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บทที่ 2
การทบทวนเอกสาร
2.1 ประวัติธนาคารออมสิ น
กิ จการออมสิ น เริ่ มขึ้นในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2456

ตามพระราชประสงค์ของ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที 6 ที่ทรงเห็นคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์
เพื่อให้ประชาชนรู ้ จกั ถึ งการประหยัดและนามาเก็บออม มีสถานที่ในการเก็บรักษาทรัพย์สินเงิ น
ทองของประชาชนให้ป ลอดภัย จากโจรผูร้ ้ าย จึ ง ได้ทรงจัดตั้งคลังออมสิ นหรื อธนาคารออมสิ น
ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456
โดยสั ง กัดกรมการคลัง มหาสมบัติ ดาเนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต้พ ระราชบัญญัติ ค ลัง ออมสิ น
พ.ศ. 2456 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชปรารภความว่า การรักษาทรัพย์
สมบัติซ่ ึ งประชาชน ได้อุตสาห์ประกอบการทามาค้าขาย มีกาไรเพื่อออมไว้เป็ นทุน แต่การรักษาให้
ปราศจาอันตรายเป็ นการลาบาก เพราะไม่มีที่ฝากฝั่ งอันมัน่ คง ส่ วนการที่ประชาชนออมทรัพย์ไว้
เพื่ อ ประโยชน์ ก ารยื ด ยาวข้า งหน้า ไม่ ใ ช้ จ่ า ยเพื่ อ ความเพลิ น ใจชั่ว ขณะนั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ค วรน่ า
สนับสนุนเป็ นอย่างยิง่
ใน พ.ศ. 2472 คลังออมสิ นได้อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข กิจการได้
เริ่ มแพร่ หลายและเป็ นที่นิยมของประชาชนมากขึ้น ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง รัฐบาลเห็น
ถึงคุณประโยชน์ของการออมทรัพย์ และความสาคัญของคลังออมสิ นที่มีต่อการพัฒนาประเทศ จึง
ได้ยกฐานะขึ้นเป็ นองค์การของรัฐบาล มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลดาเนิ นธุ รกิ จภายใต้พระราชบัญญัติ
ธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2489 มีการบริ หารอย่างเป็ นอิสระภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ ซึ่ ง
ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง เริ่ มดาเนิ นธุ รกิจในรู ปแบบธนาคารออมสิ น
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2490 เป็ นต้นมา
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ประวัติดวงตราธนาคารออมสิ น

