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การศึกษาและการกําหนดกลยุทธการพัฒนาธุรกิจบริการ
เพื่อการแขงขันของศูนยธรุ กิจตางประเทศ สาขา XYZ
ธนาคารพาณิชย จํากัด (มหาชน)

นางสาววิมลพรรณ มีเพียร

การศึกษาคนควาดวยตนเองเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
ปการศึกษา 2551
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย
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หัวขอการศึกษาคนควาดวยตนเอง

การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธการ
พัฒนาธุรกิจบริการเพื่อการแขงขัน
ศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ
ธนาคารพาณิชย จํากัด (มหาชน)
นางสาววิมลพรรณ มีเพียร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
การจัดการ
อาจารย เยาวลักษณ จิตตวโรดม
2551

ชื่อผูศึกษา
ปริญญา
สาขาวิชา
อาจารยที่ปรึกษา
ปการศึกษา
_______________________________________________________________
บทคัดยอ

จากการศึกษาในหัวขอ การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธการพัฒนาธุรกิจบริการเพื่อ
การแขงขันของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดยปญหาที่เกิด
ขึ้นกับศูนยธุรกิจตางประเทศ เนื่องมาจากปริมาณการทําธรกรรมการคาตางประเทศของลูกคา
ลดลงอยางตอเนื่องในปพ.ศ. 2550-2551 สงผลตอปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยธุรกิจ
ตางประเทศลดลงอยางตอเนื่อง จึงตองหาแนวทางการแกไขปญหาดังกลาว โดยทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิและแบบปฐมภูมิ ซึ่งขอมูลที่ไดจากการรวบรวมแบบปฐมภูมิ ไมวา
จะเปนการวิเคราะหมูลคาการสงออก นําเขา การปลอยสินเชื่อ รวมทั้งทําการสัมภาษณผูจัดการ
ศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ และลูกคา เพื่อทราบปญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการ
แกไข ซึ่งการวิเคราะหขอมูลไดนําเครื่องมือที่สําคัญตามหลักทฤษฎี มาชวยในการวิเคราะห
เพื่อใหสามารถกําหนดกลยุทธไดอยางเหมาะสมที่สุดและนํามาแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค ของการศึกษาสามารถแบงไดเปน 2 ขอ คือ
1. เพื่อศึกษาปญหาเชิงยุทธ เกี่ยวกับผลประกอบการและความสามารถในการแขงขันใน
ธุรกิจของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธและกําหนดกลยุทธเพื่อแกปญหาในระดับ
องคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่
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จากการศึกษาพบวา สาเหตุที่ทําใหลูกคาลดการธุรกรรมลงนั้น เนื่องจากธนาคารกําหนด
อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนที่สูง อีกทั้งการใชเวลาในการอนุมัติวงเงิน
สินเชื่อนาน การใหวงเงินสินเชื่อดานการคาตางประเทศนอย เงื่อนไขในการขอสินเชื่อมีมาก จึง
ทําใหลูกคาตองหันไปใชบริการธนาคารคูแ ขง ซึ่งจากการวิเคราะหขอ มูล ทําใหทราบแนวทางที่
เหมาะสมสําหรับนํามาแกไขปญหา คือ การนํากลยุทธการพัฒนาบริการมาใช โดยกลยุทธนี้ชวย
สามารถสรางปริมาณธุรกิจและรายไดเปนอยางดี อีกทั้งสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา
เนื่องจากลูกคาสามารถกําหนดตนทุนไดดว ยตัวเอง และยังทําการเก็งกําไรไดดวยตนเอง อีกทั้ง
ยังเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในธุรกิจบริการตอไป
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กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดว ยดี ดวยความเมตตากรุณา
และความชวยเหลือจากอาจารย เยาวลักษณ จิตตวโรดม ในฐานะที่เปนอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารย ดร.พีรพงษ ฟูศริ ิ ที่ไดใหความกรุณาในการใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนการ
ตรวจสอบและแกไขเนื้อหาการศึกษาคนควาฉบับนี้ใหมีความสมบูรณดวยดีตลอดมา ขอกราบ
ขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูง รวมทั้ง อาจารย ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล ที่กรุณารับเปน
ประธานกรรมการ และอาจารย ดร.สุทธาวรรณ จีรพันธุ ที่กรุณารับเปนกรรมการ
ขอขอบพระคุณผูจัดการศูนยธุรกิจตางประเทศ
และผูจัดการชํานาญการดานการคา
ตางประเทศลูกคาธุรกิจ รวมทั้งเพื่อนพนักงานธนาคาร ที่ใหคําปรึกษา พรอมอํานวยความ
สะดวกใหขอมูลตางๆที่เปนประโยชนในการศึกษาคนควา
ขอบพระคุณลูกคาของธนาคารที่
เสียสละเวลาอันมีคาในความรวมมือในการสัมภาษณ
ขอขอบพระคุณคุณแมและครอบครัวของขาพเจาที่ไดใหกําลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลา
การศึกษาคนควาในครั้งนี้ และขอขอบคุณ คุณบรรณภพ ศรีสนิท รวมทั้งเจาหนาที่บัณฑิต
วิทยาลัยที่ไดใหความชวยเหลือตลอดเวลาที่ไดศึกษาอยู เพื่อนๆพี่ๆที่ใหความชวยเหลือและให
กําลังใจ ทําใหผูศึกษาสามารถทําการศึกษาคนควาดวยตนเองฉบับนี้สําเร็จลุลวง
สุดทายนี้ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่ใหความรูในการศึกษาปริญญาโทหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ทําใหผูศึกษาสามารถนําความรูมาใชจนทําการศึกษาคนควาไดสําเร็จ
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 องคกรและลักษณะธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย จํากัด (มหาชน) กรณีศึกษา ศูนยธรุ กิจตางประเทศ สาขา XYZ
ภาพรวมองคกร

ธนาคารพาณิชย ใหบริการทางดานการคาตางประเทศมาตั้งแตระยะที่ธนาคารดําเนิน
ธุรกิจ ตลอดระยะเวลาที่ผานมาธนาคารมีการพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานของการ
บริการมาโดยตลอด ในปจจุบันธนาคารใหบริการดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และอํานวยความ
โดยมีศูนย
สะดวกใหกับลูกคาดวยการตั้งหนวยบริการกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
บริการ กระจายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศโดยมีศูนยบริการการคาตางประเทศซึ่งบริการดาน
การคาตางประเทศอยางครบวงจร จํานวนทั้งสิ้น 45 ศูนย บริการดานการคาตางประเทศของ
ธนาคาร แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก บริการดานสินคาออก และบริการดานสินคาเขา ซึ่ง
ไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2541
และบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการบริการแกลูกคา เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจและอํานวยความสะดวกใหลูกคา
ศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ไดเปดใหบริการเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2547 เปน
การขยายฐานลูกคาสินเชื่อและปริมาณธุรกิจตางประเทศ เพื่อเพิ่มชองทางในการใหบริการและ
รองรับการขยายสวนแบงทางการตลาดดานธุรกิจตางประเทศในพื้นที่และบริเวณพื้นที่ใกลเคียง
ใหสามารถใชบริการดานธุรกิจตางประเทศไดอยางทั่วถึง อีกทั้งยังเปนการขยายฐานรายไดที่
มิใชดอกเบี้ย โดยเพิ่มรายไดคาธรรมเนียมรับจากการทําธุรกรรมดานนําเขาและสงออก

แผนภาพที่ 1 โครงสรางการคาตางประเทศและผลิตภัณฑสินเชื่อ
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ผูจัดการศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขาXYZ

เจาหนาที่บริการงานฝายสินคาเขา

เจาหนาที่บริการงานฝายสินคาออก

แผนภาพที่ 2 โครงสรางศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขาXYZ

นโยบายดานธุรกิจตางประเทศ
เติ บโตอยา งมี คุ ณภาพ พั ฒ นาขีด ความสามารถดว ยการนําเทคโนโลยี มาปรั บเปลี่ ยน
วิธีการทํางานและระบบขอมูลดานธุรกิจตางประเทศ กําหนดแผนงานที่ปฏิบัติจริงพรอมทั้ง
ประเมินผลงานอยางสม่ําเสมอ และกําหนดมาตรการในการควบคุมดูแลวิธีการทํางานอยาง
ใกลชิดของผูบังคับบัญชาทุกระดับโดยการทํางานรวมกันและเรียนรูดวยกันในลักษณะทีมงาน
นโยบายดานคุณภาพการใหบริการ
ธนาคารจะตอบสนองตอความตองการของลูกคาทั้งสวนที่สามารถระบุไดชัดเจน(Stated
Needs) และสวนที่ลูกคาพึงจะไดรับ (Implied Needs)
คานิยมหลัก (Core Value)
มีคุณธรรม โปรงใส ซื่อสัตย มีจริยธรรม ทั้งในฐานะบุคคลและองคกรรับผิดชอบ ยึดมั่น
ตอคําสัญญา รับผิดชอบทุกการกระทํา ทํางานเปนทีม ใหคุณคาตอความรวมแรงรวมใจ เราจะ
แข็งแกรงที่สุดเมื่อรวมมือกัน
เปาหมายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ
ในการกาวเขาสูป 2551 นับเปนความทาทายที่จะกําหนดแผนรองรับ แนวโนมความ
ตกต่ําของเศรษฐกิจโลก ที่มีโอกาสความเปนไปไดมากขึ้นเปนลําดับ โดยที่ในขณะนี้ยังไม
สามารถคาดการณไดถึงระดับความรุนแรง และระยะเวลาของความตกต่ําดังกลาว ขณะเดียวกัน
แผนงานของรัฐบาลใหมที่จะดําเนินโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ และมาตรการตางๆ
เพื่อยกระดับความเชื่อมั่น อาจชวยลดแรงกดดันตอระบบเศรษฐกิจไทยจากแนวโนมความไม
สดใสของการสงออกที่เคยเปนสวนสําคัญยิ่งตอการเติบโตของเศรษฐกิจในชวงที่ผานมาโดยรวม
แลว ธนาคารคาดวาเศรษฐกิจไทยในป 2551 จะเติบโตในระดับปานกลางที่ประมาณรอยละ 4.55.0 ในป 2551 ธนาคารคาดวาภาวะการแขงขันในระบบสถาบันการเงินจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น
ในทุกดาน อยางไรก็ตามพื้นฐานอันแข็งแกรง ที่ธนาคารไดสรางผานโครงการปรับปรุงธนาคาร
จะชวยใหธนาคารสามารถดําเนินนโยบายเติบโตอยางตอเนื่องตอไปได นอกจากนี้ธนาคารยัง
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มุงมั่น ที่จะพัฒนาการบริหารความเสี่ยงใหพรอมรับกับความทาทายและความผันผวนที่จะ
เกิดขึ้น รวมทั้งจะเรงเสริมสรางประสิทธิภาพและความสามารถของหนวยงานธุรกิจหลักทุก
หนวย
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริการดานการคาตางประเทศของธนาคาร แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก บริการดาน
สินคาออก ซึ่งไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9002 ในเดือนกันยายน
พ.ศ. 2541 บริการดานสินคาเขา ซึ่งไดรับการรับรองระบบบริหารงานคุรภาพมาตรฐาน ISO
9002 ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2542 และบริการเสริมอื่นๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสรางมูลคาเพิ่มในการ
บริการใหแกลูกคา
ดานสินคาเขา

Letter of Credit
Shipping Guarantee
Import Bill under L/C
Trust Receipt
Import Bill for Collection
Outward Remittance
Forward Exchange Sold: FWS

ดานสินคาออก
L/C Advising
Export Bill under L/C
Export Bill for Collection
Packing Credit
Inward Remittance
Forward Exchange Bought: FWB

ตารางที่ 1 แสดงผลิตภัณฑการคาตางประเทศและผลิตภัณฑสินเชื่อ ดานสินคาเขาและ
สินคาออก

บริการดานสินคานําเขา
บริการชําระเงินคาสินคาเขาตามตั๋วเงิน เพื่อเรียกเก็บ (Import Bills
for Collection : D/P, D/A)
บริการสําหรับผูนําเขา ที่มีการตกลงซื้อสินคาจากตางประเทศ โดยใชวิธีการชําระเงินแบบ
Bills for Collection: D/P, D/A โดยธนาคารเปนตัวแทนในการเรียกเก็บเงินคาสินคาเพื่อโอนไป
ใหกับผูขาย ตามเงื่อนไขที่ลูกคาไดตกลงไวกับทางผูขาย
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ลักษณะบริการ
เมื่อธนาคารไดรับเอกสารจากธนาคารของผูขายจะทําการแจงลูกคาใหทําการชําระเงิน
หรือรับรองตั๋วขึ้นอยูกับประเภทของตั๋ว
บริการสินเชือ่ เพื่อการนําเขา (Trust Receipt : T/R)
บริการใหสินเชื่อแกผนู ําเขาที่มีการซื้อสินคาจากตางประเทศ โดยลูกคาสามารถติดตอขอ
ทําสัญญา T/R กับธนาคารและรับเอกสารสิทธิ เพื่อออกสินคาและจําหนายเพื่อนําเงินมาชําระ
หนี้คาสินคาใหแกธนาคาร
ลักษณะบริการ
1. เปนบริการใหกูยืมเงินระยะสั้น
2. เปนสัญญาที่ลูกคาทําไวตอธนาคาร โดยเปนการรับรองวาธนาคาร มีกรรมสิทธิ์ในสินคา
ลูกคาครอบครองสินคาเพื่อจัดจําหนายเทานั้น และนําเงินมาชําระเมื่อครบกําหนด
ประเภทของสัญญา T/R แบงไดเปน
1. T/R Sight แบงเปน
1.1 T/R Sight Fixed Rate คือ ทําสัญญา T/R โดยกําหนด อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันทําสัญญาT/R และชําระดวยอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ซึ่งถือเปนหนี้เงินบาท
1.2 T/R Sight Non-Fixed Rate คือทําสัญญา T/R โดยยังคงเปน หนี้สกุล
เงินตราตางประเทศและลูกคาจะตองชําระดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันครบกําหนด หรือในวันที่
ชําระเงิน
2. T/R Time คือการทําสัญญา T/R ตามระยะเวลาที่ไดรับจากผูขาย (ตามเงื่อนไขใน
L/C) โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ครบกําหนดหรือวันที่ชําระเงิน
บริการออกหนังสือค้ําประกันใหกับบริษัทเรือ (Shipping Guarantee: S/G)
บริการออกหนังสือค้ําประกันตอบริษัทที่รับขนสงสินคาหรือ บริษัทเรือเพื่อขอใหบริษัทที่
รับขนสินคาสงมอบสินคาตามที่ระบุไวในสําเนา Bill of Lading ใหกบั ลูกคาในกรณีที่สินคามาถึง
ที่ธนาคารจะไดรับเอกสารและลูกคามีความประสงคจะรับสินคาไป
จุดหมายปลายทางกอน
กอน
ลักษณะบริการ
ธนาคารออกหนังสือค้ําประกันเพื่อการออกสินคาที่ขนสงทางเรือ (Shipping Guarantee)
แกบริษัทขนสงโดยลูกคาสามารถออกสินคาจากบริษัทขนสง กอนที่เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ใน
สินคาจะมาถึงธนาคาร เพื่อลดภาระ คาใชจายในดานโกดัง
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บริการจองอัตราแลกเปลีย่ นขายลวงหนา (Forward Exchange Sold: FWS)
บริการเพื่อลดความเสี่ยงของผูนําเขาในเรื่องความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยน โดย
ธนาคารจะทําสัญญากับลูกคาตกลงที่จะขายเงินตราตางประเทศลวงหนาใหกับผูนําเขา ซึ่งจะ
กําหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แนนอนไว แตการสงมอบเงินตราตางประเทศ และการชําระเงินจะ
กระทํากันในระยะเวลาใดเวลาหนึ่งตามขอตกลงในสัญญา
ลักษณะบริการ
เปนสัญญาที่ผูนําเขาสินคาจากตางประเทศ ตกลงซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนากับ
ธนาคาร โดยผูนําเขาสามารถใชอัตราแลกเปลี่ยนไดตาม เงื่อนไขและปฏิบัติตามสัญญาจนถึง
วันที่สัญญาครบกําหนด (ปกติไมเกิน 6 เดือน)
บริการเปด Letter of Credit
บริการชําระเงินแบบ L/C สําหรับผูนําเขาสินคาจากตางประเทศ ผูนําเขาสามารถมา
ติดตอขอเปด L/C ไดที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ
ลักษณะบริการ
เปนวิธีการชําระเงินในการซื้อสินคาจากตางประเทศโดยผูซื้อตองการใหธนาคารค้ํา
ประกันการชําระเงินคาสินคาใหกับผูขาย ธนาคารใหบริการ L/C ประเภทเพิกถอนไมได
(Irrevocable Credit ) หากจะมีการยกเลิกหรือแกไขตองไดรับการยินยอมจากคูสัญญาทุกฝาย
ตาม L/C โดยผูขอเปด L/C สามารถเลือกเปด L/C ได 3 วิธี
1. Courier / Mail
2. Brief Telex / SWIFT
3. Full Telex / SWIFT
บริการดานสินคาขาออก
บริการเรียกเก็บ/รับซื้อตั๋วเงินสินคาออกภายใต L/C (Export Bills under Letter
of Credit)
บริการรับตรวจเอกสารที่ผูสงออกจัดทํา หรือรวบรวมขึ้นตามคําสั่ง ใน L/C เพื่อสงเอกสาร
ไปเรียกเก็บเงินจากผูซื้อในตางประเทศ
ลักษณะบริการ
1. บริการตรวจเอกสารและรับซื้อตั๋วเงินสินคาออกภายใต L/C
2. บริการตรวจเอกสารและสงตั๋วเงินสินคาออกภายใต L/C เพื่อเรียกเก็บยังตางประเทศ
บริการสงตั๋ว/รับซื้อตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บตางประเทศ (Export Bills for Collection)
บริการสงเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังตางประเทศตามคําสั่งของลูกคา รวมทั้งติดตามการ
เรียกเก็บเงินตามชนิดของตั๋วที่ลูกคายื่นเอกสารผานธนาคาร เพื่อสงไปเรียกเก็บเงินยังผูซื้อใน
ตางประเทศ
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บริการสินเชือ่ เพื่อการสงออก (Packing Credit)
บริการสินเชื่อระยะสั้นที่ธนาคารสนับสนุนแกผูสงออกและ/หรือผูผลิตสินคา
เพื่อการ
สงออก เพื่อสงเสริมการสงสินคาไปจําหนายยังตางประเทศ สามารถกูได ทั้งเงินบาท และเงิน
สกุลตราตางประเทศ
ลักษณะบริการ
ธนาคารใหสินเชื่อแกผสู งออกและ/หรือผูผลิตสินคาอุตสาหกรรมเพื่อ การสงออก โดยการ
นําเอกสารมายื่นประกอบการขอกูกับธนาคารแบงออกเปนสองประเภท
1. การใหสินเชื่อกอนการสงออก (Pre-Shipment) เอกสารประกอบการขอทํา
Packing Credit เชน L/C หรือสัญญาซื้อขายหรือคําสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ หรือใบรับรอง
คลังสินคา หรือใบรับจํานําสินคา
2. การใหสินเชื่อหลังการสงออก (Post-Shipment) เอกสารประกอบการขอกู ไดแก
Bill of Exchange ผูสงออกและ/หรือผูผลิตสินคาอุตสาหกรรม เพื่อการสงออกจะออกตั๋วสัญญา
ใชเงินและสัญญาจะใชเงิน ใหไวกับธนาคาร จํานวนเงิน และระยะเวลาในการขอสินเชื่อเปนไป
ตามเอกสารประกอบ แตสูงสุดไมเกิน 180 วัน
บริการจองอัตราแลกเปลีย่ นซื้อลวงหนา (Forward Exchange Bought: FWB)
บริการเพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวน ของอัตราแลกเปลี่ยน ชวยใหผูสงออก
ทราบตนทุนและรายไดที่แนนอน
ลักษณะบริการ
เปนสัญญาที่ผูสงออกตกลงขายเงินตราตางประเทศลวงหนาใหแกธนาคาร โดยผูสงออก
สามารถใชอัตราแลกเปลี่ยนไดตามเงื่อนไข และปฏิบัติตาม สัญญาจนถึงวันที่สัญญาครบกําหนด
(ปกติระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน)
บริการเงินโอนตางประเทศ
1. บริการเงินโอนขาเขาเพื่อชําระคาสินคาจากตางประเทศ (Inward Remittance)
บริการแจงการไดรับเงินโอนคาสินคาจากผูซื้อ ในตางประเทศ เพื่อใหผูสงออก (ลูกคา)
ทราบทันที โดยการโอนเงินจาก ตางประเทศผานระบบ SWIFT หรือ Telex (T/T) จากเครือขาย
ธนาคาร ตัวแทนทั่วโลก พรอมดําเนินการเขาบัญชีใหลูกคา
ลักษณะบริการ
เมื่อธนาคารไดรับคําสัง่ การโอนเงินจากตางประเทศผานระบบ SWIFT/ Telex ธนาคารจะ
ทําการเขาบัญชีของทานภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งเปนวิธี การโอนเงินภายใตเครือขายธนาคาร
ตัวแทนทั่วโลก

8

ลิข
สิท
ธิ์ ม
ห
Co าวิท
pyr
ย
า
i
All ght ลัยห
rig @b อก
hts y U าร
res TC ค้าไ
erv C
ทย
ed

2. บริการเงินโอนออกเพื่อชําระคาสินคาไปยังตางประเทศ (Outward Remittance)
บริการสําหรับผูนําเขาที่มีการตกลงซื้อสินคาจากตางประเทศ โดยใชวิธีการโอนเงินชําระ
คาสินคา ผูนาํ เขาสามารถมาติดตอธนาคาร เพื่อขอให ธนาคารโอนเงินออกเพื่อชําระคาสินคา
ใหแกผูขาย
ลักษณะบริการ
การโอนเงิน (Money Transfer: M/T) โดยผานระบบ SWIFT ไปยังธนาคารตัวแทนทั่ว
โลกทําใหผูขายไดรับเงินอยางรวดเร็ว
บริการออนไลนเพื่อธุรกิจ
SCB Trade
เปนระบบงานที่พัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกใหกับลูกคาที่ใชบริการดานการคา
ตางประเทศสามารถทํารายการชองทาง Internet (www.scbtrade.com) เพื่อทํารายการและสง
ขอมูลเหลานั้น ไปยังธนาคาร เมื่อพนักงานธนาคารไดตรวจสอบขอมูลที่ไดจากระบบแลว จะ
ดําเนินการสงขอมูลที่ไดไปยังตางประเทศและสงเอกสารตัวจริงตามมา
หลังจากนั้นลูกคา
สามารถที่จะทราบขอมูล และสถานะของรายการ ไดทันที โดยเรียกดูขอมูลจากรายการ Enquiry
บริการที่เสนอในระบบ SCB Trade
ลักษณะบริการ
1. ใหบริการเปด Letter of Credit (Opening L/C) โดยไมตองรอยื่นเอกสาร ลูกคา
สามารถทํารายการ โดยสงขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอรที่บริษัทสงมายังธนาคาร
2. ใหบริการขอแกไข Letter of Credit (L/C Amendment) ลูกคาสามารถสงขอมูลขอ
แกไข L/C ผานเครื่องคอมพิวเตอรที่บริษัทมายังธนาคารได
3. ใหบริการโอนเงินออกเพื่อชําระคาสินคา (Outward Remittance) ลูกคาสามารถ อน
เงินคาสินคาโดยสงขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอรที่บริษัทมายังธนาคารได
กลุมลูกคาหลักและสวนแบงการตลาด

