่งพนักงานไปประจาแต่ละดีลเลอร์นั้น ต้องขึ้นอยู่กับว่าขนาดของดีลเลอร์นั้นเป็น
อย่ า งไร ถ้ า เป็ น ดี ล เลอร์ ที่ ใ หญ่ แ ละมี ย อดขายที่ ค่ อ นข้ า งสู ง พนั ก งานของธนชาตจะไปคอย
ให้บริการประศูน ย์นั้ น อย่างเข้มข้น ดัง นั้น พนัก งานควรจะแต่งเครื่ องแบบของธนาคาร เพื่อให้
ลูกค้าและดีลเลอร์สามารถรู้ได้ในทันทีว่าสามารถสอบถามเรื่องสินเชื่อได้จากคนไหน

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเรื่องค้นคว้าด้วยตนเอง เรื่อง กลยุทธ์การตลาด และการจัด การเชิงกลยุทธ์ใ น
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) เป็นการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ตามกรอบแนวคิด ของกระบวนการการจัด การเชิงกลยุทธ์
ได้ทาการศึกษา โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ จากนั้นจึงนาข้อมูลทั้ง
สองส่วนมาประมวลผล จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังต่อไปนี้
4.1 สรุปผลการศึกษา
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
4.3 ข้อจากัดในการศึกษา
4.4 ข้อเสนอแนะ
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ประเภท สินเชื่อ
เช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2. เพื่อ วิเคราะห์แ ละน าเสนอกลยุทธ์ ของสิน เชื่ อเช่ าซื้ อรถยนต์ ประเภท สิน เชื่ อเช่ าซื้ อ
รถยนต์ใหม่ ของ ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
โดยมีวิ ธีก ารศึก ษา คื อ การเก็ บข้ อมู ลทุ ติย ภูมิ จากการรวบรวมข้ อมู ลที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ
การศึกษา เช่น รายงานประจาปีของบริษัทฯ เอกสาร เว็ปไซต์ ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพการแข่งขันโดยใช้
Five Force รวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในด้วย SWOT
ส่วนการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ พนักงานฝ่ายสินเชื่อเช่าซื้อธนชาต ผู้มี
ส่วนในการกาหนดกลยุทธ์และบริหารงานด้านสินเชื่อเช่าซื้อธนชาต เพื่อเป็นแนวทางและนามา
กาหนดกลยุทธ์และแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์ของ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ธนาคารธนชาต
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การสัมภาษณ์พนักงานสินเชื่อเช่าซื้อของธนชาตซึ่งดูแลรับผิดชอบในแต่ละ ดีลเลอร์หรือ
แต่ละตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ โดยจะเลือกตัวแทน จานวน 2 คน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน
กลยุท ธ์แ ละการแก้ ปัญ หา และการสั ม ภาษณ์ ผู้บ ริโ ภคโดยการเลื อกใช้ วิธี การสอบถามข้อ มู ล
ผู้บริโภคที่ใช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กับธนาคารธนชาต จานวน 2 คน เพื่อเป็นแนวทางให้
ทราบถึงปัญหาและหาทางแก้ไขต่อไป
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่องกลยุทธ์การตลาด และการจัด การเชิงกลยุทธ์ใ นธุรกิจ
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) สามารถสรุปได้ว่า
ตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มีอัตราการเติบโตขึ้น ตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจและสภาพ
ตลาดการขายรถยนต์ ธนาคารธนชาต สามารถก้าวขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ของตลาดได้นั้น ส่วน
หนึ่งมาจากความได้เปรียบเรื่องการเข้าสู่ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อก่อน ทั้ง นี้ เกิด จากการเติบโตทาง
ธุรกิจ จากบริษัทลีสซิ่ง มาสู่ธุรกิจการเงินการธนาคาร กอปรกับในขณะนั้นธนาคารแห่งประเทศ
ไทยมีการยกเลิกข้อห้ามที่ว่า ห้ามธนาคารพาณิชย์ไ ทยทาธุรกรรมด้านสินเชื่อเช่าซื้อ ดังนั้น
ธนาคารธนชาตจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการด าเนินธุ รกิจด้านเช่าซื้อมานาน
ทั้ ง ยั ง ใช้ ก ลยุ ท ธ์ ด้ า นกระบวนการท างาน คื อ ใช้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เ รี ย กว่ า “ฮั บ ” เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน รวมถึ ง ใช้ ก ลยุ ทธ์ CRM ในการเข้ า ถึ งคู่ ค้ า และผู้ บ ริ โ ภค
หลังจากนั้น ธนาคารพาณิชย์ไทยรายอื่นๆ จึงเริ่มเข้ามาให้ความสาคัญกับ ธุรกิจด้านสินเชื่อเช่า
ซื้อกันมากขึ้น ก่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรงซึ่งเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน
โดยทั้งนี้ จากการแข่งขันที่รุนแรงที่เกิดขึ้น ธนาคารธนชาตมิได้ประมาท แต่กลับพัฒนา
ตนเองเพื่ อ รั ก ษาส่ ว นแบ่ ง ตลาดอั น ดั บ 1 เอาไว้ โดยการเน้ น กลยุ ท ธ์ ด้ า นการสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้าหรือดีลเลอร์รถยนต์ รวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการสินเชื่อ เช่าซื้อรถยนต์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านความหลากหลายมากขึ้นของผลิตภัณฑ์เดิม รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามขั้นตอนการจัด การเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ใหม่ กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) ที่มีการวางแผนกลยุทธ์มุ่งที่ขยาย
ผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าใหม่ จากการวิเคราะห์ในรูป TOWS Matrix ในบทที่ 3 พบว่า
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ธนาคารธนชาต มี จุ ด แข็ งและมี โอกาส ทาให้ เ กิ ด ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ใน
อุตสาหกรรม สามารถสรุปผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้
กลยุทธ์ที่ระดับองค์กร (Corporate Level Strategy)
กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) ความสามารถหลักของธนาคารธนชาต คื อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง รวมถึงเมื่อมีการควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยแล้วทาให้เพิ่ม
ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น สามารถให้บริการทางการเงินได้ครบวงจรมากขึ้น รวมถึงมีการ
ขยายตัวของฐานลูกค้า ทาให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อใจในธนาคารธนชาต
กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ (Business Strategy)
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) การแข่งขันใน
อุตสาหกรรมจะให้ความส าคัญกับความพึงพอใจของลูกค้าทั้งในด้ านสินค้าและบริการที่ดี ใน
เรื่องของคุณภาพ ราคา ธนาคารธนชาต มีความพร้อมในการแข่งขันสูง ดังนั้น จึงมุ่งเน้นสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านความแตกต่าง และทีมสินเชื่อเช่าซื้อของธนาคารธนชาต มี
ความสามารถในการแข่งขัน คือ การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทาธุรกิจสินเชื่อเช่า
ซื้อ ทั้งยังมีกระบวนการทางานที่เป็นอิสระและรวดเร็วแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ไ ทยทั่ วไป
โดยการใช้ศูนย์ปฏิบัติการที่เรียกว่า “ฮับ” ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการเข้าสู่ตลาดด้วย
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรงอีกด้วย
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Fuctional Level Strategy)
กลยุทธ์ด้านการตลาด (Maketing Strategy) มีจุดแข็งด้านกระบวนการทางานที่รวดเร็ว
จานวนพนั กงานที่มี ม าก พร้อ มให้ บริ ก าร ความรู้ ความสามารถของพนัก งานทั้ง ในเรื่อ งของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ และเรื่ อ งการสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ที่ดี ทั้ ง กับ คู่ ค้า และผู้ บ ริโ ภค อีก ทั้ ง เพื่ อให้ องค์ ก ร
สามารถแข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงในอนาคต โดยการรักษา
ส่ว นแบ่ งตลาด การน าเอากลยุ ทธ์ ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาใช้ ใ นการ
แก้ปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่คู่ค้าและผู้บริโภค และใช้
กลยุทธ์ การรั กษาความสัมพั น ธ์กับลูกค้า Customer Relationship Management (CRM) คื อ
มุ่งเน้น การทากิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ใ นแต่ละพื้นที่ เพื่อเสนอ
เงื่อนไขเช่าซื้อที่ตรงต่ อความต้องการของตัว แทนจาหน่ายรถยนต์และผู้บริโภคในพื้นที่มากขึ้ น
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นอกจากการสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี ใ นระดั บ ตั ว แทนจ าหน่ า ยรถยนต์ ยั ง มี น โยบายส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์และการทากิจกรรมส่งเสริมการขายในระดับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ด้วย เพื่อเป็นการ
เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดด้านเช่าซื้อรถยนต์
4.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาท าให้ ท ราบว่ า ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ค วามเหมื อ นกั บ ทฤษฎี ทั้ ง การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การวิเคราะห์จุด แข็ง จุด อ่อน และการนาผลการวิเคราะห์ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ และในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับองค์กร ได้จริง
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ ทาให้ทราบว่าทฤษฎีและการทาธุรกิจจริง มีความเหมือนและ
สอดคล้องกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในแต่ละธุรกิจ
4.3 ข้อจากัดในการศึกษา
1. ข้ อ จ ากั ด ในเรื่ อ งของเวลาที่ จากั ด ท าให้ ไ ม่ ส ามารถศึก ษาค้ นคว้ า ข้อ มู ล ได้ อ ย่ า ง
ครบถ้วน
2. ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับของธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน) ไม่สามารถนามา
