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บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เรือ่ ง พฤติกรรมผูบ้ ริโภค กลยุทธ์การตลาด และ การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจธนาคาร หลังการจากัดจานวนเงินคุ้มครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติ
สถาบัน คุ้ม ครองเงิน ฝาก 2551: กรณี ศึก ษา ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จ ากัด (มหาชน) มี
วัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาการรับรูถ้ งึ ปจั จัยทางการตลาด และพระราชบัญญัตสิ ถาบัน
คุม้ ครองเงินฝาก 2551 กับพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคในการใช้บริการด้านเงินฝาก ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ภายหลัง พระราชบัญญัตสิ ถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 เริม่
จากัดจานวนเงินคุ้มครอง 2) เพื่อศึกษา ยืนยันปญั หา วิเคราะห์ และหาแนวทางวางกลยุทธ์
ให้กบั องค์กรทัง้ ระดับองค์กรระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่
โดยได้ออกแบบการวิจยั เป็ นแบบผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ และการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทงั ้ สามระดับ ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ในการเก็บข้อมูลทุตยิ ภูม ิ ได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจาก

จ

การค้นคว้าข้อมูลของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) และรายละเอียดต่างๆ จากศูนย์
พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานประจาปี (แบบฟอร์ม 56-1)
เว็บไซต์ของธนาคาร เอกสารบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
และรายละเอียดของพระราชบัญญัตสิ ถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ส่วนในการเก็บข้อมูลปฐม
ภูม ิ ได้ท าการ ส ารวจเพื่อ ศึก ษาถึง พฤติก รรมผู้บ ริโภค ของกลุ่ มลูก ค้าที่ใ ช้บ ริก ารเ งิน ฝาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขัน้ ตอนในการ
ออกแบบ แบบสอบถาม จะนาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูแ้ ละพฤติกรรมผู้บริโภคเป็ น
หลักในการออกแบบ ประชากรที่ใช้ในการวิจยั คือผู้ใช้บริการเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรทีแ่ น่ นอน
โดยกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือผูใ้ ช้บริการเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงทาการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
คานวณ แบบไม่ทราบจานวนประชากร ( วิษณุ เหลืองลออ, 2549: 9-13) ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่
59% โดยเลือกทีจ่ ะเก็บจานวน 022 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ หรือการเลือกตัวอย่าง
แบบใช้ความสะดวก (Accidental sampling or Convenience sampling) โดยเก็บข้อมูลจาก
ผูใ้ ช้บริการเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนน
รัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 ในช่วงระหว่าง วันที่ 10 ถึง 30
มกราคม พ.ศ. 2555
ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต แนวราบ แบบ
เจาะตลาด และ กลยุทธ์การตัดทอนแบบเก็บเกีย่ วผลประโยชน์
กลยุ ท ธ์ ร ะดับ ธุ ร กิจ คือ กลยุ ท ธ์ ด้ า นการสื่อ สารการตลาด โดยเน้ น การสร้า ง
ภาพลักษณ์ และ กลยุทธ์สนิ ค้ามีความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
บริการโดยเน้ นกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด กระตุ้นยอดขาย กลยุทธ์ด้านกระบวนการ
ภายใน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ลักษณะธุรกิจขององค์กรและรูปแบบของสินค้าและบริการ
ธนาคารไทยพาณิชย์จํากัด (มหาชน) เป็นธนาคารไทยแห่งแรก โดยได้รับพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ จากพระบาทสมเด็ จ พระจุ ล จอมเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ
พระราชทานพระราชอํานาจพิเศษในการจดทะเบียนจัดตั้งธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ขึ้น เมื่อ 30 มกราคม 2449 โดยกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย เป็นองค์ผู้สถาปนา ซึ่ งได้ชื่อเมื่อแรก
ก่อตั้งว่า "บริษัท แบงก์สยามกัมมาจล ทุนจํากัด " ด้วยทุนจดทะเบียนแรกตั้ง 3 ล้านบาท
เปลี่ยนชื่อเป็น "ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด" เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2482 และจดทะเบียนเป็น
บริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536
ในด้านโครงสร้างผู้ถือหุ้น ตามที่ธนาคารได้เพิ่มทุนครั้งใหญ่ในปี 2542 โดยเข้าร่วม
โครงการช่วยเพิ่มเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของกระทรวงการคลัง (มาตรการ 14 สิงหาคม 2541) เป็น
ผลให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคารนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542 ต่อมาในปี
2546 กระทรวงการคลังได้จัดตั้งกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง มูลค่า 100,000 ล้านบาท และได้โอน
หุ้นบางส่วนไปยังกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2546 ซึ่งภายหลังการโอนหุ้น
ดั ง กล่ าวทํ าให้ ก องทุ นฯ เป็ นหนึ่ งในผู้ ถื อ หุ้ นใหญ่ ของธนาคาร และเมื่ อ เดื อนมกราคม 2548
กระทรวงการคลั งได้ขายหุ้ นบุริมสิ ทธิ จํานวน 410.8 ล้ านหุ้นให้แก่สํานักงานทรัพย์สิ นส่ วน
พระมหากษัตริย์ ทําให้ขณะนี้กลุ่มสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ที่สุดของธนาคาร โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 กลุ่มสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
มีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.69 กองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 23.12 และ
กระทรวงการคลังมีสัดส่วนร้อยละ 0.09 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นที่กล่าวมาไม่มี
ผลกระทบต่อแนวนโยบายการดําเนินงานของธนาคารและด้วยเงินทุนที่แข็งแกร่งทําให้ธนาคารมี
ศักยภาพในการดําเนินงานและขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่และมั่นคงต่อไปในอนาคต
ประเภทธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วย บริษัท
มหาชนจํากัด ทะเบียนเลขที่ 0107536000102 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2536
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โทรศัพท์ 0-2544-1111
โทรสาร 0-2544-2658
Website

www.scb.co.th

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0-2777-7777
ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
10900
หลักทรัพย์ของบริษัท
ทุนจดทะเบียนของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 70,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ จํานวน 3,413,844,210 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ จํานวน 3,586,155,790 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ทุนที่เรียกชําระแล้วของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 33,992 ล้านบาท
แบ่งเป็น
หุ้นสามัญ จํานวน
หุ้นบุริมสิทธิ จํานวน

3,392,620,271 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
6,571,927 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
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ภาพที่ 1 โครงสร้างการจัดการการกากับดูแล

คณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริหาร
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการจัดการ
(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

คณะกรรมการPeople Development
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการปรับปรุงธนาคาร

(ประธาน: มาริษ สมารัมภ์)

(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สนิ
(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน
และบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริหารการลงทุนตราสารทุน

(ประธาน: ชุมพล ณ ลาเลียง)

(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)

คณะกรรมการ Global Investment
คณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม
(ประธาน: ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

(ประธาน: ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย)

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
(ประธาน: กรรณิกา ชลิตอาภรณ์)
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ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงาน
ณ 1 มกราคม 2554
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจของธนาคาร บริษัทย่อย และบริษัทร่วม
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินที่ครบวงจร
ชั้นนําของประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างครบถ้วน
ครอบคลุมการให้บริการทางการเงินสําหรับลูก ค้าบุคคล ลูกค้าธุรกิจและวาณิชธนกิจ และการ
ให้บริการทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ ผ่านบริษัทในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ นอกเหนือจากการ
ให้บริการหลัก ซึ่งได้แก่ การรั บเงินฝากและการให้สินเชื่อ ธนาคารมีบริการที่หลากหลายเพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม โดยสํ า หรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คล ธนาคารได้
ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ บัตรเครดิต บริการเอทีเอ็ม บัตร
เดบิต บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและเงินโอนต่างประเทศ รวมถึงผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ลงทุนและการประกัน สําหรับลูกค้ าธุ รกิจ ธนาคารได้ใ ห้บริการที่เ กี่ยวข้อ งกับการให้บริการ
บริหารเงินเพื่อธุรกิจ การค้าต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์บริหารเงิน ผลิตภัณฑ์ทางตลาดตราสารหนี้
และตลาดทุน ที่ปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึงบริการทางการเงินอื่นๆ ที่ให้บริการโดย
บริษัทในเครือของธนาคารแก่ ลูกค้ าบุคคลและลู กค้ าธุรกิจ อาทิ การซื้อ ขายหลั กทรัพย์ การ
จัดการและบริหารหลักทรัพย์ สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ลีสซิ่ง ประกันชีวิตและประกันทั่วไป
ธนาคารดําเนินงานผ่านกลุ่มธุรกิจของธนาคาร 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ กลุ่ม
ลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ (รั บ ผิ ด ชอบลู ก ค้ า ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและธุ ร กิ จ ขนาดย่อ ม) กลุ่ ม ลู ก ค้ า บุ ค คล
(รับผิ ดชอบลู กค้ าบุค คลและธุ รกิ จขนาดเล็ ก ) และกลุ่ มธุรกิจพิเ ศษ (จัดการสิ นทรัพย์ด้อ ย
คุณภาพ) รวมถึงบริษัทในกลุ่มที่ให้บริการทางการเงินที่สําคัญ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จํากัด บริษัทหลั กทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด บริษัท ไทยพาณิชย์
ลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทย
พาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ซึ่งแต่ละบริษัทให้บริการทางการเงินที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
หน่วยงานภายในธนาคารที่ทําหน้าที่สนับสนุนและบริหารงานองค์กรประกอบด้วย 8
กลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง กลุ่มการเงิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มงานกฎหมาย ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ สายบริหารงานสื่อสารองค์กร และ
กลุ่มตรวจสอบและกํากับ นอกจากนี้ธนาคารได้จัดตั้งสํานักงานบริหารโครงการปรับปรุงธนาคาร
เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธนาคาร การริเริ่มและพัฒนาแผนงานระยะ
สั้น และการควบคุมและติดตามการดําเนินโครงการที่สําคัญ
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ตารางที่1 โครงสร้างรายได้จาแนกตามกลุ่มธุรกิจ
(งบการเงินรวม) (ร้อยละ)

2551

2552

2553

ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่

17

20

20

ลูกค้าธุรกิจ

13

12

12

ลูกค้าบุคคล

60

63

62

อื่นๆ*

9

5

6

* รายได้จากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ไม่รวมกําไรพิเศษครั้งเดียวจากเงินลงทุน
ภาพรวมการดาเนินธุรกิจปี 2553
ปี 2553 นับเป็นปีแห่งความสําเร็จอีกปีหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยธนาคารมี
กําไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความไม่ส งบทางการเมือ งในช่ว ง
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งสะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และความเหมาะสมของการดําเนินยุทธศาสตร์ทางธุรกิจของธนาคาร
ในปี 2553 ธนาคารสามารถสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 16.4 ด้วยกําไรสุทธิ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์จํานวน 24,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,448 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.6 จาก
กําไรสุทธิในปี 2552 ซึ่งระดับกําไรที่สูงขึ้นนั้นสะท้อนถึงนโยบายการดําเนินธุรกิจที่เหมาะสม
และปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งความสามารถในการดําเนินงานและบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพธนาคารมีรายได้รวม 77,160 ล้านบาทในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.7 จาก
ปี 2552 ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของรายได้ค่าธรรมเนียมและการขยายตัวสินเชื่อ
ทั้งนี้เพื่อรักษาความสามารถในการทํากําไร ธนาคารได้มุ่งเน้นการควบคุมค่าใช้จ่ายและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอัตราต่ํากว่า
รายได้คือร้อยละ 8.6 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ลดลงเป็นร้อยละ 50
ธนาคารมีสินทรัพย์รวมจํานวน 1,477 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 183 พันล้านบาท (หรือ
ร้อยละ 14.1) จากสิ้นปี 2552 โดยสินเชื่อขยายตัวร้อยละ 12.6 จากปีก่อน และคุณภาพของ
สินทรัพย์ดีขึ้น โดยสัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมลดลงเป็น ร้อยละ 3.3 สะท้อนถึง
ความสําเร็จในการจัดการคุณภาพของสินเชื่อรายใหม่ กลยุ ทธ์การป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อย
คุณภาพ การปรับปรุงกระบวนการติดตามหนี้และแก้ไขหนี้ด้อยคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ
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รวมถึ งการขายสิ นเชื่อด้อ ยคุ ณ ภาพ ธนาคารสามารถคงความเป็นผู้ นําด้านผลิ ตภัณฑ์และ
บริการต่างๆ สําหรับลูกค้าบุคคลรวมถึงเป็นผู้นําด้านจํานวนสาขาและเครือข่ายเอทีเอ็ม ซึ่งเป็น
ผลของการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี 2553 ธนาคารมีจํานวนสาขา 1,019 แห่ง เอทีเอ็ม
8,006 เครื่อง และศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 112 แห่ง นับเป็นเครือข่ายการให้บริการ
ทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ในธุรกิจการให้บริการนั้นธนาคารให้ความสําคัญกับการรักษาความผูกพันของพนักงาน
ควบคู่ไปกับการสร้างความผูกพันของลูกค้าของธนาคารให้อยู่ในระดับสูง ธนาคารได้ให้ Gallup
Organization ทําการสํารวจอย่างสม่ําเสมอเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจของลูกค้าและ
พนักงานที่มีต่อธนาคารด้วยมาตรฐานอันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก จากความสําเร็จในหลายปีที่
ผ่านมา ธนาคารยังคงรักษาความพึงพอใจของทั้งลูกค้าและความผูกพันของพนักงานให้อยู่ใน
ระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานในระดับโลก ความผูกพันในระดับสูงนี้ทําให้ธนาคารได้เปรียบ
ในการแข่งขันและทําให้มั่นใจได้ว่าธนาคารมีความสามารถในการทํากําไรได้อย่างยั่งยืน
จุดเด่นของปี 2553
ธนาคารไทยพาณิชย์มีผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่
 กําไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ด้วยกําไรสุทธิ 24,206 ล้านบาท
 ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ16.4 และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ที่ร้อยละ1.7 สูงที่สุด
ในกลุ่มสถาบันการเงินขนาดใหญ่
 มูล ค่ าตลาดรวมสู งเป็นอันดับที่ 1
พันล้านบาท)

ในกลุ่ มสถาบันการเงินในประเทศ (มูล ค่ า 352

 จํานวนสาขา 1,019 แห่ง และเอทีเอ็ม 8,006 เครื่อง นับเป็นเครือข่ายการให้บริการที่
ใหญ่ที่สุด
เป้าหมายหลักในการดาเนินงานปี 2554
- ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 16-18 (เปรียบเทียบกับปี 2553ที่ร้อยละ
16.4)
- ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 1.8-2.0 (เปรียบเทียบกับปี 2553ที่ร้อยละ
1.7)
- เงินให้สินเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-12 (เปรียบเทียบกับปี 2553ที่ร้อยละ 12.6)
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- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 50 (คงที่เมื่อเทียบกับปี
2553)
- สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมต่ํากว่าร้อยละ 2.9 (เปรียบเทียบกับปี 2553ที่ร้อย
ละ 3.3)
1.2 กลุ่มลูกค้าหลักและส่วนแบ่งตลาดขององค์กร
กลุ่มธุรกิจของธนาคาร
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่
จากความมุ่งมั่นในการให้บริการอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าขนาดใหญ่ธนาคารได้จัดตั้ง
กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Wholesale Banking Group) ในเดือนธันวาคม 2553 โดยการรวมกลุ่ม
ธุรกิจขนาดใหญ่ 2 กลุ่ม กลุ่ม Global Markets and Transaction Services และกลุ่มปฏิบัติการ
เข้าด้วยกันกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มุ่งนําเสนอบริการทางการเงินให้ลูกค้าขนาดใหญ่ได้รับความ
สะดวก ด้วยความชํานาญ และบริการที่มีคุณภาพ โดยการให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย
สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มีกลยุทธ์ ที่
เน้ น การให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ลู ก ค้ า ซึ่ ง สะท้ อ นได้ จ ากโครงสร้ า งของกลุ่ ม ที่ ร วมการบริ ห าร
ความสัมพันธ์ลูกค้าผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และงานด้านปฏิบัติการเข้าด้วยกัน ซึ่ง
ความสํ า เร็ จ ของกลุ่ ม คื อ การให้ บ ริ ก ารที่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ ลู ก ค้ า เป็ น หลั ก โดยอาศั ย ความ
แข็ ง แกร่ ง ของความสามารถในการบริ ห ารความสั ม พั น ธ์ ลู ก ค้ า การนํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่
หลากหลาย และการวางแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม ธนาคารให้บริการลูกค้าทั้งกลุ่มธุรกิจขนาด
ใหญ่ (Corporate Banking) และกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ (Commercial Banking) และการ
ให้บริการด้านผลิตภัณฑ์ Global Transaction Services ธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets)
บริการการเงินเพื่อธุรกิจ (Corporate Finance) และธุรกิจตลาดเงิน (Financial Market)
กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
กลุ่มลูกค้าธุรกิจให้บริการทางการเงินที่ครบวงจรกับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ที่มียอดขายต่อปีตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 500 ล้านบาท ซึ่งธุรกิจเหล่านี้เป็น
รากฐานที่สําคัญอย่างยิ่งของระบบเศรษฐกิจไทยโดยกลุ่มลูกค้าธุรกิจดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการ
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ตอบโจทย์ความต้องการด้านการเงินอย่างครบวงจร ครอบคลุมธุรกรรมการเงินที่หลากหลายกับ
ลูกค้าธุรกิจมากกว่า 36,000 ราย ผ่านการให้คําปรึกษาและบริการจากพนักงานไทยพาณิชย์
กว่า 1,100 คน และสํานักงานธุรกิจกว่า 72 แห่งทั่วประเทศ
กลุ่มลูกค้าบุคคล
ธนาคารรักษาความเป็นผู้นําตลาดในธุรกิจลูกค้าบุคคล โดยการมีจํานวนเครือข่ายการ
ดําเนินธุรกิจที่กว้างขวางที่สุดทั้งเครือข่ายสาขาและเครื่องเอทีเอ็มในขณะเดียวกันกลุ่มลูกค้า
บุคคลก็ยังคงความเป็นผู้นําอันดับ 1 ในผลิตภัณฑ์หลักของธุรกิจลูกค้าบุคคล ได้แก่ สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย บัตรเครดิต และผลิตภัณฑ์เพื่อการประกัน
กลุ่มลู กค้าบุคคลมุ่งนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้ า
บุคคลและลู กค้าธุรกิจรายย่อยทุกกลุ่มโดยการทํางานร่ว มกันอย่างใกล้ชิดกับบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมของธนาคาร อาทิ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด บริษัทไทย
พาณิชย์สามัคคีประกั นภัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต
จํากัด (มหาชน) รวมถึงกลุ่มงานต่างๆ ของธนาคาร ทําให้กลุ่มลูกค้าบุคคลสามารถตอบสนอง
ความต้องการและรูปแบบการดําเนินชีวิตของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้
เครือข่ายสาขาเป็นด่านหน้าที่สําคัญ ของธนาคารในการให้บริการการทํารายการทางการเงิน
ต่างๆ แก่ลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจของธนาคาร
กลุ่มธุรกิจพิเศษ
กลุ่มธุรกิจพิเศษทําหน้าที่บริหารจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) และสินทรัพย์รอ
การขาย (NPA) ของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดตั้งกลุ่มจัดการทรัพย์สินขึ้นเพื่อ เป็นศูนย์รวม
ของความรู้ความชํานาญในการแก้ไขสินเชื่อด้อยคุณภาพที่เพิ่มขึ้นมากในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียในปี 2540 ซึ่งนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กลุ่มจัดการทรัพย์สินได้ขยายศักยภาพ
ครอบคลุมการจัดการสินเชื่อด้อยคุณภาพและสินทรัพย์รอการขายทั้งหมดของธนาคาร
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นอกจากนี้ในช่วงปลายปี 2551 ธนาคารได้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจพิเศษ เพื่อบริหารจัดการ
ธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในช่วงดังกล่าว โดยมีหน้าที่
หลักในการติดตามธุรกิจที่มีแนวโน้มเป็นสินเชื่อด้อยคุณภาพ และดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้
ให้กับลูกค้า เพื่อป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพใหม่
จากความสําเร็จของกลุ่มธุรกิจพิเศษ ในปี 2553 ธนาคารจึงรวมกลุ่มจัดการทรัพย์สิน
และกลุ่มธุรกิจพิเศษเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของธนาคารที่มุ่งเน้นการเสริมศักยภาพ
ในการป้องกันการเกิดสินเชื่อด้อยคุณภาพ ด้วยการเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าที่เผชิญกับ
ความยากลําบากในการชําระหนี้ สําหรับผลประกอบการระดับองค์กร แสดงโดยส่วนแบ่งตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งแบ่งตามเกณฑ์ต่างๆ อาทิ เงินฝาก สินทรัพย์ สินเชื่อ กําไร
สุทธิ เป็นต้น ซึ่งดูได้จากตารางที่ 2 ดังนี้
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ตารางที่ 2 ผลประกอบการระดับองค์กร
ข้อมูลเปรียบเทียบของธนาคารไทยพาณิชย์กับระบบธนาคารพาณิชย์*
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2553
(ล้านบาท)
งบการเงินรวม

ระบบธนาคารพาณิชย์*

เปลี่ยนแปลง

ปี 2553

ส่วนแบ่งตลาด
ธนาคารไทยพาณิชย์

ปี 2553

ปี 2552

สินทรัพย์

9,608,637

8,643,286

11.2

1,476,764

15.4

สินเชื่อ

6,671,134

5,972,272

11.7

1,058,574

15.9

เงินฝาก

6,602,110

6,269,894

5.3

1,092,138

16.5

ส่วนของผู้ถือหุ้น

892,153

832,952

7.1

154,316

17.3

รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสุทธิ

291,114

264,215

10.2

44,505

15.3

รายได้ที่มใิ ช่ดอกเบีย้

196,875

156,394

25.9

32,655

16.6

ค่าใช้จ่ายที่มใิ ช่ดอกเบีย้

281,097

241,354

16.5

38,607

13.7

กําไรจากการดําเนินงาน

206,891

179,254

15.4

38,553

18.6

สํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

44,896

51,379

-12.6

4,661

10.4

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

46,804

34,637

35.1

9,563

20.4

108,808

90,850

19.8

24,206

22.2

กําไรสุทธิ

ร้อยละต่อปี

ธนาคารไทย
พาณิชย์

ร้อยละ
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1.3 ส่วนแบ่งตลาด เปรียบเทียบ
ตารางที่ 3 งบการเงินรวม ของแต่ละธนาคาร
งบการเงินรวมของแต่ละธนาคารโดย แสดงบางธนาคารที่มีระดับส่วนแบ่งตลาดในช่วง
ใกล้เคียงกัน โดย เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

หมายเหตุ
BBL =ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
KTB =ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
KBANK=ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
TCAB=บริษัท ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)

SCB =ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
BAY=ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
TMB=ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
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ตารางที่ 4 งบกาไรขาดทุน (งบการเงินรวม)สาหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553
ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
เงินให้สินเชื่อ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
เงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินกู้ยืม
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
ค่าธรรมเนียมและบริการ
กําไรจากการปริวรรต
กําไรจากเงินลงทุน
รายได้อื่น
รายได้จากบริษัทร่วม
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

BBL
65,498
53,205
3,674
8,619
13,122
8,866
1,631
2,625
52,376
33,944
22,028
3,920
4,821
3,084
91
86,319
16,160
123
8,201

KTB KBANK SCB TCAP TMB
63,055 62,740 53,679 35,252 18,499
54,031 49,895 43,511 14,684 15,810
4,604
2,363 1,518 1,057 771
2,892 4,071 15,262
4,420
7,590 4,578 4,249 1,918
16,207 11,502 9,173 10,083 6,240
9,997
6,874 6,691 5,953 4,344
1,320
1,845 724 512
93
4,890
2,783 1,758 3,618 1,803
46,848 51,238 44,505 25,168 12,259
15,946 57,946 32,655 20,144 6,966
11,683 22,821 22,585 4,042 4,803
1,055
4,102 3,761 376 1,284
199
874 1,830 895 157
1,922 30,143 3,451 14,462 686
1,088
6 1,028 369
36
62,794 109,184 77,160 45,312 19,225
17,091 16,544 13,685 8,577 5,861
72
115
88
66
30
5,951 10,245 8,226 3,346 2,907

ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าภาษีอากร
เงินสมทบสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
กาไรจากการดาเนินงาน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

5,431
29,915
4,909
2,679
4,935
42,439
43,880
7,568
36,313
11,505
(215)

4,461
27,574
1,349
2,142
4,862
35,927
26,867
6,124
20,743
5,536
0

กาไรสุทธิ

24,593 15,207

33,263
60,167
5,417
2,437
4,026
72,047
37,137
6,696
30,440
9,094
(1,299)

6,746
28,745
4,030
2,056
3,777
38,607
38,553
4,661
33,892
9,563
(122)

13,604
25,593
239
635
1,915
28,381
16,931
1,786
15,146
4,843
(4,664)

1,882
10,680
1,424
628
1,613
14,346
4,880
1,654
3,225
14
(9)

20,047 24,206 5,639 3,202

ที่มา:ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานประจําปีของแต่ละธนาคาร
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
ในปี 2553 ระบบสถาบันการเงินไทยได้ฟื้นตัวจากสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําอันเป็นผล
สืบเนื่องจากวิกฤตการเงินโลก และสามารถผ่านพ้นปัญหาความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นใน
ไตรมาสที่ 2 ของปีมาได้ด้วยดี โดยผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มสถาบันการเงินแสดงให้เห็น
ถึงการเติบโตอย่างแข็งแกร่งทั้งด้านสินทรัพย์ เงินฝาก กําไรจากการดําเนินงาน และกําไรสุทธิ
ณ สิ้นปี 2553 จํานวนธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยมีทั้งสิ้น 17 แห่งประกอบด้วย ธนาคาร
พาณิชย์ 14 แห่ง ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 2 แห่ง และธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของ
ธนาคารต่างประเทศ 1 แห่ง ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อหุ้นของ
ธนาคารนครหลวงไทย จํากั ด (มหาชน) จากกองทุนเพื่อ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน และผู้ถือหุ้นอื่นๆ ส่งผลให้บริษัททุนธนชาต จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.95 ซึ่ง
การควบรวมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2554
กําไรโดยรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 เป็นจํานวน
108,808 ล้ านบาท จากจํานวน 90,850 ล้ านบาทในปี 2552 โดยที่กําไรสุ ทธิ ของทุกธนาคาร
ปรับตัวดีขึ้น ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของทั้งรายได้ดอกเบี้ยและเงินปัน
ผล และรายได้ ที่ มิ ใ ช่ ด อกเบี้ ย ขณะที่ สํ า รองค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ ลดลงตามคุ ณ ภาพของ
สินทรัพย์ที่ปรับตัวดีขึ้น
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับสุทธิยังคงเป็นรายได้หลักของกลุ่มธนาคาร โดยสัดส่วน
ของรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลลดลงจากร้อยละ 63 ของรายได้รวมในปี 2552 เป็นร้อยละ 60
ในปี 2553 ขณะที่รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลที่เป็นตัวเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.2 เป็นจํานวน
291,114 ล้านบาทในปี 2553 จากจํานวน 264,215 ล้านบาทในปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากการให้สินเชื่อ ซึ่งเติบโตอย่างแข็งแกร่งและการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2553
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมากถึงร้อยละ 25.9 เป็นจํานวน 196,875 ล้านบาทใน
ปี 2553 จากจํานวน 156,394 ล้านบาทในปี 2552 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก (1) รายได้จากการ
รับประกันภัยที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากธนาคารแห่งหนึ่งได้เพิ่มการลงทุนในธุรกิจประกันชีวิต (2)
การเติบโตอย่างแข็งแกร่งของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ (3) กําไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากกําไรพิเศษครั้งเดียวจากการขายเงินลงทุนของบางธนาคาร โดยสัดส่วน
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ของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวม จากร้อยละ 37 ในปี
2552
ณ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพย์รวมของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบมีจํานวน 9,608,637
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.1ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ปี 2553 ทั้งนี้ขนาดของ
สินทรัพย์ซึ่งเป็นดัชนีสํ าคั ญในการชี้วัดการเติบโตของธุ รกิจธนาคารพาณิชย์ เพิ่มขึ้นจํานวน
965,351 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.2 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากการเติบโตอย่างมากของ
สินเชื่อ
สิ น เชื่ อ ของระบบธนาคารพาณิ ช ย์ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากถึ ง ร้ อ ยละ 11.7 เป็ น จํ า นวน
6,671,134 ล้านบาท ส่ว นหนึ่งเป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว นโยบายการส่งเสริม
ทางด้านภาษีของภาครัฐ และปริมาณความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น โดยสินเชื่อเติบโตได้ดีทั้ง
สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ และสินเชื่อเพื่อการบริโภค ในส่วนของสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนใหญ่
ประกอบด้วยสินเชื่อ อุปโภค/บริโภคส่วนบุคคล (ร้อยละ 23.6 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นร้อยละ
18.2 ส่ว นใหญ่เ ป็น ผลมาจากการเติบโตของสิ นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศั ยที่ ได้ รับการสนั บสนุนจาก
นโยบายภาษีของภาครัฐเพื่อกระตุ้นการซื้อบ้านใหม่ ในครึ่งแรกของปี 2553 และสินเชื่อเช่าซื้อ
รถยนต์ซึ่งเติบโตร้อยละ 29.5 ตามการเติบโตอย่างแข็งแกร่งของยอดขายรถยนต์ ในส่วนของ
สินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ สินเชื่อภาคการผลิต (ร้อยละ 19.6 ของสินเชื่อรวม) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
ส่วนใหญ่จากความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจเพื่อขยายกําลังการผลิต สิ นเชื่อเกษตรกรรม
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 ส่วนหนึ่งได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น ขณะที่สินเชื่อ ที่
เกี่ ยวข้องกั บโครงการของรัฐบาล (การบริหารราชการ และการป้อ งกันประเทศ รวมทั้งการ
ประกันสังคมภาคบังคับ ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.6 ทั้งนี้ในปี 2553 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับ
เพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.75 จากร้อยละ 1.25 ณ สิ้นปี 2552 เป็นร้อยละ 2.00 ณ สิ้นปี
2553 ขณะทีธ่ นาคารพาณิชย์ไทยก็ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อลูกค้าชั้นดี (Minimum
Lending Rate) จากร้อยละ 5.85 - 8.25 เป็นร้อยละ 6.12 - 8.25
เงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5.3 เป็นจํานวน 6,602,110ล้านบาท
ในปี 2553การแข่งขันด้านเงินฝากอยู่ในระดับปานกลางจากสภาพคล่องส่วนเกินจํานวนมากใน
ระบบธนาคาร ในปี 2553 อั ต ราดอกเบี้ ยเงิ นฝากประจํ าประเภท 3 เดื อนของระบบธนาคาร
พาณิ ชย์ ได้ ปรั บเพิ่ มจากร้ อยละ 0.50-1.25 ในช่ วงต้ นปี เป็ นร้ อยละ 0.75-1.85 ณ สิ้ นปี 2553
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ในขณะที่สัดส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 101.0
จากร้อยละ 95.3 ในปี 2552 เนื่องจากเงินให้สินเชื่อมีการเติบโตเร็วกว่าเงินฝาก สําหรับสัดส่วน
เงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากและตั๋วแลกเงิน ของระบบธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 88.3 จาก
ร้อยละ 85.8 ในปี 2552 (ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์มีลักษณะใกล้เคียงเงินฝากโดย
ไม่ได้รับการค้ําประกันจากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ*
(gross NPLs) ซึ่งหมายรวมถึง สินเชื่อจัดชั้นต่ํากว่ามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ และสูญของ
ระบบธนาคารพาณิชย์ มีจํานวน 303,158 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 ของสินเชื่อระบบธนาคาร
พาณิชย์ ลดลงจาก 364,362ล้านบาท หรือร้อยละ 5.2 ของสินเชื่อรวม ณ สิ้นปี 2552 เนื่องจาก
คุ ณ ภาพของสิ นทรัพ ย์ ปรั บตั ว ดี ขึ้ นตามสภาพเศรษฐกิ จที่ ฟื้น ตั ว การลดลงของสิ น เชื่ อ ด้ อ ย
คุณภาพเกิดจากการปรับโครงสร้างหนี้ การตัดหนี้สูญ และการขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ผลการดํ าเนิ นงานของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ได้ รั บการสนั บสนุ นจากการฟื้ นตั ว ของ
เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย โดยรวมแล้วผลประกอบการที่ดีขึ้นของระบบธนาคารพาณิชย์ใน
ปี 2553 เป็นผลจาก (1) รายได้ที่แข็งแกร่งของทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย (2)
คุ ณ ภาพสิ นทรัพ ย์ที่ดีขึ้น (3) การเติบโตอย่างมากของสิ น เชื่อ และ (4) เงินกองทุนที่มั่นคง
อย่างไรก็ ตาม ระบบธนาคารพาณิช ย์ยังคงเสริมความแข็ งแกร่ง ของฐานะทางการเงิ นอย่า ง
ต่อเนื่อง เพื่อรองรับหลักเกณฑ์ทางการที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต อาทิ การนํามาตรฐานการบัญชี
ใหม่ (IFRS และ IAS) และหลักเกณฑ์ Basel III มาใช้ ทั้งนี้ในปี 2553 ธนาคารบางแห่งได้
ตัดสินใจใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ (มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน)
ก่อนมีผลบังคับใช้จริงในปี 2554
สําหรับปี 2554 และปีต่อๆ ไป ระบบธนาคารพาณิชย์ไทยจะยังคงเสริมสร้างศัก ยภาพ
ในการมุ่งเน้นการเพิ่มรายได้ทั้งจากรายได้ค่าธรรมเนียมและรายได้ดอกเบี้ย นอกจากนี้ ระบบ
ธนาคารพาณิชย์ไทยอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านเงินฝากอย่างรุนแรง เป็นผลมา
จากความต้องการสินเชื่อในระดับสูง สําหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารมีความพร้อ ม
สําหรับโอกาสทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามสภาวะเศรษฐกิจ
*

แหล่งที่มา สินเชื่อด้อยคุณภาพก่อนหักเงินสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (gross NPLs) มาจากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย
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1.4 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
อุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรม ทุกองค์กร และธุรกิจ ต้องเกี่ยวข้องกับองค์กรหมดทั้งสิ้น
เนื่ อ งจาก ไม่ มี อุต สาหกรรมไหน หรื อ หน่ว ยองค์ กร ธุ ร กิ จไหน ที่ส ามารถดํ า เนิ น งาน โดย
ปราศจากการทําธุรกรรมทางการเงินได้
1.5 ปัญหาและลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร
1. ยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ตกอันดับอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2551 โดย
ล่าสุดกลายเป็นอันดับที่ 5 จากที่เคยได้ขึ้นเป็นที่ 3 ในคู่แข่งระดับเดียวกัน ในขณะที่คู่แข่ง
อันดับที่ 1 และ 2 ในตลาดเงินฝากยังรักษาอันดับไว้ได้ในอุปสรรคภายนอกเดียวกัน นั่นคือการ
ต้องเผชิญกับ พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งอาจบ่งบอกได้ถึงปัญหา
ด้านการตลาด ที่ทําให้ยอดเงินฝากลดลง
2. ธนาคารไทยพาณิชย์มีกําไรสุทธิเป็นอันดับ 1ในปี พ.ศ. 2551 แต่หลังจากนั้นกําไร
กลับดิ่งลงเป็นอันดับ 2 ในขณะที่คู่แข่งอย่างธนาคารกรุงเทพ ยังรักษาความคงตัวไว้ได้ในปี
เดียวกันและกลายมาเป็นอันดับ1นับจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
1.6 ความสาคัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กร
พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 กําหนดให้ วันที่ 11 ส.ค.2554 เป็นวันแรกที่
กําหนดการคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่ฝากไว้ รวมถึงดอกเบี้ยคงค้างจากเงินฝากดังกล่าวใน
วงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย กล่าวคือไม่ว่าจะมีเงินฝากเท่าไร หากสถาบันการเงินมี
ปั ญ หาถึ ง ขั้ น ปิ ด กิ จ การ ผู้ ฝ ากเงิ น จะได้ รั บ ความคุ้ ม ครองในวงเงิ น รวมไม่ เ กิ น 50ล้ า นบาท
เท่านั้นและถัดจากนี้ไปอีก 1ปี หรือในวันที่ 11 ส.ค.55 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองเงินฝาก
วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปีที่ 1 (11 ส.ค.51 - 10 ส.ค.52) คุ้มครองเต็มจํานวน
ปีที่ 2 (11 ส.ค.52 - 10 ส.ค.53) คุม้ ครอง 100 ล้านบาท
ปีที 3 (11 ส.ค.53 - 10 ส.ค.54) คุม้ ครอง 50 ล้านบาท
ปีที่ 4 (11 ส.ค.54 - 10 ส.ค.55) คุม้ ครอง 10 ล้านบาท
ปีที่ 5 ( 11 ส.ค.55 เป็นต้นไป ) คุม้ ครอง 1 ล้านบาท
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อย่างไรก็ ต าม กฎหมายนี้ไม่ค รอบคลุ มถึ ง ธนาคารที่รัฐถื อ หุ้นเช่นธนาคารออมสิ น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กับธนาคารอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เช่น ธนาคารอิสลาม
นั่นหมายความว่าผู้ที่ฝากเงินกับสถาบันการเงินของรัฐ เหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองเงิน
ฝากเต็มจํานวน และคาดการณ์ได้ว่าจะมีเงินฝากไหลเข้าธนาคารของรัฐหลายแสนล้านบาท
เนื่องจากมีการคุ้มครองเงินฝากเต็มทั้งจํานวน
ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสําคัญทางการตลาดของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)ที่ต้อง
ศึกษาปัจจัยทางการตลาด ต่อ การตัดสินใจใช้บริการด้านเงินฝาก ในสถานการณ์ภายนอกที่
เปลี่ยนแปลงและอาจมีผลกระทบกับองค์กร
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-ข้อมูลผลประกอบการ(เฉพาะปัญหา)
ภาพที่ 3 กาไรสุทธิแบ่งตามธนาคาร ปี2553 (หน่วย: ล้านบาท)

อันดับธนาคารไทยแบ่งตามกาไรสุทธิปี 2553
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

อันดับธนาคารไทยแบ่งตามกาไรสุทธิปี 2553

ที่มา:ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานประจําปีของแต่ละธนาคาร
จากตารางที่ 3 ที่แสดงรายละเอียดงบการเงินรวม กําไรสุทธิของแต่ละธนาคารในปี
ล่าสุดมา เทียบเคียงกัน จะเห็นได้ว่า อันดับหนึ่งธนาคารกรุงเทพ รองลงมาคือธนาคารไทย
พาณิชย์ได้เป็นลําดับที่สอง รองลงมาคือ ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงไทยตามลําดับ
ดังนั้นจากภาพที่ 3 ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อนําธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นธนาคาร
ของรัฐบาล และไม่จํากั ดวงเงินคุ้ มครองเงินฝาก ปรากฏว่า มีกําไรสุ ทธิ เ ป็นอันดับที่สี่ ซึ่ง
มากกว่าธนาคารกรุงไทย
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ภาพที่ 4 สัดส่วนเงินฝากแยกตามธนาคาร ปี 2553 (หน่วย: ล้านบาท)

สัดส่วนเงินฝากแยกตามธนาคาร ปี 2553
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

สัดส่วนเงินฝากแยกตามธนาคาร ปี 2553

ที่มา:ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานประจําปีของแต่ละธนาคาร
จากภาพที่ 4 ซึ่งแสดงสัดส่วนเงินฝาก ในปี 2553 ปรากฏ ว่า อันดับหนึ่งยังคงเป็น
ธนาคารกรุงเทพ รองลงมาคื อ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิ น ธนาคารกสิ กรไทย และ
ธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งได้เป็นอันดับที่สี่
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ภาพที่ 5 ปริมาณเงินฝากแยกตามธนาคาร (หน่วย: ล้านบาท)
1,600,000

ธนาคารไทยพาณิชย์
1,400,000

1,200,000

1,000,000

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารธนชาต**

800,000

ธนาคารกรุงไทย

600,000

ธนาคารออมสิน***

400,000

ธนาคารทหารไทย

200,000

ธนาคารกรุงเทพ

0

ที่มา:ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานประจําปีของแต่ละธนาคาร โดยย้อนหลัง 10 ปี
จากภาพที่ 5 ปริมาณเงินฝากแยกตามธนาคารย้อนหลัง 10 ปี ปรากฏว่า
ธนาคารกรุงเทพเป็นที่ หนึ่ง รองลงมาคือธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคาร
กสิกรไทยที่แข่งไล่สูสีกันมาตลอด แต่หลังจาก ปี 2551 เส้นปริมาณเงินฝากของธนาคารออม
สินเริ่มมีแนวโน้มที่พุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนและมีความชันขึ้นกว่าธนาคารอื่น โดยล่าสุดได้ แซง
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์กับธนาคารกสิกรไทย เรียบร้อยแล้ว
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ภาพที่ 6 กาไรสุทธิแยกตามธนาคาร (หน่วย: ล้านบาท)
30,000

20,000

ธนาคารกรุงเทพ

10,000

ธนาคารไทย
พาณิชย์
0

ธนาคารกสิกรไทย
-10,000

ธนาคารธนชาต**
-20,000

ธนาคารกรุงไทย
-30,000

-40,000

-50,000

ธนาคารออมสิน***

ธนาคารทหารไทย

ที่มา:ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานประจําปีของแต่ละธนาคาร โดยย้อนหลัง 10 ปี
จากภาพที่ 6 กําไรสุทธิแยกตามธนาคาร ปรากฏว่า ธนาคารกรุงเทพยังคงเป็นที่
หนึ่ง รองลงมาคือธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสิน ตามลําดับ
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ภาพที่ 7 อัตราส่วนกาไรสุทธิต่อเงินฝากแยกตามธนาคาร
0.04

ธนาคารกรุงเทพ
0.02

ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกสิกรไทย

0

ธนาคารธนชาต**
-0.02

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน***

-0.04

ธนาคารทหารไทย

-0.06

-0.08

-0.1

-0.12

ที่มา: ผู้วิจัยรวบรวมและวิเคราะห์จากรายงานประจําปีของแต่ละธนาคาร โดยย้อนหลัง 10 ปี
หมายเหตุ
** ธนาคารธนชาต จํ า กัด (มหาชน)เริ่ม เปิ ด ให้ บ ริ ก ารตั้ ง แต่วั น ที่ 22
เมษายน 2545 ทั้งนี้ธนาคารธนชาตเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีสัดส่วน การถือหุ้นในธนาคารนคร
หลวงไทยทั้งสิ้น 2,111.68 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.95 ของจํานวนหุ้น ทั้งหมด เมื่อวันที่
13 ธันวาคม 2553 ธนาคารได้ถอนหุ้นสามัญ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
โดยในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 จะเป็นวันโอนกิจการทั้งหมดของธนาคารนคร
หลวงไทยไปยังธนาคารธนชาต
*** ธนาคารที่กฎหมาย พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากไม่ครอบคลุมถึง
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จากภาพที่ 7 จะเห็นได้ว่า อัตราส่วน กาไรสุทธิต่อเงินฝาก ของธนาคารไทย
พาณิชย์ ค่อนข้างเป็นที่ หนึ่ง มาโดยตลอด รองลงมาคือธนาคารออมสิน ธนาคาร
กสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ ตามลาดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าธนาคารไทยพาณิชย์ มี
ความสามารถ เปลี่ยนเงินฝากในหนึ่งหน่วยที่เท่ากัน ไปปล่อยสินเชื่อ จนได้ดอกเบี้ย
และค่าธรรมเนียมต่างๆ จนเกิดเป็นกาไรได้ดีที่สุด
หากนําข้อมูลผลกําไรสุทธิและเงินฝากย้อนหลัง 10ปีที่ผู้วิจัยได้รวบรวมมานั้น จะพบว่า
เดิมทีในด้านเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์พยายามเพิ่มปริมาณยอดเงินฝาก อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เงินฝาก เป็นแหล่งระดมเงิน และจุดเริ่มต้นที่สําคัญในการทํากําไรให้ธนาคารได้ จากการที่
ได้รับดอกเบี้ยในการให้สินเชื่อ และจากค่าธรรมเนียมต่างๆในการให้บริการ แต่ยังไม่สามารถ
เพิ่มปริมาณเงินฝากให้เท่าเทียมผู้นําในอุตสาหกรรมธนาคารได้
และหลังจากมี พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 กลับทําให้ธนาคารที่
ไม่ได้รับการจํากัดจํานวนเงิน คุ้มครองเงินฝากเช่นธนาคารออมสิน เริ่มมีแนวโน้มปริมาณเงิน
ฝากที่สูงขึ้นโดยเป็นเส้น ที่มีความชันสูงที่สุดหากเทียบกับธนาคารพาณิชย์ และมีแนวโน้มจะ
ขึ้นเป็นธนาคารที่มีเงินฝากมากในอนาคต โดยปัจจุบันได้เบียดแซงธนาคารไทยพาณิชย์ขึ้นไป
แล้วและยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงจากรูปภาพที่ 5 แสดงถึงปริมาณเงินฝากแยกตามธนาคาร ซึ่ง
จะเห็นได้ว่าตั้งแค่ ปี 2551 ธนาคารออมสินมีปริมาณเงินฝากที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับ
ธนาคารไทยพาณิชย์
ที่สําคัญกว่านั้นคือในปี 2555 จะจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองลงไปอีก เหลือเพียง 1 ล้าน
บาททําให้ยอดเงินฝากของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นเพราะลูกค้าเงินฝากเริ่ม
มีความไม่มั่นใจในการฝากกับธนาคารพาณิชย์ และหันมาฝากกับ ธนาคารของรัฐบาลแทน ซึ่ง
อาจทําให้ธนาคารไทยพาณิชย์ ที่เคย เป็นธนาคารเอกชนชั้นนําธนาคารหนึ่ง มีปริมาณเงินฝาก
ที่ลดลง และส่งผลกระทบต่อการประกอบการของธุรกิจได้
ประเด็นต่อมาคือกํ าไรสุทธิ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประสบภาวะขาดทุนอย่างหนัก ในปี
2545 ซึ่งช่วงใกล้เคี ยงกับธนาคารทหารไทย ที่ขาดทุนเช่นกัน แต่หลั งจากนั้นธนาคารไทย
พาณิชย์กลับฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่ามากและแข่งกับธนาคารกรุงเทพมาตลอด กระทั่งปี 2553
กําไรสุทธิยังเป็นรองต่อจาก ธนาคารกรุงเทพดังแสดงใน ภาพที่ 6 เมื่อให้ปริมาณเงินฝากเป็น
ตัวแปรคงที่ เท่ากันทุกธนาคาร กลับพบว่า อัตราส่วนกําไรสุทธิต่อเงินฝากของธนาคารไทย
พาณิชย์ มีความแน่นอนและคงที่ ตลอดมา นั่นหมายถึงทุกๆเงินฝาก 1 หน่วย ธนาคารไทย
พาณิชย์สามารถสร้างกําไรสุทธิได้ แน่นอน และคงที่ มากกว่าธนาคารคู่แข่งสําคัญอย่างธนาคาร
กรุงเทพ ซึ่งอาจสะท้อนถึงการบริหารจัดการภายในที่ดีดังรูปภาพที่ 7
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จากปัญหาที่กล่าวมาคือ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารเอกชนชั้นนําธนาคารหนึ่ง
นอกจากจะต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง ระหว่างธนาคารเอกชนและธนาคารรัฐบาลแล้ว
โดยจะเห็ นได้ว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ มี ยอดเงินฝาก รายได้ และกําไร น้อ ยกว่าธนาคาร
กรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ยังต้องเผชิญกับ พรบ.สถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก ซึ่งอาจจะทําให้ลูกค้าเกิดความลังเลในการนําเงินมาฝากกับธนาคารได้ เพราะกลัวความ
เสี่ยงในอนาคต
ปัญหาระดับองค์กร
กําไรสุทธิที่ตกอันดับลง และการเพิ่มกําไรสุทธิเป็นไปได้ยากขึ้นเนื่องจากการแข่งขันที่
รุนแรงที่ลูกค้ามีโอกาสในการเลือกใช้บริการกับธนาคารที่เสนอรูปแบบการตลาดที่ดีกว่าและ
พรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก อาจมีผลทําให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการคุ้มครองเงินฝาก
เพียง 1 ล้านบาทในปี พ.ศ.2555
ปัญหาระดับกลุ่มธุรกิจ(ลูกค้าบุคคล)
เงินฝากที่ลดลง ทั้งรูปแบบออมทรัพย์และประจําส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อบุคคล
ประเภทต่างๆและสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยลดลง ซึ่งมีผลต่อเนื่องถึงกําไรที่จะเกิดได้จากกลุ่ม
ลูกค้าบุคคล
นอกจากนั้น ลูกค้าที่ใช้บริการบัญชีเดินสะพัดเพื่อสั่งจ่ายเช็ค เช่น กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
(SME) และกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก พรบ.สถาบัน คุ้มครองเงินฝาก
ด้วย ลูกค้ากลุ่มนี้อาจกระจายบัญชีเงินฝากประเภทนี้ไปหลากหลายธนาคารเพื่อเลี่ยงความเสี่ยง
ในการคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาทในปี พ.ศ.2555 ส่งผลให้ปริมาณเงินฝากลดน้อยลง และ
ทําให้ปริมาณสินเชื่อลดลงด้วย
ปัญหาระดับหน้าที่ (ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์)
หน้าที่ทางการตลาดต้องแข่งขันกันเองอย่างรุนแรงในระบบธนาคารพาณิชย์
เนื่องจากต้องสร้างและสื่อสารภาพของความเชื่อมั่น และมั่นคงของธนาคาร รวมถึงปัจจัยทาง
การตลาดอื่นๆไว้ให้มากเห็นได้จากสถิติปริมาณเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ที่เริ่มตกอันดับลง
หลังปี พ.ศ.2551 ซ้ํายังต้องแข่งขันกับธนาคารของรัฐบาล อย่างเช่น ธนาคารออมสิน ที่มีความ
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ได้เปรียบเรื่องการคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน และมีปริมาณเงินฝากในปีล่าสุดนําธนาคารไทย
พาณิชย์แล้ว
1.7 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาด และพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก 2551 กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านเงินฝาก ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ภายหลัง พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2551 เริ่มจํากัดจํานวนเงินคุ้มครอง
2. เพื่อศึกษา ยืนยันปัญหา วิเคราะห์ และหาแนวทางวางกลยุทธ์ให้กับ องค์กรทั้ง
ระดับองค์กรระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ระยะสั้น
1.เพื่อทราบสภาวะการแข่งขันขององค์กรในปัจจุบัน
2.เพื่อทราบถึงการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาด และพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2551 กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านเงินฝาก ของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
(มหาชน) ภายหลัง พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 เริ่มจํากัดจํานวนเงิน
คุ้มครอง
ระยะกลาง
เพื่อทราบถึงแนวทางการตัดสินใจในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ทั้งระดับองค์กร ระดับ
ธุรกิจ และระดับหน้าที่ ของธนาคารไทยพาณิชย์
ระยะยาว
เพื่อเป็นธนาคารพาณิชย์ ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนและเป็น
ธนาคารพาณิชย์อันดับหนึ่งด้านความน่าเชื่อถือ ในประเทศไทย
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1.9 นิยามปฏิบัติการ (Operational Definition)
1 .ปัจจัย หมายถึง สิ่งกระตุ้นที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการ
เลือก
ใช้บริการด้านการเงินฝากกับธนาคารกับธนาคารไทยพาณิชย์
2.ปัจจัยทางการตลาด หมายถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจบริการ
ด้านการเงินฝากไทยพาณิชย์ ประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้านบุคคล
(People) ด้านลักษณะทางกายภาพ(Physical Evidence) และด้านกระบวนการ(Process)
3. บริการเงินฝาก หมายถึง การให้บริการฝากและถอนเงินบัญชีฝากประจําออมทรัพย์ หรือ
เดินสะพัด ของธนาคารไทยพาณิชย์
4.ผู้ใช้บริการเงินฝาก หมายถึง ผู้ที่มีบัญชีเงินฝากและผู้ที่เข้ามาใช้บริการของธนาคารไทย
พาณิชย์
5.เงินฝากประจํา หมายถึง เงินฝากที่ธนาคารกําหนดระยะเวลาในการถอนคืนและกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยจ่ายระยะเวลาที่ธนาคารกําหนดไว้ปัจจุบันเงินฝากประจําแบ่งเป็นเงินฝากประจํา3เดือน
6เดือน 12เดือนหรือมากกว่านี้กรณีผู้ฝากต้องการถอนเงินฝากก่อนครบกําหนดธนาคารจะงด
จ่ายดอกเบี้ยยกเว้น 6เดือนขึ้นไป ถ้าระยะเวลาฝากเกิน3เดือนธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา
เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ ขณะนั้น
6.เงินฝากออมทรัพย์ หมายถึง เงินฝากที่ไม่มีกําหนดระยะเวลาในการฝากและถอนคืน โดย
ธนาคารคํานวณและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากเป็นรายวันตามอัตราดอกเบี้ยที่กําหนด ณ วันนั้น
7.พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝากหมายถึงการคุ้มเงินฝากเป็นระบบการจ่ายเงินให้แก่ผู้ตาม
ฝากตามวงเงินที่กําหนดเมื่อสถาบันการเงินถูกปิดกิจการเพื่อให้ผู้ฝากเงินได้รับเงินคืนอย่าง
รวดเร็วโดยไม่ต้องรอขั้นตอนการบัญชีหรือกระบวนการล้มละลายก่อนซึ่งใช้เวลานาน ซึ่งการ
คุ้มครองเงินฝากในปัจจุ บันเป็นการคุ้ มครองเงินฝากแบบเต็มจํานวน โดยกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงินการจัดตั้งสถาบันคุ้มครองเงินฝากเพื่อทําหน้าที่แทนกองทุนฟืนฟูฯ
ทําให้ระดับการคุ้มครองเงินฝากเปลี่ยนแบบจากเต็มจํานวนเป็นการคุ้มครองแบบจํากัดจํานวน
ในวงเงินไม่เกิน1 ล้านบาท ต่อผู้ฝาก 1 ราย สําหรับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

บทที่ 2
ทฤษฏีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาถึ ง การวิ จั ย เพื่ อ ที่ จ ะนํ า ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ พ ฤติ ก รรม
ผู้บริโภค และกําหนดกลยุทธ์ ทั้ง 3 ระดับให้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้แก่
2.1 ทฤษฎีการวิเคราะห์คู่แข่งขันภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Model)
โมเดลการวิเคราะห์คู่แข่งขันของ Michael E. Porter ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมทาง
อุตสาหกรรมมีผลโดยตรงต่อกลยุทธ์การแข่งขัน และการได้รับผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่ง
การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมประกอบด้วย 5 ปัจจัยสําคัญ ได้แก่
1. การคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่
2. อํานาจการต่อรองของ Suppliers
3. อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
4. การคุกคามจากสินค้าที่ทดแทนกันได้
5. ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