สัญลักษณ์ รูปโล่ไทย เครื่ องป้ องปวงภัยพิบตั ิท้ งั ผอง ที่จะนามาสู่ ทรัพย์สินของประชาชน
ดวงตราธนาคารออมสิ นเป็ นรู ปโล่ไทย
ช่ องบนด้ านซ้ ายมีรูปวัชระ
วัชระ หมายถึง เครื่ องหมายประจา พระองค์พระบาทสมเด็จพระปริ เมนทรมหาวชิราวุธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 6
ช่ องบนด้ านขวามีรูปฉัตร
ฉัตร หมายถึ ง เครื่ องหมายประจาพระองค์พ ระเจ้า บรมวงศ์เธอกรมพระก าแพงเพชร
อัครโยธิน
ช่ องกิง่ กลางมีรูปต้ นไทร
ต้นไทร หมายถึง ความร่ มเย็น ความมัน่ คง และความเจริ ญงอกงามตลอดกาลนาน
ยุคที1่ กาเนิดธนาคารออมสิ น
คลังออมสิ น สังกัดกรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พ.ศ. 2456 ถึง
พ.ศ. 2471 เพื่อให้เป็ นประโยชน์ช่วยเหลือเผื่อแผ่ไปถึงราษฎรโดยทัว่ กัน พระองค์จึงได้จดั ตั้งคลัง
ออมสิ นขึ้นโดยสังกัด กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระราชทานพระ
บรมราชานุญาติประกาศใช้ พระราชบัญญัติคลังออมสิ น ประกาศใช้ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2456
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ยุคที่ 2 เติบโตอย่ างรุ ดหน้ า
กองคลังออมสิ น สังกัดไปรษณี ยโ์ ทรเลข กระทรวงพาณิ ชย์และคมนาคม พ.ศ. 2472 ถึง
พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 7 ทรงมีพระราชดาริ เห็นควรโอนกิจการ
คลังออมสิ นให้ไปอยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขกิ จการเริ่ มเป็ นที่แพร่ หลายและ
เป็ นที่นิยมแก่ประชาชนอย่างกว้างขว้าง ซึ่ งถือได้วา่ กิจการคลังออมสิ นในช่วงระยะนี้ เติบโตขึ้นมาก
จึงเรี ยกได้วา่ เป็ นยุคแห่งความก้าวหน้าของการคลังออมสิ นแห่งประเทศไทย
ยุคที่ 3 รากฐานความมั่งคง
ธนาคารออมสิ น สั ง กัด กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2590 ถึ ง ปั จ จุ บ นั ต่ อ มาภายหลัง เมื่ อ
สงครามโลกครั้ งที่ 2 ยุติล ง รั ฐบาลได้ถึ งคุ ณประโยชน์ ของการออม และความส าคัญ ของการ
คลังออมสิ นที่มีต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้ยกฐานะขึ้นเป็ นองค์การของรัฐมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล
ดาเนิ นธุ รกิจภายใต้ พระราชบัญญัติธนาคารออมสิ น พ.ศ. 2489 มีการบริ หารงานโดยอิสระ ภายใต้
ความควบคุมของคณะกรรมการ ซึ้ งได้รับการแต่งตั้ง วันที่ 1 เมษายน 2490 และได้เปลี่ยนจากคาว่า
คลังออมสิ น เป็ นธนาคารออมสิ น นับแต่น้ นั เป็ นต้นมา
ยุคที่ 4 โฉมใหม่ ส่ ู ความทันสมัยครบวงจร
ตลอดระยะเวลาที่ ผ่า นมา ธนาคารออมสิ นได้เปลี่ ย นแปลง ปรั บ ปรุ ง พัฒนาระบบการ
ดาเนินงานและบริ การในทุกด้าน ธนาคารจึงได้ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา เพื่ อรั กษาฐานลู กค้ามากกว่า 26 ล้านบัญชี โดยระดมทรั พยากรในทุก ด้าน ในการ
ปรับปรุ งภาพลักษณ์และรู ปแบบการให้บริ การที่ทนั สมัยและครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อสอดคล้องต่อ
ความต้องการของลู ก ค้า ทุ กกลุ่ ม ทุ กอาชี พ และทุ ก วัย

(เข้าถึ งได้จากเว็บไซด์

http://www.gsb.or.th/about-us/history-bank.aspx สื บค้นข้อมูล วันที่ 6 ตุลาคม 2559)
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บริการต่ างๆของธนาคารออมสิ น
1. บริการด้ านเงินฝาก
บริ การด้ านเงินฝาก ได้ แก่ เงิ นฝากเผื่อเรี ยก เงิ นฝากประจารายเดื อน เงิ นฝากกระแส
รายวัน เงินฝากประจา 3 เดือน เงินฝากประจา 6 เดือน เงินฝากประจา 24 เดือน และเงินฝาก
ประจา 36 เดือน
บริ การด้ านบัตรออมสิ น วิซ่า เดบิต ได้ แก่ บัตรออมสิ นเดบิตสมาร์ ทแคร์ บัตรออมสิ น
วิซ่าเดบิตสมาร์ ทไลฟ์ บัตรออมสิ นออมเงิน ออมธรรม บัตรออมสิ นวิซ่าเดบิต และบัตรออมสิ น
เอทีเอ็ม
สลากออมสิ น ได้ แก่ ออมสิ นธนโชค ออมสิ นพิเศษ สลากออมสิ นดิ จิตอล ออมสิ น
การกุศล
เงินฝากสงเคราะห์ ชีวิตและครอบครั ว ได้ แก่ ออมสิ นสบายใจ ออมสิ นคู่ขวัญ ออมสิ น
อุ่นใจ ออมสิ นมรดกออมสิ นทรั พย์มนั่ คง ออมสิ นคุ ม้ ทวี ออมสิ นสุ ขใจ 12/6 ออมสิ น 90/60
และออมสิ น 70/20
2.บริการด้ านสิ นเชื่อ
1. สิ นเชื่ อส่ วนบุคล ได้ แก่ สิ นเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน สิ นเชื่ อธุ รกิ จห้องแถว
สิ นเชื่ อออมสิ นบ้านแลกเงิน สิ นเชื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการ สิ นเชื่อเพื่อผูป้ ระกอบการราย
ใหม่ สิ นเชื่อพัฒนาชนบท
2. สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ ได้ แ ก่ สิ น เชื่ อ เพื่ อ ชี วิต สุ ข สั น ต์ สิ น เชื่ อ เคหะ สิ น เชื่ อ สวัส ดิ ก าร
สิ นเชื่อเพื่อการศึกษา สิ นเชื่อธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs สิ นเชื่อไททองอเนกประสงค์
สิ นเชื่อเพื่อไปทางานต่างประเทศ สิ นเชื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา
3. บริการอืน่ ๆ ได้ แก่ บริ การโอนเงินต่างประเทศ สลากออมสิ นดิจิตอล แลกธนบัตร
ชารุ ดGSB Internet Banking แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริ การโอนเงินในประเทศ บริ การ
โอนเงิ นต่า งประเทศ MYMO (เข้าถึ งได้จากเว็บไซด์เว็บไซด์ http://www.gsb.or.thสื บค้นเมื่ อ
วันที่ 6 สิ งหาคม 2559)