เปิดเผยได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและการแข่งขันทางธุรกิจได้ ดังนั้น ข้อมูล
ในบางส่วนจึงไม่เป็นปัจจุบัน
3.ข้อมูลเชิงลึกของคู่แข่งขันไม่สามารถค้นคว้าข้อมูลเชิงลึกได้ เนื่องจากเป็นความลับ
ของแต่ละบริษัท
4.4 ข้อเสนอแนะ
4.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษากลยุทธ์ด้านทรั พยากรบุคคล เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและ
สมรรถนะสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรคนจานวนมาก เพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการ
แข่งขันของบริษัทในระยะยาว
2. ในการศึกษากลยุทธ์ระดับหน้าที่ ควรศึกษาในด้านอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับด้านการตลาด
ด้ ว ย เช่ น การจั ด การด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นการจั ด การด้ า นการเงิ น ฯลฯ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์ รวมถึงการกาหนดกลยุทธ์ด้วย
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4.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
1. เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว ธนาคารธนชาต ควรนากลยุทธ์ที่
ได้จากการศึกษา ทั้งกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ไปปรับ
ใช้ตามสถานการณ์ทางธุรกิจ
2. ในการด าเนิน ธุ รกิจ ควรจะต้ องศึ กษากระบวนการจัด การเชิงกลยุท ธ์ทั้ง ใน ระดั บ
องค์ก ร ระดับ หน่วยธุรกิ จ และหน่ วยปฏิบัติ งาน โดยมีการนามาประยุก ต์ใ ช้ใ ห้สอดคล้ องกั น
เพื่อให้ธนาคารธนชาต ยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 เอาไว้ได้
3. การศึก ษาข้อมู ลสาหรั บปัจจัย ภายในและปัจ จัยภายนอก ควรจะด าเนินการอย่า ง
สม่าเสมอ เพื่อให้สามารถน ามาปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
4. ขยายตลาดให้ใหญ่ขึ้น คือ นอกจากจะรักษาพื้นที่หรือกลุ่มลูกค้าเดิมแล้วนั้น ควรทา
การสารวจตลาดใหม่ๆ ไปในที่ที่ยังไปไม่ถึง เนื่องด้วยจากความได้เปรียบขององค์กร ที่มีการ
ควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย จึงทาให้มีช่องทางมากขึ้น มีโอกาสมากยิ่งขึ้น ดังนั้น
จึง ควรใช้ช่ อ งทางนี้ ส ารวจความต้ องการของผู้ บริ โ ภค และความเป็ นไปได้ ท างธุ รกิ จ เพื่ อ
ธนาคารธนชาต สามารถตอบสนองความต้ องการที่มี ช่องว่างนั้ น ได้ อย่า งทันท่ วงที ทั้ งกลุ่ ม
ลูกค้านิติบุคคล และกลุ่มลูกค้าบุคคล เพื่อขยายสินค้าและบริการไปยังพื้นที่ใหม่
5. ด้านความสัมพันธ์กับดีลเลอร์หรือตัวแทนจาหน่ายรถยนต์ นอกจากจะมีการจัด การ
ส่งเสริมการขายที่เอื้อประโยชน์ทางด้านธุรกิจแก่กันแล้ว ควรจะมีการสร้างความสั มพันธ์อันดี
เพิ่มขึ้นอีก เพื่อรักษาคู่ค้าในระยะยาว เช่น การจัด มอบของขวัญ หรือ สิทธิพิเศษต่างๆ ให้แก่
ดีลเลอร์ที่ เป็ น พัน ธมิ ตรกัน มานาน หรื อ ดี ลเลอร์ที่ มีจานวนลู กค้ าที่ใ ช้บ ริก ารสินเชื่อ เช่ าซื้ อ
รถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต เป็นจานวนครึ่งหนึ่งของลูกค้าที่มาซื้อรถที่ดีลเลอร์นั้น เป็นต้น
6. ด้านความสัมพัน ธ์กับผู้บริโภคหรือลูกค้าที่ใ ช้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ของ
ธนาคารธนชาต ควรจะมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน เช่น มีการสารวจลูกค้า
ที่มีประวัติผ่อนชาระดี เพื่อรับสิทธิพิเศษ หรือของขวัญกานัลต่างๆ หรือ การสารวจและติด ตาม
ลูกค้าที่เริ่มมีการเดินบัญชีชาระหนี้ผิดปกติไป เพื่อนาเสนอการผ่อนชาระรูปแบบใหม่ใ ห้ตรงกับ
ความสามารถในการผ่อนชาระที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปของลูกค้า เป็นต้น
7. การใช้ Social Network เข้ามามีบทบาท ต่อทั้งคู่ค้า และ ลูกค้า ทั้งนี้เพื่ออานวย
ความสะดวกและแจ้ งข่าวสาร, สิทธิพิ เศษต่ างๆ ต่ อคู่ค้า และ ลูกค้า อีก ทั้ง เป็ นการติด ตาม
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ความเคลื่อนไหว พฤติกรรม ลักษณะการใช้ชีวิต เพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านอื่นๆ
ของธนาคาร เช่น ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ จัดทาบัตรพิเศษขึ้นเพื่ออานวยความสะดวก
ในด้า นต่างๆ แก่ สมาชิกหรื อผู้ถือ บัตร เช่น แทนที่ลูกค้ าจะต้ องมีใ บแจ้ง หนี้เพื่ อไปช าระค่ า
สิน เชื่ อรถยนต์ที่ ธ นาคาร ลูก ค้า สามารถจ่ า ยผ่ านบั ตรนั้น ได้ โ ดยช่อ งทางต่ างๆ เช่น ATM,
Seven-eleven เป็นต้น ทั้งยังเป็นบัตรแสดงเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ธนาคารนาเสนอ เพื่อ
เป็นการสร้างความแตกต่างให้แก่ผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ธนาคารธนชาต
นอกจากนี้ การเป็นสมาชิกบัตร หรือ เป็น กลุ่มสมาชิก Social Network นั้ น
หากคู่ค้า หรือ ลูกค้า อนุญาตให้มีการเก็บข้อมูลได้ ทางธนาคารสามารถบันทึกไว้เพื่อนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของธนาคารต่อไปในอนาคตได้

แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans / Action Programs) ประเทศ ไทย บริษัท ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
กลุ่มผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ปี 2554
รวมเวลา
โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign)
1. Product
1.1 นาเสนอรูปแบบการผ่อนชาระที่มีความ
หลากหลายและตรงกับความต้องการของลูกค้า
1.2 นาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่จากกลุ่มลูกค้าใหม่
เช่น รถเพื่อการเกษตรสาหรับกลุ่มเกษตรกร
2. Price
2.1 ลดเงินดาวน์เพื่อความเหมาะสมกับ
ผู้บริโภคในการยืดระยะเวลาการผ่อนชาระ
2.2 เพิ่มเงินดาวน์เพื่อความเหมาะสมกับ
ผู้บริโภคในการลดระยะเวลาการผ่อนชาระ
3. Place
3.1 รักษาพื้นที่เดิม คงความสัมพันธ์ที่ดีกับดีล
เลอร์ทั้งระดับฝ่ายและระดับพนักงาน
3.2 ขยายพื้นที่ใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับดีล
เลอร์ในพื้นที่ใหม่ระดับฝ่ายและระดับพนักงาน
4. Promotion
4.1 ให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ดีลเลอร์ นอกเหนือ
จากการเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจเพียงอย่างเดียว
4.2 ให้สิทธิพิเศษแก่ผู้บริโภค เช่น ผู้ที่มีประวัติ
ผ่อนชาระดี
5. People
5.1 จัดอบรมพนักงาน เพื่ออัพเดตข้อมูล
ข่าวสารรวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่และสร้างแรง
บันดาลใจในการทางาน
5.2 รับฟังความคิดเห็นและปัญหาจากพนักงาน