สาขา
เนื่องจากลูกคาที่มาใชบริการดานการคาตางประเทศกับศูนยธุรกิจตางประเทศ
XYZ มีความหลากหลายทําใหตองจําแนกลูกคาออกเปนกลุมตางๆ โดยพิจารณาจากประเภท
ธุรกิจ รายได และปริมาณธุรกรรมที่ทํากับธนาคาร
สําหรับกลุมลูกคาของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ สามารถแบงกลุมลูกคาเปน 2
กลุม
1. ลูกคาประเภทธุรกิจขนาดใหญ (Corporate) ธุรกิจที่มีรายไดรวมมากกวา 500 ลาน
บาทตอป จํานวนลูกคาที่ใหบริการ 14 ราย
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2. ลูกคาประเภทธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง (SME) ธุรกิจที่มีรายไดนอยกวา 500
ลานบาทตอป จํานวนลูกคาที่ใหบริการ 78 ราย
สภาพการแขงขัน
ในระยะที่ผานมาธนาคารพาณิชยไดเสริมความแข็งแกรงดานตางๆ เพื่อรองรับการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ และมาตรการใหมๆ ของทางการที่จะเริ่มนํามาใชที่มีผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจ อันไดแก Basel II และการกํากับแบบรวมกลุมภายใต พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน
ซึ่งจะมีผลกระทบตอเงินกองทุนของธนาคาร สําหรับผลกระทบอื่น เชน การเปดเสรีทางการเงิน
และพ.ร.บ.สถาบันประกันเงินฝากนั้น จะสงผลใหเกิดแขงขันระหวางธุรกิจธนาคารทั้งในประเทศ
และตางประเทศ รวมถึงสถาบันการเงินที่มิใชธนาคารพาณิชยหรือ Non-bank และธุรกิจที่
เกี่ยวกับการลงทุน อันไดแก กองทุนรวมและผลิตภัณฑทางดานประกัน ซึ่งสถาบันการเงินไทย
จะตองยกระดับของการใหบริการ และออกผลิตภัณฑตางๆ ใหตรงกับความตองการของลูกคาที่
หลากหลาย นอกจากนั้นยังตองพัฒนาการบริหารความเสี่ยงเพื่อควบคุมและตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพ ในสวนของธนาคารไทยพาณิชยไดเตรียมพรอมเพื่อรองรับกับการแขงขันและ
มาตรการตางๆ อยางตอเนื่อง โดยไดดําเนินการโครงการปรับปรุงธนาคารมาตั้งแตปลายป
2544 ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่องในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจของธนาคาร ทําให
ธนาคารมีความพรอมสําหรับการแขงขัน และการสรางการเติบโตที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง
คูแขงหลักขององคกร
ณ สิ้นป 2550 จํานวนธนาคารพาณิชยในประเทศไทยมีจํานวนทั้งหมด 18 ธนาคาร
(แบงเปนธนาคารพาณิชย 14 ธนาคาร ธนาคารเพื่อรายยอย 3 ธนาคาร และ ธนาคารพาณิชยที่
เปนบริษัทลูกของธนาคารตางประเทศ 1 ธนาคาร) เพิ่มขึ้น 1 ธนาคาร จากสิ้นป 2549 โดย
ธนาคารที่เพิ่มขึ้นใหมคือ ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายยอยในป 2550 ธนาคารหลายแหงได
เสริมความแข็งแกรงเพื่อรองรับการแขงขันที่จะเกิดขึ้น ดวยการหาพันธมิตรใหมจากตางประเทศ
อาทิ ธนาคารกรุงศรีอยุธยากับกลุม GE Capital Holding Corporation ธนาคารธนชาตกับ
ธนาคารแหงโนวาสโกเทีย ธนาคารไทยธนาคารกับ TPG Newbridge และธนาคารทหารไทยกับ
ING Bank N.V.
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Market Share 2008

13.3%

13.5%

ธนาคารพาณิชย

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารอื่นๆ 14 แหง

60.2%

13.1%

แผนภาพที่ 3 แสดงสัดสวนปริมาณธุรกิจในอุตสาหกรรม

ธ.ขนาดใหญ 4 แหง: ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย
ธ.ขนาดกลาง 4 แหง: ธ.ทหารไทย ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.นครหลวงไทย ธ.ธนชาต
ธ.ขนาดเล็ก 6 แหง: ธ.ไทยธนาคาร ธ.ยูโอบี ธ.สแตนดารด ชารเตอรด ไทย ธ.ทิสโก
ธ.เกียตินาคิน ธ.สินเอเซีย

ตารางที่ 2 แสดงงบการเงินรวมของระบบธนาคารพาณิชย
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1.2 ปญหาและลักษณะของปญหาที่เกิดขึ้นภายในองคกร
ปจจุบันธนาคารมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนผูประกอบการดานการคาตางประเทศทั้ง
ผูนําเขาและผูสงออกในทุกๆดาน ไดรับการยอมรับจากลูกคาวาเปนธนาคารที่มีนวัตกรรมของ
การบริการที่ดีที่สุด โดยเฉพาะนวัตกรรมทางดานชองทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งธนาคารจะออกแบบ
ระบบโดยยึ ดความสะดวกสบายของลู กคา และความถูกตองของข อมู ลเป นหลั ก ธนาคารมี
นโยบายในการเปนธนาคารที่มีผลิตภัณฑและบริการดานธุรกิจการคาตางประเทศที่ลูกคาเลือก
โดยมุงเนนการมีผลิตภัณฑทางดานการคาตางประเทศที่หลากหลาย พรอมชองทางการ
ใหบริการที่สะดวกและรวดเร็วตรงตามความตองการของลูกคา ซึ่งปจจุบันธนาคารพาณิชยตางๆ
มีการแขงขันกันสูง ในดานการคาตางประเทศ โดยเฉพาะดานการใหบริการแกลูกคาดวยความ
รวดเร็ว และความสะดวกสบาย โดยในป 2550 ปริมาณธุรกิจศูนยธูรกิจตางประเทศ สาขาXYZ
ลดลงอย างมาก โดยศูน ย ธู ร กิ จต างประเทศ สาขา XYZ ได รั บนโยบายในการทํ า เป า หมาย
ปริมาณธุรกิจประจําป 2550 คือ USD 137,694.00 แตปริมาณธุรกิจที่ทําไดจริงคือ USD
104,393 .00 ซึ่งหางกับเปาหมายคิดเปน USD 33,301 ทําใหไมบรรลุตามเปาหมายที่ไดรับ
Volume Year To Date 3 YEAR 2006-2008 (1,000 USD)
ป
เปาหมาย
คาจริง
%เปลี่ยนแปลง
2549
95,263
118,737
24.64%
2550
137,694
104,393
-24.18%
2551(Jan - Oct)
112,135
95,388
-14.93%

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณธุรกิจของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ กําหนดตาม
เปาหมาย และที่ทําไดเกิดขึ้นจริง

1.3 ความสําคัญและผลกระทบของปญหาที่เกิดขึน้ กับองคกร

จากปญหาการไมสามารถทํายอดปริมาณธุ รกิจไดตามเปาหมายที่ผูบริหารฝายการคา
ตางประเทศและผลิตภัณฑสินเชื่อไดมอบหมายมานั้น ซึ่งสงผลทําใหศูนยฯขาดสภาพคลอง
ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานไมดี เนื่องจากทําไมไดตามเปาหมาย อาจจะสงผลใหมี
การลดจํานวนพนักงานในการปฎิบัติงาน หรือยุบหนวยงานเพื่อไปรวมกับหนวยงานที่อื่น โดย
การที่ พ นั ก งานไม ส ามารถทํ า งานได บ รรลุ ต ามเป า หมายนั้ น อั น เนื่ อ งจากเป น การกํ า หนด
นโยบายในการบริหารการเงินของธนาคาร เพื่อการเพิ่มกําไรของธนาคาร หรืออาจเกิดจาก
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สภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย หรือเกิดจากการที่ลูกคาหันไปใชบริการคูแขง ซึ่งสูญเสียปริมาณการ
ทําธุรกรรมการคาตางประเทศและรายไดเปนอยางมาก จากขอมูลดังกลาว ทําใหทราบถึง
ปญหาที่ศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ตองเรงดําเนินการแกไข โดยการสอบถามผูจัดการ
ศูนยธุรกิจตางประเทศและลูกคา เพื่อใหผูบริหารฝายการคาตางประเทศและผลิตภัณฑสินเชื่อ
ไดรับทราบขอมูล
ดังนั้น ผูศึกษาจึงไดใหความสําคัญกับการศึกษา เพื่อวิเคราะหสาเหตุที่ทําใหยอดปริมาณ
การทําธุรกรรมลดลง รวมถึงการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
1.4 วัตถุประสงคของการศึกษา

1. เพื่อศึกษาปญหาเชิงกลยุทธ เกี่ยวกับผลประกอบการและความสามารถในการแขงขัน
ในธุรกิจของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธและกําหนดกลยุทธเพื่อแกปญหาในระดับ
องคการ ระดับธุรกิจ และระดับหนาที่
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

จากการศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธการทําธุรกิจของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา
XYZ เพื่อใหมีกําไรที่ยั่งยืนนั้น จะเกิดประโยชน ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้
ระยะสั้น
1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน และสวนแบงทางการตลาดใหมากขึ้น
2. เพิ่มความสามารถในการทํากําไรใหกับองคการ
3, เขาใจลูกคาทั้งความตองการ และพฤติกรรการใชบริการ เพื่อนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑ
รวมถึงกระบวนการทํางานใหรองรับความตองการของลูกคา
ระยะกลาง
1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้น
2. สามารถหาลูกคาใหมและรักษาฐานลูกคาเดิมที่ทํากําไรที่ยั่งยืนและใหผลตอบแทนสูง
3. สามารถปรับปรุงระบบงาน กระบวนการทํางาน และพัฒนาบุคลากรในองคการ เพื่อ
รองรับการแขงขันในตลาดเสรีทางการเงิน และการขยายธุรกิจขององคการ
ระยะยาว
1. เพื่อเปนผูนําตลาดที่สรางผลกําไรที่มากที่สุดในอุตสาหกรรม
2. สรางกําไรที่ยั่งยืนใหกับผูถือหุน ลูกคา พนักงาน และสังคมไทย
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ในการศึกษาเรื่อง การศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธการพัฒนาบริการ เพื่อการ
แขงขันของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ธนาคารพาณิชย จํากัด(มหาชน)
ผูศึกษาได
ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยตางๆที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาวิเคราะหและใน
การแกปญหาและหาแนวทาง ซึ่งจากการศึกษาพบวามีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ
2. แนวคิดการบริหารความสัมพันธกับลูกคา Customer Relationship
Management (CRM)
3. แนวความคิดดานกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)
4. ทฤษฎีแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
5. ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธนาคารพาณิชย
(External Environmental Analysis)
6. ทฤษฎีการวิเคราะหสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม (Five Force Model)
7. เครื่องมือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก External Factor Evaluation
(EFE) Matrix
8. เครือ่ งมือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix
9. ทฤษฎีการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอม (SWOT Analysis)
10. ทฤษฎีการวิเคราะห TOWS Matrix (TOWS Matrix Analsis)
11. ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategy Management)
12. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ
(excellent service) ตรงกับความตองการหรือเกินความตองการของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิด
ความพอใจ (customer satisfaction) และเกิดความจงรักภักดี (customer loyalty) องคประกอบ
ของคุณภาพในการบริการ มี 5 ขอ ไดแก
1. สิ่งที่สัมผัสได (Tangibles) งานบริการควรมีความเปนรูปธรรมที่สามารถสัมผัสจับตอง
ได มีลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็น เชน อาคารของธุรกิจบริการเครื่องมือและอุปกรณ
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เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องเอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการที่จอดรถ การตกแตง ปาย
ประชาสัมพันธ แบบฟอรมตางๆ รวมทั้งการแตงกายของพนักงาน เปนตน ชวยใหลูกคารับรูวา
พนักงานมีความตั้งใจใหบริการเห็นภาพไดชัดเจน
2. ความเชื่อถือและไววางใจได (Reliability) การใหบริการตองตรงตามการสื่อสาร
นําเสนอแกลูกคา งานบริการที่มอบใหแกลูกคาทุกครั้งตองมีความถูกตอง เหมาะสมและมีความ
สม่ําเสมอ ที่สามารถสรางความเชื่อถือไววางใจในงานบริการจากลูกคาเชน การฝากเงินกับ
ธนาคารตองมีการรักษาเงินในสมุดบัญชีใหอยูครบ คํานวณ ดอกเบี้ยไมผิด เปนตน
3. การตอบสนองตอความตองการ (Responsiveness) พนักงานมีหนาที่ใหบริการ
ลูกคาดวยความเต็มใจและมีความพรอมที่จะชวยเหลือหรือใหบริการลูกคาทันที ลูกคาไดรับ
บริการที่สะดวกและรวดเร็ว
4. การใหความมั่นใจแกลูกคา (Assurance) การบริการจากพนักงานที่มีความรู
ความสามารถ ทักษะในการทํางานตอบสนองความตองการของลูกคา และมีมนุษยสัมพันธที่ดี
สามารถทําใหลูกคาเกิดความเชื่อถือและสรางความมั่นใจวาลูกคาไดรบั บริการที่ดี นอกจากนี้
อาจจะตองรับประกันถึงมาตรฐานขององคกรดวยเชน ISO 9001:2000 หรือรางวัลจากสถาบัน
ตางๆ ไมวาจะเปนธนาคารดีเดนหรือผูบริหารไดรับรางวัลผูบริหารดีเดน
5. การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล (Empathy) พนักงานที่ใหบริการแกลูกคาแตละ
รายดวยความเอาใจใส ศึกษาความตองการของลูกคาแตละรายมีความเหมือนและความแตกตาง
ในบางเรื่อง ใชเปนแนวทางในการใหบริการลูกคาแตละรายในการสรางความพึงพอใจ อยางไรก็
ตาม ในการวัดคุณภาพบริการโดยมุงเนนตัวลูกคาเปนสําคัญ มักจะพิจารณาจาก 10 ปจจัย
ดังตอไปนี้
1. ความเชื่อถือได (Reliability) หมายถึง ความเชื่อถือไดของคุณลักษณะหรือ
มาตรฐานการ บริการ
2. การตอบสนองตอความตองการ (Responsiveness) หมายถึง การสนองตอบความ
ตองการของลูกคา
3. ความสามารถในการใหบริการ (Competence) หมายถึง ความสามารถในการ
ใหบริการอยางรอบรู ถูกตอง เหมาะสม
4. การเขาถึงบริการ (Access) หมายถึง การเขาถึงบริการไดงาย ไมยุงยาก
5. ความมีมารยาท (Courtesy) หมายถึง การบริการดวยความสุภาพ ออนนอมให
เกียรติ และมีมารยาทดี
6. การติดตอสื่อสาร (Communication) หมายถึง การสื่อความกับลูกคาไดอยางกระจาง
เขาใจได หมดขอสงสัย
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7. ความนาเชื่อถือได (Creditability) หมายถึง ความนาเชื่อถือ หรือเครดิตของผู
ใหบริการ
8. ความรูสึกปลอดภัย (Security) หมายถึง ความมั่นคงปลอดภัย อบอุนใจขณะ
ใชบริการ
9. การทําความเขาใจกับลูกคา (Customer Understanding) หมายถึง ความเขาอก
เขาใจลูกคา เอาใจลูกคามาใสใจตน
10. สิ่งที่สัมผัสได (Tangibles) หมายถึง สวนที่สัมผัสและรับรูไดทางกายภาพของปจจัย
การบริการ
2. การบริหารลูกคาสัมพันธ (Customer Relation Management: CRM)
การดําเนินธุรกิจในปจจุบันขององคการนั้นจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ลูกคามี
สวนสําคัญมาก การรักษาลูกคาใหอยูไดนานเปนสิ่งสําคัญที่องคการตางใหความสนใจ CRM จึง
เปนเครื่องมือหนึ่งที่องคการหลายๆองคการนํามาใชอยางมาก
ทั้งนี้เพื่อใหองคการสามารถ
สรางและรักษาความจงรักภักดีของลูกคาที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอองคการและเปนผูสราง
กําไรระยะยาวใหกับองคการ
CRM หมายถึง วิธีการในการสราง การรักษา และความพยายามในการดึง Customer
Value ออกมา และสรางเปนคุณคาระยะยาว Life time Customer Value ดังนั้น CRM จึงเปน
เรื่องของการเรียนรูที่จะสรางความสัมพันธกับลูกคา
CRM เปนทั้งกลยุทธและเครื่องมือขององคการ และของพนักงานในองคการที่จะในการ
ใหบริการแกลูกคา
ซึ่งกลยุทธไมไดหมายความถึงเทคโนโลยีที่มีราคาแพง
องคการไม
จําเปนตองพึ่งเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยเกินไป
หากองคการมีเทคโนโลยีที่ยังสามารถประยุกตใชได
ทั้งนี้เนื่องจากจะกอใหเกิดความ
สิ้นเปลืองตนทุนในการเปลี่ยนเทคโนโลยีอยางมาก องคการควรใหความสําคัญกับการกําหนด
กลยุทธ CRM มากกวา ทั้งนี้องคการตองใหพนักงานเขาใจวาเทคโนโลยีนั้นเปนเพียงเครื่องมือที่
จะสนับสนุนกลยุทธCRMเทานั้น
CRM เปนสวนหนึ่งของทุกคนในองคการ และสรางความไดเปรียบใหกับองคการ สามารถ
ชวยใหองคการคาดการณสว นแบงทางการตลาดได ทั้งนี้องคการจะตองใหความสําคัญกับทั้ง
ลูกคาภายในและภายนอกองคการ
3. แนวความคิดดานกลยุทธการตลาด (Marketing Strategy)
การตลาดเปนการศึกษาความตองการของลูกคาแลวนําเสนอสินคาและบริการ
ซึ่งจะ
วิเคราะหการ ตลาดโดยใชเครื่องมือการตลาด เพื่อตอบสนองความตองการ ความพึงพอใจของ
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ลูกคาและรักษาลูกคา
ซึ่งกลยุทธการตลาดเปนวิธีการใชเครื่องมือการตลาด
(สวนผสม
การตลาด) เพื่อตอบสนองความตองการสรางความพึงพอใจของลูกคา และรักษาลูกคาซึ่ง
ประกอบดวย 4P’s
1 สินคาและบริการ (Product) คือการพัฒนาสินคาและบริการใหตรงตามความตองการ
ของผูบริโภค
2 ราคา (Price) การกําหนดราคาจะตองใหถูกตองยุติธรรม นอกจากนี้ราคายังตอง
คํานึงถึงตนทุนลักษณะการแขงขันในตลาดเปาหมาย
3 การจัดจําหนาย (Place) ตองสามารถที่จะตอบสนองความตองการของผูบริโภคและขาย
ไดทันเวลา สอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหา และความสะดวกของลูกคา
4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการใชความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบใน
สินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง
4. ทฤษฎีแผนผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
แผนผังแสดงเหตุและผล หรือ แผนผังอิชิกาวา (Ishikawa Diagram) เปนแผนผังที่แสดง
ถึงความสัมพันธระหวางปญหา (Problem) กับสาเหตุทั้งหมดที่อาจกอใหเกิดปญหานั้น (All
Causes) สํานักมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงญี่ปุน (Japanese Industrial Standard: JIS) ได
นิยามความหมายของผังกางปลา คือ แผนผังที่ใชแสดงความสัมพันธอยางเปนระบบระหวาง
สาเหตุหลายๆ สาเหตุที่เปนไปไดที่สงผลกระทบใหเกิดปญหาหนึ่งปญหา (วันรัตน จันทกิจ,
2548)
แผนผั ง แสดงเหตุ แ ละผล เป น แผนภาพที่ มี ป ระโยชน อ ย า งมากในการนํ า เสนอ
ความสัมพันธระหวางสาเหตุและผล สําหรับปญหาที่พิจารณา ไดรับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อป
ค.ศ.1943 โดย ศาสตราจารยคาโอรุ อิชิกาวา (Kaoru Ishikawa) แหงมหาวิทยาลัยโตเกียว
แผนผังกางปลาจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังตอไปนี้
สวนปญหา หรือผลลัพธ (Problem or Effect) ซึ่งจะแสดงอยูที่หัวปลา
สวนสาเหตุ (Causes) จะสามารถแบงยอยออกไดอีกเปน
• ปจจัย (Factors) หรือสาเหตุหลักที่สงผลกระทบตอปญหา (หัวปลา)
• สาเหตุรอง
• สาเหตุยอย
ซึ่งสาเหตุของปญหา จะแสดงไวในกางปลาแตละกาง กางยอยเปนสาเหตุของกางรอง
และกางรองเปนสาเหตุของกางหลัก สวนการสรางความสัมพันธของปญหากับสาเหตุจะใชลูกศร
หรือกางปลาเปนตัวเชื่อม ความสัมพันธระหวางปญหากับสาเหตุ โดยที่หางลูกศร หมายถึง
สาเหตุ และหัวลูกศร หมายถึงผล
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การกําหนดสวนปญหา หรือผลลัพธ (หัวขอปญหาที่หัวปลา)
การกํ า หนดหั ว ข อปญ หาควรที่ จะกํ า หนดแบบชั ดเจนและเป นไปได หากการกํ าหนด
ประโยคปญหานี้ไมชัดเจนตั้งแตแรก จะทําใหใชเวลามากในการคนหาสาเหตุ และจะใชเวลานาน
ในการทําผังกางปลา
การกําหนดสวนสาเหตุ (ปจจัยบนกางปลา)
เมื่อกําหนดปญหาที่หัวปลาแลว ขั้นตอนถัดไปคือการกําหนดหาสาเหตุหลัก สาเหตุรอง
สาเหตุยอย ซึ่งจะระบุไวบนกางหลัก กางรอง กางยอยตามลําดับ ซึง่ การกําหนดกลุมปจจัยของ
กางหลักจะตองมีความสอดคลองกับปญหาที่หัวปลา และเปนเหตุเปนผลซึ่งกันและกัน
โดยสวนมากจะใชหลักการ 4M 1E เปนกางหลัก เนื่องจากกลุมปจจัยเหลานี้ถือเปนปจจัย
นําเขา (Input) ของกระบวนการ ซึ่ง 4M 1E ไดแก
M
Man
คนงาน หรือพนักงานปฏิบัติการ
M
Machine
เครื่องจักร หรืออุปกรณอํานวยความสะดวก
M
Material
วัตถุดบิ หรืออะไหล อุปกรณอื่นๆที่ใชในกระบวนการ
M
Method
กระบวนการทํางาน
E
Environment อากาศ สถานที่ ความสวาง และบรรยาการการทํางาน
การเลือกสาเหตุจากกางปลาออกมาทําการแกไข
1. เลือกตามดุลพินจิ คือ การพิจารณาปจจัย (สาเหตุ) ใดที่สามารถควบคุมได กางใด
ไมสามารถควบคุมได และกางใดเปนปจจัยรบกวน ดังนี้
ปจจัยที่สามารถควบคุมได (Controllable) หมายถึง สามารถดําเนินการแกไขเองได เชน
รถเบรกเสีย คันเรงคาง
ปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได (Uncontrollable) หมายถึง ไมสามารถดําเนินการแกไขได
ดวยตนเอง ปจจัยนี้ขึ้นอยูกับคนอื่น หากตองแกไขจะตองไปประสานงานรวมกับบุคคลอื่นๆ เชน
การเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน
ปจจัยที่เปนปจจัยรบกวน (Noise) หมายถึง ปจจัยที่ไมมีใครสามารถควบคุมไดเลย จะมา
รบกวนบางเปนบางครั้ง เชน ฝนตก
2. เลื อ กโดยใช เ กณฑ คื อ หากก า งปลาที่ มี ส าเหตุ จํ า นวนมาก จะต อ งมาจั ด ลํ า ดั บ
ความสํ า คั ญ ของแต ล ะก า งว า จะเลื อ กก า งใดขึ้ น มาแก ไ ขก อ น เกณฑ ใ นการเลื อ ก คื อ การ
พิจารณาถึง ผลกระทบ กับความสามารถในการดําเนินการ ดังนั้นจึงควรเลือกใหความสําคัญกับ
กางปลาหรือสาเหตุที่มีผลกระทบกับหัวปลามากๆ และงายในการดําเนินการ หรือใชเวลาสั้นๆ
ในการแกไข หากกางใดมีผลกระทบนอย แกไขยาก ก็ยังไมควรจะดําเนินการในตอนนี้ เนื่องจาก
มีความเสี่ยงตอความไมสําเร็จและยังไมสงผลใดๆกับปญหาที่ตั้งไว
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3. เลือกตามหลักการของพาเรโต คือ 80-20, 20-80 กลาวคือ จากหลักการเลือกในขอ
1 และขอ 2 เพื่อใหมั่นใจวาจะไมเปนการแกปญหาแบบหวานแห ใหเลือกกางปลามาเพียง 20%
ที่คาดวาจะสงผลกระทบกับหัวปลา 80%