5

2.2 ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร

รู ปที่ 2.1 ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค กรุ งเทพมหานคร
ที่ต้ งั ธนาคาร: เลขที่ 709 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพมหานคร 10160
หมายเลขโทรศัพท์ :02 413 1519
เวลาทาการ: 8.30 – 15.30
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แผนทีก่ ารเดินทาง
การเดินทาง เริ่ มจาก ถนนสาทรไป สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิ น เข้าถนนราชพฤกษ์ จาก
ถนนราชพฤกษ์ เข้าถนนเพชรเกษมตรงไปยังซอยเพชรเกษม 39 ตรงไปจะเห็นป้ ายออมสิ นสาขา
บางแค
BTS บางหว้า

BTS ตากสิ น

BTS วงเวียนใหญ่

ซีคอน บางแค

BTS โพธิ์นิมิตร

ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค

รู ปที่ 2.2 แผนทีก่ ารเดินทาง

BTS วุฒากาศ

BTS ตลาดพลู

BTS กรุ งธนบุรี
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2.3 ผังองค์ กร ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค

รู ปที่ 2.3 ผังองค์ กร ธนาคารออมสิ น สาขาบางแค
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2.4 พร้ อมเพย์
พร้อมเพย์เป็ นทางเลือกใหม่ที่ให้ประชาชน หน่วยงาน ธุ รกิจ ใช้ในการโอนเงินและรับเงิน เป็ น
บริ การที่เพิ่มจากการโอนเงิ นแบบเดิม ที่ให้ประชาชนผูใ้ ช้มีความสะดวก รวดเร็ วมากขึ้น จากเดิมที่ตอ้ งรู ้
หมายเลขบัญชี เงิ นฝากธนาคารจึ งจะโอนเงิ นได้ แต่ระบบพร้ อมเพย์จะใช้หมายเลขประจาตัวประชาชน
หรื อหมายเลขโทรศัพท์มื อถื อของผูร้ ั บ เงิ นแทนได้ ท าให้ง่ า ยต่อความสะดวกและจดจา โดยทุ ก คนไม่
จาเป็ นต้องมาลงทะเบียน แต่ผทู ้ ี่มีการโอนเงินรับเงินบ่อยๆควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์ เพราะจะได้รับ
ประโยชน์ในค่าธรรมเนี ยมที่ถูกลงมาก และช่วยลดความเสี่ ยงในการถือเงินสดที่อาจจะสู ญหาย ซึ่ งยังจะทา
ให้ล ดภาระและต้น ทุ น ในการบริ ห ารจัด การพิ ม พ์ธ นบั ต รของประเทศ ในระยะต่ อ ไปรั ฐ บาลจะดู แ ล
ประชาชนในด้านสวัสดิ การโดยการจ่ายเงิ นผ่านช่ องทางพร้ อมเพย์ทาให้ประชานชนได้รับเงิ นทัว่ ถึ งและ
รวดเร็ ว ประชาชนมี ท างเลื อ กในการใช้ บ ริ การโอนเงิ น มากขึ้ น และยัง สามารถใช้ พ ร้ อ มเพย์ใ น
ชี วิตประจาวันได้ ไม่ว่าจะเป็ นการโอนเงิ นค่าเล่าเรี ยน ค่าบริ การต่างๆหรื อจ่ายค่าอาหาร และที่สาคัญด้วย
ค่าบริ การที่ถูกลงจากเดิม โดยเฉพาะการโอนเงินครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท จะไม่เสี ยค่าธรรมเนี ยมใดๆไม่วา่
จะเป็ นการโอนไปยังธนาคารไหน ณ จุดใดในประเทศ ถ้าโอนเงิ นจานวนมากขึ้นก็จะเสี ยค่าธรรมเนี ยม
เพิม่ ขึ้น แต่ไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ

2.5 ตัวอย่ างการผูกบัญชี
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แบบที่1 บัญชีเดียว

นาย ก
หมายเลขบัตรประชาชนและหมายเลขมือถือ+ 1บัญชี

รู ปที่ 2.4 ตัวอย่ างการผูกบัญชี แบบบัญชีเดียว

แบบที่ 2 หลายบัญชี
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นาย ข
หมายเลขบัตรประชาชน+1บัญชี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ 1 + 1 บัญชี
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ 2 + 1 บัญชี

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่ างการผูกบัญชี แบบหลายบัญชี
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แบบที่ 3 หลายเบอร์

นาย ค
หมายเลขบัตรประชาชน + 1 บัญชี

หมายเลขมือถือที่ 1
หมายเลขมือถือที่ 2

+ 1บัญชี

หมายเลขมือถือที่ 3

รู ปที่ 2.6 ตัวอย่ างการผูกบัญชี แบบหลายเบอร์
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สาหรับผูท้ ี่มีบญั ชี เงินฝากธนาคารหลายบัญชี ไม่จาเป็ นต้องมาลงทะเบียนพร้อมเพย์ทุกบัญชี แต่อาจ
เลือกบัญชี ใดบัญชี หนึ่ งไว้สาหรับรับเงิ นด้วยพร้อมเพย์ก็ได้ (ตัวอย่างกรณี นาย ก) หรื อในกรณี ที่อยากใช้
พร้ อ มเพย์ก ับ หลายบัญ ชี ก็ ส ามารถเลื อ กผูก หมายเลขประชาชนกับ บัญ ชี ที่ 1
และผูก หมายเลข
โทรศัพท์มือถือกับบัญชีที่ 2 ก็ได้ (ตัวอย่างกรณี นาย ข และนาย ค) และต้องระวังว่าหมายเลขเดียวกันผูก
ซ้ าเกินกว่า 1 บัญชีไม่ได้
เริ่ มให้บริ การโอนเงินตั้งแต่ 31 ตุลาคม 2559 เป็ นต้นไป โดยจะโอนเงินผ่านพร้อมเพย์ได้ตาม
ช่องทางต่างๆของธนาคาร คือ Mobile Banking Internet Bangking และตู้ ATM ซึ่ งลูกค้าต้องมีรหัส
Username/Password หรื อมีบตั รและรหัส ATM จึงจะสามารถใช้บริ การได้
อัตราค่าธรรมเนี ยมการใช้บริ การพร้ อมเพย์ค่าธรรมเนี ยมจะถู กลงวงเงิ นไม่เกิ น 5,000 บาทต่ อ
รายการฟรี ค่าธรรมเนี ยมทุกรายการ วงเงินมากกว่า 5,000 ถึง 30,000 บาทคิดค่าธรรมเนี ยมไม่เกิน 2 บาทต่อ
รายการ วงเงินมากกว่า 30,000 ถึง 100,000 ขึ้นไป คิดค่าธรรมเนี ยมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ วงเงินมากกว่า
100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ
ระยะเวลาตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงเริ่ มให้บริ การรับและโอนเงินระบบพร้อมเพย์กว่า
3 เดือน
เป็ นช่วงเวลาที่ให้ขอ้ มูลความรู ้เพื่อทาความรู ้จกั ศึกษาและทาความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานพร้อมเพย์ที่ถูกต้อง
รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยในการใช้บริ การ เพื่อให้มีความพร้ อมในการใช้บริ การอย่างไว้วางใจและ
ปลอดภัย