ช่วงเวลา
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
(คน)
ยอดขาย
Jan Feb Mar Apr May Jun July Aug Sep Oct Nov Dec

วัดผล

ทุกคน
ทุกคน

ทุกคน
ทุกคน

ทุกคน
ทุกคน

หัวหน้าฝ่าย
พิจารณา
ทุกคน

ระดับฝ่าย

ระดับฝ่าย
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6.Process
6.1 ขยายศูนย์ “ฮับ” มากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุม
พื้นที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทางานและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
6.2 ดาเนินการจัดทาด้าน Social Network,
Facebook, Blog, Member Page
7. Physical Evidence
7.1 มีพนักงานสินเชื่อของธนาคารคอย
ให้บริการประจาที่ดีลเลอร์
7.2 สารวจพื้นที่ใหม่ๆ อยู่เสมอ เช่น ติดต่อดีล
เลอร์ในพื้นที่ใหม่
8. CRM
8.1 สร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าให้แน่นแฟ้น
มากขึ้น เช่น การให้สิทธิพิเศษต่างๆนอกเหนือ
จากการเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจแก่กัน
8.2 สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมให้ดียิ่งขึ้น
และติดตาม ประเมินความพึงพอใจของลูกค้า

ระดับฝ่าย

ระดับฝ่าย

ทุกคน
ระดับฝ่าย

ทุกคน

ทุกคน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
โครงคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบสัมภาษณ์ก ารวิจัย
เรื่องที่สัมภาษณ์ : กลยุทธ์การตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่
กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1 : ซึ่งเกี่ยวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประเภท
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน) และ ส่วนที่ 2 : ซึ่งเกี่ยวกับกลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์
การตลาด ของสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประเภท สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคาร ธนชาต จากัด (มหาชน)
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์ ...................................................................................................................................................................
เวลาเริ่มสัมภาษณ์ ............................................................................................................................................................................
สถานที่สัมภาษณ์ .............................................................................................................................................................................
ผู้สัมภาษณ์ ......................................................................................................................................................................................
ผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................................................................................................................................
ส่วนที่ 1 : ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ประเภท สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคาร ธนชาต จากัด
(มหาชน)
1.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์กร
1.1.1 วิสัยทัศน์เริ่มแรกในการทาธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคารธนชาต เป็นอย่างไร
1.1.2 ปัจจุบันเมื่อมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 แล้ว วิสัยทัศน์เป็นอย่างไร เปลี่ยนไปหรือไม่อย่างไร
1.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจ
1.2.1 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต มีอะไรเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
1.2.2 ในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต มีอะไรเป็นข้อเสียเปรียบในการแข่งขัน
1.2.3 จากสภาพแวดล้อมของธุรกิจที่ผ่านมา อะไรเป็ น สิ่ง เอื้อให้มีค วามได้เปรียบ เช่น นโยบายของรัฐ / สภาพเศรษฐกิจ /
เทคโนโลยี ฯลฯ แตกต่างกับปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
1.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ ของธนาคาร ธนชาต
1.3.1 การใช้บริการของลูกค้า ด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต ในอดีตและปั จจุบั น เป็ น อย่างไร เหมือน
หรือต่างกันอย่างไร
1.3.2 มีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือไม่ อย่างไร
1.3.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอดีตและปัจจุบันเป็นอย่างไร เปลี่ยนไปหรือไม่
1.3.4 สาเหตุและผลกระทบในปัจจุบันที่มีต่อสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ของธนาคารธนชาต
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ส่วนที่ 2 : กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์การตลาด ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ป ระเภท สิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ของธนาคาร
ธนชาต จากัด (มหาชน)
2.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร
2.1.1 เมื่อองค์กรกาหนดวิสัยทัศน์ในเบื้องต้นแล้ว มีนโยบายอย่างไรเพื่อนาไปสู่เป้าหมาย
2.1.2 ปัจจุบันเมื่อมีการแข่งขันมากขึ้น องค์กรมีการวางกลยุทธ์อยู่ในระดับใด
2.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
2.2.1 ปั จจุบั น จากสภาพการแข่ง ขัน ด้านสิน เชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใ หม่ของธนาคารธนชาต มีก ลยุทธ์รับ มือกับ การแข่ง ขัน
อย่างไร
2.2.2 จากข้อได้เปรียบทางธุรกิจ ธนาคารธนชาตดาเนินการอย่างไรจากข้อได้เปรียบนั้น
2.2.3 จากข้อเสียเปรียบทางธุรกิจ ธนาคารธนชาตดาเนินการอย่างไรจากข้อเสียเปรียบนั้น
2.3.4 กลยุทธ์ที่ธนาคารธนชาตคิดว่าสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับธนาคารอื่นมีอะไรบ้าง
2.3 กลยุทธ์ระดับผลิตภัณฑ์
2.3.1 มีการดาเนินการในการบริการลูกค้าอย่างไร
2.3.2 การปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ดาเนินการอย่างไร เพื่ออะไร
2.3.3 ปัจจุบันเมื่อมีการแข่งขันมากขึ้น ธนาคารธนชาตมีกลยุทธ์และดาเนินการอย่างไร
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