แผนภาพที่ 4 แสดงโครงสรางของแผนผังแสดงเหตุและผล

โครงสรางของแผนผังแสดงเหตุและผลหรือผังกางปลา ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้
1. สวนตัวปลา
ตัวปลาจะเปนสวนของปจจัยตางๆที่อาจเปนสาเหตุที่สงผลกระทบตอ
ปญหาในหัวปลา โดยการนําสาเหตุหลักและสาเหตุรองมาใสในตัวปลา ซึ่งจะตองแยกสาเหตุ
ออกเปนระดับ เพื่อที่จะติดตามดูปญหาที่รองลงไป จนกระทั่งถึงตนเหตุที่แทจริงของปญหา
2. สาเหตุหลัก สาเหตุหลักมาจากสิ่งที่เปนองคประกอบหลักในการทํางานที่คาดวาจะเปน
สาเหตุท่ที ําใหเกิดปญหา เชน คน เครื่องมือ วัสดุ สิ่งแวดลอม และวิธีการ เปนตน โดยสาเหตุ
หลักที่นิยมใชคือหลักการ 4M คือ คน (Man) เครื่องมือเครื่องจักร (Machine) วัสดุอุปกรณ
(Materials) และวิธีการทํางาน (Method) หรือบางทีอาจจะเพิ่ม 1E (Environment) อีกสาเหตุ
หนึ่งก็ได
3. สาเหตุรอง เปนสาเหตุที่ทําใหสาเหตุหลักมีความผิดปกติ จะสงผลใหเกิดปญหาตามมา
นอกจากนี้ในบางครั้งปญหาอาจจะมีความซับซอน จําเปนตองหาสาเหตุยอยรองจากสาเหตุรอง
ลงไปอีกก็เปนได
4. สาเหตุยอยแรก เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาในสาเหตุรอง สาเหตุยอยอาจมีสาเหตุ
ยอยอื่นๆอีก
5. สาเหตุยอยตอๆไป สาเหตุยอยมีไดหลายสาเหตุยอยขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งไดสาเหตุ
ที่เปนจุดเริ่มตนของปญหาที่แทจริง
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6. สวนที่เปนหัวปลา คือ ประเด็นปญหา โดยทั่วไปในการแกไขปญหาคุณภาพดวย
เครื่องมือคุณภาพ จะเลือกปญหามาจากปญหาที่เรียงลําดับในผังพาเรโต

5. การวิเคราะหสภาพแวดลอมทั่วไป
สภาพแวดลอมทั่วไป (General Environment) เปนสภาพแวดลอมที่มีความสําคัญ แต
อาจจะไมใชสิ่งแวดลอมที่เขามาเกี่ยวของกับองคการโดยตรงแตเปนสภาพแวดลอมโดยทั่วไป มี
ตัวแบบในการพิจารณา คือ PEST Environment ไดแก
สภาพแวดลอมดานการเมือง (Political Environment–P) กฎหมายปองกันการทุมตลาด
นโยบายการผอนคลายกฎระเบียบ
ปรัชญา และนโยบายดาน
กฎหมายเกี่ยวกับภาษี
การศึกษา
สภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment–E) เงินเฟอ ดอกเบี้ย
ดุลการคางบประมาณแผนดิน อัตราการออม รายไดประชาชาติ
สภาพแวดลอมดานสังคม (Sociological Environment–S) การยอมรับสตรีในการทํางาน
ความหลากหลายของแรงงาน ทัศนคติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน การใหความสําคัญกับ
สภาพแวดลอม ศาสนา
สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยี (Technology Environment–T) นวัตกรรมของสินคา การ
ประยุกตใชความรู คาใชจายสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนา และเทคโนโลยีการสื่อสารใหม
6. การวิเคราะหสภาวะการแขงขันของอุตสาหกรรม (Industry Analysis)

แผนภาพที่ 7 The Five Forces Model of Industry Competition
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน, สมชาย หิรัญกิตติและคณะ. 2542. การบริหารเชิงกลยุทธ และ
กรณีศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ธีระฟลมและไซเท็กซ, หนา 63.
Michael E. Porter ไดเสนอ Five Forces Model ซึ่งเปนเครือ่ งมือที่ใชในการสํารวจ
สภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการแขงขันในรูปของแรงกดดัน
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พื้นฐานทางการแขงขัน 5 ประการ
1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms)
หมายความวา ระดับการแขงขันของอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงานอยู มีความรุนแรง
ระดับใดแนวโนมของตลาดมีโอกาสขยายตัวมากนอยแคไหน การแสวงหาโอกาสหรือตลาด
รองรับสําหรับสินคาหรือ บริการของหมวดอุตสาหกรรมนั้น ๆ โดยพิจารณาจากจํานวนคูแขงขัน
การพัฒนาเทคโนโลยีของคูแขงขัน และอัตราการเติบโตของตลาด ถาอุตสาหกรรมยังเติบโตสูง
การแขงขันก็จะไมรุนแรง นอกจากนี้อุตสาหกรรมที่มีการลงทุนในสินทรัพยถาวรมากจะมีตนทุน
คงที่สูง ซึ่งจําเปนตองผลิตสินคาจํานวนมากเพื่อใหมีตนทุนคงที่ตอหนวยต่ําลง ลักษณะเชนนี้จะ
ทําใหมีอุปทานของสินคาออกมามาก และเกิดการแขงขันที่รุนแรงตามมาได
2. ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม (Threats of New Entrants)
หมายความวาอุตสาหกรรมที่กิจการดําเนินงานอยูมีโอกาสที่คูแขงขันรายใหม ๆ จะเขาสู
อุตสาหกรรมไดยากหรืองายเพียงใด หรือการที่จะถอนตัวออกจากอุตสาหกรรม อาทิเชน
อุตสาหกรรมที่คูแขงขันรายอื่น ๆ กาวเขาสูอุตสาหกรรมนั้นไดยาก ยอมเปนโอกาสที่ดีสําหรับ
ผูประกอบการรายเดิมในตลาด เพราะจํานวนคูแขงขันใหม ๆ มีนอยนั่นเอง ถาคูแขงขันเขามาสู
อุตสาหกรรมไดงาย
การแขงขันในอุตสาหกรรมก็จะรุนแรงเปนอุปสรรคในการทําธุรกิจใน
อนาคต การลดแรงคุกคามของคูแขงขันรายใหมสามารถทําไดถาอุตสาหกรรมนั้นมีสิ่งกีดกัน
ตอไปนี้
การประหยัดตนทุนตอหนวยเมื่อผลิตปริมาณมาก
การสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ
การใชเงินลงทุนมากในการเขาสูธุรกิจ
การใชเวลาในการสรางชองทางการจัดจําหนาย
การเสียเปรียบเรื่องตนทุน เนื่องจากผูผลิตเดิมมีความชํานาญในการผลิต รูขอมูลเกี่ยวกับ
วัตถุดิบมากกวา มีทําเลที่ตั้งที่ดีกวา และไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เปนตน
3. อํานาจตอรองของผูขาย (Bargaining Power of Suppliers)
หมายความวาโอกาสที่จะเขาสูการแขงขัน หมายความวา ผูผลิต หรือ Supplier ที่ปอน
วัตถุดิบใหกับเราจะผันตัวเองเขาสูตลาดการแขงขันกับธุรกิจของกิจการเอง มีความเปนไปได
งายหรือยากเพียงใดซัพพลายเออรในที่นี้หมายถึง ผูขายวัตถุดิบ หรือผูแทนจําหนายในชองทาง
การจัดจําหนายสินคาของเราก็ได ถาซัพพลายเออรมีอํานาจตอรองมาก เชน การขึ้นราคา
วัตถุดิบหรือกําหนดเงื่อนไขการจําหนายสินคาลักษณะเชนนี้ผูขายสินคาจะตองแขงขันกันมาก
(ประยงค มีใจซื่อ, 2542, หนา 37) ไดสรุปสถานการณที่ทําใหเกิดอํานาจตอรองสําหรับซัพ
พลายเออร มีหลายประการ เชน
• ความเดนของผูขายปจจัยการผลิตจํานวนนอย
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• การมุงที่อุตสาหกรรมเฉพาะกลุมมากกวามุงที่อุตสาหกรรมผูซื้อ
• ความไมสามารถในการหาสินคาทดแทนได
• การขาดความสําคัญของผูซื้อที่เกี่ยวของกับกลุมผูขายปจจัยการผลิต
• ความสําคัญของผลิตภัณฑหรือบริการของผูขายปจจัยผลิตตอผูซื้อ
• ความแตกตางกันมากในผูขายปจจัยการผลิต
• การเปลี่ยนแปลงตนทุนสําหรับผูซื้อที่สูงขึ้น
• อุปสรรคดานสินเชื่อของการประสมประสานกันไปขางหนาจะเกี่ยวกับการขยายตัว
และการเคลื่อนยายของปจจัยการผลิตในสภาพของกระบวนการผลิตเปนการจัดจําหนายโดย
ผูขายปจจัยการผลิต
4. อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
หมายความวา โอกาสที่ลูกคาจะหันไปใชสินคาของคูแขงขัน หรือสินคาชนิดอื่น มีมาก
นอยเพียงใด เพราะนั่นแสดงใหเห็นถึงอํานาจตอรองของลูกคาที่มีตอธุรกิจที่กิจการของบริษัท
ดําเนินอยูในปจจุบันถาลูกคามีอํานาจตอรองมากในอุตสาหกรรม ภาวะการณแขงขันจะรุนแรง
เพราะอํานาจการตอรองที่มากนี้ทําใหลูกคาสามารถตอรองราคา และสามารถเปลี่ยนไปใช
ผลิตภัณฑของคูแขงได การตรวจสอบปจจัยที่จะทําใหผูซื้อมีอํานาจตอรองมากอาจพิจารณาได
จาก
• การที่ลูกคาซื้อสินคาในปริมาณมาก
• กลุมลูกคามีการรวมตัวกันเพื่อสรางอํานาจตอรอง
• ผลิตภัณฑที่จําหนายของผูขายแตละรายไมมีความแตกตาง
• ลูกคามีขอมูลเกี่ยวกับตนทุนของผูขายแตละราย
5. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threats of Substitute Products)
หมายความวาสินคาหรือบริการที่กิจการผลิตออกมาจําหนาย มีโอกาสที่สินคาชนิดอื่นจะ
เขามาทดแทนสินคาที่กิจการของเราทําการผลิตดังนั้นจะเห็นไดวาการแขงขันในอุตสาหกรรมจะ
เกี่ยวของกับเรื่องหลักๆ คือ คุณคาที่มีตอลูกคา จํานวนคูแขง ความแตกตาง และขอจํากัดใน
การเขาและออกอุตสาหกรรมถาผลิตภัณฑของเรานอกจากจะตองแขงขันกับผลิตภัณฑชนิด
เดียวกันจากคูแขงขันแลวยังมีสินคาทดแทนที่เขามาแขงขันดวย การแขงขันจะรุนแรงมากขึ้น
โดยเฉพาะถาราคาสินคาทดแทนถูกกวาสินคาของเรา ปจจัยที่จะชวยลดการคุกคามจากสินคา
ทดแทน คือตองพยายามสรางความแตกตางในตัวผลิตภัณฑ รักษาคุณภาพ เพิ่มคุณคาในตัว
สินคา และสรางภาพพจนที่ดีอยางตอเนื่อง
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7. เครื่องมือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก External Factor Evaluation (EFE) Matrix
EFE เปนเครื่องมือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก คะแนนเฉลีย่ ของ EFE คือ 2.5
องคกรที่ไดคะแนนรวมมากกวา 2.5 เปนองคกรที่ตอบสนองตอโอกาสและภัยคุกคามไดเปน
อยางดี สวนองคกรที่ไดคะแนนรวมนอยกวา 2.5 เปนองคกรที่มีตอบสนองตอโอกาสและภัย
คุกคามไดไมดี
ขั้นตอนการประเมินปจจัยภายนอกดวย EFE
1. เลือกชุดของปจจัยภายนอกที่สําคัญ ทั้งที่เปนโอกาสและเปนภัยคุกคาม ควรมี
การกระจายอยางครอบคลุม และพยายามระบุใหเฉพาะเจาะจง ชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได (ควรมี
ปจจัยทั้งหมดระหวาง 10-20 ตัว)
2. ใหน้ําหนักตั้งแต 0.0 (ไมสําคัญ) ถึง 1.0 (สําคัญ) สําหรับแตละปจจัย ซึ่งน้ําหนัก
แสดงความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จขององคกรในอุตสาหกรรม
3. ใหคะแนนตั้งแต 1-4 สําหรับแตละปจจัย โดย
• ความสามารถในการตอบสนองที่ดีมาก (คะแนน = 4)
• สามารถตอบสนองไดดีกวาคูแขงเล็กนอย (คะแนน = 3)
• สามารถตอบสนองไดเทากับคูแขง
(คะแนน = 2)
• สามารถตอบสนองไดดอยกวาคูแขง
(คะแนน = 1)
ในการใหคะแนนจะพิจารณาในตัวองคกร แตการใหน้ําหนักในขั้นตอนที่ 2 นั้นพิจารณา
จากความสําคัญที่มีตออุตสาหกรรม
4. คูณน้ําหนักกับคะแนนที่ไดรับของแตละปจจัย และรวมคะแนนของทุกปจจัย

ตารางที่ 4 แสดงการใหคะแนนในการประเมินปจจัยภายนอก
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8. เครื่องมือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน The Internal Factor Evaluation (IFE)
Matrix
IFE Matrix เปนเครื่องมือชวยประเมินสภาพแวดลอมภายใน อันเปนสวนสําคัญเพื่อ
นําไปใชประกอบกับขอมูลอื่นๆ เพื่อสรางกลยุทธตอไป IFE จึงมุงเนนประเมินจุดแข็ง จุดออน
ขององคกรในระดับหนาที่
ขั้นตอนการประเมินปจจัยดวย IFE
1. เลือกชุดของปจจัยภายในที่สําคัญ ควรมีการกระจายอยางครอบคลุม และ
พยายาม ระบุใหเฉพาะเจาะจง ชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได (ควรมีปจจัยทั้งหมดระหวาง
10-20 ตัว)
2. ใหน้ําหนักตั้งแต 0.0 (ไมสําคัญ) ถึง 1.0 (สําคัญ) สําหรับแตละปจจัย ซึ่งน้ําหนัก
แสดงความสําคัญของปจจัยที่เปนทั้งจุดแข็งและจุดออนอันมีผลตอความสําเร็จขององคกรใน
อุตสาหกรรม
3. ใหคะแนนตั้งแต 1-4 สําหรับแตละปจจัย โดย
• จุดออนที่สําคัญ (คะแนน = 1)
• จุดออนที่ไมสําคัญ (คะแนน = 2)
• จุดแข็งที่ไมสําคัญ (คะแนน = 3)
• จุดแข็งที่สําคัญ (คะแนน = 4)
ดังนั้นจุดออนจึงตองใหคะแนน 1, 2 และจุดแข็งตองใหคะแนน 3, 4 เทานั้น ในการให
คะแนนจะพิจารณาในตัวองคกร แตการใหน้ําหนักในขั้นตอนที่ 2 นัน้ พิจารณาจากความสําคัญที่
มีตออุตสาหกรรม
4. คูณน้ําหนักกับคะแนนที่ไดรับของแตละปจจัย และรวมคะแนนของทุกปจจัย

ตารางที่ 5 แสดงการใหคะแนนในการประเมินปจจัยภายใน
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9. การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)

แผนภาพที่ 6 แสดงวิธีการวิเคราะห SWOT (SWOT analysis)
ที่มา ศิรวิ รรณ เสรีรตั น และคณะ.2542.
การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค เพื่อชวยผูบริหารในการกําหนด
กลยุทธ การวิเคราะห SWOT จะทําใหเกิดความเขาใจถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทํางาน จุด
แข็งเปนความสามารถที่จะตองใชเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนเปนลักษณะที่ตอง
แกไข โอกาสเปนสถานการณซึ่งมีศักยภาพขอไดเปรียบซึ่งชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย สวน
อุปสรรคเปนปญหา วิกฤตที่จะทําใหบริษัทไมสามารถบรรลุเปาหมายได
S: การวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) เปนการพิจารณาถึงขอดีเดน หรือจุดแข็งของ
ผลิตภัณฑ หรือของบริษัทโดยวิเคราะหจากสวนประสมทางการตลาด (4Ps) ของบริษัท และ
สิ่งแวดลอมภายใน การทราบถึงจุดแข็งจะนําไปใชในการกําหนดกลยุทธการตลาด (4Ps) เปน
ความแข็งแกรงที่เกิดจากสิ่งแวดลอมภายใน
W: การวิเคราะหจุดออน (Weakness) เปนการวิเคราะหขอเสีย หรือปญหาที่เกิดจาก
สวนประสมการตลาด (4Ps) ซึ่งวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายในบริษัท การทราบถึงจุดออนจะ
ชวยใหบริษัทหาวิธีการแกปญหานั้น และสามารถเปลี่ยนจากจุดออนใหเปนจุดแข็งได
O: การวิเคราะหโอกาส (Opportunities) เปนการวิเคราะหขอไดเปรียบหรือปจจัยที่
เอื้ออํานวยใหแกบริษัทโดยวิเคราะหจากสิ่งแวดลอมภายนอก การวิเคราะหถึงโอกาสจะชวยให
บริษัทกําหนดกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับโอกาสของบริษัท
T: การวิเคราะหอุปสรรค (Threats) เปนการวิเคราะหขอจํากัดซึ่งเนื่องมาจาก
สิ่งแวดลอมภายนอก การทราบถึงอุปสรรคหรือปญหาที่จะเกิดขึ้นบริษัทจะนําไปปรับปรุงกลยุทธ
การตลาดเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่คาดวาจะเกิดขึ้น
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10. ทฤษฎีการวิเคราะห TOWS Matrix

ตารางที่ 6 แสดงถึง การวิเคราะห TOWS Matrix

หลังจากที่มีการประเมินสภาพแวดลอมโดยการวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดออน โอกาส
และขอจํากัดแลว
ก็จะนํามาขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบแมตริกซ
โดยใชตารางที่เรียกวา TOWS Matrix โดย TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูล
ที่ไดจากการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และขอจํากัด มาวิเคราะหเพื่อกําหนดออกมาเปน
ยุทธศาสตรหรือกยุทธประเภทตาง ๆ
1. กลยุทธ SO (SO Strategy) เปนตําแหนงหรือสถานการณที่เปนเปาหมายของทุก
บริษัทโดยบริษัทจะใชจุดแข็งและขอไดปรียบจากโอกาส ถามีจุดออนก็พยายามแกไขเพื่อให
เปลี่ยนเปนจุดแข็ง ถาเผชิญอุปสรรคก็ตองพยายามเปลี่ยนใหเปนโอกาส ในกรณีนี้บริษัทจะใช
จุดแข็งที่มีเพื่อสรางขอไดเปรียบจากโอกาส
2. กลยุทธ WO (WO Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจพยายามใหมีจุดออนต่ําสุดและ
มีโอกาสสูงสุด ดังนั้นธุรกิจที่มีจุดออนในบางกรณีจะตองพยายามหาวิธีแกไขโดยการใชขอ
ไดเปรียบจากเทคโนโลยีหรือบุคลากรที่มีทักษะจากภายนอกในการพัฒนาองคการ ในกรณีนี้
บริษัทจะพยายามแกไขจุดออนและสรางขอไดเปรียบจากโอกาส
3. กลยุทธ ST (ST Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดแข็งและมีอุปสรรคจาก
สภาพแวดลอมภายนอกเปาหมายของบริษัทคือพยายามใหมีจุดแข็งและมีอุปสรรคต่ําสุด ดังนัน้
บริษัทอาจใชจุดแข็งดานเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจัดการ หรือการตลาดเพื่อขจัดอุปสรรค
จากคูแขงขัน ในกรณีนี้บริษัทจะใชจุดแข็งเพื่อหลีกเลี่ยง
4. กลยุทธ WT (WT Strategy) เปนสถานการณที่ธุรกิจมีจุดออนและมีอุปสรรคโดยมี
เปาหมายเพื่อสรางจุดแข็งและขจัดอุปสรรคใหต่ําที่สุดโดยบริษัทอาจใชวธิ ีรวมทุน (Joint
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venture) การลดคาใชจาย (Retrench) การเลิกผลิตสินคาที่ไมมีกําไร (Liquidate) ในกรณีนี้
บริษัทจะพยายามสรางจุดแข็งและเอาชนะอุปสรรคใหได

11. ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ
การกําหนดกลยุทธ เปนการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคที่ได
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนที่ไดจาการวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายใน โดยองคการจะตองกําหนด และเลือกกลยุทธที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกับ
องคการที่สุด ผูบริหารตองพยายามตอบคําถามวาทําอยางไรองคการจึงจะไปถึงเปาหมายที่ได
กําหนดไวได โดยใชความไดเปรียบในการแขงขันขององคการกําหนดเปนกลยุทธ ทั้งนี้จะตอง
คํานึงถึงระดับที่แตกตางกันของกลยุทธดวย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ
1. กลยุทธระดับบริษัท (Corporate Strategies)
2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategies)
3. กลยุทธระดับหนาที่ (Functional Strategies)
1. กลยุทธหลักหรือกลยุทธของกลุมบริษัท (Grand strategies or Corporate
strategies)
เปนกลยุทธที่แสดงทิศทางของบริษัท (เติบโต คงตัว ปรับเปลี่ยน) ดวยการพิจารณา
วงจรอุ ต สาหกรรม สภาวะการแข ง ขั น และสภาพแวดล อ มภายนอกที่ ส ง ผลกระทบต อ การ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท สามารถใช ร ว มกั บ กลยุ ท ธ พื้ น ฐานในระดั บ บริ ษั ท (Business-level
strategy) ไดแก
1.1 กลยุทธการเติบโต (Growth Strategy)
มุงสรางอัตราการเติบโตที่มากกวาเมื่อเทียบกับตลาด มักใชการพัฒนาตลาดใหม
(Market Development : ตลาดใหม สินคาใหม) พัฒนาสินคา (Product Development) วิธีการ
ใหม (New Process) หรือเจาะตลาดเพิ่ม (Market Penetration : ตลาดใหม สินคาเกา)
กลยุทธการเติบโตเปนกลยุทธที่นิยมมากที่สุด เนื่องจากการเติบโตหมายถึงรายไดที่
มากขึ้น ราคาหุนที่สูงขึ้น และประสิทธิภาพของผูนํา แตการเติบโตที่เร็วเกินไปอาจจะนําไปสู
ความไมมีประสิทธิภาพ
Concentration on a Single Product or Services : เปนการสรางการเติบโต
ดวยสินคาหรือบริการเพียงอยางเดียว เชน McDonald ที่มีสินคาหลักเพียงอยางเดียว คือ แฮม
เบอเกอร และใชการเจาะตลาดเพิ่มไปยังพื้นที่ใหมๆ ดวยการรักษามาตรฐาน คุณภาพ ความ
สะอาด สาเหตุที่บริษัทเลือกกลยุทธนี้มักจะมาจากการที่มีทรัพยากรไมเพียงพอ ที่อาจนํามาซึ่ง
ความเสี่ยงหากมีการตกต่ําของสินคาหรือบริการนั้น
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Concentric Diversification : เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มสินคาหรือ
บริการใหมที่สอดคล องกับสินค าหรือบริการที่มีอยูแลว ซึ่ งอาจสอดคลองในเรื่องเทคโนโลยี
Know-how สายผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย หรือฐานลูกคา กลยุทธนี้จะสรางตําแหนง
การแขงขันที่แขงแกรงได
Vertical Integration : เปนการสรางการเติบโตดวยการขยายธุรกิจที่มีอยู
สองทิศทาง คือ 1) การรวมตัวไปขางหนา (Forward Integration) เปนการขยายการลงทุนไป
ยั ง ช อ งทางการจั ด จํ า หน า ยของสิ น ค า หรื อ บริ ก ารป จ จุ บัน ทํ า ให ข ยายตลาดได ง า ยขึ้ น และ
สามารถควบคุมตนทุนขายได 2) การรวมตัวไปขางหลัง (Backward Integration) เปนการขยาย
การลงทุนไปยังธุรกิจที่ขายสินคาหรือใหบริการกับธุรกิจในปจจุบัน ทําใหบริษัทสามารถควบคุม
ตนทุน และคุณภาพของปจจัยนําเขา นอกจากนี้การใช Vertical Integration ยังทําให Market
Power และ Barrier to Entry แตจะมีความเสี่ยงจากการที่ธุรกิจมีความเกี่ยวเนื่องกันใกลชิด
Horizontal Diversification : เปนการสรางการเติบโตดวยการเพิ่มสินคาหรือ
บริการใหมที่ไมสอดคลองกับสินคาหรือบริการที่มีอยูแลว สําหรับลูกคาเดิม โดยกลยุทธจะใชใน
กรณีตอไปนี้ คือ เมื่อรายไดที่ไดรับจากสินคาในปจจุบันสามารถเพิ่มขึ้นได โดยเพิ่มผลิตภัณฑ
ใหมที่ไมสัมพันธกับสินคาเดิม เมื่อองคกรแขงขันอยูในอุตสาหกรรมที่ไมมีความเจริญเติบโต
หรืออยูในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูง ซึ่งชี้ถึงผลกําไรและผลตอบแทนของอุตสาหกรรมอยูใน
ระดับต่ํา เมื่อชองทางการจัดจําหนายในปจจุบันขององคกรการสามารถใชในการสรางตลาด
สินคาใหมจากลูกคาในปจจุบันได เมื่อสินคาใหมมีรูปแบบยอดขายเขาสูวงจรชีวิตผลิตภัณฑ
ใหมที่สามารถเพิ่มยอดขายไดดีกวาผลิตภัณฑเดิม
Conglomerate Diversification : เปนการสรางการเติบโตจากการมีสินคาหรือ
บริการใหมที่ไมเกี่ยวของกับสินคาหรือบริการที่มีอยูเลย ซึ่งจะสรางความไดเปรียบในลักษณะ
ของกลุมบริษัทที่ไมมีความสัมพันธกัน
1.2 กลยุทธคงตัว (Stability Strategies)
กลยุทธที่มุงรักษาอัตราการเติบโต สวนแบงการตลาด หรือตําแหนงทางการแขงขัน
ของบริษัทไว เนื่องจากสภาพของอุตสาหกรรมที่เริ่มตกต่ํา หรือมีคูแขงรายใหมที่เขมแข็งเขามา
ในตลาด หรือสภาวการณผันผวน
Leadership : กลยุทธการมุงเปนผูนําตลาดดวยการดึงดูดลูกคาจากคูแขงที่ออนแอ
เนื่องจากในสภาวะการตกต่ําของอุตสาหกรรมจะทําใหเฉพาะบริษทั ที่เปนผูนําตลาดเทานั้นที่
สามารถทํากําไรและอยูรอดได
Niche : กลยุทธการมุงสรางความแขงแกรงในบางตลาดที่มีความชํานาญและมี
ตําแหนงการแขงขันที่เขมแข็ง
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Harvest : กลยุทธการมุงทํากําไรระยะสั้น ไมลงทุนเพิ่ม ลดคาใชจายตางๆ ลง จะ
ช ว ยลดป ญ หาการมี ย อดขายที่ ล ดลง และในอนาคตอาจต อ งขายธุ ร กิ จ หรื อ ออกจาก
อุตสาหกรรมนี้
Quick Divest : กลยุทธการขายธุรกิจทิ้งอยางรวดเร็วในชวงตนเริ่มตกต่ําของ
อุตสาหกรรม
1.3 กลยุทธปรับเปลี่ยน (Renewal Strategies )
กลยุทธการปรับตัว ดวยการเปลี่ยนแปลงขนาดองคกร ลดตนทุน ปรับโครงสราง
ขายธุ ร กิ จ หรื อ ล ม ละลาย เป น กลยุ ท ธ ที่ใ ช ใ นสถานการณ ที่ ไ ม ดี เช น การไม ส ามารถบรรลุ
เปาหมายเชิงกลยุทธ เศรษฐกิจตกต่ํา และบริษัทก็มีฐานะทางการเงินไมดี
Retrenchment : กลยุทธเพื่อปรับเปลี่ยนเนื่องจากไมสามารถบรรลุเปาหมายเชิงกล
ยุทธ หรือประสิทธิภาพ/คุณภาพตกต่ํา เปนการปรับเปลี่ยนเพื่อเตรียมตัวแขงขันอีกครั้งหนึ่ง
เชน การทํา รีเอ็นจิเนียริ่ง (Re-engineering) องคกร หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
Turnaround : กลยุทธเพื่อพลิกสถานการณเลวรายของบริษัท โดยเฉพาะทางดาน
การเงิน จึงเปนการปรับเปลี่ยจํานวนมาก มีความรุนแรง ดวยการควบรวมกิจการ ปรับ
โครงสรางหนี้ ขายสินทรัพย ลดขนาดองคกร หรือเปลีย่ นผูนําองคกร
Divest : กลยุทธการขายบางสวนของบริษัท กรณีที่กลยุทธ Harvest หรือ
Turnaround ไมประสบความสําเร็จ
Liquidation : กลยุทธการเลิกกิจการดวยการขายสินทรัพยทั้งหมด หรือหยุดการ
ดําเนินงานทั้งหมด เพื่อหยุดการขาดทุนกอนที่จะลมละลาย
2. กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy)
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business-Level Strategy) คือ การผสมผสานและเชื่อมโยงกันของ
ขอตกลงและกิจกรรมในองคกร เพื่อสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความสามารถหลัก
ในตลาดใดตลาดหนึ่ง
Michael E. Porter กลาววาองคกรนั้นสามารถแขงขันใน 3 ลักษณะ คือผูนําดานตนทุน/
สรางความแตกตาง/การมุงเนน หรือที่เรียกวากลยุทธพื้นฐาน (Generic Strategies) ซึ่งแสดงได
ดังตารางที่ 7
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ความไดเปรียบเชิงการแขงขัน

ขอบเขตการแขงขัน

ตนทุน

ความเปนเอกลักษณ

ราคาถูก

ความแตกตาง

กลุมกวาง

Cost Leadership
ผูนําดานราคา

Differentiation
สรางความแตกตาง

กลุมแคบ

Cost Focus
ผูนําดานราคาเฉพาะกลุม

Focused Differentiation
สรางความแตกตางเฉพาะกลุม

จากตารางที่ 7 สามารถอธิบายไดดังนี้
2.1 กลยุทธผูนําดานตนทุน (Cost Leadership Strategy)
กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยตนทุนการดําเนินงานที่ต่ํากวา
ภายใตความเสี่ยงเทากัน ประโยชนจากการผลิตแบบมีมาตรฐานและจํานวนมาก economies
of scale และ experience curve effects
2.2 กลยุทธความแตกตาง (Differentiation Strategy)
กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยความแตกตางของสินคาหรือ
บริการ กลยุทธการสรางความแตกตางมักใชการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือสําคัญในการสราง
ความแตกตาง ไมวาจะเปนการวิจัยเพื่อหาความตองการของผูบริโภค หรือการพัฒนาสินคาใหม
2.3 กลยุทธแบบมุงเนน (Focus)
กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันดวยการเนนความชํานาญในบาง
เรื่อง (Specialize in some way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เชน กลุมลูกคาเฉพาะ
สินคาเฉพาะหรือพื้นที่บางพื้นที่ องคกรสามารถสรางคุณคาดวยการผสมผสานการมุงเนนกับ
การสรางความแตกตางหรือการเปนผูนําดานตนทุน
3. กลยุทธระดับปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน (Functional Strategy)
กลยุทธระดับปฏิบัติงานหรือดําเนินงาน เปนกลยุทธที่มุงเนนการใชทรัพยากรขององคกร
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตขอจํากัดของกลยุทธระดับบริษัท และระดับธุรกิจโดยมีหนวย งาน
ตามหนาที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธระดับหนาที่เพื่อใหมีการดําเนินงานตาม
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กลยุทธระดับธุรกิจที่กําหนดไวใหบรรลุวัตถุประสงค สามารถจําแนกกลยุทธออกเปน 5 แบบ
ไดแก
1. กลยุทธการวิจัยและพัฒนา (Research & Development Strategy)
2. กลยุทธทางการปฏิบัติ (Operations Strategy)
3. กลยุทธทางการเงิน (Financial Strategy)
4. กลยุทธทางการตลาด (Marketing Strategy)
5. กลยุทธทางทรัพยากรมนุษย (Human Resource Strategy)

งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เฉลิมชัย ใยนิรัตน (2548) ศึกษาความพึงพอใจของลูกคาผูใชบริการทางดานการคา
ระหวางประเทศ ของฝายการคาตางประเทศ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
ในดานระบบงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน ดานการใหบริการของบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางทั้ง 190 บริษัทประเภทธุรกิจ เปนประเภทอุตสาหกรรม 96
บริษัท พาณิชยกรรม 54 บริษัท ธุรกิจเกษตรกรรม 30 บริษัท ธุรกิจบริการ 6 บริษัท และ
กอสราง 4 บริษัท สวนใหญบริษัทมีทุนจดทุเบียน ระหวาง 51-200 ลานบาท โดยมีจํานวน 71
บริษัท ระยะเวลาในการเปนลูกคากับธนาคารจะมากกวา 5 ปขึ้นไป และประเภทธุรกรรมดาน
ตางประเทศที่ใชบริการจะเปนดานบริการสินคาเขามากที่สุด จํานวน 83 บริษัท สวนในดาน
ความถึงพอใจของลูกคาผูใชบริการทางดานการคาตางประเทศ ของฝายการคาตางประเทศ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ พบวาดานระบบงานหรือวิธีการปฏิบัติงาน
ลูกคามีความพึงพอใจในเรื่องความรวดเร็วในการใหบริการมากที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.20 ขั้นตอน
การใหบริการไมยุงยากหรือซับซอนมีความพึงพอใจนอยที่สุด มีคาเฉลี่ย 3.09 ดานบุคลากร มี
ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องกิริยามารยาทดี การพูดจาสุภาพ มีคาเฉลี่ย 3.21 จํานวน
พนักงานที่ใหบริการ ณ จุดบริการเพียงพอ นอยที่สุดมีคาเฉลี่ย 2.72 ดานสภาพแวดลอม
มีความพึงพอใจสูงสุดในความสะอาดของสถานที่และความเปนระเบียบมีคาเฉลี่ย 3.15 บริเวณ
ที่จอดรถของธนาคารมีเพียงพอนอยที่สุดมีคาเฉลี่ย 2.32
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บทที่ 3

ระเบียบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา

ในการศึกษาคนควาดวยตนเอง เรื่องการศึกษาปญหาและการกําหนดกลยุทธเพื่อการ
แขงขันในการใหบริการ กรณีศึกษาศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ผูศึกษาไดทําการศึกษา
ขอมูลทางดานทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการรวบรวมขอมูลในดานการดําเนินงาน
ปริมาณธุรกิจ รายไดและขอมูลจากแหลงที่มาตางๆ รวมทั้งขอมูลของคูแขง และขอมูลภายใน
ขององคกรที่มีผลกระทบตอการพัฒนา นอกจากนี้ยังทําการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary
Data)
โดยวิธีการสัมภาษณผูบริหารและลูกคาที่ลดปริมาณการทํ าธุรกรรมดานการคา
ตางประเทศ
ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา

1.ศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
โดยการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับการดําเนินงาน
รวมทั้งเอกสารอางอิง เว็บไซต และสื่อสิ่งพิมพ
2.ศึกษาขอมูลปฐมภูมิดว ยวิธีการสัมภาษณผูบริหารและลูกคาที่ลดปริมาณการทําธุรกรรม
ดานการคาตางประเทศ
3. นําขอมูลการวิเคราะหทไี่ ด มาทําการกําหนดกลยุทธ โดยการใชเครื่องมือทางกลยุทธ
4. เสนอแนวทางการแกไขปญหาเชิงกลยุทธที่เหมาะสม

3.1 แนวทางการศึกษา

1. การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Study)
วิธีการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ โดยมีการศึกษาดังนี้
1.1 รวบรวมขอมูลในดานปริมาณธุรกิจ รายได ของแตละผลิตภัณฑตั้งแตป 2549-2551
เพื่อดูอัตราการเติบโต
1.2 ศึกษางานวิจัย เอกสาร บทความ รายงาน ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจนําเขาและการ
สงออก สถานการณปจจุบันและแนวโนมการนําเขาและสงออกในอนาคต
1.3 วิเคราะหสภาพแวดลอมการแขงขันของอุตสาหกรรม Five Forces Model เพื่อทราบ
แรงกดดันทั้ง 5 ประการจากการแขงขันในอุตสาหกรรม
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2. การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Study)
วิธีการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ โดยมีการศึกษาดังนี้
2.1 การสัมภาษณผูบริหาร เกี่ยวกับปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในศูนยธรุ กิจตางประเทศ
สาขา XYZ ในดานสภาพการในการแขงขันในปจจุบัน ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และ
การหาแนวทางแกไข
2.2 การสัมภาษณลูกคาที่ลดปริมาณการทําธุรกรรมดานการคาตางประเทศ เพื่อนํามา
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหาการลดปริมาณการทําธุรกรรม

3. การวิเคราะหขอมูล ใชเครื่องมือในการวิเคราะหดังนี้
3.1 การวิเคราะหสาเหตุของปญหา ดวยเครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล (Cause and
Effect Diagram)
3.2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธนาคารพาณิชย (External
Environmental Analysis)
3.3 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ภายนอก และภายใน (SWOT Analysis)
3.4 การประเมินเพื่อหาแนวทางการกําหนดกลยุทธ โดยการใชเครื่องมือวิเคราะหดังนี้
• เครื่องมือวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก External Factor Evaluation
(EFE) Matrix
• เครื่องมือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน Internal Factor Evaluation
(IFE) Matrix
• TOWS Matrix
4.การตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกไขปญหา
เมื่อไดทางเลือกของกลยุทธจากการวิเคราะห EFE IFE และTOWS Matrix แลวนั้น ทาง
ผูศึกษาไดใชวิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting factors decision) เพื่อเปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธใหเหมาะสมที่สุดในการนํามาแกปญหาที่เกิดขึ้นกับองคการ

3.2 ผลการศึกษาวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวยการวิเคราะหขอมูล 2 สวน คือ การวิเคราะหขอมูล
ปฐมภูมิ และการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ดังนี้
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3.2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ
ประกอบดวยขอมูลจากแหลงขอมูล ไดแก การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธนาคาร
จากนั้นนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหเชิงกลยุทธ โดยอาศัยกรอบแนวคิด ทฤษฎีการ
วิเคราะหโดยใช การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces
Analysis) การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก และภายใน (SWOT Analysis) และการ
ประมวลผลการวิเคราะหโดย TOWS Matrixดังนี้
การศึกษาขอมูลภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย

แผนภาพที่ 7 แสดงเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม 2551
จากข อ มู ล สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ พบว า
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสสามป 2551 ขยายตัวรอยละ 4.0 ชะลอลงตอเนื่องจากรอยละ 6.0 ใน
ไตรมาสแรก และรอยละ 5.3 ในไตรมาสสอง จากอุปสงคภายในประเทศและการสงออกชะลอตัว
ลง รวมสามไตรมาสเศรษฐกิจ ขยายตัวรอยละ 5.1 ซึ่งนับวาภาพรวมยังอยูในเกณฑดีและจะ
ชวยรองรับแรงกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ซบเซาในระยะตอไป
สถานการณในไตรมาสสาม ดานการใชจายของครัวเรือนขยายตัวไดตอเนื่อง เทากับครึ่ง
แรกของป2551 แตการใชจายลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงมากมูลคาการสงออกยังขยายตัวสูง
แตมีสัญญาณชะลอตัวลงในปริมาณการสงออก สวนดานการผลิตชะลอตัวอยางเห็นไดชัดเจน
ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ อยางไรก็ตามภาคเกษตรกรรมยังคงขยายตัวอยางตอเนื่อง

34

ลิข
สิท
ธิ์ ม
ห
Co าวิท
pyr
ย
า
i
All ght ลัยห
rig @b อก
hts y U าร
res TC ค้าไ
erv C
ทย
ed

ในไตรมาสสามปริมาณการสงออกสินคาเพิ่มขึ้นรอยละ 9.0 ชะลอจากไตรมาสที่ผานมาที่
ขยายตัวรอยละ 9.8 ในขณะที่รายรับบริการชะลอตัวลงจากการลดลงของจํานวนนักทองเที่ยว
ปจจัยที่ทําใหมูลคาการสงออกยังขยายตัวไดดี คือ อุปสงคในสินคาเกษตรในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น
ประกอบกับราคาสินคาเกษตรที่สําคัญยังเพิ่มขึ้นสูง (ขาว มันสําปะหลัง และยางพารา) ในขณะที่
ปริมาณและราคาสงออกสินคาอุตสาหกรรมยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยรวมมูลคาการสงออก
สินคาและบริการเพิ่มขึ้นรอยละ 22.5 เรงตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 16.6 ในไตรมาสสองกลุม
สินคาที่มูลคาการสงออกยังขยายตัวสูงในไตรมาสสาม ประกอบดวย สินคาเกษตร เชน ขาว
(เพิ่มขึ้นรอยละ 129.3) ยางพารา (เพิ่มขึ้นรอยละ 44.4) มันสําปะหลัง (เพิ่มขึ้นรอยละ 20.6)
สินคาประมง เพิ่มขึ้นรอยละ 11.3 จากที่หดตัวรอยละ 1.4 ในไตรมาสที่สองเปนการเพิ่มขึ้นของ
การสงออกกุงสดและแชแข็ง( เพิ่ม ขึ้นรอยละ 10.3) สวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
รอยละ 20.4 เรงตัวขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 13.0 ในไตรมาสที่ผานมา เปนการเพิ่มขึ้นของ
มูลคาการสงออกเครื่องใชไฟฟา (เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 จากที่หดตัวรอยละ 0.4 ในไตรมาสสอง)
อาหารกระปอง (เพิ่มขึ้นรอยละ 40.8 เรงตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 34.1 ในไตรมาสทีสอง)
ผลิตภัณฑยาง(เพิ่มขึ้นรอยละ 23.4 เรงตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ14.8 ในไตรมาสที่สอง)
ยานพาหนะและชิ้นสวน(เพิ่มขึ้นรอยละ 39.3 เรงตัวขึ้นจากที่เพิ่มขึ้นรอยละ 3.3ในไตรมาสที่
สอง) ขณะเดียวกันมูลคาการสงออกที่มีสัญญาณการหดตัวตอเนื่อง คือ เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน
(หดตัวรอยละ 5.0 จากที่หดตัวรอยละ 12.8 ในไตรมาสที่สอง)

ตารางที่ 8 แสดงสัดสวนการสงออกไปยังตลาดตางๆ
การสงออก ไปยังตลาดหลักมีการขยายตัวไดดี ในไตรมาสที่สามการสงออกไปยังตลาด
หลัก ทั้งสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน เพิ่มขึ้นรอยละ 12.0 และ 23.6ตามลําดับ ซึ่งเปนการขยายตัว
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จากฐานการสงออกที่ต่ํากวาแนวโนมปกติในชวงเดียวกันของปที่ผานมา ตลาดอาเซียน (5) และ
สหภาพยุโรปเพิ่มขึ้นรอยละ 31.7 และ9.9 ตามลําดับ การสงออกไปตลาดอื่นๆ ที่ยังขยายตัวได
ดี คือ เกาหลีใต อินเดีย และตะวันออกกลาง ในขณะที่การสงออกไปจีน และฮองกงเริ่ม
ชะลอตัวลง เนื่องจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีน

แผนภาพที่ 8 แสดงการชะลอตัวของการสงออกในป 2545 - 2551

การสงออก : มูลคาการสงออกยังขยายตัวสูงแตมีสัญญาณการชะลอลงใน
ปริมาณการสงออก
ในไตรมาสที่สามของป 2551 การสงออกยังขยายตัวไดดีทั้งดานปริมาณและราคา จึงมีผล
ใหมูลคาการสงออกในรูปเงินดอลลาร สรอ. ขยายตัวสูงรอยละ 25.5 โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก
ดานความตองการสินคาเกษตรในตลาดโลกที่ยังเพิ่มขึ้นสงผลใหราคาสินคาเกษตรยังเพิ่มขึ้นสูง
และการสงออกสินคาไปยังกลุมประเทศตลาดใหม และเอเชียที่เปนผลจากการสั่งซื้อลวงหนา
ในชวงปลายไตรมาสสอง ในไตรมาสสามราคาสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ 15.0 และปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 9.1 เมื่อคิดในรูปเงินบาท มูลคาสงออกในไตรมาสที่สามขยายตัวรอยละ 24.8อยางไรก็
ตาม เริ่มมีสัญญาณการสงออกที่ชะลอตัวชัดเจนมากขึ้น เห็นไดจากปริมาณสงออกชะลอลงมาก
ในชวงเดือนสิงหาคมและกันยายน โดยปริมาณสงออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงรอยละ 2.6 ชะลอตัวลง
มากเมื่อเทียบกับที่ปริมาณการสงออกที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 14.1ในชวง 7 เดือนแรกของป
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ตารางที่ 9 แสดงการสงออกสินคาเกษตรที่สําคัญ

สินคาเกษตร: ราคาสงออกยังเพิ่มขึ้นมากมีผลใหมูลคาการสงออกเพิ่มขึ้นสูง
ในไตรมาสที่สามมูลคาการสงออกสินคาเกษตรขยายตัวรอยละ 66.1 โดยราคาเรงตัว
เพิ่มขึ้นตอเนื่องรอยละ 56.8
จากราคาสินคาเกษตรสงออกสําคัญที่ยังเพิ่มขึ้นสูง
ไดแก
ขาว มันสําปะหลัง และยางพารา แตปริมาณการสงออกสินคาเกษตรโดยรวมชะลอตัวลง โดย
เพิ่มขึ้นรอยละ 5.8 ชะลอตัวลงตอเนื่องจากครึ่งแรกของป ทั้งนี้ปริมาณสงออกมันสําปะหลังลดลง
ในภาวะที่ปริมาณการผลิตภายในประเทศลดลง สําหรับปริมาณการสงออกขาวและยางพารา
ชะลอตัวลง โดยความตองการยางพาราจากจีนซึ่งเปนตลาดสงออกรายใหญชะลอลงเนื่องจาก
อุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตภายในประเทศชะลอตัวลงมากและมีการระบายสต็อกออกสูตลาด
สินคาอุตสาหกรรม: มูลคาการสงออกยังขยายตัวไดดี
โดยราคาสงออกสินคาอุตสาหกรรมยังเพิ่มขึ้นตอเนื่องรอยละ 10.7 และปริมาณเพิ่มขึ้น
รอยละ 10.8 ทําใหมูลคาการสงออกสินคาอุตสาหกรรมไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นรอยละ 22.7 สินคา
อุตสาหกรรมที่ยังคงมีมูลคาสงออกเพิ่มขึ้น ไดแก รถยนตอุปกรณและสวนประกอบผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ผลิตภัณฑยาง เคมีภัณฑ สําหรับสินคาที่ชะลอตัวลง ไดแก คอมพิวเตอรและ
สวนประกอบอัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดและผลิตภัณฑพลาสติกสําหรับสินคาสงออกที่ลดลง
ไดแก แผงวงจรไฟฟาเครื่องจักรกลและสวนประกอบ เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ ซึ่ง
เปนสินคาที่มีสัดสวนการสงออกสูง
แตอยางไรก็ตามการสงออกในไตรมาสสามเปนผลของการสั่งซื้อในชวงกอนหนาซึ่งเปน
ชวงที่เศรษฐกิจโลกยังไมไดเขาสูชวงวิกฤตและผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจจริงยังไมชัดเจน
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แผนภาพที่ 9 แสดงราคา ปริมาณ และมูลคาการนําเขา Q3/51