เข้าใช้บริ การ โดยต้องมี

ระบุผรู้ ับเงินโดย

Username/Password

เลือกใช้

หรื อบัตรและรหัสATM

Banking

Internet

ประชาชน
หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

ต้ นทาง

บัญชี
ปลายทาง
ผู้รับเงิน

Banking
ATM

รู ปที่ 2.7 ความปลอดภัยของระบบพร้ อมเพย์

แบบเดิม

ผู้โอนเงิน

บัญชี

ทางเลือกใหม่

เลขประจาตัว

Mobile

เลขที่บญั ชีเงินฝาก
ธนาคาร

มีกระบวนการ
KYC
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2.6 ความปลอดภัยของระบบพร้ อมเพย์
ระบบพร้ อมเพย์มีการดู แลความปลอดภัย มี ข้ นั ตอนตั้ง แต่ข้ นั ตอนการลงทะเบี ยนที่ รัดกุม การ
พัฒนาระบบกลางที่มนั่ คงปลอดภัย และการใช้งานของประชาชนผูโ้ อนเงินอย่างถูกต้อง
2.6.1 ลงทะเบียนแบบรัดกุม
ธนาคารจะมี การตรวจสอบตัวตนของลู กค้าและความเป็ นเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์มือถื ออย่าง
รัดกุม นอกจากนี้ ธนาคารแห่ งประเทศไทย ยังได้กาชับให้ธนาคารปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดในการรับ
ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ซึ่ งได้ออกไปเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 เพื่อให้การลงทะเบียนมีความปลอดภัย
เป็ นมาตรฐานและสร้ างความเชื่ อมัน่ ให้แก่ประชาชน รวมทั้งธนาคารแห่ งประเทศไทย มีการตรวจสอบ
ขั้นตอนและการควบคุมดูแลระบบการลงทะเบียนเป็ นการเฉพาะ เพื่อให้มนั่ ใจในความมัน่ คงปลอดภัยและ
พร้อมใช้งาน
2.6.2 ระบบกลางมั่นคงปลอดภัย
พร้อมเพย์เป็ นระบบที่พฒั นาเพิ่มจากระบบการโอนเงินแบบเดิม ที่มีความปลอดภัยไม่ดอ้ ยกว่าการ
โอนเงินแบบปั จจุบนั เป็ นระบบที่เชื่อมระหว่างธนาคารกับผูใ้ ห้บริ การระบบพร้อมเพย์ของประเทศ ภายใต้
บริ ษทั Nitmx

ที่เป็ นระบบแบบปิ ดที่มีการดูแลรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล คนภายนอก

องค์กรไม่สามารถต่อเข้ากับระบบนี้ ผ่านช่ องทาง Internet ทัว่ ไปได้และธนาคารแห่ งประเทศไทยยังได้
ติดตามดูแลการพัฒนาระบบด้านความมัน่ คงปลอดภัย นอกจากนี้ ยงั มีการเตรี ยมการรองรับในด้านความ
ปลอดภัย รวมถึงดูแลระบบสารสนเทศในเรื่ องมาตรฐานความปลอดภัย มาตรฐานความถูกต้อง ความ
พร้อมใช้งานของระบบ การดูแลเข้าถึงข้อมูล การสารองข้อมูล และมีแผนการรองรับกรณี ฉุกเฉิ น ระบบ
กลางของพร้อมเพย์ ได้ถูกออกแบบและพัฒนาโดยบริ ษทั ที่เป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านระบบการชาระเงิน และเป็ น
ผูพ้ ฒั นาระบบการชาระเงิ นที่ใช้ในประเทศต่างๆ ได้แก่ ระบบเดียวกันกับพร้ อมเพย์ที่ประเทศอังกฤษ ใช้
มาเป็ นระยะเวลานานกว่า 8 ปี และสิ งคโปร์ 2 ปี โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยสู่ ระดับสากล และยังมี
ระบบติดตามและป้ องกันการทุจริ ตเพื่อเพิ่มความปลอดภัย