Source: The Five Competitive Force That Shape Strategy by Michael E. Porter, Harvard
Business Review, January 2008
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การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ง 5 ประการ ทําให้เราทราบถึงโอกาสในการแข่งขัน และการ
แสวงหากําไรของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ดังนั้นการทําความเข้าใจถึงส่วนประกอบย่อย
ของแต่ละปัจจัยอย่างละเอียด นําไปสู่ ความสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาส และความเสี่ยงที่จะเกิด
ของธุรกิจได้
1. การคุกคามจากคู่แข่งขันใหม่
การเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งขันรายใหม่จะทําให้เกิดการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
ที่สูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายเดิมที่อยู่ภายในอุตสาหกรรมนั้น ดังนั้นหากมีข้อ
จากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มากเท่าใดก็จะเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ ในอุตสาหกรรมอยู่แล้ว โดย
ข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมมีอยู่หลายประเภทเช่น
1.1 การประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด (Economies of scale) คือ กําไรที่เกิดจาก
การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรในด้านการขยายปริมาณการผลิต เมื่อผลผลิตเพิ่มขึ้น และ
เกิดความชํานาญ อัตราส่วนของต้นทุนก็จะลดลง ดังนั้นคู่แข่งขันรายใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดจะต้อง
พบกับแรงกดดันอันเนื่องมาจากการประหยัดด้านต้นทุนการผลิตในปริมาณที่มาก ซึ่งเป็นความ
ได้เปรียบของคู่แข่งขันที่อยู่ในธุรกิจนั้นมาก่อน ซึ่งความได้เปรียบนั้นรวมทั้งในด้านงานวิจัย งาน
สั่งซื้อ งานการตลาดและช่องทางการจัดจําหน่าย เช่น การประหยัดด้านต้นทุนการผลิต ซึ่งคู่
แข่งขันที่เข้ามาใหม่ ไม่สามารถผลิตได้ในปริมาณที่มากๆ พอที่จะทําให้เกิดการประหยัดจาก
ขนาดได้ เพราะสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จั ก และได้รับความนิยม อีกทั้งยังขาดความชํานาญในด้าน
ต่างๆ ด้วย ดังนั้นยิ่งธุรกิจที่มีการประหยัดจากขนาดที่มาก ก็จะทําให้คู่แข่งขันรายใหม่เข้ามา
แข่งขันได้ยากขึ้น
1.2 ความแตกต่างที่เหนือกว่าของสินค้า (Product Differentiation) คู่แข่งขันราย
ใหม่ จ ะพบอุ ป สรรคในการทํ า ตลาดให้ กั บ สิ น ค้ า ของตนเอง และต้ อ งลงทุ น ในด้ า นการ
ประชาสัมพันธ์เป็นอย่างมากเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากลูกค้า เนื่องจาก
สินค้าที่เข้าสู่ตลาดใหม่อาจยังไม่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและยังไม่มีความโดดเด่น หรือ มี
เอกลักษณ์เมื่อเทียบกับสินค้าของผู้ประกอบการรายเดิมที่มีการสร้าง Brand จนเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย และมีฐานลูกค้าที่มีความภักดีอยู่ด้วย
1.3 ความต้องการเงินลงทุน (Capital Requirement) ผู้แข่งขันรายใหม่ต้องเสี่ยงต่อ
การใช้เงินลงทุนที่สูงในการเข้าสู่ตลาด อาทิ การพัฒนา และวิจัยสินค้าให้ตรงตามความต้ องการ
ของผู้บริโภค การโฆษณาประชาสัมพันธ์การสรรหาช่องทางการจัดจําหน่าย เป็นต้น สิ่งเหล่ านี้
ล้วนก่อให้เกิดต้นทุนในการดํา เนินงานทั้งสิ้น และหากธุรกิจนั้นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงอาจทําให้
คู่แข่งขันรายใหม่ไม่กล้าที่จะเสี่ยงลงทุน
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1.4 ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่น (Switching Cost) คู่แข่งรายใหม่จะมี
อุปสรรคในการนําเสนอสินค้าขายสินค้าแข่งกับผู้ขายรายเดิม เนื่องจากลูกค้าไม่ต้องการที่จะ
เปลี่ยนไปใช้สินค้าใหม่ที่ไม่คุ้นเคย หรือไม่ต้องการเสียเงินเพิ่มจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บางอย่างเมือ่ ต้องใช้สินค้าที่มีลักษณะต่างไปจากเดิม
2. อานาจการต่อรองของ Suppliers
ผู้ค้าวัตถุดิบสามารถสร้างแรงกดดันต่อผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมได้ในด้านการปรับราคา
ให้สูงขึ้น หรือปรับลดคุณภาพสินค้าหรือบริการให้ต่ําลง ซึ่งก็จะทําให้ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอํานาจ
ในการต่อรองน้อย ประสบกับปัญหาได้ ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ค้าวัตถุดิบมีอํานาจในการต่อรองสูง
ได้แก่
2.1 มีผู้ ค้าวัตถุดิบน้อยราย ในขณะที่มีผู้ต้องการซื้อจํานวนมาก ย่อมส่งผลให้ผู้ค้ า
วัตถุดิบมีอิทธิพลเหนือผู้ซื้อทั้งในด้านราคา คุณภาพและเงื่อนไขในการซื้อขายต่าง ๆ
2.2 เป็นผู้ค้าวัตถุดิบที่ไม่มีสินค้าอื่นๆ ทดแทนได้
2.3 ผู้ค้าวัตถุดิบไม่เห็นความสําคัญของลูกค้า เนื่องจากเป็นรายย่อยที่ยอดการสั่งซื้อต่ํา
2.4 วัตถุดิบของผู้ค้าเป็นสิ่งจําเป็นต่อกระบวนการผลิตของลูกค้า
2.5 ผู้ค้าวัตถุดิบสามารถทํา Forward Integration เพื่อกลายมาเป็นคู่แข่ง
3. อานาจการต่อรองของผู้ซื้อ
ผู้ซื้อจะสร้างแรงกดดันให้ผู้ขายจนทําให้ต้องลดราคาให้ถูกลง ปรับคุณภาพสินค้า หรือ
บริการให้ดีขึ้น ซึ่งผู้ซื้อจะมีอิทธิพลเหนือผู้ขายดังนี้
3.1 ผู้ซื้อมีการสั่งซื้อในปริมาณที่มากเมื่อเทียบกับยอดการขายของผู้ขาย
3.2 ผู้ซื้อสามารถเสาะแสวงหาวัตถุดิบหรือสินค้าจากแหล่งอื่น ๆ ได้เพราะเป็นวัตถุดิบ
หรือสินค้าที่มีคุณภาพไม่แตกต่างกัน มีมาตรฐานเดียวกัน ผู้ซื้อจะเลือกผู้ขายรายใดก็เหมือนกัน
3.3 ต้นทุนในการหันไปซื้อวัตถุดิบ หรือสินค้าจากแหล่งอื่น (Switching Cost) ไม่สูงมาก
3.4 ผู้ซื้อสามารถทํา Backward Integration และกลายมาเป็นคู่แข่งขัน
3.5 วัตถุดิบหรือสินค้าที่ผู้ซื้อนามาใช้ในกระบวนการผลิตไม่ถือเป็นส่ วนประกอบที่
จําเป็นหรือมิได้เป็นปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าหรือบริการของผู้ซื้อวัตถุดิบ ดังนั้นผู้
ซื้อย่อมมีอิทธิพลเหนือผู้ค้าวัตถุดิบ
4. การคุกคามจากสินค้าที่ทดแทนกันได้
สินค้าทดแทน คือ การที่มีสินค้าหรือบริการที่สามารถทําหน้าที่ได้คล้ายกับผลิตภัณฑ์ที่
องค์กรมีอยู่ได้
4.1 ระดับการทดแทน สามารถทดแทนกันได้มากหรือ ทดแทนกันได้น้อยแค่ไหน
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4.2 ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงจากการใช้สินค้าปัจจุบัน ไปสู่การใช้สินค้า
ทดแทน
4.3 สินค้าทดแทนนํามาซึ่งการคุกคามต่อองค์กรเมื่อลูกค้าเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ด้านต้นทุน และเมื่อราคาสินค้าทดแทนถูกกว่าหรือมีคุณภาพเทียบเท่าหรือถูกกว่า
5. ความรุนแรงของการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม
การแข่ ง ขั น ที่ รุ น แรง ไม่ เ ป็ น ผลดี ต่ อ ผู้ ป ระกอบการที่ อ ยู่ ใ นอุ ต สาหกรรม เพราะนั่ น
หมายถึง ส่วนแบ่งตลาดที่ลดลง นอกจากนี้การแข่งขันลดราคาก็จะนําไปสู่การลดลงของ Margin
และผลกําไรที่ต้องหดหายไป ซึ่งปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดความรุนแรงของการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
5.1 จํานวนคู่แข่งขันในอุตสาหกรรม หากมีจํานวนมากย่อมส่งผลให้มีการแข่งขันที่
รุนแรง แต่อาจมีบางกรณีที่แม้จะมีจํานวนผู้ประกอบการน้อยราย และแต่ละรายมีสัดส่วนการ
ครองตลาดใกล้เคียงกันก็อาจส่งผลให้มีการแข่งขันที่รุนแรงได้เช่นกัน
5.2 อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตราที่สูง
เท่าไร ก็ยิ่งสามารถดูดซับเอาการแข่งขันที่รุนแรงไปได้เท่านั้น
5.3 ความเหมือนหรือแตกต่างของสินค้าและบริการ ยิ่งสินค้ามีความต่างกันมาก การ
แข่งขันจะยิ่งน้อยลง เพราะจะมี Brand Loyalty เกิดขึ้น
5.4 ข้อจํากัดในการออกจากอุตสาหกรรม ปัจจัยนี้ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐศาสตร์ กล
ยุทธ์ และจิตวิทยา ซึ่งหากอุตสาหกรรมใดมีการออกจากอุตสาหกรรมยากจะทําให้การแข่งขันสูง
5.5 ความแตกต่างทางพื้นฐานของการแข่งขัน เพราะในแต่ละอุตสาหกรรมมีกลยุทธ์ การ
แข่งขันแตกต่างกันหลายด้าน บางอุตสาหกรรมอาจต้องใช้การแข่งขันที่หลากหลาย
2.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT ANALYSIS)
บทบาทสํ าคั ญของการวิเคราะห์ SWOT นั้นก็คื อ ข้อ มูล ที่ได้จากการวิเคราะห์
สถานการณ์ต่างๆ มาจัดแยกประเภทออกเป็นประเด็นปัญหาภายในองค์กร คือ จุดแข็ง จุดอ่อน
(Strengths and Weaknesses) และประเด็นปัญหานอกองค์กร คือ โอกาส และอุปสรรค
(Opportunities and Threats) เมื่อทําการวิเคราะห์แล้วก็จะทําให้พิจารณาได้ว่า มีข้อมูล
อะไรบ้างที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ และในขณะเดียวกัน
ก็จะพิจารณาได้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่จะก่อให้เกิดอุปสรรค หรือข้อจํากัดที่จะต้องเอาชนะ หรือ
ทําให้มีผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด
1.
จุดแข็ง (Strengths) เป็นปัจจัยภายในบริษัทที่เป็นข้อได้เปรียบเหนือ
คู่แข่งขัน ซึ่งบริษัทสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็น
ต่อในตลาด หรือในอุตสาหกรรมได้แก่ปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การมีทรัพยากรทางการเงินที่ดีและมั่นคง
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1.2 มีตราสินค้าที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
1.3 ส่วนครองตลาดสูง เป็นผู้นําอุตสาหกรรม
1.4 มี ที ม งานบริ ห ารที่ มี ค วามสามารถ ประสบการณ์ สู ง และมี วิ สั ย ทั ศ น์
กว้างไกล
1.5 การมีเทคโนโลยีที่โดดเด่นและเป็นเจ้าของ
1.6 มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน อันเกิดจากการประหยัดจากขนาด
1.7 การมีทักษะทางด้านการตลาดดีกว่าคู่แข่งขัน
2.
จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นปัจจัยภายในบริษัทที่เป็นข้อเสี ยเปรียบ
หรือด้อยกว่าคู่แข่งขัน
อันเป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดําเนินงาน ซึ่งได้แก่ปัจจัยต่างๆ ต่อไปนี้
2.1 การขาดทิศทางเชิงกลยุทธ์ในการดําเนินงานที่ชัดเจน
2.2 การขาดประสบการณ์ด้านการบริหารในอุตสาหกรรมนั้น
2.3 การมีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยกว่า
2.4 พนักงานไม่ได้รับการอบรมฝึกฝนอย่างเพียงพอ
2.5 การมีช่องการจัดจําหน่ายที่จํากัด
3.
โอกาส (Opportunities) เป็นปัจจัยภายนอกบริษัทที่บริษัทสามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ หรือ มีส่ ว นช่ว ยให้บริษั ทสามารถใช้ค วามพยายาม เพื่อ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้สําหรับปัจจัยที่เป็นโอกาสที่เป็นไปได้มีดังนี้ คือ
3.1 การเจริญเติบโตของตลาดอย่างรวดเร็ว
3.2 รสนิยมและความต้องการของลูกค้ากําลังเปลี่ยนแปลง
3.3 การเปิดตลาดต่างประเทศ
3.4 การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
3.5 การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์
4.
อุปสรรค (Threats) เป็นปัจจัยภายนอกบริษัท อันอาจจะเป็นอุปสรรค
หรือภัยคุ กคามที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท ทําให้บริษัทประสบความ
ล้มเหลว หรือไม่บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สําหรับปัจจัยที่เป็นอุปสรรค
หรือภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้มี ดังต่อไปนี้
4.1 การเข้ามาของคู่แข่งจากต่างประเทศ
4.2 การเจริญเติบโตของตลาดมีอัตราชะลอตัวลง
4.3 การเกิดสินค้าทดแทนชนิดใหม่
4.4 การกีดกันทางด้านการค้าในต่างประเทศ
4.5 การเปลี่ยนแปลงทางลบของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

33

4.6 การออกกฎระเบียบใหม่เพิ่มขึ้นของรัฐบาล
การวิเคราะห์ TOWS Matrix
อนิวัช แก้ว จํานง (2551: 107-109) การวิเคราะห์โดยใช้เ ทคนิคที่เรียกว่า TOWS
Matrix หรือ ที่เ ป็นคํ าเรี ยกอีก ด้านหนึ่งของ SWOT เป็ นเทคนิค ที่นํามาใช้ใ นกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อกําหนดกลยุทธ์ที่เรียกว่า “การจับคู่ (Matching)” เป็นการแสดงให้เห็นว่าปัจจัย
ภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคที่องค์การเผชิญเมื่อนํามาจับคู่ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในที่
เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนแล้วองค์การควรเลือกใช้กลยุทธ์อย่างไร
การวิเคราะห์ TOWS Matrix จัดทําโดย 1) ให้ 1 ช่องเป็นช่องที่บอกที่มาของปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก 2) ปัจจัยหลัก 4 ช่องได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 3)
ช่ อ งกลยุ ท ธ์ 4 ช่ อ งเป็ น ช่ อ งที่ เ กิ ด จากการรวมปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายในและปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมภายนอกทําให้ได้ช่องที่ชื่อว่า ช่อง SO WO ST และ WT ทั้งนี้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้
จากการวิเคราะห์สามารถนําไปใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
ปั จ จั ย
ภายใน
จุดแข็ง(S)
จุดอ่อน(W)
ปัจจัยภายนอก
โอกาส(O)
SO
WO
ใช้ จุ ด แข็ ง เพื่ อ สร้ า งคว าม เ อ า ช น ะ จุ ด อ่ อ น โ ด ย ใ ช้
ได้เปรียบจากโอกาส
ประโยชน์จากโอกาส
อุปสรรค(T)
ST
WT
ใช้จุดแข็งให้เป็นประโยชน์โดย ล ด /ห ลี ก ห นี จุ ด อ่ อ น แ ล ะ
หลี ก ห นี /ล ด อุ ป ส ร ร ค ห รื อ อุปสรรค/ข้อจํากัด
ข้อจํากัด
ภาพ แสดงการวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix
จากภาพแสดงการวิเคราะห์แบบ TOWS Matrix ซึ่งกําหนดช่องกลยุทธ์ 4 ช่องได้แก่ SO
ช่อง WO ช่อง ST และช่อง WT โดยแต่ละช่องจะมีความหมายดังนี้
1. ช่อง SO (Strengths and Opportunities) เป็นการดําเนินงานขององค์การหรือหน่วย
ธุรกิจโดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออํานวยให้องค์การ
ควรกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์การที่เหมาะสมเพื่อนํามาใช้ในการจัดการ
2. ช่อง WO (Weaknesses and Opportunities) เป็นการใช้ความพยายามเพื่อปรับปรุง
และเอาชนะจุ ด อ่ อ นด้ ว ยการแสวงหาหรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากโอกาสขององค์ ก รที่ มี
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สถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเมื่อองค์กรพบว่ามีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นจากภายนอกแต่องค์การมี
จุดอ่อนภายในไม่สามารถที่นําโอกาสที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ องค์การจึง
ควรกําหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่เหมาะสมเพื่อนํามาใช้ในการจัดการ
3. ช่อง ST (Strengths and Threats)เป็นการใช้จุดแข็งขององค์การเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบจากอุปสรรคหรือภัยคุกคามจากภายนอก องค์การควรกําหนดกลยุทธ์ระดับ
หน้าที่และกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อนํามาใช้ในการจัดการและสามารถนําไปสู่
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจต่อไป
4. ช่อง WT (Weaknesses and Threats) เป็นยุทธวิธีป้องกันตัวขององค์การโดยลด
จุดอ่อนหรือการสูญเสี ยให้เหลือน้อยที่สุดและหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภัยคุกคามที่อาจ
เกิดขึ้นได้องค์การควรกําหนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อนําไปใช้ในการจัดการ
กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์ TOWS Matrix จะมีประโยชน์สูงสุดแก่องค์การทําให้
องค์การสามารถกําหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับองค์การ กลยุทธ์
ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่
2.3 ทฤษฏีการจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate-Level Strategy) ประกอบด้วย 1. กลยุทธ์การ
เจริญเติบโต (Growth strategy) 2. กลยุทธ์ความคงที่ (Stability strategy) 3. กลยุทธ์การตัด
ทอนให้น้อยลง (Retrenchment strategy)(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2541: 56-59)
1.กลยุทธ์การเจริญเติบโตหรือกลยุทธ์การขยายตัว (Growth strategy) เป็น
การพิจารณาถึงโอกาสขยายตัวในอนาคตของบริษัท (Company growth opportunities) บริษัท
สามารถพัฒนากลยุทธ์การขยายตัวได้ 3 ระดับ ดังนี้ การขยายตัวให้มากขึ้น , การขยายตัวแบบ
รวมตัว และการขยายตัวด้านอื่นๆ กลยุทธ์การขยายตัวประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ที่สําคัญและแยก
เป็น 9 กลยุทธ์ย่อย ดังนี้
1.1 กลยุท ธ์การขยายตัวให้มากขึ้น (Intensive growth strategy) เป็นการ
พิจารณาโอกาสการขยายตัวของบริษัทจากผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของบริษัท (Current product)
และตลาดปัจจุบันที่บริษัทเกี่ยวข้อง (Related same market) อยู่ซึ่งอาจยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
อย่างเต็มที่ โดยกิจการจะพยายามหาโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และตลาดเพิ่มขึ้น เช่น
หาโอกาสให้ เกิดการขยายผลิตภัณฑ์ในตลาดเพิ่มขึ้น การขยายตัวแบบนี้เป็นไปได้ในบริษัท
ทั่วๆไป ถ้าบริษัทยังไม่ได้นําโอกาสต่างๆ ทางด้านผลิตภัณฑ์และตลาดในปัจจุ บันมาใช้โอกาส
การขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งสามารถแบ่งได้อีก 3 กลยุทธ์ย่อย ดังนี้
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กลยุทธ์ก ารเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็นความพยายามเพิ่ม
ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน (Current product) ในตลาดปัจจุบัน (Current market) โดย
ใช้ความพยายามทางการตลาดซึ่งสามารถทําได้ 3 ทาง คือ 1.บริษัทพยายามกระตุ้นลูกค้าใน
ปัจจุบันให้เพิ่มปริมาณการซื้อหรือการใช้ 2.บริษัทสามารถเพิ่มความพยายามในการที่จะแย่ง
ลูกค้าจากบริษัทอื่น 3.บริษัทเพิ่มความพยายามในการหาลูกค้าใหม่ในตลาดปัจจุบัน
กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development strategy) การพัฒนาตลาดเป็นความ
พยายามเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน (Current product) โดยแสวงหาตลาดใหม่
(New market) เพิ่มขึ้นซึ่งบริษัททําได้ 3 ทาง คือ 1.ขยายตลาดด้านภูมิศาสตร์ 2.พยายามหา
ส่วนของตลาดผู้บริโภคใหม่ 3.พยายามหาส่วนครองตลาดองค์กรใหม่
กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) เป็นความพยายาม
เพิ่มยอดขาย โดยปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ (New product) จากผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน (Current
product) เมื่อนําไปขายในตลาดปัจจุบัน (Current market) ให้ดีขึ้น เนื่องจากสินค้าที่บริษัทขาย
อยู่นั้นผู้บริโภคถึงจุดอิ่มตัวหรือบริโภคลดน้อ ยลง เพราะฉะนั้นบริษัทผู้ผลิตสินค้าก็จะปรับปรุง
และพัฒนาสินค้าขึ้นมาใหม่เพื่อขายให้ผู้บริโภคกลุ่มเดิมและเพื่อทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ในกรณีนี้
อาจทําได้ 3 วิธี คือ 1.บริษัทอาจพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่โดยพยายามปรับปรุงทําให้
ใหญ่ขึ้น ให้เล็กลง เปลี่ยนแปลง รวมหรือแยกลักษณะต่างๆของผลิตภัณฑ์ 2.บริษัทพยายาม
สร้างคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้แตกต่างจากคู่แข่ง 3.บริษัทสามารถพัฒนารูปแบบและขนาดของ
ผลิตภัณฑ์
1.2 กลยุทธ์การขยายตัวแบบรวมตัว (Integrated growth strategy) เป็นการ
มองหาโอกาสการขยายตัวจากระบบงานการตลาด (Task marketing system) ซึ่งได้ประโยชน์
จากการขยายตั ว (หรื อ การควบคุ ม ) เกี่ ย วกั บ ผู้ จั ด จํ า หน่ า ย (Distributors) ผู้ ข ายวั ต ถุ ดิ บ
(Supplier) และคู่แข่งจะขายวัตถุดิบให้กับบริษัท เมื่อผลิต สินค้าเสร็จแล้วบริษัทจะขายสินค้ า
ให้กับคนกลาง และคนกลางขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค ซึ่งสามารถแบ่งได้อีก 3 กลยุทธ์ย่อย ดังนี้
กลยุทธ์การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration strategy) เป็นการขยายตัวการ
บริหารธุรกิจและการควบคุมเกี่ยวกับผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier)
กลยุทธ์การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward integration strategy) เป็นความพยายามหา
โอกาสจากการทําธุรกิจหรือควบคุมผู้จัดจําหน่าย (Distributors) หรือผู้ค้าปลีก (Retailers)
กลยุทธ์การรวมตัวในระดับเดียวกัน (Horizontal integration strategy) เป็นความ
พยายามหาโอกาสจากคู่ แ ข่ ง ขั นโดยพยายามตั ดการแข่ ง ขัน ประกอบด้ ว ย การรวมบริ ษั ท
(Merger) กั น การขยายสาขา (Chain) หรื อ การให้ สิ ท ธิ บั ต ร (Licensing) หรื อ การให้ สิ ท ธิ
ทางการค้ า (Frachising) หรือ การซื้อ กิจการของคู่ แข่งขัน (Acquisition) หรือการเข้าควบคุ ม
บริษัท (Takeover) ทําให้ บริษัทไม่มีคู่ แข่งหรือ มีน้อ ยลง ทําให้ค่ าใช้จ่ายทางด้านการแข่งขัน
น้อยลงด้วย
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1.3 กลยุทธ์การขยายตัวด้านอื่น (Diversification growth strategy) เป็นการ
มองหาโอกาสทางการตลาดที่อยู่นอกระบบ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่บริษัทพิจารณาตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เดิมว่ามีโอกาสการแข่งขันยากมากบริษัทจึงต้องการหาโอกาสอื่นๆ ที่อยู่นอกระบบ
โอกาสที่อยู่นอกระบบมี 3 วิธี คือ
กลยุทธ์การขยายตัวด้านอื่นจากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification strategy)
เป็นการผลิตสินค้าใหม่ (New product) เพื่อนําไปขายในตลาดที่เกี่ ยวข้องกับตลาดปัจจุบัน
(Related to current market) โดยใช้เทคโนโลยีเดิม (Current technology) ที่เกี่ยวข้องกับสาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
กลยุทธ์การขยายตัวด้านอื่นในระดับเดียวกัน (Horizontal diversification strategy)
เป็นการผลิตสินค้าใหม่ (New product) เพื่อนําไปขายในตลาดที่เกี่ยวข้องกับตลาดปัจจุบัน
(Related to current market) โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ (New technology) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน
กลยุทธ์การขยายตัวด้านอื่นที่แตกต่าง (Conglomerate diversification strategy) เป็น
การผลิต สิ นค้ าใหม่ (New product) เพื่อนําไปขายในตลาดใหม่ (New market) และใช้
เทคโนโลยีใหม่ (New technology) โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เดิมและ
ตลาดเดิม
2. กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy)
เป็นกลยุทธ์ ห ลั ก ซึ่งเกี่ ยวข้อ งกับการลดการดําเนินงานขององค์ กร กลยุทธ์ นี้อ าจ
เรียกว่า กลยุทธ์ป้องกัน (Defensive strategy) ซึ่งผู้บริหารต้องการลดการดําเนินงานขององค์กร
เมื่ อ องค์ ก รอยู่ ใ นสภาพการเงิ น ที่ มี ปั ญ หา มี อุ ป สรรคจากคู่ แ ข่ ง ใหม่ หรื อ การเปลี่ ย นแปลง
สิ่งแวดล้อม ธุรกิจอาจมีกําไรมากขึ้นโดยกลยุทธ์ตัดทอนอาจใช้วิธีต่างๆ ดังนี้
2.1 กลยุ ท ธ์ การปรับเปลี่ย น (Turnaround strategy) เป็นกลยุ ทธ์ การรักษา
บริษัทให้อยู่รอด ด้วยการลดขนาดและต้นทุนที่ไม่สําคัญ และการพัฒนาโครงการเพื่อสร้างความ
มั่นคงให้แก่บริษัท กล่าวคือ ผู้บริหารอาจลดค่าตอบแทนพนักงาน ลดความสะดวกค่าใช่จ่ายใน
การดําเนินงาน ลดผลิตภัณฑ์และตลาดที่ไม่ทํากําไร
2.2 กลยุทธ์เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest strategy) เป็นกลยุทธ์การตัดทอน
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงทุนให้ต่ําสุดและพยายามทํากําไรในระยะสั้นให้สูงสุดเพื่อวางแผนขาย
หรือ เลิ กดําเนินงานในระยะยาวเมื่อองค์ กรอยู่ในขั้นตกต่ําของวงจรชีวิตผลิ ตภัณฑ์ ผู้ บริหาร
พยายามให้ได้เงินสดกลับคืนมาในระยะสั้น
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2.3 กลยุ ท ธ์ ก ารถอน (Divestiture strategy) เป็ น กลยุ ท ธ์ ก ารตั ด ทอนซึ่ ง
เกี่ ยวข้อ งกั บการขายบางส่ ว น หรือ ทั้งหมดขององค์ กร เมื่อ หน่ว ยธุ รกิจมีส ภาพแย่หรือ ไม่มี
วิธีการใดที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายองค์กรในระยะยาว
2.4 กลยุทธ์การล้มละลาย (Bankruptcy strategy) เป็นกลยุทธ์การตัดทอนซึ่ง
องค์กรไม่สามารถที่จะประคับประคองหรือฟื้นฟูกิจการได้ โดยทั่วไปธุรกิจจะเลือกการล้มละลาย
หลังจากที่มีปัญหามาแล้วเป็นช่วงเวลานาน
2.5 กลยุทธ์การเลิกดาเนินงาน (Liquidation strategy) เป็นกลยุทธ์การตัดทอน
ซึ่งเกี่ ยวข้อ งกั บการแก้ ปัญ หาหรือการขายธุ รกิจทั้งหมด การใช้กลยุทธ์ นี้เมื่อ เชื่อ แน่นอนว่า
อนาคตของธุรกิจมีปัญหา
3.กลยุทธ์ความคงที่ (Stability strategy) เป็นกลยุทธ์หลักซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
รักษาสภาพเดิมโดยการเสนอสินค้าหรือบริการเดิมต่อไปเพื่อให้บริการตลาดเดิม กลยุทธ์นี้จะไม่
ใช้วิธีการขยายตัว ลด หรือเลิกกิจการ แต่จะเสนอสินค้าหรือบริการเดิม ให้บริการตลาดเดิม และ
หน้าที่เดิมในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อรักษาสภาพเดิม (Stratus quo) โดยมีการเปลี่ยนแปลงเพียง
เล็กน้อย
กลยุทธ์ทางธุรกิจ(Business-Level Strategy)
เพื่อให้เกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ก็ต้องพัฒนาระดับกลยุทธ์ขึ้นมาซึ่งมีอยู่ด้วยกัน
3 กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ (เขมมารี รักษ์ชูชีพ, 2537: 108-116)
1. กลยุทธ์ความเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน (Cost Leadership Strategy) คือ การผลิต
สินค้าและบริการโดยใช้ต้นทุนต่ํากว่าคู่แข่ง เมื่อต้นทุนที่ผลิตต่ํากว่าคู่แข่งก็สามารถขาย
สินค้าถูกกว่าผู้อื่นได้ ต้นทุนต่ําแต่สินค้าต้องได้มาตรฐานเทียบกับคู่แข่งได้เช่นกัน
การบริหารจัดการที่ทาให้ต้นทุนต่า ดังนี้
1.1 การประหยัดที่เกิดจากขนาด เมื่อผลิตสินค้าเป็นจํานวนมาก ทําให้ต้นทุนต่ําลง
1.2 ประสบการณ์จากการเรียนรู้ เมื่อผลิตบ่อยๆ ทําให้เกิ ดความเชี่ยวชาญ สินค้าได้
ขนาด คุณภาพตามที่ต้องการ ของเสียก็จะลดลง ทําให้ต้นทุนต่ําลง
1.3 ปั จ จั ย การผลิ ต ที่ ถู ก ลง ทํ า ให้ ต้ น ทุ น ลดลง ปั จ จั ย การผลิ ต ในที่ นี้ มี แรงงาน
วัตถุดิบ ที่ตั้งของโรงงาน ถ้าโรงงานที่อยู่ไกลๆทําให้เสียค่าขนส่งแพงขึ้น ค่าสาธารณูปโภค
ต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับต้นทุนทั้งสิ้น
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ข้อดีของความเป็นผู้นาด้านต้นทุน คือ
1. ต้นทุนต่ําทําให้สามารถตั้งราคาขายต่ําได้ และเมื่อราคาต่ําทําให้ขายได้ในปริมาณ
มาก ทําให้มีกําไรมากขึ้น
2. เมื่อสินค้าราคาถูก ทําให้ลูกค้านิยมซื้อแต่ยี่ห้อนั้นอยู่เรื่อยๆ บริษัทที่ขายสินค้าถูกก็
เปรียบเสมือนผูกขาดในธุรกิจนั้นๆ
3. เมื่อบริษัทที่ผลิตสินค้าครั้งละมากๆ ทําให้ต้นทุนต่ํา และผู้ ขาย (Supplier) ก็ต้องง้อผู้
ซื้อ เพราะซื้อครั้งละมากๆ ทําให้ผู้ขายไม่กล้าขึ้นราคาวัตถุดิบได้
4. คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามาในธุรกิจนั้นๆ ก็ทําได้ยาก เพราะไม่สามารถแข่งขันทาง
ราคาได้
5. สินค้าที่ใช้ทดแทนก็เข้ามาสู่ธุรกิจได้ยาก เพราะราคาขายสู้ไม่ได้
กลยุทธ์ความเป็นผู้นาทางด้านต้นทุน มีข้อเสียเปรียบ ดังนี้
1. กลยุทธ์ต้นทุนต่ํา ทําให้ขายราคาไม่สูงเท่าที่ควร เพื่อแย่งลูกค้าจากบริษัทอื่นและแย่ง
ส่วนแบ่งตลาดจากบริษัทอื่น ทําให้กําไรที่ได้ลดลง ในระยะยาวกําไรโดยรวมก็ลดลง
2. อาจทําให้คู่แข่งขันลอกเลียนแบบ และผลิตสินค้าในราคาต่ําด้วยเหมือนกัน นําไปสู่
สงครามราคา ทําให้แย่ด้วยกันทั้งคู่
3. ทําให้สนใจแต่พยายาม keep costs down โดยไม่ได้สนใจนวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ได้
สนใจการลงทุนในกิจการใหม่ๆ
4. ให้ความสนใจในเรื่องต้นทุน โดยไม่ได้สนใจ Trend ไม่ได้สนใจรสนิยม ความชอบ
ความต้องการใหม่ๆของลูกค้า ทําให้สินค้าขายไม่ได้ กําไรก็ลดลง กิจการแย่ลง
2. กลยุ ทธ์ค วามแตกต่าง (Differentiation Strategy) คื อ กลยุทธ์ที่ทําให้สินค้ าไม่
เหมือนใคร มีความเป็นพิเศษ มีคุณค่าในตัวสินค้า ต้องทําการวิจัยพฤติกรรมลูกค้า ว่า
สิ่งที่ลูกค้าชอบคืออะไร บริษัทจะต้องพัฒนาสมรรถนะเพื่อตอบสนองสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
ให้ได้
ลักษณะของสินค้าที่แตกต่างจากผู้อื่นมีดังนี้ คือ
1. รูปลักษณ์ของสินค้า คือ ลักษณะรูปร่างของสินค้าที่มองเห็นได้
2. ภาพลักษณ์ที่ดี ทําให้ลูกค้าซื้อสินค้าแล้วภูมิใจเมื่อใช้สินค้านั้นๆ
3. การบริหารหลังการขาย ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์ของความแตกต่างในการตัดสินใจซื้อของ
ลูกค้า
4. การมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
5. การบริการที่เป็นเลิศ
6. ชื่อเสียงของสินค้า
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7. การมีสินค้าหลายๆชนิดให้เลือกในสายผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ข้อดีของกลยุทธ์ความแตกต่าง
1. เมื่อสินค้าที่แตกต่างจากบริษัทอื่น ทําให้ลูกค้าจงรักภักดีต่อสินค้านั้น และตัดสินใจ
ซื้อสินค้านั้นตลอดไปเรื่อยๆ
2. คู่แข่งมีน้อย เพราะพัฒนาสินค้าให้เหมือนกันได้ยาก
3. คู่แข่งรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันก็ทําได้ยาก เพราะสินค้าติดตลาดเป็นที่นิยมเรียบร้อย
ข้อควรระวังของกลยุทธ์ความแตกต่าง
1. คู่แข่งลอกเลียนแบบ เมื่อสินค้าใดเป็นที่ต้องตาต้องใจของลูกค้า คู่แข่งก็ จะพยายาม
เลียนแบบให้ได้ เพื่อสินค้าของตนเองจะขายได้ดีในท้องตลาดด้วย ดังนั้นคู่แข่งต้องพยายามทุก
วิถีทางในการลอกเลียนแบบให้ได้
2. คู่แข่งขันไปทําธุรกิจที่ตนเองเชี่ยวชาญ ในตลาดที่มีศักยภาพ (Niche Market) เพราะ
ในตลาดที่มีศักยภาพนี้ สามารถทําให้บริษัทมีกําไรดีพอสมควร คือบริษัทสามารถอยู่รอดได้
3. บางครั้งสินค้าที่แตกต่างจากผู้อื่น ไม่เป็นที่นิยมเมื่ออยู่ไปซักพักหนึ่ง ลูกค้าเห็นว่า
เป็นสิ่งไม่เหมือนคนอื่น ลูกค้าก็ไม่สนใจต่อไป กลับสนใจในสิ่งที่คนอื่นเขาสนใจกันมากกว่า
4. สินค้าที่มีความแตกต่างมากเกินไปทําให้ราคาขายสูงขึ้น ไม่จูงใจลูกค้าเท่าที่ควร
5. บางครั้งลูกค้าเห็นว่าความแตกต่างของสินค้านั้นเกินความจําเป็น ก็ไม่เป็นที่ดึงดูดใจ
ลูกค้า
6. สินค้าที่แตกต่างบางครั้งไม่ได้สร้างคุณค่าที่แท้จริงในตัวสินค้า ก็ทําให้สินค้าไม่ติดใจ
กลยุทธ์ผสมกันระหว่างต้นทุนต่า และความแตกต่าง การที่นํากลยุทธ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งมาใช้ในตลาดโลกใบเดียวกัน เป็นการยากที่จะประสบความสําเร็จเช่น การสร้างกลยุทธ์
ต้นทุนต่ํา ลูกค้าอาจคิดว่าสินค้ามีคุณภาพไม่ดีพอ จึงขายราคาต่ําได้ หรือสินค้าที่แตกต่างจาก
ผู้อื่น ทําให้ราคาแพงขึ้น ลูกค้าอาจไม่สามารถซื้อได้ เพราะฉะนั้ น การนํากลยุทธ์สองอย่างนี้มา
ผสมกัน คือ สินค้าราคาถูกและแตกต่างจากผู้อื่นก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีแบะราคาก็ควรไม่แพง
จนเกินไป
การสร้างกลยุทธ์ต้นทุนต่า และความแตกต่างมีวิธีบริหารจัดการที่ทันสมัย ดังต่อไปนี้
1. ระบบการผลิตที่ยืดหยุ่น (Flexible Manufacturing System) คือ ใช้กระบวนการ
ผลิตให้ได้สินค้าหลายชนิดในเวลาเดียวกัน รวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาน้อยกว่าเดิม ในโลกของการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบสินค้ า รสนิยมของผู้บริโภค เวลาในการบริโภคเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
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ระบบการผลิตก็ต้องตอบรับให้ทันกับสิ่งเหล่านี้ด้วย เครื่องจักรที่ดีจะต้องออกแบบการผลิตสินค้า
ให้ได้หลายอย่าง
2. ระบบเครือข่ายข้อมูล (Information Network System) เช่น ห้าง Tesco Lotus
จะมีระบบเครือข่ายข้อมูลที่ดีมาก ในการตรวจเช็คผู้ผลิตผู้ขายวัตถุดิบ ผู้แทนจําหน่าย ทําให้
สนองตอบต่อความต้องการสินค้าได้ทันเวลา มีระบบ Logistic ที่ดี มีการบริหารเครือข่ายข้าม
บริษัทได้ดี
3. บริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) คือ องค์กรจะต้องทํา
คุณภาพทุกขั้นตอนโดยรวม ต้องทําอย่างต่อเนื่องทั้งระบบ ทําให้เป็นการรับรองสินค้าที่ได้
มาตรฐาน ทําให้ลูกค้าพอใจ เป็นสินค้าที่เชื่อถือได้
3. กลยุทธ์เน้นกลุ่มลูกค้า (Focus Strategy) อาจเรียกว่า ตลาดเฉพาะกลุ่ม (Market
Niche Strategy) จะ
เป็นตลาดที่มีศักยภาพกว่าตลาดคู่แข่ง เพราะฉะนั้น การแบ่งตลาด (Market Segment) จะแบ่ง
ตามพื้นที่ ความร่ํารวย อายุ การผจญภัย ความชอบ รสนิยม ความต้องการ หรือต้องการความ
เป็นพิเศษ
กลยุทธ์การเน้นกลุ่มลูกค้ามีเงื่อนไขที่สาคัญ ดังนี้
1. ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะเข้ามาดําเนินธุรกิจ
2. ต้องมีศักยภาพที่จะเจริญเติบโตได้
3. ต้องเป็นตลาดที่ไม่ให้ความสําคัญเฉพาะบริษัทใหญ่ๆเท่านั้น
4. ต้องมีทรัพยากร และสมรรถนะที่จะสนองกลุ่มลูกค้านี้ได้
5. ต้องมีกลยุทธ์ครบถ้วนที่จะสนองกลุ่มลูกค้านี้ได้
ข้อได้เปรียบของกลยุทธ์ที่เน้นกลุ่มลูกค้า
1. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการตรงกับ
กลุ่มลูกค้าได้ง่าย เพราะการแบ่งกลุ่มของลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ ทําให้เปรียบเสมือนตลาดเล็กลง
ทําให้บริการตรงความต้องการง่ายขึ้น
2. เมื่อใช้สินค้าบ่อยๆ ทําให้เกิดความจงรักภักดีในตรายี่ห้อ
3. การบริหารวัสดุก็ทําได้ง่าย เพราะซื้อกันเป็นประจํา และไม่ซื้อเป็นจํานวนมาก ลด
ปัญหาการแย่งวัสดุกัน ปัญหาการขาดแคลนวัสดุจึงทําได้ยาก
4. เนื่องจากเป็นลูกค้าเฉพาะกลุ่ม จึงมีความสั มพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีความใกล้ชิดลูกค้ารู้
และทราบการเปลี่ยนแปลงในรสนิยม ความชอบของลูกค้าได้ง่ายกว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่ ดังนั้น การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ของลูกค้า บริษัทสามารถปรับรับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆได้ทันตามเวลา และ
ความต้องการได้ดี
ข้อเสียเปรียบของกลยุทธ์ที่เน้นกลุ่มลูกค้า
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1. เนื่องจากกลุ่มลูกค้านี้เป็นกลุ่มลูกค้าเฉพาะ จึงมีคู่แข่งสนใจง่ายขึ้น เพราะเป็นกลุ่ม
ลูกค้าที่มีศักยภาพทําให้คู่แข่งพัฒนากลยุทธ์เข้ามาแข่งขันได้ง่าย
2. ตลาดที่เ น้นเฉพาะกลุ่ มลู กค้ า จะมีค วามเชี่ ยวชาญแต่เ รื่อ งนั้นๆ เมื่อ รสนิ ยมของ
ผู้บริโภคเปลี่ยนไปมาก ก็ปรับตัวยาก เพราะได้ลงทุนไปกับเครื่องมือ เครื่องจักรจักรนั้นๆมาก
แล้ว และไม่เชี่ยวชาญกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
3. ตลาดที่เน้นกลุ่มลูกค้า เป็นตลาดไม่ใหญ่มีส่วนแบ่งตลาดไม่มาก เมื่อเทียบกับตลาด
ใหญ่ ดัง นั้น ถ้ าจะยึ ดตลาดกลุ่ มนี้ ใ ห้ ได้ ต้อ งมีก ารพัฒ นาสมรรถนะ และการทํา งานบริห าร
คุณภาพอย่างต่อเนื่องซึ่งต้องลงทุนสูงอยู่ตลอดเวลา
กลยุทธ์ระดับหน้าที่(Functional-Level Strategy)
แนวคิดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
อนิวัส แก้วจํานง (2551: 131-134) กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Strategy) หรือกล
ยุทธ์ ระดับปฎิบัติก าร หมายถึ ง วิธี การหรือ รูปแบบที่อ งค์ การนําไปใช้ใ นการดําเนินงานของ
องค์การโดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกกิจกรรมการ
ดําเนินงานของหน่วยต่างๆภายในองค์การโดยต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
จึงกล่าวได้ว่าการกลยุทธ์ระดับหน้าที่เป็นการกลยุทธ์ระดับฝ่ายงานหรือหน่วยงานทางธุรกิจของ
องค์การในด้านต่างๆ เช่น ด้านการผลิตและดําเนินงาน ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัด
ทรัพยากรมนุษย์และด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
การวางแผนกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับกลาง โดย
อาจดําเนินการร่วมกับผู้บริหารระดับสูงหรือผู้บริหารระดับต้นก็ได้โดยร่วมกันกําหนดแผนการ
ดําเนินงานของหน่วยงานภายในองค์การเพื่อให้เกิดการทํางานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันโดยต้องระลึกเสมอว่ากลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่ถูกต้องและเหมาะสมจะต้องมีส่วนสนับสนุน
กลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์การ
โดยทั่วไปผู้บริหารจะนํากลยุทธ์ระดับหน้าที่ไปใช้เพื่อให้การแข่งขันกับคู่แข่งขัน กลยุทธ์
ระดับหน้าที่จึงเป็นกลยุทธ์ที่ช่ว ยเสริมและสนับสนุนให้กุล ยุทธ์ ระดับธุ รกิจและกลยุทธ์ ระดับ
องค์กรสามารถบรรลุทิศทาง (Direction) ที่องค์กรกําหนดได้ ผู้บริหารที่ทําหน้าที่ในการกําหนด
กลยุทธ์ ระดับหน้าที่จึงต้อ งรู้ว่าควรจะดําเนินการด้ว ยวิธี การใดเพื่อ ให้แต่ล ะกิจกรรมภายใน
องค์การสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก่อนที่จะมีการกําหนด
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ผู้บริหารต้องทําความเข้าใจก่อนว่ากลยุทธ์ระดับหน้ าที่มีความสําคัญและมี
ส่วนในการนําพาองค์กรไปสู่การบรรลุผลสําเร็จอย่างไร
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ปัจจัยนาเข้า

กลยุทธ์ระดับหน้าที่

ผลผลิต

ภาพแสดงความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในองค์กร
จากภาพ แสดงความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินกิจกรรมในองค์การ โดยพบว่ากิจกรรม
ในองค์กรมีความเกี่ยวข้องกับ 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กลยุทธ์ระดับหน้าที่และผลผลิต การ
ดําเนินกิจกรรมให้บรรลุผลสําเร็จได้องค์ก รต้องดําเนินการจัดหาปัจจัยนําเข้าซึ่งเป็นทัพยากร
ต่างๆ จํานวนมากมาประกอบเข้าด้วยกัน ได้แก่ แรงงาน วัตถุ ดิบ อุปกรณ์และเงินทุน เป็นต้น
ทรัพยากรถูกนํามาประกอบเข้าด้วยกันและจะต้องผ่านกระบวนการปรับเปลี่ ยนให้กลายเป็น
ผลผลิ ต ตามที่ อ งค์ ก รต้ อ งการ กระบวนการดั ง กล่ า วเป็ น การกํ า หนดกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ หน้ า ที่ ที่
เหมาะสมและนําไปใช้ในการปฏิบัติ การนํากลยุทธ์ระดับหน้าที่ไปปฏิบัติจะทําให้องค์ก รได้รับ
ผลผลิตในรูปสินค้าหรือบริการตามที่ต้องการ ทั้งนี้ ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความ
รุนแรงผู้ บริหารจําเป็นต้อ งถ่ ายโอนความคิ ดเพื่อกําหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ที่เหมาะสมและ
สามารถนําไปปฏิบัติได้เป็นผลสําเร็จ กลยุทธ์ระดับหน้าที่จึงต้องครอบคลุมหน่วยงานในระดับ
ปฏิบั ติก ารภายในองค์ ก าร ได้ แ ก่ หน่ว ยงานการผลิ ต การเงิน การจัดการทั พยากรมนุษ ย์
การตลาด และการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น
กลยุทธ์ระดับหน้าที่จะเป็นการมุ่งไปที่กิจกรรมหรือการดําเนินงานต่างๆ อย่างถูก ต้อง
และเหมาะสม ในภาพรวมจะพบว่ากลยุทธ์ ระดับหน้าที่จะถู กกําหนดขึ้นมาให้ส อดคลองและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์กร ตัวย่างกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกลยุทธ์ระดับหน้าที่ ดังนี้
1. ด้ า นการจั ด การ (Management) เป็ น การนํ า หลั ก การจั ด การมาใช้ เ พื่ อ ให้ ก าร
ดําเนินงานที่เกี่ ยวเนื่องกั บการผลิต และสามารถปฏิบัติการในองค์ ก รได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
หลักการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์ก ร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การนําและการ
ควบคุม รวมถึงเทคนิคในการจัดการอื่นๆ ที่เหมาะสมในแต่ละองค์การ
2. ด้านการออกแบบ (Design) โดยเฉพาะการออกแบบการดําเนินงาน(Operations
Design) เป็นการนําแนวคิดและวิธี การปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกิจกรรมในองค์การมา
พิจารณาและร่วมกันกําหนดรูปแบบกิจกรรมเหล่านั้นให้มีความเหมาะสม ปัจจัยที่ผู้ออกแบบ
ต้องคํานึง ได้แก่ ต้นทุน ความรวดเร็ว ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความพึงพอใจของลูกค้า
เป็นต้น การออกแบบการดํา เนินงานโดยทั่วไปจําเป็นต้องพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) ได้แก่ Computer-aided Design, Flexible Manufacturing Systems
และ Manufacturing-CAD & CAM เป็นต้น
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3. ด้ า นเทคนิ ค (Techniques) เป็ น การมุ่ ง เน้ น กิ จ กรรมด้ า นคุ ณ ภาพและการเพิ่ ม
ผลผลิตเป็นหลักโดยพยายามก่อให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพและผลิตเพิ่มขึ้นด้วยต้นทุนต่ํา ได้แก่
การจัดการคุณภาพ (Total Quality Management) เทคนิคการวัดผลิตภาพ ( Techniques for
Measuring Productivity) เทคนิคสําหรับการวัดคุณภาพ (Techniques for Measuring Quality)
และการรับประกันคุณภาพการควบคมคุณภาพ (Quality Assurance and Quality Control) เป็น
ต้น ทั้งนี้ผู้บริหารต้องรู้ว่าเทคนิคด้านคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตควรดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากระดับล่างสุดขึ้นไปจนถึงระดับบนสุดขององค์การ
กล่าวโดยสรุป กลยุ ทธ์ ระดั บหน้า ที่หรือ กลยุทธ์ ร ะดับปฏิบัติ การมุ่งเน้นในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารขององค์ ก ารเพื่ อ ให้ มี
ความสามารถในการสนับสนุนกลยุทธ์ ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับองค์ก ร การจัดการสมัยใหม่
ในปัจจุบันได้มีความพยายามมุ่งสู่การจัดการที่มีระดับชั้นของสายการบังคับบัญชาที่น้อยลงนั้น
คือการกําหนดให้ผู้บริหารระดับสูงมีเพียง 2 ‟ 3 ระดับทําให้ผู้บริหารในระดับที่ต่ํากว่าได้รับ
โอกาสในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์มากขึ้นโดยสามารถใช้เครื่องมือและเทคนิค
ในการจัดการได้อย่างเต็มความสามารถ กลยุทธ์ระดับหน้าที่จึงได้รับการยอมรับโดยทั่วไปว่า มี
ความสําคัญในเชิงการจัดการ สําหรับแนวคิดกลยุทธ์ระดับหน้าที่จะถูกกําหนดขึ้นตามกิจกรรม
ต่างๆ ที่องค์กรได้กําหนดขึ้นเพื่อให้องค์ก รสามารถดําเนินงานได้บรรลุผลสําเร็จตามแผนงาน
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนด
การวัดผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard)
โรเบิร์ต แค็ปแลน (Robert S. Kaplan) และ เดวิด นอร์ตัน (David P. Norton) ได้
ทําการศึกษาและพัฒนาหลักการของ การวัดผลองค์กรแบบสมดุลขึ้น แนวคิดนี้ได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย และแตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง (ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล, ม.ป.ป.: 143146)
การวัดผลแบบสมดุล (Balanced Scorecard หรือ BSC) เป็นเครื่องมือในการบริหารผล
การดําเนินงาน ที่ช่วยแปลทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรออกมาเป็นตัววัด โดยแทนที่จะวัดด้วย
มุมมองทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีต ก็ได้เ พิ่มมุมมองขึ้นมาอีกรวมเป็น 4
มุมมอง ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และพัฒนา
โดยในแต่ละมุมมอง จะต้องคํานึกถึงความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย
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มุมมองด้าน
การเงิน