การนําเขา: เรงตัวขึ้นโดยเฉพาะในกลุม สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป
ในไตรมาสที่สามของป 2551 มูลคาการนําเขาในรูปเงินดอลลารสหรัฐ เพิ่มขึ้นรอยละ 39.1
เรงตัวขึ้นจากที่ขยายตัวรอยละ 29.3 ในไตรมาสที่สอง โดยการนําเขาเรงตัวขึ้นในทุกหมวด
สินคา โดยเฉพาะหมวดสินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปซึ่งเปนการนําเขาเพิ่มขึ้นตามการสงออกที่
ยังขยายตัวไดดี ประกอบกับมีการคาดการณวาคาเงินบาทจะออนลงและมีผลใหราคานําเขาสูง
การนําเขาสินคาเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่นเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันที่ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือน
กรกฎาคมเปนสําคัญ
ทั้งนี้ปริมาณนําเขาสินคารวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 19.8 เรงตัวขึ้นมากจากที่ขยายตัวรอย
ละ 9.9 ในไตรมาสที่สองที่ผานมาขณะที่ราคานําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 16.0 ชะลอตัวลงเนื่องจาก
ราคาน้ํามันที่ชะลอตัวลงมากในเดือนสิงหาคม-กันยายนเปนสําคัญ และเมื่อคิดในรูปเงินบาท
มูลคานําเขาขยายตัวรอยละ 38.3 ราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 15.3 อยางไรก็ตามจะเห็นวาการขยายตัว
สูงของการนําเขาในป 2551 เปนการนําเขาเพิ่มขึ้นภายหลังจากที่ชะลอการนําเขาในป 2550 ที่
ผานมา
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แผนภาพที่ 10 แสดงมูลคาการนําเขาสินคาอุปโภค บริโภค วัตถุดิบ เชื้อเพลิง
และน้ํามันหลอลื่น สินคาทุน ป 2544 - 2551

สินคาทุน: ปริมาณการนําเขาเพิ่มขึ้น
ในไตรมาสสามมูลคาการนําเขาสินคาทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 21.1 เรงตัวขึ้นจากที่ขยายตัวรอย
ละ 17.3 ในไตรมาสที่สอง โดยสินคาที่นําเขาเพิ่มขึ้น ไดแก เครื่องจักรกลและชิ้นสวนที่ใชในภาค
เกษตร และยานพาหนะและอุปกรณขนสง อยางไรก็ตามการนําเขาสินคาทุนในชวงไตรมาสนี้มี
ความผันผวนคอนขางมาก สวนหนึ่งเนื่องจากเปนผลจากฐานการนําเขาที่ผันผวนมากในป
2550 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและสถานการณภายในประเทศมีความไม
แนนอน ภาคธุรกิจจึงรอดูสถานการณและปรับเปลี่ยนกลยุทธ ทั้งนี้ปริมาณการนําเขาในไตรมาส
ที่สามขยายตัวรอยละ 15.9 และราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5
สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป:
มูลคาการนําเขาขยายตัวรอยละ 37.4 เรงตัวขึ้นมากจากที่ขยายตัวรอยละ 27.9 ใน
ไตรมาสที่สอง โดยที่มูลคาการนําเขาเหล็กและทองคําเพิ่มขึ้นมาก จากราคาเหล็กที่ปรับตัว
สูงขึ้นตอเนื่อง ทําใหผูนําเขาคาดการณวาราคาจะสูงขึ้นอีก จึงนําเขาเหล็กเพื่อสะสมสต็อก
สําหรับการนําเขาทองคําเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากราคาทองคําที่เริ่มออนตัวลง ทําใหมีความตองการ
ซื้อทองคําเพื่อลงทุนและเก็งกําไรเปนจํานวนมาก ในไตรมาสสามปริมาณการนําเขาสินคา
วัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูปขยายตัวรอยละ 21.8 และราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 12.8
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สินคาเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น:
มูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 60.0 เรงตัวขึ้นจากไตรมาสที่สองที่ขยายตัวรอยละ 51.2
(จากราคาที่เพิ่มขึ้นรอยละ 44.5และปริมาณเพิ่มขึ้นรอยละ 9.8) สําหรับในไตรมาสสามนี้ปริมาณ
การนําเขาน้ํามันดิบลดลงรอยละ 10.2 แตราคาเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 78.6
สินคาอุปโภคบริโภค:
มูลคาการนําเขาขยายตัวรอยละ33.1 ทั้งนี้เนื่องจากคาเงินบาทโดยเฉลี่ยที่แข็งคาขึ้นกวา
ในปที่แลว ยังจูงใจใหผูบริโภคในกลุมที่มีอํานาจซื้อสูงจับจายใชสอยตอเนื่อง โดยสินคาที่นําเขา
เพิ่มขึ้นมากไดแก เครื่องใชไฟฟาในบาน นาฬิกาและสวนประกอบนมและผลิตภัณฑนม
เครื่องประดับอัญมณี เลนซแวนตาและสวนประกอบ ทั้งนี้ปริมาณขยายตัวรอยละ29.7 แลราคา
เพิ่มขึ้นรอยละ 2.6รวม 9 เดือนแรกของป มูลคาการนํา เขาในรูปเงินดอลลารสหรัฐเพิ่มขึ้นรอย
ละ 34.5 จากปริมาณที่เพิ่มขึ้นรอยละ 15.5 และราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 16.4 เมื่อคิดในรูปเงินบาท
มูลคานําเขาขยายตัวรอยละ 27.4 และราคาเพิ่มขึ้นรอยละ 10.1 โดยมูลคาการนําเขาสินคาทุน
สินคาวัตถุดิบและกึ่งสําเร็จรูป สินคาเชื้อเพลิง และสินคาอุปโภคบริโภค เพิ่มขึ้นรอยละ 25.3
30.6 59.4 และ 34.2ตามลําดับ
ในไตรมาสสุดทายของปเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมชะลอตัวตอเนื่อง เนื่องจากผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจโลกซบเซาตอการสงออกและการทองเที่ยวที่คาดวาจะมีความชัดเจนมากขึ้น
ในขณะที่อุปสงคภายในประเทศยังอยูในชวงของการชะลอตัวอยางไรก็ตามมีปจจัยสนับสนุนที่จะ
ชวยใหเศรษฐกิจสามารถขยายตัวไดตอไปในไตรมาสสุดทายของป ไดแก การดําเนินมาตรการ
ของภาครัฐเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ ราคาน้ํามันและราคาวัตถุดิบลดลง และอัตราเงินเฟอมีแนวโนม
ลดลง รวมทั้งการดําเนินนโยบายการเงินที่ผอนคลายมากขึ้น
การศึกษาขอมูลสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
แนวโนมสินเชื่อเอสเอ็มอีป 51 เติบโตในลักษณะที่ระมัดระวัง
ถึงแมวาในไตรมาส
3/2550 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จะเปดเผยอัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่ 4.9% สูงกวา 4.3% ในไตรมาสกอนหนา ซึ่งสวนหนึ่งเปนผลจาก
การฟนตัวของการใชจายและลงทุนของภาคเอกชนในประเทศ แตสําหรับสถานการณธุรกิจเอส
เอ็มอีนั้น อาจกลาวไดวายังไมเห็นสัญญาณการฟนตัวที่ชัดเจน ดังจะเห็นไดจากดัชนีความ
เชื่อมั่นของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) รวมถึงสินเชื่อเอสเอ็มอีที่
ธนาคารพาณิชยไทยที่ยังไมไดปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นในไตรมาส 3/2550
ทั้งนี้ ในป 2551 แมเศรษฐกิจไทยอาจมีแนวโนมการขยายตัวที่สูงขึ้นกวาเดิม หาก
สถานการณทางการเมืองที่ไมชัดเจน สามารถคลี่คลายลงหลังจากการจัดตั้งรัฐบาลใหม แตก็ยัง
มีปจจัยเสี่ยงที่ตองติดตามอีกหลายประการ ซึ่งอาจทําใหการเติบโตของสินเชื่อดังกลาวยัง
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ดําเนินไปในลักษณะที่คอนขางระมัดระวังตอเนื่องจากป 2550 โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยไดสรุป
ประเด็นสําคัญตางๆ ดังนี้
สถานการณธุรกิจเอสเอ็มอีในชวงที่ผานมา ... ยังไมฟนตัวชัดเจน
จากดัชนีความเชื่อมั่นผูประกอบการภาคการคาและบริการ (Trade & Service Sentiment
Index : TSSI) ซึ่งใชชี้วัดความเชื่อมั่นของผูประกอบการเอสเอ็มอีในภาคการคาและบริการนั้น
พบวา ดัชนีดังกลาวในไตรมาส 3/2550 อยูที่ระดับ 42.3 ซึ่งลดลงอยางตอเนื่องจาก 44.2 ใน
ไตรมาส 2/2550 และ 46.4 ในไตรมาส 1/2550 ตามองคประกอบที่ปรับตัวลดลงทุกประเภท ไม
วาจะเปนดัชนีกําไร ดัชนียอดจําหนาย ดัชนีการลงทุน และดัชนีการจางงาน ขณะที่ดัชนีตนทุน
เริ่มเพิ่มขึ้นในไตรมาส 3/2550 ในทํานองเดียวกัน ดัชนีความเชื่อมั่นคาดการณในอีก 3 เดือน
ขางหนา ก็ชะลอตัวลงเชนกันจาก 48.7 ในไตรมาส 1/2550 มาที่ 46.9 ในไตรมาส 2/2550 และ
46.4 ในไตรมาส 3/2550 สวนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ของธุรกิจเอสเอ็มอี (นอก
ภาคเกษตร) นั้น ขอมูลในป 2549 เติบโต 4.8% เทากับของป 2548 แตนอยกวาอัตราการ
เติบโตของจีดีพีทั้งประเทศที่ 5.0% ขณะที่ขอมูลที่มีการเผยแพรลาสุดในไตรมาส 1/2550 นั้น
พบวาจีดีพีของธุรกิจเอสเอ็มอีดังกลาว ขยายตัวที่ 3.3% ต่ํากวาอัตราการเติบโตของประเทศที่
4.3% สําหรับไตรมาสที่เหลือของป 2550 นั้น คาดวาจีดีพีของเอสเอ็มอีในชวงสองไตรมาส
สุดทายของป (ครึ่งปหลัง) นาจะขยายตัวสูงกวาในชวงไตรมาสแรก และชวงครึ่งปแรก ตาม
สถานการณการใชจายและลงทุนในประเทศที่เริ่มมีสัญญาณบวกมากขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาอัตราการเติบโตสําหรับทั้งป 2550 ศูนยวิจัยกสิกรไทยประเมินวา จีดีพีของเอสเอ็มอี
นาจะชะลอลงจาก 4.8% ในป 2549 สอดคลองกับภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้ง
ประเทศที่คาดการณวาจะเติบโตประมาณ 4.5% ต่ํากวาของป 2549 ที่ 5.0% สินเชื่อเอสเอ็มอี
ของธนาคารพาณิชยไทย 9 เดือนแรกป 2550 ชะลอตัวลง สวนทางกับภาวะการแขงขันที่ยังคง
รุนแรง
จากการประมาณของศูนยวิจัยกสิกรไทย
สินเชื่อเอสเอ็มอีของระบบธนาคาร
พาณิชยไทย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2550 ขยายตัว 6.3% จากชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งแมจะ
เปนอัตราที่สูงขึ้นจาก 5.7% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2550 แตก็ต่ํากวา 8.7% ณ สิ้นป 2549 โดย
การขยายสินเชื่อเอสเอ็มอีที่ชะลอตัวลงดังกลาว คาดวาจะมีสาเหตุตางๆ ดังนี้
การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบตอผลกําไรของธุรกิจเอสเอ็ม
อีแล ว
ยังจะเปน ปจจั ยลบต อเนื่องมายังความตอ งการสิ นเชื่อใหมเ พื่อขยายธุ รกิจของ
ผูประกอบการเอสเอ็มอีดวย อยางไรก็ตาม ความตองการสินเชื่อหมุนเวียน
หรือสินเชื่อ
รีไฟแนนซ (Refinance) นาจะมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง
ซึ่งสงผลกระทบตอสภาพคลองของธุรกิจเอสเอ็มอีมากขึ้น
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ธนาคารพาณิชยเพิ่มความระมัดระวังในการปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้น โดยการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจ สงผลใหธนาคารพาณิชยที่ปลอยสินเชื่อใหธุรกิจเอสเอ็มอีเผชิญความเสี่ยงจากปญหา
หนี้ดอยคุณภาพมากขึ้นในชวงที่ผานมา ทั้งปญหาเอ็นพีแอลไหลยอนกลับ (NPL Re-entry) และ
เอ็นพีแอลรายใหม ดังนั้น จึงนํามาสูการเพิ่มความเขมงวดในการปลอยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ จากการสอบถามของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา ลูกคาเอสเอ็มอีขนาดกลางมัก
ประสบปญหาดานความสามารถในการจายชําระหนี้มากกวาลูกคาเอสเอ็มอีขนาดเล็กและขนาด
ยอม โดยคาดวาจะมีเหตุผลสืบเนื่องจากการที่ลูกคาเอสเอ็มอีขนาดกลางมีความคลองตัวในการ
ปรับกลยุทธทางธุรกิจและการผลิตใหรับมือกับสภาวะแวดลอมทางการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไป
ไดยากกวาลูกคาเอสเอ็มอีที่มีขนาดเล็กกวา เพราะมีปริมาณเงินลงทุนตั้งตนสูงกวา
อยางไรก็ตาม ในภาวะเชนนี้ การแขงขันระหวางธนาคารพาณิชย กลับไมไดลดความ
รุนแรงลง เนื่องจากธนาคารพาณิชยแตละแหง มีความจําเปนที่ตองเรงขยายสินเชื่อ เพื่อใหได
ตามเปาหมายที่กําหนดไวตั้งแตตนป ขณะเดียวกัน ก็ตองรักษาความสามารถในการทํากําไร ซึ่ง
ถูกกดดันจากรายรับที่ลดลงตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินและอัตราดอกเบี้ยเงินให
กูยืมในชวงระหวางป ตลอดจน การทยอยรับรูตนทุนดอกเบี้ยจายจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําในป 2549 ดังนั้น ธนาคารพาณิชยจึงตางใชทั้งกลยุทธการแขงขันดานราคา
(สําหรับกลุมลูกคาศักยภาพ หรือที่นิยมเรียกกวากลุม “ครีม”) และดานที่ไมใชราคา เชน ความ
รวดเร็วในการอนุมัติสินเชื่อ การยกระดับคุณภาพการใหบริการ การพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
คุณลักษณะเฉพาะเจาะจงมากขึ้น รวมทั้ง การจัดรายการสงเสริมการขายในพื้นที่ตางๆ อยาง
ตอเนื่อง ในขณะเดียวกัน เนื่องจากลูกคาที่ประสบปญหาสภาพคลอง มีความตองการใชเงินจาก
ธนาคารพาณิชยคอนขางเร็ว ขณะที่ ธนาคารพาณิชยกลับเพิ่มความระมัดระวังในการตรวจสอบ
ประวัติการชําระหนี้ของลูกหนี้ หรือธนาคารพาณิชยบางแหงมีการปรับเงื่อนไขสินเชื่อ หลังจากมี
การปรับโครงสรางธุรกิจ ดังนั้น จึงทําใหลูกคากลุมนี้มีความภักดีตอธนาคาร (Brand Loyalty)
ลดลง หรือเลือกที่จะโยกยายการขอสินเชื่อไปสูธนาคารที่สามารถใหบริการดังกลาวไดรวดเร็ว
และในเงื่อนไขที่ดีกวา
สําหรับในป 2551 คาดวาธนาคารพาณิชยจะใหความสําคัญกับการขยายสินเชื่อเอสเอ็มอี
มากขึ้นจากป 2550 เนื่องจาก
ประการแรก หากการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหมผานพนไปดวยดี และเปนที่
ยอมรับในวงกวาง ความตองการสินเชื่อเอสเอ็มอีจะไดรับแรงหนุนจากการฟนตัวของการบริโภค
และการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งนาจะทําใหเศรษฐกิจไทยเติบโตในกรอบที่สูงขึ้นจาก 4.5% ในป
2550 มาที่ 4.5-6.0% ในป 2551
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ประการที่สอง ธปท.กําหนดใหธนาคารพาณิชยนําสงการคํานวณเงินกองทุนตาม
หลักเกณฑ Basel II ควบคูกับหลักเกณฑ Basel I ที่ใชอยูในปจจุบัน (Parallel Run) เปน
ระยะเวลาหนึ่งป กอนที่จะบังคับใชจริงในชวงสิ้นป 2551 ทั้งนี้ ภายใต Basel II การปลอย
สินเชื่อเอสเอ็มอีจะมีน้ําหนักความเสี่ยงเครดิตที่ลดลงจากเดิมที่ 100% มาที่ 75% หรืออีกนัย
หนึ่งคือ การปลอยสินเชื่อเอสเอ็มอีจะ “กิน” เงินกองทุนนอยลงกวาเดิม ทําใหธนาคารพาณิชยมี
เงินกองทุนเหลือไปปลอยสินเชื่อเพิ่มเติมไดมากขึ้น
โดยธนาคารพาณิชยที่มีพอรตลูกคา
เอสเอ็มอีจํานวนมาก จะไดรับประโยชนจากเกณฑ Basel II มากกวา
ขณะเดียวกัน การปรับน้ําหนักพอรตสินเชื่อโดยลดการพึ่งพิงลูกคาธุรกิจรายใหญลง จะ
ชวยทําใหพอรตสินเชื่อในภาพรวมมีความเสี่ยงดานการกระจุกตัวของสินเชื่อ (Concentration
Risk) ลดลงดวย
ประการที่สาม สินเชื่อเอสเอ็มอี ยังคงใหอัตราผลตอบแทนสูงกวาสินเชื่อรายใหญและ
สินเชื่อรายยอยบางประเภท อีกทั้งสรางรายไดคาธรรมเนียมในระดับสูง เนื่องจากลูกคากลุมนี้
โดยเฉพาะลูกคาขนาดเล็ก มีขอจํากัดในการเขาถึงบริการสินเชื่อ กอปรกับปริมาณธุรกรรมทาง
การเงินยังไมมากนัก จึงทําใหมักมีธนาคารพาณิชยหลัก (Main Bank) เพียง 1-3 แหง ดังนั้น จึง
ไมคอยมีอํานาจในการตอรองราคามากนัก ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนของสินเชื่อเอสเอ็มอีที่อยูใน
ระดับสูงดังกลาว ชวยทําใหธนาคารพาณิชยสามารถรักษาสวนตางอัตราดอกเบี้ย ในภาวะที่เริ่ม
มีกระแสการปรับขึ้ นอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจําของธนาคารพาณิช ย ไทยตั้ งแตชว งกลาง
ไตรมาส 3/2550 ที่ผานมา อันจะเพิ่มตนทุนดอกเบี้ยจายและกดดันสวนตางอัตราดอกเบี้ยใน
ระยะถัดไป
ดวยเหตุผลตางๆ ดังกลาวขางตน ศูนยวิจัยกสิกรไทยจึงคาดการณวา สินเชื่อ
เอสเอ็มอีของระบบธนาคารพาณิชยไทย จึงนาจะมีอัตราการเติบโตประมาณ 8.0-10.0% เทียบ
กับประมาณ 6.0-8.0% ในป 2550 และ 6.3% ที่ทําได ณ สิ้นเดือนกันยายน 2550 ที่ผานมา
อยางไรก็ตาม ปจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจอาจสงผลกระทบตอสินเชื่อเอสเอ็มอีและคุณภาพหนี้
ถึงแมวาแนวโนมเศรษฐกิจไทยในป 2551 อาจสดใสขึ้น เมื่อปญหาความไมแนนอนทาง
การเมืองคลี่คลายลง แตเศรษฐกิจไทยก็ยังเผชิญความเสี่ยงอีกหลากหลายดาน เชน ความผัน
ผวนของเศรษฐกิจโลกจากปญหาความออนแอในตลาดอสังหาริมทรัพยของสหรัฐฯ ราคาน้ํามัน
ที่ยังทรงตัวอยูในระดับสูง อัตราเงินเฟอที่มีทิศทางเรงขึ้นตามการทยอยปรับเพิ่มราคาสินคาและ
บริการ รวมถึง การที่อัตราดอกเบี้ยในประเทศถึงจุดต่ําสุดแลวและเตรียมเขาสูชวงวัฏจักร
ดอกเบี้ยขาขึ้น
ดังนั้น เชื่อวาธนาคารพาณิชยจะยังคงใชความระมัดระวังในการขยายสินเชื่อใหกับลูกคา
กลุมนี้ตอไปในป 2551 ขณะที่คงจะตองหาจุดสมดุลระหวางการเรงปลอยสินเชื่อเพื่อใหไดตาม
เปาหมายและเพื่อผลตอบแทน กับความเสี่ยงดานเครดิตที่สูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อถูกกดดันให
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ตองขยายฐานลูกคาลงไปสูระดับลางของตลาดมากขึ้น กระนั้นก็ดี ศูนยวิจัยกสิกรไทยเชื่อวา
ปญหาหนี้ดอยคุณภาพของธนาคารพาณิชยไทยนั้น แมจะนาเปนหวง แตก็คงจะอยูในขอบเขตที่
สามารถรับมือและจัดการได เนื่องจากระบบบริหารความเสี่ยงเครดิตของธนาคารพาณิชยมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก ยกตัวอยางเชน สําหรับลูกคาเอสเอ็มอีขนาดกลาง การติดตามประวัติ
เครดิต จะดําเนินการเปนรายลูกหนี้ ซึ่งจะครอบคลุมถึงตัวชี้วัดทั้งการจายชําระหนี้ลาชา และ
คะแนนเครดิต ที่จะสัมพันธกับโอกาสการผิดนัดชําระหนี้ (Probability of Default) ซึ่งคํานวณ
จากทั้งขอมูลงบการเงินและพฤติกรรมทางการเงิน (Behavior) ของลูกคา
นอกจากนี้ การควบคุมความเสี่ยงเครดิตดังกลาว ยังไดรับการปรับปรุงไปถึงขั้นตอนการ
หาลูกคา โดยจะมีการนําคุณภาพของลูกหนี้ เขาไปรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของ
ผูดูแลความสัมพันธลูกคาดวย ขณะที่ สําหรับลูกคาเอสเอ็มอีขนาดที่เล็กลงไป ธนาคารพาณิชย
มีระบบติดตามหนี้อัตโนมัติเมื่อมีการชําระหนี้ลาชา
(ธนาคารพาณิชยมีระบบที่สามารถ
ตรวจสอบได แมมีการชําระลาชาไปเพียง 1 วัน) ผานการสงจดหมายทวงถามหนี้ โทรศัพท หรือ
สงขอความทางมือถือ (SMS) เปนตน ซึ่งมาตรการและความพยายามตางๆ ทั้งหมดนี้ นาจะ
ชวยลดโอกาสที่สินเชื่อจะถดถอยจนกลายเปนเอ็นพีแอลได
การแขงขันดานราคานาจะลดบทบาทลงในระยะถัดไป
แมวามารจินของสินเชื่อเอสเอ็มอีที่อยูในระดับสูง จะเอื้อใหธนาคารพาณิชยสามารถใช
กลยุ ท ธ ด า นราคากั บกลุ ม ลู ก ค า เอสเอ็ ม อี ร ะดั บ คุ ณ ภาพที่ มี อํ า นาจการต อ รองสู ง และเป น ที่
ตองการของธนาคารคูแขง แตเมื่อทุกธนาคารดําเนินกลยุทธในลักษณะเดียวกัน ก็คงจะสงผล
กระทบตอมารจินของสินเชื่อประเภทนี้เหมือนๆ กัน และไมเปนผลดีตอภาพรวมของธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย
ดังนั้น กลยุทธการแขงขันในตลาดสินเชื่อเอสเอ็มอีในป 2551 จึงนาจะมุงเนนไปที่การ
แขงขันที่ไมใชราคามากขึ้น ผานการพัฒนากระบวนการอนุมัติสินเชื่อใหรวดเร็วยิ่งขึ้น การปรับ
เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อที่ใหน้ําหนักกับกระแสเงินสดมากขึ้น (อาศัยหลักประกันลดลง)
ตลอดจน การเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑเพื่อใหเหมาะสมกับลูกคาแตละกลุม หรือแต
ละประเภทอุตสาหกรรม อันจะทําใหแตกตางจากคูแขง รวมทั้งการจัดรายการสงเสริมการขายที่
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมนี้ เชน การจัดอบรมใหความรู เปนตน
นอกจากนี้ เนื่องจากการเจาะตลาดลูกคาเอสเอ็มอีในระยะถัดไป
คงจะตองลงไปสู
เอสเอ็มอีตลาดลาง หรือธุรกิจที่มีขนาดเล็กลง มากขึ้น ซึ่งมีอยูเปนจํานวนมากและกระจายอยูทั่ว
ประเทศ จึงทําใหนาจะเห็นกลยุทธการแขงขันในตลาดภูมิภาคที่เขมขนขึ้นเชนกัน ทําใหอาจตอง
อาศัยจํานวนพนักงานขาย และพนักงานดูแลความสัมพันธลูกคาที่เพิ่มขึ้น เชนเดียวกับการใช
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ประโยชนจากเครือขายสาขาในตางจังหวัดเพื่อใหเขาถึงลูกคากลุมนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพขึ้น
ดวย
โดยสรุปแลว ป 2551 คงจะเปนปที่ธนาคารพาณิชยไทยรุกตลาดเอสเอ็มอีอยางตอเนื่อง
ทามกลางความคาดหวังในเรื่องอัตราผลตอบแทน จากทั้งการขยายสินเชื่อที่ไดรับแรงหนุนจาก
การฟ นตั ว ของธุร กิจ รวมทั้ง
มาร จินของสิน เชื่ อประเภทนี้ และการเติบโตของรายได
คาธรรมเนียมที่อยูในระดับสูง ดังนั้น สภาวะการแขงขันจึงนาจะยังคงมีความรุนแรง
อยางไรก็ตาม ความเสี่ยงตอเศรษฐกิจไทยที่ยังปรากฎอยู ไมวาจะเปน ความผันผวนของ
เศรษฐกิจโลกที่สืบเนื่องจากปญหาความออนแอในภาคอสังหาริมทรัพยของสหรัฐฯ รวมทั้ง
ราคาน้ํามันที่อยูในระดับสูง ปญหาคาครองชีพในประเทศที่สูงขึ้น และการที่อัตราดอกเบี้ยใน
ประเทศเตรียมเคลื่อนเขาสูวัฏจักรขาขึ้นแลวนั้น คาดวาจะสงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจ
เอสเอ็ม อีอ ย างหลีก เลี่ย งไมไ ด
อั นจะตอกย้ําถึง ป ญหาคุณภาพสิ นเชื่ อจากลู กคา กลุ ม
ดังกลาว ดังนั้น การขยายสินเชื่อเอสเอ็มอีของระบบธนาคารพาณิชยไทยในปหนา แมจะสดใส
ขึ้น แตก็ยังคงตองใชความระมัดระวัง
ที่มา : บริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด

การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขันในอุตสาหกรรม (Five Forces
Analysis)
จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของธนาคารพาณิชย สามารถ
นําเอาขอมูลที่ศึกษามาวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการแขงขัน (Five ForcesAnalysis) เพื่อ
วิเคราะหสภาพการแขงขันของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ธนาคารพาณิชย จํากัด
มหาชน)
1. การแขงขันในอุตสาหกรรม (Rivalry among competing firms)
ในปจจุบันการแขงขันของธนาคารพาณิชยมีความรุนแรง เนื่องจากมีการแขงขันดานอัตรา
ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม ความหลากหลายในผลิตภัณฑและบริการ รวมถึงการนําเทคโนโลยีเขา
มาเพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใหมากที่สุด
โดยศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ตองแขงขันกับคูแขง ซึ่งมีศักยภาพในการดําเนินงานสูง
และยังคงมีฐานลูกคาเปนจํานวนมาก ทําใหศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ตองเตรียมพรอม
ในการแขงขัน เพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มสวนแบงทางการตลาด เพื่อเปนการเพิ่มรายได
คาธรรมเนียม โดยฝายการคาตางประเทศ ไดพยายามเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ไมวาจะเปน
การขยายศูนยธุรกิจตางประเทศใหมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑใหม รวมถึงการมุงเนนในเรื่อง
ของการใหบริการดวยความรวดเร็วควบคูไ ปกับคุณภาพ

45

ลิข
สิท
ธิ์ ม
ห
Co าวิท
pyr
ย
า
i
All ght ลัยห
rig @b อก
hts y U าร
res TC ค้าไ
erv C
ทย
ed

2. ภัยคุกคามจากผูเขามาใหม (Threats of New Entrants)
ในปจจุบันรัฐบาลมีการเปดโอกาสใหมีการตั้งธนาคารพาณิชยใหมได ทําใหมีธนาคาร
ใหมๆ เกิดมากขึ้น และการเขามาของธนาคารตางชาติซึ่งมีความสามารถในเรื่องของเงินทุน
เทคโนโลยี ประสบการณทําใหเปนคูแขงที่นากลัวของธนาคาร โดยธนาคารเหลานี้มีจุดเดนที่
แตกตางกันออกไป
3. อํานาจตอรองของซัพพลายเออร (Bargaining Power of Suppliers)
การเพิ่มขึ้นของธนาคารตางๆ ทําใหกลุมธนาคารมีอํานาจตอรองนอย เพราะลูกคา
สามารถเลือกใชบริการของคูแขงขันได เพราะผลิตภัณฑและบริการไมคอยมีความ
แตกตางกันมากนักรวมทั้งความเชื่อมั่น และความไววางใจของลูกคาก็มีผลตอการเลือกใช
บริการกับธนาคาร
4. อํานาจตอรองของผูซื้อ (Bargaining Power of Buyers)
ลูกคาหรือผูใชบริการมีอํานาจในการตอรองที่สูงกวาอดีต เพราะลูกคามีทางเลือกในการ
เลือกที่จะใชบริการมากขึ้น ซึ่งจะขึ้นอยูกับผลตอบแทนและการใหบริการวาลูกคามีความพอใจ
กับธนาคารพาณิชยแหงใดที่สามารถตอบสนองความตองการและทําใหลูกคาเกิดความพอใจได
มากที่สุด ในปจจุบันการแขงขันทางดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู คาธรรมเนียม ที่สูงขึ้น สงผลให
ลูกคาสามารถพิจารณาถึงผลประโยชนสูงสุดที่จะไดรับในการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร
แตละแหง การพิจารณาถึงความสะดวกที่ไดรับในการทําธุรกรรม ความทันสมัยในดาน
เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความคลองตัวในการทําธุรกรรมของธนาคาร สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา
มากยิ่งขึ้น
5. ภัยคุกคามจากสินคาทดแทน (Threats of Substitute Products)
เนื่องจากผลิตภัณฑและบริการของธนาคารมีลักษณะคลายคลึงกัน สงผลใหลูกคาเลือกใช
บริการกั บธนาคารคูแข งที่ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาและใหความพึงพอใจ
มากกวา สงผลตอความสามารถในการแขงขันและความสามารถในการทํากําไรของธนาคาร
การศึกษาขอมูลผลการดําเนินงานปริมาณธุรกิจและรายได
จากการศึกษาผลดําเนินงานของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขาXYZ ในปพ.ศ. 2549-2551 ซึ่ง
ปริมาณการทําธุรกรรมดานการคาตางประเทศลดลงอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2550-2551
เมื่อพิจารณาผลการดําเนินงานที่ทางศูนยฯ ทําไดตั้งแตป พ.ศ.2549 จนถึง ตุลาคม พ.ศ.2551
และรายไดของป พ.ศ.2550-2551 จะเห็นวา มีผลการดําเนินงานที่ไดต่ํากวา เปาหมายที่กําหนด
ไว(ปพ.ศ.2550 ต่ํากวารอยละ 31.90 และปพ.ศ.2551 จนถึงตุลาคม ต่ํากวารอยละ9.33) ดังนั้น
จึงไดทําการวิเคราะห โดยพิจารณาแยกแตละรายการผลิตภัณฑ ของ Importและ Export
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เพื่อที่จะดูวา ผลิตภัณฑ ตัวใดที่มีปญหา และควรจะตองทําการแกไข และพัฒนา ใหมีผลการ
ดําเนินงานเพิ่มขึ้น เพื่อใหผลการดําเนินงานรวมทั้งหมดที่ได ถึงตามเปาหมายที่กําหนดไว
Volume Year To Date Year 2549 -2551 (1,000 USD )

Volume
( x1000 USD)

เปาหมาย

คาจริง

160,000

137,694

140,000

118,737

120,000

104,393

104,283

95,263

100,000

95, 388

80,000
60,000
40,000
20,000
0

2549

2550

2551(Jan - Oct)

Year

แผนภูมิที่ 1 การเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจกับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549-2551
TARGET INCOME (1,000 THB) ACTUAL TARGET
TARGET
TARGET 2551
Actual JAN-OCT
2551
(JAN-OCT)
2551
27,765.00
23,137.00
18,708.00
ตารางที่ 10 แสดงเปาหมายรายไดของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ
Comparision income 2008

30,000.00

00

7.

18
,

70

8.

13

23
,

10,000.00

00

,7
65

15,000.00

.0
0

20,000.00

27

Baht (1000 THB)

25,000.00

5,000.00

0.00

Income
TARGET 2008

TARGET 2008 (JAN-OCT)

Actual JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบรายไดกับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2551
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การศึกษาขอมูลแยกตามผลิตภัณฑ
บริการเปด Letter of Credit

L/C SIGHT

2,500,000

3.0
0
2,0
36
,1 8
8.0
0

25.
00

3.0
0

32

31
2, 8

500,000

32
5, 1

04.
00

1,9
6

1,000,000

1,
98

7,2
4

4,6
6

9.0
0

1,500,000

3, 8
8

U n it : B ah

2,000,000

0

VOLUME(×1000 Baht)

COMM

2006

2007

INTEREST

JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551

L/C TIME

200,000
180,000
160,000

17
5,3
97.
00
17
9,9
26.
00

2.0
0

12
9,3
88.
00

60,000

3,5
9

80,000

14
6,2
12.
00

100,000

18
5,9
02.
00

120,000

14

U n it : B ah

140,000

40,000
20,000

0

VOLUME(×1000 Baht)

COMM
2006

2007

INTEREST

JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551
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บริการชําระเงินคาสินคาเขาตามตั๋วเงิน เพื่อเรียกเก็บ (Import Bills for Collection: D/P,
D/A)
IMPORT BILL

450,000
400,000
350,000

0

0

75
.0

34
3 ,0

0

34
.0

17
5 ,3

14
.0

32
.0

17
5 ,2

50,000

18
0, 4

100,000

0

150,000

33
9, 9

38
8 ,4

200,000

24
.0

39
.0

0

250,000

0

Unit : Baht

300,000

0

VOLUME(×1000 Baht)

COMM

2006

2007

INTEREST

JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549-2551
IBLC SIGHT

450,000
400,000

0

43
5,1
77.
0

5.0
0

2,0
0

46

7,8
4

38

19
,0
36.
00
38
,6 3
4.0
0
75
,4 3
4.0
0

100,000
50,000
0

1,6
6

200,000
150,000

6.0
0
38
7,1
25.
00
43
5,7
58.
00

300,000
250,000

2.0
0

350,000

26

U n it : B ah

700,000
650,000
600,000
550,000
500,000

VOLUME(×1000 Baht)

COMM

2006

2007

INTEREST

JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551
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IBLC TIME
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300,000

150,000

10

50,000

0.0
0
11
9,4
24.
00
12
4, 7
50.
00

100,000

17
1,1
77.
00
18
7,5
60.
00
26
9,0
13.
00

200,000

8,8
7

U n it : B ah

250,000

0

VOLUME(×1000 Baht)

COMM

2006

2007

INTEREST

JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนด

บริการสินเชือ่ เพื่อการนําเขา (Trust Receipt: T/R)
1. T/R Sight แบงเปน
1.1 T/R Sight Fixed Rate

T/R SIGHT FIX RATE

8,800,000
8,000,000

6,400,000
5,600,000
4,800,000
4,000,000

4,
43
0,0
99.
00
5,
50
2,8
82.
00
5 ,6
05
,72
1.0
0

U n it : B ah

7,200,000

3,200,000

1,600,000
800,000

23
5,0
32.
00
26
9,4
86.
00
26
9,0
54
.0 0

2,400,000

0

VOLUME(×1000 Baht)

COMM
2006

2007

INTEREST

JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551
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1.2 T/R Sight Non-Fixed Rate
T/R SIGHT NON FIX

6,000,000

4,000,000

3,000,000

3,
70
3,5
85.
00
4,
42
7,0
07.
00
4 ,6
22,
47
8.0
0

U n it : B ah

5,000,000

24
,4
29.
00
28
,2 8
4.0
0
38
,6 7
5.0
0

1,000,000

18
8,0
54.
00
22
2,8
14.
00
22
2,3
26.
00

2,000,000

VOLUME(×1000 Baht)

COMM

0

2006

2007

INTEREST

JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551

2. T/R Time

T/R TIME

250,000

8. 0
0
20
7,6
52
.00

0

0 .0

12
,1 3

3.0
0

50,000

33
,5 6
8.0
0
66
,2
78.
00

6,5
0

3,3
0

20

100,000

5.0
0

150,000

19

U n it : B ah

200,000

0
VOLUME(×1000 Baht)

COMM
2006

2007

INTEREST

JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551
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บริการเงินโอนออกเพื่อชําระคาสินคาไปยังตางประเทศ (Outward Remittance)
OUTWRAD REMITTANCE

500,000
450,000
400,000

29

100,000

1,5
2

36

7,9
8

150,000

1,5
9

0.0
0

200,000

4.0
0
32
8,4
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.0 0
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6.0
0
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00

300,000
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U n it : B ah
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0

VOLUME(×1000 Baht)
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JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 11 แสดงดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551

บริการดานสินคาขาออก

บริการเรียกเก็บ/รับซื้อตั๋วเงินสินคาออกภายใต L/C (Export Bills under Letter of
Credit)
EBLC COLLECTION

180,000
160,000

120,000

20,000

0

70
,2 3

54
,4
35.
00
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,04
4.0

40,000

3.0
0
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60,000

4.0
0

80,000
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.0 0
15
4,1
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00
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U n it : B ah
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VOLUME(×1000 Baht)
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JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551
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EBLC PURCHASE
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Unit : Baht
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COMM
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แผนภูมิที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551

บริการสงตั๋ว/รับซื้อตั๋วเงินเพื่อเรียกเก็บตางประเทศ (Export Bills for Collection)
EBC COLLECTION

180,000
160,000
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0.0
0

4,4
3
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00.
00

4. 0
0
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,0 2
2.0
0
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แผนภูมิที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551

53

ลิข
สิท
ธิ์ ม
ห
Co าวิท
pyr
ย
า
i
All ght ลัยห
rig @b อก
hts y U าร
res TC ค้าไ
erv C
ทย
ed

บริการสินเชือ่ เพื่อการสงออก (Packing Credit)
P/C PURCHASE

5,000,000
4,500,000
4,000,000

31
5,3
89
.0 0
4,1
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,92
9.0
0
4,0
03
,55
9.0
0

3,000,000
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2,000,000

4,

Unit : Baht
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JAN-OCT 08

แผนภูมิที่ 15 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551

บริการเงินโอนขาเขาเพื่อชําระคาสินคาจากตางประเทศ (Inward Remittance)
INWARD REMITTANCE
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2,1
42
.00
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500,000
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.00

Unit : Baht
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แผนภูมิที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจและรายไดของศูนยฯ
กับเปาหมายที่กําหนดในปพ.ศ. 2549 -2551
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จากการพิจารณาแยกแตละผลิตภัณฑแลว พบวา มีจํานวน 3 ผลิตภัณฑ จากทั้งหมด 14
รายการ ที่มีผลการดําเนินงานลดลงอยางตอเนื่องจากปพ.ศ.2550-2551 ไดแก
1. บริการเรียกเก็บ/รับซื้อตั๋วเงินสินคาออกภายใต L/C (Export Bills under Letter
of Credit)
2. บริการสินเชื่อเพื่อการสงออก (Packing Credit)
3. บริการเงินโอนขาเขาเพื่อชําระคาสินคาจากตางประเทศ (Inward Remittance)
จึงเปนตัวที่ถูกเลือก เพื่อที่จะแกไขและพัฒนา ซึ่งจากแผนภูมิจะเห็นไดวา ถาสามารถที่
จะเพิ่มผลการดําเนินงานของทั้ง 3 รายการ นี้ใหเทากับ ผลการดําเนินงานในป 2549 (จะไดผล
การดําเนินงานเพิ่มขึ้นมาอีก) ก็จะสามารถทําใหถึงเปาหมายที่กําหนดไวของเดือนตุลาคมได(ที่
ซึ่งต่ํากวา เปาหมายประมาณ $8,945.33) และถารักษาผลการดําเนินงานของ 2 เดือนที่เหลือได
ก็จะทําใหสามารถบรรลุเปาหมายของปพ.ศ.2551ไดเชนกัน

3.2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data Analysis)

จากการสัมภาษณผูบริหารและลูกคาที่ลดปริมาณการทําธุรกรรมดานการคาตางประเทศ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 สามารถสรุปไดดังนี้

สรุปบทสัมภาษณผูจัดการศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ทําใหทราบวา
1. มีปญหาทางดานเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทําใหลูกคาลดการทําธุรกรรม
2. ทางศูนยฯมีความสามารถในการแขงขันที่ยังนอยกวาธนาคารอื่น ในดานคาธรรมเนียม
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนที่สูง และการกําหนดหลักประกันในการใหวงเงินสินเชื่อดานการคา
ตางประเทศกับลูกคาที่ต่ํา
3. ศูนยฯไดรับผลกระทบที่เกิดจากความวุนวายทางการเงมือง
4.ดานแนวทางการปรับตัวของศูนยฯ
4.1 มีการกําหนดกลยุทธในการเจาะกลุมลูกคาระดับกลางมากขึ้น
4.2 เพิ่มความถี่ในการวิเคราะหปริมาณธุรกิจและรายไดมากขึ้น เพือ่ ทําการ
ปรับปรุงใหบรรลุเปาหมาย
5. มีการกําหนดกลยุทธของศูนยฯ เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน
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สรุปบทสัมภาษณลูกคาทีล่ ดปริมาณการทําธุรกรรมการคาตางประเทศ
1. ทางศูนยฯมีจุดเดนคือ
1.1 ศูนยใหบริการไดสะดวกรวดเร็ว เนื่องจากใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริการ
1.2 เจาหนาที่มีการดูและเอาใจใส และแกไขปญหาตางๆใหกับทางบริษัทไดอยางดี
1.3 มีผลิตภัณฑที่หลาหลาย
2. ทางศูนยฯมีจุดดอยคือ
2.1 มีอัตราคาธรรมเนียม ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนที่สูงกวาธนาคารคูแขง
2.2 แบบฟอรมที่ใชในการติดตอกับทางธนาคารมีจํานวนมากและซ้ําซอนมากกวา
2.3 วงเงินสินเชื่อดานการคาตางประเทศที่ไดรับนอยกวาและอนุมัติชากวาธนาคาร
คูแขง
3.2.3 การวิเคราะหขอมูลโดยใชแผนผังแสดงเหตุและผลหรือแผนผังกางปลา เพื่อหา
สาเหตุที่ทําใหปริมาณธุรกิจและรายไดลดลง
เศรษฐกิจ

กระบวนการทํางาน

คําสั่งซื้อจากตางประเทศ

มีขั้นตอนการทําธุรกรรมมาก

การชะลอตัวการสงออก

ความวุนวายทางการเมือง

ขั้นตอนซ้ําซอน

อัตราแลกเปลี่ยนผันผวน

มีการทําเอกสารแบบเดิมหลายครั้ง

นโยบายเปลี่ยนแปลงบอย

ปริมาณ
ธุรกิจและ
รายไดลดลง

วงเงินในการใหสินเชื่อนอย

ระบบออนไลนยังไมรองรับ
บางผลิตภัณฑ

อัตราดอกเบี้ยสูง

อัตราแลกเปลี่ยนสูง
ใชเวลานานในการอนุมัติสินเชื่อ

ความไมสะดวกสบายในการไดรับบริการ

เงื่อนไขเยอะ
คาธรรมเนียมแพง

ลูกคาหันไปใชธนาคารอื่น

แผนภาพที่ 11 แสดงแผนผังสาเหตุและผลของปจจัยที่มีผลกระทบตอปริมาณธุรกิจและรายได
ของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ
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จากแผนภาพที่ 11 สามารถอธิบายไดวา สาเหตุที่มีผลกระทบตอปริมาณธุรกิจและรายได
ลดลง ของศูนยธุรกิจตางประเทศ XYZ ซึ่งไดจากการสัมภาษณผูจัดการศูนยฯ และลูกคา มีอยู 4
สาเหตุที่สําคัญ คือ
1. สาเหตุที่เกิดจากเศรษฐกิจ พบวา เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัว ซึ่งสงผลใหคําสั่งซื้อจาก
โดยเฉพาะสหรัฐฯและยุโรป และอัตราการแลกเปลี่ยนที่ผันผวน เปนผลทําใหการสงออกลดลง
อีกทั้งความวุนวายทางการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม ทําใหมีการเปลี่ยนนโยบายใน
การสงออกตลอดเวลา ทําใหมีผลกระทบตอการสงออกไดเชนกัน
2. กระบวนการทํางาน พบวา กระบวนการของศูนยฯยังมีขั้นตอนซับซอน ในดานการ
บริการดาน Online เนื่องจากลูกคาทําการกรอกขอมูลในแบบฟอรมการทําธุรกรรมแลว แตยัง
ตองสงแบบฟอรมตัวจริงมาที่ศูนยฯ ซึ่งเปนการเสียเวลา และการทําธุรกรรมที่ศูนยฯบางรายการ
ใชเอกสารในการประกอบมาก ซึ่งบางอยางไมจําเปนที่ตองยื่นประกอบ
3. สาเหตุที่ลูกคาหันไปใชธนาคารอื่น พบวา ธนาคารกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและ
ดอกเบี้ยที่สูงกวาธนาคารอื่น รวมทั้งวงเงินสินเชื่อดานการคาตางประเทศยังใหนอย ทําใหไม
เพียงพอตอการขยายธุรกิจของลูกคา และในการขอวงเงินสินเชื่อ ตองใชหลักทรัพยค้ําประกัน
เต็ม 100% ซึ่งสูงกวาธนาคารอื่น อีกทั้งยังใชเวลาในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อในดานการคา
ตางประเทศที่นาน สงผลใหลูกคาหันไปใชธนาคารอื่น
4. สาเหตุจากความไมสะดวกในการไดรับบริการ พบวา ระบบออนไลนยังไมมีการรองรับ
ผลิตภัณฑบางผลิตภัณฑ โดยลูกคายังตองเดินทางมาทําธุรกรรมที่ศูนยฯ

