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Michael E. Porter, Harvard Professor of Economics,   
created the Most Notable Five Forces Model (1979) of COMPETITIVE STRATEGY
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ธนาคาร

เช่าซื้อ

โครงสร้างตลาดมีผู้เล่นมากมาย และธุรกิจการเงินหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน 
สหกรณ์ฯ อยู่ท่ามกลาง สถาบันการเงินอื่นๆ ที่ถือว่าการแข่งขันเป็นเรื่องปกติในการทำธุรกิจ
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บริการหลักของสหกรณ์มีครบพอ คล้ายกับสถาบันการเงินอื่นๆ 
แต่ก็มีลักษณะพิเศษเฉพาะฯที่มีความต่าง

ออมทรัพย์

ไว้ใช้จ่ายยาม
เกษียณ

ฉุกเฉิน 
สร้างความ
มั่งคั่ง และ

ฐานะ

สมาชิก 
เป็นเจ้าของกิจการ

• ส่วนเกิน นำไปลงทุนต่อ 
• ส่วนขาด กู้เพิ่มเข้ามาได้ 
• Leverage: กู้มาลงทุน

บริหาร
สินทรัพย์ & 

หนี้สิน 
โอกาสทำ
กำไรใน
ตลาดการ

เงิน

เงินกู้ 
• เครดิตประเมิน

¤ÇÒÁä´�
à»ÃÕÂº 

All-in-One++ 
Â¡àÇ�¹ÀÒÉÕ 

ËÑ¡Ë¹Õéä´�µÃ§¨Ò¡µ�¹·Ò§à§Ô¹à´×Í¹ 
Know your Customer (KYC) 

ÁÕ·Ø¹à¾ÔèÁ·Ø¡à´×Í¹

à»�ÒËÁÒÂ

ต้องการ 
กำไร 

เงินปันผล
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ปัจจัย คู่แข่ง สหกรณ์ออมทรัพย์
1 จำนวนคู่แข่ง (Number of competitors) ¨ÐÁÕÁÒ¡¢Öé¹ÍÕ¡ ¨Ò¡¡ÅØ�Á FinTech

2 ความแตกต่างขององค์กรคุ่แข่ง (Diversity of competitors) ÊÙ§ ÅÑ¡É³Ðà©¾ÒÐ

3 การกระจุกตัว, การกระจายตัว หรือความสมดุลในอุตสาหกรรม (Industry 
Concentration and Balance)

¸¹Ò¤ÒÃãË�æäÁ�¡ÕèÃÒÂ äÁ�¹�Ò¨Ðà¡ÕèÂÇ

4 การขยายตัวของอุตสาหกรรม (Industry Growth) â¤ÇÔ´ÍÒ¨·ÓãË�ª È¡.ªÅÍµÑÇµ�Íä»ÍÕ¡ 3-7 »�

5 วัฐฏจักรธุรกิจของอุตสาหกรรม (Industry Life Cycle) ¢Öé¹¡ÑºÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨ ¢Öé¹¡Ñº¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔÉÑ·

6 ความต่างในคุณภาพของการให้บริการ (Quality Difference) â´Â·ÑèÇä»ÊÙ§¡Ç�Ò µ�Ò§ÁÒ¡

7 ความต่างของการให้บริการ (Product Differentiation) ÊÙ§ÁÒ¡ ÁÕºÃÔ¡ÒÃËÅÑ¡¤Ãº¾Í

8 ความจงรักภักดีต่อแบรนด์  และการมีอัตลักษณ์แบรนด์  (Brand Loyalty/
Identity)

¢Öé¹¡Ñº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ áÅÐª×èÍàÊÕÂ§ ÊÙ§

9 มีต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่ง (Switching Cost) äÁ�ÁÕ ãª�¾Ã�ÍÁ¡Ñ¹ä´�

10 เกิดการเกินกำลังการผลิตเป็นช่วงๆ (Intermittent overcapacity) äÁ�à¡Ô´¢Öé¹ä´�

11 ความซับซ้อนและความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Informational 
complexity &  Asymmetry)

´�Ò¹à¤Ã´ÔµÁÕÁÒ¡¡Ç�Ò ÁÕ¹�ÍÂ¡Ç�Ò

12 อุปสรรคในการออก หรือ เลิกกิจการ (Barrier to Exit) ÊÙ§ µèÓ

ปัจจัยการแข่งขันกันระหว่างคู่แข่งภายในอุตสาหกรรมการเงิน 

(Apple & Orange are Uncomparable: จึงยากที่จะวิเคราะห์หรือเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่เหมือนกันทีเดียว)
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ปัจจุบันมีแรงผลักดันที่
กำลังขยายตัวแรงและเร็ว

ขึ้น ทั้งบวกและลบ 
 (Fast Expanding FORCES + & -)

F4+: ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�ãËÁ�æ 
 (ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�´Ô¨ÔµÍÅ : New Digital Assets) 
• Cryptocurrency e.g. Bitcoins 
• Bond Blockchain (ÊºÁ.) 
• Digital money