2.6.3 ประชาชนโอนเงินอย่ างถูกต้ อง
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นอกจากความปลอดภัย ของระบบกลางแล้ว ได้มี ก ารออกแบบความปลอดภัย ในส่ ว นของ
กระบวนการเข้าใช้งาน คือผูใ้ ช้บริ การจะต้องมี Password ในการยืนยันรายการก่อนการโอนทุกครั้ง
(เข้าถึงได้จากHttps://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/PSServices/PromptPay/Pages/default.aspx
สื บค้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559)
2.7ภาพรวมของพร้ อมเพย์

ระบบเปิ ด ที่ NITMX ดูแล
ใช้มาตรฐานสากล
คนภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ผา่ น
เข้าใช้บริ การ โดยต้องมี

ช่องทาง Internet ทัว่ ไป

ระบุผรู้ ับเงินโดย

Username/Password

เลือกใช้

หรื อบัตรและรหัสATM

เลขประจาตัว

Banking

ประชาชน

บัญชี
Internet
Banking

ATM

ต้ นทาง

หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ

แบบเดิม

ผู้โอนเงิน

ทางเลือกใหม่

Mobile

บัญชี
ปลายทาง

ผู้รับเงิน

เลขที่บญั ชีเงินฝาก
ธนาคาร

มีกระบวนการ
KYC

รู ปที่ 2.8 ภาพรวมของพร้ อมเพย์
2.8 การบริการ
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การบริ ก ารคื อ การกระทาหรื อการดาเนิ นงานเพื่ อตอบสนองต้ องความต้ องการของบุคคลหรื อ
องค์ กรเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ เนื่องจากผลความสาเร็ จของการบริ การขึน้ อยู่กับความพึงพอใจซึ่ งเป็ น
เรื่ องของความรู้ สึก ไม่ มีหน่ วยวัด นิยามของการบริ การจึ งขึน้ อยู่กับการพยายามอธิ บายเพื่ อให้ เข้ าใจตรงกัน
หรื อเป็ นการให้ ความช่ วยเหลื อหรื อดาเนิ นการเพื่ อประโยชน์ ของผู้อื่น การบริ การที่ ดีผ้ ูรับบริ การจะเกิ ด
ความประทับใจและเกิดความชื่ นชมต่ อตัวบุคคลหรื อองค์ กร อันเป็ นการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อตนเองและ
องค์ กร
การบริ การสามารถเกิ ดขึ้นได้ในทุกสังคม ตั้งแต่ครอบครัว เพื่อนฝูง หรื อในสังคมขยายที่มากขึ้น
ล้วนแล้วแต่มีการกระทาเพื่อให้คนอื่นได้รับความสุ ขที่เกิดจากความพึงพอใจ ดังนั้น การบริ การจึงแบ่งได้
เป็ น 2 อย่าง คือ
2.8.1 การบริการทีห่ วังผลตอบแทนทางธุรกิจ หรือธุรกิจการบริการ
เป็ นสิ่ งที่ไม่มีตวั ตนหรื อจับต้องไม่ได้แต่อาศัยธรรมชาติของมนุ ษย์ที่อยากรับการดูแลเอาใจใส่ จาก
ผูอ้ ื่น เพื่อก่ อให้เกิ ดความสุ ขไม่ว่าจะเป็ นในด้านความสนุ กสนาน บันเทิง ความสวยงาม สุ ขภาพแข็งแรง
ธุ รกิ จการบริ การจึงคิดที่จะต่อยอดจากความต้องการของมนุ ษย์ กลายมาเป็ นธุ รกิ จด้านการท่องเที่ยว ด้าน
รักษาพยาบาล ด้านคมนาคมขนส่ ง ด้านการสื่ อสาร ด้านสุ ขภาพ ด้านการศึกษา ด้านความบันเทิง ด้าน
การลดความอ้วน ฯลฯ
2.8.2 การบริการทีไ่ ม่ ม่ ุงหวังสิ่ งตอบแทนทางธุรกิจ
การดาเนิ นงานเป็ นหัวใจหลักที่เกิดจากความเอาใจใส่ ปรารถนาการเป็ นผูใ้ ห้ความสุ ขแก่ผอู ้ ื่น ด้วย
ความรู ้สึกเอื้อเฟื้ อ มีน้ าใจ อยากช่วยเหลือให้ผอู ้ ื่นสมประสงค์ในสิ่ งที่ตอ้ งการโดยไม่หวังสิ่ งตอบแทนใดๆ
นอกจากความสุ ขใจที่เห็นคนที่ได้รับบริ การมีความสุ ข การบริ การนี้เป็ นนามธรรม จับต้องไม่ได้ แต่ไม่ใช้
ธุ รกิจแต่เป็ นการลงทุนด้วย แรงกาย แรงใจ (เข้าจากเว็บไซด์ https://servicearts.wordpress.com/ ค้นเมื่อวันที่
8 ธันวาคม 2559)