มุมมองด้าน
ลูกค้า

ทิศทาง
และกลยุทธ์

มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน

มุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนา
รูป มุมมอง 4 ด้านของ Balanced Scorcard
ที่มา : แผนกลยุทธ์ กุญแจสู่ความสําเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ.
อย่ า งไรก็ ดี เนื่ อ งจากในปัจ จุ บัน การมีค วามรั บผิ ด ชอบต่อ สั งคมขององค์ กร ได้ รั บ
ความสําคัญมากขึ้น จึงอาจมีการเพิ่มมุมมองด้านสังคมเข้าไปใน BSC ด้วยเป็นด้านที่ 5 ก็ได้
 มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective)เช่น รายได้, ผลกําไร, ผลตอบแทนจาก
การลงทุน, การเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่องในระยะยาว, ต้องการส่วนแบ่งตลาด เป็น
ต้น
 มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective)เช่น พัฒนาคุณภาพสินค้า , ปรับปรุงการ
ให้บริการ, รักษาความสัมพันธ์ลูกค้า เป็นต้น
 มุมมองด้า นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เช่น ปรั บปรุ ง
กระบวนการทํางานให้เร็วขึ้น, เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต , เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์,
ลดต้นทุน เป็นต้น ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของห่วงโซ่คุณค่าขององค์กร
 มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) เช่น เพื่อสร้าง
นวัตกรรม, พัฒนาบุคคลากร, สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และประสานงาน,
นําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับองค์กร เป็นต้น ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อสร้า งความสามารถ
ในการแข่งขันในระยะยาว
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2.4 กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย ( STP Strategy : Segmentation , Targeting ,
Positioning)
ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล (ม.ป.ป.: 110-115) ในการทําการตลอดสินค้าหรือบริการใดๆ
เราจะมีการกําหนดส่วนตลาดเป้าหมายที่ชัดเจน เพราะผู้บริโภคหรือองค์กรแต่ละกลุ่มย่อมมี
ความต้องการและพฤติกรรมแตกต่างกันไป โดยทั่วไปองค์กรของเราย่อมไม่อาจตอบสนองความ
ต้องการในทุกส่วนตลาดหรือทุกตลาดได้ดีทั้งหมด จึงจําเป็นต้องเลือกแข่งขันในตลาดเป้าหมาย
ที่องค์ก รมีความชํานาญหลั ก และในส่ว นตลาดที่เ ราเข้าไปแข่งขั นนั้นๆ เราจะต้องมีการวาง
ตําแหน่งทางการตลาดของสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อให้สามารถสื่อสารคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการไปสู่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน
ด้วยเหตุนี้ จึงมีปัจจัยที่นักการตลาดจะต้องพิจารณาอยู่ 3 ด้านหลัก ได้แก่ การแบ่งส่วน
ตลาด การกําหนดตลอดเป้าหมาย และการวางตําแหน่งทางการตลาด ซึ่งการกําหนดกลยุทธ์ทั้ง
3 ด้านนี้เรียกว่า กลยุทธ์การตลาดเป้าหมาย ( STP Strategy )
1. การแบ่งส่วนตลาด( Segmentation Strategy )
คือ การกําหนดตลาดออกเป็นส่วนๆ (Segment) ตามลักษณะของกลุ่มผู้บริโภคหรือ
องค์กรที่
เหมือ นกั น มีค วามต้ อ งการคล้ ายกัน และจะมีป ฏิ กิ ริย าตอบสนองต่ อ ส่ ว นประสมการตลาด
(Marketing Mix) ชุดเดียวกันในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้เห็นโอกาสที่มีอยู่ในแต่ละตลาดและ
สามารถเลือกตลาดเป้าหมายที่เหมาะสมกับความเชี่ยวชาญขององค์กรได้
- การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค
การแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค อาจพิจารณาได้จากตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง หรือหลายตัว
แปรต่อไปนี้รวมกัน คือ
 ภูมิศาสตร์ เช่น ในเมือง ภาคกลาง จังหวัดที่มีจํานวนประชากร 1 ล้านคนขึ้นไป
ฯลฯ
 ประชากรศาสตร์ เช่ น ช่ ว งอายุ เพศ สถานภาพสมรส ขนาดครอบครั ว
การศึกษา อาชีพ รายได้ ฯลฯ
 จิตวิทยา เช่น ระดับชั้นทางสังคม วิถีการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ ฯลฯ
 พฤติกรรม เช่น สถานะการเป็นลูกค้า ความถี่ของการซื้อ ประโยชน์ที่ผู้บริโภค
ต้องการ ความภักดีต่อแบรนด์ ฯลฯ
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- การแบ่งส่วนตลาดองค์กร
การแบ่งส่วนตลาดองค์กร อาจพิจารณาจากตัวแปรต่อไปนี้หรืออาจใช้เกณฑ์เฉพาะที่
เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการอื่นๆก็ได้ เช่น
 ประชากรศาสตร์ เช่ น อุ ต สาหกรรม ขนาดขององค์ ก ร ที่ ตั้ ง ฯลฯ เช่ น การ
แบ่ ง เป็ น องค์ ก รเอกชน หน่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ และสถานบั น
การศึกษา เป็นต้น
 ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งาน เช่ น เทคโนโลยี ขี ด ความสามารถว่ า ต้ อ งการความ
ช่วยเหลือมากน้อยเพียงใด ฯลฯ
 วิ ธี จั ด ซื้ อ เช่ น นโยบายการจั ด ซื้ อ หน่ ว ยงานจั ด ซื้ อ เป็ น แบบรวมศู น ย์ ห รื อ
กระจายอํานาจ ฯลฯ
 สถานการณ์ เช่น ความเร่งด่วน ขนาดคําสั่งซื้อ ฯลฯ
 ลักษณะเฉพาะ เช่น บางองค์ก รต้อ งการความมั่นคงของการให้บ ริการสูง โดย
ยินดีจ่ายแพงกว่า บางองค์กรอาจเลือกจากราคาเป็นหลัก
การแบ่งส่วนตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ
การแบ่งส่วนตลาดที่ดีเหมาะสมจะมีลักษณะดังนี้
 วัดในเชิงปริมาณได้ (Measurable) : ว่าขนาด อํานาจซื้อของแต่ละส่วนตลาด
เป็นอย่างไร
 เข้าถึงได้ (Accessible) : สามารถกระจายสินค้าหรือบริการลงสู่ตลาดนั้นได้
 ขนาดใหญ่พอ (Substantial) : มีขนาดและความต้องการซื้อมากพอที่จะทําการ
ได้
 สร้างความแตกต่างได้ (Differentiable) : เพื่อให้ลูกค้าเห็นคุณค่าของสินค้าหรือ
บริการของเราที่แตกต่างจากคู่แข่งได้
 ดําเนินการได้ (Actionable) : สามารถจูงใจตลาดได้
2. การกาหนดตลาดเป้าหมาย (Targeting Strategy)
เมื่อแบ่งส่วนตลาดแล้ว เราจะสามารถประเมินศักยภาพของแต่ละส่วนตลาดได้ว่า ส่วน
ตลาดใดที่มี
โอกาสทางการตลาดที่องค์กรของเราสามารถตอบสนองความต้องการได้ เพื่อเลือกเป็นตลาด
เป้าหมาย (Target Market Segment)
- การประเมินส่วนตลาด
การประเมินส่วนตลาด สามารถใช้ 2 หลักเกณฑ์ต่อไปนี้
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ความน่าสนใจของส่วนตลาด : พิจารณาจากขนาด การเติบโต มีกําไรได้ การ
ประหยัดจาดขนาด และความเสี่ยง
 วั ต ถุ ประสงค์ ทรัพ ยากร และความสามารถของบริษั ท : ว่ าสอดคล้ อ งและ
สามารถตอบสนองความต้องการของส่วนตลาดได้ดีเพียงใด
- การเลือกส่วนตลาด
จากผลการประเมินส่วนตลาดข้างต้น เราสามารถเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมกับความ
เชี่ยวชาญของ
องค์กรได้ใน 4 วิธี คือ
 การตลาดมวลชน (Mass Marketing) โดยมองตลาดทั้งหมดไม่แตกต่างไม่แบ่ง
ส่วน ใช้ประสมทางการตลาดชุดเดียว
 การตลาดแตกต่าง (Differentiated Marketing) โดยมองแต่ละส่วนตลาดต่างกัน
และใช้ส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน สําหรับแต่ละส่วนตลาด
 การตลาดเฉพาะส่วน (Niche Marketing) โดยเลือกแข่งขันในตลาดเฉพาะส่วน
ที่องค์กรเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด วิธีนี้มัก
เป็นวิธีที่องค์กรขนาดเล็กใช้แข่งขันกับองค์กรขนาดใหญ่
 การตลาดจุ ล ภาค (Micro
Marketing) เพื่ อ ตอบสนองลู ก ค้ า รายบุ ค คล
(Individual Marketing หรือ One-to-One Marketing) เช่น ร้านตัดเสื้อ เป็นต้น
3. การวางตาแหน่งทางการตลาด (Positioning Strategy)
เป็นการวางตําแหน่งสินค้าหรือบริการของเราในใจของลูกค้า ให้มีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนจากของคู่แข่ง ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเทียบนาฬิกาโรเล็กซ์กับคาสิโอ โรเล็กซ์ จะเหนือกว่าคาสิโอด้าน
ความหรูหราแต่จะด้อยกว่าคาสิโอด้านราคา


คุณค่าในสายตาของลูกค้า จะเกิดจากความแตกต่างในด้านต่างๆ ดังนี้




คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์: เช่น ประโยชน์ ความสามารถ คุณภาพ รูปแบบ ความ
น่าเชื่อถือ ฯลฯ
คุณค่าด้านบริการ : เช่น ความรวดเร็ว การรับประกัน มีบริการตลอด 24
ชั่วโมง มีบริการจัดส่งและติดตั้ง บริการหลังการขาย ฯลฯ
คุณค่าด้านช่องทาง : หาซื้อได้ง่าย สะดวกในการซื้ออะไหล่ มีศู นย์บริการ
หลายแห่ง ฯลฯ
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คุณค่าด้านบุคลากร : บุคลากรมีประสบการณ์ ความชํานาญ มีมนุษยสัมพันธ์
ดี ดูแลเอาใจใส่ลูกค้าดี ฯลฯ
คุณค่าด้านภาพลักษณ์ : ส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้ใช้ ใช้แล้วภูมิใจ ดูดี มี
รสนิยม ฯลฯ

2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดบริการ
วีรพงษ์ เฉลิมวิระรัตน์ (2542. หน้า 7) ได้ให้ความหมายของการบริการว่าเป็นสิ่งที่จับ
สัมผัสแตะต้องได้ยากและเป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปได้ง่ายบริการจะได้รับการทําขึ้น (โดย/จาก
บริการ) และส่งมอบสู่ผู้รับบริการ (ลูกค้า) เพื่อใช้สอยบริการนั้นๆโดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะ
ทันทีทันใดที่มีการให้บริการนั้น
จิตตินันท์ เดชะคุปต์(2549. หน้า 7) ได้ไว้กล่าวว่าการบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนแต่เป็น
กระบวนการหรื อ กิ จ กรรมต่ า งๆที่เ กิ ด ขึ้ นจากการปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งผู้ ที่ ต้อ งการใช้ บ ริ ก าร
(ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับบริการ) กับผู้ให้บริการ (เจ้าของกิจการ/พนักงานงานบริการ/ระบบการ
จัดการบริการ) หรือในทางกลับกันระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการในอันที่จะตอบสนองความ
ต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุผลสําเร็จความแตกต่างระหว่างสินค้าและการบริการต่างก็
ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อโดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการกระทํา ที่
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันนําไปสู่ความพึงพอใจที่ได้รับบริการนั้นในขณะนี้ธุรกิจ
ทั่ ว ไปมุ่ ง ขายสิ น ค้ า ที่ ลู ก ค้ า ชอบและทํ า ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจที่ ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ของสิ น ค้ า นั้ น
สุมนา อยู่โพธิ์ (2544. หน้า 6) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริการหมายถึงกิจกรรม
ประโยชน์หรือความพอใจซึ่งได้เสนอเพื่อขายหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นรวมกับการขายสินค้า
คริสโตเฟอร์เอช เลิฟล็อค และ ลอเรนไรท์ (2546. หน้า 4) ได้ให้ความหมายการบริการ
2 อย่างดังนี้
„ บริการเป็นปฏิกิ ริยาหรือการปฏิบัติงานที่ฝ่ายหนึ่งเสนอให้กับฝ่ายอื่นแม้ว่ากระบวนการ
(Process) อาจผูกพันกับตัวสินค้าก็ตามแต่ปฏิบัติการก็เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้และไม่
สามารถครอบครองได้
„ บริการเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างคุณค่าและจัดหาคุณประโยชน์ (Benefits) ให้แก่ลูกค้า
ในเวลาและสถานที่ เ ฉพาะแห่ ง อั น เป็ น ผลมาจากการที่ ผู้ รั บ บริ ก ารหรื อ ผู้ แ ทนนํ า เ อาความ
เปลี่ยนแปลงมาให้
วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ (2546. หน้า 15) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริการหมายถึง
กิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อให้แก่สมาชิกตามความสามารถและหน้าที่ของแต่ละ
หน่ว ยงานโดยอาศัยความต้อ งการของสมาชิกที่ได้รับบริการจากหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้อ งเป็น
แนวทางในการดําเนินโครงการในระยะต่อไปพร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่สมาชิก

49

วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์ (2548. หน้า 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการบริการหมายถึง
การกระทํ าพฤติก รรมหรือ การปฏิบัติ การที่ฝ่ า ยหนึ่งเสนอให้อีก ฝ่ ายหนึ่ง โดยกระบวนการที่
เกิดขึ้นนั้น
อเนก สุวรรณบัณฑิต (2548. หน้า 18) Lehtinen ให้คํานิยามว่าการบริการหมายถึง
กิจกรรมหนึ่งหรือชุดของกิจกรรมหลายอย่างที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือวัตถุ
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจการบริการรวมถึงการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริการ
ที่มา: อเนก สุวรณบัณฑิต , ภาสกร อดุลพัฒนกิจ (2548 หน้า 21 ‟ 22)
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2549. หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริการหมายถึง
กิจกรรมของกระบวนการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน (Intangible goods) ของธุรกิจให้กับ
ผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนําไปสู่
ความพึงพอใจได้
ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2546. หน้า 12) ในปัจจุบันการบริการเข้ามามีบทบาทต่อ
ชีวิตประจําวันและบุคคลได้จ่ายเงินเป็นจํานวนมากเพื่อการบริการประมาณได้ว่าค่าใช้จ่ายใน
การซื้อสิ นค้ าและบริก ารทุก วันนี้จะเป็นค่ าบริการประมาณร้อยละ 45 และมีผู้ ให้นิยาม
ความหมายของการบริการไว้ดังนี้
จินตนา บุญบงการ (2539. หน้า 15) ได้ให้ความหมายของการบริการว่าเป็นสิ่งจับต้อง
สัมผัสแตะต้อ งอาศัยได้ยากและเสื่อมสู ญสภาพไปได้ง่ายบริการจะทําขึ้นทันทีและส่งมอบให้
ผู้รับบริการทันทีหรือเกือบจะทันทีดังนั้นการบริการจึงเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการ ส่ง
มอบบริการจากผู้ ใ ห้ไ ปยังผู้รับ บริการไม่ใ ช่สิ่ งที่จับต้อ งได้ชัดเจนแต่อ อกมาในรูปของเวลา
สถานที่รูปแบบและที่สํ าคั ญ เป็นสิ่ งที่เ อื้อ อํานวยทางจิต ใจทําให้เ กิดความพึงพอใจคํ าว่าการ
บริ ก ารตรงกั บ ภาษาอั งกฤษว่ า SERVICE ซึ่ง ถ้ าหากหาความหมายดี ๆ ให้กั บ อัก ษร
ภาษาอังกฤษ 7 ตัวนี้อาจได้ความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักการปฏิบัติได้ตาม
ความหมายของอักษรทั้ง 7 นี้คือ
S = Smiling & Sympathy ยิ้มแย้มและเอาใจเขามาใส่ใจเราเห็นอกเห็นใจต่อความลําบากยุ่งยาก
ของผู้มารับการบริการ
E = Early Response ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
R = Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ
V = Voluntariness Manner การให้บริการที่ทําอย่างสมัครใจเต็มใจทําไม่ใช่ทํางานอย่างเสีย
ไม่ได้
I = Image Enhancing การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริการและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
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C = Courtesy ความอ่อนน้อมอ่อนโยนสุภาพมีมารยาทดี
E = Enthusiasm ความกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นขณะให้บริการและให้บริการมากกว่า
ผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547. หน้า 18) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่ากิจกรรม
ของกระบวนการที่ส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน(Intangible Good) ของธุรกิจให้กับผู้รับบริการโดย
สินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะต้องตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการจนนําไปสู่ความพึงพอใจได้
ยาก
วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์(2543. หน้า 6-7) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่าเป็น
กระบวนการหรือ กระบวนกิ จกรรมในการส่ งมอบบริการจากผู้ ให้บริการ (บริกร) ไปยัง
ผู้รับบริการ (ลูกค้า) หรือผู้ใช้บริการโดยบริการเป็นสิ่งที่จับสัมผัสหรือแตะต้องได้ยากแต่เป็นสิ่งที่
สูญสลายได้ง่ายบริการจะได้รับการทําขึ้นโดยบริกรและจะส่งมอบสู่ผู้รับบริการ(ลูกค้า) เพื่อใช้
สอยบริการนั้นๆโดยทันทีหรือในเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการให้บริการหรือเกิดการบริการขึ้น
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541. หน้า 142) ได้ให้ความหมายของการบริการว่าเป็น
กิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจที่สนองความต้องการของลูกค้า
Kotler (1997.p.611) ได้จํากัดความของการบริการไว้ดังต่อไปนี้การบริการเป็นการ
แสดงหรื อ สมรรถนะที่ ห น่ ว ยงานหนึ่ ง ๆสามารถเสนอให้ กั บ อี ก หน่ ว ยงานอั น เป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี
รูปลักษณ์อย่างเป็นแก่นสารและไม่มีผลลัพธ์ในสภาพความเป็นเจ้าของในสิ่งใดโดยที่การผลิต
อาจจะไม่ถูกผูกมัดกับผลิตภัณฑ์กายภาพ
ฉัตรยาพร เสมอใจ (2547. หน้า 14) ได้ให้ความหมายของการบริการไว้ว่า การบริการ
(Service) หมายถึงกิจกรรมประโยชน์หรือความพึงพอใจที่จัดทําเพื่อเสนอขายหรือกิจกรรมที่
จัดทําขึ้นรวมกับการขายสินค้า
2.6 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P's Service Marketing Mix)
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 212) ได้กล่าวถึงส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
บริการ (Marketing Mix) หรือ 7P’s ซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ การส่งเสริม
การตลาด บุคคลหรือ พนักงาน ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บริการไว้ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)เป็นสิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
ให้เกิดความพึงพอใจซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายนั้นอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึง
ประกอบด้ ว ย สิ น ค้ า บริ ก าร ความคิ ด สถานที่ องค์ ก ร หรื อ บุ ค คลผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต้ อ งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถ
ขายได้
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2. ราคา (Price) คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็นต้นทุนของลูกค้าซึ่งผู้บริโภคนั้น
จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าสินค้าหรือบริการกับราคาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคาก็จะมีการตัดสินในซื้อมากกว่า
3. สถานที่ (Place) ที่ตั้งของผู้ให้บริการและความยากง่ายในการเข้าถึงเป็นอีกปัจจัยที่
สําคัญของการตลาดบริการทั้งนี้ความยากง่ายในการเข้าถึงบริการมิใช่แต่เฉพาะการเน้นทาง
กายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการติดต่อสื่อสารดังนั้นประเภทที่ให้บริการจะต้องครอบคลุมเพราะ
เป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการเข้าถึงบริการอีกด้วย
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)เป็นการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่าง
ผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อการติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายและ
ติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คนโดยการใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่สําคั ญเช่นการโฆษณาการ
ขายโดยใช้พนักงานการส่งเสริมการขายการให้ช่วยและการประชาสัมพันธ์การตลาดทางตรงเป็น
ต้น
5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน (Employees)ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกการ
ฝึก อบรมการจูงใจเพื่อ ให้ สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือ คู่แข่งขัน
พนั ก งานต้ อ งมี ค วามสามารถมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ส ามารถตอบสนองต่ อ ลู ก ค้ า มี ค วามริ เ ริ่ ม มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กับบริษัทได้
6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จะต้องทําการสร้างคุณภาพโดยรวม
ให้ กั บบริษัทเช่นรูปแบบในการให้บริการเพื่อ สร้างคุ ณค่าให้กับ ลูกค้ าไม่ว่าจะเป็นด้านความ
สะอาดความรวดเร็วหรือผลประโยชน์อื่นๆเป็นต้น
7. กระบวนการ (Process)เป็นการส่งมอบคุณภาพโดยการให้บริการกับลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็วและประทับใจลูกค้า
ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 63-79) ได้อธิบายถึง ส่วนประสมทางการตลาดของการ
บริการ(Marketing mix) ไว้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดของการบริการนั้นประกอบด้วย 7 P’s
ดังนี้
1. ผลิตภั ณ ฑ์ (Product : P1) การบริการนั้ นเป็นผลิ ต ภัณฑ์อ ย่างหนึ่ง แต่เ ป็ น
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีตัวตน (Intangible product) ไม่สามารถจับต้องได้ มีลักษณะอาการนาม ไม่ว่า
จะเป็น ความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตั ว ความสบายใจ การให้ค วามเห็น การให้
คําปรึกษา เป็นต้น
บริการจะต้องมีคุณภาพเช่นเดียวกับสินค้า แต่คุณภาพของบริการจะต้องประกอบมา
จากหลายปัจจัยที่ประกอบกัน เช่น ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของพนักงาน ความ
ทันสมัยของอุปกรณ์ ความรวดเร็วและต่อเนื่องของขั้นตอนการส่งมอบบริการ ความสวยงามของ
อาคารสถานที่รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน เป็นต้น

52

2. ราคา (Price : P2) ราคาเป็นสิ่งที่กําหนดรายได้ของกิจการ กล่าวคือ การตั้งราคาสูง
ก็จะทําให้ธุรกิจมีรายได้สูงขึ้น การตั้งราคาต่ําก็จะทําให้รายได้ของธุรกิจนั้นต่ํา ซึ่งอาจจะนําไปสู่
ภาวะขาดทุนได้ อย่างไรก็ตามก็มิได้หมายความว่าธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาได้ตามใจชอบ ธุรกิจ
จะต้องอยู่ในสภาวะของการมีคู่แข่งหากตั้งราคาสูงกว่าคู่แข่งมาก แต่บริการของธุรกิจนั้นไม่ได้มี
คุณภาพสูงกว่าคู่แข่งมากเท่ากับราคาที่เพิ่ม ย่อมทําให้ลูกค้าไม่มาใช้บริการกับธุรกิจนั้นต่อไป
หากธุรกิจตั้งราคาต่ําก็จะนํามาสู่สงครามราคา เนื่องจากคู่แข่งรายอื่นสามารถลดราคาตามได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย (Place : P3) ในการให้บริการนั้น สามารถให้บริการผ่าน
ช่องทางการจัดจําหน่ายได้ 4 วิธีคือ
3.1 การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) การให้บริการแบบนี้เป็นแบบที่ทํากันมานาน เช่น
ร้านตัดผม ร้านซักรีด ร้านให้บริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดยร้านประเภทนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ทําให้ผู้รับบริการและผู้ให้บริการมาพบกัน ณ สถานที่แห่งหนึ่งโดยการเปิดร้านค้าขึ้นมา
3.2 การให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ การให้บริการแบบนี้
เป็นการส่งพนักงานไปให้บริการถึงที่บ้านลูกค้าหรือสถานที่อื่นตามความสะดวกของลูกค้า เช่น
การบริการจัดส่งอาหารตามสั่ง การให้บริการส่งพยาบาลไปดูแลผู้ป่วย เป็นต้น การให้บริการ
แบบนี้ธุรกิจไม่ต้องมีการจัดตั้งสํานักงานที่หรูหราหรือการเปิดเป็นร้านค้าให้บริการ
3.3 การให้ บริ ก ารผ่ านตั วแทน การให้ บริ ก ารแบบนี้ เ ป็ น การขยายธุ ร กิจ ด้ ว ยการ
ขายเฟรนไชส์ หรือการจัดตั้งตัวแทนในการให้บริการ เช่น แมคโดนัลด์ หรือ เคเอฟซี ที่ขยาย
ธุรกิจไปทั่วโลก บริษัทการบินไทยขายตั๋วเครื่องบินผ่านบริษัทท่องเที่ยว เป็นต้น
3.4 การให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแบบนี้เป็นบริการที่ค่อนข้าง
ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีมาช่วยลดต้นทุนจากการจ้างพนักงาน เพื่อทําให้การบริการเป็นไปได้
อย่างสะดวกและทุก วันตลอด 24 ชั่ว โมง เช่น การให้บริการผ่านเครื่อ งเอทีเอ็ม เครื่อ งแลก
เงินตราต่างประเทศ เก้าอี้นวดอัตโนมัติ เป็นต้น
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion : P4) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะ
มีความคล้ายกับธุรกิจขายสินค้า กล่าวคือ การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําได้ในทุก
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การให้ข่าว การลดแลกแจกแถม การตลาด
ทางตรงผ่านสื่อต่างๆ ซึ่งการบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับสูง ต้องอาศัยการประชาสัมพัน ธ์
ช่วยสร้างภาพลักษณ์ ส่วนการบริการที่ต้องการเจาะลูกค้าระดับกลางและระดับล่างซึ่งเน้นราคา
ค่อนข้างต่ํา ต้องอาศัยการลดแลกแจกแถม เป็นต้น
5. พนักงาน (People : P5) พนักงานจะประกอบด้วยบุคคลทั้งหมดในองค์กรที่
ให้ บริก ารนั้น ซึ่งจะรวมตั้งแต่เ จ้าของและผู้ บริห าร พนั กงานในทุกระดับ ซึ่ง บุค คลดั งกล่ า ว
ทั้งหมดมีผลต่อคุณภาพของการให้บริการ
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เจ้าของและผู้บริหาร มีส่วนสําคัญอย่างมากในการกําหนดนโยบายในการให้บริการ การ
กําหนดอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับ กระบวนการในการให้บริการ
รวมถึงการแก้ไขปรับปรุงการให้บริการ
พนักงานผู้ให้บริการเป็นบุคคลที่ต้องพบปะและให้บริการกับลูกค้าโดยตรง และพนักงาน
ในส่วนสนับสนุนก็จะทําหน้าที่ให้การสนับสนุนงานด้านต่างๆ ที่จะทําให้การบริการนั้นครบถ้วน
สมบูรณ์
6. กระบวนการให้บริการ (Process : P6)กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสําคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานที่มีประสิทธิภาพหรือเครื่องมือทันสมัยในการ
ทําให้เกิดกระบวนการที่สามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากการให้บริการโดยทั่วไป
มักจะประกอบด้วยหลายขั้นตอน ได้แก่ การต้อนรับ การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น การให้บริการ
ตามความต้องการ การชําระเงิน เป็นต้น ซึ่งในแต่ละขั้นตอนต้องประสานเชื่อมโยงกันอย่างดี
หากมีขั้นตอนใดไม่ดีแม้แต่ขั้นตอนเดียวย่อมทําให้การบริการไม่เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า
7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence : P7) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเอทีเอ็ม
เคาน์เตอร์ให้ บริก าร การตกแต่งสถานที่ ล็อ บบี้ ลานจอดรถ สวน ห้องน้ํา การตกแต่ง ป้าย
ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มต่างๆ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพ
ของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกใช้
บริการ ดังนั้น สิ่งแวดล้อมทางกายภาพยิ่งดูหรูหราและสวยงามเพียงใดบริการน่าจะมีคุณภาพ
ตามด้วย
2.7 แนวคิดด้านผู้บริโภค และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ความหมายของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2535: 54) ได้กล่าวว่าผู้บริโภคหรือผู้บริโภคคนสุดท้ายหมายถึงผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการขั้นสุดท้ายหรืออาจหมายถึงผู้ที่ซื้อสินค้าไปเพื่อใช้ส่วนตัวและครอบครัว
หรือการใช้ขั้นสุดท้ายสําหรับตลาดสินค้าบริโภค
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 30) ได้ให้ความหมายว่าผู้บริโภคหมายถึงผู้ที่มีความต้องการ
ซื้อ มีอํานาจซื้อทําให้เกิดพฤติกรรมการซื้อและพฤติกรรมการใช้
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543: 7) ได้กล่าวว่าผู้บริโภคคือบุคคลต่างๆที่มีความสามารถใน
การซื้อหรือทุกคนที่มีเงินโดยสรุปผู้บริโภคหมายถึงคนที่มีความสามารถในการซื้อและมีความ
เต็มใจซื้อสินค้านั้นๆโดยอาจนํา ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อขายต่อหรือใช้ในการผลิต
เพื่อขายต่อไปก็ได้
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ตลาดผู้ บ ริ โ ภคหมายถึ ง ผู้ ซื้ อ ทั้ ง หมดในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง ผู้ ซื้ อ ที่ ค าดหวั ง ในอนาคต
(Potential Buyer) ที่จะซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทเพื่อนําไปใช้ส่วนตัวหรือใช้ใน
ครัวเรือน เช่นอาหาร เครื่องนุ่งห่มการเดินทางและบ้านเป็นต้น เนื่องจากตลาดผู้บริโภคเป็น
ตลาดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อบริษัทการบริหารงานการตลาดที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก
ปรัชญาหรือแนวความคิดมุ่งการตลาดเพื่อให้เกิดผลที่ดีนั้นนักการตลาดจึงจําเป็นจะต้องศึกษา
ตลาดที่จ ะเลื อ กเป็นตลาดเป้า หมายนั้ นอย่างถ่ อ งแท้ทั้ งนี้เ พื่อ ที่จะได้ ทําการวางแผนการจั ด
โปรแกรมการตลาดเพื่อตอบสนองให้ตรงกับความต้องการของตลาดนั้นอย่างเหมาะสม (พิบูลที
ปะปาล. 2543: 107)
ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
ยุทธยา ธรรมเจริญ (2530: 2) ได้ให้คําจํากัดความว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง
กิจกรรมและขบวนการตัดสินใจของบุคคลในอันที่จะประเมินผลและให้ได้มาซึ่งการใช้สินค้าและ
บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้รับและใช้
สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้งกระบวนการต่างๆของการตัดสินใจซึ่งเกิดก่อนและเป็น
ตัวกําหนดปฏิกิริยาต่างๆเหล่านั้น (Kotler, Philip and Gary Armsrong. (1996). เรียบเรียงโดย
วารุณี ตันติวงศ์วาณิชและคณะ. (2545: 160-163))
Schiffman and Kanuk. (1994: 7) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นพฤติกรรมซึ่ง
บุคคลทําการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายในผลิตภัณฑ์และบริการ
โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา
Engel , Blackwell and Miniard. (1993: 5) ได้กล่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็น
กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อทําการประเมินผลการจัดหาการ
ใช้และการใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
S-R Theory เป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยแบ่งเป็นส่วนที่
เกี่ยวข้อง
กับพฤติกรรมดังนี้
1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นนี้อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside stimulus) และ
สิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอก
เพื่ อ ผู้ บริโภคเกิ ดความต้อ งการผลิต ภัณฑ์สิ่ งกระตุ้นถื อ ว่าเป็นเหตุจูงใจให้เ กิดการซื้อ สิ นค้ า
(Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจซื้อด้านเหตุผลและให้เหตุจูงใจซื้อด้านจิตวิทยา (อารมณ์)
ก็ได้สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
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1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing
mix) ซึ่งประกอบด้วย
1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุ้นความต้องการ
1.1.2 สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่นการกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมาย
1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านการจัดช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution or Place) เช่นจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการ
ซื้อ
1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่นการโฆษณาสม่ําเสมอการ
ใช้ความพยายามของพนักงานขายการลดแลกแจกแถมการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล
ทั่วไปเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ
1.2 สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอก
องค์กรซึ่งบริษัทควบคุมไม่ได้สิ่งกระตุ้นเหล่านี้ได้แก่
1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่นภาวะเศรษฐกิจรายได้ของผู้บริโภค
เหล่านี้มีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล
1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้านฝากถอนเงิน
อัตโนมัติสามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากขึ้น
1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น กฎหมายเพิ่มหรือ
ลดภาษีสินค้าใดสินค้าหนึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความต้องการของผู้ซื้อ
2. กล่องดาหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ
เปรียบเสมือนกล่องดําซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายได้สามารถทราบได้จึงต้องพยายามค้นหาความรู้สึก
นึกคิดของผู้ซื้อซึ่งความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อและกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ซื้อ
2.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ
คื อ ปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรม ปั จ จั ย ด้ า นสั ง คม ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และปั จ จั ย ด้ า นจิ ต วิ ท ยา ซึ่ ง
รายละเอียดในแต่ละลักษณะในแต่ละลักษณะจะกล่าวถึงในหัวข้อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค
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2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริ โภค (Buyer’s decision process) ประกอบด้วย
ขั้นตอนการรับรู้ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ
ซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ

3. การตอบสนองของผู้ซื้อหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s response)
ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่างๆดังนี้
3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice) ตัวอย่างการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้ามีทางเลือก
คือนมสดกล่องบะหมี่สําเร็จรูปขนมปัง
3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice) ตัวอย่างผู้บริโภคเลือกนมสดกล่องจะเลือก ยี่ห้อ
โฟร์โมสต์ ฯลฯ
3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice) ตัวอย่างผู้บริโภคจะเลือกห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าใกล้
บ้านร้านใด
3.4 การเลือกในเวลาการซื้อ (Purchase timings) ตัวอย่างผู้บริโภคจะเลือกเวลาเช้ากลางวัน
เย็นในการซื้อสินค้า
3.5 การเลือกปริมาณซื้อ (Purchase amount) ตัวอย่างผู้บริโภคจะเลือกว่าซื้อหนึ่งกล่องครึ่ง
โหลหรือหนึ่งโหล
ปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541: 130) ศึกษาทัศนคติที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภคเพื่อ ทราบถึ งลั กษณะความต้องการของผู้ บริโภคด้านต่างๆและเพื่อจะจัดสิ่งกระตุ้น
ทางการตลาดให้เหมาะสมเมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆผ่านเข้ามา
ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดําที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้งานของ
ผู้ขายและนัก การตลาดก็ คื อ ค้ นหาว่าลั กษณะของผู้ ซื้อ และความรู้สึ กนึกคิ ดได้รับอิทธิ พลสิ่ ง
ใดบ้างการศึกษาลักษณะผู้ซื้อและความรู้สึกนึกคิดได้รับอิทธิพล สิ่งใดบ้างการศึกษาลักษณะผู้
ซื้อเป็นเป้าหมายจะมีประโยชน์สํ าหรับนักการตลาดคือ ทราบความต้อ งการและลักษณะของ
ลูกค้าเพื่อที่จะจัดส่วนผสมทางการตลาดต่างๆกระตุ้นและสนองความต้องการของผู้ซื้อที่เป็น
เป้าหมายได้อย่างถูกต้อง
ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วน
บุคคลและปัจจัยทางด้านจิตวิทยาดังมีรายละเอียดดังนี้
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1. ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม (Culture factors) เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้าง
ขึ้นโดยเป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งโดยเป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
มนุษย์ในสังคมหนึ่งค่านิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความแตกต่าง
ของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่นวัฒนธรรมเป็นสิ่งกําหนดความต้องการและพฤติ กรรมของบุคคลซึ่ง
นัก การตลาดต้อ งคํ านึง ถึ งการเปลี่ ยนแปลงของวัฒ นธรรมและนําลั กษณะการเปลี่ ยนแปลง
เหล่านั้นไปใช้กําหนดโปรแกรมการตลาด
วั ฒ นธรรมแบ่ ง ออกเป็ น วั ฒ นธรรมพื้ น ฐานวั ฒ นธรรมย่ อ ยและขั้ น ของสั ง คมโดยมี
รายละเอียดดังนี้
1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเช่นลักษณะนิสัยของ
คนไทยซึ่งเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยทําให้มีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึง
กัน
1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) หมายถึงวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะ
แตกต่างกันที่มีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนวัฒนธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทาง
ภูมิศาสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์วัฒนธรรมย่อยประกอบด้วยกลุ่มเชื้อชาติ (National
groups) กลุ่มศาสนา (Religious groups) กลุ่มสีผิว (Racial groups) พื้นฐานทางภูมิศาสตร์
(Geographical areas) หรือท้องถิ่น (Region) กลุ่มอาชีพ (Occupational) กลุ่มย่อยด้านอายุ
(Age) กลุ่มย่อยด้านเพศ (Sex)
1.3 ชั้นของสังคม (Social class)หมายถึงการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับฐานะที่
แตกต่างกันโดยที่สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกันและสมาชิกในชั้นสังคมที่
แตกต่างกันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันการแบ่งชั้นทางสั งคมโดยทั่วไปถือเกณฑ์รายได้ทรัพย์สิน
หรืออาชีพชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคแต่ละสังคม
จะมีลักษณะค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอย่างชั้นของสังคมมีประโยชน์มากสําหรับ
การแบ่งส่วนตลาดสินค้ า การกําหนดการโฆษณา การให้บริหาร และกิจกรรมทางการตลาด
ต่างๆแต่ละชั้นของสังคมจะแสดงความแตกต่างกันในด้านการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์และการ
บริโภคผลิตภัณฑ์
2. ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจําวันและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิงครอบครัวบทบาทและ
สถานะของผู้ซื้อ
2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) เป็นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกลุ่มนี้จะมีอิทธิพล
ต่อทัศนคติความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิงกลุ่มอ้างอิงแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ
กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ได้แก่ครอบครัวเพื่อนสนิทและเพื่อนบ้าน กลุ่มทุติยภูมิ
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(Secondary groups) ได้แก่กลุ่มบุคคลชั้นนําในสังคมเพื่อนร่วมอาชีพและสถาบัน บุคคลต่างๆ
ในสังคม
2.2 ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุดต่อทัศนคติความคิดเห็น
และค่านิยมของบุค คลสิ่งเหล่านี้มีอิทธิ พลต่อ พฤติกรรมการซื้อของครอบครัว การขายสิ นค้ า
อุปโภคจะต้อ งคํ านึงถึ ง ลั ก ษณะการบริ โภคของครอบครัว ไทย จีน ญี่ ปุ่น หรื อ ยุโรป ซึ่งจะมี
ลักษณะแตกต่างกัน
2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and Status)บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มเช่น ครอบครัว
กลุ่มอ้างอิงองค์กร และสถาบันต่างๆ บุคคลจะมีบทบาทและสถานะที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม
เช่ น ในการเสนอขายวี ดี โ อของครอบครั ว หนึ่ ง จะต้ อ งวิ เ คราะห์ ว่ า มี บ ทบาทเป็ น ผู้ คิ ด ริ เ ริ่ ม ผู้
ตัดสินใจผู้มีอิทธิพลผู้ซื้อและผู้ใช้
3. ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจาก
ลัก ษณะส่ วนบุค คลของคนทางด้านต่างๆได้แก่ อายุ ขั้นตอน วั ฏจักรชีวิต ครอบครัว อาชีพ
โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบกาดํารงชีวิตบุคลิกภาพ และแนวคิดส่วนบุคคล
3.1 อายุ (Age) อายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ต่างกันการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคตาม
อายุประกอบด้วยต่ํากว่า 6, 6-11, 12-19, 20-24, 25-39, 50-64 ขึ้นไปเช่นกลุ่มวัยรุ่นชอบ
ทดลองสิ่งแปลกใหม่ชอบสินค้าประเภทแฟชั่นและรายการพักผ่อนหย่อนใจ
3.2 ขั้นตอน วัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family life stage)เป็นขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคล
ในลักษณะของการมีครอบครัวการดํารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ
ทัศนคติและค่านิยมของบุคคลทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมซื้อที่แตกต่าง
กัน
3.3 อาชีพ (Occupation)อาชีพของแต่ละบุคคลจะนําไปสู่ความจําเป็นและความต้องการสินค้า
และบริการที่แตกต่างกันนักการตลาดจะต้องศึกษาว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีบุคคลในอาชีพไหน
สนใจเพื่อจะจัดกิจกรรมทางการตลาดให้สนองความต้องการให้เหมาะสม
3.4 รายได้ (Income) หรือโอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) โอกาสทาง
เศรษฐกิ จ ของบุ ค คลจะกระทบต่ อ สิ น ค้ า แล ะบริ ก ารที่ เ ขาจะตั ด สิ น ใจซื้ อ โอกาสเหล่ า นี้
ประกอบด้วยแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคลการออมและอัตราดอกเบี้ยถ้าภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
คนมีรายได้ต่ํา กิจการต้องปรับปรุงด้านผลิตภัณฑ์ การจัดจําหน่าย การตั้งราคาลดการผลิต และ
สินค้าคงคลัง และวิธีการต่างๆเพื่อป้องกันการขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน
3.5 การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์คุณภาพดี
มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต่ํา
3.6 ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) ค่านิยมหรือคุณค่า
หมายถึงความนิยมในส่วนของบุคคลหรือความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหมายถึงอัตราส่วน
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ของผลประโยชน์ ที่ รั บ รู้ ต่ อ ราคาสิ น ค้ า ส่ ว นรู ป แบบการดํ า รงชี วิ ต หมายถึ ง รู ป แบบของการ
ดํารงชีวิตในโลกมนุษย์
4. ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับ
อิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยในตัวผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้
สินค้าปัจจัยภายในประกอบด้วย
4.1 การจูงใจ (Motive)หมายถึงพลั งสิ่ งกระตุ้นที่อ ยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุค คล
ปฏิบัติการจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแต่อาจจะถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นวัฒนธรรมชั้น
ทางสังคมหรือสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดใช้เครื่องมือการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
4.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซึ่งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัดระเบียบและ
ตีความหมายของข้อมูลเพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมายหรือหมายถึงกระบวนการของความ
เข้าใจของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่จากความหมายนี้จะเห็นว่าการรับรู้เป็นกระบวนการ
ของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในเช่นความเชื่อประสบการณ์ความต้องการและอารมณ์
และยังขึ้นกับลักษณะปัจจัยภายนอกคือสิ่งกระตุ้นการรับรู้จะพิจารณาเป็นกระบวนการกลั่นกรอง
การรับรู้จะแสดงถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่การได้เห็นได้กลิ่นได้ยินได้รสชาติ
และได้รู้สึก
4.3 การเรียนรู้ (Learning) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความโน้มเอียงของ
พฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาการเรียนรู้ของบุค คลเกิดขึ้นเมื่อ บุค คลได้รับสิ่งกระตุ้น
(Stimulus) และจะเกิดการตอบสนอง (Response) การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอย่างเช่น
ทัศนคติ ความเชื่อถือและประสบการณ์ในอดีตอย่ างไรก็ตามสิ่งกระตุ้นนั้นจะมีอิทธิพลที่ทําให้
เกิดการเรียนรู้ได้ต้องมีคุณค่าในสายตาของลูกค้า
4.4 ความเชื่อถือ (Belief) เป็นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีต
4.5 ทัศนคติ (Attitude) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหมายถึง
ความโน้มเอียงที่เ กิ ดจากการเรียนรู้ใ นการตอบสนองต่อ สิ่ งกระตุ้นไปในทิศ ทางที่ส ม่ําเสมอ
ทัศ นคติเ ป็นสิ่งที่มีอิทธิ พลต่อ ความเชื่อในขณะเดียวกันความเชื่อ ก็มีอิทธิ พลต่อ ทัศ นคติจาก
การศึก ษาพบว่าทัศ นคติของผู้ บริโภคกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าจะมี ความสั มพันธ์ กันนักการ
ตลาดจึงต้องศึกษาว่าทัศนคติเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงอย่างไร
4.6 บุคลิกภาพ (Personality) และ ทฤษฎีฟรอยด์ (Freud Theory) เป็นรูปแบบลักษณะของ
บุ ค คลที่ จ ะเป็ น ตั ว กํ า หนดพฤติ ก รรมการตอบสนองหรื อ หมายถึ ง ลั ก ษณะด้ า นจิ ต วิ ท ยาที มี
ลักษณะแตกต่างของบุค คลซึ่งนําไปสู่ การตอบสนองที่ส ม่ําเสมอและมีปฏิกิริยาต่อ สิ่งกระตุ้น
ฟรอยด์ได้พิจารณาบุคลิกภาพของบุคคลที่มีการพัฒนาโดยพยายามที่จะสนองความต้องการของ
เขาให้บรรลุผลสําเร็จโดยกําหนดเป็น ทฤษฎีฟรอยด์ (Freud Theory)
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4.7 แนวคิดของตนเอง (Self concept) หมายถึงความรู้สึกนึกคิดว่าบุคคลมีต่อตนเองหรือ
ความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่น (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร นักการตลาดจําเป็นต้อง
ศึกษาหลักเกณฑ์การตัดสินใจซื้ออันเป็นผลมาจากปัจจัยด้านวัฒนธรรมและสังคมซึ่งถือว่าเป็น
ปัจจัยภายนอกปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็ นปัจจัยภายในรวมทั้งลักษณะส่วนบุคคลปัจจัย
เหล่านี้มีประโยชน์ต่อการพิจารณาลักษณะความสนใจของผู้ซื้อที่มีต่อผลิตภัณฑ์โดยจะนําไป
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ตัดสินใจด้านราคาจัดช่องทางการจัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาดเพื่อ
สร้างให้ผู้บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และบริษัท
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การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541: 125) การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการ
ค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภคเพื่อศึกษาถึงลักษณะความ
ต้อ งการและพฤติก รรมการซื้อและการวิจัยของผู้ บริโภคคํ าตอบที่ได้จะช่ว ยให้นักการตลาด
สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategic) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้อย่างเหมาะสม คําถามที่ใช้เพื่อค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6 Wsและ 1H ซึ่ง
ประกอบด้วยWho? What? Why? When? Where? และ How? เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการ
หรือ 7 Osซึ่งประกอบด้วย Occupants Objects Objectives Organizations Occasions
Outlets และ Operations
สรุปคาถาม 6 Wsและ 1H เพื่อหาคาตอบ 7Os เกี่ยวกับพฤติกรรม
ผู้บริโภค
คาถาม (6Wsและ1H)
1.ใ ค ร อ ยู่ ใ น ต ล า ด
เป้าหมาย
(Who is in the target
markets?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)
(1)ทางด้านประชากรศาสตร์
(2)ภูมิศาสตร์
(3)จิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห์
(4)พฤติกรรมศาสตร์

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร
(What does the
consumer buy?)

สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ โ ภ ค ต้ อ ง ก า ร ซื้ อ
(Objects)หรือสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ
จากการผลิตก็คือ
(1) คุณสมบัติหรือองค์ประกอบของ
ผลิตภัณฑ์ (Product components)
(2)ความแตกต่างเหนือกว่าคู่แข่งขัน

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ทางการตลาด (4 P’s)
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ราคาการจัดจําหน่าย
และการส่งเสริมการตลาดที่
เหมาะสมกับการตอบสนองความ
พึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
(1)ผลิตภัณฑ์หลัก
(2)รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ประกอบด้วยการบรรจุหีบห่อ
ตราสินค้ารูปแบบสินค้าบริการ
คุณภาพลักษณะนวัตกรรมฯลฯ
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คาถาม (6Wsและ1H)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
(3)ผลิตภัณฑ์ควบ
(4)ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง
(5)ศักยภาพผลิตภัณฑ์ความ
แตกต่างทางการแข่งขัน
(Competitive differentiation)
ประกอบด้วยความแตกต่าง
ผลิตภัณฑ์การบริการพนักงาน
และภาพพจน์
3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objective) กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ
(Why does the
ผู้ บ ริ โ ภคซื้ อ สิ น ค้ า เพื่ อ ตอบสนอง (1)กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์
consumer buy?)
ความ
(Product strategic)
ต้องการของเขาด้านร่างกายและ
(2)กลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
จิตวิทยาซึ่งต้องศึกษาถึงปัจจัยที่มี
การตลาด (Promotion strategic)
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อคือ
ประกอบด้วยกลยุทธ์ทางด้านการ
(1)ปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยทาง
โฆษณาการขายโดยใช้พนักงาน
จิตวิทยา
ขายการส่งเสริมการขายการให้
(2)ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
ข่าวและการประชาสัมพันธ์
(3)ปัจจัยเฉพาะบุคคล
(3)กลยุทธ์ด้านราคาและช่องทาง
การจัดจําหน่าย
4. ใครมีส่วนร่วมในการ บทบาทของกลุ่มต่างๆ
กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดก็คือกลยุทธ์
ตัดสินใจซื้อ
(Organizations) และมีอิทธิ พลใน การโฆษณาและ (หรือ) การ
(Who participants in การ
ส่งเสริมการตลาด (Advertising
the buying)
ตัดสินใจซื้อประกอบด้วย
and promotion strategies) โดย
(1) ผู้ริเริ่ม (2) ผู้มีอิทธิพล
ใช้กลุ่มผู้มีอิทธิพล
(3) ผู้ตัดสินใจซื้อ (4) ผู้ซื้อและ (5)
ผู้ใช้
5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the
consumer buy?)

โอกาสในการซื้อ (Occasions) เช่น
ช่วงเดือนใดของปีหรือช่วงฤดูกาลใด
ของปีช่วงวันใดของเดือนช่วงเวลาใด
ของวันโอกาสพิเศษหรือเทศกาล วัน
สําคัญต่างๆ

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion
strategies) เช่นทําการส่งเสริม
การตลาดเมื่อใดจึงสอดคล้องกับ
โอกาสการซื้อ
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คาถาม (6Wsและ1H)
6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

7. ผู้บริโภคซื้อย่างไร
(How does the
consumer buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)
ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets) ที่
ผู้บริโภคทําการซื้อเช่น
ห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ต
บางลําพูพาหุรัดสยามสแควร์ร้าน
ขายของชําฯลฯ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ
(Operations) ประกอบด้วย
(1)การรับรู้ปัญหา
(2)การค้นหาข้อมูล
(3)การประเมินผลทางเลือก
(4)การตัดสินใจซื้อและ
(5) ความรู้สึกภายหลังการซื้อ

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์ช่องทางจัดจําหน่าย
(Distribution channel
strategies) บริษัทนําผลิตภัณฑ์สู่
ตลาดเป้าหมายในการพิจารณา
ว่าจะผ่านคนกลางอย่างไร
กลยุทธ์ที่ใช้มากที่สุดคือกลยุทธ์
การส่งเสริมการตลาด
(Promotion strategies)
ประกอบด้วยการขายโดยใช้
พนักงานขายการส่งเสริมการขาย
การให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์การตลาดทางตรง
เช่นพนักงานขายจะกําหนด
วัตถุประสงค์ในการขายให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการ
ตัดสินใจซื้อ

ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ. (2541: 125)
2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้
ความหมายของการรับรู้
ประนอม สโรธมาน (2520: 52) กล่าวว่าการรับรู้เป็นกระบวนการของการที่เรารู้สึกได้
ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหมายถึงการแปลหรือตีความหมายการรับรู้ความรู้สึกที่ได้ออกเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
มีความหมายหรือที่เรารู้จักที่เราเข้าใจ
สมัย จิตหมวด (2520: 100) กล่าวว่าการรับรู้คืออาการสัมผัสที่มีความหมายและการ
รับรู้เป็นการแปลหรือตีความแห่งการรับสัมผัสที่ได้รับออกมาเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีความหมายอัน
เป็นสิ่งที่รู้จักและเข้าใจกันในการแปลหรือตีความหมายของการสัมผัสนั้นจําเป็นที่อินทรีย์หรือ
สิ่งมีชีวิตจะต้องใช้ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมหรือความชัดเจนมาแต่หนหลัง
วารินทร์ สายโอบเอื้อ และสุนีย์ ธีรดากร (2522: 37) กล่าวว่าการรับรู้เป็นกระบวนการ
ทางสมองในการแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมผัสทําให้ทราบว่าสิ่งเร้าที่เราสัมผัส
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นั้นเป็นอะไรมีลักษณะอย่างไรและมีความหมายอย่างไรโดยอาศัยประสบการณ์เดิมช่วยในการ
แปลความหมายออกมา
ไพบูลย์ เทวรักษ์ (2523: 22) กล่าวว่าการรับรู้คือกระบวนการตีความสิ่งเร้าจากการ
สัมผัสของอวัยวะต่างๆทั้งนี้ต้องอาศัยประสบการณ์เดิมหรือการเรียนรู้หรือการคิด
วัชรี ทรัพย์มณี (2526: 42) กล่าวว่าการรับรู้คือการตีความหมายของการรับสัมผัส
ออกเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีความหมายซึ่งการตีความนั้นจะต้องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้
สิทธิโชค สรานุสันติกุล (2530: 70) กล่าวว่าการรับรู้คือการกระบวนการที่อินทรีย์หรือ
สิ่งมีชีวิตพยายามทําความเข้าใจสิ่งแวดล้อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัสเริ่มจากใช้อวัยวะสัมผัส
สิ่งเร้าและจัดระบบสิ่งเร้าใหม่ภายในระบบการคิ ดในสมองแล้วจึงแปลความหมายในขั้นแปล
ความหมายนี้จะใช้ประสบการณ์เก่าเป็นพื้นฐานการแปลความหมาย
ชิพแมน และคาร์นุก (Schiffman and Kanuk 2000: 162) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการ
รับรู้ เ ป็ นกระบวนการซึ่งแต่ล ะบุค คลได้รั บการเลื อ กสรรจั ดระเบี ยบและตีค วามหมายข้ อ มู ล
เพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมายเป็นภาพรวมขึ้นมา
มอริสัน (Morison 1996: 45) ได้ให้ความหมายไว้ว่าลูกค้าได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
ได้แก่การมองเห็นการได้ยินการชิมรสการสัมผัสและการได้กลิ่นในการรับรู้ถึงการบริการและ
ข้อมูลส่งเสริมการขายหรือบริการของธุรกิจ
ออสบอร์นและคณะ (Osborn and Others 1998: 78) ให้ความหมายการรับรู้ว่าเป็น
กระบวนการที่บุคคลจัดระเบียบและตีความรู้สึกประทับใจของตนเองเพื่อให้ความหมายเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541: 139) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการความ
เข้าใจ(การเปิดรับ) ของบุคคลที่มีต่อโลกที่เขาอาศัยอยู่
เสรี วงษ์มณฑา (2542: 17) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการรับรู้เป็นกระบวนการที่มนุษย์
เลือกที่จะรับรู้สรุปการรับรู้ตีความหมายการรับรู้สิ่ งหนึ่งสิ่งใดที่สัมผัสเพื่อที่จะสร้างภาพในสมอง
ให้เป็นภาพที่มีความหมายและมีความกลมกลืน
โดยสรุป การรับรู้หมายถึงกระบวนการที่มนุษย์ได้รับสิ่งกระตุ้นจากสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว
และประมวลผลออกมาโดยใช้ประสบการณ์ของตนร่วมด้วย
กระบวนการของการรับรู้
การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการที่อวัยวะตอบรับความรู้สึกหรือตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อม(Danal McBumer and Virginaia B. Collings. 1984: 366)
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ภาพ แสดงแบบจําลองการรับรู้
ที่มา: Danal. McBumer and Virginaia B. Collings. 1984: 366
จําเนียร ช่วงโชติ (2515: 3) ได้กล่าวว่ากระบวนการของการรับรู้ต้องประกอบด้วย
1) การสัมผัสหมายถึงอาการที่อวัยวะรับสัมผัสรับสิ่งเร้าหรือสิ่งเร้าผ่านเข้ามากระทบกับ
อวัยวะสัมผัสต่างๆเพื่อให้บุคคลรับรู้ภาวะแวดล้อมรอบตัว
2) การแปลความหมายจากอาการสัมผัสคือส่วนที่สําคัญที่จะช่วยให้การแปลความนั้น
ถูกต้องเพียงใดซึ่งต้องอาศัยสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการสังเกตการตั้งใจสนใจและคุณภาพ
จิตใจของบุคคลในขณะนั้น
3) การใช้ความรู้เดิมหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อช่วยแปลความหมายได้แก่ความคิด
ความรู้และการทําหน้าที่ได้เคยปรากฏแก่ผู้นั้นมาแล้วโดยอดีตความรู้เดิมและประสบการณ์เดิมมี
ความสําคัญมากในการแปลความหมายและในการแปลความหมายได้ดีต้องมีคุณลักษณะดังนี้คือ
เป็นความรู้ที่แน่นอนถู กต้องชัดเจนและต้องมีปริมาณมากหมายถึงมีความรู้หลายๆอย่างจึงจะ
ช่วยแปลความหมายได้สะดวก
ขั้นตอนของการรับรู้ (Perception Process)
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1) การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิด
โอกาสให้ข้อมูลเข้ามาสู่ตัวเองเช่นการชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอื่นเป็นต้น
2) การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะ
ตั้งใจรับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง
3) ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) แม้ว่าผู้บริโภคจะ
ตั้งใจรับข่าวสารแต่มิได้หมายความว่าข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางที่ถูกต้องในขั้นนี้จึงเป็น
การตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจตามที่นักการตลาดกําหนดไว้หรือไม่ถ้า
เข้าใจก็จะนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปการตีความขึ้นอยู่กับทัศนคติความเชื่อมั่นและประสบการณ์
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4) การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเลือกสรร (Selective Retention) หมายถึงการที่ผู้บริโภค
จดจําข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็นได้อ่านได้ยินหลังจากเกิดการเปิดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว
เสรีวงษ์มณฑา (2542: 88)
ระดับของการรับรู้ (Perception Stages)
ครอพล์ เทเลอร์ (Kraupl Taylor.1996: 162) ได้กําหนดลําดับขั้นของการรับรู้ต่างๆที่
ซับซ้อนขึ้นตามระดับของการรับรู้ไว้ดังต่อไปนี้
1) Field of Sensations คือในการเกิดการรับรู้ขึ้นแต่ละครั้งจะมีการรับข้อมูลเข้ามา
มากกว่า 1 อย่างเช่นในขณะฟังการบรรยายเราจะเห็นทั้งผู้บรรยายได้ยินเสียงของผู้บรรยายและ
เห็นโสตทัศนูปกรณ์ไปพร้อมกันในคราวเดียว
2) Sensory Percept คือขั้นตอนที่มีการรับรู้ข้อมูลเพียงรูปร่างลักษณะเท่านั้นโดยยังไม่
มีการเทียบเคียงกับสิ่งที่จดจําได้ (Recognition) เป็นขั้นตอนที่ยังไม่ทราบความหมายเช่นเห็น
วัต ถุสิ่ งหนึ่งแล้ วทราบแต่เ พียงว่าเป็นผ้ าที่มีรูปร่างเป็นสี่ เหลี่ ยมผืนผ้าโดยที่ยังไม่รู้ว่าแท้จริง
เด่นชัดสิ่งนั้นคือธงชาติ
3) Meaningful Percept คือขั้นตอนที่มีการรับรู้ความหมายของสิ่งเร้าซึ่งขั้นตอนนี้อาศัย
การเทียบเคียงกับสิ่งที่จดจําได้ (Recognition) ที่อยู่ในความทรงจํา (Memory) เช่นเมื่อผ้าที่เป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นแถบสี 5 แถบโดยมีแถบสีน้ําเงินใหญ่อยู่ตรงกลางถูกประกอบด้วยแถบสี
ขาวและสีแดงตามลําดับให้ลักษณะที่เป็นริ้วแนวนอนก็สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นธงชาติไทย
ประเภทของการรับรู้
กมลรัตน์ หล้าสุวงศ์ (2527: 228-239) ได้กล่าวว่าการรับรู้แบ่งออกเป็น 4 ประการคือ
1) การรับรู้ทางอารมณ์หมายถึงการรับรู้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ
2) การรับรู้ลักษณะของบุคคลต้องอาศัยข้อมูลประกอบกัน
3) การรับรู้ลักษณะทางกายภาพพฤติกรรมและคําบอกเล่า
4) การรับรู้ภาพพจน์ของกลุ่มบุคคลหมายถึงมโนภาพหรือมโนคติของสิ่งต่างๆตามที่
บุคคลรับรู้เป็นภาพที่อยู่ในความคิดหรือจินตนาการของบุคคลและบุคคลสามารถ
บอกลักษณะของภาพเหล่านั้นให้ผู้อื่นทราบได้ด้วย
การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นการตีค วามหรือ แปลความหมายสิ่งต่างๆหรือ
เหตุก ารณ์ ต่างๆที่เ กิดขึ้นในสั งคมตามความเชื่อตนเองเพื่อให้เกิดความเข้าใจและอธิบายสิ่ ง
ต่างๆเหล่านั้นได้การรับรู้ปรากฏการณ์ทางสังคมขึ้นอยู่กับสาเหตุ 2 ประการคือ
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1) ระดับการรับรู้หมายถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์เชาวน์ปัญญา
หรือความเฉลียวฉลาดแตกต่างกันย่อมจะตีความหมายหรือแปลความหมายต่อสิ่งต่างๆแตกต่าง
กัน
2) การเปลี่ยนการรับรู้คือถ้าผู้มีการรับรู้ต่ําได้มีโอกาสสนทนาหรืออภิปรายกับผู้ที่มี
ระดับการรับรู้สูงก็อาจจะถูกผู้ที่มีระดับการรับรู้สูงเปลี่ยนแนวคิดหรือแนวการรับรู้ได้
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
คณิ น ปาจุ วั ง (2537) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งการเลื อ กธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นอํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดเชียงใหม่ของลูกค้าเพื่อใช้บริการเงินฝาก พบว่า การศึกษาระบุว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุด ใน
การใช้บริการเงินฝากคือสะดวกรวดเร็วในการบริการ รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้งของธนาคารใกล้
บ้านหรือที่ทํางาน ทําเลที่ตั้งของธนาคารไปมาสะดวกพนักงานของธนาคารสุภาพ น่าเชื่อถือ
และชื่อเสียงของธนาคารดีน่าเชื่อถือส่วนปัญหาในการใช้บริการเงินฝากของกลุ่มลูกค้าตัวอย่าง
ลู ก ค้ าธนาคารที่พ บมากที่ สุ ดคื อ สถานที่จอดรถไม่ ส ะดวก รองลงมาคื อ การให้ บริการล่ าช้ า
เครื่องฝากถอนอัตโนมัติขัดข้องเป็นประจํา พนักงานมีน้อยและพนักงานไม่มีอัธยาศัยในการ
ต้อนรับที่ดีกลุ่ มตัว อย่างลูก ค้าให้ค วามเห็นเพิ่มเติมว่ามีความต้องการให้ธ นาคารพาณิชย์ใ น
อําเภอ จังหวัดเชียงใหม่ปรับปรุงในด้านต่างๆคือจํานวนพนักงานที่ให้บริการเพียงพอมีการให้
คําแนะนําบริการต่างๆ มีความรวดเร็วของการให้บริการบริการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นมี
เครื่องฝากถอนอัตโนมัติที่ทันสมัยและใช้งานได้ดีมีสถานที่จอดสะดวก มีการบริการด้านความ
เพลิดเพลินระหว่างรอ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์มีการแจกของชําร่วยในเทศกาลสําคัญและ
ไมเก็บค่าธรรมเนียมบริการต่างๆหลายขั้นตอน
เรวดี หวังแสงทอง(2546) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ : กรณี ศึก ษาธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาถนนทรงพล
(นครปฐม) จังหวัดนครปฐม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสม
การต ล าดบริ ก ารในระดั บ มากโดยมี ค่ า เฉลี่ ยเรี ย งลํ าดั บ จากมากไปหาน้ อ ยดั ง นี้
ด้านพนักงานผู้ ให้บริการ ผู้ตอบแบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก และมี
ความพึงพอใจมากต่อปัจจัยย่อยด้านพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ความสุภาพอัธยาศัยของ
พนัก งานความเอาใจใส่ ใ นกานให้บริการ ความถูกต้อ งแม่นยําในการให้บริการการกล่ าวคํ า
ทักทายและ ขอบคุณและความชัดเจนในการตอบปัญหา
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ด้านกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากและมีความพึง พอใจ
มากต่ อ ปั จ จั ย ย่ อ ยด้ า นความสะอาดเป็ น ระเบี ย บ บรรยากาศและสภาพแวดล้ อ มทั่ ว ไป
เทคโนโลยีอุปกรณ์ เครื่องใช้สํานักงาน และจํานวนเก้าอี้พักคอย
ด้านผลิต ภัณฑ์ ผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามพึงพอใจในระดับมากและมีความพึ ง
พอใจในระดับมากปัจจัยย่อยด้านบริการบัตรเอทีเอ็ม บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บริการรับชําระค่า
สินค้าและบริการ บริการโอนเงิน บัญชีเดินสะพัด เงินกู้เพื่อเคหะ เงินเบิกเกินบัญชี เงินก็ทั่วไป
และบริการบัตรเครดิต
ด้านช่องทางการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึ่งพอใจในระดับมาก และ
มีค วามพึ่งพอใจมากต่อปัจจัยย่อยด้านทําเล ที่ตั้งของสาขาและความชัดเจนของเคาน์เ ตอร์
ให้บริการ
ด้านขั้นตอนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึ่งพอใจในระดับมากและมี
ความพึ่ งพอใจต่อ ปัจจัยด้านความรวดเร็ว ในการให้บริการการจัด ระบบบัต รคิว ขั้นตอนการ
ให้บริการของธนาคาร และการมีพนักงานแนะนําบริการ
ด้านการส่งเสริมการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึ่งพอใจในระดับมากและมี
ความพึ่งพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านการการให้ข้อมูลของธนาคารการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ และ
เอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ส่วนด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึ่งพอใจในระดับปานกลาง และมีความ
พึ่งพอใจต่อปัจจัยย่อยด้านค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ทั่วไปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการเคหะ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา และค่าธรรมเนียมบัตร
เครดิตในระดับพึงพอใจปานกลางทุกปัจจัย
อรพิน ธนิกกุล (2546) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการ
ฝาก-ถอน ของธนาคาร: กรณี ศึกษาธนาคารกรุงไทยจํากัด (มหาชน) สาขาแม่กลอง พบว่า
ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยลําดับ
จากมากไปหาน้อย ดังนี้
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ปัจจัยด้านช่องทางการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อปัจจัย
ย่อ ยทํา เลที่ตั้ งของสาขา การจัด สถานที่ภายในเป็น สั ดส่ ว นเป็นระเบียบ ทางเข้า -ออกของ
ธนาคารความเพียงพอของแบบฟอร์มการฝาก-ถอนและอุปกณ์ที่เคาน์เตอร์
ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจมากต่อ
ปัจจัยย่อยการจัดระบบบัตรคิวเพื่อรอรับบริการ ขั้นตอนการให้บริการความสะดวกในการติดต่อ
ขอใช้บริการและความรวดเร็วในการให้บริการ
ปัจจัยด้านพนักงานผู้ให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อปัจจัย
ย่อยพนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อยความถูกต้องในการให้บริการ ความกระตือรือร้น และ
ความเอาใจใส่ ใ นการให้ บ ริ ก าร ความสามรถในการให้ คํ า แนะนํ า ปรึ ก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หา
พนักงานมีกิริยาวาจาอ่อนน้อมสุภาพอ่อนโยน การยิ้มแย้ม การต้อนและการกล่าวคําอําลา
ปัจจัยด้านการผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อปัจจัย
ย่อยบริการด้านเงินฝาก ได้แก่ เงินฝากออมทรัพย์ ฝากประจํา บริการด้า นอื่นๆ ได้แก่ บริการ
บัตรเอ.ที.เอ็ม. บริการเงินโอน บริการบัตรเครดิต และบริการสินเชื่อได้แก่เงินกู้เบิกเกินบัญชี
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อ
ปัจจัยย่อยความชัดเจนของป้ายประกาศป้ายแนะนําบริการ ความเข้าใจในเอกสารเผยแพร่ข้อมูล
บริการของธนาคารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริการของธนาคาร
ปั จ จั ย ด้ า นสิ่ ง นํ า เสนอทางกายภาพและรู ป แบบการให้ บ ริ ก าร ผู้ ต อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากต่อปัจจัยย่อยความสะอาดเรียบร้อยของธนาคารความทันสมัย
ของเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยี ส่งอํานวยความสะดวกขณะรอรับบริการ ความเพียงพอ
ของจํานวนพนักงานที่ให้บริการในเวลาปกติ
ส่วนปัจจัยด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับปานกลางโดย
มีความพึงพอใจต่อปัจจัยย่อย อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็ม อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ
เงินโอน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ในระดับพึงพอใจปานกลางทุกปัจจัย ยกเว้น
อัตราค่าธรรมเนียมบัตรเอทีเอ็มที่มีความพึงพอใจมาก
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สุพจน์ ปัญญา ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลื อกฝากเงิน
ของลู ก ค้ า ธนาคารธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) สาขาย่ อ ยถนน นิ ม มานเหมิ น ทร์ หลั ง จากมี
พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก” ได้ผลการศึกษาดังนี้
“ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจฝากเงิน และปัจจัยในด้าน
บริการของพนักงาน และปัจจัยเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงด้านความมั่นคงของธนาคาร
ภาพลักษณ์ ของธนาคาร ทัศนคติของผู้ใช้บริการฝากเงิน การแข่งขันด้านอัต ราดอกเบี้ยของ
ธนาคาร บริการของพนักงาน และปัจจัยเศรษฐกิจของประเทศ

บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา
การออกแบบวิจัย (Research Design)
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) โดยใช้วิธีศึกษา
ผสมผสานกัน ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ และทําการวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎี
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ เพื่อสรุปเลือ ก กลยุทธ์ ทั้งสามระดับ คื อ กลยุทธ์ระดับองค์กร
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ระดับหน้าที่
3.1 การออกแบบงานวิจัย ออกแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณแบบสํารวจ
จากแบบสอบถามผสมผสานกับการวิจัยเชิงคุณภาพแบบการวิจัยเอกสารที่เป็นบทสัมภาษณ์ของ
ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
3.2 การวิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจจากแบบสอบถาม (Survey Research)
ข้อมูลปฐมภูมิ (Collection of Primary Data)
ได้ทําการสํารวจเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค ของกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเงิน
ฝากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน
ในการออกแบบ แบบสอบถาม จะนําแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้และพฤติกรรมผู้บริโภค
เป็นหลักในการออกแบบ
การกาหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย คื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเงิ น ฝากของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย
กลุ่ มตัว อย่างที่ใ ช้ใ นการวิจัยคื อ ผู้ ใ ช้บริการเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากั ด
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครเนื่องจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ทํ า การหาขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง โดยใช้ สู ต รคํ า นวณ แบบไม่ ท ราบจํ า นวนประชากร
(วิษณุ เหลืองลออ, 2549: 9-13) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งแทนค่าตามสูตร ดังนี้
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=

หรือ

=

=
ขนาดของตัวอย่าง
P
=
ค่าสัดส่วนประชากรที่สนใจศึกษา
q
=
(1 ‟p)
z
=
ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน (z score)
ขึ้นอยู่กับระดับความเชื่อมั่น ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 95 ได้ค่า z = 1.96
e
=
ค่าความคลาดเคลื่อนที่จะยอมให้เกิดขึ้นได้ ในการสุ่ม
แทนค่า ดังนี้
=
=
≈

384.16
385

ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างจึงเท่ากับ 385 คน แต่เนื่องจากระยะเวลาในการเก็บข้อมูลมีจํากัด
และ Hair, Barbin , และ Anderson (2006) ได้เสนอแนะว่าในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้อย่างต่ําคือ 200 คน ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงเก็บกลุ่มตัวอย่างจํานวน 200 คน
สําหรับวิธีสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยจะใช้ การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ หรือการเลือกตัวอย่าง
แบบใช้ความสะดวก (Accidental sampling or Convenience sampling) โดยเลือกที่จะใช้
แบบสอบถามกับ ผู้ใช้บริการเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บ
จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ที่ตั้งสํานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวง
จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ในช่วงวันที่ 10 มกราคม ถึง 30 มกราคม พ.ศ.
2555
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ
ใช้เครื่องมือคือ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 2 ลักษณะการฝากเงินของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 3 การรับรู้ถึง พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 4 การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่าง

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ข้อ มูล ที่ได้จากแบบสอบถามนํามาวิเ คราะห์โดยใช้ส ถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ
ความถี่ และค่าเฉลี่ย ด้านการรับรู้ถึง พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 การรับรู้ถึง
ปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์และพฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินฝากของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้สถิติ จากโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
ส่วนการวัดระดับการรับรู้ของปัจจัยต่างๆ ใช้มาตรา Likert Scale ซึ่งคําถามมีลักษณะ
ให้ตอบ 5 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด โดยแต่ละระดับมีเกณฑ์ให้
คะแนนดังนี้

ระดับการรับรู้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1

การกําหนดเกณฑ์เฉลี่ยในแต่ระดับชั้นโดยใช้สูตรคํานวณแบบช่วงดังนี้
ความกว้างของอันตรภาคชั้น
=
คะแนนสูงสุด ‟ คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
ความกว้างของอันตรภาคชั้น

=

=

0.8
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ดังนั้นจึงสามารถกํ าหนดเกณฑ์ค ะแนนเฉลี่ ยของการรับรู้โดยกําหนดค่าเฉลี่ยดังนี้
คะแนนเฉลี่ย
4.21 - 5.00
3.41 - 4.20
2.61 - 3.40
1.81 - 2.60
1.00 - 1.80

3.2.1

การแปลความหมาย
การรับรู้มากที่สุด
การรับรู้มาก
การรับรู้ปานกลาง
การรับรู้น้อย
การรับรู้น้อยที่สุด

ข้อมูลจากผลการวิจัยเชิงปริมาณที่นามาวางกลยุทธ์
จาก ตารางที่ 11 ในภาคผนวก ง. แจกแจงเงิ น ฝากที่ ธนาคารอื่ น

นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างฝากเงินที่ธนาคาร
กสิกรไทยมากที่สุด โดยมีจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมาคือ ธนาคารทหารไทยมี
จํานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 16.1 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย เท่ากันที่
จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีจํานวน 15 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.71 รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 และธนาคาร
อาคารสงเคราะห์จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.78 ธนาคารธนชาติ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.39 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 3 คนคิดเป็น ร้อยละ 2.54 ตามลําดับ ซึ่ง
แสดงให้เห็นได้ว่า ผู้บริโภคขาดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Lack Of Brand Loyalty)
จึงนาผลที่ได้นี้ไปใช้ วางกลยุทธ์ Loyalty Program เช่น การสะสมแต้ม สะสมคะแนน
ต่างๆ
3.2.2

จาก ตารางที่ 12 ในภาคผนวก ง. แจกแจง การรับรู้ถึงพระราชบัญญัติ

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับการรับรู้ถึงพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่ การรับรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ การรับรู้ความหมายของคําว่า “การจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก” มีค่าเฉลี่ย
ที่ 2.91 รองลงมาคือ การรับรู้ว่าธนาคารไหนบ้างที่ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน มีค่าเฉลี่ย ที่
2.86 และ การรับรู้ว่ามีธนาคารไหน บ้างที่ถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก มีค่าเฉลี่ย ที่ 2.79
ตามลําดับ
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ส่วนประเด็นที่ การรับรู้อยู่ในระดับน้อ ยคือ การรับรู้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จัดอยู่ใ น
ธนาคารประเภทใดระหว่างถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก หรือ ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็ม
จํานวน มีค่าเฉลี่ยที่ 2.50 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคส่วนมากไม่ค่อยมีการตระหนักรู้ถึง
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 จึงนาผลที่ได้นี้ไปใช้วางกลยุทธ์การ
ประชาสั มพั นธ์ ให้เกิดการรับรู้มากขึ้น และเพื่ อให้เกิด ภาพลักษณ์ที่ ดีต่อธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3.2.3 จาก ตารางที่ 13 ถึงตารางที่ 17 ในภาคผนวก ง. พบว่าการรับรู้ปัจจัยทาง
การตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านผลิตภัณฑ์ส่วนมากอยู่ระดับมาก ยกเว้นในส่วน ที่อยู่
เพียง ระดับปานกลางคือ บริการของบัตร เอทีเอ็มหรือบัตร เดบิต เช่นใช้จ่ายแทนเงินสด หรือ
จ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้เป็นที่พอใจมีค่าเฉลี่ยเพียง 3.38
ส่วนการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านราคา อยู่ในระดับ
ปานกลางทั้งหมด ได้แก่ ค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรเอทีเอ็มเป็นที่พอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.22
และ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นที่พอใจมีค่าเฉลี่ยที่ 2.92 ตามลําดับ
สําหรับการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านช่องทางการจัด
จาหน่าย ที่มีค่าเฉลี่ย
ค่าเฉลี่ยที่ 3.41

น้อยที่สุดแต่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ บริเวณที่จอดรถมีเพียงพอ มี

การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านการส่งเสริมการตลาด
ส่วนมากอยู่ในระดับมาก ยกเว้นที่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็นที่
รู้จัก และจดจํา มีค่าเฉลี่ยเพียง 3.37
การรั บ รู้ ถึ ง ปั จ จั ย ทางการตลาดของธนาคารไทย
พาณิชย์ ด้านการให้บริการของพนักงาน กระบวนการการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ
พบว่า ด้านการให้บริการของพนักงาน และกระบวนการการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับ
มาก แต่ ด้ า น ลั ก ษ ณะ ท าง กาย ภาพ อ ยู่ ในร ะดั บ ปา นกล างมี ค่ า เ ฉลี่ ย เพี ย ง 3.0
จากผลที่ ไ ด้ นี้ ท าให้ ท ราบว่ า ธนาคารควรปรั บ กลยุ ท ธ์ส่ ว นประสมการตลาด
บริการในแต่ละปัจจัย
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3.2.4 จาก ตารางที่ 18 ในภาคผนวก ง. พบว่ามีพฤติกรรม การบริหารเงินออม
ที่เป็นอุปสรรค ต่อหน้าที่ท างการตลาด ของผลิตภัณ ฑ์เงินฝาก และ ส่งผลกระทบต่อ
กาไรสุทธิของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) หลังเกิด พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงิน
ฝากจากัดความคุ้มครอง
โดยพฤติกรรมดังกล่าว คือ “กระจายเงินฝากไปหลากหลายธนาคาร” , “ลงทุนใน
กองทุนรวม เช่น LTF / RMF” , “ฝากเงินกับธนาคารของรัฐบาล” , “ซื้อประกันชีวิต เช่น แบบ
ออมทรัพย์” ตามลําดับ
ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดดังกล่าวนี้มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่มากกว่า ด้าน“ฝากเงินที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ต่อไป”
3.2.5

จากตารางที่ 10 ในภาคผนวก ง.พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเงินฝาก

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ93 มีระดับเงินฝากที่ต่ากว่า 1 ล้านบาท
ผลที่ได้ จากข้อ 3.2.4 และ 3.2.5 ธนาคารจึงควรใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้
เกิดการรับรู้เรื่อง การได้รับความคุ้มครองเงินฝาก เต็มจานวนของกลุ่มผู้บริโภค ( ไม่เกิน
1 ล้านบาท ) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป
3.2.6

จากตารางที่ 8 ในภาคผนวก ง. พบว่า ลักษณะการฝากเงินที่ธนาคารไทย

พาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็น เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารจึงควรที่จะศึกษากลุ่ม
ธุรกิจ และเจาะจงเฉพาะผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดังนี้
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ภาพที่ 8 กลุ่มธุรกิจและผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เลือกศึกษา

ธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน)

ระดับ
กลุ่มธุรกิจ
ระดับ
ผลิตภัณฑ์

ลูกค้าธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์
เงินฝากบัญชี

ลูกค้าบุคคล

ผลิตภัณฑ์
เงินฝากออมทรัพย์

ลูกค้าธุรกิจ

ลูกค้าธนบดี

ขนาดใหญ่

ธนกิจ

ผลิตภัณฑ์
เงินฝากประจา

เดินสะพัด

3.2.7 จากตารางที่ 2,4,5,6 และ 9 ในภาคผนวก ง. พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็น
ผู้มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 10,000-30,000 บาทและระยะเวลาที่เริ่มใช้บริการเงินฝากไทยพาณิชย์ มากกว่า 1 ปี แต่
ไม่เกิน 5 ปี จึงนาผลที่ได้นี้ ไปใช้ในกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมายในส่วนของการแบ่ง
และเลือกส่วนตลาด
3.3 การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
ข้อมูลทุติยภูมิ (Collection of Secondary Data) ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การค้ น คว้ าข้ อ มู ล ของธนาคารและรายละเอี ย ดต่ า งๆ จากศู นย์ พ ยากรณ์เ ศรษฐกิ จและธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายงานประจําปี (แบบฟอร์ม 56-1) เว็บไซต์ของธนาคาร เอกสาร
บทสั ม ภาษณ์ ข องผู้ บ ริ ห ารธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด (มหาชน)และรายละเอี ย ดของ
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551
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3.3.1 ข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่
นามาวางกลยุทธ์
“นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง
10 อันดับธุรกิจเด่นปี 55 ว่า ศูนย์ฯได้จัดอันดับธุรกิจดาวเด่นในปี 55 จากการให้คะแนนใน 5 ด้าน
คือ ด้านยอดขาย ต้นทุน ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน (กําไรสุทธิ) ความสามารถในการรับผล
จากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และความสอดคล้องกับกระแสนิยม รวม 50 คะแนน รวมถึงประเมินจาก
สถานการณ์ เ ศรษฐกิ จ ปี 55
ปั จ จั ย สนั บ สนุ น และปั จ จั ย บั่ น ทอนในการทํ า ธุ ร กิ จ ”
ธุรกิจเด่นอันดับ 5 สถาบันการเงิน
ปัจจัยสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก, ความต้องการสินเชื่อเพื่อการบริโภค
เพิ่มสูงขึ้น และการซ่อมแซมต่างๆ หลังน้ําลด, ความต้องการสินเชื่อเพื่อลงทุนในเครื่องจักรและ
ประกอบธุรกิจ ,ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เครือข่ายและช่องทางให้บริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ
ปัจจัยเสี่ยง
ความผันผวนของตลาดเงินโลก, เสถียรภาพของการเมือง, นโยบายภาครัฐทางด้านของ
สินเชื่อ และการออม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ,หลักเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานที่กํา กับดูแล
เข้มงวดมากขึ้น (ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ และธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2554)
ผลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมินี้นาไปใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
เพื่อประกอบการวางกลยุทธ์
3.3.2 ข้อมูลจากรายงานประจาปี (แบบฟอร์ม 56-1) ที่นามาวางกลยุทธ์
- ผลักดันการขยายตัวของธุรกิจผ่านช่องทางการขายใหม่ (อาทิ ตัวแทนขาย และ
การขายผ่านโทรศัพท์) ในกลุ่มลูกค้าบุคคล
- แสวงหาแนวทางใหม่ในกระบวนการทางาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
สนับสนุนการควบคุมค่าใช้จ่าย และยกระดับการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคาร
- พัฒนาความสามารถและทักษะใหม่ในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของ
ธุรกิ จ อาทิ กระบวนการทํางานที่เ ป็นเลิศ การใช้ข้อ มูล วิเคราะห์เชิงลึกเพื่อ การ
ตัดสินใจ การใช้ทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เ กิดประโยชน์สูงสุ ด
และภาพลักษณ์องค์กร
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ธนาคารมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับความผูกพันของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงและทําให้กลุ่ม
ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสถานที่ทํางานที่ดีสําหรับพนักงาน พร้อมกับยังคงมุ่งเน้นที่จะรักษา
ระดั บ ความผู ก พั น ของลู ก ค้ า ให้ อ ยู่ ใ นมาตรฐานระดั บ โลกเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ ถื อ หุ้ น จะได้ รั บ
ผลตอบแทนในระดับที่เ หมาะสมและธนาคารยังคงรักษาความได้เ ปรียบในการแข่งขันไว้ได้
ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเยาวชนและชุมชนอย่างยั่งยืน (แบบ 56-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน),
2554 )
ผลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมินี้นาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ คือ กล
ยุทธ์ส่วนผสมการตลาดบริการ
3.3.3 ข้อมูลจากเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่นามาวางกลยุทธ์
- นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้
กล่าวว่า ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการทํา
ธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ( ธนาคารไทยพาณิชย์, 2555: ย่อหน้า 2)
- นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
ได้กล่าวว่าก้าวต่อไปของ SME ไทย 2555 ครั้งนี้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของธนาคารใน
การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าอย่างรอบด้าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ ป ระกอบการเอสเอ็ ม อี ในทุ ก ช่ ว งจั ง หวะของธุ ร กิ จ เพื่ อ ให้ ส ามารถเติ บ โตได้ อ ย่ า งมั่ น คง
ทางธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ปรารถนาเป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี มีความ
ตื่นตัวและสามารถเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาสทาง
ธุรกิจได้อย่างทันท่วงที เพราะเราเชื่อว่าในปี 2555 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ ดี และเต็มไปด้วย
โอกาสสําหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการผลักดันของภาครัฐและการบริโภคในประเทศ
รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2555: ย่อ
หน้า 3-4 )
-นางกรรณิกา ชลิ ตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้
กล่าวว่า ธนาคารพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และภาวการณ์แข่งขันของตลาด โดย สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้มีการ
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ปรับลดลง 0.125% ต่อปี พร้อมกันนี้ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ปรับลดลง 0.125% ต่อปี
เช่นกัน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 นี้ (ธนาคารไทยพาณิชย์, 2555:ย่อหน้า 2 )
3.3.4 ข้อมูลจาก เอกสารบทสัมภาษณ์ ของผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน) ที่นามาวางกลยุทธ์
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์
ได้กล่าวว่ายุทธศาสตร์ของธนาคาร คือ การปรับตัวเร็ว เปลี่ยนเป็นโอกาส มุ่งครองใจลูกค้า
ผลักดันการเติบโตของธนาคาร
ธนาคารพร้อมเดินหน้าในการเป็น ธนาคารที่ให้บริการครบวงจร แก่ลูกค้าที่ดีที่สุด
ของประเทศ (The Best Universal Bank) ซึ่งหมายถึง การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่
มีคุณภาพชั้นเลิศ ตรงต่อความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ด้วยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ รู้
จริงและรู้ใจลูกค้า (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2555: ย่อหน้า 1-2 )
อาทิ ต ย์ นั น ทวิ ท ยา รองผู้ จั ด การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ได้ ก ล่ า วว่ า ในปี นี้
ธนาคารจะปรับจากกลยุทธ์ Product Centric เป็น Customer Centric ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
นําเสนอบริการทางการเงินแบบ Total Solution สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุก
ช่ว งจั งหวะของชี วิต และสร้ างมูล ค่ าเพิ่ มให้แ ก่ธุ ร กิจของลู กค้ าแต่ล ะประเภทได้อ ย่ างครบครั น
(ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2555: ย่อหน้า 3-4 )
นายสมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า ธนาคารได้ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท เทเวศประกั น ภั ย จํ า กั ด (มหาชน) น าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ “บ้านพิทักษ์ภัย” ซึ่งจะคุ้มครองอัคคีภัยพื้นฐานและภัยธรรมชาติอื่นๆ อันได้แก่ น้ํา
ท่วม สึนามิ คลื่นใต้น้ํา ลมพายุ สตอร์มเซิร์จ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ ภูเขาไฟระเบิด เป็นแห่งแรก
ในประเทศไทย (มติชนออนไลน์, 2555: ย่อหน้า 2 )
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้กล่าวว่า
ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม ที่
ทํารายการถอนเงินสด โอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคาร และทํารายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
(มติชน
ออนไลน์, 2555: ย่อหน้า 1 )

81

อาทิ ต ย์ นั นทวิทยา รองผู้ จัด การใหญ่ ธนาคารไทยพาณิช ย์ ได้ กล่ าวว่า

พั ฒ นา

ผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเติบโตของสินเชื่ออย่างมีคุณภาพ
และสร้างความแข็งแกร่งของฐานเงินฝาก (ผู้จัดการรายสัปดาห์, 2555: ย่อหน้า 4 )
สมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์
ได้กล่าวว่า จากการที่ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ สมาร์ทคิดส์ ในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่า
ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีน้องๆ มาร่วมเปิดบัญชีกับธนาคารทั้งสิ้นกว่า 160,000
บัญชี ทําให้ธนาคารรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องการออมเงิน
ให้ กั บ เด็ก และเยาวชนซึ่ ง เป็ น อนาคตของประเทศ และในครั้ง นี้ ธนาคารยัง คงใช้ กลยุ ท ธ์
การตลาด ผ่านสื่อตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบอีกเช่นเคย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออมเงิน (มติ
ชนออนไลน์, 2555: ย่อหน้า 2 )
ผลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมิข้อ 3.3.3 และ 3.3.4 นาไปใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ทั้ง 3
ระดับแก่ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
3.3.5 ข้อมูลจากรายละเอียดของพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ที่
นามาวางกลยุทธ์ พบว่าพระราชบัญญัติ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 เริ่มจํากัดความ
คุ้มครองเงินฝาก 1 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555
ผลที่ได้จากข้อมูลทุติยภูมินี้นาไปใช้วิเคราะห์เป็นอุปสรรคภายนอกเพื่อ
กาหนดกลยุทธ์การตลาด ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ หลังจากพระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงิ นฝาก 2551 เริ่มจากัดความคุ้ มครองเงิ นฝาก 1 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555
3.4 การสรุปและประมวลผลการวิจัย
การนําผลจากข้อ 3.2

และ

3.3

เพื่อ ดําเนินกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
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3.4.1 การวิเคราะห์กลยุทธ์ (Strategic Analysis)
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหัพภาค
(Pest Analysis)
Political
1.เสถียรภาพด้านการเมืองของไทยที่ยังไม่นิ่งสนิท
2.การลงทุนของภาครัฐ เช่นการซ่อมแซม ฟื้นฟูหลังจากผ่านช่วงน้ําท่วม และ เมกะโปรเจกต์
ต่างๆ
Economy
1.เกษตรกร ที่ได้รับการจํานําข้าว และค่าแรงขั้นต่ําที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2555 จะ
หนุ น ให้ กํ า ลั ง ซื้ อ ภายในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให้ เ งิ น หมุ น เวี ย นในระบบเศรษฐกิ จ มากขึ้ น
2.อัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น แต่ยังมีเสถียรภาพ
3.การเติบโตของเศรษฐกิจโลก แต่ยังคงปัญหาความไม่แน่นอนในการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจ
โลก
4.การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะหากเปิด AEC ในปี2558 จะมีการ
แข่งขันกันรุนแรงมากขึ้นในตลาดอาเซียน รวมถึงธนาคารพาณิชย์ด้วย
5. การเพิ่มค่าแรงขั้นต่ํา และเพิ่มค่าครองชีพ ในเงินเดือน
6. ฐานราคาน้ํามันที่จะเริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะหากรัฐบาลยกเลิกการตรึงราคา ดีเซล โดย
การอุดหนุนดีเซล และ แก๊สโซฮอลล์
7. ความต้องการพลังงานทดแทนมีมากขึ้นและจะทําให้ เอ็นจีวี และ แอลพีจี ปรับตัวสูงขึ้น
ส่งผลต่อต้นทุนขนส่ง
8. ปัญหาวิกฤตหนี้ในกลุ่มประเทศยุโรป (EU) โดยเฉพาะประเทศกรีซกําลังประสบปัญหาอย่าง
รุนแรง เนื่องจากภาครัฐเป็นหนี้ธนาคารเอกชนจํานวนมาก จนทําให้ธนาคารในประเทศเยอรมัน
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ฝรั่งเศสและอิตาลีซึ่งเป็นผู้ปล่อยกู้รายใหญ่ให้แก่ประเทศกรีซกําลังวิตกว่า กรีซจะผิดนัดชําระหนี้
ทั้งนี้ถ้ าหากกรีซไม่ส ามารถชําระหนี้ได้จะทําให้ธ นาคารที่เ ป็นเจ้าหนี้ต้องประสบปัญ หาทาง
การเงินอย่างรุนแรง ทําให้เกิดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจได้ โดยอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อ ประเทศ
ไทยทั้งด้านการบริโภค การลงทุนที่อาจชะลอตัว ซึ่งจะมีผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศหยุดชะงักลง
Social
1.เกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจการเกษตรอยู่ดีขึ้นเพราะโลกยังคงต้องการอาหารโดยเฉพาะ
พืชผลเกษตร ส่งผลดีต่อประเทศไทยที่เป็นประเทศส่งออกสินค้าเกษตร
2.ลักษณะผู้บริโภคที่ที่เลือกวิถีชีวิตแบบ “บริโภคนิยม”มากขึ้น ทําให้กระแสเงินไหลเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจส่งผลดีต่อธนาคาร ทั้งภาคการออม และ สินเชื่อ
Technology
1. ความต้องการใช้เทคโนโลยีระบบสื่อสารที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องมีการพัฒนาระบบสื่อสาร
ใหม่ๆมากขึ้น การพัฒนาเครือข่ายความเร็วสูงในทุกพื้นที่ ราคาอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารที่เริ่ม
ต่ําลงทําให้คนเข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์มากขึ้น ส่งผลดีต่อพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ธนาคาร
การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจภายในอุตสาหกรรม (Five Forces Analysis)
วิเคราะห์สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจภายในอุตสาหกรรม ใช้ โมเดลของ Porter’s
Five forces ดังนี้
1.สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ( Competitive Rivalry Within The Industry)
อุต สาหกรรมธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกัน สู ง โดยเฉพาะธนาคารขนาดใหญ่
อย่ า งธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ซึ่ ง มี คู่ แ ข่ ง ในระดั บ เดี ย วกั น ที่ สํ า คั ญ เช่ น ธนาคารก รุ ง เทพ
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐอย่าง ธนาคารออมสินที่
ได้เปรียบเรื่อง การคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน และต้นทุนทางการเงินที่น้อยกว่าเพราะไม่ต้อง
นําส่งเงิน เข้า สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ธนาคารออมสินเป็นแบงก์รัฐที่ออกผลิตภัณฑ์ ดูดเงิน
ฝากแข่งกับแบงก์พาณิชย์มากที่สุด มียอดเงินฝากเติบโตแบบก้าวกระโดด)
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2.อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้เล่นรายใหม่ ( Threat Of New Entrants)
อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้เล่นรายใหม่ สูง การเข้ามาสู่อุตสาหกรรมของ
ผู้เล่นรายใหม่ ถือว่า ทําได้ยากเนื่องจาก ต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งต้องสร้า งความเชื่อมั่น ด้าน
ความมั่นคงของธนาคาร ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานาน
3.อานาจการต่อรองจากผู้ขายปัจจัยการผลิต ( Bargaining Power of Suppliers)
อํานาจการต่อรองจากผู้ขายปัจจัยการผลิต ถือว่า สูง สําหรับอุตสาหกรรมธนาคารนั้น
ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานโดยพื้ น ฐานให้ เ กิ ด กํ า ไรคื อ ส่ ว นต่ า งระหว่ า ง ดอกเบี้ ย รั บ และ
ค่าธรรมเนียม หักลบกับดอกเบี้ยจ่ายให้ผู้ฝากเงิน ดังนั้น ผู้ขายปัจจัยการผลิตในที่นี้คือ ผู้ฝาก
เงินให้ธนาคาร นําไปปล่อยสินเชื่อ และการมีธนาคารให้เลือกหลากหลาย โดยเฉพาะธนาคารที่
ให้ผลตอบแทนดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอัตราดอกเบี้ยรับที่สูงกว่า ค่าธรรมเนียมที่ต่ํากว่า หรือ
การคุ้มครองเงินฝากที่เต็มจํานวน อย่างธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน ทําให้ผู้บริโภคที่
เป็นผู้ขายปัจจัยการผลิตมีอํานาจต่อรองที่สูง
4.อานาจการต่อรองจากผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
อํา นาจการต่ อ รองจากผู้ ซื้ อ ถื อ ว่ า สู ง ผู้ ซื้ อ ในที่ นี้ คื อ ผู้ มี โ อกาสได้ สิ นเชื่ อ เนื่ อ งจาก
ธนาคารมีให้ เลือ กหลากหลาย และมีธ นาคารที่มี ตําแหน่งทางการตลาดชัดเจนอยู่ด้วย เช่น
หากกู้ซื้อบ้าน ก็จะนึกถึง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หากเป็นเกษตรกร ก็จะนึกถึง ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น นอกจากนั้นปัจจัยที่มีผลต่อการขอสินเชื่อยังขึ้นอยู่
กับตัวผู้ซื้อเองด้วยว่า มีประวัติทางการเงินดีหรือไม่ หากธนาคารมองว่าไม่ดี ก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้
มีโอกาสได้สินเชื่อ
5.อุปสรรคจากสินค้าทดแทน ( Threat of Substitutes )
แม้ทางเลื อ กในการบริ หารเงิ นออมจะมีมากตามสิ นค้ าทดแทนได้แก่ หุ้น ทองคํ า
ประกันชีวิต แบบ ออมทรัพย์ กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น แต่หากจําแนกสิ่งที่
ผู้บริโภคต้องการจากการฝากเงินที่ธนาคาร สามารถทําได้ดังนี้
- ต้อ งการสภาพคล่อ งที่สูง ไม่ค่ อ ยคํ านึงถึ งผลตอบแทนเท่าใดนัก คือ เงินฝากออมทรัพย์
- ต้อ งการผลตอบแทนที่สูง ไม่ค่ อยคํานึงถึ งสภาพคล่อ ง เท่าใดนัก คือ เงินฝากประจํา
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- ต้องการสภาพคล่องที่สูง ไม่คํานึงถึงผลตอบแทนเลย(เพราะไม่มีดอกเบี้ย ) คือ เงินฝาก
เดินสะพัด
- เงินฝากทั้ง สาม รูปแบบ ถือว่ามีความเสี่ยงที่ต่ํา
วิเคราะห์สินค้าทดแทน
- สินค้าทดแทนความต้องการสภาพคล่องที่สูง ถือว่า ต่ํา เนื่องจากสินค้ าทดแทนเหล่านั้น
หากยัง ขาดทุนจากการนําเงินเข้าไปฝากหรือลงทุนไว้ หรือยังไม่มีกําไร ก็มักจะไม่มีใครถอนเงิน
เหล่านั้นออกมา
- สินค้าทดแทนความต้องการผลตอบแทนที่สูง ถือว่า มีมาก และถือว่า สูง อาทิ หุ้น ทองคํา
ประกันชีวิต แบบ ออมทรัพย์ กองทุนรวม และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
- สิ น ค้ า ทดแทนความต้ อ งการด้ า นความเสี่ ย งที่ ต่ํ า มี น้อ ย และถื อ ว่ า ต่ํ า เพราะนอกจาก
ประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ หรือ กองทุนรวมบางประเภท มูลค่าของสินค้าทดแทนอย่างอื่นมี
ความผันผวน และมีความเสี่ยงสูง
จะเห็นได้ว่า สินค้าทดแทนนั้นไม่สามารถทดแทนกันได้ทุกมิติ หรือทดแทนกันได้ไม่
สนิ ท ทั้ ง หมด สิ่ ง ที่ สิ น ค้ า ทดแทนทํ า ได้ คื อ ทดแทน เงิ น ฝากประจํ า จากความต้ อ งการ
ผลตอบแทนที่สูงเท่านั้น ส่วนความต้องการอื่น ไม่สามารถทดแทนได้ ดังนั้นถือว่าอุปสรรคจาก
สินค้าทดแทน อยู่ในระดับ ต่า

86

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ระดับองค์กร
Strengths
Weaknesses
S1.เป็นธนาคารไทยแห่งแรกและมีชื่อเสียงมายาวนาน
W1.โครงสร้างองค์กรที่ใหญ่และการขยายสาขา
S2.การมีสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ ที่มากที่สุดเมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกัน อาจมี
ถือหุ้นรายใหญ่สามารถสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น และมั่นคง ปัญหาเรื่องการดูแล และการจัดการด้านต่างๆที่ไม่
ให้ผู้บริโภคได้
คล่องตัว และไม่ทั่วถึง
S3.ได้ รั บ การเพิ่ ม อั น ดั บ ความแข็ ง แกร่ ง ทางการเงิ น
จากมูดี้ส์ ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดในประเทศไทย(อันดับ C- ที่ไทย
พาณิชย์ได้รับนั้น เป็นระดับสูงสุดที่ธนาคารพาณิชย์ไทยได้รับ)
S4.ความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและการกันสํารองเป็น
ปัจจัยที่ช่วยเสริมในการพิจารณาเพิ่มความน่าเชื่อถือของไทย
พาณิชย์
S5.การบริหารจัดการและการติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
ทําให้ในช่วงที่ผ่านมาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นน้อยมาก
S6.บริหารจัดการธนบัตรตามนโยบายของธปท.ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จน ได้รับรางวัล "ธนาคารพาณิชย์ดีเด่นในด้านการ
บริหารจัดการธนบัตร 2554"
S7.ได้ รั บ รางวั ล ธนาคารยอดเยี่ ย มแห่ ง ประเทศไทย
(ปี 2549-2554) จาก Global Finance สหรัฐอเมริกา
Opportunities

W2.วัฒนธรรมองค์กรเก่าแก่ และ ต่อมาโตเร็ว
มากเพราะกล้ า ลงทุ น และเปลี่ ย นแปลงเร็ ว การ
พัฒนาจึง ขาดตอน

O1.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ ซึ่ง
จะส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อ ในการบริโภค และซ่อมแซม
ต่างๆของครัวเรือนโดยเฉพาะการซ่อมแซมที่เกิดจากอุทกภัย
O2.การคาดการณ์ ธุรกิจเด่นในปี 2555 ของศูนย์พยากรณ์
เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งให้สถาบัน
การเงินเป็นธุรกิจเด่น อันดับที่ 5 ใน 10 อันดับ
O3.ภาษีนิติบุคคลที่รัฐบาลจะปรับลดจาก 30% เหลือ 23%
เท่ากับว่าธนาคารพาณิชย์จะประหยัดเงินจากส่วนนี้ได้ ซึ่งจะไม่ทํา
ให้ธนาคารพาณิชย์มีข้ออ้างในการผลักภาระไปยังผู้ฝากและ ผู้กู้
เงิน และไม่น่ากระทบต่อผู้ถือหุ้น
O4.การลงทุน ในเครื่องจัก รใหม่ ๆของอุตสาหกรรมหลั งน้ํ า
ท่วมการขยายการลงทุนของภาคเอกชนในการผลิตสินค้า

T1.
รัฐบาลมีแ นวคิด จะแก้ กฎหมายให้
สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินที่ได้รับ
ความคุ้มครอง( โดยเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมที่ต้อง
จ่ายให้ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก ต้องไม่เกิน 1% ของ
เงินฝาก เพื่อนํา มาชํา ระดอกเบี้ย ) ส่ง ผลกระทบต่ อ
ต้นทุนการเงินของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
และจะกระทบต่อความสามารถการทํากําไรลดลง
T2. เสถียรภาพด้านการเมืองของไทยที่ยัง ไม่
นิ่งสนิท
ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการลงทุนของ
ประชาชน และกระทบต่ อ การปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ของ
ธนาคาร

W3.เสี ย เปรี ย บธนาคารของรั ฐ เนื่ อ งจากมี
ต้น ทุน ทางการเงิ นมากกว่า จากที่ต้ อ งนํ าส่ ง เงิ นเข้ า
สถาบั นคุ้ม ครองเงิน ฝากเกิดความเหลื่อ มล้ําในการ
ดําเนินธุรกิจมากขึ้น

Threats
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การวิเคราะห์แมทริกซ์ การเจริญเติบโต ( BCG Matrix Analysis)
ตารางที่ 6 วิเคราะห์กลุ่มธนาคารในระดับการแข่งขันเดียวกัน
กลุ่มธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย

ยอดเงินฝากปี 2552
:หน่วยล้านบาท
1,208,140

ยอดเงินฝากปี 2553
:หน่วยล้านบาท
1,248,192

อัตรากาเติบโต
:ร้อยละ
3.31

ธนาคารกรุงเทพ

1,360,716

1,394,388

2.47

ธนาคารไทยพาณิชย์

952,741

1,090,524

14.46

ธนาคารกสิกรไทย

975,492

1,100,036

12.76

ธนาคารออมสิน

921,541

1,180,248

28.07

รวมมูลค่าตลาดเงินฝาก

5,418,630

6,013,388

10.97**

**อัตราการเติบโตของตลาดเงินฝากรวมคือร้อยละ 10.97
(

)

ส่วนแบ่งตลาดเปรียบเทียบด้านเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ปีล่าสุดคือ

ยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์
ยอดเงินฝากธนาคารผู้นําด้านเงินฝาก=
ธนาคารกรุงเทพ

=

0.78

-อัตราการเติบโตของยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ คือ ร้อยละ 14.46
-ธนาคารชั้นนําด้านอัตราการเติบโตของยอดเงินฝาก (ธนาคารออมสิน) คือ ร้อยละ
28.07
ดั ง นั้ น จึ ง วิ เ คราะห์ ก ารจั ด สรรทรั พ ยากรด้ ว ย แมทริ ก ซ์ การเจริ ญ เติ บ โต
(BCG MATRIX) ได้ดังนี้
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ภาพที่ 9 วิเคราะห์แมทริกซ์ การเจริญเติบโต ( BCG Matrix Analysis)

ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ

0.0

0.78

0.5

1.0
28.07%

Question Mark

Star

อัตรา
การ
เจริญ
เติบ
โต

14.46%

Dog

Cash Cow

ของ
ตลาด
หรือ
ยอด
เงิน
ฝาก

0%

จากการวิเคราะห์ตามทฤษฎี BCG Growth-Share Matrix พบว่าผลิตภัณฑ์ เงิน
ฝากอยู่ในช่วง Stars เนื่องจากบริษัทมียอดขายด้านยอดเงินฝากเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงควรใช้
กลยุทธ์ การเจริญเติบโต แบบเจาะตลาด และ พัฒนาผลิตภัณฑ์
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ตารางที่ 7 วิเคราะห์ SWOT Analysis ระดับกลุ่มธุรกิจ(ลูกค้าบุคคล)
Strengths
S8.มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและให้
ความสํ า คั ญ กั บ กลยุ ท ธ์ น วั ต กรรมอยู่ เ สมอ อาทิ
นวัตกรรมชําระภาษีผ่านบัต รเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียม
รายแรกในประเทศไทยและเป็ น ธนาคารแรกที่ ร่ ว ม
พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารชํ า ระเงิ น ค่ า ไฟฟ้ า แก่ ผู้ ใ ช้
ไฟฟ้ า ให้ ส ามารถชํ า ระเงิ น ผ่ า นระบบออนไล น์
S9.มีระบบบรรษัทธรรมาภิบาลระบบการอนุมัติ
สินเชื่อตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
S10.มี บ ริ ก ารทํ า ธุ ร กรรมกั บ ธนาคาร ผ่ า น
ช่องทางออนไลน์ได้แก่ scb easynet ซึ่งมีความ
ปลอดภัยสูง
S11.มีความกล้าทําการตลาดที่แตกต่างเป็นที่
ถูกใจผู้บริโภคเช่น การเปิดตัวประกันภัยน้ําท่วม
ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศเป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย
Opportunities
O5.นโยบายบ้านหลังแรก รถคันแรกของรัฐบาล
กระตุ้นภาคสินเชื่อธนาคาร
O6.ความต้ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี ร ะบบสื่ อ สาร
ออนไลน์ ที่ มี ม ากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารพั ฒ นา
ระบบสื่ อ สารใหม่ๆ มากขึ้น ทํา ให้ ก ารสื่ อ สารไปยั ง
ผู้บริโภคง่ายขึ้น
O7.การพัฒนาเครือข่ายออนไลน์ความเร็วสูงในทุก
พื้นที่ราคาอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารที่เริ่มต่ําลง ทําให้คน
มีเงินออมมากขึ้น

Weaknesses
W3. ธนาคารมีการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สูญ
ไว้สูงจึงเสียโอกาสในการทํากําไร ด้านอื่นๆ
W4. การปรับลดอัต ราดอกเบี้ยเงินฝากที่
เร็วกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลัง
คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ ย ทํ า ให้ เ กิ ด ภาพลั ก ษณ์ ใ นมุ ม ลบต่ อ
ผู้บริโภคที่มีต่อธนาคารได้

Threats
T3.ภั ย ธรรมชาติ ทํ า ให้ เ งิ น ออมน้ อ ยลง
เ พ ร า ะ ต้ อ ง ใ ช้ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ม า ก ขึ้ น แ ล ะ
ความสามารถในการชําระหนี้ลดลง
T4.ความไม่ แ น่ น อนของการฟื้ น ตั ว ใน
ประเทศแถบยุโปและอัตราแลกเปลี่ ยนที่แข็งค่ า
ขึ้น
T5.ฐานราคาน้ํา มันที่ จะเริ่ม ปรับ ตัว สู งขึ้ น
ทําให้ต้นทุนผู้ประกอบการและสินค้าแพงขึ้นการ
ออมลดน้อยลง
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ตารางที่ 8 วิเคราะห์ SWOT Analysis ระดับหน้าที่ (ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์)
Strengths
S12.ธนาคารที่มีจํานวนสาขาและตู้เอทีเอ็มมาก
ที่ สุ ด สามารถทํ า การตลาดเชิ ง รุ ก และเชิ ง รั บ ได้ เ ป็ น
อย่างดี
S13.กระบวนการดํ าเนิ นงานในการเปลี่ ยนเงิ น
ฝากเป็นสินเชื่อ และเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจนเกิดเป็น
กําไรได้ดี เมื่อ ดู อัตราส่วนกําไรต่อ เงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์จะอยู่ระดับสูงมาโดยตลอด
S14.มีการสื่อสารการตลาด ประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง
S15.รัก ษาความเป็นผู้ นําทางการตลาดภายใต้
การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ได้ ส ะท้ อ น
ออกมาในเรื่ อ งผลประกอบการที่ มี ก ารเติ บ โตอย่ า ง
ต่อเนื่อง

Weaknesses
W5. ความสามารถในการหายอด ปริมาณเงิน
ฝากที่น้อยและอยู่ลําดับท้าย เมื่อเทียบกับคู่แข่งใน
ระดับเดียวกัน
W6. พนักงานรูส้ ึกถึงปัญหางานหนัก ความ
รั บ ผิ ด ชอบไม่ เ ท่ า กั บ อํ า นาจหน้ า ที่ สาเหตุ จ าก
อ ง ค์ ก ร ที่ ข ย า ย ตั ว แ ล ะ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ร็ ว
W7. กลุ่ ม ตั ว อย่ า งผู้ บ ริ โ ภคขาดความ
จงรักภักดีต่อตราสินค้า(Lack Of Brand Loyalty)
W8. การรับรู้ปัจจัยการตลาดด้านบริการของ
บั ต ร เอที เ อ็ ม หรื อ บั ต ร เดบิ ต เป็ น ที่ พ อใจ ,ด้ า น
ราคา, ด้านมีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็นที่รู้จัก
และจดจํา , และลักษณะทางกายภาพ ด้านมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในธนาคารอยู่เพียงระดับปาน
กลาง
Threats
T6. ผลจากการลดความคุ้มครองเงินฝากลง ทํา
ให้เงินฝากไหลไปยังธนาคารรัฐมากขึ้น เนื่องจาก
แบงก์รัฐได้เปรียบที่ไม่ต้องเสียค่า นําส่งให้ สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ทําให้ธนาคารรัฐที่ถื อเป็นคู่แข่ง
สามารถออกผลิตภัณฑ์เงินออมที่ให้ดอกเบี้ยสูงมา
ดูดเงินฝากได้

Opportunities
O8.การประกาศลดอั ต ราดอกเบี้ ย นโยบายของ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน ทําให้ดอกเบี้ยเงินฝาก
ซึ่งเป็นต้นทุนทางการเงินอย่างหนึ่งลดลง
O9. การใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคที่โตขึ้นส่งผลดี
ต่อการสื่อสารการตลาดที่ประหยัดค่าใช้จ่าย
O10. ผู้ บ ริ โ ภคที่ ที่ เ ลื อ กวิ ถี ชี วิ ต แบบ “บริ โ ภค
นิ ย ม”มากขึ้ น ทํ า ให้ ก ระแสเงิ น ไหลเวี ย นในระบบ
เศรษฐกิ จ ส่ ง ผลดี ต่อ ธนาคาร ทั้ง ภาคการออม และ T 7.กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเงินฝากธนาคารไทย
สินเชื่อ
พาณิชย์ ไม่ค่อยมีการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สถาบัน
O 11. กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเงินฝากธนาคาร คุ้มครองเงินฝาก
ไทยพาณิชย์ ร้อยละ93 มีระดับเงินฝากที่ต่ํากว่า 1 ล้าน
บาท
T 8. มีพฤติกรรม การบริหารเงินออม ที่เป็น
อุปสรรค ต่อ หน้าที่ทางการตลาด ของผลิต ภัณฑ์
เงิ น ฝาก เช่ น “กระจายเงิ น ฝากไปหลากหลาย
ธนาคาร” เป็นต้น
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วิเคราะห์ 6 Wsและ 1H เพื่อหาคาตอบ 7Os เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
ตารางที่ 9 คาถาม 6 Ws และ 1H เพื่อหาคาตอบ 7Os
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อกาหนดกลยุทธ์การตลาด
คาถาม (6Wsและ1H)
1.ใ ค ร อ ยู่ ใ น ต ล า ด
เป้าหมาย
(Who is in the target
markets?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)
ลักษณะกลุ่มเป้าหมาย (Occupants)
1.ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์
2.ลักษณะทางด้านพฤติกรรม

2. ผู้บริโภคซื้ออะไร
(What does the
consumer buy?)

สิ่งที่ผู้บริโภคต้องการซื้อ(Objects)
1. บริการด้านเงินฝาก ประกอบด้วย เงิน
ฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจํา และบัญชี
เดินสะพัด
2.ดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ ในแต่ละประเภท
เงินฝากนั้นๆ

3. ทําไมผู้บริโภคจึงซื้อ
(Why does the
consumer buy?)

วัตถุประสงค์ในการซื้อ (Objective)
1.ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของธนาคารไทย
พาณิชย์
2. การให้บริการธุรกรรมทางการเงินที่
ครบถ้วน

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย
การแบ่ ง ส่ ว นตลาด การกํ า หนด
เป้ า หมายที่ มี ศั ก ยภาพของตลาด
การวางตํ า แหน่ ง สิ น ค้ า และตรา
สินค้า
กลยุทธ์ ด้านสินค้า และด้านราคา

กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด
เช่น การโฆษณา กาประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์
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คาถาม (6Wsและ1H)
4. ใครมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจซื้อ
(Who participants in
the buying )

5. ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด
(When does the
consumer buy?)