F3+: ÅÙ¡¤�ÒÁÕ¤ÇÒÁµ�Í§¡ÒÃáººÍÀÔ
ÁËÒÈÒÅ 

 (Super Power of Buyers) 
• ÍÒÂØÂ×¹ÂÒÇ¢Öé¹ ÅÙ¡ËÅÒ¹äÁ�ÁÕ ¨Ö§µ�Í§¡ÒÃ
à¡ÉÕÂ³äÇ ä»à·ÕèÂÇ ¼ÅµÍºá·¹·ÕèÁÑè§¤Ñè§ 
ÁÑè¹¤§ »ÅÍ´ÀÑÂ  

• ºÃÔ¡ÒÃà»�¹àÅÔÈ àÃçÇ ÊÐ´Ç¡ ÊÐºÒÂ

F5-: Unexpected Dark Forces :=>> à§Ô¹
ã¹¡ÃÐà»�Ò 

• COVID-19 
• New Normal Activities as 

Unusual 
• ÇÔ¡ÄµÔàÈÃÉ°¡Ô¨áÃ§¡Ç�Ò»� 2540 
• ÇÔ¡ÄµÔ¡ÒÃàÁ×Í§ ÃÐËÇ�Ò§»ÃÐà·È

F1x: สหกรณ์ออม
ทรัพย์

F2+: µÑÇ»�Ç¹µÑÇãËÁ� (New Digital Disrupters) 
FinTech & WealthTech 
• Peer-to-Peer Lending 
• Crowdfunding 
• Wealth Service 
• Investment Advice

40 ปีต่อมา
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µÑÇ»�Ç¹µÑÇãËÁ� 
FinTech & 

WealthTech

ËÅÑ¡·ÃÑ¾Â�ÁÕËÅÒ¡ËÅÒÂ 
• Digital Money 
• Digital Bond Bonds 
• Bitcoins 

·Ò§àÅ×Í¡ãËÁ� 
• Cloud Funding 

•Pier-to-Pier Lending

Super Power of 
Customer’s Desire

Conclusion: ¡ÒÃá¢�§¢Ñ¹¨Ðà´×Í´¢Öé¹¡Ç�Òà´ÔÁÁÒ¡ â´Âµ�Í§»ÃÑºµÑÇµÅÍ´àÇÅÒáÅÐÃÇ´àÃçÇ¢Öé¹ 
Five Forces + Expanding Forces (2020) in Digital Competition
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FinTech
Crises: à§Ô¹ã¹
¡ÃÐà»�Ò ¾¹§. áÅÐ 
¢Öé¹¡Ñº ¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔÉÑ·

New Strategies

• Customer centric: 
Mobile Devices 

• Innovative: 
Digital & 

Technology

ÊË¡Ã³�Ïµ�Ò§¨Ò¡Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹Í×è¹æ áµ�á¢�§
ºÃÔ¡ÒÃà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

äÁ�ÁÕ¡ÒÃá¢�§¡Ñ¹àÍ§ ËÃ×Í ¡ÑºÊ¶ÒºÑ¹¡ÒÃà§Ô¹Í×è¹
â´ÂµÃ§ 

áµ�¨Ðá¢�§¡Ñ¹·Ò§Í�ÍÁ ¤×Í ¡ÒÃãË�ºÃÔ¡ÒÃ·Õè´Õ·ÕèÊØ´á¡�
ÊÁÒªÔ¡·Õè«Ñº«�Í¹ÂÔè§¢Öé¹¡Ç�Òáµ�¡�Í¹

ä´�àÇÅÒ»ÃÑº
µÑÇãË�·Ñ¹¡Ñº 
FinTech ¨Ò¡ “»ÅÒãË�¡Ô¹»ÅÒàÅç¡” 

ÊÙ� “»ÅÒàÃçÇ¡Ô¹»ÅÒª�Ò”

คู่แข่ง 
ในอุตสาหกรรม 

เดียวกัน 
Rivalry among  

existing Competitors
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การคุกคามจากคู่แข่งที่อาจจะเข้ามาใหม่
▪ การประหยัดจากการเพิ่มขนาดใหญ่ขึ้น
▪ ความแตกต่างกันของสินค้าและบริการ
▪ ความจงรักภักดีต่อแบรนด์และมีอัตลักษณ์
▪ ช่องทางจัดจำหน่าย
▪ ทุนขั้นต่ำที่ต้องการ
▪ เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด
▪ เข้าถึงปัจจัยการผลิตที่จำเป็น
▪ มีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน
▪ ประสพการณ์ และการเรียนรู้
▪ นโยบายของรัฐบาล
▪ มีต้นทุน เมื่อมีการเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่ง 
▪ การคาดว่าจะถูกตอบโต้ จากเจ้าเดิมใน