จากการศึกษาความหมายของธุ รกิจบริ การ พบว่ามีผใู ้ ห้ความหมายของธุ รกิจบริ การไว้ ดังนี้
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ปณิ ศา ลัญชานนท์ (2548. หน้า 163) ได้ให้ความหมายของธุ รกิ จบริ การไว้ว่า เป็ นการบริ การ
(Service) ซึ่ งเป็ นกิจกรรม ผลประโยชน์ หรื อความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
เช่น โรงเรี ยน โรงพยาบาล โรงแรม ธนาคาร เป็ นต้น
ผู้ให้ บริการ
งานธนาคาร เป็ นอีกหนึ่ งทางเลือกสาหรับผูท้ ี่สนใจประกอบอาชี พเกี่ ยวกับการเงิน งานด้านนี้ เป็ น
อีกหนึ่ งอาชี พที่ตอ้ งอาศัยความสามารถของพนักงานในการดึงดูดลูกค้าให้มีจานวนเพิ่มขึ้น และเกิ ดความ
สนใจลงทุนกับธนาคาร ทั้งการฝากเงิน การกูเ้ งิน และการลงทุนต่าง ๆ ที่ธนาคารให้บริ การ การบริ การที่ดีก็
เป็ นการดึ งดู ดให้ลูกค้ามาใช้บริ การ เช่ น การแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้ อย การพูดจาชัดเจนสุ ภาพ มีหางเสี ยง
ไพเราะ ยิม้ อยูเ่ สมอ ไม่วา่ จะเป็ นสี หน้าหรื อแววตา แสดงให้ปรากฏชัดเจนว่าเต็มใจให้บริ การ หลีกเลี่ยงการ
โต้แย้งหรื อฉุ นเฉี ยว ใส่ อารมณ์ โกรธต่อผูม้ าติดต่อทุกกรณี ระลึกไว้เสมอว่า ความอดกลั้นรักษาอารมณ์ขุ่น
มัวนั้น คืองานหรื อหน้าที่ของเรา
พนักงานผูท้ ี่ให้บริ การเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของธุ รกิ จการบริ การ พนังงานสามารถสร้างการ
รับรู ้เกี่ยวกับคุ ณภาพการให้บริ การให้กบั ลูกค้า คือ การบริ การที่ดีจากพนักงานเป็ นการประเมินสิ่ งที่ลูกค้า
ได้รับรู ้จากการพิจารณาถึงคุณภาพการให้บริ การ ธุ รกิจให้บริ การที่ประสบความสาเร็ จสาเร็ จจะต้องใช้ความ
พยายามเป็ นอย่างมาก ทาให้ตอ้ งมีการวางแผนกาลังคน การสรรหา การคัดเลื อก การฝึ กอบรมและพัฒนา
และการจูงใจพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
(เข้าถึงได้จากเว็บไซด์ http://wiki.rmutk.ac.th/index สื บค้นเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559)
ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ย
เป็ นบุคคลที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทางบวกและทางลบ จากการดาเนิ นงาน
ขององค์การ เช่ น ประชาชน ชุ มชนในท้องถิ่ น บุคลากรในองค์กร ผูส้ ่ งมอบงานและผูร้ ั บบริ การเป็ นส่ วน
หนึ่ งในกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย แต่ควรแยกผูท้ ี่ ได้รับผลกระทบโดยตรงออกมาเป็ นอีกกลุ่มหนึ่ ง เพื่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน