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกของธนาคารพาณิชย (External Environmental
Analysis)
การเมือง (Political Component = P)
เนื่องจากประเทศไทยประสบปญหาความวุนวายทางการเมือง ถึงแมวาจะมีรัฐบาลชุดใหม
ก็ตาม เนื่องจากปญหาการแบงแยกทางความคิดเห็นของประชาชน ทําใหนําไปสูการเรียกรอง
จากกลุมตางๆ ทําใหรัฐบาลไมสามารถทํางานไดเต็มที่ จนกระทั่งประเทศไทยไดรับผลกระทบ
ครั้ ง ใหญ จ ากการป ด สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ ที่ กิ น เวลานาน ส ง ผลให ลู ก ค า ด า น EXPORTและ
IMPORT ไมสามารถทําธุรกรรมการคาตางประเทศกับตางประเทศได
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เศรษฐกิจ (Economic Component = E)
จากปญหาการลมละลายของสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา ทําใหอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจโดยรวมมีการชะลอตัว สืบเนื่องมาจากการลดลงของการใชจายภาคครัวเรือน ภาวะตึง
ตัวในตลาดสินเชื่อ อัตราการวางงานที่สูงขึ้น ซึ่งสงผละกระทบตอประเทศไทย ทําใหเศรษฐกิจมี
แนวโนมชะลอตัวอยางตอเนื่อง
ในดานอุปทานเปนผลมาจากทั้งดานผลผลิตอุตสาหกรรมที่
ชะลอตัวตามการผลิต ภาคเกษตรกรรมและการทองเที่ยว ในดานอุปสงคเปนผลมาจากการ
ชะลอตัวของทุกภาค ไดแก การอุปโภค บริโภค การลงทุนภาคเอกชน และการนําเขา ในขณะ
ที่มูลคาการสงออกหดตัว
สังคมและวัฒนธรรม (Socio cultural Component = S)
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทําใหพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป คือลด
การใชจายในสินคาที่ฟุมเฟอย ทําใหลูกคาดาน EXPORTและ IMPORT ขายสินคาไดนอยลง
ทําใหลดปริมาณการทําธุรกรรมการคาตางประเทศ
เทคโนโลยี (Technological Component = T)
ในป จจุ บั นเทคโนโลยี เ ข า มามี บ ทบาทมากขึ้ น ธนาคารจึ ง เล็ งเห็ นความสํ าคั ญ การนํ า
เทคโนโลยี ม าใช ใ นการให บ ริ ก ารมากขึ้ น ไม ว า จะเป น การบริ ก ารออนไลน การแจ ง อั ต รา
แลกเปลี่ยนทางโทรศัพทมือถือ หรือการติดตั้งระบบออนไลนการแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยน
บนเครื่องคอมพิวเตอรของลูกคา ทําใหลูกคาไดรับบริการที่สะดวกสบายมากขึ้น
3.2.4 การวิเคราะหปจ จัยสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอกของศูนย
ธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ โดยการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค
(SWOT Analysis)
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีศูนยธุรกิจตางประเทศที่ครอบคลุมในการใหบริการ
S2. เปนผูนํานวัตกรรมดานธุรกิจการคาตางประเทศผานชองทางอิเล็กทรอนิกส
โดยมีระบบออนไลนสําหรับการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกคาสามารถทําการซื้อขายเองได
แหงเดียว
S3. มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน
S4. มีบริษัทในเครือที่มีศักยภาพในการเอื้ออํานวยตอการดําเนินธุรกิจดานการ
ประกัยภัยการสงออก
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S5. มีผลิตภัณฑที่บริการมากกวาคูแขง
จุดออน (Weakness)
W1. เวลาในการอนุมัติสินเชื่อนาน วงเงินสินเชื่อที่ลูกคาไดรับนอย และ
เงื่อนไขเยอะ
W2. เอกสารที่ใชในการทําธุรกรรมมีจํานวนมากกและซับซอน
W3. คาธรรมเนียมในการใหบริการ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนสูง

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก
โอกาส (Opportunity)
O1. จากการที่ธนาคารแหงประเทศไทย มีนโยบายในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม
ทําใหสรางโอกาสในการลงทุนมากขึ้น
O2. การเปลี่ยนกําหนดในการพักเงินโอนเขาจากตางประเทศที่เปนคาสินคาและ
อื่นๆจาก 15 วัน เปน 365 วัน ของธนาคารแหงประเทศไทย
O3. รัฐบาลมีมาตรการกระตุนการสงออก เชน การรวมมือกับธนาคารพาณิชยใน
การปลอยสินเชื่อเงินกูธุรกิจ
O4. มีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่มชองทางในการใหบริการ
แกลูกคา
O5. การชดเชยคาภาษีอากรสนับสนุนผูประกอบธุรกิจสงออก
O6. พฤติกรรมลูกคาเปลี่ยนมาเนนความสะดวก รวดเร็วในการทําธุรกรรมมากขึ้น
อุปสรรค (Threat)
T1. มีคูแขง และการแขงขันที่รุนแรง
T2. จากวิกฤตการเงินโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ สงผลตอการ
สงออกและนําเขาของประเทศไทย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เนนการผลิตเพื่อสงออกไปยังตลาด
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
T3. ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง สงผลตอนโยบายในการสนับสนุนการ
สงออก
T4. มาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกาสําหรับประเทศคว่าํ บาตร
2. แนวทางในการแกไขปญหา
เปนกระบวนการในการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธเพื่อชวงชิงความ
ไดเปรียบทางการแขงขัน โดยใชเครื่องมือในการประเมินการตัดสินใจเลือกกลยุทธไดดังนี้
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การประเมินความสามารถขององคกรที่มีตอการตอบสนองตอปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
โดยใช Internal-External Factor Matrix หรือ IEF Matrix เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจ

3.2.5 การประเมินความสามารถขององคกรที่มีตอการตอบสนองตอปจจัยภายใน
Internal Factor Matrix

Weight

Rating

Weighted
Score

จุดแข็ง (Strength)
1.เปนผูนํานวัตกรรมดานธุรกิจการคาตางประเทศผาน
ชองทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีระบบออนไลนสําหรับการซื้อ
0.20
4
0.80
ขายอัตราแลกเปลี่ยนที่ลูกคาสามารถทําการซื้อขายเองได
แหงเดียว
2.มีผลิตภัณฑที่บริการมากกวาคูแขง
0.15
4
0.60
3.เจาหนาที่มีความเชียวชาญในการใหคําปรึกษา
0.15
4
0.60
4.มีบริษัทในเครือที่มีศักยภาพในการเอื้ออํานวยตอการ
0.10
4
0.40
ดําเนินธุรกิจดานการประกัยภัยการสงออก
5.มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพใน
0.10
3
0.30
การดําเนินงาน
จุดออน (Weakness)
1. คาธรรมเนียม ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนสูง
0.15
1
0.15
1.เวลาในการอนุมัติสินเชื่อนาน วงเงินสินเชื่อที่ลูกคาไดรับ
0.10
1
0.10
นอยและเงื่อนไขเยอะ
3. เอกสารที่ใชในการทําธุรกรรมมีจํานวนมากกและซับซอน
0.05
2
0.10
1
3.05
Total Score
ตารางที่ 11 แสดงความสามารถในการสนองตอบปจจัยภายในขององคกร
Internal Factor Matrix
หมายเหตุ ระดับ Rating ความสามารถในการตอบสนองตอจุดแข็งและจุดออน 1 = จุดออนที่
สําคัญ 2 = จุดออนรอง 3 = จุดแข็งรอง และ 4 =จุดแข็งที่สําคัญ
จากตารางที่ 11 แสดงความสามารถในการสนองตอบปจจัยภายในขององคกร Internal
Factor Matrix พบวาความสามารถในการตอบสนองตอปจจัยภายในขององคกรเทากับ 3.05
หมายความวาองคกรมีความสามารถในการตอบสนองตอปจจัยภายในไดในระดับสูง
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External Factor Matrix

โอกาส (Opportunity)
1.ธนาคารแหงประเทศไทย
มีนโยบายในการลดอัตรา
0.15
4
ดอกเบี้ยเงินกูยืม ทําใหสรางโอกาสในการลงทุนมากขึ้น
2.การเปลี่ยนกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทยในการ
พักเงินโอนเขาจากตางประเทศที่เปนคาสินคาและอื่นๆจาก 0.10
4
15 วัน เปน 365 วัน
3.รัฐบาลมีมาตรการกระตุนการสงออก เชน การรวมมือกับ
0.10
4
ธนาคารพาณิชยในการปลอยสินเชื่อเงินกูธุรกิจ
4.มีการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพือ่ เพิ่ม
0.10
4
ชองทางในการใหบริการแกลูกคา
5.พฤติกรรมลูกคาเปลี่ยนมาเนนความสะดวก รวดเร็วใน
0.10
4
การทําธุรกรรมมากขึ้น
6. การชดเชยคาภาษีอากรสนับสนุนผูประกอบธุรกิจสงออก
0.05
3
อุปสรรค (Threat)
1. คูแขงขันมาก การแขงขันในตลาดมีความรุนแรง
0.15
2
2.จากวิกฤตการเงินโลกและการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ สงผลตอการสงออกและนําเขาของประเทศไทย
0.10
1
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เนนการผลิตเพื่อสงออกไปยัง
ตลาดสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป
3.ความไมมีเสถียรภาพทางการเมือง สงผลตอนโยบายใน
0.10
1
การสนับสนุนการสงออก
4.มาตรการกีดกันทางการคาของสหรัฐอเมริกา สําหรับ
0.05
2
ประเทศที่ถูกคว่ําบาตร
Total Score
1
ตารางที่ 12 แสดงความสามารถในการตอบสนองปจจัยภายนอกขององคกร
External Factor Matrix

0.60
0.40

0.40

0.40
0.40
0.15
0.30
0.10

0.10

0.10
2.95
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หมายเหตุ ระดับ Rating ความสามารถในการตอบสนองตอโอกาสและอุปสรรค
1 = สามารถตอบสนองไดนอยที่สุด 2 = สามารถตอบสนองไดนอย 3 = สามารถตอบสนองได
มาก และ 4 = สามารถตอบสนองไดมากที่สุด
จากตารางที่ 12 แสดงความสามารถในการสนองตอบปจจัยภายนอกขององคกร External
Factor Matrix พบวาความสามารถในการตอบสนองตอปจจัยภายนอกขององคกรเทากับ 2.95
หมายความวาองคกรมีความสามารถในการสนองตอบตอปจจัยภานนอกไดในระดับปานกลาง

คะแนนถวงน้าํ หนักของปจจัยภายนอก (EFE)

คะแนนถวงน้าํ หนักรวมของปจจัยภายใน (IFE)
เขมแข็ง
ปานกลาง
ออนแอ
3.00-4.00
2.00-2.99
1.00-1.99

สูง
3.00-4.00
ปานกลาง
2.00-2.99
ออนแอ
1.00-1.99

Growth
Strategy
Growth
Strategy

(2.95, 3.05)
Stability
Strategy

Growth
Strategy

Stability
Strategy

Stability
Strategy

Retrenchment
Strategy

Retrenchment
Strategy

Retrenchment
Strategy

ตารางที่ 13 ตารางแสดงความสามารถในการตอบสนองปจจัยภายนอกและภายในของ
องคกรInternal-External Factor Matrix หรือ IEFE Matrix

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการสนองตอบปจจัยภายในและภายนอก
ขององคกร
พบวาความสามารถในการตอบสนองตอปจจัยภายนอกและภายในขององคกรมี
คะแนนเทากับ 2.95 และ 3.05 ตามลําดับ ซึ่งหมายความวาองคกรมีความสามารถในการ
ตอบสนองตอปจจัยทั้งสองในระดับปานกลาง และการกําหนดกลยุทธระดับองคกรที่เหมาะสม
ควรเปนกลยุทธ การเติบโต Growth Strategy
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การประเมินหาทางเลือกในการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ จากการจับคูปจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบกับองคกรโดยใช TOWS Matrix เปนเครื่องมือชวยในการ
ตัดสินใจ

วิเคราะห
TOWS Matrix

โอกาส (Opportunities)
O1. จากการที่ธนาคารแหง
ประเทศไทย มีนโยบายในการลด
อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืม ทําใหสราง
โอกาสในการลงทุนมากขึ้น
O2. การเปลี่ยนกําหนดในการ
พักเงินโอนเขาจากตางประเทศที่
เปนคาสินคาและอื่นๆจาก 15 วัน

จุดแข็ง (Strengths)
S1. มีศูนยธุรกิจตางประเทศที่
ครอบคลุมในการใหบริการ
S2. เปนผูนํานวัตกรรมดานธุรกิจ
การคาตางประเทศผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยมีระบบ
ออนไลนสําหรับการซื้อขายอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ลูกคาสามารถทําการ
ซื้อขายเองไดแหงเดียว
S3. มีวัฒนธรรมองคกรที่
เอื้ออํานวยตอการพัฒนาศักยภาพ
ในการดําเนินงาน
S4. มีบริษัทในเครือที่มีศักยภาพ
ในการเอื้ออํานวยตอการดําเนิน
ธุรกิจดานการประกัยภัยการ
สงออก
S5. มีผลิตภัณฑที่บริการมากกวา
คูแขง

จุดออน (Weaknesses)
W1. เวลาในการอนุมัติสินเชื่อ
นาน วงเงินสินเชื่อที่ลูกคาไดรับ
นอยและเงื่อนไขเยอะ
W2. เอกสารที่ใชในการทํา
ธุรกรรมมีจํานวนมากกและ
ซับซอน
W3. คาธรรมเนียมในการ
ใหบริการ อัตราดอกเบี้ย และ
อัตราแลกเปลี่ยนสูง

S-O strategy : S2,O2,O6
การนําเทคโนโลยีในระบบ
ออนไลนมาใชในการบริการลูกคา
ดานการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน
ลวงหนา

W-O strategy : W2,W3,O1,O3
ทําการเจาะตลาด โดยการทํา
โครงการสินเชื่อการคา
ตางประเทศ หลักประกันและ
ดอกเบี้ยต่ํา
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เปน 365 วัน ของธนาคารแหง
ประเทศไทย
O3. รัฐบาลมีมาตรการกระตุน
การสงออก เชน การรวมมือกับ
ธนาคารพาณิชยในการปลอย
สินเชื่อเงินกูธรุ กิจ
O4. มีการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ชองทางในการใหบริการแกลูกคา
O5. การชดเชยคาภาษีอากร
สนับสนุนผูประกอบธุรกิจสงออก
O6. พฤติกรรมลูกคาเปลี่ยนมา
เนนความสะดวก รวดเร็วในการ
ทําธุรกรรมมากขึ้น

อุปสรรค (Threats)
S-T strategy : S4,T1,T2,T3,T4 W-T strategy :
T1. มีคูแขง และการแขงขันที่
สรางพันธมิตรในธุรกิจที่เกี่ยวของ
รุนแรง
กับการสงออก หรือการประกันภัย
T2. จากวิกฤตการเงินโลกและ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
สงผลตอการสงออกและนําเขา
ของประเทศไทย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่เนนการผลิตเพื่อ
สงออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรป
T3. ความไมมีเสถียรภาพทาง
การเมือง สงผลตอนโยบายในการ
สนับสนุนการสงออก
T4. มาตรการกีดกันทางการคา
ของสหรัฐอเมริกาสําหรับประเทศ
คว่ําบาตร

ตารางที่14 การวิเคราะหแนวทางเลือกในการกําหนดกลยุทธดวย TOWS Matrix
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จากการวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอม ภายนอกและภายใน (SWOT) และการประมวลผล
โดยการวิเคราะห IFEและ EFE Matrix จะไดกลยุทธ คือ กลยุทธเติบโต (Growth Strategy)
การพัฒนาผลิตภัณฑ การเจาะตลาด และการพัฒนาการบริการ
จากผลการศึกษาหาสาเหตุของปญหา การศึกษาหาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งขอมูลปฐมภูมิ
และขอมูลทุติยภูมิ สาเหตุหลักเกิดจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจและการหันไปใชบริการที่
ธนาคารคูแขง ซึ่งดูไดจากการประมวลผลการวิเคราะห SWOT ANALYSIS ซึ่งจากสาเหตุของ
ปญหาดังกลาว แนวทางแกไขปญหา คือเลือกใชกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธดังนี้ กลยุทธ
ระดับองคกร (Corporate Level Strategic) เลือกใชกลยุทธเติบโต เปนการขยายตัว ขยายฐาน
ลูกคา เพื่อเพิ่มปริมาณธุรกิจและรายได เพื่อใหสามารถแขงขันในธุรกิจบริการได สวนกลยุทธ
ระดับธุรกิจ (Business Level Strategic) มุงเนนไปที่คุณภาพของบริการและพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่ อ ให ส ามารถบริ ก ารลู ก ค า ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส ว นกลยุ ท ธ ร ะดั บ หน า ที่
(Function Level Strategic) เริ่มตั้งแตการดูแลดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่ และการสงเสริม
การตลาด
3.3 แนวทางการแกไขปญหา

จากการศึกษาวิเคราะหสาเหตุและความสามารถในการแขงขันของศูนยธุรกิจตางประเทศ
สาขา WYX ในสถานการณปจจุบันที่มีการแขงขันที่รุนแรง การหาแนวทางเลือกจึงอางอิงมาจาก
การใชตาราง TOWS Matrix เพื่อใหทราบถึงแนวทางในการแกไข จึงกําหนดกลยุทธในการ
แขงขันไว 3 กลยุทธดังนี้

3.3.1 แนวทางเลือกที่ 1 กลยุทธ Growth Strategy ดวยการเจาะตลาด (Market
Penetration Strategy)
เปนกลยุทธที่ธนาคารเนนการทําการตลาดเชิงรุกกับกลุมลูกคาเปาหมายคือ SMEs และ
ลูกคาระดับกลางที่มีวงเงินสินเชื่อดานการคาตางประเทศอยูแลวและลูกคาธุรกิจที่ยังไมไดใช
วงเงินสินเชื่อดานการคาตางประเทศกับศูนยฯ โดยมีการดําเนินงานตามระดับกลยุทธดังนี้
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)
• ขยายฐานลูกคาวงเงินสินเชื่อการคาตางประเทศ โดยการกําหนดคุณสมบัติ
ลูกคาเปาหมาย จากปริมาณธุรกิจ รายไดและประวัติการชําระหนี้ในรอบ 12 เดือน แลวทําการ
วิเคราะหแยกตามอุตสาหกรรม
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กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เลือก Differentiation Strategy, Focus
Strategy
• จัดทําโครงการสินเชื่อเพื่อการคาตางประเทศ สําหรับลูกคาเปาหมายที่ตองการ
วงเงินสินเชื่อ เชน การจัดทํา Product Program
• กําหนดใหมีการทบทวนวงเงิน กลุมลูกคาเปาหมาย โดยการจัดทํา Customer
Review หลังจากตั้งวงเงิน
กลยุทธระดับหนาที่ (Function Strategy)
• นํ า เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ บริ ก ารลู กคา ด า นการค าต า งประเทศแต ละกลุ ม โดย
สอดคลองกับความตองการของลูกคาดานสินเชื่อการคาตางประเทศ นําเสนอวงเงินสินเชื่อ
หลักประกันต่ํา หรือดอกเบี้ยต่ํา
• กําหนดอัตราดอกเบี้ย/คาธรรมเนียม ตามรายไดของลูกคากลุมเปาหมาย
• จัดทํา Promotion ในการยื่นเรื่องการของวงเงินสินเชื่อ โดยกําหนดระยะเวลา
ของโครงการ เชน ระยะเวลาของโครงการ 6 เดือน
• กําหนดวงเงินในการใหสินเชื่อตองไมสูงกวาวงเงินสินเชื่อการคาตางประเทศที่
ลูกคาเกาไดรับ สําหรับลูกคารายใหมใหกําหนดวงเงินสินเชื่อไมเกิน 10% จากยอดขาย
• ทําการสื่อสารใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ โดยการสื่อสารจากพนักงาน
โดยตรง สื่อทางโทรทัศน หรือแผนปายโฆษณา
ขอดีของทางเลือกที่ 1
1. เพิ่มสภาพคลองใหกับลูกคา
2. สามารถจัดตั้งวงเงินใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา
3. สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันการใหบริการดาน Trade Finance
4. สามารถเพิ่มปริมาณธุรกรรมและรายไดจากอัตราดอกเบี้ยและคาธรรมเนียมใหแกศูนย
ธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ
ขอเสียของทางเลือกที่ 1
1. ใชงบประมาณในการขยายวงเงินสินเชื่อใหกับลูกคาสูง เนื่องจากลูกคามีหลายราย
2. สามารถขยายวงเงินใหกับลูกคาบางรายเทานั้น ไมสามารถขยายใหกับลูกคาทุก
รายได
3. คูแขงสามารถลอกเลียนแบบได
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3.3.2 แนวทางเลือกที่ 2 กลยุทธ Growth Strategy ดวยการพัฒนาบริการ (Service
Development )
เปนกลยุทธที่ธนาคารนําจุดแข็งที่ธนาคารมีนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีเขามาใช
ประโยชนในการบริการลูกคา
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)
• เพื่อการมุงเนนในการขยายฐานลูกคาและเพิ่มรายไดจากการทําธุรกรรมของ
ลูกคาโดยการติดตั้งระบบที่ใหบริการซื้อหรือขายเงินตราตางประเทศแบบออนไลน (On-line) ที่
มีมาตรฐานสูง ภายใตระบบรักษาความปลอดภัยที่สูง ซึ่งจะชวยใหลูกคาสามารถมั่นใจในการทํา
ธุรกรรมตางๆ ดานเงินตราตางประเทศไดดวยอัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาที่รวดเร็ว ถูกตองและ
มีมาตรฐานเคลื่อนไหวตามราคาในตลาดโลกโดยตรง ที่คอมพิวเตอรลูกคา
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เลือก Differentiation Strategy, Focus
Strategy
• พัฒนาปรับปรุงระบบออนไลน ใหสามารถบริการลูกคาไดครอบคลุมตาม
ผลิตภัณฑที่มี
• ใหบริการกําหนดกลุมลูกคาเปาหมาย โดยดูจากปริมาณธุรกิจ
กลยุทธระดับหนาที่ (Function Strategy)
• จั ด ฝ ก อบรมพนั ก งานด า นไอที ใ ห มี ค วามพร อ มในการติ ด ตั้ ง ระบบ เพื่ อ ที่
สามารถติดตั้งใหลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ และทําการฝกอบรมในดานระบบออนไลนเพื่อให
สามารใหบริการลูกคา ในกรณีที่ลูกคาเกิดปญหา
• ออกบริการใหมที่เกี่ยวกับการจองอัตราแลกเปลี่ยนลวงหนา และผลิตภัณฑ
การทําธุรกรรมการคาตางประเทศการทําการติดตั้งระบบออนไลนใหลูกคาจะมีคาใชจายในการ
ติดตั้ง คือ คา Certificate License ตอ 1 User 5,000 บาท ตลอดชีพ โดยลูกคาจะรับขอเสนอ
ตามที่ธนาคารจัดโปรโมชั่น
ขอดีของทางเลือกที่ 2
1 ลูกคาสามารถประมาณตนทุนสินคาได
2. สามารถลดคาใชจายของศูนย เชน คาโทรศัพทในการติดตอ
3. ประหยัดเวลาในการติดตอประสานงาน เนื่องจากการซื้อขายเงินตางประเทศ จะตองมี
การตอรองราคาอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งถาลูกคาไมพอใจก็สามารถยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นได
ทําใหตองมีการเจรจาตอรองอัตราแลกเปลี่ยนหลายครั้ง
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4. ลูกคาสามารถทําธุรกรรมการคาตางประเทศไดดวยตนเองโดยไมตองเสียเวลาในการ
เดินทางมายื่นเอกสาร
5. ศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ สามารถสรางรายไดจากอัตราแลกเปลี่ยนและ
คาธรรมเนียมในการทําธุรกรรมของลูกคา
ขอเสียของทางเลือกที่ 2
1. ลูกคาจะเสียคาผลตางจากการไมใชอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ทําการซื้อขาย
2. ลูกคามีความเสี่ยงที่ตองรับผิดชอบในการทําธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3.3.3 แนวทางเลือกที่ 3 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ
เปนกลยุทธที่ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑใหมและใหบริการแบบครบวงจร เพื่อที่สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคา ซึ่งจะชวยใหลูกคาลดเวลาในการทําธุรกรรมและเพิ่มความ
สะดวกสบายใหกับลูกคา
กลยุทธระดับองคกร (Corporate Strategy)
• เพื่อการมุงเนนในการขยายฐานลูกคาและเพิ่มรายไดจากการทําธุรกรรมของ
ลูกคา โดยการพัฒนาผลิตภัณฑในการใหบริการเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา
และยังสามารถเพื่อขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธระดับธุรกิจ (Business Strategy) เลือก Differentiation Strategy, Focus
Strategy
• สรางความแตกตางในดานผลิตภัณฑและบริการ การเพิ่มผลิตภัณฑและการ
ใหบริการ เพื่อสอดคลองกับความตองการของลูกคา เปนการขยายฐานลูกคาระดับกลางและ
SMEsโดยมี เ ป า หมายเพื่ อ เพิ่ ม การใช บ ริ ก ารต อ รายของลู ก ค า ให ม ากขึ้ น ด ว ยการจั ด ทํ า
Package Campaign ตางๆ โดยการรวมมือ Partner ในธุรกิจที่เกี่ยวของ เชนธุรกิจการ
ประกันภัย ธุรกิจขนสงเอกสาร เพื่อใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งยังเปนเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขัน นํามาซึ่งปริมาณธุรกิจและรายไดคาธรรมเนียม
กลยุทธระดับหนาที่ (Function Strategy)
• ร วมมื อกั บที มพัฒ นากลยุ ทธ และผลิต ภั ณฑ ทํ าการวิ เ คราะหพ ฤติก รรมของ
ลู กค าแตละอุต สาหกรรม และทํ าการพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑเ พื่ อให ครอบคลุมเหมาะสมกั บความ
ตองการของลูกคา
• รวมมือกับทีมการตลาดในการติดตามความเคลื่อนไหวของคูแขง เพื่อสราง
ความไดเปรียบในการแขงขัน
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• จัดกิจกรรมสงเสริมตลาด ไดแก การประชาสัมพันธผลิตภัณฑผานสื่อโฆษณา
เชน โทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อสิ่งพิมพ เพื่อใหเกิดการรับรูของลูกคา
• พัฒนาบุคลากรใหมีความรูค วามสามารถในผลิตภัณฑเพื่อที่สามารถบริการ
ลูกคาไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาที่มาใชบริการ
ขอดีของทางเลือกที่ 3
1. ศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ สามารถสรางรายไดจากการทําธุรกรรมของลูกคา
2. สามารถขยายฐานลูกคา เพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการแขงขันทั้งในธนาคารพาณิชย
ไทย และตางประเทศ
ขอเสียของทางเลือกที่ 3
1. ใชเงินลงทุนสูง
2. พฤติกรรมลูกคาเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหตองมีการปรับตัวเพื่อใหทันตอ
สถานการณ
3.4 การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหา
ในการหากลยุทธใชวิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting factor decision)
แนวทางเลือกที่ 1

