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บทคัดยอ
การศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่อง กลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนตใหม : กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) นี้ มี วัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษา
ปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ประเภท สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม ของ
ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) 2) เพื่อวิเคราะหและนําเสนอกลยุทธ ของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
ประเภท สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม ของ ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ระเบียบวิธีการศึกษา ได
ออกแบบการวิจัยเปนแบบบูรณาการ วิธีการศึกษา ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดมีการเก็บ
ขอมูล ทุติยภูมิจากการเก็บขอมูลจากการคนควาขอมูลของบริษัท และรายละเอียดตางๆ จากเอกสาร
งานวิจัย ทฤษฎี ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเอกสารลูกคา ตลาดคูแขงขัน ขอมูลจากเว็บไซต สื่อ
สิ่งพิมพและสภาวะอุตสาหกรรม สภาวะตลาด และ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
โดยทําการ
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท ในระดับผูบริหารระดับสูงขององคกรที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
และมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธโดยตรง รวมถึงกําหนดนโยบายของบริษัทโดยรวมที่เหมาะสม
สําหรับธุรกิจดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนต รวมทั้งสัมภาษณพนักงานสินเชื่อเชาซื้อซึ่งดูและดีลเลอร และ
สัมภาษณลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตของธนาคารธนชาต โดยการใชรูปแบบการสัมภาษณ
เชิงลึก จากนั้ นจึงนํ าขอมูล ทั้ งสองมาทําการวิเคราะห โดยใชทฤษฏี กระบวนการจัดการเชิง กลยุท ธ
(Strategic Management Process) การสรุปประมวลผลโดยใชเครื่องมือตางๆ ในการกลยุทธระดับ
หนวยธุรกิจและกลยุทธระดับหนาที่ ผลการศึกษา พบวา 1) กลยุทธระดับองคกร คือ กลยุทธการเติบโต

โดยอาศัยจุดแข็งของธนาคารธนชาตที่คูแขงไมสามารถลอกเลียนแบบได เพื่อเปนการรักษาสวนแบง
การตลาดอันดับ 1 ไว 2) กลยุทธระดับธุรกิจ คือ กลยุทธการสรางความแตกตาง โดยการใชจุด
แข็งของธนาคารธนชาต ตอยอดในการสรางความแตกตางในผลิตภัณฑและบริการที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางครบวงจรและการบริการที่มีประสิทธิภาพและสามารถสราง
ความประทับใจแกผูบริโภคทําใหเกิดประสบการณที่ดีและตองการที่จะกลับมาใชบริการอีกและการบอก
ตอถึงผลิตภัณฑและการบริการที่มีประสิทธิภาพ 3) กลยุทธระดับหนาที่ คือ กลยุทธทางการตลาด คือ
กลยุทธสวนประสมทางการตลาดเปนตัวแปรที่สําคัญทางการตลาด เพื่อใชในการตอบสนองความ
ตองการและความพึงพอใจใหกับผูบริโภค
รวมทั้งการสรางความสัมพันธที่ดีทั้งกับคูคาและผูบริโภค
(CRM) เพื่อตอบสนองความตองการของคูคาและผูบริโภคไดตรงจุดใหมากที่สุด ที่เปนการเพิ่มการ
บริหารลูกคาสัมพันธใหมากขึ้น บริโภคเพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมไวใหมีความภักดีกับธนาคารธน
ชาตและกลับมาใชบริการอีกและการเพิ่มลูกคารายใหมใหกับธนาคารธนชาตดวย
คําสําคัญ: สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม, กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
1. บทนํา
บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) “บริษทั ฯ” เปนบริษทั แมของกลุมธุรกิจทางการเงินธนชาต
ซึ่งบริษัทในกลุมธนชาต จัดแบงประเภทการประกอบธุรกิจ ออกเปนสองกลุม 1) กลุมธุรกิจการเงิน ซึ่ง
ประกอบดวย ธุรกิจธนาคารพาณิชย ธุรกิจบริหารสินทรัพย ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจประกัน ธุรกิจลีสซิ่ง
และ 2) ธุรกิจสนับสนุน ที่ประกอบดวย ธุรกิจโบรกเกอร ธุรกิจบริการ ธุรกิจกฎหมายและประเมินราคา
ธุรกิจการพัฒนาฝกอบรม ที่ถือไดวาเปนกลุมที่ประกอบธุรกิจทางการเงินครบวงจร โดยแยกธุรกิจและ
การดําเนินงานอยางชัดเจน
อุตสาหกรรมและธุรกิจหลักขององคกร
ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) เดิมเปนสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจในชื่อ บริษัท
เงินทุน เอกชาติ จํากัด(มหาชน) มีสํานักงานใหญตั้งอยู เลขที่ 900 อาคารตนสนทาวเวอร ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ธนาคารธนชาต จํากัด(มหาชน) ไดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 22
เมษายน 2545 ภายใตใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยแบบจํากัดขอบเขตธุรกิจ หลังจากนั้น
ไดรับใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชยเต็มรูปแบบ จากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่ 1 มีนาคม
2547 และไดเปดใหบริการดานการเงินทุกรูปแบบ โดยมีธุรกิจเชาซื้อรถยนตเปนธุรกิจหลัก

สภาพการแขงขัน และคูแขงหลัก
ปจจุบันอัตราการซื้อขายรถยนตเติบโตขึ้นจากปที่แลว (2552) 30% ทําใหธุรกิจดานสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนตยังสามารถขยายตัวและเติบโตไดอีกมาก ดังนั้น จึงทําใหตลาดสินเชื่อรถยนตมีความนาสนใจ
ทําให ธนาคารพาณิชยอื่นมีความสนใจที่จะเขามาเพิ่มสวนแบงการตลาดในธุรกิจนี้ ซึ่งปจจุบันในดาน
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั้น ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
มีสวนแบงในตลาดมาเปนอันดับ 1
http://www.bangkokbiznews.com
ตารางที่ 2 อันดับสวนแบงการตลาดการใหสินเชื่อเชาซื้อรถยนต (เฉพาะธนาคาร)
(ลานบาท)

ธนาคาร
การใหสินเชื่อเชาซื้อ
คิดเปน %
ธนาคารธนชาต
239,943
34.91%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
126,444
18.40%
ธนาคารทิสโก
106,047
15.43%
ธนาคารไทยพาณิชย
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 : งบการเงินตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th