อุตสาหกรรม

อำนาจต่อรองของผู้ขายปัจจัยการผลิต
▪ จำนวนผู้ขาย
▪ ขนาดของผู้ขายวัตถุดิบ
▪ การกระจุกตัว
▪ วัตถุดิบมีอย่างอืนทดแทนได้มั้ย
▪ วัถุดิบจากต่างเจ้าอื่น
▪ ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้ของผู้ขายรายอื่น
▪ ผู้ขายขยายธุรกิจไปข้างหน้า
▪ ผู้ขายขยายธุรกิจไปข้างหลัง
▪ มีบริการหลังการขาย
▪ ความสำคัญของการต้องสั่งจำนวนมากๆ
▪ ผู้ขายสร้างต้นทุนให้แก่อุตสาหกรรม
▪ การมุ่งหากำไรของผู้ขาย

การคุกคามจากสินค้าและบริการที่ทดแทนกันได้
▪ จำนวนสินค้าทดแทนที่มีอยู่ในตลาด
▪ แนวโน้มที่ผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปใช้สินที่ทดแทน 

ทั้งด้อยกว่าหรือดีกว่า
▪ เปรียบเทียบความคุ้มค่าของราคากับสิ่งที่ได้
▪ ระดับการรับรู้ในความต่างของสินค้าและบริการ
▪ ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้บริการคู่แข่ง
▪ ความก้าวร้าว และกำไร ของผู้ขายสินค้าทดแทน

อำนาจต่อรองของผู้ซื้อบริการหรือลูกค้า
▪ จำนวนลูกค้า
▪ ขนาดรายการ จำนวนเงิน
▪ การกระจุกตัวของลูกค้า
▪ สามารถหาของอื่นมาทดแทนได้อย่างไร
▪ ต้นทุนในการเปลี่ยนไปใช้บริการเจ้าอื่น
▪ ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้อยู่
▪ การขยายธุรกิจไปข้างหลัง (เช่น หาแหล่ง

เงินเอง)
▪ การขยายธุรกิจไปข้างหน้า (เช่น การ

บริหารเงินสด หรือพอร์ตการลงทุน)
▪ ความอ่อนไหวต่อราคา

การ
แข่งขันกันระหว่างผู้ค้า

ภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน
▪จำนวนคู่แข่ง
▪การกระจายตัวของคู่แข่งใน
อุตสาหกรรม

▪ การกระจุกตัวในอุตสาหกรรม
▪ การขยายตัวของอุตสาหกรรม
▪ วัฐฏจักรของอุตสาหกรรม
▪ ความแตกต่างในคุณภาพ
▪ ความแตกต่างในบริการ
▪ ความภักดีต่อแบรนด์และอัตลักษณ์
▪ต้นทุนการเปลี่ยนไปใช้บริการของคู่แข่ง
▪เกินกำลังการผลิตเป็นระยะๆ
▪ความซับซ้อนจองข้อมูล
▪สิ่งขัดขวางการเลิก

กิจการ

ภาคผนวก

แรงกดดัน 5 ประการ ที่มีผลต่อกล
ยุทธการแข่งขันในอุตสาหกรรม
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นาย จิระพล โพบุคดี (Jirapol Pobukadee)
การศึกษา: 

จบทางด้านเศรษฐศาสตร์ จาก 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเพ็นซิลวาเนีย (UPenn) ประเทศสหรัฐฯ 

ประสบการณ์การทำงาน: 
ผู้ช่วยอาจารย์สร้างโมเดลเศรษฐมิติมหภาค หลังจบปริญญาตรี 
เริ่มงานเป็น อาจารย์ ที่คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ 
ขณะไปศึกษาต่อ ได้รับทุน Ford Foundation และได้งานเป็นผู้ช่วยนักวิจัย บริษัทพยากรณ์ทางเศรษฐมิติวาร์ตัน (WEFA) สหรัฐฯ 
ตั้งบริษัทพัฒนาซอฟแวร์ เวิร์ดโพรเซสเซอร์กว่า 10 ภาษา และการบริหารภัตราคาร ในเมืองฟิลาเดลเฟีย 
กลับมาทำงานที่ ฝ่ายวิจัย การเงิน และการบริหารความเสี่ยง ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และเป็นประธานสหกรณ์
ออมทรัพย์ IFCT 

 ขณะที่ทำงานให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) ได้พัฒนางานเว็บแอ๊ป และให้บริการใช้ซอฟแวร์ (SaaS) ด้านการ
ประเมินมูลค่าตราสารหนี้ และความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน และจัดหลักสูตรอบรมพิเศษด้านการเงินและความเสี่ยงให้แก่ผู้
บริหารในสถาบันการเงินต่างๆ 

พัฒนาโมเดลความเสี่ยงด้านเครดิต ที่ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ตามกฎบาเซลทรี (Basel III) 
มีความชำนาญพิเศษด้าน การสร้างโมเดลการเงินและเศรษฐมิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการให้บริการทางฟินเท็ค 

งานปัจจุบัน:  
ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์แมจิก (บลน. WMG) 
ที่ปรึกษาอาวุโส ด้าน WealthTech บริษัทเว็ลธ์แมเนจเม็นท์ซิสเต็ม 
อาจารย์พิเศษ หลักสูตร MBA ระดับปริญญาโท สาขาการเงินและการบริหารความเสี่ยง jpobukadee@yahoo.com
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