6. ผู้บริโภคซื้อที่ไหน
(Where does the
consumer buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)
บทบาทของกลุ่มต่างๆ
(Organizations)
1.กลุ่ มผู้ มีอิทธิ พล ได้แก่ บุคคลในครอบครัว
เพื่ อ นสนิ ท ญาติ ที่ ทํ า งานที่ ธ นาคารไทย
พาณิชย์ หรือชักชวนให้ใช้บริการ เป็นต้นแต่
ในกรณี นี้เ น้นที่คนในครอบครัว คื อ เด็ ก ซึ่ง
เห็ น ได้ จ ากการเติ บ โตของเงิ น ฝาก สมาร์ ท
คิดส์ ใน บทสัมภาษณ์
2.กลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่ มที่เป็นแบบอย่างให้
ต้องการทําตามเช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ
ปัญญาชน ที่น่าเชื่อถือ หากรู้จักคนกลุ่มนี้และ
ทราบว่ า ใช้ บ ริ ก ารที่ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
ผู้บริโภคจะต้องการทําตาม
โอกาสในการซื้อ (Occasions) ส่วนมากแล้ว
จะเป็นช่วงที่มีรายได้เข้ามา เช่น ช่วงสิ้นเดือน
หรือช่วงสิ้นปี(โบนัส) เป็นต้น

ช่องทางหรือแหล่ง (Outlets)
ได้แก่ สาขา ของธนาคารทั่วประเทศ หรือตู้
รับฝากเงิน / ถอนเงิน และช่องทางออนไลน์
ได้แก่ SCB Easy Net

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุทธ์การโฆษณาและ การ
ส่งเสริมการตลาด โดยใช้กลุ่มผู้มี
อิทธิพลจูงใจ

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร เนื่องจากเป็นการสื่ อสาร
การตลาดที่ จู ง ใจผู้ บ ริ โ ภคอย่ า ง
ต่อเนื่องทั้งในระยะสั้ นและระยะยาว
และรายได้ ข องผู้ บ ริ โ ภคก็ เ ข้ า มา
อย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวเช่นกัน
กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย
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คาถาม (6Wsและ1H)
7. ผู้บริโภคซื้ออย่างไร
(How does the
consumer buy?)

คาตอบที่ต้องการทราบ (7Os)
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Operations)
1.การรับรู้ปัญหา อาทิ ต้องการ ฝากเงินในที่
ปลอดภั ย ต้ อ งการนํ า เงิ น ออมไปสร้ า ง
ผลตอบแทน เป็นต้น
2.การค้นหาข้อมูล เช่น การเลือกว่ามีธนาคาร
ไหนบ้างที่ให้ผลตอบแทนสูง ปลอดภัย มั่นคง
และพบว่าธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหนึ่งในนั้น
3.การประเมินผลทางเลือก พบว่าธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ น่ า จะมี ค วามมั่ น คงที่ สุ ด เนื่ อ งจากมี
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ และมี
บริ ก ารผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ ที่ ส ะดวกที่ สุ ด
เป็นต้น
4. การตัดสินใจซื้อ คือ เลือกฝากเงินที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์
5. ความรู้สึกภายหลังการซื้อเช่น รู้สึกอบอุ่นใจ
และพอใจในดอกเบี้ ย ที่ ไ ด้ รั บ และใช้ บ ริ ก าร
ต่อไป เป็นต้น

กลยุทธ์การตลาดที่เกี่ยวข้อง
กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการตลาดแบบ
ครบวงจร โดยเน้น การสื่อ สารเพื่อ
กระตุ้ น ทั ศ นคติ (Attitudes) ด้ า น
Cognitive โดยการเน้นเนื้อหาแบบ
Brand Awareness และ Brand
Knowledge ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น ใน
แบรนด์ (Brand Belief) และเมื่อ
ผู้ บ ริโ ภค เลื อ กใช้บ ริก ารแล้ ว ค่ อ ย
เน้นเนื้อ หาเพื่อ กระตุ้นทัศ นคติด้าน
Affective ให้เ กิดความ ชอบ พึ ง
พอใจ และ เกิดBrand Loyalty
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กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (STP Strategy)
1.การแบ่งส่วนตลาด ( Segmentation )โดยใช้เกณฑ์ ลักษณะทางประชากรศาสตร์
คือ อายุ ระดับการศึก ษา อาชีพ รายได้ และเกณฑ์พฤติกรรม คือ ระยะเวลาที่เริ่มใช้
บริการเงินฝากไทยพาณิชย์
2.การเลือกส่วนตลาด (Targeting) โดยผลการสํารวจดังตารางที่ 2,4,5,6, 8 และ9
ในภาคผนวก ง. พบว่าส่วนตลาดส่วนมาก ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ โดยมีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ และลักษณะทางพฤติกรรม อยู่ในช่วงที่แสดงดังนี้
ตารางที่ 10 การเลือกส่วนตลาด (Targeting)
อายุ

ระดับการศึกษา

อาชีพ

รายได้
(บาท)

ระยะเวลาที่เริ่มใช้
บริการเงินฝากไทย
พาณิชย์
น้อยกว่า 1 ปี

ไม่เกิน 30 ปี

ต่ํากว่าปริญญาตรี

ข้าราชการ

ไม่เกิน 10,000

31-40 ปี

ปริญญาตรี

พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ

10,000-20,000

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่
เกิน 3 ปี

41-50 ปี

สูงกว่า
ปริญญาตรี

เจ้าของกิจการ

20,001-30,000

มากกว่า 3 ปี แต่ไม่
เกิน 5 ปี

ฝาก
เดินสะพัด

51-60 ปี

-

ลูกจ้าง
บริษัทเอกชน

30,001-40,000

มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

-

มากกว่า 60 ปี

-

-

40,001-50,000

-

-

โดยผลการสํารวจดังตารางที่ 2,4,5,6, 8 และ 9 ในภาคผนวก ง.พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนมากมีลักษณะทางประชากรศาสตร์และลักษณะทางพฤติกรรมอยู่ในช่วงที่เน้นข้อความไว้ใน
แต่ละช่องที่แสดง
ดังนั้นส่วนตลาดที่เลือกคือ ผู้มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 10,000-30,000 บาท และระยะเวลาที่เริ่ม
ใช้บริการเงินฝากไทยพาณิชย์ มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ลักษณะการฝากเงินแบบ
ออมทรัพย์

ลักษณะ
การฝาก
เงิน
ฝากออม
ทรัพย์
ฝากประจํา
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ภาพที่ 10 การวางตาแหน่งสินค้า (Product Positioning )
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์เงินฝาก กับสินเชื่อ
ดอกเบี้ยรับ หรือ
ผลตอบแทนสูง

เงินฝากประจา
เงินฝากออมทรัพย์
สภาพคล่องต่ํา

สภาพคล่องสูง
เงินฝากบัญชี
สินเชื่อระยะสั้น

เดินสะพัด
สินเชื่อระยะกลาง
สินเชื่อระยะยาว
ดอกเบี้ยจ่ายหรือ
ค่าธรรมเนียมสูง
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ภาพที่ 11
การวางตาแหน่งสินค้า ( Product Positioning ) เปรียบเทียบระหว่างธนาคาร
โดยสินค้าคือ บริการด้านเงินฝาก ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของธนาคาร และ ดอกเบี้ยรับ
จึงสามารถวางตําแหน่งสินค้าได้ดังนี้

ธนาคาร
ออมสิน
ธนาคาร
ทหาร

ดอก
เบี้ย
รับ

ไทย

ธนาคาร
กสิกร

ธนาคาร
ไทย

ไทย

พาณิชย์

ธนาคาร
กรุงไทย

0

0

ภาพลักษณ์การบริการ
ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง
ความมั่นคงของธนาคาร

ด้านเงินฝาก ที่ ทันสมัย
ของธนาคาร
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การวางตาแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning)
1.กรอบการแข่งขัน (Competitive Frame of Reference) : อุตสาหกรรม ธนาคารพาณิชย์
2.คู่แข่งในระดับเดียวกัน (Rivalry) : ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
3.ขีดความสามารถในการแข่งขัน (Points of Parity ; POPs) : การให้บริการทางการเงิน
และบริการ ธุรกรรม ทางการเงิน ทุกรูปแบบ
4.ความแตกต่างเหนือคู่แข่ง (Points of Difference ; PODs) : ภาพลักษณ์ความมั่นคงที่
เกิดจากการมีสํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ , การเป็นธนาคาร
พาณิชย์ของคนไทยแห่งแรกในประเทศไทย, การบริหารจัดการ และการติดตามหนี้ที่ มี
ประสิทธิภาพ และอัตราส่วนกําไรสุทธิต่อเงินฝากที่สูงที่สุด
5. ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้วางตําแหน่งตราสินค้าในใจผู้บริโภคออกเป็น Brand mantras
หรือ Brand Association ได้ว่า “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ผู้ให้บริการทางการเงินอย่าง
ครบวงจร”
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วิเคราะห์ ส่วนประสมการตลาดบริการ (7P’s)
1. Product คือภาพลักษณ์ ชื่อเสียงของธนาคารไทยพาณิชย์ และเงินฝากออมทรัพย์คือ เงิน
ฝากที่ทั้งฝาก-ถอน-โอนเงิน ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านตู้ ATM, สาขา และให้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งออม
ทรัพย์แล้วคุ้มครองชีวิต อุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก กับดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับ (อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ เดือนมีนาคม 2555อยู่ที่ ร้อยละ 0.75 )
2. Price คือค่าธรรมเนียมต่างๆในการเปิดบัญชีเงินฝากและการทําบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต
กับค่าธรรมเนียมรายปี เป็นต้น
3.Place คือ ช่องทางการใช้บริการ ด้านเงินฝาก ทั้งตามเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ตาม
สาขาต่างๆ และทาง เครื่องฝากเงินสด อัตโนมัติตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น
4.Promotion คือ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต่างๆเกี่ยวกับบริการด้านเงินฝาก รวมถึง การ
ส่งเสริมการขาย เช่น เงินฝากที่ให้ประโยชน์ 2 ต่อ ทั้งออมทรัพย์แล้ วคุ้มครองชีวิต และ
อุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก
5.People คือพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ให้บริการสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยที่ดี เป็น
ต้น
6. Process คือ กระบวนการในการเข้าถึงการใช้บริการด้านเงินฝาก ระบบการเรียกคิว ใน
แถวคอย การมีจํานวนหน้าเคาน์เตอร์บริการ ที่เพี ยงพอต่อการมาใช้บริการทําให้ลูกค้าไม่รอ
นานเกินไป
7. Physical evidence บรรยากาศที่ดี และ การจัดรูปแบบที่สวยงามในธนาคาร อาทิ เก้าอี้นั่ง
พื้นที่การใช้บริการ ที่สะดวกสบาย เป็นต้น

99

3.4.2 การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation)
ตารางที่ 11 การกาหนดกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยใช้ TOWS Matrix
โอกาส(O)
O1.การฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในและ
ภายนอกประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อความต้องการ
สินเชื่อ ในการบริโภค และซ่อมแซมต่างๆของ
ครัว เรือ นโดยเฉพาะการซ่ อ มแซมที่เกิ ดจาก
อุทกภัย
O2.การคาดการณ์ ธุรกิจเด่นในปี 2555
ข อ ง ศู น ย์ พ ย ากร ณ์ เ ศ ร ษ ฐกิ จ แล ะ ธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ซึ่งให้ส ถาบัน
การเงินเป็นธุรกิจเด่น อันดับที่ 5 ใน 10 อันดับ
O3.ภาษี นิ ติ บุ ค คลที่ รั ฐ บาลจะปรั บ ลด
จาก 30% เหลื อ 23% เท่ากับว่าธนาคาร
พาณิชย์จะประหยัดเงินจากส่วนนี้ได้ ซึ่งจะไม่
ทํ า ให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ มี ข้ อ อ้ า งในการผลั ก
ภาระไปยังผู้ฝากและ ผู้กู้เงิน และไม่น่ากระทบ
ต่อผู้ถือหุ้น
O4.การลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รใหม่ ๆ ของ
อุตสาหกรรมหลังน้ําท่วมการขยายการลงทุน
ของภาคเอกชนในการผลิตสินค้า

จุดแข็ง(S)
S1. เป็ น ธนาคารไทยแห่ ง แรกและมี ชื่ อ เสี ย งมา
ยาวนาน
S2.การมี สํ านักงานทรัพ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษัต ริ ย์
เป็น ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ส ามารถสร้างภาพลั กษณ์ ค วาม
เชื่อมั่นและมั่นคงให้ผู้บริโภคได้
S3.ได้รับการเพิ่มอันดับความแข็งแกร่งทางการเงิน
จากมูดี้ส์ ซึ่งเป็น ระดับที่ดีที่สุดในประเทศไทย(อันดับ
C- ที่ไทยพาณิชย์ได้รับนั้น เป็นระดับสูงสุดที่ธนาคาร
พาณิชย์ไทยได้รับ)
S4.ความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
และการกันสํารองเป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมใน
การพิ จ ารณาเพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ ของไทยพาณิ ช ย์
S5.การบริหารจัดการ และการติดตามหนี้ที่
มีประสิทธิภาพทําให้ในช่วงที่ผ่านมาหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นน้อยมาก
S6.บริ ห ารจั ด การธนบั ต รตามนโยบายของธปท.ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จน ได้รับรางวัล "ธนาคารพาณิชย์
ดี เ ด่ น ใ น ด้ า น ก าร บริ ห าร จั ด การ ธน บั ต ร 2554"
S7.ได้รับรางวัลธนาคารยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย (ปี
2549-2554) จาก Global Finance สหรัฐอเมริกา

จุดอ่อน(W)
W1.โครงสร้างองค์กรที่ใหญ่และการขยายสาขาที่
มากที่ สุ ด เมื่ อ เที ย บกั บ คู่ แ ข่ ง ในระดั บ เดี ย วกั น
อาจมีปัญหาเรื่องการดูแล และการจัดการด้าน
ต่างๆที่ไม่คล่องตัว และไม่ทั่วถึง
W2.วัฒนธรรมองค์กรเก่าแก่ และ ต่อมา
โตเร็ ว มากเพราะกล้ า ลงทุ น และเปลี่ ย นแปลง
เร็ว การพัฒนาจึง ขาดตอน
W3.เสียเปรียบธนาคารของรัฐ เนื่องจากมี
ต้นทุนทางการเงิน มากกว่าจากที่ต้องนําส่งเงิน
เข้าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเกิดความเหลื่อมล้ํา
ในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น

อุปสรรค(T)
T1. รัฐบาลมีแนวคิดจะแก้กฎหมายให้
สามารถเรียกเก็บเงินเพิ่มจากสถาบันการเงินที่
ได้รับความคุ้มครอง( โดยเมื่อรวมกับ
ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้ สถาบันคุ้มครอง
เงินฝาก ต้องไม่เกิน 1% ของเงินฝาก เพื่อ
นํามาชําระดอกเบี้ย) ส่งผลกระทบต่อต้นทุน
การเงินของธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มที่สูงขึ้น
และจะกระทบต่อความสามารถการทํากําไร
ลดลง
T2. เสถียรภาพด้านการเมืองของไทยที่
ยังไม่นิ่งสนิท ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการ
ลงทุนของประชาชน และกระทบต่อการปล่อย
สินเชื่อของธนาคาร

SO
ใช้กลยุทธ์การเติบโต
แบบ การเจาะตลาด
S1+S2+S3+S5+O1+O4=เร่ ง กร ะ ตุ้ น ให้ เกิ ด การ
ลงทุน และการบริโภคโดยสื่อสารเชิงรุกด้านภาพลักษณ์
ของธนาคาร ให้คนมาใช้บริการด้านเงินฝากและด้าน
สินเชื่อให้มากที่สุดเนื่องจากธนาคารมีภาพลักษณ์ความ
มั่นคงและมีการบริหารติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ
ST
ใช้กลยุทธ์การเติบโต
แบบ การเจาะตลาด
S1+S2+T1=กระตุ้นการใช้บริการด้านเงินฝากและด้าน
สินเชื่อ ให้สามารถครอบคลุมอุปสรรค ด้านต้นทุนที่ต้อง
จ่ายให้เงิน สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
โดยใช้การสื่อ สารสร้างภาพลั กษณ์ ความเชื่อมั่น และ
มั่นคงให้ผู้บริโภคเป็นตัวช่วย

WO
ใช้กลยุทธ์การตัดทอนแบบการเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์
(ลดต้นทุน)
W3+O3=นํ า เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการปรั บ ลดภาษี นิ ติ
บุคคลจาก 30% เหลือ 23% ส่วนนี้มาส่งมอบให้
สถาบัน คุ้ ม ครองเงิน ฝาก เพื่ อ ไม่ ให้ กระทบกั บ
รายได้ส่วนอื่น
WT
ใช้กลยุทธ์การคงสภาพ
W1+T1 = ชะลอการขยายสาขาที่มาก ให้เร่งทํา
การหายอดเงินฝาก เพื่อระดมสภาพคล่องเมื่อหัก
ต้นทุนทางการเงินที่ต้องส่งเข้าสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากแล้วจะยังคงสภาพคล่องอยู่
W1+T2 =ชะลอการลงทุนขยายสาขา แล้ วลด
ดอกเบี้ยสินเชื่อ เพื่อกระตุ้นการลงทุน
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ตารางที่ 12 การกาหนดกลยุทธ์ระดับกลุ่มธุรกิจ (ลูกค้าบุคคล) โดยใช้ TOWS Matrix
โอกาส(O)
O5.นโยบายบ้ า นหลั ง แรก
รถคันแรกของรัฐบาลกระตุ้นภาค
สินเชื่อธนาคาร
O6.ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีระบบสื่อสารออนไลน์
ที่มีมากขึ้น ทําให้การสื่อสารไปยัง
ผู้บริโภคง่ายขึ้น
O7.การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย
ออนไลน์ความเร็ว สูงในทุกพื้น ที่
ราคาอุปกรณ์เทคโนโลยีสื่อสารที่
เริ่ ม ต่ํ า ลง
ทํ า ให้ ค นมี เ งิ น
ออมมากขึ้น

จุดแข็ง(S)
S8. มีการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและให้ความสําคัญกับกล
ยุทธ์นวัตกรรมอยู่เสมอ อาทิ นวัตกรรมชําระภาษีผ่านบัตรเครดิต
ฟรีค่ าธรรมเนีย มรายแรกในประเทศไทยและเป็นธนาคารแรกที่
ร่วมพัฒนาระบบการให้บริการชําระเงินค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ให้
สามารถชําระเงินผ่านระบบออนไลน์
S9.มีระบบบรรษัทธรรมาภิบาลระบบการอนุมัติสินเชื่อตลอดจน
ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี
S10.มีบริการทําธุรกรรมกับธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่
scb easynet ซึ่งมีความปลอดภัยสูง
S11.มีความกล้าทําการตลาดที่แตกต่างเป็นที่ถูกใจผู้บริโภคเช่น
การเปิดตัวประกันภัยน้ําท่วมครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ
เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

จุดอ่อน(W)
W3. ธนาคารมีการตั้งสํารองค่าเผื่อหนี้สูญไว้
สูงจึงเสียโอกาสในการทํากําไร ด้านอื่นๆ
W4. การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่เร็ว
กว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ หลัง
คณะกรรมการนโยบายการเงินประกาศลดอัตรา
ดอกเบี้ย ทําให้เกิดภาพลักษณ์ในมุมลบต่อ
ผู้บริโภคที่มีตอ่ ธนาคารได้

อุปสรรค(T)
T3.ภัยธรรมชาติ ทําให้เงินออม
น้อยลงเพราะต้องใช้ค่าใช้จ่าย
มากขึ้น
T4.ความไม่แน่น อนของการฟื้ น
ตัวในประเทศแถบยุโปและอัตรา
แลกเปลี่ยนที่แข็งค่าขึ้น
T5.ฐ าน ร าค า น้ํ า มั น ที่ จ ะ เริ่ ม
ปรั บ ตั ว สู งขึ้ น ทํ า ให้ ต้ น ทุ น
ผู้ประกอบการและสินค้าแพงขึ้ น
การออมลดน้อยลง

SO
กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด
กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจาหน่าย
S8+O6+O7= จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยใช้อุปกรณ์สื่อสาร
ออนไลน์เป็นรางวัล อาทิ ไอโฟน 4 หรือ ไอแพด 2 เป็นต้น (Sales
Promotion )
S9+O5= กระตุน้ ให้คนมาติดต่อใช้สินเชื่อของธนาคารให้มาก
ที่สุดตอบสนองนโยบายบ้านหลังแรก รถคันแรกของรัฐบาล
เพราะธนาคารมีระบบการอนุมตั ิสินเชือ่ ตลอดจนระบบการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดี
S10+O6+O7=กระตุ้นให้ผู้บริโภคทําธุรกรรมผ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้แก่ scb easynet หรือสร้างแอพพลิเคชั่น scb
easynet on mobile ผ่านมือถือให้มคี วามปลอดภัยให้มาก เพราะ
ผู้บริโภคที่เข้าถึงเทคโนโลยีสอื่ สารนัน้ ต้องการความสะดวกสบาย
และทันสมัย และ scb easynet ช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านความ
ทันสมัย และความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคได้
ST
กลยุทธ์สินค้ามีความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม
S11+T5 = จัดให้มีส่วนลดในร้านค้าที่ร่วมรายการเมื่อใช้บัตร
เดบิต เช่น ร้านอาหารต่างๆ และจัดสะสมแต้มเพื่อนําแต้มมาแลก
ของรางวัลต่างๆที่สาขาธนาคาร ทั่วประเทศ

WO
กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด
W4+O5=การลดภาษีของรัฐบาลทําให้ ภาคสินเชื่อ
ขยายตัว ธนาคารควรสื่อสาร และกระตุ้นให้มีการกู้
เพื่อซื้อบ้านและรถตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลบ
จุดอ่อนเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังสูง

S8+ S11+T3 = ใช้บัตรเดบิตสะสมแต้ม สามารถนําแต้มมา
เป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย ในการทําประกันภัยน้ําท่วมจากอุทกภัย
ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ

W4+O6+O7=ใช้การสื่ อ สารประชาสั มพัน ธ์ สร้า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์ ที่เป็น
ที่นิยมและแพร่ห ลายมากขึ้น เพราะราคาอุปกรณ์
สื่อสารถูกลง เพื่อช่วยขจ้ดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้าน
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังสูง

WT
กลยุทธ์การสร้างพลัง,กลยุทธ์ด้านราคา
W3+T3+T4 =ใช้ความสามารถในการตั้งค่าสํารอง
เผื่ อ หนี้ สู ญ ไว้ สู ง ทํ า ให้ ก ารพิ จ ารณาการปล่ อ ย
สินเชื่อให้ธุรกิจมีความละเอียดรอบคอบมากขึ้น
W4+T5=
นําเงินที่ได้จากการลดต้นทุนจาก
ดอกเบี้ยเงินฝากมาลดค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ เงิน
ฝาก เช่น ค่าธรรมเนียมจากการฝาก โอน และถอน
เงิ น ผ่ าน เครื่ อ งฝ ากถ อ น เงิ น อั ต โ น มั ติ ล ด
ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
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ตารางที่ 13 การกาหนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่ (ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์) โดยใช้ TOWS Matrix
โอกาส(O)
O8.การประกาศลดอั ต ราดอกเบี้ ย
นโยบายทําให้ดอกเบี้ยเงินฝากซึ่งเป็น
ต้นทุนทางการเงินอย่างหนึ่งลดลง
O9. การใช้สื่อออนไลน์ของผู้บริโภคที่
โตขึ้นส่งผลดีต่อการสื่อสารการตลาด
ออนไลน์
O10. ผู้บริโภคที่ที่เลือกวิถีชีวิตแบบ
“บริโ ภคนิ ย ม”มากขึ้ น ทํ าให้ กระแส
เงินไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจส่งผล
ดีต่อ ธนาคาร ทั้งภาคการออม และ
สินเชื่อ
O 11. กลุ่ มตัว อย่ างผู้ ใช้บริการเงิน
ฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ร้อยละ93 มี
ระดับเงินฝากที่ต่ํากว่า 1 ล้านบาท
อุปสรรค(T)
T6. ผลจากการลดความคุ้มครอง
เงินฝากลง ตาม พ.ร.บ.สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก 2551
ทําให้เงินฝากไหลไปยังธนาคารรัฐ
มากขึ้น เนื่องจากแบงก์รัฐได้เปรียบที่
ไม่ต้องเสียค่านําส่งให้ สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ทําให้ธนาคารรัฐที่
ถือเป็นคู่แข่ง สามารถออกผลิตภัณฑ์
เงินออมที่ให้ดอกเบี้ยสูงมาดูดเงินฝาก
ได้
T 7.กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการเงิน
ฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่ค่อยมี
การรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก 2551
T 8. มีพฤติกรรม การบริหารเงิน
ออม ที่เป็นอุปสรรค ต่อหน้าที่ทาง
การตลาด ของผลิตภัณฑ์เงินฝาก
หลังเกิด พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงิน
ฝากจํากัดความคุ้มครอง ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่
มากกว่าการ “ฝากเงินที่ธนาคารไทย
พาณิชย์ต่อไป” เช่น “กระจายเงิน
ฝากไปหลากหลายธนาคาร” เป็นต้น

จุดแข็ง(S)
S12.ธนาคารที่มีจํานวนสาขาและตู้เอทีเอ็มมาก
ที่สุด สามารถทําการตลาดเชิงรุกและเชิงรับได้เป็นอย่างดี
S13.กระบวนการดําเนินงานในการเปลี่ยนเงินฝากเป็น
สินเชื่อ และเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆจนเกิดเป็นกําไรได้ดี
ที่สุดในธนาคารพาณิชย์ เมื่อดู อัตราส่วนกําไรต่อเงิน
ฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์จะอยูร่ ะดับสูงมาโดยตลอด
S14 .มีการสื่อสารการตลาดประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรม
อย่าต่อเนือ่ งไม่หยุดนิ่ง
S15.รักษาความเป็นผู้นําทางการตลาดภายใต้การบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้สะท้อนออกมาในเรื่องผล
ประกอบการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง

จุดอ่อน(W)
W5. ความสามารถในการหายอด ปริมาณเงินฝากที่
น้อยและอยูล่ ําดับท้าย เมื่อเทียบกับคู่แข่งในระดับ
เดียวกัน
W6. พนักงานรู้สึกถึงปัญหางานหนัก ความ
รับผิดชอบไม่เท่ากับอํานาจหน้าที่ สาเหตุจากองค์กร
ที่ขยายตัวและเปลี่ยนแปลงเร็ว
W7. กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคขาดความจงรักภักดี
ต่อตราสินค้า(Lack Of Brand Loyalty)
W8. การรับรู้ปัจจัยการตลาดด้านบริการของ
บัตร เอทีเอ็มหรือบัตร เดบิตเป็น ที่พอใจ ,ด้านราคา,
ด้านมีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็นที่รู้จัก และจดจํา
, และลั กษณะทางกายภาพ ด้า นมีสิ่ ง อํานวยความ
สะดวกในธนาคารอยู่เพียงระดับปานกลาง

SO
กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด
S12+S14+O8 = เร่งระดมยอดเงินฝากตามพื้นที่
ต่างๆให้มากที่สุดในเวลานี้ อาศัยจํานวนสาขาที่มาก และ
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ต่อเนื่อง เพื่อสร้างความนิยม
ก่อ นที่ ค ณะกรรมการนโยบายการเงิ น จะปรั บขึ้ น อัต รา
ดอกเบี้ย แล้วต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้น
S3+O2=สื่ อ สารการตลาด ประชาสั ม พั น ธ์ จั ด
กิจกรรมผ่ านสื่อ ออนไลน์ต ามกระแสการใช้สื่ อออนไลน์
ของผู้บริโภคที่โตขึ้น

WO
-กลยุทธ์ด้านส่วนผสมการตลาดบริการ
(พัฒนาผลิตภัณฑ์และส่วนผสมการตลาดบริการ)
-กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาดใน
องค์กร
W5+W7+W8+O8+O9+O10 = ปรับกลยุ ท ธ์
ส่วนผสมการตลาดบริการในแต่ละด้าน
W6+O9 = ใช้สื่อออนไลน์จัดการสื่อสาร
กิจกรรมภายในองค์กรให้แก่พนักงาน เปิดช่องทาง
การสื่อสารจากล่างขึ้นบนผ่านออนไลน์เกี่ยวกับการ
ร้องเรียน การระบายปัญหา เล่าสู่กันฟังเรื่องต่างๆ
เพื่อให้ผู้บริหาร ได้รับทราบโดยง่าย

ST
- กลยุทธ์ด้านปฎิบัติการ
-กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด
S12+T7+T8 = จัดกิจกรรมสื่อสารการตลาดส่งเสริม
การขายและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับความ
คุ้มครองเงินฝาก เพื่อสร้างความมั่นใจในการฝากเงินที่จะ
ได้รับความคุ้มครอง เต็มวงเงิน 1 ล้านบาท
S13+T6 = รั กษาและพั ฒนากระบวนการจัด การ
ภายใน เพราะ ธนาคารมีกระบวนการเปลี่ยนเงินฝากเป็น
สินเชื่อ และกําไร จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้ดีที่สุด

WT
-กลยุทธ์ด้านพนักงาน
W6+T6= สร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ ให้พนักงาน
พร้ อ มกั บ กระตุ้ น พนั ก งานให้ ห ายอดเงิ น ฝากเข้ า
ธนาคารได้มาก ด้ว ยรางวัล ต่ างๆแก่พ นั กงานที่ห า
ยอดเงิ น ฝากได้ ม ากที่ สุ ด ในแต่ ล ะสาขา อาจใช้
งบประมาณจั ด เลี้ ย งพนั ก งานของธนาคารหรื อ
เสียสละเงินส่วนตัวของผู้จัดการเอง ในการให้รางวัล
เพื่อผลงานที่ดีในระยะยาวต่อองค์กร
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ตารางที่ 14 สรุปกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดบริการ หลังจากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากจากัด
ความคุ้มครอง
กลยุทธ์
1.กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์
1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

การวัดผลกิจกรรม

รักษาลูกค้าเก่า,
เพิ่มยอดขายหรือ
ยอดเงินฝาก

เปิดให้มีบริการทําบัตรเดบิต ให้เป็นเสมือนบัตรเครดิตใน ยอดสมัครใช้บริการบัตรเครดิตเสมือน
โลกออนไลน์ รับ จ่ายเงินออนไลน์ผ่านบัตรเดบิต (ซึ่งปกติ และยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น
จะต้อ งใช้บัต รเครดิต เท่านั้น ) โดยเฉพาะผู้ ทําธุร กรรม
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่มีหรือไม่สามารถทําบัตรเครดิตได้
เช่น การซื้อ ขาย ของผ่าน ระบบเว็บไซต์ Paypal.com
ของ Ebay.com เป็นต้น

1.2 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
มีความแตกต่างใน
ตลาดเฉพาะกลุ่ม

สร้างลูกค้าใหม่,
สร้างความแตกต่างและ
เพิ่มยอดขายหรือ
ยอดเงินฝาก

ใช้บัตรเดบิต สะสมแต้ม สามารถนําแต้มมาเป็น ส่ว นลด ยอดสมัครทําบัตรเดบิต ยอดส่วนลด
ค่ า ใช้ จ่ า ย ในการทํ า ประกั น ภั ย น้ํ า ท่ ว มจากอุ ท กภั ย ประกันภัยน้ําท่วมและยอดเงินฝากที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ
เพิ่มขึ้น

2.กลยุทธ์ด้านราคา

เพิ่มยอดขายหรือ
ยอดเงินฝาก

3.กลยุทธ์ด้าน
ช่องทางจัดจาหน่าย

เพิ่มช่องทางการจัด
จาหน่าย

นําเงินที่ได้จากการลดต้นทุนจากดอกเบี้ยเงินฝากมาลด
ค่ า ธรรมเนี ย มผลิ ต ภั ณ ฑ์ เงิ น ฝาก ออมทรั พ ย์ เช่ น
ค่าธรรมเนียมจากการฝาก โอน และถอนเงิน ผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ ลดค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
กระตุ้นให้ผู้บริโภคทําธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่
scb easynet หรือสร้างแอพพลิเคชั่น scb easynet on
mobile ผ่านมือถือให้มีความปลอดภัยให้มาก

ยอดเงินฝากที่เพิ่มขึ้น

ยอดผู้สมัครใช้บริการ
scb easynet และยอดดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น scb easynet on
mobile ที่เพิ่มขึ้น

4.กลยุทธ์ด้านการ
สื่อสารการตลาด
การโฆษณา

สร้างการรับรู้
( Brand Awareness)

โฆษณาผ่านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการ ทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถามการ
ขายใช้ แต้ มสะสมจากบัต รเดบิ ต มาเป็ น สิ ทธ์ ในการชิ ง รับรู้ในกิจกรรม
รางวั ล อุ ป กรณ์ สื่ อ สารออนไลน์ แ ละโฆษณาผ่ า นสื่ อ
ออนไลน์เกี่ยวกับบริการการทําบัตรเดบิต ให้เป็นเสมือน
บัต รเครดิต ในโลกออนไลน์ ให้ เ ป็น ที่ รับ รู้ แ ละจดจํ า แก่
มวลชน
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กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

กิจกรรม

การประชาสัมพันธ์

-เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
แก่ธนาคาร
(Brand Image)

-ใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้
-ทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม
ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์
ด้านภาพลักษณ์ของธนาคารไทย
- ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรเดบิตสะสมแต้ม สามารถนํา พาณิชย์
แต้มมาเป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย ในการทําประกันภัยน้ําท่วม
จากอุทกภัยครอบคลุมทุกพืน้ ที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ ผ่าน
สื่อออนไลน์

-เพื่อเพิ่มการรับรู้ของ
ผู้ใช้บริการเงินฝาก
ธนาคารไทยพาณิชย์ใน
รายละเอียดเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก 2551

- จากตารางที่ 10 ในภาคผนวก ง. พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ร้อยละ 93 มีเงินฝากต่ํากว่า 1 ล้านบาท จึงควร จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับความ
คุ้มครองเงินฝาก เพื่อสร้างความมั่นใจในการฝากเงินที่จะ
ได้รับความคุ้มครอง เต็มวงเงิน 1 ล้านบาท ผ่านสื่อ
ออนไลน์โดยอาจทําในรูปแบบวิดีโอทีเ่ ข้าใจง่าย ผ่าน
เว็บไซต์ของธนาคารเอง หรือ youtube.com เป็นต้น

กระตุ้นยอดขายหรือ
ยอดเงินฝาก
(Brand Response)
และสร้าง
Loyalty Program
สร้างความพึงพอใจให้
พนักงานเพื่อให้พนักงาน
สร้างการบริการที่
พึงพอใจแก่ลูกค้า

จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยใช้แต้มสะสมจากบัตร
ยอดการใช้สิทธิ์ชิงรางวัลและยอดเงิน
เดบิต มาเป็นสิทธ์ในการชิงรางวัลอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ ฝาก
อาทิ ไอโฟน 4 หรือ ไอแพด 2 เป็นต้น (เช่น 100แต้ม=1
สิทธ์,ยิ่งแต้มเยอะยิ่งมีสิทธ์เยอะ)

การส่งเสริมการขาย

5.กลยุทธ์ด้าน
พนักงาน

การวัดผลกิจกรรม

-ทําแบบสํารวจหรือแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการรับรู้ในรายละเอียดของ
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงิน
ฝาก 2551 โดยวัดการรับรู้
เปรียบเทียบก่อนและหลังการ
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้สถิติ
Paired Sample T-Test
เพื่อวัดระดับความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ

-สร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ ให้พนักงาน พร้อม
ยอดลูกค้าที่มีการร้องเรียนในด้าน
กับกระตุ้นพนักงานให้หายอดเงินฝากเข้าธนาคารได้มาก การบริการของพนักงาน
ด้วยรางวัลต่างๆแก่พนักงานที่หายอดเงินฝากได้มากที่สุด (Complaint)ที่น้อยลงหรือไม่มีเลย
ในแต่ละสาขา อาจใช้งบประมาณจัดเลี้ยงพนักงานของ
ธนาคารหรือเสียสละเงินส่วนตัวของผูจ้ ัดการเอง ในการ
ให้รางวัล เพื่อผลงานที่ดีในระยะยาวต่อองค์กร
-ใช้สอื่ ออนไลน์จัดการสื่อสารกิจกรรมภายในองค์กร
ให้แก่พนักงาน เปิดช่องทางการสื่อสารจากล่างขึ้นบน
ผ่านออนไลน์เกี่ยวกับการร้องเรียน การระบายปัญหา เล่า
สู่กันฟังเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร ได้รับทราบโดยง่าย
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กลยุทธ์
6.กลยุทธ์ด้าน
กระบวนการ
ให้บริการ

วัตถุประสงค์
สร้างความพึงพอใจให้
ลูกค้า

กิจกรรม
- รักษา และพัฒนา กระบวนการให้บริการที่รวดเร็ว เช่น
จํานวนเคาน์เตอร์ธนาคารรองรับลูกค้า การบริหารระบบ
แถวคอย ที่ดี

การวัดผลกิจกรรม
ยอดลูกค้าที่มีการร้องเรียน
(Complaint)ที่น้อยลงหรือไม่มีเลยใน
ด้านกระบวนการให้บริการ

7.กลยุทธ์ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ

เพิ่มความสะดวกสบาย
ให้ลูกค้า

- เพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในธนาคารเช่น มี
หนังสือพิมพ์หรือ โทรทัศน์ให้ดู ระหว่างรอและมีที่นั่งรอ
ในธนาคารเพียงพอ

ยอดลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
ในแต่ละสาขา

ตารางที่ 15 สรุปกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับของธนาคารไทยพาณิชย์จากัด (มหาชน)
ระดับ

ทางเลือกกลยุทธ์

ข้อดี

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่เหมาะสม

เป็นการเพิ่มยอดขายจาก
ผลิตภัณฑ์

ต้องแบ่งส่วนงบประมาณการสื่อสาร
การตลาดให้สินค้าเดิมที่จะเจาะตลาด ทํา
ให้งบสื่อสารการตลาดในสินค้าอื่นๆ ลด
น้อยลง

กลยุทธ์การเจริญเติบโต

2.กลยุทธ์การคงสภาพ

เป็นการคงระดับ รักษา
ยอดขายเดิมไว้ได้

หากใช้กลยุทธ์นี้เป็นเวลานานองค์กรอาจ
ปรับตัวไม่ทันเมื่อสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนไป

3.กลยุทธ์การตัดทอน
แบบเก็บเกี่ยว

เป็นการหล่อเลี้ยงองค์กร
เพิ่มเงินสดหมุนเวียน ให้
องค์กร

ไม่ทําให้ยอดขายหรือยอดเงินฝาก
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ์
Corporate
Level

1.กลยุทธ์การ
เจริญเติบโต

Strategy

แบบเจาะตลาด

ผลประโยชน์

แบบเจาะตลาด

กลยุทธ์การตัดทอนแบบ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
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ระดับ

ทางเลือกกลยุทธ์

ข้อดี

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่เหมาะสม

กลยุทธ์

Business
Level
Strategy

1.กลยุทธ์ด้านการ
สื่อสารการตลาด โดย
เน้นการสร้าง
ภาพลักษณ์

2.กลยุทธ์สินค้ามีความ
แตกต่างเฉพาะกลุ่ม

สามารถใช้สื่อที่หลากหลายได้ ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สื่อที่เข้าถึง
และ จูงใจและสร้าง
ผู้บริโภคเป้าหมาย เพราะหากใช้ผิด จะ
ภาพลักษณ์ ผู้รับสารให้ตรง
ทําให้เสียเวลา และอาจเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่
ตามเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คุ้มค่า
ของผู้ส่งสารได้

กลยุทธ์ด้านการสื่อสาร
การตลาด โดยเน้นการ

เป็นการเสนอสิ่งที่ลูกค้า
ต้องการได้จากความแตกต่าง
ที่ดีกว่า

กลยุทธ์สินค้ามีความ

3.กลยุทธ์การสร้างพลัง ในที่นี้คือ ความสามารถใน
การควบคุมหนี้สูญที่มี
(ขีดความสามารถใน
ประสิทธิผล ส่งผลต่อกําไร
การควบคุมที่มี
สุทธิที่เพิ่มขึ้น
ประสิทธิผล)

ต้องแบกรับความเสี่ยงจากความ
แตกต่างที่ไม่มีผู้อื่นทํา ในที่นี้คอื ความ
เสี่ยงจากการ อ้างสิทธ์ หรือการ เคลม ค่า
ประกันภัย หากเกิดอุทกภัยในพื้นที่เสีย่ ง
ภัย
หากเศรษฐกิจในอนาคตดีขนึ้ อาจ
สูญเสียโอกาสในการทํากําไรจากการ
ปล่อยสินเชือ่ ที่มากกว่า หากสินเชื่อที่
คาดว่าจะเป็นหนี้สูญ กลับกลายเป็น
สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพขึ้นมา

สร้างภาพลักษณ์

แตกต่างเฉพาะกลุ่ม
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ระดับ

ทางเลือก

กลยุทธ์

กลยุทธ์

Functional
Level

1.กลยุทธ์การตลาด
ตามเป้าหมาย

Strategy

ข้อดี

ข้อเสีย

กลยุทธ์ที่เหมาะสม

เป็นการแบ่งส่วนตลาดเพื่อให้รู้
ลักษณะในด้านต่างๆ ของผู้บริโภค
เป้าหมาย เช่น ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เป็นต้น เพือ่ จะได้
กําหนดชุดของส่วนประสมการตลาดให้
เหมาะสมกับส่วนตลาดที่เลือก

เสียค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนอง
ความต้องการให้ผู้บริโภคได้ทุก
กลุ่มที่เลือก

กลยุทธ์การตลาดตาม
เป้าหมาย และ กลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาด
บริการ โดยเน้นกลยุทธ์
ด้านการสื่อสาร
การตลาด กระตุ้น
ยอดขาย

2.กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์
(พัฒนาผลิตภัณฑ์)
3.กลยุทธ์ ด้าน
ราคา

เป็นการเพิ่มความหลากหลายให้
ผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้
ผู้บริโภค

ต้องวางแผนการตลาดให้
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งต้องใช้เวลา
และค่าใช้จ่าย

เป็นการเพิ่มความต้องการของ
ผู้บริโภค ส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของส่วน
แบ่งตลาด ในที่นี้คือ การเพิ่มดอกเบี้ย
เงินฝาก หรือ ลดดอกเบี้ยสินเชือ่

อาจทําให้กําไรเหลือน้อยลง
หากไม่ควบคุมต้นทุนทางการ
เงินให้ดีพอ

4.กลยุทธ์ด้านช่อง

เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้
ทางการจัดจาหน่าย บริการของผู้บริโภค

การบริหารจัดการที่อาจไม่
ทั่วถึง อย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการรองรับช่อง
ทางการจัดจําหน่ายที่มากขึ้น

สามารถกระตุน้ ยอดขายหรือยอดเงิน
5.กลยุทธ์ด้านการ
ฝากได้
สื่อสารการตลาด
โดยเน้นการกระตุ้น

ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้สอื่
ที่เข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย
เพราะหากใช้ผิด จะทําให้
เสียเวลา และอาจเสียค่าใช้จ่าย
ที่ไม่คุ้มค่า

ยอดขาย
6.กลยุทธ์ด้าน

สร้างความมั่นคงของกําไรจาก การ
กระบวนการภายใน จัดการ เปลี่ยนเงินฝากเป็นสินเชื่อ และ
กําไร จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้
ดี

ต้องลงทุนในเรื่องการ
จัดการด้านทักษะ และความรู้
ด้านปฎิบัติการอยู่ตลอดเวลา
จึงมีค่าใช้จ่ายสูง

กลยุทธ์ด้าน

7.กลยุทธ์ด้าน

เสียเวลาและงบประมาณใน
การ จัดกิจกรรมหรือการให้
รางวัลเพื่อ สร้างแรงจูงใจและ
ขวัญกําลังใจ แก่พนักงาน

กลยุทธ์ด้านพนักงาน

พนักงาน

ลดต้นทุนในการ ค้นหา และพัฒนา
พนักงานใหม่ เพราะสามารถรักษา
พนักงานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญแล้วให้
อยู่กับองค์กรได้

กระบวนการภายใน

บทที่ 4
สรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากรายงานการศึกษาค้นคว้าเรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภค กลยุทธ์การตลาด และ การ
จัด การเชิ ง กลยุท ธ์ ของธุ รกิจธนาคาร

หลังจากการจากัดจานวนเงิ นคุ้ มครองตาม

พระราชบั ญ ญัติ ส ถาบั น คุ้ มครองเงิ น ฝาก 2551 กรณี ศึ ก ษาบริ ก ารด้ า นเงิ น ฝาก ของ
ธนาคารไทยพาณิช ย์ จากัด (มหาชน) โดยใช้วิธี ศึกษาผสมผสาน การศึกษาเชิงคุ ณภาพ
(Qualitative Independent Study) และเชิงปริมาณ (Quantitative Independent Study) ของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจ ผู้ศึกษาได้ทําการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้ง
ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ศึกษาบทสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการใช้ ก ลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กั ด
(มหาชน) ในอนาคต การศึกษาฉบับนี้สามารถพบคําตอบ จากวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ที่ตั้งไว้ คือ
1.เพื่ อ ศึ ก ษาการรั บ รู้ ถึ ง ปั จ จั ย ทางการตลาด และพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
คุ้มครองเงินฝาก 2551 กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านเงินฝาก ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ภายหลัง พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2551 เริ่มจากัดจานวนเงินคุ้มครองจากการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Independent
Study) ลักษณะข้อมูลปฐมภูมิ ทําให้ทราบ การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาด ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ว่า ปัจจัยช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) ด้าน “มีความสะดวกในการ
ฝากเงินเพราะธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ” มีค่าเฉลี่ยการรับรู้มากที่สุดที่ 4.22 รองลงมาคือ
ปัจจัยสินค้า (Product) ด้าน “มีประเภทเงินฝากเป็นที่น่าพอใจ” มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ 3.89
รองลงมาคือปัจจัยด้านพนักงานมีอัธยาศัยดี เป็นที่พอใจ (People) และ กระบวนการให้บริการ
ในธนาคารที่รวดเร็ว (Process) มีค่าเฉลี่ยการรับรู้เท่ากันที่ 3.71 รองลงมาคือปัจจัยการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) ด้าน “การติดต่อสอบถามหรือทําธุรกรรมทางโทรศัพท์ หรือทาง
อินเทอร์เน็ต ได้สะดวก” มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ 3.54 รองลงมาคือปัจจัยราคา (Price) ด้าน
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“ค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรเอทีเอ็มเป็นที่พอใจ” มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่ 3.22 และสุดท้ายคือ
ปัจจัย ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence ) ด้าน “ มีสิ่งอํานวยความสะดวกในธนาคาร
เช่น มี หนังสือพิมพ์หรือ โทรทัศน์ให้ดู ระหว่างรอและมีที่นั่งรอในธนาคารเพียงพอ” มีค่าเฉลี่ย
การรับรู้น้อยที่สุด ที่ 3.03 ตามลําดับ
การรับรู้ ด้าน พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 พบว่าการรับรู้ถึง
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง โดยประเด็นที่ การ
รับรู้อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การรับรู้ ความหมายของคําว่า “การจํากัดจํานวนเงินคุ้มครอง
เงินฝาก” มีค่าเฉลี่ย ที่ 2.91 รองลงมาคือ การรับรู้ว่าธนาคารไหนบ้างที่ยังคงคุ้มครองเงินฝาก
เต็มจํานวน มีค่าเฉลี่ย ที่ 2.86 และ การรับรู้ว่ามีธนาคารไหน บ้างที่ถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครอง
เงินฝาก มีค่าเฉลี่ย ที่ 2.79 ตามลําดับ
ส่วนประเด็นที่ การรับรู้อยู่ในระดับน้อ ยคือ การรับรู้ว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จัดอยู่ใ น
ธนาคารประเภทใดระหว่างถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก หรือ ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็ม
จํานวน มีค่าเฉลี่ยที่ 2.50
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านเงินฝาก พบว่า ระดับการรับรู้ที่อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ กระจายเงินฝากไปหลากหลายธนาคาร มีค่าเฉลี่ยที่ 4.48 รองลงมา คือระดับ
มาก ได้แก่ ลงทุนในกองทุนรวม เช่น LTF / RMF มีค่าเฉลี่ยที่ 3.67 รองลงมาคือ ฝากเงินกับ
ธนาคารของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ยที่ 3.48 รองลงมาคือ ซื้อประกันชีวิต เช่น แบบออมทรัพย์ มี
ค่าเฉลี่ยที่ 3.45 รองลงมาคือ ฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป มีค่าเฉลี่ยที่ 3.44
ตามลําดับ
สําหรับพฤติกรรมผู้บริโภคหลังเกิด พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากจํากัดความคุ้มครอง
ระดับการรับรู้ ที่อยู่ใ นระดับ ปานกลาง ได้แก่ ซื้อ ทองคํ า มี ค่ าเฉลี่ ยที่ 3.29 ลงทุนในหุ้น มี
ค่าเฉลี่ยที่ 3.24 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีค่าเฉลี่ยที่ 3.07 ตามลําดับ
2.เพื่ อ ศึ ก ษา ยื น ยั น ปั ญ หา วิ เ คราะห์ และหาแนวทางวางกลยุ ท ธ์ ใ ห้ กั บ
องค์กรทั้งระดับองค์กรระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ได้ตั้งปัญหาไว้ดังนี้
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1. ยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ตกอันดับอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2551 โดย
ล่าสุดกลายเป็นอันดับที่ 5 จากที่เคยได้ขึ้นเป็นที่ 3 ในคู่แข่งระดับเดียวกัน ในขณะที่คู่แข่ง
อันดับที่ 1 และ 2 ในตลาดเงินฝากยังรักษาอันดับไว้ได้ในอุปสรรคภายนอกเดียวกัน นั่นคือการ
ต้องเผชิญกับ พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ซึ่งอาจบ่งบอกได้ถึงปัญหา
ด้านการตลาด ที่ทําให้ยอดเงินฝากลดลง
2. ธนาคารไทยพาณิชย์มีกําไรสุทธิเป็นอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2551 แต่หลังจากนั้น
กําไรกลับดิ่งลงเป็นอันดับ 2 ในขณะที่คู่แข่งอย่างธนาคารกรุงเทพ ยังรักษาความคงตัวไว้ได้ในปี
เดียวกันและกลายมาเป็นอันดับ1นับจากปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา
และจากการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Independent Study) ลักษณะข้อมูล
ปฐมภูมสิ ามารถพบสาเหตุ เพื่อ ยืนยันปัญหา ดังนี้
1.ผู้บริโภคขาดความจงรักภักดีต่อตราสินค้า (Lack Of Brand Loyalty)
โดยในการเลือกใช้บริการด้านเงินฝาก พบว่าผู้บริโภคไม่ได้ใช้บริการที่ธนาคารไทย
พาณิ ช ย์ จํ า กั ด (มหาชน) เพี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น ซึ่ ง การฝากเงิ น ที่ ธนาคารอื่ น
นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แก่ ฝากเงินที่ธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด โดยมีจํานวน
21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 รองลงมาคือ ธนาคารทหารไทยมีจํานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ
16.1 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย เท่ากันที่จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อย
ละ 15.25 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.71 รองลงมา
คือ ธนาคารออมสิ น มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อ ยละ 10.17 และธนาคารอาคารสงเคราะห์
จํา นวน 8 คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 6.78 ธนาคารธนชาติ จํ า นวน 4 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 3.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 3 คนคิดเป็น ร้อยละ 2.54 ตามลําดับ
2. ผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นมากไม่ ค่ อ ยมี ก ารตระหนั ก รู้ ถึ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
คุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
โดยเฉพาะ การรับรู้ ซึ่งอยู่ในระดับ น้อย คือ การรับรู้ว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดอยู่ในธนาคาร
ประเภทใดระหว่างถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก หรือ ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน”
ดังนั้นจากปัญหาข้อ 1 ที่กล่าวว่า “ ยอดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ตกอันดับ
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2551” จึงไม่น่าเกี่ยวข้องกับ การต้องเผชิญกับ พระราชบัญญัติ
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สถ า บั นคุ้ ม ค ร อ ง เ งิ น ฝา ก พ .ศ .2551 ซึ่ ง เป็ น ปี เ ดี ย ว กั นที่ ย อ ด เงิ น ฝ า กเ ริ่ ม ต ก
ดังนั้นสาเหตุของปัญหาดังกล่าว จึงต้องดูที่หน้าที่ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์เงิน
ฝาก โดย จากการศึก ษาพบว่า การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดที่ น้อยที่สุด ในแต่ล ะ
ส่ ว นผสมการต ลา ด ซึ่ ง อยู่ เ พี ย งการรั บ รู้ ร ะดั บ ปานกล าง เท่ า นั้ น ได้ แ ก่
ปัจจัยสินค้า ด้าน “บริการของบัตร เอทีเอ็มหรือบัตร เดบิต เช่นใช้จ่ายแทนเงิน
สด หรือ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้เป็นที่พอใจ” มีค่าเฉลี่ยที่ 3.38
ปัจจัยราคา ด้าน “ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นที่พอใจ”มีค่าเฉลี่ยเพียง 2.92
เท่านั้น
ปั จ จั ย สถานที่ ด้ า น “บริ เ ว ณที่ จ อ ดรถมี เ พี ย งพอ ” มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ 3.41
ปัจจัยการสื่อสารการตลาด ด้าน “มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็นที่รู้จัก และ
จดจํา”มีค่าเฉลี่ยที่ 3.37
สําหรับปัจจัย ส่วนผสมการตลาดที่เพิ่มเติมเนื่องจาก เป็นตลาดบริการ ปัจจัย
การรับรู้ที่น้อยที่สุด คือ
ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ด้าน “มีสิ่งอํานวยความสะดวกในธนาคารเช่น
มี หนังสือพิมพ์หรือ โทรทัศน์ให้ดู ระหว่างรอและมีที่นั่งรอในธนาคารเพียงพอ” มีค่าเฉลี่ยที่ 3.03
3.ผู้บริโภค มีพฤติกรรม การบริหารเงินออม ที่เป็นอุปสรรค ต่อหน้าที่ทาง
การตลาด ของผลิตภัณฑ์เงินฝาก และ ส่งผลกระทบต่อกาไรสุทธิของธนาคาร ไทย
พาณิ ช ย์ จ ากั ด (มหาชน) หลั ง เกิ ด พ.ร.บ.สถาบั น คุ้ ม ครองเงิ น ฝากจ ากั ด ความ
คุ้มครอง
โดยพฤติกรรมดังกล่าว คือ “กระจายเงินฝากไปหลากหลายธนาคาร” , “ลงทุน
ในกองทุนรวม เช่น LTF / RMF” , “ฝากเงินกับธนาคารของรัฐบาล” , “ซื้อประกันชีวิต
เช่น แบบออมทรัพย์” ตามลําดับ
ซึ่งพฤติกรรมทั้งหมดดังกล่าวนี้มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ที่มากกว่า ด้าน“ฝากเงินที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป”
ผลการศึกษา วิเคราะห์ และ หาแนวทาง วางกลยุทธ์ ของ ธนาคารไทย
พาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งได้จากการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Independent Study)
ลัก ษณะข้อ มูลทุติยภูมิ สามารถสรุปผลของการศึกษา และข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพื่อ
แก้ปัญหาในแต่ละระดับได้ดังนี้ ดังนี้
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1.ปัญหาระดับองค์กร กําไรสุทธิที่ตกอันดับลง และการเพิ่มกําไรสุทธิเป็นไปได้
ยากขึ้นเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรงที่ลูกค้ามีโอกาสในการเลือกใช้บริการกับธนาคารที่เสนอ
รูปแบบการตลาดที่ดีกว่าและ พรบ.สถาบัน คุ้มครองเงินฝาก อาจมีผลทําให้ลู กค้าหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงในการคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาทในปี พ.ศ.2555
กลยุทธ์ระดับองค์กร เพื่อแก้ปัญหา
วิเคราะห์ SWOT Analysis และ BCG Matrix ของบทที่ 3 พบว่าธนาคารไทย
พาณิชย์ มีจุดแข็งและมีโอกาส ทําให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรม
วางกลยุทธ์ ระดับองค์กร จากการกําหนด TOWS Matrix และผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ BCG Matrix จึงใช้ กลยุทธ์ การเจริญเติบโต แนวราบ แบบเจาะตลาด โดยเร่ง
กระตุ้นให้เกิดการลงทุน และการบริโภคโดยสื่อสารเชิงรุกด้านภาพลักษณ์ของธนาคาร ให้คน
มาใช้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อให้มากที่สุดเนื่องจากธนาคารมีภาพลักษณ์ความมั่นคง
และมีการบริหารติดตามหนี้ที่มีประสิทธิภาพ,กระตุ้นการใช้บริการด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อ
ให้สามารถครอบคลุมอุปสรรค ด้านต้นทุนที่ต้องจ่าย ให้แก่สถาบันคุ้มครองเงินฝากโดยใช้การ
สื่อสารสร้างภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น และมั่นคงให้ผู้บริโภคเป็นตัวช่วย และใช้ กลยุทธ์การตัด
ทอนแบบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ โดยนําเงินที่ได้จากการปรับลดภาษีนิติบุคคลจาก 30%
เหลือ 23% ส่วนนี้มาส่งมอบให้สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เพื่อไม่ให้กระทบกับรายได้ส่วนอื่น
2. ปัญหาระดับกลุ่มธุรกิจ
เงินฝากที่ลดลง ทั้งรูปแบบออมทรัพย์และประจําส่งผลให้การปล่อยสินเชื่อบุคคล
ประเภทต่างๆและสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยลดลง ซึ่งมีผลต่อเนื่องถึงกําไรที่จะเกิดได้จากกลุ่ม
ลูกค้าบุคคล
นอกจากนั้น ลูกค้าที่ใช้บริการบัญชีเดินสะพัดเพื่อสั่งจ่ายเช็ค เช่น กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
(SME) และกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับผลกระทบจาก พรบ.สถาบัน คุ้มครองเงินฝาก
ด้วย ลูกค้ากลุ่มนี้อาจกระจายบัญชีเงินฝากประเภทนี้ไปหลากหลายธนาคารเพื่อเลี่ยงความเสี่ยง
ในการคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาทในปี พ.ศ.2555 ส่งผลให้ปริมาณเงินฝากลดน้อยลง และ
ทําให้ปริมาณสินเชื่อธุรกิจลดลงด้วย
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กลยุทธ์ระดับกลุ่มธุรกิจเพื่อแก้ปัญหา
วิเคราะห์ SWOT Analysis ของบทที่ 3 พบว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดแข็ง และ
โอกาส ในการก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน
วางกลยุทธ์ ระดับกลุ่มธุรกิจ จากการกําหนด TOWS Matrix จึงใช้ กลยุทธ์ด้าน
การสื่อสารการตลาด โดย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยใช้อุปกรณ์สื่อสารออนไลน์เป็น
รางวัล อาทิ ไอโฟน 4 หรือ ไอแพด 2 เป็นต้น (Sales Promotion ) , กระตุ้นให้คนมาติดต่อใช้
สินเชื่อของธนาคารให้มากที่สุดตอบสนองนโยบายบ้านหลังแรก รถคันแรกของรัฐบาล เพราะ
ธนาคารมีระบบการอนุมัติสินเชื่อ ตลอดจนระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี และ กลยุทธ์ด้าน
ช่ องทางจัด จาหน่าย โดยกระตุ้นให้ผู้ บ ริโ ภคทํ าธุ รกรรมผ่ านช่อ งทางออนไลน์ไ ด้แก่ scb
easynet หรือสร้างแอพพลิเคชั่น scb easynet on mobile ผ่านมือถือให้มีความปลอดภัยให้
มาก เพราะผู้บริโภคที่เข้าถึงเทคโนโลยีสื่อสารนั้นต้องการความสะดวกสบายและทันสมัย และ
scb easynet ช่วยสร้างภาพลักษณ์ด้านความทันสมัย และความสะดวกสบายให้ผู้บริโภคได้
การลดภาษีของรัฐบาลทําให้ ภาคสินเชื่อขยายตัว ธนาคารควรสื่อสาร และกระตุ้น
ให้มีการกู้เพื่อซื้อบ้านและรถตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อลบจุดอ่อนเรื่องดอกเบี้ยเงินกู้ที่ยังสูง ,
ใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์ ที่เป็นที่นิยมและ
แพร่หลายมากขึ้นเพราะราคาอุปกรณ์สื่อสารถูกลง เพื่อช่วยขจ้ดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีด้านดอกเบี้ย
เงินกู้ที่ยังสูงได้
กลยุทธ์สินค้ามีความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม ใช้บัตรเดบิตสะสมแต้ม สามารถนํา
แต้มมาเป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย ในการทําประกันภัยน้ําท่วมจากอุทกภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยง
ภัยทั่วประเทศ หรือจัดให้มีส่วนลดในร้านค้าที่ร่วมรายการเมื่อใช้บัตรเดบิต เช่น ร้านอาหาร
ต่างๆ และจัดสะสมแต้มเพื่อนําแต้มมาแลกของรางวัลต่างๆที่สาขาธนาคาร ทั่วประเทศ
3.ปัญหาระดับหน้าที่
หน้ า ที่ ท างการตลาดต้ อ งแข่ ง ขั น กั น เองอย่ า งรุ น แรงในระบบธนาคารพาณิ ช ย์
เนื่องจากต้องสร้างและสื่อสารภาพของความเชื่อมั่น และมั่นคงของธนาคาร รวมถึงปัจจัยทาง
การตลาดอื่นๆไว้ให้มากเห็นได้จากสถิติปริมาณเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ที่เริ่มตกอันดับลง
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หลังปี พ.ศ.2551 ซ้ํายังต้องแข่งขันกับธนาคารของรัฐบาล อย่างเช่น ธนาคารออมสิน ที่มีความ
ได้เปรียบเรื่องการคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน และมีปริมาณเงินฝากในปีล่าสุดนําธนาคารไทย
พาณิชย์แล้ว
กลยุทธ์ระดับหน้าที่งาน เพื่อแก้ปัญหา
วิเคราะห์ SWOT Analysis และ 7O’S ของบทที่ 3 พบว่าธนาคารไทยพาณิชย์มีจุด
แข็ ง จากปั จ จั ย ภายใน แล ะโอ กาสจากปั จ จั ย ภายนอ กอ งค์ ก รในการว างกล ยุ ท ธ์
วางกลยุทธ์ ระดับหน้าที่งาน จากการกําหนด TOWS Matrix และผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ 7O’S จึงวางกลยุทธ์ ดังนี้
1. กลยุทธ์ด้านการตลาด
กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย ใช้แบ่งส่วนตลาด ตามเกณฑ์ ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และเกณฑ์พฤติกรรม คือ ระยะเวลา
ที่เริ่มใช้บริการเงินฝากไทยพาณิชย์ โดยเลือกส่วนตลาดเป็น ผู้มีอายุไม่เกิน 50 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ ลู กจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้ ต่อเดือ นระหว่าง 10,000-30,000
บาท และระยะเวลาที่เริ่มใช้บริการเงินฝากไทยพาณิชย์ มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี โดยมีการ
วางตําแหน่งตราสินค้า (Brand Positioning) ออกเป็น Brand mantras
หรือ Brand
Association ได้ว่า “ไปด้วยกัน ไปได้ไกล ผู้ให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจร”
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์) เปิดให้มีบริการทําบัตรเดบิต ให้เป็น
เสมื อ นบั ต รเครดิ ต ในโลกออนไลน์ โดยให้ มี ก ารซื้ อ ขาย หรือ รั บ จ่ ายเงิ น ผ่ านบั ต รเดบิ ต
ธรรมดา ได้ทั่วโลก (ซึ่งปกติจะต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้น ) เป็นการกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการ
เงินฝาก โดยเฉพาะผู้นิยมซื้อ ขาย ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่มีหรือไม่สามารถทําบัตร
เครดิตได้ เช่น การซื้อ ขาย ของผ่าน ระบบเว็บไซต์ Paypal.com ของ Ebay.com เป็นต้น
กลยุ ท ธ์ ด้ า นราคา นํ า เงิ น ที่ ไ ด้ จ ากการลดต้ น ทุ น จากดอกเบี้ ย เงิ น ฝากมาลด
ค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ เงินฝาก เช่นค่าธรรมเนียมจากการฝาก โอน และถอนเงิน ผ่านเครื่อง
ฝากถอนเงินอัตโนมัติ ลดค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเดบิต
กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ขยายสาขา ของธนาคารทั่วประเทศ เพิ่ม ตู้
รับฝากเงิน / ถอนเงิน และเพิ่มการใช้งาน กระตุ้นให้ผู้บริโภคทําธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์

114

ได้แก่ scb easynet หรือสร้างแอพพลิเคชั่น scb easynet on mobile ผ่านมือถือให้มีความ
ปลอดภัยให้มาก
กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด
การโฆษณา โฆษณาผ่านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขายใช้แต้ม
สะสมจากบัตรเดบิต มาเป็นสิทธ์ในการชิงรางวัลอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์และบริการการทําบัตร
เดบิ ต ให้ เ ป็ น เสมื อ นบั ต รเครดิ ต ในโลกออนไลน์ ให้ เ ป็ น ที่ รั บ รู้ แ ละจดจํ า แก่ ม วลชน
การประชาสัมพันธ์ ใช้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธนาคาร
ผ่านสื่อออนไลน์ ,ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรเดบิตสะสมแต้ม สามารถนําแต้มมาเป็นส่วนลด
ค่าใช้จ่าย ในการทําประกันภัยน้ําท่วมจากอุทกภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ ผ่าน
สื่อออนไลน์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองเงินฝาก เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการฝากเงินที่จะได้รับความคุ้มครอง เต็มวงเงิน 1 ล้านบาท ผ่านสื่อออนไลน์โดย
อาจทําในรูปแบบวิดีโอที่เข้าใจง่าย ผ่าน เว็บไซต์ของธนาคารเอง หรือ youtube.com เป็นต้น
การส่งเสริมการขาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยใช้แต้มสะสมจากบัตรเดบิต มา
เป็นสิทธ์ในการชิงรางวัลอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ อาทิ ไอโฟน 4 หรือ ไอแพด 2 เป็นต้น (เช่น
100แต้ม=1สิทธ์,ยิ่งแต้มเยอะยิ่งมีสิทธ์เยอะ)
กลยุทธ์ด้านพนักงาน
สร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ ให้พนักงาน พร้อมกับ
กระตุ้นพนักงานให้หายอดเงินฝากเข้าธนาคารได้มาก ด้วยรางวัลต่างๆแก่พนักงานที่หายอดเงิน
ฝากได้มากที่สุดในแต่ละสาขา อาจใช้งบประมาณจัดเลี้ยงพนักงานของธนาคารหรือเสียสละเงิน
ส่วนตัวของผู้จัดการเอง ในการให้รางวัล เพื่อผลงานที่ดีในระยะยาวต่อองค์กร, ใช้สื่อออนไลน์
จัดการสื่อสารกิจกรรมภายในองค์กรให้แก่พนักงาน เปิดช่องทางการสื่อสารจากล่างขึ้นบนผ่าน
ออนไลน์เกี่ยวกับการร้องเรียน การระบายปัญหา เล่าสู่กันฟั งเรื่องต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหาร ได้รับ
ทราบโดยง่าย
กลยุทธ์ด้านกระบวนการให้บริการ รักษา และพัฒนา กระบวนการให้บริการ
ที่รวดเร็ว เช่น จํานวนเคาน์เตอร์ธนาคารรองรับลูกค้า การบริหารระบบแถวคอย ที่ดี เพราะจาก
ตารางที่ 17 ในภาคผนวก ง. พบว่าลูกค้ามีการรับรู้ด้านนี้ในระดับมาก
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กลยุ ท ธ์ ด้ านลักษณะทางกายภาพ
เพิ่มสิ่ งอํ านวยความสะดวกในธนาคารเช่น มี
หนังสือพิมพ์หรือ โทรทัศน์ให้ดู ระหว่างรอและมีที่นั่งรอในธนาคารเพียงพอ
2.กลยุทธ์ด้านกระบวนการภายใน รักษาและพัฒนากระบวนการจัดการภายใน
เพราะถึงแม้ในอนาคตยอดเงินฝากจะสู้ธนาคารอื่นโดยเฉพาะธนาคารของรัฐไม่ได้ แต่ธนาคารมี
กระบวนการเปลี่ยนเงินฝากเป็นสินเชื่อ และกําไร จากดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมได้ดีที่สุด
สิ่งที่ได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ คือการได้รับคําตอบที่สอดคล้องกับ ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับที่ตั้งไว้ดังนี้
ประโยชน์ระยะสั้น
-เพื่อทราบสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน
จากการศึกษาพบว่าสภาวะการแข่งขันขององค์กรในปัจจุบัน ส่วนมากอยู่ในระดับสูง ซึ่ง
ได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูล สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจภายในอุตสาหกรรม ใช้ โมเดลของ
Porter’s Five forces โดยรายละเอียด สามารถสรุปได้ดังนี้
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ตารางที่ 16 สรุปสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจภายในอุตสาหกรรม
สภาวะการแข่งขันทางธุรกิจภายในอุตสาหกรรม
สภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
( Competitive Rivalry Within The Industry)
อุปสรรคในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้เล่นรายใหม่
( Threat Of New Entrants)
อํานาจการต่อรองจากผู้ขายปัจจัยการผลิต
( Bargaining Power of Suppliers)
อํานาจการต่อรองจากผู้ซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
อุปสรรคจากสินค้าทดแทน ( Threat of Substitutes )

สูง

ต่า







-เพื่ อ ทราบถึ ง การรั บ รู้ ถึ ง ปั จ จั ย ทางการตลาด และพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น
คุ้มครองเงินฝาก 2551 กับพฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้บริการด้านเงินฝาก ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ภายหลัง พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
2551 เริ่มจากัดจานวนเงินคุ้มครอง
จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดที่ มากที่สุดคือ ปัจจัยช่องทางการ
จัดจาหน่าย (Place) ด้าน “มีความสะดวกในการฝากเงินเพราะธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ” มี
ค่าเฉลี่ยการรับรู้มากที่สุดที่ 4.22 ซึ่งก็ตรงกับความเป็นจริงที่ธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดแข็งที่มี
สาขาของธนาคารและตู้ เอทีเอ็มมากที่สุดในประเทศไทย ส่วนการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดที่
น้อยที่สุดคือ ปัจจัยราคา ด้าน “ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นที่พอใจ” มีค่าเฉลี่ยเพียง 2.92
เท่านั้น
ประโยชน์ระยะกลาง
เพื่ อ ทราบถึ ง แนวทางการตั ด สิ น ใจในการจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ ทั้ ง ระดั บ
องค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน้าที่ ของธนาคารไทยพาณิชย์
จากการศึ ก ษาพบว่ า กลยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมของธนาคารไทยพาณิ ช ย์ ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ดังนี้
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กลยุทธ์ระดับองค์กร คือ กลยุทธ์การเจริญเติบโต แนวราบ แบบเจาะตลาด และ กล
ยุทธ์การตัดทอนแบบเก็บเกี่ยวผลประโยชน์
กลยุทธ์ระดับธุรกิจ กลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด โดยเน้นการสร้างภาพลักษณ์
และกลยุทธ์สินค้ามีความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ กลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด
บริการโดยเน้นกลยุทธ์ด้านการสื่อสารการตลาด กระตุ้นยอดขาย กลยุทธ์ด้านกระบวนการ
ภายใน
ประโยชน์ระยะยาว
เพื่อเป็นธนาคารพาณิชย์ ที่มีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
และเป็นธนาคารพาณิชย์อันดับหนึ่งด้านความน่าเชื่อถือ ในประเทศไทย
ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน
จากการศึกษาสามารถนํา กลยุทธ์ ทั้ง 3 ระดับที่ได้วางไว้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้

ธนาคารพาณิ ช ย์ อัน ดั บ หนึ่ ง ด้ า นความน่ า เชื่ อถื อ ในประเทศไทย
หากต้ อ งการความเป็ น ธนาคารพาณิ ช ย์ อั น ดั บ หนึ่ ง ด้ า นความน่ า เชื่ อ ถื อ ใน
ประเทศไทย จึงจําเป็นต้อง สื่อสารภาพของความยิ่งใหญ่ และความมั่นคง ให้มากขึ้นจากใน
ปัจจุบัน ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง ของ ธนาคารไทยพาณิชย์ เพราะธนาคารคู่แข่ง โดยเฉพาะธนาคาร
เฉพาะกิ จ ของรั ฐ บาล มั ก สื่ อ สารภาพความมั่ น คง จากการเป็ น ธนาคารของรั ฐ ด้ ว ยคํ า ว่ า
“รัฐบาลเป็นประกัน” อยู่เสมอ
ธนาคารไทยพาณิชย์ ก็ควรสื่อสารภาพของ ความมั่นคงด้วยการเป็นธนาคารที่
ยื น หยั ด คู่ สั ง คมไทยมาช้ า นาน ก่ อ ตั้ ง มาก่ อ นธนาคารแห่ ง ประเทศไทย และปั จ จุ บั น มี
“สํ า นั ก งานทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริ ย์ ” เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ใหญ่ ซึ่ ง หากสื่ อ สาร ด้ ว ยเนื้ อ หาที่
เหมาะสม จะทําให้ภาพลักษณ์ด้านความมั่นคงสามารถสู้ธนาคารของรัฐบาลได้แน่นอน
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4.2. อภิปรายผลการศึกษา
ทฤษฎีก ารจัด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี ค วามเที่ ยงตรง และสอดคล้ อ งกั บ เนื้อ หาในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร ทั้งระดั บ
จุลภาค และ มหัพภาค รวมถึงการวางแผนกลยุทธ์ทั้ง ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับ
หน้าที่
ส่วนการปฏิบัติ หรือการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปใช้ อาจต้องมีความยืดหยุ่นตามปัจจัย
ภายในองค์กร อาทิ โครงสร้างองค์กร ระบบการทํางาน ทักษะ และรูปแบบการดําเนินงานของ
พนักงาน เป็นต้น
ส่วนการควบคุม และประเมินผลกลยุทธ์นั้น ต้องยืดหยุ่นให้ สอดคล้องกับสถานการณ์
ภายนอกอยู่เสมอ หากใช้ การควบคุมกลยุทธ์ด้วยเครื่องมือ Balance Scorecard ในมุมมอง
ด้านการเงิน เช่น ยอดขาย หรือ ยอดเงินฝาก อาจต้องปรับให้สอดคล้ องกับสภาพเศรษฐกิจ
(ได้แก่ อัตราการว่างงาน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ) เช่น หากตั้งยอดเงินฝาก
หรือยอดขาย เพื่อ ประเมินผลไว้มากเกินระดับความเหมาะสม (โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่
เศรษฐกิจตกต่ํา อัตราดอกเบี้ยต่ํา ) อาจส่งผลเสี ยต่อการควบคุ มในด้านอื่นๆตามมา เช่น
พนักงานรู้สึกถึงงานที่หนักเกินไป กระบวนการจัดการภายในที่ขาดความระมัดระวัง การสร้าง
ความไม่พอใจให้แก่ลูกค้า เป็นต้น
4.3 ข้อจากัดในการศึกษา
1.การศึก ษาครั้งนี้ส ามารถรวบรวมข้อ มูล เชิงคุณภาพได้ใ นรูปแบบข้อ มูล ทุติยภูมิ
เท่านั้น เนื่องจากข้อมูล ที่ต้องการค้นหาในรูปแบบปฐมภูมิ คือ โครงคําถามสัมภาษณ์ผู้บริหารที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับของธนาคารไทยพาณิชย์ อาจมีความลึกของ
ข้อมูลมากเกินไป เช่น คําถามที่ตอบสนองต่อความต้องการหา จุดแข็ง จุดอ่อนขององค์กร เพื่อ
ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis อาจเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ (โดยเฉพาะจุดอ่อน
ขององค์กร) เพราะข้อมูลมีความอ่อนไหวต่อ การแข่งขันในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
แต่อ ย่างไรก็ ดี ข้อ มูล เชิงคุ ณภาพในรูปแบบข้อ มูล ทุติยภูมิ และข้อ มูลเชิงปริมาณใน
รูปแบบข้อมูลปฐมภูมิ (แบบสอบถาม) ก็มีความเพียงพอที่จะนํามาใช้วิเคราะห์ และวางแผน
กําหนดกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้เช่นกัน
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2. การศึกษาครั้งนี้สามารถรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณได้ในรูปแบบข้อมูลปฐมภูมิ ใน
ลักษณะเครื่องมือแบบสอบถามได้ หากแต่จํานวนของกลุ่มตัวอย่างที่สามารถเก็บได้จริงจะไม่
เท่ากับจํานวนที่ได้จากสูตร แบบไม่ทราบจํานวนประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของ ที่
คํานวณได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 คน
ผู้วิจัยจึงเลือกที่จะเก็บข้อมูลจํานวน 200 คน ตามที่ Hair Black Barbin และ
Anderson Thathan ได้กําหนดไว้แทน
4.4 ข้อเสนอแนะ
4.4.1 ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
1. งานวิจัยนี้ไม่ได้สัมภาษณ์ผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ การศึกษาครั้งหน้าจึงควรทํา
การสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ทั้ง 3 ระดับ ทั้งระดับองค์กร ระดับธุรกิจ
และระดับหน้าที่ โดยสัมภาษณ์ ระดับละ 2 ‟3 คน เพื่อได้นําคําตอบจากการสัมภาษณ์มา
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ ได้ละเอียดมากขึน้ และไม่ให้ผลการสัมภาษณ์เกิดการลําเอียง (Bias) ซึ่ง
จะทําให้นํามาประยุกต์และวิเคราะห์ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ( เค้าโครงคําถาม
สัมภาษณ์เชิงลึก สามารถดูเป็นแนวทางตัวอย่างได้ที่ ภาคผนวก ข )
2.เนื่องจากในงานวิจัยนี้มีเวลาจํากัด จึงทําให้เก็บกลุ่มตัวอย่างได้ 200 คน ในงานวิจัย
ครั้งต่อไป จึงเสนอให้นักวิจัยเก็บ กลุ่มตัวอย่างมากขึ้นคืออย่างต่ํา 385 คน เพื่อให้ผลวิจัยมี
ความเชื่อมั่นมากขึ้น
4.4.2 ข้อเสนอแนะสาหรับธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
1. ในการดําเนินธุรกิจควรจะต้องศึกษากระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระดับ
องค์กร ระดับกลุ่มธุรกิจ และระดับหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมีการนํามาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธนาคารในการที่จะเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์
2. การศึกษาข้อมูลสําหรับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ควรจะดําเนินการอย่าง
สม่ําเสมอ เพื่อให้สามารถนํามาปรับกลยุทธ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังที่กล่าวไว้
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3. หลังจากพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 เริ่มจํากัดจํานวนเงิน
คุ้มครอง แล้วกลยุทธ์ระดับ องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ ควรเน้น กลยุทธ์การเติบโต
แนวราบ แบบเจาะตลาด เนื่องจากพิจารณาจาก BCG Growth-Share Matrix แล้วยอดขาย
หรือยอดเงินฝาก ยังคงอยู่ในช่วง “ดาวรุ่ง” ซึ่งหมายถึงยังต้องลงทุนในผลิตภัณฑ์เงินฝากสูงอยู่
และกลยุทธ์ระดับกลุ่มธุรกิจ ควรเน้น กลยุทธ์สินค้ามีความแตกต่างเฉพาะกลุ่ม คือเปิดตัว
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ใช้บัตรเดบิตสะสมแต้ม สามารถนําแต้มมาเป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย
ในการทําประกันภัยน้ําท่วมจากอุทกภัยครอบคลุมทุกพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ และสามารถดึง
เงินเพิ่ มสภาพคล่ อ งให้ ธนาคารได้ โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ดอกเบี้ยเงินฝากเริ่มต่ํา และใน
อนาคตกระแสเงิ น ของภาคประชาชนมี แ นวโน้ ม จะไหลไปสู่ ธ นาคารเฉพาะกิ จ ของรั ฐ บาล
มากกว่า ส่ ว นกลยุทธ์ ระดับหน้าที่ ควรเน้นหน้าที่ทางการตลาด ด้าน กลยุ ท ธ์การสื่ อสาร
การตลาด โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมสื่ อสารการตลาดเสนอภาพความ เชื่อมั่น ยิ่งใหญ่และ
มั่นคงของธนาคาร และอาจเน้น กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์ ) ร่วมด้วยคือ
เปิดให้มีบริการทําบัตรเดบิต ให้เป็นเสมือนบัตรเครดิตในโลกออนไลน์ โดยให้มีการซื้อ ขาย หรือ
รับ จ่ายเงิน ผ่าน บัตรเดบิตธรรมดา ได้ทั่วโลก (ซึ่งปกติจะต้องใช้บัตรเครดิตเท่านั้น ) เป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการใช้บริการเงินฝาก โดยเฉพาะผู้นิยมซื้อ ขาย ทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แต่ยัง
ไม่มีหรือไม่สามารถทําบัตรเครดิตได้ เช่น การซื้อ ขาย ของผ่าน ระบบเว็บไซต์ Paypal.com
ของ Ebay.com เป็นต้น
4. การนํากลยุทธ์ไปใช้ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่ง ในการกําหนดนโยบายใน
การปฏิบัติ การตรวจสอบ และประเมินผลที่เกิดขึ้น และควรมีการกําหนดอํานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นอย่างชัดเจน
5. กรณีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 เริ่มจํากัดความคุ้มครอง เพียง 1
ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 แล้วจากตารางที่ 10 และตารางที่ 12 ในภาคผนวก ง. พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง ร้อยละ 93 มีเงินฝากไม่ถึง 1ล้านบาท ซึ่งหมายถึงการคุ้มครองเงินฝากที่เต็มจํานวน
ของกลุ่ มตั ว อย่ าง และส่ ว นมากไม่ค่ อ ยรั บ รู้ใ นรายละเอี ยดเกี่ย วกับ พระราชบัญ ญั ติ ส ถาบั น
คุ้ มครองเงินฝาก 2551 ธนาคารไทยพาณิชย์ค วรประชาสั มพันธ์ ใ ห้เ กิดการรับรู้เ กี่ยวกั บ
รายละเอียดเรื่องความคุ้มครองเงินฝาก แก่ลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นใจ ในการคุ้มครอง
เงินฝากเต็มจํานวนของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อธนาคารไทยพาณิชย์ โดยใช้กลยุทธ์ ด้าน
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ผลิตภัณฑ์ (พัฒนาผลิตภัณฑ์) เป็นเครื่องมือช่วยรักษาลูกค้าเก่า และการใช้บัตรเดบิตสะสมแต้ม
สามารถมาเป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย ในการทํา ประกันภัยน้ําท่วมจากอุทกภัย และสิทธิ์ในการชิง
รางวัลอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ เป็นเครื่องมือช่วยหาลูกค้าใหม่ ภายหลังเกิดพระราชบัญญัติ
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 เริ่มจํากัดความคุ้มครอง เพียง 1ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555
6. ธนาคารไทยพาณิชย์ควรเขียน แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ดังแสดงในภาคผนวก ก

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
ฉัตยาพร เสมอใจ. 2549. การจัดการและการตลาดบริการ. กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ประดิษฐ์ ภิญโญภาสกุล. แผนกลยุทธ์ กุญแจสู่ความสาเร็จในการบริหารงานและธุรกิจ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. และคณะ. การบริหารการตลาดยุคใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 2. สํานําพิมพ์Diamond in
Business World. กรุงเทพมหานคร. 2545 .
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2546. การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพมหานาคร:
ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. 2541. กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีศึกษา.
กรุงเทพมหานาคร: ธีระฟิล์ม และไซเท็กซ์.
สมยศ นาวีการ. การบริหารเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่ 1. สํานักพิมพ์บรรณกิจ. กรุงเทพมหานคร: 2541.
สุพจน์ ปัญญา. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกฝากเงินของลูกค้า ธนาคารธนชาต จํากัด มหาชน
สาขาย่อยถนน นิมมานเหมินทร์ หลังจากมีพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก. การค้นคว้าแบบ
อิสระ เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2553
เอกชัย อภิศักดิ์กุล และ ทรรศนะ บุญขวัญ. 2551. การจัดการเชิงกลยุทธ์. พิมพ์ครั้งที่3.
กรุงเทพมหานาคร:ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Philip Kotler. 2545. Principles of Marketing. แปลโดย วารุณี ตันติวงศ์วาณิช และคณะ.
กรุงเทพมหานาคร: เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า
ภาษาต่างประเทศ
Hair Black Babin , and Anderson Tathan. 2006. Multivariate Data Analysis. 6th ed.
Pearson Education International: Prentice-Hall, Inc
Kotler Philip., and Gary Arrmstrong. 2001. Principles of Marketing. 9th ed. New Jersey
: Prentice-Hall, Inc.

123

บรรณานุกรม (ต่อ)
ข้อมูลเว็บไซต์
http://www.scb.co.th
http://www.prachachat.net
http://www.stockwave.in.th/
http://www.siamintelligence.com/scb-sme-andnext-step-for-sme-in-2555
http://www.set.or.th/th/index.html
http://www.matichon.co.th/
http://thaipublica.org/
http://www.dailynews.co.th
http://www.suthichaiyoon.com/detail/19662
http://www.bangkokbiznews.com

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก .
แผนปฏิบัติการรายปี (Yearly Action Plans)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ ประจาปี 2555

โครงงาน, แผนกิจกรรม (Campaign)
Jan
โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับบริการการทําบัตรเดบิต เป็น
เครดิตเสมือน (กลยุทธ์ด้านสือ่ สารการตลาด)
เริ่มเปิดให้มีบริการทําบัตรเครดิตเสมือน (กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์)
โฆษณาผ่านสื่อสารมวลชนเกี่ยวกับแต้มสะสมจากบัตรเดบิต ชิง
รางวัลอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ (กลยุทธ์ด้านสื่อสารการตลาด)
เริ่มจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายโดยใช้แต้มสะสมจากบัตรเดบิตชิง
รางวัลอุปกรณ์สื่อสารออนไลน์ (กลยุทธ์ด้านสื่อสารการตลาด)
เริ่มประชาสัมพันธ์การใช้บตั รเดบิตสะสมแต้มมาเป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย
ในการทําประกันภัยน้ําท่วมจากอุทกภัย(กลยุทธ์ด้านสื่อสารการตลาด)
เริ่มเปิดให้มีบริการนําแต้มมาเป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย ในการทํา
ประกันภัยน้ําท่วมจากอุทกภัย (กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์)
เริ่มประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ธนาคาร ผ่านสื่อออนไลน์
(กลยุทธ์ด้านสื่อสารการตลาด)
เริ่มลดค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ (กลยุทธ์ด้านราคา)
เริ่มเปิด scb easy net on mobile
(กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย)
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้เกี่ยวกับความคุ้มครองเงินฝาก
(กลยุทธ์ด้านสื่อสารการตลาด)
เริ่มสร้างแรงจูงใจและขวัญกําลังใจ ให้พนักงาน
(กลยุทธ์ด้านพนักงาน)
เริ่มเปิดช่องทางการสื่อสารในองค์กรจากล่างขึ้นบนผ่านระบบออนไลน์
(กลยุทธ์ด้านสื่อสารการตลาด)
เริ่มรักษา และพัฒนา กระบวนการให้บริการที่รวดเร็ว
(กลยุทธ์ด้านกระบวนการ)
เริ่มเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกในธนาคารให้เพียงพอ
(กลยุทธ์ด้านลักษณะทางกายภาพ)

Feb

Mar

Apr

May

ช่วงเวลา
Jun
July

ผู้รับผิดชอบ
Aug

Sep

Oct

Nov

Dec
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
ฝ่ายฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
ฝ่ายการตลาด
ฝ่าการตลาด
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
ฝ่ายการตลาด
ฝ่ายสื่อสารการตลาด
ฝ่ายการจัดการ
ฝ่ายการตลาด
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ภาคผนวก ข.
โครงคาถามสาหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก
(เพื่อเป็นแนวทางสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป)
ประเด็นคาถามสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับองค์กร
1. สถานการณ์อุตสาหกรรมหรือการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. ปัจจัยอะไรที่ทําให้ธนาคารไทยพาณิชย์รักษาลูกค้าปัจจุบัน ดึงลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ธนาคารไทยพาณิชย์มีจุดแข็ง (และ/หรือ ) จุดอ่อน อย่างไรบ้าง
4. อะไรคือโอกาส และอุปสรรคของธนาคารไทยพาณิชย์
5. ธนาคารไทยพาณิชย์มีการเตรียมแผนรองรับ พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ที่จะจํากัดวงเงินคุ้มครอง
เงินฝาก 1 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2555 หรือไม่ อย่างไร
6. ธนาคารไทยพาณิชย์มีเป้าหมายอย่างไรในอนาคต

ประเด็นคาถามสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับกลุ่มธุรกิจ
1. พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 เป็นอุปสรรคในการทําการตลาดให้ผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารหรือไม่
อย่างไร
2. ในปี พ.ศ.25XX ธนาคารไทยพาณิชย์มีกลยุทธ์ทางส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ เงินฝาก อย่างไร
3. ธนาคารไทยพาณิชย์มีการสร้างความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์ เงินฝากได้อย่างไร
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ มีแผนอย่างไร เมื่อเผชิญกับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551
5. ปัจจัยสู่ความสําเร็จของธนาคารไทยพาณิชย์ หลังจากต้องเผชิญพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 คืออะไร
ประเด็นคาถามสัมภาษณ์ผู้จัดการสาขาหรือผู้เกี่ยวข้องในการหายอดเงินฝาก
1. สิ่งจูงใจให้ลูกค้านําเงินมาฝากที่สาขาคืออะไร
2. กลยุทธ์ในการกระตุ้นพนักงานให้หาเงินฝากเข้าธนาคารคืออะไร
3. หลังจากต้องเผชิญพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ยอดเงินฝากที่สาขามีแนวโน้มเป็นอย่างไร
4. ในปี พ.ศ.25XX สาขามีการเตรียมพร้อมอย่างไรกับการใช้บริการเงินฝากของลูกค้าเมื่อต้องเจอหรือพระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 จํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝากเพียง 1 ล้านบาท

ภาคผนวก ค.
แบบสอบถาม (เครื่องมือเก็บข้อมูลปฐมภูมิเชิงปริมาณ)
ผลกระทบจากปัจจัยทางการตลาด และพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ที่มีต่อพฤติกรรมการใช้
บริการด้านเงินฝาก กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนสาคัญในงานวิจัย ใน
ระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจาก
ท่านกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงมากที่สุด
คาชี้แจงกรุณาใส่เครื่องหมาย()ในตัวเลือกที่ตรงกับความเป็นตัวท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2.อายุ
( ) ไม่เกิน 30 ปี ( ) 31-40ปี( ) 41-50ปี ( ) 51-60ปี
( ) มากกว่า60ปี
3.สถานภาพสมรส
( ) โสด
( ) สมรส
4.ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากว่าปริญญาตรี( )ปริญญาตรี
( ) สูงกว่าปริญญาตรี
5.อาชีพปัจจุบัน
( ) ข้าราชการ ( )พนักงานรัฐวิสาหกิจ( )เจ้าของกิจการ( ) ลูกจ้างบริษัทเอกชน
( )อื่นๆ(โปรดระบุ)….………………………
6.ระดับรายได้ต่อเดือน
( ) ไม่เกิน10,000บาท ( ) 10,001-20,000บาท( ) 20,001-30,000บาท
( ) 30,001-40,000บาท( ) 40,001-50,000บาท ( ) มากกว่า 50,000บาท
7.ท่านเป็นลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทไหน(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( )บุคคลธรรมดา( ) .นิติบุคคล( ห้าง ร้าน บริษัท)
8.ปัจจุบันท่านมีเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทไหนบ้าง (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ )
( )ฝากออมทรัพย์ ( ) ฝากประจํา ( ) ฝากเดินสะพัด
( )อื่นๆโปรดระบุ ...................................
9. ระยะเวลาที่ท่านเริ่มใช้บริการเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ จนถึงปัจจุบัน
( )น้อยกว่า1ปี ( )มากกว่า1ปีแต่ไม่เกิน3ปี ( )มากกว่า3ปี แต่ไม่เกิน5ปี ( ) มากกว่า5ปีขึ้นไป
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10.ปัจจุบัน ท่านมีเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ระดับไหน
( )น้อยกว่า 5 หมื่นบาท
( )ระหว่าง 5หมื่นบาท ถึง 1แสนบาท
( )ระหว่าง1แสนบาท ถึง 5แสนบาท( )ระหว่าง 5 แสนบาทถึง 1ล้านบาท
( )มากกว่า1ล้านบาท
11.นอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ท่านมีเงินฝากที่ธนาคารใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า1 ข้อ )
( ) ธนาคารกรุงเทพ

( ) ธนาคารกรุงไทย ( ) ธนาคารกสิกรไทย

( ) ธนาคารทหารไทย ( )ธนาคารออมสิน

( ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

( ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์

( ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ( ) ธนาคารธนชาติ
( ) ธนาคารอื่นๆ(โปรดระบุ)..................................
ส่วนที่ 2 การรับรู้ถึง พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551
ประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก 2551
12.ท่านรู้ความหมายของคําว่า “การจํากัด
จํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก”ในระดับไหน

13.ท่านรู้ว่ามีธนาคารไหน บ้างที่ถูกจํากัด
จํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก
14.ท่านรู้ว่าธนาคารไหนบ้าง
ที่ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน
15. ท่านรู้ในระดับไหนว่าธนาคารไทย
พาณิชย์ จัดอยู่ในธนาคารประเภทใดระหว่าง
ถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก หรือ
ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน

รู้มากที่สุด

รู้มาก

ระดับการรับรู้
ไม่แน่ใจ

รู้น้อย

รู้น้อยที่สุด
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ส่วนที่3 การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์
ปัจจัยทางการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์
16.

มีประเภทเงินฝากเป็นที่น่าพอใจ

17.

ธนาคารมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือ และ
ความมั่นคง

18.

บริการของบัตร เอทีเอ็มหรือบัตร เดบิต เช่น
ใช้จ่ายแทนเงินสด หรือ จ่ายค่า
รักษาพยาบาล ได้เป็นที่พอใจ

19.

มีบริการทําธุรกรรมผ่านทางธนาคารที่
ครบถ้วน เป็นที่พอใจ

20.

ค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรเอทีเอ็มเป็นที่
พอใจ

21.

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นที่พอใจ

22.

อัตราดอกเบี้ยเป็นที่พอใจ

23.

ทําเลที่ตั้งของธนาคารอยู่ใกล้ท่าน หรือ
สะดวกต่อการเดินทาง

24.

บริเวณที่จอดรถมีเพียงพอ

ระดับการรับรู้หรือเห็นด้วย
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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ปัจจัยทางการตลาด
ของธนาคารไทยพาณิชย์
25.

มีความสะดวกในการฝากเงินเพราะ
ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ

26.

มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็นที่รู้จัก และ
จดจํา

27.

การเปิดบัญชีเงินฝาก แล้วได้ของแถม
เป็นที่พอใจ

28.

การติดต่อสอบถามหรือทําธุรกรรมทาง
โทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ได้สะดวก

29.

พนักงานมีอัธยาศัยดี เป็นที่พอใจ

30.

การให้บริการในธนาคารที่รวดเร็ว

31.

มีสิ่งอํานวยความสะดวกในธนาคารเช่น มี
หนังสือพิมพ์หรือ โทรทัศน์ให้ดู ระหว่างรอ
และมีที่นั่งรอในธนาคารเพียงพอ

ระดับความเห็นด้วย
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด
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ส่วนที่ 4 พฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์

ระดับความเห็นด้วย
หัวข้อ

มากที่สุด

หลังจากเกิด พ.ร.บ.สถาบัน
คุ้มครองเงินฝากจากัดความ
คุ้มครองท่านจะบริหารเงินออม

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

**********************************************************************************

ของท่านอย่างไร
32.ฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ต่อไป
33. กระจายเงินฝากไปหลากหลาย
ธนาคาร
34.ฝากเงินกับธนาคารของรัฐบาล
เช่น ธนาคารออมสิน เป็นต้น
35.ลงทุนในหุ้น
36.ซื้อทองคํา
37.ลงทุนในกองทุนรวม
เช่น LTF / RMF
38.ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
39.ซื้อประกันชีวิต
เช่น แบบออมทรัพย์ เป็นต้น

ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูงที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยครั้งนี้

ภาคผนวก ง.
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 1 แจกแจงเพศของกลุ่มตัวอย่าง
เพศของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ

ชาย
หญิง
รวม

จานวน

ร้อยละ

99
101
200

49.5
50.5
100.0

จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย และเพศหญิงใกล้เคียงกัน โดย เพศชายมีจํานวน 99 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 49.5 ส่วนเพศหญิงมีจํานวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5
ตารางที่ 2 แจกแจงอายุของกลุ่มตัวอย่าง
อายุของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ

ไม่เกิน 30 ปี
31-40ปี
41-50ปี
51-60ปี
มากกว่า60ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

73
62
55
2
8
200

36.5
31.0
27.5
1.0
4.0
100.0

จากตารางที่ 2 พบว่าอายุของกลุม่ ตัวอย่าง อยู่ในช่วงอายุไม่เกิน 30 ปี มีจํานวน 73 คนคิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาคือ
ช่วงอายุชว่ ง 31 ถึง 40 ปี มีจํานวน 62 คนคิดเป็นร้อยละ31.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุช่วง 41 ถึง 50 ปีมีจํานวน 55 คนคิดเป็น
ร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ ช่วงอายุมากกว่า 60 ปี มีจํานวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 4.0 รองลงมาคือ ช่วงอายุชว่ ง 51 ถึง 60 ปี มี
จํานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ1.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3 แจกแจง สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่าง
สถานภาพสมรสของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน

ร้อยละ

สถานภาพสมรส

109
91
200

54.5
45.5
100.0

โสด
สมรส
รวม

จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรส ใกล้เคียงกัน โดย สถานภาพโสด มีจํานวน 109 คน คิดเป็น
ร้อยละ 54.5 ส่วนสถานภาพสมรสมีจํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5

ตารางที่ 4 แจกแจง ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน

ร้อยละ

ระดับการศึกษา

59
112
29
200

29.5
56.0
14.5
100.0

ต่ํากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม

จากตารางที่ 4 พบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมาก เป็น ระดับปริญญาตรี มีจํานวน 112 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.0 รองลงมาคือระดับ ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี
ตรี จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 ตามลําดับ

ตารางที่ 5 แจกแจง อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
อาชีพ

ข้าราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เจ้าของกิจการ
ลูกจ้างบริษัทเอกชน
รวม

จานวน

ร้อยละ

31
35
34
100
200

15.5
17.5
17.0
50.0
100.0

จากตารางที่ 5 พบว่า อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากเป็น ลูกจ้างบริษัทเอกชน มีจํานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ
50.0 รองลงมาคืออาชีพ พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รองลงมาคือ อาชีพ เจ้าของกิจการ มี
จํานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมาคืออาชีพ ข้าราชการ มีจํานวน 31คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 แจกแจง ระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน

ร้อยละ

ระดับรายได้ตอ่ เดือน

14
71
41
24
33
17
200

7.0
35.5
20.5
12.0
16.5
8.5
100.0

ไม่เกิน10,000 บาท
10,001-20,000 บาท
20,001-30,000 บาท
30,001-40,000 บาท
40,001-50,000 บาท
มากกว่า 50,000 บาท
รวม

จากตารางที่ 6 พบว่า ระดับรายได้ของกลุ่มตัวอย่างส่วนมากอยูใ่ นช่วง 10,001 ถึง 20,000 บาท มีจํานวน 71 คน
คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ ระดับรายได้ 20,001 ถึง 30,000 บาท มีจํานวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 20.5 รองลงมาคือ
ระดับรายได้ 40,001ถึง 50,000 บาทมีจํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.5 รองลงมาคือ ระดับรายได้30,001-40,000 บาท
มีจํานวน 24คน คิดเป็นร้อยละ 12.0 รองลงมาคือระดับรายได้ มากกว่า 50,000 บาท มีจํานวน 17คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และ
ระดับรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท มีจํานวน 14 คนคิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 ลักษณะการฝากเงินของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 7 แจกแจง ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่าง
ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่าง

จานวน

ร้อยละ

ประเภทบัญชีเงินฝาก

บุคคลธรรมดา
127
63.5
นิติบุคคล ( ห้าง ร้าน บริษัท)
50
25.0
ทั้งสองประเภท
23
11.5
รวม
200
100.0
จากตารางที่ 7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีประเภทบัญชีเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ในรูปแบบบุคคลธรรมดา มี
จํานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 63.5 รองลงมาคือประเภท นิติบุคคล ( ห้าง ร้าน บริษัท) มีจํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0
และบัญชีเงินฝากทั้งสองประเภทมีจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 8 แจกแจง ลักษณะการฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะการฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์
ลักษณะการฝากเงิน

ฝากออมทรัพย์
ฝากประจํา
ฝากเดินสะพัด
ฝากออมทรัพย์ และ ฝากประจํา
ฝากออมทรัพย์ และฝากเดินสะพัด
ฝากประจําและฝากเดินสะพัด
ฝากทั้ง สามรูปแบบ
รวม

จานวน

ร้อยละ

68
64
5
36
11
6
10
200

34.0
32.0
2.5
18.0
5.5
3.0
5.0
100.0
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จากตารางที่ 8 พบว่า ลักษณะการฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ส่วนมากเป็นรูปแบบ ฝากออมทรัพย์กับฝากประจํา
ใกล้เคียงกัน โดย การฝากออมทรัพย์มีจํานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 และฝากประจํา มีจํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0
รองลงมาคือ ฝากทั้งออมทรัพย์ และ ฝากประจํามีจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 รองลงมาคือ ฝากทั้งออมทรัพย์และฝาก
เดินสะพัด มีจํานวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 5.5 รองลงมาคือ ฝากทั้ง สามรูปแบบ มีจํานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 และ ฝาก
เดินสะพัดเพียงอย่างเดียว มีจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 9 แจกแจง ระยะเวลาที่เริ่มใช้บริการเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์จนถึงปัจจุบันของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ระยะเวลาที่เริ่มใช้บริการเงินฝากของธนาคารไทยพาณิชย์

จานวน

ร้อยละ

ระยะเวลา

43
98
46
13
200

21.5
49.0
23.0
6.5
100.0

น้อยกว่า1ปี
มากกว่า1ปีแต่ไม่เกิน3ปี
มากกว่า3ปี แต่ไม่เกิน5ปี
มากกว่า5ปีขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เริ่มใช้บริการเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์จนถึงปัจจุบัน มีระยะเวลาที่
มากกว่า1ปีแต่ไม่เกิน3 ปี มีจํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ มากกว่า3ปี แต่ไม่เกิน5ปี มีจํานวน 46 คนคิดเป็น
ร้อยละ 23.0 รองลงมาคือน้อยกว่า1ปี มีจํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 และฝากเงิน มากกว่า5ปีขึ้นไป มีจํานวน 13 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลําดับ

ตารางที่ 10 แจกแจง ระดับเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่าง
ระดับเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์

จานวน

ร้อยละ

ระดับเงินฝาก

55
76
43
12
14
200

27.5
38.0
21.5
6.0
7.0
100.0

น้อยกว่า 5 หมื่นบาท
ระหว่าง 5หมื่นบาท ถึง 1แสนบาท
ระหว่าง1แสนบาท ถึง 5 แสนบาท
ระหว่าง 5 แสนบาทถึง 1ล้านบาท
มากกว่า1ล้านบาท
รวม

จากตารางที่ 10 พบว่า ระดับเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนมากอยู่ระหว่าง 5หมื่นบาท ถึง 1 แสนบาท มี
จํานวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือระดับน้อยกว่า 5 หมื่นบาท มีจํานวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมาคือ
ระหว่าง1แสนบาทถึง 5 แสนบาท มีจํานวน43คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 รองลงมาคือระดับมากกว่า1ล้านบาท มีจํานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 7.0 และ ระหว่าง 5 แสนบาทถึง 1 ล้านบาท มีจํานวน 12คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 11 แจกแจง เงินฝากที่ธนาคารอื่นนอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์ ของกลุ่มตัวอย่าง
เงินฝากที่ธนาคารอื่นนอกเหนือจากธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารธนชาติ
รวม

จานวน
18

ร้อยละ
15.25

18
21
15
19
12
8
3
4
118

15.25
17.8
12.71
16.1
10.17
6.78
2.54
3.39
100

จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่มตัวอย่างฝากเงินที่ธนาคารกสิกรไทยมากที่สุด โดยมีจํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8
รองลงมาคือ ธนาคารทหารไทยมีจํานวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 16.1 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารกรุงไทย
เท่ากันที่จํานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 15.25 รองลงมาคือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยามีจํานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.71
รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน มีจํานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.17 และธนาคารอาคารสงเคราะห์จํานวน 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 6.78 ธนาคารธนชาติ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.39 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จํานวน 3 คนคิดเป็น ร้อยละ
2.54 ตามลําดับ

ส่วนที่ 3 การรับรู้ถึง พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 12 แจกแจง การรับรู้ถึงพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู้ถึงพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551

ค่าเฉลี่ย

ระดับการรับรู้ความหมายของคําว่า “การจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก”
ระดับการรับรูว้ ่ามีธนาคารไหน บ้างที่ถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก
ระดับการรับรูว้ ่าธนาคารไหนบ้างที่ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน
ระดับการรับรูว้ ่าธนาคารไทยพาณิชย์ จัดอยู่ในธนาคารประเภทใดระหว่างถูก
จํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก หรือ ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน

2.91
2.79
2.86
2.50

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.731
.954
.957
.750

ระดับการรับรู้
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
น้อย

จากตารางที่ 12 พบว่า ระดับการรับรู้ถึงพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก 2551 ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง
โดยประเด็นที่การรับรูอ้ ยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การรับรู้ความหมายของคําว่า “การจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก” มี
ค่าเฉลี่ย ที่ 2.91 รองลงมาคือ การรับรู้ว่าธนาคารไหนบ้างที่ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน มีค่าเฉลี่ย ที่ 2.86 และ การรับรู้ว่า
มีธนาคารไหน บ้างที่ถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก มีค่าเฉลี่ย ที่ 2.79 ตามลําดับ
ส่วนประเด็นที่การรับรูอ้ ยู่ในระดับน้อยคือ การรับรูว้ ่าธนาคารไทยพาณิชย์ จัดอยู่ในธนาคารประเภทใดระหว่างถูก
จํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก หรือ ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน มีค่าเฉลี่ยที่ 2.50
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ส่วนที่ 4 การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาด ธนาคารไทยพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่าง
ตารางที่ 13 แจกแจง การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มตัวอย่าง

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการรับรู้

มีประเภทเงินฝากเป็นที่น่าพอใจ

3.89

1.003

มาก

ธนาคารมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือ และความ
มั่นคง
บริการของบัตร เอทีเอ็มหรือบัตร เดบิต เช่นใช้จ่าย
แทนเงินสด หรือ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้เป็นที่
พอใจ
มีบริการทําธุรกรรมผ่านทางธนาคารที่ครบถ้วน
เป็นที่พอใจ
อัตราดอกเบี้ยเป็นที่พอใจ

3.61

1.287

3.38

1.072

การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์
ด้านผลิตภัณฑ์
(Product)

มาก
ปานกลาง

3.52

.862

3.64

1.042

มาก
มาก

จากตารางที่ 13 พบว่าการรับรู้ปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์ ส่วนมากอยู่ระดับมาก
ปัจจัยที่รับรู้มากที่สุดคือ มีประเภทเงินฝากเป็นที่น่าพอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.89 รองลงมาคือ อัตราดอกเบี้ยเป็นที่พอใจมีค่าเฉลี่ยที่
3.64 รองลงมาคือ ธนาคารมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือ และความมั่นคงมีค่าเฉลี่ยที่ 3.61 และ มีบริการทําธุรกรรมผ่านทาง
ธนาคารที่ครบถ้วน เป็นที่พอใจมีค่าเฉลี่ยที่ 3.52 ตามลําดับ
ส่วนการรับรู้ปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในระดับปานกลาง บริการของบัตร
เอทีเอ็มหรือบัตร เดบิต เช่นใช้จ่ายแทนเงินสด หรือ จ่ายค่ารักษาพยาบาล ได้เป็นที่พอใจมีค่าเฉลี่ยที่ 3.38

ตารางที่ 14 แจกแจง การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดด้านราคา ของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์
ด้านราคา
(Price)

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นที่พอใจ

2.92

.847

ระดับการ
รับรู้
ปานกลาง

ค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรเอทีเอ็มเป็นที่พอใจ

3.22

1.013

ปานกลาง

จากตารางที่ 14 พบว่า การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ด้านราคา อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่
ค่าธรรมเนียมในการจัดทําบัตรเอทีเอ็มเป็นที่พอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.22 และ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นที่พอใจมีค่าเฉลี่ยที่
2.92 ตามลําดับ
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ตารางที่ 15 แจกแจง การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดด้าน ช่องทางการจัดจาหน่าย ของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์
ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่าย
(Place)

ทําเลที่ตั้งของธนาคารอยู่ใกล้ท่าน หรือสะดวกต่อการเดินทาง

4.08

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
.668

บริเวณที่จอดรถมีเพียงพอ
มีความสะดวกในการฝากเงินเพราะธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ

3.41
4.22

.892
.569

ค่าเฉลี่ย

จากตารางที่ 15 พบว่า การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ายส่วนมากอยู่
ในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีความสะดวกในการฝากเงินเพราะธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ มีค่าเฉลี่ยที่ 4.22 และทําเลที่ตั้งของ
ธนาคารอยู่ใกล้ท่าน หรือสะดวกต่อการเดินทางมีค่าเฉลี่ยที่ 4.08 ตามลําดับ
สําหรับการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ที่อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ บริเวณที่จอดรถมีเพียงพอ มีคา่ เฉลี่ยที่ 3.41
ตารางที่ 16 แจกแจง การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดด้าน การส่งเสริมการตลาด ของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์
ด้านการ
ส่งเสริม
การตลาด
(Promotion)

ค่าเฉลี่ย

มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็นที่รู้จัก และ
3.37
จดจํา
การเปิดบัญชีเงินฝาก แล้วได้ของแถม เป็นที่ 3.47
พอใจ
การติดต่อสอบถามหรือทําธุรกรรมทาง
3.54
โทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ได้สะดวก

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระดับการรับรู้

1.063

ปานกลาง

1.032

มาก

.850

มาก

จากตารางที่ 16 พบว่า การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่วนมากอยู่
ในระดับ มากได้แก่ การติดต่อสอบถามหรือทําธุรกรรมทางโทรศัพท์ หรือทางอินเทอร์เน็ต ได้สะดวก มีค่าเฉลี่ยที่ 3.54 และ
การเปิดบัญชีเงินฝาก แล้วได้ของแถม เป็นที่พอใจ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.47 ตามลําดับ
สําหรับการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ที่อยู่ในระดับปานกลาง
ได้แก่ มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็นที่รู้จัก และจดจํา มีค่าเฉลี่ยที่ 3.37

ระดับการ
รับรู้
มาก
มาก
มากที่สุด
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ตารางที่ 17 แจกแจง การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาด ด้านการให้บริการของพนักงาน กระบวนการการให้บริการ
และลักษณะทางกายภาพ ของกลุ่มตัวอย่าง
การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทย
พาณิชย์
ด้านการให้บริการ
ของพนักงาน
( People)
กระบวนการการ
ให้บริการ
(Process)
ด้านลักษณะทาง
กายภาพ
( Physical
evidence )

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับการรับรู้

พนักงานมีอัธยาศัยดี เป็นที่พอใจ

3.71

.912

มาก

การให้บริการในธนาคารที่รวดเร็ว

3.71

.877

มาก

มีสิ่งอํานวยความสะดวกในธนาคาร
เช่น มี หนังสือพิมพ์หรือ โทรทัศน์
ให้ดู ระหว่างรอและมีที่นั่งรอใน
ธนาคารเพียงพอ

3.03

.873

ปานกลาง

จากตารางที่ 17 พบว่า การรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านการให้บริการของพนักงาน
กระบวนการการให้บริการ และลักษณะทางกายภาพ พบว่า ด้านการให้บริการของพนักงาน และกระบวนการการให้บริการ
มีค่าเฉลี่ยที่เท่ากันที่ 3.71 และอยู่ในระดับมาก
ส่วนการรับรู้ถึงปัจจัยทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยที่3.0
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ส่วนที่ 5 พฤติกรรมการใช้บริการด้านเงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ของกลุ่มตัวอย่าง หลังเกิด พ.ร.บ.สถาบัน
คุ้มครองเงินฝากจากัดความคุ้มครอง
ตารางที่ 18 พฤติกรรมผู้บริโภคหลังเกิด พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากจากัดความคุ้มครอง
พฤติกรรมผู้บริโภคหลังเกิด พ.ร.บ.สถาบัน
คุ้มครองเงินฝากจากัดความคุ้มครอง
ฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ต่อไป

3.44

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
1.050

กระจายเงินฝากไปหลากหลายธนาคาร

4.48

.584

มากที่สุด

ฝากเงินกับธนาคารของรัฐบาล เช่น ธนาคารออมสิน เป็นต้น
ลงทุนในหุ้น
ซื้อทองคํา
ลงทุนในกองทุนรวม
เช่น LTF / RMF
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

3.48
3.24
3.29
3.67

.972
1.043
1.068
1.140

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก

3.07

.946

ปานกลาง

ซื้อประกันชีวิต เช่น แบบออมทรัพย์ เป็นต้น

3.45

.901

มาก

ค่าเฉลี่ย

ระดับการรับรู้
มาก

จากตารางที่ 18 พบว่า พฤติกรรมผู้บริโภคหลังเกิด พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากจํากัดความคุ้มครอง ระดับการ
รับรู้ที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ กระจายเงินฝากไปหลากหลายธนาคาร มีค่าเฉลี่ยที่ 4.48 รองลงมา คือระดับ มาก ได้แก่ ลงทุน
ในกองทุนรวม เช่น LTF / RMF มีค่าเฉลี่ยที่ 3.67 รองลงมาคือ ฝากเงินกับธนาคารของรัฐบาลมีค่าเฉลี่ยที่ 3.48 รองลงมาคือ
ซื้อประกันชีวิต เช่น แบบออมทรัพย์ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.45 รองลงมาคือ ฝากเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ตอ่ ไป มีค่าเฉลี่ยที่ 3.44
ตามลําดับ
สําหรับพฤติกรรมผู้บริโภคหลังเกิด พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝากจํากัดความคุ้มครอง ระดับการรับรู้ ที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ซื้อทองคํามีค่าเฉลี่ยที่ 3.29 ลงทุนในหุ้นมีค่าเฉลี่ยที่ 3.24 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีค่าเฉลี่ยที่ 3.07
ตามลําดับ

ภาคผนวก จ.
บทสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
(จากข้อมูลทุติยภูมิ เรียงตามวันและเวลา)
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554
เวลา 19:04:06 กล่าวว่า “ธนาคารไทยพาณิชย์ประกาศลดอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิต และบัตรเอทีเอ็ม ที่ทํารายการ
ถอนเงินสด โอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคาร และทํารายการผ่านเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้งเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ใช้บริการเป็นหลัก การปรับในครั้งนี้ถือเป็น
ระยะแรกเพื่อรองรับการทําธุรกรรมระหว่างบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นหลัก และจะลดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในช่วงถัดไป
สําหรับการทําธุรกรรมที่เครื่องต่างธนาคาร “
ที่มา:
http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1300190719&
grpid=&catid=09&subcatid=
(15 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 19:04:06)

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ไทยพาณิช ย์ ได้ให้ สัมภาษณ์เมื่อ วัน ที่ 18
มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 20:26:50 น. กล่าวว่า “ธนาคารมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ทําธุรกรรมทางการเงินให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสําคัญในการนํานวัตกรรม
ใหม่เข้ามาใช้ในการทําธุรกรรมการเงิน ธนาคารมีความภูมิใจในการเป็นธนาคารแรกที่สามารถให้บริการการสมัคร e-Dividend
ผ่านช่องทางตู้ ATM ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ ที่มีกว่า 8,000 ตู้ ทั่วประเทศ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน โครงการนี้เป็น
โครงการที่เพิ่มความสะดวกสบายเนื่องจากเป็นการลดขั้นตอนและภาระด้านเอกสารในการสมัครรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ”
นายสมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้
ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 20:26:50 น. กล่าวว่า สืบเนื่องจากวิกฤตมหาอุทกภัยในปลายปี 2554 ทํา
ให้ธุรกิจประกันต่างๆระงับการขายประกันอัคคีภัยที่ขยายความคุ้มครองไปถึงภัยน้ําท่วมนั้นธนาคารได้คํานึงถึงผลกระทบจาก
ความเสี่ยงและความเสียหายของลูกค้าที่จะตามมาหากเกิดอุทกภัยกับลูกค้าอีกในอนาคตโดยไม่มีประกันคุ้มครอง จึงได้ร่วมกับ
บริษัทเทเวศประกันภัยจํากัด (มหาชน) นําเสนอผลิตภัณฑ์“บ้านพิทักษ์ภัย” ซึ่งจะคุ้มครองอัคคีภัยพื้นฐานและภัยธรรมชาติ
อื่นๆ อันได้แก่ น้ําท่วม สึนามิ คลื่นใต้น้ํา ลมพายุ สตอร์มเซิร์จแผ่นดินไหว ลูกเห็บ ภูเขาไฟระเบิด เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
โดยลูกค้าสินเชื่อบ้านรายใหม่ที่มาขอสินเชื่อกับธนาคารจะกําหนดความคุ้มครองน้ําท่วมและภัยธรรมชาติ (ซับลิมิต) ไว้ 10%
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ของทุนประกันทรัพย์สิน สูงสุดถึง 50 ล้านบาท อัตราเบี้ยประมาณ 6-9 % ของทุนประกันภัยคุ้มครองภัยน้ําท่วมและภัย
ธรรมชาติ ส่วนลูกค้าสินเชือ่ บ้านเดิมสามารถซื้อประกันภัยน้ําท่วมเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกัน
ที่มา:http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1326893182&grpid=03&catid=09
(18 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 20:26:50 น.)
นางกรรณิก า ชลิ ต อาภรณ์ กรรมการผู้ จั ด การผู้ จั ดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์ จํ า กัด (มหาชน) ได้ ใ ห้
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 13.35 น.เปิดเผย กลยุทธ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจ ของธนาคารในปีนี้ ว่า
“เศรษฐกิจในปีนี้จะมีความผันผวนมากกว่าปีที่ผ่านมาในทุกด้าน โดยยุทธศาสตร์ของธนาคาร คือ การปรับตัวเร็ว เปลี่ยนเป็น
โอกาส มุ่งครองใจลูกค้า ผลักดันการเติบโตของธนาคาร โดยตั้งเป้าการขยายตัวของสินเชื่อรวมที่ ร้อยละ 12 - 14 เติบโต
มากกว่าสินเชื่อในตลาดรวม ที่จะขยายตัว ร้อยละ 10 - 12 มาจากการเติบโต 3 ธุรกิจหลักในการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด จาก
ค่าธรรมเนียมบริการ จากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดย่อม หรือ SME ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ตั้งเป้าก็เป็นอันดับหนึ่ง
ในตลาดภายใน 2 - 3 ปีข้างหน้า ส่วนทิศทางอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ อยู่ระดับใกล้เคียงร้อยละ 3 ขณะเดียวกัน ไทยพาณิชย์ยังอยู่
ระหว่างการพิจารณา ว่า จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาตามธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงร้อยละ 0.25 หรือไม่ ซึ่งต้องรอดูความเหมาะสมจากตลาด โดยเฉพาะธนาคารของรัฐ”
ที่มา: http://news.sanook.com/ธ.ไทยพาณิชย์ยังไม่ปรับลดดบ.ตามกนง.
(26 มกราคม 2555 13.35 น)
กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 26 มกราคม
พ.ศ. 2555 เวลา 16:46:51 น กล่าวว่า “ผลประกอบการที่ดีของปี 2554 เกิดจากการดําเนินยุทธศาสตร์ธุรกิจที่สามารถปรับตัว
ได้เร็วต่อสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ธนาคารมุ่งเน้นต่อเนื่องมาในปี 2555 ที่ยังมีความผันผวนต่างๆ ทั้งจาก
ปัจจัยต่างประเทศและในประเทศอยู่ ธนาคารพร้อมเดินหน้าในการเป็น ธนาคารที่ให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าที่ดีที่สุดของ
ประเทศ (The Best Universal Bank) ซึ่งหมายถึง การนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพชั้นเลิศ ตรงต่อความต้องการ
ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ด้วยทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ รู้จริงและรู้ใจลูกค้า และคู่ขนานไปกับการดําเนินธุรกิจ ธนาคารมุ่งเน้น
ความรับผิดชอบต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ได้แก่ พนักงาน สังคม ชุมชนที่ธนาคารประกอบกิจการอยู่ ด้วยความเชื่อมั่นว่าความ
ผูกพันต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในทุกส่ ว นจะเป็น รากฐานที่แข็งแรงสํ าหรับองค์กรในการเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่ งยื นไปในระยะยาว "

ที่มา: http://www.stockwave.in.th/hot-news/22498-2555.htm
(26 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 16:46:51 น)

กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2555 เวลา 19:21 น.กล่าวว่า “ธนาคารได้วางยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจในระยะยาว โดยมุ่งจะเป็นธนาคารที่ให้บริการครบ
วงจรแก่ลูกค้าที่ดีที่สุดของประเทศ (The Best Universal Bank) ให้ความสําคัญกับ 6 ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ ได้แก่
การมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง การให้บริการอันเป็นเลิศ การสร้างนวัตกรรมในบริการ การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิ ทธิภาพ

144

การสร้างศั กยภาพให้ แก่บุค ลากร และการดําเนิน ธุร กิจด้ว ยความรับผิดชอบต่อสั งคม สิ่ งสํ าคัญ คือ บุคลากรต้องสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าตลาด”
อาทิตย์ นันทวิทยา รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์
2555 เวลา 19:21 น. กล่าวว่า “กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ปีนี้ธนาคารจะรักษาสมดุลระหว่างรายได้จากการปล่อยสินเชื่อและรายได้
ค่าธรรมเนียมบริการ ตั้งเป้ารักษาระดับการเติบโตของสินเชื่อ 10% หรือ 50,000 ล้านบาท เน้นนําเสนอบริการต่างๆ แก่ลูกค้า
เก่า เพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันจะเน้นการช่วยเหลือลูกค้าในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งในปี
นี้ปัจจัยต่างๆ มีโอกาสผันผวนมากกว่าปีที่ผ่านมา เห็นได้จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในยุโรปและอเมริกา ทําให้เงินดอลลาร์ไม่
ไหลเวียน การปล่อยกู้ดอลลาร์ในต้นทุนต่ําหายไปจากตลาด เกิดการเก็งกําไร ทําให้ต้นทุนการกู้ดอลลาร์สูงขึ้น ในระยะยาว
ค่าเงิน ดอลลาร์มีโอกาสปรับขึ้นอีก 5-10% ซึ่งจะกระทบต่อ ต้น ทุนของลูกค้าที่ต้อ งการขยายกิจการไปต่างประเทศ ทําให้
ระยะเวลาการคืนทุนช้าลง
ด้านกลุ่มลูกค้าธุรกิจ หรือเอสเอ็มอี ซึ่งไทยพาณิชย์ได้บุกหนักอย่างมาก เพื่อเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ในปีก่อน ก็
เติบโตสูงกว่าเป้าหมาย โดยมีสินทรัพย์เติบโต 36% อยู่ที่ 57,000 ล้านบาท รายได้รวมเติบโต 40% สําหรับในปีนี้ธนาคารจะ
ปรับจากกลยุทธ์ Product Centric เป็น Customer Centric ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง นําเสนอบริการทางการเงินแบบ Total
Solution สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกช่วงจังหวะของชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของลูกค้าแต่ละ
ประเภทได้อย่างครบครัน ด้วยSet Menu ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน เป็นการตอบสนองลูกค้าที่มีอยู่ด้วย
การต่อยอดขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารเพิ่มให้แก่ลูกค้า
ส่วนกลุ่มลูกค้าบุคคลในปี 2554 สามารถเติบโตได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยมียอดสินเชื่อในกลุ่มลูกค้ารายย่อย
รวม 92,000 ล้านบาท เติบโต 24% สําหรับเป้าในปี 2555 ไทยพาณิชย์ตั้งเป้ายอดสินเชื่อ 70,000 ล้านบาท เติบโต 15-17%
รักษาตําแหน่งผู้นําสินเชื่อที่อยู่อาศัย และผลักดันสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ให้เติบโตและก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ภายใน 2-3 ปี จาก
ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 3 ของตลาด ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเติบโตของสินเชื่อ
อย่างมีคุณภาพ และสร้างความแข็งแกร่งของฐานเงินฝาก”
ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์ 3 กุมภาพันธ์ 2555
(3 กุมภาพันธ์ 2555 19:21 น.)
นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลุกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 20:27:49 น. กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2555” คาดว่า อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ (gdp) น่าจะยังขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 4.5 - 4.7 แต่ปัญหาวิกฤติในยุโรป จะส่งผลต่อธุรกิจส่งออก และกระทบต่อการ
เคลื่ อ นย้ ายเงิน ทุน รวมถึงค่ า เงิน บาทที่มีโ อกาสผั น ผวน ทํา ให้ ธุร กิจในปีนี้อ าจอยู่ ในกลุ่ มธุ ร กิจที่เกี่ย วเนื่อ งกับการใช้จ่า ย
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที่ น่ า จ ะ ไ ด้ เ ป รี ย บ ซึ่ ง ส่ ว น ห นึ่ ง เ กิ ด จ า ก ก า ร เ ร่ ง ฟื้ น ฟู ค ว า ม เ สี ย ห า ย อุ ท ก ภั ย ใ น ปี 2554
ส่วนการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (aec) ในปี 2558 นั้นถือเป็นโอกาสที่ดี ซึ่งจะได้มีการเตรียมความ
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พร้อมให้กับ sme ได้ปรับตัวและปรับเปลี่ยน เพื่อเป็นโอกาสและความท้าทาย เนื่องจาก sme ในขณะนี้ ถือเป็นภาคส่วนพื้นฐาน
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ”

ที่มา: http://news.paidoo.net/tag/ธนาคารไทยพาณิชย์
(8 กุมภาพันธ์ 2555 20:27:49
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ )
นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2555 กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เศรษฐกิจไทยในปี 2555 GDP น่าจะยังขยายตัวได้ราว 4.5 ‟ 4.7% แต่
ปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรปก็จะยังส่งผลต่อธุรกิจส่งออก กระทบต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนและส่งผลให้ค่าเงินบาทผันผวน โอกาส
ธุรกิจในปีนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้จ่ายภายในประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเร่งฟื้นฟูความเสียหายจาก
อุทกภัยในปี 2554
การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ก็นับเป็นโอกาสซึ่งธนาคารเห็นความสําคัญในการเตรียมความ
พร้อมให้เอสเอ็มอีปรับตัวได้เร็วและเปลี่ยนทุกความท้าทายให้เป็นโอกาส เพราะเอสเอ็มอีเป็นภาคส่วนสําคัญที่เป็นฐานในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ ธนาคารจึงได้ร่วมกับ 2 พันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอสเอ็มอี คือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย และสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดเสวนา “ก้าวต่อไปของ SME ไทย 2555”ครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของธนาคารในการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าอย่างรอบด้ าน เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกช่วงจังหวะของธุรกิจ เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง”
ไทยพาณิชย์ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะสามารถกระตุ้น
ให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความตื่นตัวและสามารถเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่สามารถเปลี่ยนเป็นโอกาส
ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที เพราะเราเชื่อว่าในปี 2555 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ดี และเต็มไปด้วยโอกาสสําหรับผู้ประกอบการเอส
เอ็มอี ด้วยการผลักดันของภาครัฐและการบริโภคในประเทศ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
ส่วนของธนาคารเองยังคงมุ่งขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าเติบโตสําหรับสินเชื่อในกลุ่มเอสเอ็ม
อีไว้ที่ 22% หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท” นายศิริชัย กล่าว
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ
(8 กุมภาพันธ์ 2555)
ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8
กุมภาพันธ์ 2555 ได้กล่าวว่า “ปี2555 มีสัญญาณทั้งโอกาสและความท้าทายในระดับโลก ผู้ประกอบการต้องติดตาม
สถานการณ์ทั้งเรื่องวิกฤติเศรษฐกิจในยุ โ รป ต้อ งมองเรื่อ งตลาดเกิดใหม่ ในขณะเดียวกัน ภู มิภาคอาเซีย นกําลั งก้าวเข้ าสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 อันจะทําให้มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้นทั้งในคู่แข่งภายในประะเทศและจากประเทศอาเซียนที่จะ
เข้ามา ยังไม่รวมเรื่องของภัยพิบัติจากธรรมชาติที่มากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม เรื่องของปรับค่าแรงขั้นต่ํา ใน
ประเด็นเหล่านี้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้เร็วมากขึ้น”
ศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์
2555 ได้กล่าวว่า “เป็นเรื่องแปลกที่ปีที่แล้วเจอปัญหาหนักมากก็มีความกลัวว่าลูกค้าจะรอดไหม จะมี NPL ไหมแต่เมื่อมอง
จริงๆแล้วภาครัฐก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ชว่ ยดูแลด้านการเงินของประเทศการไม่ขึ้นดอกเบี้ย
ในช่วงนัน้ ได้ทําให้เกิดการผ่อนคลายและผ่อนผันกับทางธนาคารพาณิชย์ซงึ่ ก็กลับมาเป็นประโยชน์กับธนาคารในการช่วยเหลือ
ลูกค้า เมื่อมองไปที่ GDP ซึ่งน่าจะลงมาเยอะแต่หลังจากน้ําท่วมกําลังซื้อกลับมาผ่านการซ่อมแซม ในขณะที่การแข่งขันในตลาด

146

SME ที่มีมากขึ้นของทุกธนาคารทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มกับตัว SME เองเพราะไม่ได้สู้ราคาเพียงอย่างเดียวแล้ว ซึ่งนัน่ จะ
ทําให้ SME เข้าถึงธนาคารได้มากขึ้นทั้งทั่วถึงและลึกซึ้งมากขึ้น
ทางธนาคารไทยพาณิชย์ ปรารถนาเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้
จะสามารถกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความตื่นตัวและสามารถเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที เพราะเราเชื่อว่าในปี 2555 ยังคงเป็นอีกหนึ่งปีที่ดี และเต็มไปด้วยโอกาสสําหรับ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ด้วยการ
ผลักดันของภาครัฐและการบริโภคในประเทศ รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในส่วนของธนาคาร
เองยังคงมุ่งขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง โดยตั้งเป้าเติบโตสําหรับสินเชือ่ ในกลุ่มเอสเอ็มอีไว้ที่ 22% หรือ
คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาท”
ที่มา: http://www.siamintelligence.com/scb-sme-andnext-step-for-sme-in-2555/

( 8 กุมภาพันธ์ 2555)
นายสมิทธ์ พนมยงค์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 กล่าวว่า “จากการที่ธนาคารได้ออกผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์สมาร์ทคิดส์ในปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าได้รับ
กระแสตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีน้องๆ มาร่วมเปิดบัญชีกับธนาคารทั้งสิ้นกว่า160,000 บัญชี ทําให้ธนาคารรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ผลิตภัณฑ์นี้ได้มีส่วนช่วยส่งเสริมเรื่องการออมเงินให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ และในครั้งนี้ ธนาคาร
ยังคงใช้กลยุทธ์การตลาดผ่านสื่อตัวการ์ตูนที่เด็กๆ ชื่นชอบอีกเช่นเคย เพื่อสร้างแรงจูงใจในการออมเงิน ”
ที่มา: http://www.proded.com/tag
/ธนาคารไทยพาณิชย์/
(17 กุมภาพันธ์ 2555)
นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ให้ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555 กล่าวว่า “ธนาคารพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ย เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
และภาวะการแข่งขันของตลาด โดย สําหรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อได้มีการปรับลดลง 0.125% ต่อปี พร้อมกันนี้ ดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์ ปรับลดลง 0.125% ต่อปี เช่นกัน ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 นี้”
ที่มา : http://www.scb.co.th/th/news
/2012-02-21/nws_120222_rate
(21 กุมภาพันธ์ 2555)

ภาคผนวก ฉ .
ข้อมูล ทุติยภูมิ
ที่เกี่ยวข้อง
แผนธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์
รักษาความสามารถในการทํางานร่วมกันของทุกหน่วยงานในกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ และส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
เร่งขยายสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อในกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดพร้อมกับ
รักษาระดับการเติบโตของสินเชื่อประเภทอื่นๆ และผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียม
พัฒนากลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นการสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมจากการนําเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าบริษัทชั้นนํา (Blue
chip)
ขยายธุรกิจค้าหลักทรัพย์ในกลุ่มลูกค้าบุคคลและเพิ่มการครอบคลุมกลุ่มสถาบันในประเทศโดยอาศัยความร่วมมือ
ภายในกลุ่มธนาคาร
- ผลักดันการขยายตัวของธุรกิจผ่านช่องทางการขายใหม่ (อาทิ ตัวแทนขาย และการขายผ่านโทรศัพท์ ) ใน
กลุ่มลูกค้าบุคคล
- แสวงหาแนวทางใหม่ในกระบวนการทํางาน เพื่อ ปรับปรุงประสิ ทธิภ าพการทํางาน สนับสนุนการควบคุ ม
ค่าใช้จ่าย และยกระดับการควบคุมภายในของกลุ่มธนาคาร
- มุ่งสู่ แนวทางการบริหารความเสี่ ย งแบบองค์ ร วมพร้อ มกับการบริห ารเงิน กองทุน อย่างมีประสิ ทธิภาพและ
เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
- พัฒนาความสามารถและทักษะใหม่ในด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุรกิจ อาทิ กระบวนการทํางาน
ที่เป็นเลิศ การใช้ข้อมูลวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อการตัดสินใจ การใช้ทรั พยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และภาพลักษณ์องค์กร
ด้วยแผนการดําเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้นจะผลักดันให้ธนาคารมีความสามารถในการทํากําไรรวมถึงมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระบบธนาคาร ในขณะที่มีการเติบโตที่ สูงตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศไทยที่ฟื้นตัวดีขึ้น
ธนาคารมุ่งมั่นที่จะรักษาระดับความผูกพันของพนักงานให้อยู่ในระดับสูงและทําให้กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสถานที่ทํางานที่ดี
สําหรับพนักงาน พร้อมกับยังคงมุ่งเน้นที่จะรักษาระดับความผูกพันของลูกค้าให้อยู่ในมาตรฐานระดับโลกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้น
จะได้รับผลตอบแทนในระดับที่เหมาะสมและธนาคารยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันไว้ได้
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ธนาคารยังคงมุ่งเน้นการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
เพื่อสังคมอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเยาวชนและชุมชนอย่างยั่งยืน
(ที่มา: แบบ 56-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน))

"ธปท." ระบุ รอดูการปรับลดดอกเบี้ยทั้งกู้แ ละฝากของธนาคารพาณิชย์ หลัง กนง.ปรับลดดอกเบี้ย
นโยบายน าร่ อ ง เพื่ อ ช่ ว ยพยุ ง เศรษฐกิ จ ไปแล้ ว 0.25% เชื่ อ จะได้ เ ห็ น การปรั บ ลด แต่ อ าจต้ อ งใช้ เ วลา...
เมื่อ วัน ที่ 4 ธ.ค. นายประสาร ไตรรัต น์ ว รกุล ผู้ ว่า การธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) กล่ าวว่า หลั งจากที่
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ไปเมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา ธปท.อยู่
ระหว่างการติดตามดูการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้งเงินฝาก และกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ในระบบ โดยไม่สามารถระบุได้ว่า
ธนาคารพาณิชย์จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ทั้ง 2 ขาลงได้เมื่อใด เนื่องจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์นั้น
ธนาคารพาณิชย์จะต้องพิจารณาจากปัจจัยประกอบกันหลายด้าน เช่น ดอกเบี้ยในตลาดเงิน สภาพคล่องภายในของ
ธนาคาร ปริมาณเงินฝาก และปริมาณสินเชื่อ เป็นต้น
ที่ผ่านมาจะเห็นว่า ด้านอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ก็ได้มีการปรับลดไปแล้วก่อนหน้าการประชุม กนง.ในครั้งวันที่ 30
พ.ย.นี้ด้วยซ้ํา เพราะสัญญาณที่เราส่งออกไปก่อนหน้าค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ตลาดเงินก็ปรับตัวไปแล้ว ส่วนการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ คงต้องติดตามดู เพราะการลดดอกเบี้ย ต้องปรับทั้ง 2 ขา ซึ่งก็ต้องดูหลายปัจจัย
ประกอบกัน" นายประสาร กล่าว
ด้านนายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการ สายเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธปท. เชื่อว่าจะได้เห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ
ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 2 ขา คือ ทั้งดอกเบี้ยเงินกู้ และเงินฝาก ซึ่ง การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์จะขึ้นอยู่กับ
หลายปัจจัย ไม่สามารถที่จะปรับขึ้น หรือลงได้ตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้อย่างทันทีทันใด ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลา
บ้าง เพราะการลดดอกเบี้ยเป็นเรื่องต้นทุนของธนาคารพาณิชย์ด้วย
สําหรับสภาพคล่องในระบบการเงินนั้น นายประสาร กล่าวว่า ขณะนี้สภาพคล่องในระบบมีเพียงพอต่อความต้องการ แม้
ขณะนี้ความต้องการสภาพคล่อง เพื่อการฟื้นฟูความเสียหาย หลังจากที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ําท่วมจะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นก็ตาม โดยสภาพคล่องในส่วนของระบบธนาคารพาณิชย์ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2 ล้านล้านบาท ส่วนสภาพ
คล่องในระบบ ธปท. ที่ได้มาจากการดูดซับสภาพคล่องในช่วงที่ผ่านมา ก็มีอยู่สูงถึง 4.7 ล้านล้านบาท ขณะที่สภาพคล่องในรูป
เงินเหรียญสหรัฐฯ ที่มีอยู่ในเงินทุนสํารองระหว่างประเทศ ณ ล่าสุด วันที่ 25 พ.ย.ที่ผ่านมา ไทยมีทุนสํารองถึงประมาณ 1.76
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้นถือได้ว่า เรามีปริมาณสภาพคล่องในระบบค่อนข้างมาก ทําให้เชื่อได้ว่า จะไม่มีปัญหาเรื่องขาด
สภาพคล่อง.
โดย: ทีมข่าวเศรษฐกิจ 4 ธันวาคม 2554, 11:52 น.
ที่มา: http://m.thairath.co.th/content/eco/221191

149

ธนาคารแห่งประเทศไทย จับตาสภาพคล่องเริ่มตึงตัว หลังธนาคารพาณิชย์ยังไม่สนองนโยบาย กนง.ที่มีมติ
ปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25%
นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการสายเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า กรณีที่
ธนาคารพาณิชย์ยังไม่ตอบสนองอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ที่ลดลงไป 0.25% เมื่อวันที่
25 มกราคมที่ผ่านมา โดยมีธนาคารกรุงไทยรายเดียวที่ป รับอัตราดอกเบี้ยลง 0.125% ซึ่งเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง
บางประเภทเท่านั้น
นายเกริก กล่าวว่า ปัจจัยที่ธนาคารพาณิชย์ใช้ในการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้มีทั้งเรื่องของ สภาพคล่องที่
ธนาคารพาณิชย์ ต้องเติมให้เพี ยงพอกับความต้ องการทางสิน เชื่อ ที่อ ยู่ ใ นช่ว งฟื้น ฟู ขณะที่ การแข่ งขัน เงิน ฝากกั บ
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ธนาคารพาณิชย์ต้องการรักษาฐานลูกค้าเงินฝากทั้งระบบในปี 2554 เติบโต
ได้ 14% แต่สินเชื่อเติบโต 17% ซึ่งสัดส่วนของสินเชื่อต่อเงินฝากรวมตั๋วบี /อี ของระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ที่ 90% หากไม่รวม
ตั๋วบี/อี จะอยู่ที่ 100% ซึ่งสภาพคล่องในขณะนี้ตึงตัวเล็กน้อย แต่ยังไม่ใช่ระดับที่เป็นปัญหา โดยสภาพคล่องส่วนเกินในระบบมี
ประมาณ 2 ล้านล้านบาท
ที่มา:
http://www.krobkruakao.com/ธปท-จับตาสภาพคล่องเริ่มตึงตัว.html
"ธนาคารรัฐถล่มชิงเงินฝาก" แบงก์เอกชนสะอึกค่าต๋ง
การตอบโต้ ข องเหล่ า ธนาคารพาณิ ช ย์ เ อกชน ที่ ข ณะนี้ ยื น กรานจะไม่ ป รั บ ลดอั ต ราดอกเบี้ ย ในตลาดลง
แม้ว่าการประชุมครั้งล่าสุดของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงอีก 0.25%
เป็นครั้งที่ 2 (เมื่อวันที่ 25 ม.ค.) ทําให้ดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ 1 วัน ลดลงมาอยู่ที่ 3% แต่กลับมีเพียงธนาคารพาณิชย์ที่
รัฐถือหุ้นใหญ่ 2 แห่งเท่านั้นที่ขานรับลดดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ลดลง 0.125%
นําโดยธนาคารกรุงไทยที่ปรับลดดอกเบี้ยทั้ง 2 ขาลง 0.125% โดยลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ 0.750% มี
ผลตั้งแต่ 30 ม.ค. ขณะที่ธนาคารทหารไทยที่ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินกู้ 0.125% แต่ยังคงดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา
นายแบงก์เหนื่อยแข่งแบงก์รัฐ
โดย "บุญทักษ์ หวังเจริญ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทยก็ระบุว่า การปรับลดดอกเบี้ยของธนาคารเป็นไป
ตามดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับลดลง ขณะที่ฝั่งนายแบงก์เอกชน ล่าสุดเสียงสะท้อนจากธนาคารกรุงเทพ นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
ประธานกรรมการบริหารกล่าวว่า "ธนาคารยังไม่ปรับดอกเบี้ย ตราบใดที่อัตราเงินนําส่งยัง ไม่ออกมาชัดเจนว่าจะเก็บเท่าไร เรา
ก็ตัดสินใจอะไรไม่ได้"
แม้แต่ "สมิทธ์ พนมยงค์" ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายเงินฝากและการลงทุน ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ "กฤษณ์ จันทโน
ทก" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจเงินฝากและการลงทุนและประกันภัยธนพัทธ์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ "ณรงค์ชัย
ว่องธนะวิโมกษ์ " รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยต่างก็มีความเห็นในทิศทางเดียวกันว่า ธนาคารยังไม่
ตัดสินใจปรับลดดอกเบี้ยในขณะนี้ เพราะเกรงว่าจะเกิดภาวะเงินไหลออกไปสู่คู่แข่งที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า โดยเฉพาะการ
ไหลเข้าแบงก์รัฐที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าได้ เพราะไม่ถูกเก็บค่าเงินนาส่งเหมือนแบงก์เอกชน ทาให้เกิดภาวะ แข่งขันไม่เท่า
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เทียมกัน ขณะนี้ต้องรอดูว่าตัวเลขเงินนําส่งที่ ธปท.จะเก็บเพิ่มอยู่ที่เท่าไรและวิธีใดบ้างจึงจะประเมินสถานการณ์กันต่อไป
"ส่วนแบงก์พาณิชย์ที่รัฐถือหุ้นได้ปรับลดดอกเบี้ยเป็นรายแรกตาม กนง. เพราะต้องสนองนโยบายรัฐ" นายกฤษณ์กล่าว
แข่งระดมเงินฝาก ดบ.พิเศษ
ในช่วงที่แบงก์ต่าง ๆ รอข้อสรุป ในการกําหนดเพิ่มเก็บอัตราเงินนําส่ง เพื่อใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (FIDF) นั้น ธนาคาร ต่าง ๆ เปิดศึกชิงเงินฝากนําโดยธนาคารกรุงไทยแอ็กทีฟสุด ต้นปีออกเงินฝากระยะสั้นรับเทศกาล
ตรุษจีน "เงินออม 4 เดือน" ดอกเบี้ยสูงสุด 3.40% ตั๋วบี/อีอายุ 4 เดือน ดอกเบี้ย 3.30% เทศกาลวาเลนไทน์เข็น "เงินฝากประจํา
7 เดือน" ดอกเบี้ย 3.14% ต่อปี และตั๋วบี/อีอายุ 55 วัน จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนดอกเบี้ย 3% และยังออกเงินฝาก "KTB6+" ฝาก
ประจํา 3 เดือน ดอกเบี้ย 6% ขายพ่วงประกันชีวิตสะสมทรัพย์
ขณะที่แบงก์ใหญ่"ไทยพาณิชย์" ขยายโครงการเงินฝากประจําพิเศษ 7 เดือน ดอกเบี้ย 3.30% และ 10 เดือน ดอกเบี้ย 3.40%
ซึ่งเพิ่งปิดโครงการเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา และ "ธนชาต" ออกเงินฝากประจําพิเศษ 5 เดือน ดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี
นอกจากแบงก์กรุงไทยที่โหมบุกตลาดเงินฝากแล้ว ธนาคารของรัฐอย่างออมสินก็ปรับลดดอกเบี้ยเงินฝากประจําทุกประเภทลง
0.12% และลดดอกเบี้ย กู้ 0.125-0.25% เพื่อ ให้ สอดคล้ องกับการปรับลดดอกเบี้ย นโยบาย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.
และล่าสุดธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ออก "เงินฝากประจําขั้นบันได 5 เดือน (step up) รับดอกเบี้ยตั้งแต่ 3.25% ถึงสูงสุดที่
3.65% ดอกเบี้ยรับเฉลี่ยที่ 3.41% ต่อปี โดย "วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี" กรรมการผู้จัดการธนาคาร ระบุชัดเจนว่าครั้งนี้ดอกเบี้ยสูง
เป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การขยายฐานลู ก ค้ า รายย่ อ ยของธนาคาร และภาวะการแข่ ง ขั น ในปั จ จุ บั น
แบงก์ใหญ่ขายหุ้นกู้ 4.2 หมื่น ล.
อีกด้านหนึ่งที่ปรากฏคือ การเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิของ 2 ธนาคารใหญ่ของกสิกรไทย และไทยพาณิชย์ที่ออกวงเงิน 2.2
หมื่นล้านบาท และ 2 หมื่นล้านบาทตามลําดับ โดยทั้ง 2 ชุดนี้มีอายุหุ้นกู้ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.5% ต่อปี ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
ช่วงนี้ดอกเบี้ยต่ําเป็นการออกมาเพื่อล็อกต้นทุน ซึ่งนายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า 2 ธนาคารนี้ออกหุ้นกู้เพื่อ
ทดแทนหุ้นกึ่งหนี้กึ่งทุน (ไฮบริดบอนด์) ที่จะครบกําหนด โดยออกเป็นหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยคงที่เพื่อให้สามารถนับเป็นเงินกองทุน
ขั้นที่ 2 ได้ตามเกณฑ์บาเซิล 3 ในอนาคต
ขณะที่ธนาคารกรุงไทย ผู้บริหารก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ในไตรมาส 2 นี้จะออกหุ้นกู้วงเงินประมาณ 1-2 หมื่นล้านบาท
โดยให้เหตุผลว่าเป็นอีกวิธีระดมเงินเพื่อบริหารพอร์ตให้สมดุลบนสนามแข่งที่ดุเดือดของแบงก์รัฐที่เข้ามาท้ารบแบงก์เอกชน เป็น
ปรอทวัดอารมณ์แบงก์พาณิชย์ที่ ออกอาการไม่พอใจการถูกล้ําเส้นมากเข้าไปทุกที คงต้องจับตาว่า "กิตติรัตน์ ณ ระนอง" รอง
นายกรัฐมนตรีและรมว. คลัง จะเข้ามาจัดระเบียบลดบทบาทการทําธุรกิจของแบงก์ของรัฐเป็นรูปธรรมได้อย่างไร
ที่มา: http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1329103639&grpid=no&catid=09
นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้โพสต์ข้อในเฟซบุ๊ก Korn Chatikavanij ว่า วันนี้คุณ
กิตติรัตน์ ออกมาบอกว่า จะเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารพานิชย์ 0.47 % เพื่อเอาไปชําระหนี้กองทุนฟื้นฟู และได้ประกาศว่า
จะเก็บค่าต๋งจากธนาคารของรัฐด้วย ส่วนกองทุนที่มีไว้คุ้มครองเงินฝากนั้น จากที่ปัจจุบันมีค่าธรรมเนียมมาสนับสนุนอยู่ 0.4 %
ก็จะถูกดึงไปใช้หนี้เกือบหมด เหลือเพียง 0.01 % เท่านั้น
ปัญหามีมากหลายประการ ลองพิจารณาดู
1. ค่าต๋งที่จะ
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เก็บจากธนาคารรัฐ เช่น ออมสิน และ ธ.ก.ส. แทนที่จะเอาไปช่วยชําระหนี้กองทุนฟื้นฟู คุณกิตติรัตน์ บอกว่า จะเอาไปให้รัฐบาล
ใช้ใน 'กองทุนพัฒนาประเทศ' ผมว่าถ้ารัฐบาลจริงใจว่า จะพยายามลดภาระหนี้ของประเทศ ทําไมไม่นําเงินส่วนนี้ ไปรวมกับ
ส่วนที่เก็บจากธนาคารพานิชย์ เพื่อจะได้ชําระหนี้โดยเร็ว 2. เมื่อมีการเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารรัฐจริงแล้ว ควรต้องนําเข้า
คลัง และถ้าจะใช้ก็ต้องใช้ในระบบงบประมาณ การที่จะเอาไปใช้นอกระบบงบประมาณเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ และสุ่ม
เสี่ยงต่อการจัดสรรที่ไม่ยุติธรรม ไม่นับการทุจริตคอร์รัปชั่นมโหฬาร 3. เมื่อธนาคารรัฐต้องเสียค่าธรรมเนียม รัฐบาลจะป้องกัน
อย่างไร ไม่ให้ดอกเบี้ยเงินฝากลดลง ซึ่งจะมีผลต่อประชาชนจํานวนมากที่ส่วนใหญ่ ไม่ได้ร่ํารวย เป็นแม่ค้า เป็นเกษตรกร และ
จะป้องกันอย่างไร ไม่ให้มีผลต่อดอกเบี้ยเงินกู้ของพ่อค้า แม่ค้า และชาวไร่ชาวนา ที่จะต้องสูงขึ้นอีกด้วย และ 4. ที่น่าเป็นห่วงคือ
การคุ้มครองเงินฝากที่แทบจะไม่มีเงินสมทบเข้ามาอีกแล้ว จากนี้ไปจะประกันบัญชีเงินฝากให้กับประชาชนได้อย่างไร ด่าน
สุดท้ายที่จะป้องกันไม่ให้ความเสียหายเหล่านี้ เกิดขึ้น คือ ศาลรัฐธรรมนูญ
ที่มา: http://news.sanook.com/1097967/

กรณ์-ชี-้ เก็บค่าต๋ง-ธนาคารรัฐ-ควรส่งคลัง-/
รีดค่าต๋งแบงก์รัฐ0.47%แขนขาลีบ บีบศก.รากหญ้า
ผลการเจรจาระหว่างตัวแทน 3 ฝ่าย ประกอบด้วย กิตติรตั น์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ประสาร ไตร
รัตน์วรกุล ผูว้ ่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ ในฐานะ
ประธานสมาคมธนาคารไทย ที่ได้ข้อสรุปมาว่า ธนาคารทุกแห่งไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือ
ธนาคารรัฐ จะต้องถูกเรียกเก็บค่าต๋งในอัตราเท่ากัน 0.47% ของฐานเงินฝากนั้น ก่อให้เกิดแรงสะเทือนต่อระบบเศรษฐกิจไทย
ไม่น้อยเพราะผลทีต่ ามมาคือ ธนาคารรัฐเจอเก็บค่าต๋งเข้าไปเต็มเปา 1.5 หมื่นล้านบาท เมื่อคิดจากฐานเงินฝากร่วม 3 ล้าน
ล้านบาท ขณะที่ธนาคารพาณิชย์เจอรีดค่าต๋งเพิ่มขึ้นอีกแค่ 0.07% คิดเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ 4,200 ล้านบาท
เพราะในอดีตนั้น ธนาคารพาณิชย์ต้องจ่ายค่าต๋งเพื่อดูแลผู้ฝากเงินกันอยู่แล้ว 0.4%งานนี้ถ้าเปรียบให้ กิตติรัตน์ เป็นนักเจรจา
ต่อรอง ก็ถอื ว่าพ่ายแพ้หลุดลุ่ยถ้าเป็นการขึ้นเวทีชกมวยก็ถอื ว่า “กิตติรัตน์” เสียเชิงมวย เมาหมัดจนแพ้น็อกแบบราบคาบ
พนาสูรให้กับข้อเรียกร้องของภาคเอกชนทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ “กิตติรตั น์” มีท่าทีแข็งกร้าวต่อข้อเสนอของธนาคารเอกชนที่เสนอ
ให้เก็บค่าต๋งธนาคารรัฐด้วยข้อความโดนใจว่า “ถ้าจะพูดให้แรงก็คืออย่าหวัง” เพราะธนาคารรัฐไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองของ
สถาบันคุ้มครองเงินฝากการเปลี่ยนใจอย่างกะทันหันชนิด 360 องศา โดยให้ธนาคารรัฐจ่ายเงินค่าต๋งพรวดเดียว 0.47% เพื่อ
นําเงินส่งเข้ากองทุนพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นกองทุนที่ยังไม่มีกระทั่งวัตถุประสงค์ หลักการใช้เงิน ถือว่าเป็นความผิดพลาดครั้ง
ใหญ่ของขุนคลังหน้าใหม่ไฟคุโชน ว่ากันว่างานนี้บรรดานายธนาคารเอกชนจะพากันหัวเราะกันเริงร่า เพราะถือว่าได้กําจัด
จุดแข็งของคู่แข่งที่น่ากลัวไปเปลาะหนึ่ง ให้มีต้นทุนที่สูงขึน้ โดยเฉพาะธนาคารออมสินเพราะในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา ธนาคาร
ออมสินถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการที่เติบโตรวดเร็วจนน่ากลัวทั้งในแง่ขนาดสินทรัพย์ เงินให้สนิ เชื่อ และเงินรับฝากที่โตทะลุ
หลัก 1 ล้านล้านบาท ขยายตัวจนฉุดไม่อยู่ เพราะพิษของการคุ้มครองเงินฝากที่ลดลงทําให้บรรดาเศรษฐีเงินเย็นที่วิตกกังวล
ในเรื่องความมั่นคงทั้งหลายพากันขุดเงินออกมาจากตุ่ม ขนออกไปจากไห แห่เอาเงินมาฝากธนาคารออมสินกันเพียบสะท้อน
ได้จากยอดขายสลากปีหนึ่งๆ ไม่ต่ํากว่า 3 แสนล้านบาทผลจากการกระทําของ “กิตติรัตน์” กําลังก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั้ง
ระบบ เพราะการที่ไปออกเกณฑ์ให้ธนาคารรัฐจ่ายค่าต๋งในอัตรา 0.47% ทั้งๆ ที่ในอดีตไม่เคยเรียกเก็บธนาคารพาณิชย์ก็มี
กําไรกันเป็นแสนล้านบาท เมื่อมีการเก็บรวมกันถึงปีละ 1.5 หมื่นล้านบาท ก็วุ่นวายไปทั้งระบบความวุ่นวายอันดับแรกที่จะ
เกิดเริ่มจากกําไรของธนาคารรัฐที่ต้องหดหายไป นําไปสู่การปรับตัวครั้งใหญ่ ทั้งด้านการบริหารจัดการที่ต้องลดต้นทุนทุก
รูปแบบ
และหันมาหารายได้จากค่าธรรมเนียมอื่นเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ที่สําคัญธนาคารรัฐจะเลิกการปล่อยสินเชือ่
ดอกเบี้ยต่ํา เลิกช่วยเหลือคนยากจนให้เข้าถึงสินเชื่อ เพราะคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการปล่อยกู้แล้วจะเป็นหนี้เสีย ซึ่งจะมี
ผลต่อการตั้งสํารอง ซึ่งจะเข้าไปดูดกําไรให้ลดน้อยลงไปอีกภาพที่จะเกิดขึน้ หลังจากนี้ไปคือ “ธนาคารรัฐ” ซึ่งเดิมเคยเป็นแขน
ขาของรัฐบาลในการดําเนินนโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจอย่างหนักหน่วงตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่รัฐบาลไทยรักไทยนํา
คําว่าประชานิยมมาสู่รากเหง้าของสังคมไทยรวมถึงรัฐบาลอื่นๆ ที่ล้วนเลือกใช้นโยบายกึ่งการคลัง คือการดันสินเชือ่ ของ
ธนาคารรัฐปีหนึ่งไม่ต่ํากว่า 12 ล้านล้านบาท ออกมาหมุนเวียนเพือ่ กระตุ้นเศรษฐกิจทดแทนเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด
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คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายโครงการได้ช่วยให้คนยากจนลืมตาอ้าปากได้ อย่างเช่น โครงการพักหนี้เกษตรกร โครงการแก้
หนี้นอกระบบ การให้สินเชื่อในโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ และล่าสุด ธนาคารออมสินก็สนอง
นโยบายรัฐบาลแบบสุดฤทธิ์สุดเดช ด้วยการถูกสั่งให้ปล่อยกู้ให้นิคมอุตสาหกรรมที่จมน้ํา 1.5 หมื่นล้านบาท นาน 7 ปี อัตรา
ดอกเบี้ย 0.01% โดยไม่มีหลักประกัน เพื่อสร้างเขื่อนกั้นน้ําและระบบป้องกันน้ําท่วม ซึ่งล่าสุดได้ข่าวว่าจะมีการบีบให้ธนาคาร
ออมสินขยายเวลาปล่อยกู้เป็นนาน 15 ปีธุรกรรมแบบนี้ ธนาคารพาณิชย์เคยออกมาช่วยเหลือสังคม หรือแม้กระทั่งลูกค้า
ตัวเองบ้างหรือไม่นี่คือสิ่งที่กิตติรัตน์ควรจะปกป้องธนาคารรัฐ และชี้แจงทําความเข้าใจให้ธนาคารพาณิชย์รับทราบในบทบาท
หน้าที่ของธนาคารรัฐที่จําเป็นต้องได้รับสิทธิพิเศษเรื่องต้นทุนทางการเงิน เพื่อชดเชยกับเรื่องที่ต้องช่วยเหลือสังคมหรืออย่าง
กรณีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ถูกสั่งให้เข้าแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรตามนโยบาย
รัฐบาลเป็นเวลานานมากกว่า 10 ปี จนรัฐเป็นหนี้ค้างชําระกับ ธ.ก.ส.มากมายกว่า 1.05 แสนล้านบาทเข้าไปแล้วถามว่าการ
ทําหน้าที่สนองนโยบายช่ว ยเหลื อสั งคม แต่กลับถูกกํากับด้ว ยหลักเกณฑ์เดียวกับเอกชน แล้ว จะให้ ธนาคารรัฐเดินหน้า
อย่างไรต่อไปผลเสียอีกข้อหนึ่งที่จะเกิดต่อมาคือ เศรษฐกิจรากหญ้า ซึ่งเป็นฐานใหญ่ของประเทศจะหยุดชะงักลงไปไม่น้อย
เพราะเหล่ าธุรกิจเอสเอ็มอี พ่อ ค้าแม่ค้า คนยากจน คงจะเข้ าถึงสิ นเชื่อลํ าบากมากขึ้ นเพราะธนาคารรัฐพิจารณาสิ นเชื่อ
เข้มงวดขึ้น กู้ได้ยากมากขึ้น
นอกจากนี้ เมื่อธนาคารรัฐแต่ละแห่งมีภาระต้องส่งค่าต๋ง ผลคือรายได้เงินนําส่งของรัฐบาลจะต้องลดไปด้วยดังนั้น
การทํากรอบงบประมาณปี 2556 ที่กําลังดีดลูกคิดอยู่นี้ อาจต้องหักรายได้เงินนําส่งของธนาคารรัฐลงหรือไม่ ซึ่งอาจจะกระทบ
ต่อการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มขึ้นได้ประเด็นที่ควรจะพิจารณาคือ รัฐบาลจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร ให้กลไกขับเคลื่อน
ต่อไปในการดําเนินนโยบายกึ่งการคลังเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานรากอย่างไรก็ตาม เรื่องการเก็บค่าต๋งธนาคารรัฐตามแนวคิด
ของ “กิตติรัตน์” ยังไม่สะเด็ดน้ํา เพราะยังไม่รู้ว่าจะไปลงเอยที่จุดไหน เพราะล่าสุดได้ข่าวว่าทางเอสเอ็มอีแบงก์อาจจะไม่ต้อง
เสียค่าต๋งนี้ เพราะไม่ได้เปิดเคาน์เตอร์รับฝากเงินจากรายย่อยขณะเดียวกันยังมีคําถามอีกมากมายที่รอคําตอบ เช่นเรื่องจะคิด
ค่าต๋งจากเงินฝากฐานเดิมทั้งหมด หรือมาเริ่มต้นคิดจากฐานเงินฝากใหม่ ฐานเงินฝากจากสลากจะคิดค่าต๋งห รือไม่ที่สําคัญ
ต้องแก้ พ.ร.บ.ของธนาคารแต่ละแห่ง เพื่อเปิดช่องให้สามารถจ่ายค่าต๋ง 1.5 หมื่นล้านบาทนี้ได้ ซึ่งระยะเวลาที่เหลือก่อน
เริ่มต้นเก็บเงินในเดือน ก.ค.นี้ จะทันแก้ พ.ร.บ.หรือไม่รวมถึงความชัดเจนของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประเทศ ที่ยังเป็นแค่
มโนภาพที่กําลังถูกโจมตีว่าเป็นการไซฟอนเงินจากธนาคารรัฐเอามาตั้งกองทุนนอกงบประมาณถลุงกันเล่นมือเติบหรือไม่
เพราะถ้ากองทุนพัฒนาประเทศไม่มีหลักการที่ชัดเจน ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเรียกค่าต๋งจากธนาคารรัฐได้ที่สําคัญ
ต้องรอคําตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่าจะล้ม พ.ร.ก.ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (3.5 แสนล้านบาท) และ พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อ
ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555 (1.14 ล้านล้านบาท) หรือไม่ในวันที่ 22 ก.พ.นี้ถ้า
พ.ร.ก.นี้ ล้ ม เรื่ อ งเก็ บ ค่ า ต๋ ง ก็ ต้ อ งล้ ม ไปด้ ว แต่ ถ้ า พ.ร.ก.นี้ผ่ า น ก็ ถื อ ว่ า ธนาคารรั ฐ จะต้ อ งเสี ย ค่ า โง่ ค รั้ ง สํ า คั ญ เป็ น ครั้ ง
ประวัติศาสตร์ ที่คนกระทรวงการคลังต้องจดจําไปอีกนาน

ที่มา:http://money.impaqmsn.com/content.aspx?id=29829&ch=222
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กนง.ห่วงนโยบายการเงินส่งผลต่อ ดบ.ในระบบธนาคารพาณิชย์ ลดลง แนะแบงก์รัฐ -แบงก์พาณิชย์ ควร
กาหนดการแข่งขันบนกติกาเดียวกัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 25 มกราคม
2555 ที่ผ่านมา โดยระบุว่า ที่ประชุม กนง.ได้มีข้อสังเกตในรายงานการประชุมว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของ
รัฐมีอัตราการขยายตัวสูงกว่าธนาคารพาณิชย์มาก ซึ่งเป็นผลจากความเหลื่อมล้ําในด้านการแข่งขัน โดยเฉพาะความได้เปรียบ
ในด้านการระดมทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภาวะดังกล่าว ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีข้อจํากัดมากขึ้นในการตัดสินใจปรับ
อัตราดอกเบี้ย ทําให้การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์น้อยกว่าที่ควร จึงไม่สามารถช่วย
ลดต้นทุนทางการเงินของภาคเอกชนในการบูรณะฟื้นฟูหลังน้ําท่วมได้เต็มที่ และมองว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือเชิงนโยบายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ กนง.ประกอบด้ว ย นายประสาร ไตรรัตน์ว รกุล ผู้ ว่าการ ธปท. ประธาน นางสุช าดา กิร ะกุล รองผู้ว่าการ ด้าน
เสถียรภาพการเงิน ธปท.รองประธาน และ นายสรสิทธิ์ สุ นทรเกศ รองผู้ ว่าการ ด้านบริหาร ธปท. นายอําพน กิตติอําพน
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี นายศิ ริ การเจริ ญ ดี นายณรงค์ ชั ย อั ค รเศรณี และ นายอั ศ วิ น คงสิ ริ เป็ น กรรมการ
ด้าน นายสรสิทธิ์ กล่าวว่า ปัญหาการส่งผ่านนโยบายการเงินหรือดอกเบี้ยนโยบายต่ออัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคาร
พาณิชย์ได้ผลน้อยลงนั้น น่าจะมีผลมาจากปัญหาการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมของระบบธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐ ซึ่งทางออกตามหลักการ ก็ต้องทําให้แข่งขันอยู่บนกติกาเดียวกัน เพื่อไม่ให้ช่องว่างในการแข่งขันห่างกันมากยิ่งขึ้น
ซึ่งปัญหานี้ยังอยู่ที่การหารือระหว่าง ธปท.และ คลัง ด้วย

“เชื่อว่า ทางออกในเรื่องนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงกําลังหารือกันอยู่ โดยทางออกการแข่งขันที่เป็นธรรมคือ ต้องแข่งขันบน
กติกาเดียวกัน ถ้าจะเก็บเงินนําส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ควรเก็บในเกณฑ์เดียวกัน หรือไม่ก็ต้องให้สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจของรัฐ ทําธุรกิจเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งขึ้นมา ไม่ใช่มาแข่งขันในตลาดเดียวกันกับแบงก์พาณิชย์ เพราะถ้ายัง
ปล่อยให้กติกาการแข่งขันที่ต่างกันอยู่แล้ว ยังให้มาระดมเงินฝากแข่งขันกันอีก เก็บเงินนําส่งต่างกันอีก ช่องว่างในการแข่งขันก็
จะยิ่งห่างกันมากขึ้นได้” นายสรสิทธิ์ กล่าว

ที่มา:http://www.manager.co.th/StockMarket/
ViewNews.aspx?NewsID=9550000018138
แบงค์รัฐยันจ่ายค่าต๋ง0.47% ไม่กระทบลูกค้าธนาคารรัฐพร้อมสนองนโยบายรัฐบาลจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ
0.47 ยืนยันไม่กระทบฐานะการเงินและผลักภาระให้ลูกค้า
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารพร้อมดําเนินการตามมติของคณะรัฐมนตรี ที่ให้
ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.47 ของเงินฝากเพื่อนําส่งเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยการจ่าย
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะทําให้ธนาคารมีภาระเพิ่มขึ้น 8,400 ล้านบาท จากฐานเงินฝากปัจจุบันที่อยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท
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ซึ่งกระทบต่อกําไรสุทธิในปีนี้ให้ลดลงบ้าง และทําให้การนําส่งรายได้ให้กับภาครัฐลดลงเช่นเดียวกัน แต่ยืนยันว่าไม่ส่งผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงินของธนาคาร และจะไม่มีการผลักภาระแก่ลูกค้าทั้งในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยเงินฝาก
ขณะเดียวกันลูกค้ากว่า ร้อยละ 80 เป็นลูกค้าเงินฝากประจํา และสลากออมสิน ซึ่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดังกล่าว และธนาคารไม่มีความจําเป็นต้องระดมเงินฝากจากลูกค้าในส่วนอื่น โดยธนาคารออมสินตั้งเป้าขยายฐาน
เงินฝากปีนี้ที่ร้อยละ 7 จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านบาท
ด้านนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เชื่อว่าการเก็บเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว
จะไม่กระทบกับฐานะและสภาพคล่องของธนาคารมากนัก เนื่องจากปีที่ผ่านมา มีกําไรเกือบ 7,000 ล้านบาท
แต่ยอมรับว่า จะทําให้ความได้เปรียบที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐลดลงหรือหมดไป ซึ่ง ธอส. อาจต้องทบทวนตัวเลขเป้าหมาย
ของธนาคารอีกครั้งหนึ่ง จากเดิมที่ตั้งเป้าสินเชื่อสุทธิไว้ที่ 30,000 ล้านบาท สินเชื่อปล่อยใหม่ 99,000 ล้านบาท และเงินฝาก
เพิ่มสุทธิ 25,000 ล้านบาท เนื่องจากที่ผ่านมา ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้เปรียบเรื่องอัตราดอกเบี้ย เมื่อเทียบกับธนาคาร
พาณิชย์ แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการส่งผ่านต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นไปยังลูกค้าของธนาคาร
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าเงินฝากปี 2555 น่าจะอยู่ที่ 6 แสนล้านบาท หากต้องนําส่งเงินร้อยละ 0.47 ของเงินฝาก จะทําให้กําไรหายไป
เกือบ 3,000 ล้านบาท
ด้านนายธีระศักดิ์ สุวรรณยศ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงค์ กล่าว่า แนวทางนําส่ง
เงินเข้ากองทุนเงินพัฒนาประเทศจะทําให้ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้จากระดับร้อยละ 2.8-3.2 เมื่อหักลบกับเงินนําส่ง
ร้อยละ 0.47 จะทําให้ส่วนต่างลดเหลือร้อยละ 2.2-2.7 และอาจทําให้ไอแบงก์ต้องชะลอการปรับอัตราเงินผลตอบแทนทั้งสินเชื่อ
และเงินฝากไปก่อนระยะหนึ่ง แม้แนวโน้มดอกเบี้ยของระบบจะลดลงจากการส่งสัญญาณของคณะกรรมการนโยบายการเงินก็
ตาม
ที่มา: http://news.voicetv.co.th/
business/30875.html
ปชป.ชี้ พ.ร.ก.โอนหนี้ฯทาแบงก์เมินลดดอกเบี้ย ส่งผล ปชช.ไม่ได้ประโยชน์

โฆษก ปชป.ชี้ แบงก์พาณิชย์ไม่ยอมลดดอกเบี้ย เหตุเสี่ยงจากภาระที่ต้องส่งเงินชําระหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ จากการออก
พ.ร.ก.ของรัฐบาล ทํา ปชช.ไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบาย กนง.ขณะเดียวกัน ห่วงราคาข้าวแกงพุ่งหลังสมาคมค้าข้าวประกาศ
ขึ้ น ราคาข้ า วถุ ง จี้ รั ฐ บาลเร่ ง แก้ ปั ญ หาด่ ว น เตื อ น “รมต.เต้ น ” แก้ ปั ญ หาราคายางตกต่ํ า ไม่ ง่ า ยเหมื อ นปลุ ก ม็ อ บ
นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงผลกระทบจาก พ.ร.ก.โอนหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ มีผลบังคับ
ใช้ว่าทําให้การประกาศลดอัต ราดอกเบี้ยของคณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง.ร้อยละ 0.25 ไม่มีผลในทางปฏิบัติ
เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ไม่ยอมลดดอกเบี้ยตามเพราะมีความเสี่ยงจากภาระที่ต้องส่งเงินชําระหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ตาม พ .ร.ก.
บัญญัติไว้

เนื่องจากสถาบันการเงินมีภาระที่ต้องชําระหนี้กองทุนผ่านการจ่ายค่าธรรมเนียม ให้กับแบงก์ชาติ จึงมีต้นทุนเพิ่มทันที ทํา
ให้ไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยตามที่ กนง.กําหนด ส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการลดดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้ ซึ่งยัง
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ไม่รวมกับการที่ประชาชนจะถูกผลักภาระให้ต้องรับผิดชอบกับต้นทุนของธนาคารที่สูงขึ้น โดยในอนาคตผู้ฝากเงินจะได้ดอกเบี้ย
ต่ําลง ส่วนผู้กู้จะได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น
นายชวนนท์ ยังแสดงความเป็นห่วงกรณีที่สมาคมค้าข้าว ประกาศขึ้นราคาข้าวถุงร้อยละ 10 ซึ่งเป็นผลพวงมาจาก
โครงการจํานําข้าว ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่มีรีบแก้ไขปรับปรุง จะทําให้ข้าวราคาสูงขึ้น 20 บาทต่อถุง โดยรัฐบาลชุดนี้ได้ให้ของขวั ญกับ
ประชาชนโดยการขึ้นราคาทุกอย่างพร้อมกันหมด ทั้งพลังงานและข้าว โดยภายในดือนมีนาคมประชาชนอาจจะต้องกินข้าวแกง
จานละ 100 บาท จึงขอเตือนให้เตรียมตัวล่วงหน้ากับการต้องเผชิญปัญหาข้าวยากหมากแพงในยุครัฐบาล น .ส.ยิ่งลักษณ์
นอกจากนี้ ปัญหาการส่งออกที่อั ตราตัวเลขลดลงร้อยละ 9.2 โดยเฉพาะยางพาราลดลงร้อยละ 15 หาก นายณัฐวุฒิ ใสย
เกื้อ รมช.เกษตรและสหกรณ์ จะแก้ปัญหาเรื่องนี้คงต้องภาวนา เพราะไม่ง่ายเหมือนการปลุกปั่นในการชุมนุมทางการเมือง และ
การพูดบนเวทีให้คนหลงเชื่อ
“ผมขอให้เอาจริงเอาจังเพราะเรื่องบ้านเมืองไม่ง่ายเหมือนเกมการเมืองข้างถนน ที่นายณัฐวุฒิถนัด หวังว่าจะไม่เอายางมา
เผาเพื่อให้ราคายางพาราขึ้น”
ส่วนการทําแผนบริหารจัดการน้ําและการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 3.5 แสนล้านบาท ที่นักวิชาการใน กยน.พูดชัดเจนว่าไม่มีการ
พูดถึงสาระแก้ปัญหาพูดแต่เรื่องการใช้เงินเพียงอย่างเดียว พยายามทําทุกวิถีทางขยายเพดานกู้เงินเพื่อมาถลุงใช้ จึงตั้งข้อสงสัย
ว่า จงใจให้เกิดวิกฤตน้ําท่วมเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการกู้เงินหรือไม่ ส่วนสถานการณ์น้ํายังไม่มีหลักการแก้ปัญหา แต่กลับหมกมุ่น
กับการใช้เงิน โดยมีข่าวลือว่ามีการตั้งบริษัทนอมินีหักหัวคิวร้อยละ 10-20 เพื่อมารับงานจากรัฐบาล หรืออาจจะเป็นเหมือนที่
ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี พูดคือ รัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เพราะปัญหาการทุจริต ในขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตน้ําท่วมปี 2554 ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

กนง.หั่นดอกเบี้ยนโยบาย0.25%
กนง.ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ห่วงเศรษฐกิจโลกส่อเข้าสู่ภาวะถดถอย มีผลทําให้อัตราดอกเบี้ยลดลงจากระดับ
3.25% ลงมาอยู่ที่ 3%กนง.ลดดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ห่วงเศรษฐกิจโลกส่อเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่ผลพวงจากน้ํา
ท่วมไทยปลายปี 54 หนักกว่าที่คาด แถมโรงงานผลิตฟื้นตัวช้ายืดไปถึงไตรมาส 3 ระบุไม่ได้ส่งสัญญาณดอกเบี้ยขาลง
ลุ้นแบงก์พาณิชย์ลดดอกเบี้ยเงินกู้-ฝากตาม หลัง กนง.ลดดอกเบี้ยสองครั้งติดต่อกัน
นายไพบูล ย์ กิต ติศ รีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กนง. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 เสียง
ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% มีผลในทันที ทําให้อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวลดลงจากระดับ 3.25% ลงมาอยู่ที่ 3%
โดยการตัดสินใจครั้งนี้ เป็นผลมาจาก กนง.ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกอ่อนแอลง โดยเฉพาะยุโรป เศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย
ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งคือ น้ําท่วมครั้งที่ผ่านมากระทบต่อเศรษฐกิจไทยมากกว่าที่คาดการณ์กันไว้ และกระบวนการฟื้นฟู
อาจล่าช้ากว่าที่เคยประเมินไว้ จากที่มองว่าน่าจะเริ่มผลิตได้เต็มร้อยในปลายไตรมาส 2 แต่จากการประเมินความเสียหายครั้ง
ใหม่ รวมทั้งการลงสํารวจพื้ นที่ก็พบว่าความเสียหายมากกว่าที่เคยประเมินกันไว้ ซึ่งการผลิตอาจล่าช้าออกไปจากเดิมอีก 1-2
เดือน จึงเชื่อ ว่าการฟื้น ตัว คงจะเป็นในช่ว งไตรมาส 3 อย่ างไรก็ต าม ในส่ วนของมาตรการภาครัฐ และความเชื่อ มั่นของ
ภาคเอกชนที่เริ่มกระเตื้องขึ้น รวมไปถึงภาวะการเงินที่เอื้ออํานวย จะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และรองรับการ
ชะลอตัวของการส่งออกตามอุปสงค์โลกได้
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"การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้ ไม่ได้สะท้อนว่า ทิศทางดอกเบี้ ยนโยบายจากนี้ไปจะเป็นขาลง ซึ่งคงต้อง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนการประชุมครั้งถัดไปด้วย โดยแนวทางการปรับดอกเบี้ยของกนง. ที่เรายึดมาตลอด
คือ การชั่งน้ําหนักความเสี่ยงด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ ว่าความสมดุลอยู่ตรงไหน และอัตรา
ดอกเบี้ยที่เหมาะสมซึ่งช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจขยายตัว" นายไพบูลย์กล่าว
ส่วนการปรับดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้จะทําให้ธนาคารพาณิชย์ลดดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากหรือไม่นั้น คงต้องขึ้นอยู่
กับกลไกตลาด แต่การที่ กนง.ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 2 ครั้งติดต่อกัน ก็น่าจะทําให้ธนาคารมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง
ตามบ้าง
ขณะที่นายโอลิเวอร์ แบลนชาร์ด หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ให้ข้อมูลในงาน
แถลงข่าวที่กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐ เตือนว่าวิกฤติหนี้สาธารณะในยุโรปเป็นภัยคุกคามและเป็นปัญหาสร้างความกังวลมาก
ที่สุด จนอาจฉุดรั้งเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยครั้งใหม่ และทําให้ไอเอ็มเอฟปรับลดคาดการณ์จีดีพีโลกปี 2555 เหลือ 3%
จากเดิมคาดการณ์ไว้ 4% เมื่อเดือนกันยายน 2554 จากนั้นในปี 2556 คาดว่าจีดีพีโลกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.9% จากเดิม
คาดการณ์ไว้ 4.5% ส่วนภูมิภาคยุโรปนั้น ไอเอ็มเอฟมองว่าอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยไม่รุนแรงในปีนี้ จีดีพีติดลบ 0.5% และมอง
แนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลงให้จีดีพีโต 1.8%
ธปท.ป้องแบงก์ยื้อลดดอกเบี้ย ตุนเงินปล่อยสินเชื่อ/ออมสินหั่นกู้-ฝาก

ธปท.แจงเหตุแบงก์พาณิชย์ไม่ลดดอกเบี้ยตาม กนง. เหตุต้องตุนสภาพคล่องรอปล่อยกู้ หลังแนวโน้มความต้องการมี
มากขึ้น แถมอาจเสียฐานลูกค้าได้ ยอมรับสภาพคล่องตึงตัวขึ้น ซีไอเอ็มบีไทยลุยเป้าสินเชื่อปี 55 โต 30% เน้นกลุ่มเอสเอ็มอี
เพิ่ม ด้านออมสินชิงหั่นดอกกู้-ฝากทันควัน
นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สาเหตุที่
ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ยังไม่ปรับลดตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งปรับลดลง 2 ครั้ง รวม 0.50% ต่อปี
นั้น น่าจะเป็นผลจากปัจจัยหลายด้าน เช่น ความจําเป็นในการสะสมสภาพคล่องของสถาบันการเงินแต่ละแห่ง รวมไปถึงการ
แ ข่ ง ขั น ร ะ ด ม เ งิ น ฝ า ก ร ะ ห ว่ า ง ธ น า ค า ร พ า ณิ ช ย์ กั บ ธ น า ค า ร เ ฉ พ า ะ กิ จ ข อ ง รั ฐ บ า ล เ ป็ น ต้ น
“ดอกเบี้ยนโยบายเป็นเพียงสัญญาณที่ส่งให้ทราบ ถ้าดอกเบี้ยนโยบายเป็นต้นทุนของแบงก์ ผลก็อาจเปลี่ยนแปลง
เร็ว แต่ถ้าดอกเบี้ยนโยบายไม่ได้เป็นต้นทุน การส่งผ่านนโยบายก็อาจทาได้ลาบาก เช่น ถ้าเขาขาดเงินแล้วเขากู้จาก
อาร์พี (ตลาดซื้อคืนพันธบัตร) อย่างนี้เวลาที่ดอกเบี้ยนโยบายลง เขาก็ปรับลงได้ง่าย ดังนั้น เขาคงต้องดูด้วยว่าตลาด
เป็นยังไง” นายเกริกกล่าว
นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ต้องพิจาณาเรื่องการเตรียมสภาพคล่องด้วย เช่น กรณีที่เกิดภาวะน้ําท่วมแล้วคนต้องการกู้เงิน
เพื่อปรับปรุงบ้านเรือน กรณีแบบนี้ธนาคารพาณิชย์อาจจําเป็นต้องการระดมเงินเพื่อใช้ในการปล่อยสินเชื่อ ดังนั้น จึงจะเห็นได้
ว่ า ดอกเบี้ ย เงิ น ฝ ากน อกจากจะคงที่ แ ล้ ว ดี ไ ม่ ดี อ าจปรั บ ขึ้ นก็ เป็ น ไ ด้ เพร าะส ภาพ ต ลาดออ กมาลั กษ ณะ นี้
ทั้งนี้ ปริมาณสภาพคล่องขณะนี้ไม่ใช่ประเด็นปัญหา เพราะยังไม่ถึงกับตึงตัวมากนัก แต่ยอมรับว่าตึงตัวมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงที่ผ่านมา
นายสุภัค ศิวรักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMBT) กล่าวว่า ในปี 2555
ธนาคารตั้งเป้าสินเชื่อเติบโตมากกว่า 30% ของฐานสินเชื่อ 120,000 ล้านบาท สูงกว่าการเติบโตของทั้งระบบ ซึ่งคาดว่าจะ
เติบโต 6-10% ส่วนหนึ่งเป็นจากฐานสินเชื่อปีก่อนต่ํา
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โดยธนาคารจะเน้นการขยายสินเชื่อเอสเอ็มอีเป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดใหญ่ ทําให้มีช่องทางขยายตัวได้อีกมาก ซึ่ง
ปัจจุบันมีสัดส่วน 25% ส่วนสินเชื่อลูกค้ารายใหญ่และสินเชื่อรายย่อย จะปล่อยในสัดส่วนใกล้เคียงปัจจุบันที่สินเชื่อรายใหญ่มี
สัดส่วน 1 ใน 3 ของสินเชื่อรวม ที่เหลือเป็นสินเชื่อรายย่อย
ทั้งนี้ ธนาคารอยู่ระหว่างเจรจากับลูกค้าเพื่อสนับสนุนสินเชื่อในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 2 รายในไทย วงเงินรวม
3,000-5,000 ล้านบาท คาดว่าภายในไตรมาส 2 จะได้ข้อสรุป 1 ราย และยังมีการเจรจาสนับสนุนสินเชื่อในโครงการโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กอีกหลายราย คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อรวมกันได้ประมาณ 1,000 ล้านบาท จะส่งผลให้ฐานสินเชื่อพลังงานของธนาคาร
เพิ่มจาก 4,000 ล้านบาท หรือ 3% ของฐานสินเชื่อเป็น 5-6% ณ สิ้นปี
นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําทุกประเภทลง
0.12% ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ ธปท. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.2555 เป็นต้นไป และ
ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.125‟0.25% ต่อปี โดยดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ลดจาก 7.50% ต่อปี
เป็น 7.375% ต่อปี ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ลดจาก 8.00% ต่อปี อยู่ที่ 7.75% ต่อปี.
ที่มา : http://www.thaipost.net/news/020212/51955

กองทุนพัฒนาประเทศ' โผล่มาจากไหน!?!
สุดท้ายก็ได้ข้อสรุปกันเสียทีสําหรับอัตราการจัดเก็บเงินนําส่งเพื่อนําไปใช้หนี้ให้กับ "กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน" ที่ยังมีหนี้สะสมอยู่ถึง 1.14 ล้านล้านบาท โดยธนาคารพาณิชย์จะรับภาระ 0.47% ของฐานเงิน
ฝากที่ได้รับการคุ้มครอง
ในจานวนนี้ 0.46% จะนาเข้าบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อชาระหนี้ ที่เหลืออีกน้อยนิด 0.01% นาส่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) ทั้งนี้คาดว่าจากอัตราดังกล่าวน่าจะสามารถชดใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูได้หมดภายใน 24 ปี
ข้อสรุปดังกล่าวน่าจะเป็นจุดยุติของปัญหาที่ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพอใจ ดูจากคํากล่าวของ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วร
กุล ผู้ว่าการ ธปท. ที่ว่า ผู้บริหารธนาคารพาณิชย์รู้สึกพอใจกับข้อตกลงดังกล่าว แต่ปัญหาเก่ายังไม่จบก็ต้องมาพบกับปัญหา
ใหม่ เมื่อค่าธรรมเนียมเงินฝากหรือค่าต๋ง 0.47% ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐต้องจ่ายในอัตราที่เท่าเทียมกันกับธนาคาร
พาณิชย์ แทนที่จะส่งให้แบงก์ชาติเพื่อเอาไปลดหนี้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ แต่รัฐบาลกลับมีลูกเล่นบอกว่าเป็นเงินนําส่งเข้า
"กองทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ" โดยกองทุนดังกล่าวสร้างความสงสัยให้กับทุกฝ่าย ถึงเหตุผลในการก่อตั้ง เนื่องจากเงินนําส่ง
ที่ ไ ด้ จา ก ส ถ า บั น กา ร เ งิ น ข อ งรั ฐ ต่ อ ปี จ ะ มี มู ล ค่ า ม ห าศ า ล ถึ ง 13,982
ล้ าน บ า ท ( ดู ต า ร า งป ร ะ กอ บ )
-คลุมเครือ ไม่โปร่งใส
ขึ้นต้นเป็นลําไม้ไผ่ พอเหลาลงไปกลายเป็นบ้องกัญชา จากเจตนาที่จะแก้ปัญหากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯกลายเป็นการ
ตั้งกองทุนพัฒนาประเทศ ยิ่ งเกี่ยวข้องกับเงินนับหมื่นล้านแบบไม่มีต้นสายปลายเหตุก็ย่อมเป็นเหยื่อให้ฝ่ายค้านหยิบมา
โจมตี นายกรณ์ จาติกวณิช อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า การ
ดําเนินการของรัฐในลักษณะแบบนี้นั้น แสดงให้เห็นว่ารัฐต้องการที่จะนําเงินดังกล่าวไปใช้นอกงบประมาณแผ่นดิน ที่สําคัญคือ
รั ฐ ยั ง ไ ม่ มี แ น ว ท า ง ที่ ชั ด เ จ น ร ว ม ถึ ง ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง ก า ร ที่ จ ะ นํ า เ งิ น ไ ป ใ ช้ เ พื่ อ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น เ รื่ อ ง ใ ด
"ค่าธรรมเนียม 0.47% ถือว่าเป็นภาระหนักของแบงก์รัฐ และผิดวินัยทางการคลังอย่างร้ายแรงเป็นการปล้นเอาเงิน
นําส่งรัฐที่ต้องใช้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณ ออกมาใช้โดยไม่มีการตรวจสอบตามขั้นตอนของรัฐสภา โดยข้ออ้าง
ต่างๆ ของรัฐบาลล้วนแต่ฟังไม่ขึ้น เพราะกองทุนที่ตั้งขึ้นมาก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเอาเงินไปทําอะไร และเป็นที่แน่นอนว่าจะต้อง
ตั้งบุคคลใกล้ชิดเข้ามาบริหารกองทุนนอกงบประมาณเหล่านี้ ซึ่งเป็นเสมือนการนําระบอบทักษิณที่มีอยู่ในช่วงปี 2546 กลับมา
ใช้อีกครั้งเป็นการปล้นเงินจากคลังโดยตรง และมีข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องทั้งที่เมื่อก่อนแบงก์รัฐไม่เคยต้องจ่ายเงินส่วนนี้เลย ที่สําคัญ

158

สาเหตุ ที่ ก องทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู ฯ ต้ อ งเข้ า มารั บ ภาระหนี้ ก็ ม าจากแบงก์ พ าณิ ช ย์ ทั้ ง สิ้ น ไม่ ไ ด้ ม าจากแบงก์ รั ฐ แต่ อ ย่ า งใด "
นายกรณ์กล่าว
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มองว่า
แนวคิดเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล 0.47% เข้ากองทุนเพื่อพัฒนาประเทศ แม้จะช่วยลด
ปัญหาความเหลื่อมล้ําระหว่างธนาคารพาณิชย์ กับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้ แต่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ยังมองไม่รอบด้านนัก
เพราะวิธีนี้เท่ากับเป็ น การสร้ างบัญชีน อกงบประมาณขึ้ น มา ซึ่งดูจะไม่ใช่วิธี ที่โ ปร่งใสมากนัก และยั งทําให้ การจัดสรร
งบประมาณมีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย
-ชี้ต้องดูวัตถุประสงค์การใช้เงิน
ประเด็นดังกล่าวนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินจํานวนมาก เพราะฉะนั้นความคิดเห็นของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางเศรษฐกิจจึงมีความจําเป็น อย่ างมาก ที่จะเป็นเสีย งสะท้อนไปยังรัฐ ถึงเรื่องที่จะดําเนิน การภายใต้ผ ลประโยชน์ของ
ประชาชน ต่อเรื่องดังกล่าวนี้ ดร.ธนวรรธ์ พลวิชัย ผู้อํานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กล่าวกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า โจทย์แรกของรัฐในการก่อตั้งกองทุนดังกล่าวก็คือการนําเงินออกมาจากสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ เพราะขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับว่าดึงออกมาเพื่ออะไร เพราะฉะนั้นเพื่อสร้างความเท่าเทียมของแบงก์รัฐกับเอกชน ซึ่ง
เอกชนจะต้องจ่าย 0.47% เข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ ดังนั้น กองทุนนี้จึงถูกจัดตั้งขึ้นมาพิเศษเพื่อให้มีที่ไปของการนําเงินไปใช้
งาน หรือดึงออกมาเพื่อการใดการหนึ่งเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้น เชื่อว่าจึงยังไม่มีรายละเอียด ซึ่งในความเป็นจริงจะต้องมี
กฎกระทรวงรองรั บ เพราะกระทรวงการคลั ง เป็น ผู้ ถื อ หุ้ น หลั ก แต่ท้ ายที่สุ ดแล้ ว จะเรีย กง่ ายๆก็ คื อ "เงิน นํา ส่ ง "
"ท้ายที่สุดรัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐจะต้องนาส่งกาไรเข้ากระทรวงการคลังกี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็เป็น
การนาส่งเท่าเดิม และหักออกด้วย 0.47% ดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งกองทุนดังกล่าวหากจะตั้งชื่อให้ดูดีก็คือกองทุนเพื่อการ
พัฒนาประเทศ เพราะฉะนั้น ก็จะต้องไปร่างโจทย์กันใหม่ว่าจะนําไปเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน นําไปเติมในบางโครงการ
ของรัฐบาล หรือเติมในส่วนของกระทรวงการคลั ง เป็นงบกลางกระทรวงการคลังในการฟื้นฟูประเทศ ซึ่งสามารถทําได้หมด
ตามกฎระเบียบ"
หากถามว่าเป็นการนําเงินออกมา เพื่อหลีกเลี่ยงการนําเงินเข้าสู่งบประมาณหรือไม่ มองว่าอยู่ที่มุมมองของแต่ละ
ฝ่าย โดยหากจะมองในมิติดังกล่าวก็สามารถมองได้ เพราะขณะนี้ก็ยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะร่างกฎหมายออกมารองรับ
อย่างไร ซึ่งหากร่างออกมาให้เหมือนกับงบกลาง นายกรัฐมนตรีก็จะมีอํานาจตัดสินใจในการใช้งบกลางทันที สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้
การที่รัฐร่างกฎระเบียบออกมา ก็จะต้องมองดูว่าจะนําโครงการผ่านกระทรวงการคลัง หรือให้โครงการผ่านการกลั่น
กองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ก่อนหรือไม่ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกฎระเบียบที่รัฐ
จะกําหนดร่างขึ้นมา เพราะสุดท้ายแล้วคําตอบที่ชัดเจนที่สุดก็คือต้องดูวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง และวิธีการนําเงินไปใช้ว่าจะ
ไปในทิศทางใด
-แค่แยกบัญชี แต่ปลายทางเดียวกัน
เมื่อถามว่าเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว ในมุมส่วนตัวของดร.ธนวรรธ์มองว่าเป็นการนําเงินออกมา
เพื่อทําให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ กับธนาคารพาณิชย์ เพราะฉะนั้น โจทย์ก็คือไม่ได้เป็น
การหาเงิน มาเพื่ อ พั ฒนาประเทศ แต่เ หตุ ผ ลของการนํา เงิ น ออกมาเพื่ อ ให้ เ กิด ความเท่ าเทีย มกั น ของสถาบั น การเงิ น
มากกว่า ดังนั้น จึงต้องมีการกําหนดที่มาที่ไปของเงินให้ชัดเจน โดยวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการจัดตั้งขึ้นมาเป็นกองทุนพัฒนา
ประเทศดังกล่าว
"หากผสมผสานกันให้ดีก็จะถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากประเทศไทยจะต้องมีการใช้เงิน 2.27 ล้านล้านบาทอยู่แล้วใน
อีก 5 ปีข้างหน้า เพราะฉะนั้น จะแตกต่างอะไรหากจะนําเงินในส่วนนี้ไปสมทบกันให้กับเงินก้อนนั้นซึ่งปรับขึ้นมาจากเงิน
รายได้ข องรัฐ เพราะท้ายที่สุดแล้ว เงิ น น าส่งของรัฐ วิ สาหกิจ ก็คื อเงิ น น าส่ งของกระทรวงการคลังที่ จ ะส่ง ให้กั บ
งบประมาณอยู่ดี เพียงแต่แยกออกเป็น 2 บัญชีเท่านั้น โดยบัญชีที่หนึ่งก็คือกองทุนพัฒนาประเทศ อีกบัญชีหนึ่งก็คือ
เงินนาส่งของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ซึ่งเมื่อนามารวมกันก็เป็นก้อนเดียวกัน โดยในส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ในการบริหารงานมากกว่า"
จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,715 19-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
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ทางออกแก้ความลักลั่น ...เปิดช่องล้วงเงินผ่าน... กองทุนพัฒนาประเทศ
จากการเจรจาระหว่างตัวแทน 3 ฝ่าย อันประกอบด้วย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในฐานะประธานสมาคมธนาคารไทย เมื่อวัน ที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่ านมา
เพื่อหาข้อสรุปแนวทางการจัดเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ตามพระราช
กําหนด (พ.ร.ก.) ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน พ.ศ.2555 วงเงิน 1.14 ล้านล้านบาท ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่ฝ่ายค้านได้
ยื่นตีความว่าเป็นการออก พ.ร.ก.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยมีการไต่สวนไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และศาลได้นัด
ฟังคําวินิจฉัยในวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้
ก่อนที่คําวินิจฉัยจะออกมาว่าอย่างไร ขอเท้าความ ลําดับเหตุการณ์ของเรื่องดังกล่าวก่อนว่า ท่าทีรัฐบาลได้ยืนยันมา
ตลอดว่า กระบวนการทํางานจะต้องเดินหน้าควบคู่กันไปด้วย การเจรจาอัตราที่เหมาะสมระหว่าง ธปท.กับธนาคารพาณิชย์มีมา
อย่ างต่อ เนื่อ ง แต่ยั งไม่ส ามารถหาข้ อ สรุป เพราะแต่ล ะฝ่ายยั งมองมุมที่แตกต่างกัน โดยยึ ดผลประโยชน์ต นเองเป็น หลั ก
เพราะตามอํานาจของกฎหมายในการเรียกเก็บเงินสมทบจากธนาคารพาณิชย์ได้สูงสุดถึง 1% เพียงแต่ที่ผ่านมาจะเรียกเก็บใน
อัตรา 0.4% เท่านั้น และเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนฟื้นฟู ก่อนที่ ย้ายมานาส่งให้สถาบันคุ้มครองเงินฝากแทน หลังจาก
ได้ ตั้ ง ขึ้ น ในปี 2551 จึ ง มี ก ารคาดเดาอั ต ราที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ไปต่ า งๆ นานา และมองว่ า ภาระธนาคารจะเพิ่ ม ขึ้ น มหาศาล
ถึงขั้นที่สมาคมธนาคารไทยได้ออกแถลงการณ์ว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม เพราะไม่ได้มีส่วนในการก่อหนี้ที่ยังค้างก ว่า 1.14
ล้านล้านบาท พร้อมกับเรียกร้องให้จัดเก็บธนาคารรัฐในอัตราเดียวกันด้วยรกสุด นายกิตติรัตน์ออกมาตอบโต้ด้วยท่าทีที่แข็ง
กร้าวต่อข้อเสนอของธนาคารพาณิชย์ พร้อมกับบอกว่า การนําส่ง 0.4% นั้นมีมาช้านานแล้ว และไม่เคยเรียกเก็บธนาคารรัฐด้วย
เหตุใดจึงมาเห็นว่าไม่ยุติธรรมในเวลานี้ พร้อมกับตบท้ายว่า "ถ้าจะพูดให้แรงก็คืออย่าหวัง "เพราะธนาคารรัฐไม่ได้อยู่ในความ
คุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เงินฝากมีรัฐบาลคุ้มครอง 100% การจะเรียกเก็บแบงก์รัฐด้วยก็ เหมือนจะเป็นการซ้ําซ้อน
แต่กลายเป็นว่าเมื่อออกจากห้องประชุมที่เจรจากับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง กลับ มีมติให้เรียกเก็บทั้งธนาคารรัฐและเอกชนใน
อัตราเท่ากันที่ 0.47% โดยที่ธนาคารเอกชนจะจัดส่ง 0.01% ให้กับหน่วยงานที่เคยจัดส่งคือสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ขณะที่ 0.46% นาส่งให้กองทุนฟื้นฟูแทนส่วนธนาคารรัฐให้นาส่งทั้งจานวน 0.47% ให้กับกองทุนเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่ง
ปั จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม่ มี รู ป ร่ า งชั ด เจน แต่ ก ลั บ บอกว่ า ให้ เ ริ่ ม พร้ อ มกั น ในวั น ที่ 31
กรกฎาคมนี้ ถื อ เป็ น ข้ อ สรุ ป
หากเป็นนักเจรจาต่อรอง ถือว่าแพ้ราบคาบทีเดียว เมื่อเทียบกับจุดยืนก่อนหน้านั้น เพราะเหตุผลเดียวที่นายกิตติรัตน์อ้างถึงคือ
เพื่อแก้ปัญหาความลักลั่นระหว่างธนาคารรัฐและเอกชนหากคิดบนฐานความเท่าเทียมเช่นนั้น ทําไมเงินที่ธนาคารรัฐจะนําส่ง ซึ่ง
แต่ละปีจะมากถึง 1.5 หมื่นล้านบาท จากฐานเงินฝาก 3 ล้านล้านบาท จึงไม่ถูกนําส่งเข้ากองทุนฟื้นฟู เหมือนกับที่ธนาคาร
เอกชนดําเนินการ เพื่อ จะได้นําเงินส่ วนนี้ ซึ่งตามหลักที่ค วรจะเข้าไปเป็นรายได้ของแผ่น ดิน และจัดสรรใช้ตามระเบีย บวิธี
งบประมาณ ไปสมทบใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูตามวัตถุประสงค์ตั้งต้นของการเรียกเก็บเงินสมทบเพิ่ม เพราะหากเป็นเช่นนั้น จะทําให้
หนี้กองทุนฟื้นฟูที่ยืดเยื้อมานานหลายปีจะสามารถชําระคืนได้หมดอย่างรวดเร็วจากที่ ธปท.เองคาดการณ์ไว้แล้วว่า ตามแผน
ของรัฐบาลดังกล่าว จะต้องใช้เวลาถึง 24 ปี กว่าที่ภาระหนี้ทั้งหมดจะถูกชําระคืน
เพราะหนี้กองทุนฟื้นฟูที่เกิดจากการเข้าไปช่วยเหลือสถาบันการเงิน เมื่อครั้งที่เกิดวิกฤตสถาบันการเงิน ก่อนจะ
ขยายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 จนนํามาซึ่งการสั่งปิดสถาบันการเงิน 56 แห่ง และทําให้กองทุนเกิดความเสียหายถึง 1.4
ล้านล้านบาท
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ผ่านมา 15 ปี หนี้เงินต้นลดลงเพียง 2.6 แสนล้านบาทเท่านั้น ทําให้ภาระดอกเบี้ยจึงยังอ่วมในการตั้งงบประมาณแต่ละปี การ
จัดการภาระหนี้เงินต้นให้ลดลง แรงกดดันในภาระงบประมาณก็จะลดลงตามไปด้วย เพื่อจะได้มีเงินงบประมาณเหลือพอไปใช้
ลงทุนพัฒนาประเทศชาติ
และที่สําคัญ บนความลักลั่นระหว่างธนาคารเอกชนและรัฐบาล โดยนายกิตติรัตน์เห็นตรงกันว่า สมควรต้องแก้ไขนั้น
อัตราที่เรียกเก็บ 0.47% นั้น หากจะมองให้ลึกแล้วจะเห็นว่าอัตราเพิ่มที่แท้จริงเพียง 0.07% เท่านั้นที่เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหรือ
จะประมาณ 4.2 พันล้านบาท เพราะในอดีตธนาคารเอกชนก็ต้องจ่ายอยู่แล้ว 0.4% ขณะที่ธนาคารรัฐโดนน็อกตูมเดียว
0.47% หรือต้นทุนเพิ่ม 1.5 หมื่นล้านบาท ความได้เปรียบจะกลับไปอยู่ที่ธนาคารเอกชนแทน
มีผ ลการศึ กษาการแก้ไ ขความลั กลั่ น ระหว่างธนาคารรัฐและเอกชนไว้แล้ว โดยธนาคารโลก ที่กระทรวงการคลั ง
ประสานงานร่วมมือไปและกําลังจะนําผลการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ธนาคารรัฐหันมาทําหน้าที่การเป็นธนาคารเฉพาะกิจ
ของรัฐจริงๆ
เพราะที่ผ่านมา จากความพยายามสร้างการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชน ทั้งที่เป็นผู้ฝากเงินและสถาบัน
การเงินเอง ให้รู้จักการบริหารความเสี่ยงและความมั่นคงให้กับตนเอง ผู้ฝากเงินจะต้องประเมินความมั่นคงของสถาบันการเงิน
เองขณะที่สถาบันการเงินก็ต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฝากเงิน เพราะการรั บประกันเงินฝากก็ลดลงเรื่อยๆ และจะ
เหลือเพียง บัญชีละไม่เกิน 1 ล้านบาทในเดือนสิงหาคมนี้ ทําให้ความเชื่อเดิมว่า "ธนาคารไม่ล้ม" ได้หมดไปตั้งแต่วิกฤตสถาบัน
การเงินครั้งใหญ่เมื่อปี 2540 แล้ว
พฤติกรรมการโยกเงินฝากจึงเกิดขึ้น เพื่อความมั่นใจของผู้ฝากเงินเอง เพราะขึ้นชื่อว่า ธนาคารรัฐย่อมมั่นใจได้ 100%
ทําให้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ยอดเงินฝากของธนาคารรัฐเติบโตขึ้น โดยเฉพาะธนาคารออมสิน ซึ่งถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการที่
เติบโตรวดเร็วจนน่ากลัวทั้งในแง่ขนาดสินทรัพย์ เงินให้สินเชื่อ และเงินรับฝากที่โตทะลุหลัก 1 ล้านล้านบาท ยอดขายสลากออม
ทรัพย์แต่ละปีไม่ต่ํากว่า 3 แสนล้านบาท เช่นเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่ปัจจุบันมียอดเงิน
ฝากสูงถึง 8.5 แสนล้านบาท แต่เงินฝากก็นําต้นทุนมาให้ด้วยเช่ นกัน ทําให้ยอดเงินฝากที่เติบโตขึ้นเช่นนี้ กลายเป็นแรงกดดัน
ให้ธนาคารรัฐต้องหารายได้เพิ่ม เพราะตลาดสินเชื่อที่เป็นหน้าที่หลักของธนาคารรัฐมีจํากัด อย่างสินเชื่อเกษตรกร จะจํากัดอยู่
ในจํานวนที่เท่าเดิมในแต่ละปีอยู่แล้วการนําเงินฝากส่วนเกินมาหารายได้เพิ่ม จึงเป็นช่องทางหนึ่งของการหารายได้เพิ่มเติมจาก
ที่ธนาคารเหล่านี้จะต้องสนองนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะในยามที่ธนาคารเอกชนไม่ทําหน้าที่ เพราะประเมินความเสี่ยงเป็นหลัก
การผลักดันสินเชื่อของธนาคารรัฐเข้าระบบ มีมาอย่างต่อเนื่องหลายรัฐบาล ไม่ต่ํากว่าปีละ 1-2 ล้านล้านบาท ออกมาหมุนเวี ยน
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทดแทนเงินงบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด
ไม่ว่าจะเป็นการรับจํานําสินค้าเกษตร การพักหนี้ ทั้งที่หนี้เกษตรกร หนี้ครัวเรือน หนี้นอกระบบ สินเชื่อรายย่อย ทั้งที่เป็นภาค
ครัวเรือน และผู้ประกอบการ ซึ่งมีโอกาสน้อยในการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของธนาคารเอกชนอยู่แล้ว เพราะลูกหนี้กลุ่มเหล่านี้เป็น
กลุ่มที่เสี่ยงต่อการปล่อยกู้แล้วจะเป็นหนี้เสีย ซึ่งจะมีผลต่อการตั้งสํารองและกระทบต่อกําไรให้ลดลง ที่สุดเงินปันผลต่อผู้ถือหุ้น
จะลดลงอีกเช่นกัน
การแก้ไขความลักลั่นควรเกิดจริง แต่ไม่ใช่เพียงการกําหนดตัวเลขเดียวกันบนพื้นฐานข้อจํากัดที่ต่างกัน และสิ่งสําคัญคือ คน
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังควรทําคือ การปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่ใช่เป็นเพียงการไปเออออห่อหมก
ไปกั บ ข้ อ เสนอ ของเอกชน โ ดยที่ ค วามเป็ น จริ ง ยั ง ไม่ รู้ ข้ อเท็ จ จริ ง ว่ า จะส ามารถทํ า ได้ ใ นทางปฏิ บั ติ ห รื อ ไ ม่
เพราะการตั้งกองทุนพัฒนาประเทศ ต้องออกเป็นกฎหมายจัดตั้ง ซึ่งคงไม่สามารถอ้างเป็นความเร่งด่วน ฉุกเฉิน จําเป็น จนมิ
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อาจหลีกเลี่ยงด้วยการออกเป็น พ.ร.ก.เพื่อให้ทันกับการเรียกเก็บงวดแรกได้ หรือแม้แต่ธนาคารรัฐแต่ละแห่งเอง มีกฎหมาย
จัดตั้งเฉพาะและไม่ได้เปิดช่องให้ธนาคารรัฐต้องนําส่งเงิ นสมทบให้กับกองทุนใดๆ นอกเหนือจากการนําส่งกําไรเข้าเป็นรายได้
แผ่นดินหลายฝ่ายประเมินกันว่า เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อให้ได้ข้อยุติในการเจรจากับธนาคารพาณิชย์เท่านั้น
เพราะโอกาสที่จะทันงวดแรกนั้นยากเหลือเกินในทางปฏิบัติ เพราะเกี่ยวข้องกฎหมายหลายฉบับ
ที่สําคัญ การดึงเงินที่ต้องนําส่งรัฐบาล ออกไปใส่ในกองทุนที่ยังไม่เห็นแม้แต่วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งและเงื่อนไขการใช้เงิน
ถือเป็นการใช้เงินนอกงบประมาณที่อันตรายมาก ถ้าเป็นเอกชนเปรียบเหมือนการไซฟ่อน (การยักย้ายถ่ายเท) เงินดีๆ นี่เอง
เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่ชัดเจนว่ากองทุนจะบริหารโดยใคร นอกจากการจับตาผลการวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใน
วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้แล้ว อีกประเด็นที่จะจับตาดูคือรูปแบบและการจัดตั้งกองทุนพัฒนาประเทศ ว่าจะออกมาเพื่อวัตถุประสงค์
ใด หากต้องบริหารในรูปแบบคณะกรรมการกองทุนที่จัดตั้งขึ้นมาเฉพาะเชื่อได้เลยว่า หนีไม่พ้นพรรคพวกทางการเมืองอย่าง
แน่นอน
ที่มา:มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 20ก.พ.2555
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1329706418&grpid=01&catid=01

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ ม.หอการค้า เผย 10 อันดับ ธุรกิจดาวเด่น-ดาวดับ ปี 55 ระบุ การแพทย์ความงาม มาแรงสุด เพราะคนใส่ใจห่วงใยสุขภาพ หันทาศัลยกรรมความงามมากขึ้น ส่วนโชวห่วยดับสนิท เพราะสู้
รายใหญ่ไม่ได้

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง 10 อันดับธุรกิจเด่นปี 2555 ซึ่ง
จัดโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยคิดจากการให้คะแนนใน 5 ด้าน คือ ด้านยอดขาย
ต้นทุน ส่วนต่างของยอดขายต่อต้นทุน (กําไรสุทธิ) ความสามารถในการรับผลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และความสอดคล้องกับ
กระแสนิยม รวม 50 คะแนน รวมถึงประเมินจากสถานการณ์เศรษฐกิจ 55 ปัจจัยสนับสนุน และปัจจัยบั่นทอนในการทําธุรกิจ ซึ่ง
พบว่า ธุรกิจดาวเด่น 10 อันดับ 12 ธุรกิจ ได้แก่ 1.ธุรกิจบริการทางการแพทย์ และความงาม 45.1 คะแนน 2.อุตสาหกรรมการ
ผลิตน้ําตาล 44 คะแนน
3.ธุรกิจปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์คอนกรีต 43.9 คะแนน 4.สถานีบริการ/จําหน่ายน้ํามัน ก๊าซเอ็นจีวี และแอลพีจี 43.8
คะแนน 5.สถาบันการเงิน 43.5 คะแนน 6.เทคโนโลยีสื่อสาร 43.3 คะแนน 7.ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 43.2 คะแนน ส่วน
อันดับ 8 มีคะแนนเท่ากันที่ 42.7 คะแนนใน 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร และธุรกิจก่อสร้างและวัสดุ
ก่อสร้าง 9.ธุรกิจพลังงานและพลังงานทดแทน ขณะที่อันดับ 10 มี 2 ธุรกิจที่คะแนนเท่ากันที่ 42.4 คะแนน คือ ธุรกิจเคมีภัณฑ์
และธุรกิจอาหาร

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อํานวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจฯ กล่าวถึง 10 ธุรกิจดาวร่วงปี 2555 หรือธุรกิจที่มีโอกาสทํา
ธุรกิจน้อย และผู้ประกอบการจะต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพ ได้แก่ 1.ร้านค้าดั้งเดิม (โชวห่วย) 15.9 คะแนน 2.ผักและผลไม้
อบแห้ง 16.7 คะแนน 3.หัตถกรรม (จักสาน งานไม้) 17.1 คะแนน 4.เครื่องหนัง (งานไม้เน้นฝีมือ งานเครื่องหนังทั่วไป) 17.2
คะแนน 5.เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย (ไม่เน้นงานฝีมือ) 18.4 คะแนน 6.สิ่งทอผ้าผืน (งานไม้เน้นฝีมือ ตัดเย็บทั่วไป) 18.7 คะแนน 7.
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เหล็ กและการผลิ ต เหล็ ก 19.9 คะแนน 8.อุต สาหกรรมฟอกย้ อม 20.7 คะแนน 9.ธุร กิจประมง 24.1 คะแนน และ 10.
อสังหาริมทรัพย์(บ้านแนวราบ) 24.9 คะแนน
“ธุรกิจดาวร่วงปี 2555 พิจารณาจากผลกระทบที่ทําให้ต้นทุนสูงขึ้น และทําให้ผู้ประกอบการแข่งขันไม่ได้ โดยเฉพาะต้นทุน
ด้านค่าแรงที่จะปรับขึ้นในปีหน้า ผลกระทบจากภาวะน้ําท่วม และสินค้าที่มีรูปแบบล้าสมัย ไม่ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค
เช่น เครื่องหนัง เครื่องแต่งกาย งานหัตถกรรม”

สําหรับธุรกิจเด่นหลังน้ําลด ได้แก่ ธุร กิจทําความสะอาด ธุรกิจเคลื่อนย้ายสิ่งของ วัสดุก่อสร้าง โรงรับจํานํา และธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์ ส่วนธุรกิจเด่นในช่วงครึ่งหลังปี 2555 ได้แก่ อิเลกทรอนิกส์ ยานยนต์ ร้านทอง สื่อสิ่งพิมพ์และการบันเทิง ยางพารา
และผลิตภัณฑ์ยาง โดยอิเลกทรอนิกส์ และยานยนต์นั้น แม้ไตรมาสแรกปี 2555 จะมีความต้องการมากขึ้น แต่ผู้ผลิตไม่สามารถ
เดินเครื่องผลิตได้ตามความต้องการ เพราะยังฟื้นฟูโรงงาน และเครื่องจักรได้เต็มที่ คาดจะกลับมาเดินเครื่องเป็นปกติในครึ่งหลัง
ของปี และทําให้ธุรกิจฟื้นตัวได้ครึ่งหลังของปีเช่นกัน
ที่มา:เดลินิวส์
ฉบับวัน วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 เวลา 15:11 น.
http://www.dailynews.co.th/businesss/4963
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พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551
กําหนดให้ วันที่ 11 ส.ค.2554 เป็นวันแรกที่กําหนดการคุ้มครองเงินฝากตามจํานวนที่ฝากไว้ รวมถึงดอกเบี้ยคงค้าง
จากเงินฝากดังกล่าวในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย กล่าวคือไม่ว่าจะมีเงินฝากเท่าไร หากสถาบันการเงินมีปัญหาถึง
ขั้นปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองในวงเงินรวมไม่เกิน 50 ล้านบาท เท่านั้นและถัดจากนี้ไปอีก 1ปี หรือในวันที่ 11
ส.ค.55 เป็นต้นไป จะได้รับความคุ้มครองเงินฝากวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปีที่ 1 (11 ส.ค.51 - 10 ส.ค.52)
ปีที่ 2 (11 ส.ค.52 - 10 ส.ค.53)
ปีที 3 (11 ส.ค.53 - 10 ส.ค.54)
ปีที่ 4 (11 ส.ค.54 - 10 ส.ค.55)
ปีที่ 5 ( 11 ส.ค.55 เป็นต้นไป )

คุ้มครองเต็มจํานวน
คุ้มครอง 100 ล้านบาท
คุ้มครอง 50 ล้านบาท
คุ้มครอง 10 ล้านบาท
คุ้มครอง 1 ล้านบาท

อย่ างไรก็ต าม กฎหมายนี้ไ ม่ค รอบคลุ มถึง ธนาคารที่รัฐถือ หุ้น เช่นธนาคารออมสิ น ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อ การเกษตร และสหกรณ์การเกษตร กับธนาคารอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้ น เช่น ธนาคารอิส ลาม นั่น
หมายความว่าผู้ที่ฝากเงินกับสถาบันการเงินของรัฐเหล่านี้จะได้รับการคุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน และคาดการณ์ได้ว่าจะมีเงิน
ฝากไหลเข้าธนาคารของรัฐหลายแสนล้านบาท เนื่องจากมีการคุ้มครองเงินฝากเต็มทั้งจํานวน (ข่าวสดออนไลน์ , 2554 )

ภาคผนวก ช.
ตาราง ประเด็นอืน่ ๆทีไ่ ด้จากการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ

ประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551

โสด
Mean

รู้ความหมายของคําว่า “การจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก”ในระดับไหน

2.66

สมรส
sd
0.670

mean
3.21

t

Sig

-5.680

.000*

sd
0.691

รู้ว่ามีธนาคารไหน บ้างที่ถูกจํากัดจํานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก

2.55

0.844

2.63

0.890

รู้ว่าธนาคารไหนบ้าง
ที่ยังคงคุม้ ครองเงินฝากเต็มจํานวน
รู้ในระดับไหนว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จัดอยู่ในธนาคารประเภทใดระหว่างถูกจํากัด
จํานวนเงินคุม้ ครองเงินฝาก หรือ ยังคงคุม้ ครองเงินฝากเต็มจํานวน

2.58

0.687

2.49

2.54

0.740

2.45

-.618

.537

0.838

.819

.414

0.764

.851

.396

กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานะสมรส ต่างกันรู้ความหมายของคาว่า “การจากัดจานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก” แตกต่างกัน
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ประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก 2551

ต่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

สูงกว่าปริญญาตรี
F

mean

sd

mean

sd

mean

sd

รู้ความหมายของคําว่า “การจํากัดจํานวนเงิน
คุ้มครองเงินฝาก”ในระดับไหน

2.92

.677

2.94

.751

2.79

.774

รู้ว่ามีธนาคารไหน บ้างที่ถูกจํากัดจํานวนเงิน
คุ้มครองเงินฝาก

2.54

รู้ว่าธนาคารไหนบ้าง
ที่ยังคงคุม้ ครองเงินฝากเต็มจํานวน

2.59

.790

2.94

1.038

3.15

รู้ในระดับไหนว่าธนาคารไทยพาณิชย์ จัดอยู่
ในธนาคารประเภทใดระหว่างถูกจํากัด
จํานวนเงินคุม้ ครองเงินฝาก หรือ ยังคง
คุ้มครองเงินฝากเต็มจํานวน

2.56

.772

2.43

.756

2.66

sig

.639
.449

.678

2.86

1.047

3.03

.981
3.290

.039*

.864

3.951

.021*

.670

1.317

.270

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ประเด็นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก 2551 ด้าน “รู้ว่ามีธนาคารไหน บ้างที่ถูกจากัด
จานวนเงินคุ้มครองเงินฝาก” และ “รู้ว่าธนาคารไหนบ้าง ที่ยังคงคุ้มครองเงินฝากเต็มจานวน” แตกต่างกัน
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การรับรู้ทมี่ ีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญทางสถิติ ของปัจจัยทาง
การตลาด โดยจาแนกตามระดับการศึกษา

Promotion

ต่ํากว่าปริญญาตรี
Mean

Sd

3.19

การเปิดบัญชีเงินฝาก แล้วได้ของแถม เป็นที่พอใจ

ปริญญาตรี

.973

F

Sig

4.222

0.016

สูงกว่าปริญญาตรี

Mean

Sd

Mean

Sd

3.52

1.040

3.83

1.002

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีการรับรู้ปัจจัยทางการตลาดด้าน “การเปิดบัญชีเงินฝาก แล้วได้ของแถม เป็นที่พอใจ” แตกต่างกัน

การรับรู้ทมี่ ีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ ของปัจจัยทางการตลาด โดยจาแนกตาม
ระดับรายได้
product
ธนาคารมีชื่อเสียงด้านความ
น่าเชื่อถือ และความมั่นคง
Promotion

มีการโฆษณาตามสื่อต่างๆ เป็น
ที่รู้จัก และจดจํา

ไม่เกิน10,000บาท

10,001-20,000บาท

Mean
3.71

Mean
3.55

Sd
1.251

Mean
4.00

Sd
.949

Mean
3.71

Sd
.908

Mean
3.00

Sd
1.601

Mean
3.88

Sd
1.269

3.58

0.839

3.34

1.277

3.42

0.881

2.67

1.190

3.65

0.931

Sd
1.684
0.914

20,001-30,000บาท

30,001-40,000บาท

40,001-50,000บาท

มากกว่า 50,000บาท

3.71

F

2.563

4.298

Sig

.028

0.01

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับรายได้ต่างกันมีการรับรู้ ปัจจัยทางการตลาด ด้าน “ธนาคารมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือ และความมั่นคง” และด้าน “มีการโฆษณาตามสื่อ
ต่างๆ เป็นที่รู้จัก และจดจา” แตกต่างกัน
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การรับรู้ทมี่ ีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ ของปัจจัยทางการตลาด โดยจาแนกตาม
ระยะเวลาที่เริม่ ใช้บริการเงินฝาก
Product
Price
Place

น้อยกว่า1 ปี
Mean

ธนาคารมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือ
และความมั่นคง
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นทีพ่ อใจ

Sd

3.19

4.07

มากกว่า3ปี
แต่ไม่เกิน5ปี
Mean
Sd

มากกว่า5ปีขึ้นไป
Mean

Sd

F

Sig

3.61

1.337

4.17

0.769

3.00

1.080

5.876

.001

0.860

3.11

0.798

2.89

0.823

2.31

0.855

5.273

0.002

0.552

4.20

0.591

4.43

0.501

4.08

0.494

3.628

0.014

1.452

2.70

มีความสะดวกในการฝากเงินเพราะ
ธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ

มากกว่า1ปีแต่ไม่เกิน3
ปี
Mean
Sd

กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาที่เริ่มใช้บริการเงินฝาก ต่างกัน มีการรับรู้ ปัจจัยทางการตลาด ด้าน “ธนาคารมีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือ และความมั่นคง” “ด้าน
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นที่พอใจ” และด้าน “มีความสะดวกในการฝากเงินเพราะธนาคารมีสาขาทั่วประเทศ” แตกต่างกัน

การรับรู้ทมี่ ีความแตกต่างกันของปัจจัยทาง
การตลาด แสดงเฉพาะที่มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ
จาแนกตามปริมาณเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์

น้อยกว่า 5 หมื่น
บาท
Mean

product

อัตราดอกเบีย้ เป็นที่พอใจ

3.38

Sd
1.027

ระหว่าง 5หมื่นบาท ถึง
1แสนบาท

ระหว่าง1แสนบาท ถึง 5
แสนบาท

ระหว่าง 5 แสนบาทถึง
1ล้านบาท

มากกว่า1ล้านบาท

Mean

Sd

Mean

Sd

Mean

Sd

Mean

Sd

3.82

1.029

3.79

0.914

3.83

0.835

3.07

1.385

F

Sig

2.858

0.025

กลุ่มตัวอย่างที่มีปริมาณเงินฝากที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ต่างกัน มี การรับรู้ ปัจจัยทางการตลาด ด้าน “ อัตราดอกเบี้ยเป็นที่พอใจ” แตกต่างกัน
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ประวัติผู้ศึกษา
นายบัลลังก์ สันทัด เกิดเมื่อวันที่ 16 เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2528 สําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อ
ปีการศึกษา 2552 และได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