จัดอันดับ
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
อันดับ 4
อันดับ 5
อันดับ 6
อันดับ 7
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ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร
จากธุรกิจดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมีการเติบโตอยางตอเนื่อง และธนาคารธนชาต ประสบ
ความสําเร็จครองสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1 นั้น ทําใหธนาคารพาณิชยรายอื่น ตางสนใจเขามามีสวน
แบงตลาดเพิ่ม ดังนั้น ในกรณีนี้ผูศึกษาจึงมีความสนใจดานการดําเนิน กลยุทธที่ผานมาของธนาคาร
ธนชาต วามีการดําเนินกลยุทธอยางไรใหประสบความสําเร็จ อีกทั้ง เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง มี
คูแขงรายอื่นเขามาแขงขันเพิ่มขึ้น ธนาคาร ธนชาต จะมีวิธีการดําเนินกลยุทธอยางไร เพื่อรักษาสวน
แบงตลาดอันดับ 1 ไว
ปญหาระดับองคกร – ปจจุบันหลังจากควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยแลว ทําให
ธนาคารธนชาต เปนธนาคารพาณิชยไทยลําดับที่ 5 โดยมีชื่อเสียงในดาน เปนผูเชี่ยวชาญการใหสินเชื่อ
เช าซื้ อรถยนต อีกทั้ งรายได หลั กขององคกรเปนรายไดมาจากการใหสิ นเชื่อเช าซื้ อรถยนตถึง 70%

ดังนั้น หากสวนแบงการตลาดดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตลดลงไป จะสงผลกระทบทําใหรายไดหลักและ
สินทรัพยขององคกรลดลง รวมถึงลําดับของธนาคารพาณิชยไทยจะลดลงเชนกัน
ปญหาระดับหนวยธุรกิจ - สินเชื่อเชาซื้อรถยนต ของธนาคารธนชาต เปนธุรกิจที่เปนรายได
หลักขององคกร รวมถึงในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั้น ธนาคารธนชาตมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1
อีกทั้งตลาดรถยนตในประเทศไทย ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะเติบโตขึ้นอีกทําใหเกิดภาวะแขงขันกันอยาง
รุนแรง ของธนาคารพาณิชยไทยรายอื่นที่ประกาศตัวเปนคูแขง และสนใจเขามามีสวนแบงตลาดมากขึ้น
ในตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ดังนั้น ธนาคารธนชาต จะมีวิธีการดําเนินการอยางไร เพื่อรักษาสวนแบง
ตลาดของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตไวใหได
ปญหาระดับหนวยผลิตภัณฑ – สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม ของธนาคารธนชาต เปนผลิตภัณฑ
ที่มีสวนแบงตลาดเป นอั นดั บ 1 ได รับความไววางใจจากทั้งคู คา และผู บริ โภคมาเปนระยะเวลานาน
ปจจุบัน เมื่อมีธนาคารพาณิชยไทยรายอื่นในตลาดประกาศตัวลงแขงในผลิตภัณฑสินเชาซื้อรถยนตใหม
อยางชัดเจนมากขึ้น หากธนาคารธนชาต ไมสามารถรักษาสวนแบงตลาดของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม
ไวได จะทําใหยอดของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมลดลง คูคาและผูบริโภคลดระดับความเชื่อมั่นลง สงผล
เสียตอทั้งระดับธุรกิจ และระดับองคกร
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ประเภท สินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตใหม ของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
2. เพื่อวิเคราะหและนําเสนอกลยุทธ ของสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ประเภท สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม
ของ ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน)
5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
เพื่อทราบถึง กลยุทธสินเชื่อเชาซื้อรถยนต ประเภท สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม ของธนาคาร
ธนชาต จํากัด (มหาชน) วาในปจจุบันมีสภาพแวดลอมของธุรกิจเปนอยางไร อีกทั้ง การดําเนินกลยุทธ
เปนไปในทิศทางไหน เพื่อสามารถรักษาสวนแบงตลาด และใหสามารถแขงขันไดในภาวะปจจุบัน
ระยะสั้น
 เพื่อรักษาสวนแบงตลาดอันดับ 1 ไว
ระยะกลาง
 เพิ่มโอกาสในการปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหกับลูกคาอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ครองสวนแบงตลาดอันดับ 1 ไวได

ระยะยาว
 สรางผลตอบแทนดานรายไดจากดอกเบี้ยไดอยางยั่งยืน
 เพื่อความเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืน ทั้งยังสามารถทําใหองคกรบรรลุเปาหมายที่วาง
ไว
2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
ในการศึกษาเรื่องกลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม
กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ผูศึกษาไดทําการศึกษา แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางเพื่อการศึกษาดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการเชิงกลยุทธ
2.1.1 การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management)
2.1.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (PEST Analysis)
2.1.3 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis)
2.1.4 การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five-Force Model)
2.1.5 การวิเคราะหโอกาสและปญหา (TOWS Matrix)
2.1.6 การแบงสวนตลาด (STP)
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการจัดการการตลาด และกลยุทธการตลาด
2.2.1 การรักษาความสัมพันธกับลูกคา Customer Relationship Management (CRM)
2.2.2 สวนผสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix : 7P’s)
2.2.3 กลยุทธตราสินคา (Branding)
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ระเบียบวิธีการศึกษา
เพื่อศึกษาแนวทางแกปญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ รวมถึงกําหนดกลยุทธระดับองคกร, กล
ยุทธระดับหนวยธุรกิจ, กลยุทธระดับหนาที่ โดยที่กระบวนการ และระเบียบวิธีศึกษา ไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนกระบวนการวิจัย ดังรายละเอียดของรายงานเรียงลําดับตามประเด็นตางๆ ดังนี้
3.1 การออกแบบงานวิจยั (Research Design)
ในการศึกษานี้ ผูศึกษาไดออกแบบการวิจัย (Research Design) เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ตามกรอบแนวคิดของ

กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process) ประกอบดวย การวิเคราะห
เชิงกลยุทธ การกําหนดทางเลือกกลยุทธ และการปฏิบัติตามกลยุทธ โดยไดทําการศึกษาขอมูล 2 สวน
คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากนั้นจึงนําขอมูลทั้งสองสวน
มาทําการวิเคราะหตามทฤษฎีกระบวนการ การจัดการเชิงกลยุทธ เพื่อทําการประเมินและตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่ดีที่สุด ในกลยุทธทั้งสามระดับ คือ กลยุทธระดับองคกร, กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ, กลยุทธ
ระดับหนาที่
3.2 การวิจัยปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (Depth
Interview)
การเก็บขอมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก โดยการสัมภาษณบุคคลที่
เกี่ยวของ คือ
1. ผูบริหารฝายสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
2. พนักงานธนาคารธนชาต
3. การสัมภาษณผูบริโภค
3.3 การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ
แหลงที่มาของขอมูลทุติยภูมิ เปนการเก็บขอมูลมาจากการคนควาขอมูลของบริษัท
และรายละเอียดตางๆ จาก เอกสารงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ และเว็ปไซสตางๆ ดังนี้ สภาวะธุรกิจดานสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนต, สภาวะอุตสาหกรรมยานยนตเดือนพฤศจิกายน 2554, สภาวะธุรกิจของธนาคารธนชาต,
สภาวะธุรกิจดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตธนาคารธนชาต, บทสัมภาษณผูบริหารดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
ธนาคารธนชาต
3.4 การสรุปประมวลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิ แบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก
(Depth Interview) และการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ สามารถนํามาดําเนินการไดดังนี้
3.4.1 การวิเคราะหเชิงกลยุทธ (Strategic Analysis)
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (PEST Analysis)
1.1 การเมือง (Political) นโยบายและกฎเกณฑตางๆ ของภาครัฐ มีผลในเชิงบวก ไดแก
นโยบายของรัฐบาลสนับสนุน คือ กระตุนและสงเสริมการลงทุน ภายใตโครงการไทยเขมแข็ง (Stimulus
Package) และนโยบายรถยนตคันแรก

1.2 เศรษฐกิจ (Economic) ในป 2553 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย อยูที่ประมาณ
รอยละ 7.8 ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจจริง อาทิเชน ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.5 ซึ่งสอดคลองกับอัตราการใชกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นรอยละ 63.4 ในขณะที่ดัชนีการ
บริโภคภาคเอกชนและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 และรอยละ 17.6 ตามลําดับ
รวมถึงภาคการสงออกอันเปนปจจัยหลักในการเจริญเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจไทย ไดขยายตัวถึงรอยละ
28.5 ซึ่งสาเหตุหนึ่งเปนผลมาจากการแข็งคาของอัตราแลกเปลี่ยนอันเนื่องมาจากปริมาณเงินทุนไหลเขา
จากตางประเทศ และการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคาเปนสําคัญ การขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกลาว
ยังส งผลให เงิ นให สินเชื่อของสถาบันการเงินขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งยอดขายและสินเชื่อ
รถยนตที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
1.3 สังคมและวัฒนธรรม (Social / cultural) การศึกษาทําใหประชาชนไทยในปจจุบัน มี
ความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินคาราคาสูงมากขึ้น อยางเชน ในสินคาประเภทรถยนต รวมถึงมีการ
วิเคราะห และประเมินถึงทางเลือกที่คุมคามากขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนไปของสังคมและวัฒนธรรมดานการ
ติ ด ต อ สื่ อ สาร ทํ า ให ก ารรั บ ทราบ และส ง ต อ ข อ มู ล ข า วสารเป น ไปอย า งรวดเร็ ว มากขึ้ น สั ง คมและ
วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปนี้เอง สงผลตอการตัดสินใจเลือกของประชาชน ทั้งนี้หากเกิดการบริการสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนตใหมที่ดี จะกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจ โดยผานการบอกตอ หรือการติดตอสื่อสารระหวาง
กันที่รวดเร็วของประชาชน
1.4 เทคโนโลยี (Technological) การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่มีผลตอธุรกิจสินเชื่อเชา
ซื้อรถยนต คือ เทคโนโลยีและนวัตกรรมดานรถยนต เนื่องจากการที่สินเชื่อรถยนตจะเติบโตไดนั้น ตอง
ขึ้นอยูกับตลาดรถยนตของไทยดวย และในปจจุบันเทคโนโลยีดานรถยนตที่เปนปจจัยสําคัญ คือ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมดานรถประหยัดพลังงานหรือ อีโครคาร
2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis)
2.1 จุดแข็ง (Strength) ภาพลักษณและชื่อเสียงของธนาคารธนชาต สาขาของธนาคารเมื่อควบ
รวมกับธนาคารนครหลวงไทย ที่มีมากกวา 600 สาขาในการใหบริการ อีกทั้ง ธนาคารธนชาตมีการ
บริการทางการเงินที่ครบวงจร บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคา มีการสรางความสัมพันธที่ดีตอลูกคา มีประสบการณการทําธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อมา
ยาวนานกระบวนการทํางานที่รวดเร็ว จํานวนพนักงานที่มีมาก พรอมใหบริการ ความรูความสามารถของ
พนักงานทั้งในเรื่อง ผลิตภัณฑและการสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา

2.2 จุดออน (Weakness) จากการควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทย ทําใหกระบวนการ
ปฏิบัติงานยังไมเขาที่มากนัก อีกทั้งในสวนของสินเชื่อเชาซื้อรถยนตนั้น ความหลากหลายดานรูปแบบการ
ผอนชําระมีนอย รวมถึงในบางครั้งการติดตอสื่อสารที่ไมชัดเจนระหวางพนักงานสินเชื่อธนชาตกับพนักงาน
ขายประจําดีลเลอรกอใหเกิดความลาชาในการพิจารณาสินเชื่อเชาซื้อรถยนตได
2.3 โอกาส (Opportunity) ผูบริโภคมีความมั่นใจและเชื่อใจในธนาคารธนชาต รวมถึงนโยบาย
ของรัฐบาลสนับสนุนในกระตุนและสงเสริมการลงทุน เชน นโยบาย “รถยนตคันแรก” ของรัฐบาล อีกทั้ง
ตลาดรถยนตมีการเติบโตมากขึ้น ผูบริโภคมีความตองการดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมากขึ้น สนับสนุน
ผูบริโภคมั่นใจในตัวพนักงานและการบริการของธนาคารธนชาต
2.4 อุปสรรค (Threat) ธนาคารพาณิชยของไทยมีมาก ทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการใชบริการ
ทางการเงินไดมากขึ้นตามไปดวย อีกทั้งธุรกิจดานสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมีการแขงขันกันสูงมาก และมี
พนักงานสินเชื่อจากธนาคารอื่นเขามาเพิ่มมากขึ้น
3. การวิเคราะหอุตสาหกรรม (Five-Force Model)
3.1 การแขงขันภายในอุตสาหกรรม
มีการแขงขันกันอยางรุนแรง ไมวาจะเปนการผอนคลายกฎเกณฑการใหสินเชื่อ เพื่อมุงหวัง
กระตุนยอดการปลอยสินเชื่อรถยนตใหมากขึ้น มีการลดดอกเบี้ยใหต่ําและมีโปรโมชั่นของแถม อาทิเชน
ประกันภัยอุบัติเหตุ พรบ. วงเงินเติมน้ํามันฟรี บัตรกํานัล เช็คของขวัญ ตางๆ เปนตน คูแขงที่สําคัญ
ของธนชาต คือ ธนาคารกรุงศีอยุธยา ธนาคารทิสโก และธนาคารไทยพาณิชย ตางก็มีกลยุทธในการ
แขงขันของตนเพื่อเขามาแบงสวนตลาด
3.2 อํานาจการตอรองของ Suppliers
ซัพพลายเออรในที่นี้หมายถึง ผูแทนจําหนายในชองทางการจัดจําหนายสินคาของธนาคารธนชาต
กลาวไดวา ผูแทนจําหนายหรือดีลเลอรนั้น มีอํานาจการตอรองมาก เนื่องจาก สามารถเลือกผูแทนสินเชื่อ
เชาซื้อไดมาก หากไมมีความสัมพันธที่ดีกับพนักงานสินเชื่อเชาซื้อของที่ใดที่หนึ่ง ก็สามารถเปลี่ยนไปใช
อีกธนาคารหนึ่งได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสัมพันธืที่ดี และผลประโยชนตอกันดวย
3.3 อํานาจการตอรองของลูกคา
อํานาจการตอรองของลูกคามีมาก เพราะผูแขงขันที่เปนธนาคารพาณิชยหลายรายที่ใหบริการ
สินเชื่อเชาซื้อรถยนต และเขามาตีตลาดอยูนั้น ตางมีการนําเสนอบริการในรูปแบบตางๆ ใหลูกคาหรือ
ผูบริโภคไดเลือกใชบริการ

3.4 ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน
เนื่องจากปจจุบันมี บริษัทเงินทุนและสถาบันการเงินที่เปน Non Bank ในการปลอยสินเชื่อรถยนต
ที่เขามาทําตลาดสินเชื่อรถยนต
3.5 ภัยคุกคามจากผูแขงขันหนาใหม
มี บ ริ ษั ท ค า ยรถยนต ชั้ น นํ า ของประเทศที่ เ ข า มาทํ า ตลาดด า นการให สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ รถยนต ที่
ผูบริโภคสามารถซื้อรถและผอนชําระหนี้กับบริษัทคายรถยนตไดเลย โดยไมตองยื่นขอสินเชื่อจากธนาคาร
และสามารถเขาถึงผูบริโภคไดงาย เพราะเปนตัวแทนที่ขายรถ เชน โตโยตาลีสซิ่ง
4. การแบงสวนตลาด (STP)
4.1 การแบงสวนตลาด (Segmentation)
ผลิตภัณฑสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมนั้น มีการแบงสวนตลาด เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ทั้งนี้ในการแบงสวนตลาดสามารถแบงโดยใช เกณฑดังตอไปนี้ คือ
- เกณฑดานประชากรศาสตร คือ อายุ โดยแบงเปนชวงอายุ 20 – 60 ป
- เกณฑดานจิตวิทยา คือ ผูที่มีความตองการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม
4.2 การกําหนดกลุมเปาหมาย (Targeting)
ผลิตภัณฑสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมมีกลุมลูกคาเปาหมาย คือ ผูที่ตองการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
ใหม ทั้งเพศชาย และเพศหญิง ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารธนชาตกําหนด คือ เปนกลุมลูกคาบุคคล
ที่ตองการสินเชื่อที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ตองการเงินสดเพื่อการซื้อรถยนตใหม โดยมี
เงื่อนไข คือ
1. มีอายุระหวาง 20 - 60 ป
2. มีรายไดประจํา
3. มีอาชีพเปนหลักแหลง
เอกสารประกอบการเชาซื้อ คือ
 สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรขาราชการ
 สําเนาทะเบียนบาน
 สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียดการเดินบัญชียอนหลัง 6 เดือน
 สําเนาจดทะเบียนพาณิชย (กรณีเจาของกิจการ)
 สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมวัตถุประสงค (กรณีนิติบุคคล และเจาของกิจการ)
 สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)



สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม (กรณีนิติบุคคล)

4.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Positioning)
เปนการวางตําแหนงโดยพิจารณาจากความเชี่ยวชาญดานความรูและการใหบริการดานสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนตใหมของธนาคารธนชาต และพิจารณาจากการมีความสัมพันธอันดีระหวางคูคาหรือดีล
เลอรรถยนตและผูบริโภคทั่วไปที่มาใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม
ดังนั้น จึงไดวางตําแหนงอยูเหนือระดับกับคูแขง เนื่องจาก เปนธุรกิจที่มีความไดเปรียบในเรื่อง
ของการเขาสูตลาดกอน และมีความสัมพันธอันดีระหวางคูคา และลูกคามาอยางยาวนาน
Marketing Positioning
ความเชี่ยวชาญ

ความสัมพันธอันดี
แผนภูมิที่ 5 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (เฉพาะธนาคาร)
ที่มา : งบการเงินตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย www.set.or.th
การปฏิบัติตามกลยุทธ (Strategic Implement)
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Level Strategy)
จากการกําหนดกลยุทธระดับองคกรโดยใช TOWS Matrix โดยใชขอมูลการวิเคราะหดาน SWOT
พบวา ความสามารถหลักของธนาคารธนชาต คือ ภาพลักษณและชื่อเสียง รวมถึงเมื่อมีการควบรวม
กิจการกับธนาคารนครหลวงไทยแลวทําใหเพิ่มศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น สามารถใหบริการทาง
การเงินไดครบวงจรมากขึ้น รวมถึงมีการขยายตัวของฐานลูกคา ทําใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อใจ
ในธนาคารธนชาต

ดังนั้น จึงตัดสินใจเลือก กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) และมีการกําหนด กลยุทธ
คือ กลยุทธการเจาะตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยอาศัยขอดีจากการควบรวมกิจการกับธนาคาร
นครหลวงไทย เพื่อขยายธุรกิจและบริการใหเปนธนาคารที่ใหบริการทางการเงินแบบครบวงจร เนื่องจาก
ธนาคารนครหลวงจะมีฐานลูกคาที่เปนกลุมลูกคาประเภทนิติบุคคล และกลุมลูกคาสินเชื่อประเภท SME
มากกวา ดังนั้น เมื่อมีการควบรวมกิจการ ธนาคารธนชาตควรใชชองทางนี้ในการเจาะตลาดกลุมลูกคาราย
ใหม
นอกจากนี้ การพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ ก็ตองทําควบคูกันไปดวย เชน การพัฒนาผลิตภัณฑประเภท
สินเชื่อเชาซื้อสําหรับผูบริโภคประเภทกลุมนิติบุคคล หรือเจาของกิจการที่ตองการใชบริการสินเชื่อเชาซื้อ
สําหรับ รถหัวลาก รถบรรทุก เนื่องจาก เดิมทีธนาคารธนชาตไมมีผลิตภัณฑในดานนี้ แตเมื่อมีการควบ
รวมกิจการกับธนาคารนครหลวงซึ่งฐานลูกคาจะเปนผูประกอบการ และกลุมลูกคาประเภท SME ดังนั้น
ควรจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อรองรับความตองการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business Strategy)
จากการกําหนดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจโดยใช TOWS Matrix โดยใชขอมูลการวิเคราะหดาน
SWOT พบวา ทีมสินเชื่อเชาซื้อของธนาคารธนชาต มีความสามารถในการแขงขัน คือ การมีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญดานการทําธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ ทั้งยังมีกระบวนการทํางานที่เปนอิสระและรวดเร็ว โดยการ
ใช ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารที่ เ รี ย กว า “ฮั บ ” ในการปฏิ บั ติ ง าน นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเข า สู ต ลาดด ว ยการสร า ง
ความสัมพันธที่ดีกับคูคา และสามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรงอีกดวย
ดั ง นั้ น กลยุ ท ธ ที่ เ ห็ น ว า เหมาะสม คื อ กลยุ ท ธ ก ารสร า งความแตกต า ง (Differentiation
Strategy) เปนการนําเสนอผลิต ภัณฑและบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตที่แตกตางจากคูแขง เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการแขงขัน และใหมีเอกลักษณในสายตาคูคา และผูบริโภคทั้งที่เปนรายเดิม และราย
ใหม ดวยการสรางมูลคาเพิ่มในดานตางๆ ดังนี้ คือ
1. กลยุท ธการพัฒนาผลิต ภัณฑ โดยการการคิดและพัฒนาผลิตภัณฑใ หมออกมา รวมถึงการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูใหมีความแตกตางหลากหลายมากขึ้น เพื่อตอบสนองผูบริโภคไดมากขึ้น เชน
การออกแคมเปญผอนนานถึง 88 เดือน หรือ การคิดหาวิธีการผอนชําระคางวดแบบใหมที่แตกตางไปจาก
รูปแบบเดิม เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
2.การสรางความแตกตางดานบริการ เปนการสรางความไดเปรียบทางดานการบริการที่เหนือกวา
คูแขงขัน เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ เชน การนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการ

ใหบริการดานงานเอกสาร เพื่อลดขั้นตอนในการรอเอกสารระหวางหนวยงาน เปนตน หรือ ดานการ
บริการที่เขาถึงและมีความสัมพันธที่ดีกับคูคา เพื่อใหเขาใจความตองการของทั้งคูคา และ ผูบริโภความี
ความตองการอยางไร เพื่อสามารถวางแผนและพัฒนาบริการใหเกิดความพึงพอใจได
3. การสรางความแตกตางดานบุคลากร ไมวาจะเปนความเชี่ยวชาญและความสามารถในการ
บริ ห ารจั ด การ รวมถึ ง ด า นความสามารถในด า นการบริ ก าร, ความน า เชื่ อ ถื อ , ความไว ว างใจ, การ
ตอบสนองตอลูกคาที่รวดเร็ว และดานการติดตอสื่อสารที่ตองทําความเขาใจระหวางทุกฝายไดอยางถูกตอง
เนื่องจาก ธุรกิจดานสินเชื่อเชาซื้อ การพูดคุยทําความเขาใจในเรื่องเงื่อนไขตางๆ มีความสําคัญและมีผลตอ
การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ และมีผลตอความประทับใจของคูคาและผูบริโภค
กลยุทธระดับหนาที่ (Fuctional Level Strategy)
จากการกําหนดกลยุทธระดับหนวยธุรกิจโดยใช TOWS Matrix โดยใชขอมูลการวิเคราะหดาน
SWOT พบวา มีจุดแข็งดานกระบวนการทํางานที่รวดเร็ว จํานวนพนักงานที่มีมาก พรอมใหบริการ
ความรูความสามารถของพนักงานทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑและเรื่องการสรางความสัมพันธที่ดี
ดังนั้น กลยุทธที่เห็นวาเหมาะสม คือ กลยุทธดานการตลาด (Maketing Strategy)
เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกคูคาและผูบริโภค โดยใชกลยุทธ การรักษา
ความสัมพันธกับลูกคา Customer Relationship Management (CRM) คือ มุงเนนการใหบริการครอบคลุม
พื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งผานตัวแทนจําหนายรถยนตและสาขาธนาคาร อีกทั้งยังมุงเนนการทํากิจกรรมสงเสริม
การขายรวมกับตัวแทนจําหนายรถยนตในแตละพื้นที่ เพื่อเสนอเงื่อนไขเชาซื้อที่ตรงตอความตองการของ
ตัวแทนจําหนายรถยนตและผูบริโภคในพื้นที่มากขึ้น นอกจากการสรางความสัมพันธที่ดีในระดับตัวแทน
จํ า หน า ยรถยนต ยั ง มี น โยบายส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ แ ละการทํ า กิ จ กรรมส ง เสริ ม การขายในระดั บ
บริษัทผูผลิตรถยนตดวย เพื่อเปนการเพิ่มสวนแบงทางการตลาดดานเชาซื้อรถยนต
นอกจากนี้ กลยุทธสวนผสมทางการตลาด (7P’s) ก็สามารถนํามาประยุกตใชได
1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมนั้น มีคุณสมบัติหลักอยู คือ ความ
รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ ระยะเวลาผอนนาน การวางเงินดาวนนอย ดังนั้น ตัวผลิตภัณฑจึงควรมีการ
ปรับเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบในการผอนชําระ เพื่อเพิ่มความหลากหลายใหผูบริโภคไดเลือกไดตาม
ความเหมาะสม
2. ดานราคา (Price) สวนในเรื่องของราคา หรืออัตราดอกเบี้ย จะปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลา
กับแนวโนมเศรษฐกิจในชวงนั้นๆ เชน การปรับ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ย ของธนาคารแหงประเทศไทย

ดังนั้น สิ่งที่ธนาคารสามารถทําได คือ การลดเงินดาวน การผอนชําระนานขึ้น เปนตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ลักษณะของลูกคาแตละคน วามีความถนัด หรือมีความสามารถในการผอนชําระมากแคไหน
3. ดานสถานที่ในการจัดจําหนาย (Place) ยังคงเปนการเนนที่ดีลเลอร คือ พนักงานของธน
ชาต จะทํางานที่สํานักงาน หรือศูนยฮับ 40% อีก 60% เปนการออกไปดูแลดีลเลอร แตหากมีลูกคาเขา
มาติดตอที่สาขา พนักงานสาขาธนชาตจะใหติดตอกับพนักงานประจําฮับที่ใกลเคียงไดทันที ดังนั้น ใน
สวนของสถานที่ควรมีการรักษาพื้นที่เดิมหรือคูคาเดิมใหดี และในสวนของคูคาใหม ก็ควรจะหาชองทาง
เพิ่มขึ้นดวย เชน การออกไปยังพื้นที่ใหม ที่ยังไปไมถึง
4. ดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ธนชาตมีการทําการสงเสริมการขายกับทั้ง 2 กลุม
คือ กับดีลเลอร และกับผูบริโภค เชน การจัดทําแคมเปญแจกบัตรของขวัญใหแกผูบริโภคที่เขามาซื้อรถ
กับดีลเลอรนั้นๆ เปนตน แตนอกจากนี้ ควรจะมีการทํ าการสงเสริมการขายดานอื่นๆ เพิ่มเติมดว ย
นอกเหนือจากการเอื้อประโยชนทางธุรกิจซึ่งกันและกัน ควรมีการดูแลทั้งคูคา และลูกคาเสมือนเปน
สมาชิก โดยการใหสิทธิพิเศษอื่นดวย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเหมาะสม เงื่อนไข และโอกาสในแตละชวงเวลา
เชน การจัดโครงการลุนรับกิจกรรมการไปทองเที่ยวตางประเทศแกคูคา ในกรณีที่ดีลเลอรของคูคานั้น มี
การใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของธนชาตเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมด หรือ ทําไดตามเปาที่กําหนด
ตามเงื่อนไขของการไดรับรางวัล เปนตน
5. ดานบุคลากร (People) หรือพนักงานของธนชาต เปนพนักงานที่ผานการอบรมและฝกฝน
งานมาแลว สามารถใหบริการไดตรงกับความตองการของดีลเลอรแตละเจา เนื่องจาก ตองมีการสราง
ความสัมพันธที่ดีกับเจาของดีลเลอร รวมถึงพนักงานขายประจําดีลเลอรนั้นๆ ดวย ทั้งนี้ ความสัมพันธ
จะอยูทั้งในระดับ หัวหนาฝายของทีมสินเชื่อเชาซื้อ, พนักงานของธนชาตที่ประจําแตละดีลเลอร, เจาของ
ดีลเลอร และพนักงานขายรถของดีลเลอร ดังนั้น นับวาเปนสวนที่สําคัญเปนอยางมากในการใหบริการ
จึงควรมีการอบรม และรับฟงความคิดเห็นของพนักงานอยางสม่ําเสมอ
6. ดานกระบวนการ (Process) ทํางานของทีมสินเชื่อเชาซื้อธนชาต จะมีกระบวนการการ
ใหบริการที่รวดเร็ว เนื่องจากมีศูนยใหบริการหรือฮับ 22 ฮับ ทั่วประเทศ ซึ่งจะแตกตางจากศูนยของ
สํานักงานใหญของธนาคารตางๆ ทั่วไป คือ ไมเฉพาะเปนแคศูนยในการตัดสินใจ แตสามารถปฏิบัติงาน
ในระดับ Operation ไดดวย ดังนั้น จากจุดแข็งที่มีนี้ ควรดําเนินการขยายศูนย “ฮับ” ออกไปอีก เพื่อ
เปนการเสริมประสิทธิภาพในการทํางานใหแข็งแกรง ตอบสนองความตองการของผบริโภคได
7. ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน (Physical Evidence and Presentation) การที่ธนาคาร
ธนชาตสงพนักงานไปประจําแตละดีลเลอรนั้น ตองขึ้นอยูกับวาขนาดของดีลเลอรนั้นเปนอยางไร ถาเปน

ดีลเลอรที่ใหญและมียอดขายที่คอนขางสูง พนักงานของธนชาตจะไปคอยใหบริการประศูนยนั้นอยาง
เขมขน ดังนั้น พนักงานควรจะแตงเครื่องแบบของธนาคาร เพื่อใหลูกคาและดีลเลอรสามารถรูไดในทันทีวา
สามารถสอบถามเรื่องสินเชื่อไดจากคนไหน
4. สรุปผลการศึกษา
จากรายงานการศึกษาคนควาเรื่องกลยุทธการตลาด และการจัดการเชิงกลยุทธในธุรกิจสินเชื่อ
เชาซื้อรถยนตใหม กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) สามารถสรุปไดวา
ตลาดสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมีอัตราการเติบโตขึ้น ตามสภาพสภาวะเศรษฐกิจและสภาพตลาดการ
ขายรถยนต ธนาคารธนชาต สามารถกาวขึ้นมาเปนอันดับ 1 ของตลาดไดนั้น สวนหนึ่งมาจากความ
ไดเปรียบเรื่องการเขาสูธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อกอน ทั้งนี้ เกิดจากการเติบโตทางธุรกิจ จากบริษัทลีสซิ่ง มาสู
ธุรกิจการเงินการธนาคาร กอปรกับในขณะนั้นธนาคารแหงประเทศไทยมีการยกเลิกขอหามที่วา หาม
ธนาคารพาณิชยไทยทําธุรกรรมดานสินเชื่อเชาซื้อ ดังนั้น ธนาคารธนชาตจึงเปนผูเชี่ยวชาญ และมี
ประสบการณดานการดําเนินธุรกิจดานเชาซื้อมานาน ทั้งยังใชกลยุทธดานกระบวนการทํางาน คือ ใช
ศูนยปฏิบัติการที่เรียกวา “ฮับ” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงใชกลยุทธ CRM ในการ
เขาถึงคูคาและผูบริโภค หลังจากนั้น ธนาคารพาณิชยไทยรายอื่นๆ จึงเริ่มเขามาใหความสําคัญกับ
ธุรกิจดานสินเชื่อเชาซื้อกันมากขึ้น กอใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงซึ่งเห็นไดชัดเจนในปจจุบัน
โดยทั้งนี้ จากการแขงขันที่รุนแรงที่เกิดขึ้น ธนาคารธนชาตมิไดประมาท แตกลับพัฒนาตนเอง
เพื่อรักษาสวนแบงตลาดอันดับ 1 เอาไว โดยการเนนกลยุทธดานการสรางความสัมพันธอันดีกับคูคา
หรือดีลเลอรรถยนต รวมถึงลูกคาที่มาใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต และพัฒนาผลิตภัณฑทั้งในดาน
ความหลากหลายมากขึ้ น ของผลิ ต ภั ณ ฑ เ ดิ ม รวมถึ ง การพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม อ อกสู ต ลาด เพื่ อ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ผลการศึกษาและวิเคราะหตามขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธของธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อรถยนต
ใหม กรณีศึกษา ธนาคาร ธนชาต จํากัด (มหาชน) ที่มีการวางแผนกลยุทธมุงที่ขยายผลิตภัณฑไปยัง
ลูกคาใหม จากการวิเคราะหในรูป TOWS Matrix ในบทที่ 3 พบวา
ธนาคารธนชาต มีจุดแข็งและมีโอกาส ทําใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันในอุตสาหกรรม
สามารถสรุปผลของการศึกษา และขอเสนอแนะจากการศึกษาดังนี้

กลยุทธที่ระดับองคกร (Corporate Level Strategy)
กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy) ความสามารถหลักของธนาคารธนชาต คือ ภาพลักษณ
และชื่อเสียง รวมถึงเมื่อมีการควบรวมกิจการกับธนาคารนครหลวงไทยแลวทําใหเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันมากขึ้น สามารถใหบริการทางการเงินไดครบวงจรมากขึ้น รวมถึงมีการขยายตัวของฐานลูกคา ทํา
ใหผูบริโภคเกิดความมั่นใจและเชื่อใจในธนาคารธนชาต
กลยุทธระดับหนวยธุรกิจ (Business Strategy)
กลยุ ท ธ ก ารสร า งความแตกต า ง (Differentiation
Strategy) การแข งขั น ใน
อุตสาหกรรมจะใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคาทั้งในดานสินคาและบริการที่ดี ในเรื่องของ
คุณภาพ ราคา ธนาคารธนชาต มีความพรอมในการแขงขันสูง ดังนั้น จึงมุงเนนสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขันดานความแตกตาง และทีมสินเชื่อเชาซื้อของธนาคารธนชาต มีความสามารถในการ
แขงขัน คือ การมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดานการทําธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อ ทั้งยังมีกระบวนการทํางาน
ที่เปนอิสระและรวดเร็วแตกตางจากธนาคารพาณิชยไทยทั่วไป โดยการใชศูนยปฏิบัติการที่เรียกวา
“ฮับ” ในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังมีการเขาสูตลาดดวยการสรางความสัมพันธที่ดีกับคูคา และ
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดโดยตรงอีกดวย
กลยุทธระดับหนาที่ (Fuctional Level Strategy)
กลยุทธดานการตลาด (Maketing Strategy) มีจุดแข็งดานกระบวนการทํางานที่รวดเร็ว
จํานวนพนักงานที่มีมาก พรอมใหบริการ ความรูความสามารถของพนักงานทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑและ
เรื่องการสรางความสัมพันธที่ดีทั้งกับคูคาและผูบริโภค อีกทั้ง เพื่อใหองคกรสามารถแขงขันในตลาด และ
สามารถเติบโตไดอยางตอเนื่องและมั่นคงในอนาคต โดยการรักษาสวนแบงตลาด การนําเอากลยุทธสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาใชในการแกปญหา เพื่อตอบสนองความตองการและสราง
ความพึ ง พอใจให แ ก คู ค า และผู บ ริ โ ภค และใช ก ลยุ ท ธ การรั ก ษาความสั ม พั น ธ กั บ ลู ก ค า Customer
Relationship Management (CRM) คือ มุงเนนการทํากิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับตัวแทนจําหนาย
รถยนตในแตละพื้นที่ เพื่อเสนอเงื่อนไขเชาซื้อที่ตรงตอความตองการของตัวแทนจําหนายรถยนตและ
ผูบริโภคในพื้นที่มากขึ้น นอกจากการสรางความสัมพันธที่ดีในระดับตัวแทนจําหนายรถยนต ยังมีนโยบาย
สงเสริมความสัมพันธและการทํากิจกรรมสงเสริมการขายในระดับบริษัทผูผลิตรถยนตดวย เพื่อเปนการ
เพิ่มสวนแบงทางการตลาดดานเชาซื้อรถยนต

4.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาทํ า ให ท ราบว า ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี ค วามเหมื อ นกั บ ทฤษฎี ทั้ ง การวิ เ คราะห
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และการนําผลการวิเคราะหที่ไดไปประยุกตใชใน
การกําหนดกลยุทธ และในการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับองคกร ไดจริง
ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบว า ทฤษฎี แ ละการทํ า ธุ ร กิ จ จริ ง มี ค วามเหมื อ นและ
สอดคลองกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการประยุกตใชใหเหมาะสมในแตละธุรกิจ
4.3 ขอจํากัดในการศึกษา
1. ขอจํากัดในเรื่องของเวลาที่จํากัด ทําใหไมสามารถศึกษาคนควาขอมูลไดอยางครบถวน
2. ขอมูลบางอยางเปนความลับของธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) ไมสามารถนํามาเปดเผยได
เพราะจะสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจและการแขงขันทางธุรกิจได ดังนั้น ขอมูลในบางสวนจึงไมเปน
ปจจุบัน
3.ขอมูลเชิงลึกของคูแขงขันไมสามารถคนควาขอมูลเชิงลึกได เนื่องจากเปนความลับของแตละ
บริษัท
4.4 ขอเสนอแนะ
4.4.1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรทําการศึกษากลยุทธดานทรัพยากรบุคคล เพื่อสรางบุคลากรที่มีคุณภาพและสมรรถนะสูง
เนื่องจากเปนธุรกิจที่ใชทรัพยากรคนจํานวนมาก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทใน
ระยะยาว
2. ในการศึกษากลยุทธระดับหนาที่ ควรศึกษาในดานอื่นๆ ที่สัมพันธกับดานการตลาดดวย เชน
การจั ด การด า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย ด า นการจั ด การด า นการเงิ น ฯลฯ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
วิเคราะหถึงการจัดการเชิงกลยุทธ รวมถึงการกําหนดกลยุทธดวย
4.4.2 ขอเสนอแนะสําหรับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
1. เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันในระยะยาว ธนาคารธนชาต ควรนํากลยุทธที่ไดจาก
การศึ ก ษา ทั้ ง กลยุ ท ธ ร ะดั บ องค ก ร กลยุ ท ธ ร ะดั บ ธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ ร ะดั บ หน า ที่ ไปปรั บ ใช ต าม
สถานการณทางธุรกิจ

2. ในการดําเนินธุรกิจควรจะตองศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธทั้งใน ระดับองคกร ระดับ
หนวยธุรกิจ และหนวยปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกตใชใหสอดคลองกัน เพื่อใหธนาคารธนชาต
ยังคงรักษาสวนแบงตลาดอันดับ 1 เอาไวได
3. การศึกษาขอมูลสําหรับปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ควรจะดําเนินการอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหสามารถนํามาปรับกลยุทธของบริ ษัทใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา
4. ขยายตลาดใหใหญขึ้น คือ นอกจากจะรักษาพื้นที่หรือกลุมลูกคาเดิมแลวนั้น ควรทําการ
สํารวจตลาดใหมๆ ไปในที่ที่ยังไปไมถึง เนื่องดวยจากความไดเปรียบขององคกร ที่มีการควบรวมกิจการ
กับธนาคารนครหลวงไทย จึงทําใหมีชองทางมากขึ้น มีโอกาสมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงควรใชชองทางนี้
สํารวจความตองการของผูบริโภค และความเปนไปไดทางธุรกิจ เพื่อธนาคารธนชาต สามารถตอบสนอง
ความตองการที่มีชองวางนั้นไดอยางทันทวงที ทั้งกลุมลูกคานิติบุคคล และกลุมลูกคาบุคคล เพื่อขยาย
สินคาและบริการไปยังพื้นที่ใหม
5. ดานความสัมพันธกับดีลเลอรหรือตัวแทนจําหนายรถยนต นอกจากจะมีการจัดการสงเสริม
การขายที่เอื้อประโยชนทางดานธุรกิจแกกันแลว ควรจะมีการสรางความสัมพันธอันดีเพิ่มขึ้นอีก เพื่อ
รักษาคูคาในระยะยาว เชน การจัดมอบของขวัญ หรือ สิทธิพิเศษตางๆ ใหแกดีลเลอรที่เปนพันธมิตรกัน
มานาน หรือ ดีลเลอรที่มีจํานวนลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของธนาคารธนชาต เปน
จํานวนครึ่งหนึ่งของลูกคาที่มาซื้อรถที่ดีลเลอรนั้น เปนตน
6. ดานความสัมพันธกับผูบริโภคหรือลูกคาที่ใชบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหมของธนาคารธน
ชาต ควรจะมีการสรางความสัมพันธอันดีเพิ่มขึ้นอีกเชนกัน เชน มีการสํารวจลูกคาที่มีประวัติผอนชําระ
ดี เพื่อรับสิทธิพิเศษ หรือของขวัญกํานัลตางๆ หรือ การสํารวจและติดตามลูกคาที่เริ่มมีการเดินบัญชี
ชําระหนี้ผิดปกติไป เพื่อนําเสนอการผอนชําระรูปแบบใหมใหตรงกับความสามารถในการผอนชําระที่
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปของลูกคา เปนตน
7. การใช Social Network เขามามีบทบาท ตอทั้งคูคา และ ลูกคา ทั้งนี้เพื่ออํานวยความ
สะดวกและแจงขาวสาร, สิทธิพิเศษตางๆ ตอคูคา และ ลูกคา อีกทั้ง เปนการติดตามความเคลื่อนไหว
พฤติกรรม ลักษณะการใชชีวิต เพื่อนําเสนอผลิตภัณฑและบริการดานอื่นๆ ของธนาคาร เชน ดาน
สินเชื่อเชาซื้อรถยนตใหม จัดทําบัตรพิเศษขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในดานตางๆ แก สมาชิกหรือผูถือ
บัตร เชน แทนที่ลูกคาจะตองมีใบแจงหนี้เพื่อไปชําระคาสินเชื่อรถยนตที่ธนาคาร ลูกคาสามารถจาย
ผานบัตรนั้นไดโดยชองทางตางๆ เชน ATM, Seven-eleven เปนตน ทั้งยังเปนบัตรแสดงเพื่อรับสิทธิ

พิเศษตางๆ ที่ธนาคารนําเสนอ เพื่อเปนการสรางความแตกตางใหแกผลิตภัณฑดานสินเชื่อเชาซื้อ
รถยนตใหมธนาคารธนชาต
นอกจากนี้ การเปนสมาชิกบัตร หรือ เปนกลุมสมาชิก Social Network นั้น หากคูคา
หรือ ลูกคา อนุญาตใหมีการเก็บขอมูลได ทางธนาคารสามารถบันทึกไวเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑและ
บริการอื่นๆ ของธนาคารตอไปในอนาคตได

กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะห จาก อาจารย ดร.ณัฐ
พันธ บัววราภรณ อาจารยที่ปรึกษาหลัก อาจารย ดร.ประเสริฐ ศิริเสรีวรรณ ผูอํานวยการสาขาวิชา
การตลาด อาจารย ดร.สุทธาวรรณ จีระพันธุ และ อาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศิริ รวมถึงคณะอาจารย
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดทุกทาน ที่ใหความกรุณาแนะนํา นับตั้งแตแนวทาง
การกํ า หนดหั ว ข อ การศึ ก ษา การตรวจตราแก ไ ขเนื้ อ หา การเรี ย บเรี ย ง ตลอดจนให กํ า ลั ง ใจใน
การศึกษาคนควาดวยตนเองครั้งนี้ ผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยทั้ง 4 ทานไวอยางสูงในโอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผูใหสัมภาษณทุกทาน ที่ใหเกียรติและสละเวลาในการใหสัมภาษณและไดให
ขอมูลดานตางๆ ซึ่งขอมูลเหลานั้นลวนเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษา
ขอขอบพระคุณ นายอนุศักดิ์ จินดาพันธ และ นางจารุวัลย จินะราช ที่คอยเปนกําลังใจและใหการ
สนับสนุนในการมาศึกษาตอระดับปริญญาโทเสมอมา ขอบคุณเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคนของผูศึกษาที่อยู
รวมฟนฝามาดวยกัน ตลอดระยะเวลาในการศึกษาระดับปริญญาโท
นอกจากนี้ผูศึกษาขอขอบคุณผูชวยทุกทาน ที่ชวยใหการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ เปนรูป
เปนรางขึ้นมาได ไดแก นายศิธา เธียรถาวร นางสาวรชยา ไชยเฉพาะ และ นางสาวธิมาพร อักษร
พันธุ
สุดทายนี้ทางผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้จะเปนประโยชน
สําหรับทานที่สนใจเพื่อนําไปใชในการประกอบความรูในอนาคต
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