เกณฑการพิจารณา

ถวงน้ําหนัก

1.เพิ่มปริมาณธุรกิจ
2.เพิ่มรายได
3. ผลตอบรับจากลูกคา
4. ฐานลูกคาเพิ่มมากขึ้น
5.ความคุมคาในการลงทุน
รวม

0.30
0.30
0.20
0.10
0.10
1.00

แนวทางเลือกที่ 2 แนวทางเลือกที่ 3
กลยุทธพัฒนา
กลยุทธพฒ
ั นา
กลยุทธเจาะตลาด
บริการ
ผลิตภัณฑ
Rating คะแนน Rating คะแนน Rating คะแนน
(1-10)
(1-10)
(1-10)
9
2.7
8
2.4
7
2.1
8
2.4
9
2.7
7
2.1
9
1.8
10
2.0
8
1.6
9
0.9
8
0.8
7
0.7
8
0.8
9
0.9
7
0.7
8.6
8.8
7.2

ตารางที่ 15 แสดงการตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาโดยใชวิธีการถวงน้ําหนัก
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จากการวิเคราะหและการถวงน้ําหนักโดยใชเกณฑการพิจารณาตามตารางที่ 15 เพื่อหา
กลยุทธที่เหมาะสม สอดคลองกับศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ และเพื่อขยายฐานลูกคา
เพิ่มปริมาณธุรกิจและรายได โดยเมื่อทําการถวงน้ําหนักในทุกเกณฑแลว พบวาแนวทางเลือก
ที่ 2 คือ กลยุทธพัฒนาบริการ สามารถสรางปริมาณธุรกิจและรายไดเปนอยางดี อีกทั้งสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา เนื่องจากทําใหลูกคาสามารถคํานวณและกําหนดตนทุนไดดวยตัวเอง
จึงไดทําการเลือกกลยุทธดังกลาว เพื่อเปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขันในธุรกิจบริการ
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บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาคนควาดวยตัวเองในหัวขอเรื่อง การศึกษาปญหาและกําหนดกลยุทธ
การพัฒนาธุรกิจการบริการเพื่อการแขงขัน ของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ ธนาคาร
พาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยไดศึกษาสาเหตุของปญหาที่มีผลกระทบตอปริมาณธุรกิจและ
รายไดที่ลดลงอยางตอเนื่อง และหาแนวทางการแกไขปญหาเชิงกลยุทธ เพื่อสามารถทําให
ธนาคารเพิ่มปริมาณธุรกิจและรายไดอยางตอเนื่อง ทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถของธนาคาร
ในการแขงขันในธุรกิจบริการอีกดวย ซึ่งแนวทางการศึกษา ผูศึกษาไดเก็บรวมรวมทั้งใน
สวนขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ โดยจากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิพบวาแนวโนมของ
การนําเขายังมีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง สวนดานการสงออกมีการชะลอตัวและคาดวา
จะลดลง เนื่ องจากป จจัยเสี่ ยงในประเทศ ไดแก ภาวะเศรษฐกิ จที่ ชะลอตั ว และความไม
แน น อนทางการเมื อ ง ส ว นป จ จั ย เสี่ ย งในต า งประเทศ ได แ ก ป ญ หาวิ ก ฤตการเงิ น
สหรัฐอเมริกา สงผลกระทบไปยังสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน ทําใหคําสั่งซื้อ
ลดลง ทั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาในสวนของอุตสาหกรรมธนาคาร โดยพบวา อุตสาหกรรมการ
บริการการคาตางประเทศยังสามารถเติบโตไดอีก โดยพิจารณาจากการมูลคาการนําเขา
สงออกมีอัตราเพิ่มขึ้น และจากการศึกษาขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการสัมภาษณผูจัดการศูนย
ธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ และลูกคาที่ลดการทําธุรกรรมการคาตางประเทศ พบวาปจจัย
ที่มีผลกระทบตการลดการทําธุรกรรมคือ ภาวะเศรษฐกิจและการเสนอบริการที่ดีกวาในเรื่อง
อัตราดอกเบี้ย คาธรรมเนียม และราคาของธนาคารคูแขง จึงไดนําเครื่องมือที่เกี่ยวของ
สําหรับวิเคราะหขอมูล คือ เครื่องมือแผนผังสาเหตุและผล การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) แบบจําลองแรงผลักดันทั้ง 5 ปจจัย (Five Force
Model) การประเมินเพื่อหาแนวทางการกําหนดกลยุทธ โดยการวิเคราะห EFEและIFE
Matrix และการนําวิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting factors decision) มาใชเพื่อเปนเครื่องมือ
ในการตัดสินใจเลือกกลยุทธใหเหมาะสมที่สุด ดังนั้น จากการวิเคราะหขอมูลทําใหทราบวา
สาเหตุ ที่ ทํ า ให ลู ก ค า ลดการธุ ร กรรมลงนั้ น เนื่ อ งจากธนาคารกํ า หนดอั ต ราดอกเบี้ ย
คาธรรมเนียม และอัตราแลกเปลี่ยนที่สูง อีกทั้งการใชเวลาที่นานในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อ
ดานการคาตางประเทศ วงเงินที่ไดรับนอย เงื่อนไขในการขอสินเชื่อมีมาก จึงทําใหลูกคา
ตองหันไปใชบริการธนาคารคูแขง ดังนั้นผูศึกษาจึงไดเลือกกลยุทธการพัฒนาบริการมาใช
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ในการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ โดยกลยุทธนี้ เปนการชวย
สราง จุดแข็งใหกับศูนยฯ ไมวาจะเปนดานการสรางรายได ปริมาณธุรกิจ และการขยาย
ฐานลูกคา ทั้งนี้เปนการเพิ่มขีดความสามารถของธนาคารในการแขงขันในอุตสาหกรรมการ
บริการดานการคาตางประเทศ

4.2 ขอจํากัดของการศึกษา

4.2.1 ระยะเวลาในการศึกษาและคนควาเก็บขอมูลครั้งนี้มีจํากัด ทําใหการเก็บ
ขอมูลนั้นไมสามารถทําไดครอบคลุม
4.2.2 ขอมูลดานสวนแบงทางการตลาดของธนาคารแตละธนาคาร ไมมีตัวเลขที่
ชัดเจน เนื่องจากไมมีหนวยงานที่จัดเก็บรวบรวมขอมูลอยาจริงจัง
4.2.3 ขอมูลบางขอมูลที่สําคัญไมสามารถนํามาใชในการศึกษาได เนื่องจากเปน
ความลับของธนาคาร
4.2.4 แนวทางเลือกที่ไดอาจจะไมใชแนวทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกไขปญหา
แตเปนแนวทางที่ดีที่สุดตามแนวคิดของผูศึกษา
4.3 ขอเสนอแนะการศึกษา

4.3.1 ควรมีการศึกษาขอมูลคูแขง ศึกษาเปรียบเทียบผลิตภัณฑกับคูแขง และ
การพัฒนาผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการผูบริโภค
4.3.2 ควรมีการศึกษาขอมูลสําหรับการสงออก-นําเขาในแตละอุตสาหกรรม
เพื่อเปนการหาลูกคารายใหมๆ รวมทั้งเปนการขยายฐานลูกคา
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บรรณานุกรม

ภาษาไทย

เฉลิมชัย ใยนิรัตน. 2548. บทคัดยอ. ความพึงพอใจของลูกคาผูใชบริการทางดานการคา
ตางประเทศ ของฝายการคาตางประเทศ ธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)
สํานักงานใหญ. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), ธนาคาร. 2550. รายงานประจําป 2550. กรุงเทพมหานคร:
ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), ธนาคาร. 27 ตุลาคม 2551. การบริการดานสินคาเขา
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
https://www.scbtrade.com/SCBTrade/service_import_letter.asp
ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน), ธนาคาร. 27 ตุลาคม 2551. การบริการดานสินคาออก
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก:
https://www.scbtrade.com/SCBTrade/service_export_letter.asp
ภณิดา เฉลิมเชิดชู. 2550. “การศึกษาและการกําหนดกลยุทธเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใหบริการของธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน).”
วันรัตน จันทกิจ. 2549. 17 เครื่องมือนักคิด (ฉบับปรับปรุงใหม). กรุงเทพมหานคร:
สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2539. การบริหารเชิงกลยุทธ. กรุงเทพมหานคร:
วิสิทธิ์พัฒนา จํากัด.
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2542. การบริหารเชิงกลยุทธและกรณีศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพธีระฟลม และไซเท็กซ.
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 27 ตุลาคม 2551. ภาวะ
เศรษฐกิจไทยไตรมาสที่4 และทัง้ ป 2551 และแนวโนมป 2552. [ออนไลน].
เขาถึงไดจาก:
http://www.nesdb.go.th/Portals/0/eco_datas/economic/eco_state/4_51/
Press_Thai4- 2552.pdf
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บรรณานุกรม (ตอ)
เอกชัย อภิศักดิ์กุล. 2550. เอกสารประกอบการสอน การจัดการเชิงกลยุทธ.
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.

ภาษาตางประเทศ
Philip Kotler. 2003. Marketing Managements. 11th ed., Northwestern University.
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ภาคผนวก ก
บทสัมภาษณผูจัดการศูนยธรุ กิจตางประเทศ สาขา XYZ

คําถามขอ 1. สภาพการแขงขันในอุตสาหกรรมของธนาคารเปนอยางไร และมีการ
แขงขันดานใดบาง
คําตอบ ในชวงปลายป 2551 การแขงขันของธนาคารมีการแขงขันสูง เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจไมคอ ยดี สืบเนื่องมาตั้งแต การปรับขึ้นราคาน้ํามัน ในชวงตนปและมีเหตุการณการ
ลมละลายของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา ตอเนือ่ งในชวงกลางป โดยสงผลกระทบตอ
สภาวะอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุล USDและEUR ซึ่งเปน 2 สกุลหลัก ที่ใชในการซื้อขาย
สินคาระหวางประเทศ ทําใหลูกคาดาน IMPORTและ EXPORT ซึ่งเปนลูกคาหลักของฝาย
การคาตางประเทศ ของแตละธนาคาร มีสภาพธุรกิจไมดีนัก เนื่องจากขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน และดานการคาตางประเทศของธนาคารพาณิชยไดมีการปรับอัตราดอกเบี้ยและ
คาธรรมเนียมเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาตนทุนของธนาคาร ใหสามารถดําเนินกิจการไดปกติ โดยใน
สภาวะเศรษฐกิจที่ไมดีในป 2551 การแขงขันในดานการคาตางประเทศ มีการแขงขันในหลายๆ
ดาน ดานหลักๆคือ
1.การแขงขันดานราคาคาธรรมเนียม ดอกเบี้ย
2.การแขงขันดานอัตราแลกเปลี่ยน
3.การแขงขันดานการกําหนดหลักประกันในการใหวงเงินสินเชื่อกับลูกคา

คําถามขอ 2. ความสามารถในการแขงขันของศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ เปน
อยางไร
คําตอบ ความสามารถในการแขงขันกับธนาคารอื่น ในดานการคาตางประเทศ ศูนยฯยัง
สามารถแขงขันกับธนาคารอื่นไดแตไมทั้งหมด โดยเฉพาะธนาคารคูแขง ซึ่งการแขงขันของ
ศูนยฯมีความยากมากขึ้น เนื่องจากนโยบายในการปรับขึ้นอัตราคาธรรมเนียม อัตราดอกเบี้ย
และความเขมงวดในเรื่องเงื่อนไขการปลอยสินเชื่อดานการคาตางประเทศ
เพราะธนาคาร
ตองการปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการปดกิจการหรือการขาดทุนของลูกคาดาน
IMPORTและ EXPORT
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คําถามขอ 3. แนวโนมของการใชบริการของลูกคาที่มีตอศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา
XYZ ในปที่ผานมามีลักษณะเชนไร และในอนาคตจะมีการใชบริการไปในทิศทางใด
คําตอบ ในปที่ผานมาลูกคาระดับกลางหรือ SMEs ที่ใชบริการศูนยฯ สวนใหญเปนลูกคาราย
ใหม มีการใชบริการลดลง เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ํา และในชวงปลายป 2551
ตลาดโลกมีปญหาจากผลกระทบของการลมละลายของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา ทําให
อัตราแลกเปลี่ยนลดลง ทําใหลูกคาดาน IMPORTและ EXPORT ประสบภาวะขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งภาพรวมจํานวนลูกคาของศูนยฯไมลดลงแตปริมาณธุรกิจลดลง และในอนาคต
ลูกคาสวนใหญยังคงใชบริการที่ศูนยเหมือนเดิม เนือ่ งจากการบริการที่ดี และความสัมพันธที่ดี
ที่ศูนยฯยังคงรักษาใหไดตามมาตรฐาน แตจํานวนปริมาณธุรกิจลดลงอยางแนนอน เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทั่วโลก ความวุนวายทางการเมืองของไทยที่ไดรับผลกระทบจากการปด
สนามบินสุวรรณภูมิ

คําถามขอ 4. สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลดการทําธุรกรรมการคา
ตางประเทศมีดานใดบาง
คําตอบ 1. การปรับตัวของราคาน้ํามันที่สูงขึ้น 2. ปญหาการขาดทุนในบริษัทใหญในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและการลมละลายของ สถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา 3. ความวุนวายทาง
การเมืองของประเทศไทย ซึ่งปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวสงผลกระทบตอ
1.อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง ทําใหลูกคาดาน IMPORTและ EXPORT ไม
สามารถคาดเดากําไรหรือขาดทุนได
2.คาครองชีพในประเทศที่ขยับตัวสูงขึ้นมาก ทําใหความตองการซื้อของคนในประเทศ
ลดลงและความตองการซื้อของคนตางประเทศลดลงดวย
3.ลูกคาดาน EXPORT ลดการสงออกลง เนื่องจากลูกคาตางประเทศลดการสั่งซือ้ สินคา
เชน เครื่องประดับ เสื้อผา อิเล็กทรอนิกส และจากตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทําใหตองตัง้ ราคาสินคาที่
สูงขึ้น ทําใหลูกคาตลาดตางประเทศหันไปสั่งซื้อสินคาจากประเทศที่มีคาแรงถูก
คําถามขอ 5. ศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา XYZ มีเปาหมายหรือกลยุทธในการรองรับ
การแขงขันที่รุนแรงระหวางธนาคารพาณิชยอยางไร
คําตอบ จากการแขงขันที่รุนแรง ทําใหศูนยฯ ทําการกําหนดเปาหมายดังนี้
1. การเจาะกลุมลูกคาระดับกลางและวิเคราะหขีดความสามารถของลูกคา เพื่อเพิ่ม
รายไดและปริมาณธุรกิจของศูนยฯ
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2. การประชุมรวมกับสํานักงานธุรกิจ ในการเพิ่มลูกคารายใหม โดยสอบถามทาง
สํานักงานธุรกิจเกี่ยวกับลูกคา วามีการทําธุรกรรมดานตางประเทศหรือไม จากนั้นออกไปพบ
ลูกคาแนะนําผลิตภัณฑการคาตางประเทศและสินเชื่อ
3. ศูนยฯจะทําการวิเคราะหปริมาณธุรกิจแล ะรายไดในแตละไตรมาสเพื่อทําการ
ปรับปรุง และทํางานใหบรรลุเปาหมาย

คําถามขอ 6. กลยุทธที่ธนาคารคิดวาสามารถสรางความไดเปรียบกวาธนาคารอื่นมี
อะไรบาง
คําตอบ 1. ลักษณะการบริการที่ตองทําใหลูกคาประทับใจในเรื่อง ONE STOP SERVICE
และการดูแลลูกคาที่ใกลชิด
2. เทคโนโลยี ธนาคารนําเทคโนโลยีเขามาเพื่อบริการลูกคา เพื่อความรวดเร็วและ
ความสะดวกสบายแกลูกคา
3. การปรับปรุงขั้นตอนในการทํางาน ที่ทําใหสามารถบริการลูกคาไดรวดเร็วมากขึ้น
4. การลด Pricing ใหกับลูกคารายใหญที่มีปริมาณธุรกิจที่มาก เพื่อใหสามารถ
แขงขัน
กับธนาคารอื่นๆได รวมทั้งผลพลอยไดอาจสามารถไดลูกคารายใหมจากธนาคารอื่นอีกดวย

คําถามขอ 7. ภาวการณการแขงขันในอนาคตจะเปนอยางไร
คําตอบ ในอนาคต การแขงขันดานการบริการการคาตางประเทศจะสูงขึ้น และยากมากขึ้นใน
การใหบริการ เนื่องมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ถดถอย ที่จะสงผลตอลูกคารายใหม ลูกคา
ระดับกลาง ซึ่งเปนลูกคาสวนใหญของธนาคาร จะหันไปใชบริการธนาคารอื่นที่มีเงื่อนไขที่ไม
เขมงวด เชนเรื่องการโอนเงินในประเทศที่มีความเสี่ยง การรับซื้อตั๋ว การขายตั๋วในประเทศ
Block Country หรืออัตราคาธรรมเนียมดีกวา
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ภาคผนวก ข
บทสัมภาษณลูกคาที่ลดการทําธุรกรรมดานการคาตางประเทศ

คําถามขอ 1. ปจจัยใดที่ทําใหทานตองการใชบริการกับศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขา
XYZ
คําตอบ 1. ใหบริการไดสะดวกรวดเร็ว
2. เจาหนาที่ธนาคารมีการดูและเอาใจใส และแกไขปญหาตาง ๆ ใหกับทางบริษัทฯ
ไดอยางดี
3. ทางบริษัทฯ มีบัญชีอยูกับทางธนาคาร
4. มีการบริการหลายอยาง ทําใหสะดวก และไมเสียเวลา

คําถามขอ 2. ในการเปรียบเทียบการใชบริการทีธ่ นาคารอื่นทานคิดวาขอดีของศูนย
ธุรกิจตางประเทศ สาขาXYZ คืออะไร
คําตอบ 1. การแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถชวยบริษัทแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว
2. การพูดจาสุภาพเปนกันเองกับลูกคาดีมาก
3. สามารถตอบขอสงสัยหรือคําถามไดชดั เจนและเขาใจมากกวาธนาคารอื่น

คําถามขอ 3. เมื่อเทียบกับการใชบริการที่ธนาคารอื่นทานคิดวาขอเดนและขอดอยของ
ศูนยธุรกิจตางประเทศ สาขาXYZ คืออะไร
คําตอบ ขอเดน
1.ความเปนกันเองในการใหบริการของพนักงาน
2.ความรูความสามารถของพนักงานในการใหคําปรึกษากับทางบริษัทฯ
ขอดอย
1.แบบฟอรมตาง ๆ ที่ใชในการติดตอกับทางธนาคารมีจํานวนมากกวา และซ้ําซอน
ทําใหเกิดความยุงยากและเสียเวลา
2.วงเงินสินเชื่อที่ไดรับนอยกวาธนาคารอื่น
3.คาธรรมเนียมแพงและอัตราดอกเบี้ยแพง
คําถามขอ 4. สิ่งที่ทานคาดหวังกับการใหบริการของทางธนาคารคืออะไร
คําตอบ การใหบริการสะดวกและรวดเร็ว และเปนกันเอง รวมถึงไดรับคําปรึกษาเกี่ยวกับ
ปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมการคาตางประเทศไดอยางรวดเร็วและถูกตองตาม
หลักเกณฑ
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คําถามขอ 5. สิ่งที่ทําใหทา นเลิกใชบริการของทางธนาคารคืออะไร
คําตอบ 1. ไมสามารถใหคําปรึกษาและชวยแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นใหกับทางบริษัทฯ
2. แบบฟอรมเอกสารที่ใชตดิ ตอกับทางธนาคารมีจํานวนมากเกินความจําเปน
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ประวัติผูศึกษา

นางสาววิมลพรรณ มีเพียร เกิดเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2526 สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี คณะบริการธุรกิจ สาขาธุรกิจระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อ
ปการศึกษา 2547 และ ศึกษาตอในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ในปการศึกษา 2550
ประวัติการทํางาน หลังจากจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแลว ไดเขาทํางานที่
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง จนถึงปจจุบัน โดยมีตําแหนงเจาหนาที่บริการการคาตางประเทศ

