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บทคดัย่อ 
กกกกกกกกการศึกษาเรื่อง ปญัหาและก าหนดกลยุทธ์ในการเพิม่ลูกค้าของโครงการขยาย
บรกิารโทรศพัท ์565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุร ี
กกกกกกกกวตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาหาสาเหตุทีท่ าใหก้ารใชบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต
ของโครงการขยายบรกิารโทรศพัท์ 565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัท์
จงัหวดัลพบุรลีดลง และเพื่อศกึษาหาสาเหตุทีท่ าใหก้ารใชบ้รกิารโทรศพัท์และอนิเทอรเ์น็ตของ
โครงการขยายบรกิารโทรศพัท์ 565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดั
ลพบุรลีดลง 
กกกกกกกกจากผลการศกึษา พบว่า องคก์รทีค่วรเลอืกใชค้อื กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต (Growth 
Strategy) เนื่องจากองคก์รอยู่ในอุตสาหกรรมทีม่กีารแข่งขนัทีรุ่นแรงและมกีารเจรญิเตบิโตของ
ตลาดอย่างรวดเรว็ พบว่า กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตที่องคก์รใชไ้ดแ้ก่ กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโต
ด้วยการเจาะตลาด, กลยุทธ์การเจรญิเติบโตด้วยการพฒันาตลาด กลยุทธ์ในการพฒันา
ผลติภณัฑ ์และกลยุทธส์่วนประสมทางการตลาด เมื่อไดว้เิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยี แลว้พบว่าองคก์ร
ควรเลือกใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโตด้วยการพฒันาผลิตภัณฑ์ เนื่องจากพิจารณาความ
สอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนั สอดคลอ้งกบันโยบาย ความเป็นไปไดใ้นเลอืกกลยุทธไ์ป
ใชใ้นการด าเนินธุรกจิ ในส่วนของการสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มาช่วยใน
การสรา้งความแตกต่าง และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อเพิม่รายไดจ้ากการขยายฐาน
ลูกคา้ในการท าธุรกจิใหก้วา้งมากขึน้ ก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบแต่ละฝ่ายงานเพื่อใหก้าร
ปฏบิตังิานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ องคก์รไดใ้หค้วามส าคญัในการให้การบรกิาร
ทีม่คีุณภาพ เพื่อสรา้งความประทบัใจใหก้บัลูกคา้มากทีสุ่ด นอกจากนี้ผูศ้กึษาพจิารณาเหน็ว่า
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ควรน ากลยุทธ์ CRM มาใชค้วบคู่ เพื่อสานความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการ
เรยีนรูค้วามตอ้งการของลกูคา้และตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้อยา่งสม ่าเสมอ 
 
ค าส าคญั : การจดัการเชงิกลยทุธ,์โทรศพัท,์อนิเทอรเ์น็ต, โครงการขยายบรกิารโทรศพัท ์565K 
 
1. บทน า 

 
กกกกกกกกบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) แต่เดมิ คอื องค์การโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ซึ่ง
เป็นรฐัวสิาหกจิทีถู่กจดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัอิงคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 
มฐีานะเป็นนิตบิุคคลสงักดักระทรวงคมนาคม ต่อมาได้ถูกแปลงสถานะเป็นบรษิทัมหาชน โดย
พระราชบญัญตัทิุนวสิาหกจิ พ.ศ. 2542 โดยมกีารจดทะเบยีนต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยและมผีลเมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป โดยมกีระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้
ทัง้หมด ซึ่งท าให้บรรดาสทิธแิละหน้าทีต่่างๆ ขององค์การโทรศพัทฯ์ ได้โอนมาเป็นของบรษิทั 
ทศท คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) และไดเ้ปลี่ยนชื่อเป็นบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เมื่อ
วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 พรอ้ม Re-branding บรษิทัสู่รูปลกัษณ์ใหม่ ภาพลกัษณ์ใหม ่
บุคลกิใหม่ และทศันคตใิหม่ พรอ้มใชโ้ลโก้ TOT ใหม่ทัง้หมดโดยผลของกฎหมายดงักล่าว ซึ่ง
บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ไดม้วีตัถุประสงค ์“เพื่อจดัด าเนินการและน ามาซึง่ความเจรญิของ
กจิการโทรศพัทเ์พื่อประโยชน์แห่งรฐัและประชาชน และด าเนินธุรกิจอนัเกี่ยวกบักจิการโทรศพัท์
และธุรกจิอื่นทีต่่อเนื่องใกลเ้คยีงกนัหรอืซึง่เป็นประโยชน์แก่กจิการโทรศพัท์” โดยไดร้บัสทิธแิละ
หน้าที่ต่างๆ ที่บรรดากฎหมายให้ไว้แก่กรมไปรษณีย์โทรเลขในส่วนที่ว่าด้วยการโทรศัพท ์
(พ.ร.บ.องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย พ.ศ. 2497 มาตรา 6 มาตรา 16) บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) จงึเป็นผูม้อี านาจในการด าเนินธุรกจิโทรศพัทใ์นประเทศแต่เพยีงผูเ้ดยีวมาเป็นเวลา
กว่า 54 ปี โดยการด าเนินการทีผ่่านมาบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ประสบความส าเรจ็ในการ
ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมไม่ว่าจะเป็นการแข่งขนัเสรี การพัฒนาของเทคโนโลยี สื่อสาร
โทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศจนส่งผลกระทบการด าเนินธุรกจิของบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) (องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย, 2543 : 3-4) 
กกกกกกกกจากการเปลีย่นแปลงดงักล่าวสิง่ทีบ่รษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ใหค้วามส าคญัมาก
ทีสุ่ด คอื การเปิดเสรตีลาดโทรคมนาคมของประเทศ (องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย, 2539 
: 3-4) ภายหลงั พ.ศ. 2549 ตามขอ้ตกลงขององคก์ารการคา้โลก (WTO) โดยจะเป็นประโยชน์
ต่อประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รบับริการที่สะดวกมีความรวดเร็วขึ้นและยงัท าให้อัตรา
ค่าบรกิารถูกลง (องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย, 2544 : 38) แต่บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) จะมคีู่แข่งทางธุรกจิเพิม่ขึน้ ประชาชนผูใ้ช้บรกิารของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 



อาจหนัไปใช้บรกิารของผู้ประกอบการรายอื่นที่ให้บรกิารที่ดกีว่าและมรีาคาถูก ซึ่งการบรกิาร
ตลอดจนการต้อนรับนัน้มีความส าคัญและมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) อย่างมากจนกล่าวไดว้่า “การบรกิารเป็นตวัชี้วดัความส าเรจ็และความก้าวหน้าของ
ธุรกจิ” (องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย, 2544 : 21)  
กกกกกกกกโครงการขยายบริการโทรศพัท ์565,500 เลขหมาย  
กกกกกกกกบรษิัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินงานโครงการขยายบรกิารโทรศัพท ์
565,500 เลขหมาย เพื่อมุ่งตอบสนองแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศ พ.ศ. 2545-2549 ซึ่งเป็นการขยายโทรศพัท์พืน้ฐานใหค้รอบคลุมพื้นที่ต่างๆ อย่าง
ทัว่ถึง โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นอกเขตเมือง อันเป็นรากฐานในการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ รวมทัง้เป็นการสนับสนุนนโยบายของรฐับาลและกระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT : 
Information and Communication Technology) ใหเ้กดิประโยชน์ส าหรบัดา้นต่างๆ อย่างยัง่ยนื 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การส่งเสรมิชุมชนท้องถิ่นให้เป็นสงัคมแห่งภูมปิญัญาและการเรยีนรู้ และ
สามารถได้ร ับการบริการโทรศัพท์สาธารณะอินเทอร์เน็ต การรับ -ส่งข้อมูลข่าวสารทาง
คอมพิวเตอร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปรบัปรุงกระบวนการท างานภาครฐัให้มี
ประสทิธภิาพ โดยขยายเลขหมายในพืน้ทีน่ครหลวง จ านวน 74,670 เลขหมาย และเขตภูมภิาค 
จ านวน 490,830 เลขหมาย 

 ปัญหาและลกัษณะของปัญหาท่ีเกิดขึ้นภายในองคก์ร   
กกกกกกกกผลการด าเนินงานช่วง 6 เดอืนแรก ของปี 2553 ของทโีอทมีรีายได ้27,000 ลา้น
บาทหรอืปรบัตวัลดลง 5.1 % โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการด าเนินงานของทีโอท ี 13,000 ลา้น
บาทปรบัตวัลดลงประมาณ 4.5% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนซึง่สาเหตุทีท่ าใหร้ายไดข้องทโีอที
ปรบัตวัลง เป็นเพราะไดร้บัผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ทางการเมอืงไม่ปกติ
รวมทัง้มกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงในตลาด แต่ทโีอทมีกี าไรสุทธใินงวด 6 เดอืนแรก 3,600 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนที่มกี าไรสุทธ ิ2,000 ล้านบาท โดยก าไรสุทธทิี่เพิม่ขึน้เกดิ
จากการลดต้นทุนในทุกๆด้าน เช่น ค่าใช้จ่ายจากการบริหารจดัการ งบการลงทุน และงบ
การตลาด แต่คาดว่าสิ้นปี 2552 ทโีอทจีะมรีายได้ประมาณ 5 หมื่นล้านบาทลดลงจากปีก่อน
ประมาณ 5% เนื่องจากรายไดจ้ากสญัญาร่วมการงานลดลง ในขณะทีร่ายไดจ้ากการด าเนินงาน
ของทโีอทเีองยงัรกัษาระดบัเดมิไวไ้ด ้
กกกกกกกกส าหรบัส่วนแบ่งรายได้จากสญัญาสมัปทานในช่วง 6 เดอืนแรกพบว่ารายได้จาก
สมัปทานของบรษิทัแอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ หรอืเอไอเอส ปรบัตวัลดลง 7.7% เพราะเอไอเอ
สมรีายได้จากการให้บรกิารทางเสยีงลดลงและยงัมรีายได้จากสญัญาสมัปทานจากธุรกจิฟิกซ์
ไลน์ลดลง 10% โดยยงัไม่สามารถเปิดเผยส่วนแบ่งรายไดจ้ากสมัปทานไดเ้พราะผูร้บัสมัปทาน
จะน าจา่ยส่วนแบ่งรายไดปี้ละ 1 ครัง้ 



กกกกกกกกนายประพนัธ์ บุณยเกรยีรติ กรรมการบรหิารบรษิัท ทโีอท ีฝ่ายบรหิารเกี่ยวกับ
ประมาณการณ์รายได้ปี 2555 ที่ได้แจง้ต่อส านักงานการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
(สศช.) โดยคาดว่า รายได้รวมของทโีอทจีะมจี านวนกว่า 73,517 ล้านบาท รายจ่าย 66,942 
ลา้นบาท มกี าไรสุทธทิัง้สิน้ 6,575 ลา้นบาท โดยรายไดใ้นปี 2555 เพิม่ขึน้จากรายไดปี้ 2554 
ทุกหน่วยธุรกจิ แต่ในส่วนของก าไรสุทธลิดลงปีละกว่า 1,000 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามรายไดร้วม
ทีโอทีจ านวนดังกล่าวสามารถแบ่งการด าเนินธุรกิจออกเป็น การด าเนินงานของทีโอทีราว 
35,045 ลา้นบาท และรายรบัจากส่วนแบ่งสญัญาสมัปทานร่วมการงานกบับมจ .แอดวานซ์ อนิ
โฟร ์เซอรว์สิ (เอไอเอส) จ านวน 17,433 ล้านบาท รวมกบัรายไดจ้ากบรกิารอื่นๆ รวม 1,231 
ลา้นบาท ซึง่คดิเป็นรายไดท้างบญัชเีท่ากบั 19,807 ลา้นบาท 
กกกกกกกกแต่หากในปี 2556 ทีร่ายได้ของหน่วยงานรฐัวสิาหกจิต้องน าส่งเขา้รฐัตามพ.ร.บ.
องค์กรจดัสรรความถี่ก ากบัดูแลประกอบกิจการวิทยุกระจายเสยีง วทิยุโทรทศัน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) จะท าใหร้ายไดข้องทโีอทตี้องเริม่น าส่งตัง้แต่วนัที ่23 
ธ.ค.2556 ประกอบกบัอายุสมัปทานของ เอไอเอส ทีจ่ะสิน้สุดในปี 2558 ส่งผลใหใ้นอนาคตทโีอ
ทอีาจจะขาดทุนมากกว่า 8 พนัล้านบาท ตอนนี้ทโีอท ีและพนักงานต่างรู้ดวี่าจะต้องเริม่
ปรบัเปลีย่นรปูแบบการท างานใหม่ เพื่อรองรบัผลกระทบต่อการหมดสญัญาสปัทานในปี 2558 
ซึง่จะท าใหบ้รษิทัสญูเสยีรายไดเ้ป็นจ านวนมาก 
กกกกกกกกบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุร ีมกีารพฒันาระบบการ
สื่อสาร ตลอดจนการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต และน ามาพฒันาปรบัปรุงการใหบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง
ตลอดมา มโีทรศพัทป์ระจ าทีใ่ห้บรกิารพืน้ฐาน ทีใ่ชโ้ครงการนี้นี้เพยีงจ านวน 3,418 เลขหมาย
เท่านัน้ แต่ปญัหาการเพิม่ของธุรกจิอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง และปจัจยัทางการตลอดของธุรกจิ
ของบรษิทัต่างๆ ไดส้่งผลกระทบต่อการใช้บรกิารโทรศพัท์และอนิเทอรเ์น็ตของโครงการขยาย
บรกิารโทรศพัท ์565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุร ีถงึแมว้่าได้
มกีารจดัโปรโมชัน่เพื่อน าเสนอให้แก่ผูใ้ชบ้รกิารอย่างหลากหลายก็ตาม แต่บรษิทักไ็ม่ไดม้ยีอด
ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทัง้นี้อาจเนื่องจากบรษิัทคงใช้รูปแบบการจดัการรูปแบบเดมิที่มกีาร
ด าเนินธุรกจิแบบผกูขาดมาโดยตลอด ส่งผลใหไ้ม่สามารถทีจ่ะเขา้มามสี่วนแบ่งทางการตลาดใน
กลุ่มลกูคา้ใหมไ่ดม้ากนกั และในขณะเดยีวกนับรษิทัยงัไม่สามารถทีจ่ะรกัษาลูกคา้กลุ่มเดมิไวไ้ด ้
ดงันัน้ผู้วจิยัจงึสนในที่จะศึกษาปญัหาและก าหนดกลยุทธ์ในการเพิม่ลูกค้าของโครงการขยาย
บรกิารโทรศพัท์ 565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัท์จงัหวดัลพบุรี เพื่อหา
สาเหตุทีท่ าใหก้ารใชบ้รกิารโทรศพัท์และอนิเทอรเ์น็ตของโครงการขยายบรกิารโทรศพัท ์565K 
บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุรลีดลง และแนวทางแก้ไขก าหนด 
กลยุทธใ์นการเพิม่ลูกค้าโครงการขยายบรกิารโทรศพัท์ 565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 
ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุร ีให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ และเกดิประโยชน์สูงสุด
แก่องคก์รมากยิง่ขึน้ 



 ความส าคญัและผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัองคก์ร 
กกกกกกกกจากปญัหาดงักล่าว ท าใหโ้ครงการขยายบรกิารโทรศพัท ์565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) ชุมสายโทรศพัท์จงัหวดัลพบุร ีมแีผนด าเนินธุรกิจ เพื่อสร้างฐานลูกค้า และเพิ่ม
แหล่งที่มาของรายได้ อนัเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์กร ท่ามกลาง
ภาวการณ์แข่งขนั เพื่อสามารถรกัษาฐานลูกค้าเดมิขององคก์ร โดยใชจุ้ดเด่นของบรษิทั ทโีอท ี
จ ากดั (มหาชน) ในการสามารถน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารไดอ้ย่างครบวงจรเพื่อดงึดูดลูกคา้
จากคู่แขง่ในตลาด ทัง้นี้ ผลกระทบเน่ืองจากบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ไม่สามารถขยายฐาน
ลูกคา้โครงการขยายบรกิารโทรศพัท ์565K  จงัหวดัลพบุร ี ในดา้นการตลาดได ้ส่งผลใหลู้กคา้
เปลี่ยนไปใช้บรกิารกับผู้ให้บรกิารรายอื่นที่ให้บรกิารที่ดีกว่า และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกคา้ไดม้ากกว่า ท าใหค้วามจงรกัภกัดต่ีอองค์กรลดลง ในทีสุ่ดจะส่งผลกระทบต่อ
รายได ้และความสามารถในการท าก าไรขององคก์ร เป็นตน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา   
 
กกกกกกกก1. เพื่อศกึษาหาสาเหตุทีท่ าใหก้ารใชบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตของโครงการ
ขยายบรกิารโทรศพัท ์565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุรลีดลง 
กกกกกกกก2. เพื่อหาแนวทางแก้ไขก าหนดกลยุทธ์ในการเพิม่ลูกค้าโครงการขยายบรกิาร
โทรศพัท ์565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุร ี
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั    
 
กกกกกกกก1. ใช้วางแผนการใช้บรกิารโทรศพัท์และอินเทอรเ์น็ตของโครงการขยายบรกิาร
โทรศพัท ์565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุรใีหเ้พิม่มากขึน้ 
กกกกกกกก2. ใช้ก าหนดกลยุทธ์เพื่อเพิม่จ านวนลูกค้าโครงการขยายบรกิารโทรศพัท์ 565K 
บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุรใีหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
ได ้
กกกกกกกก3. เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารโทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ตทีล่กูคา้ทุกคนเลอืก 
กกกกกก 
 
 
 
 



2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรม (Five 

Forces Model) 
กก ไมเคลิ อ ีพอรต์เตอร ์(Michael E.Poter ) ได้เสนอตวัแบบการวเิคราะห์สภาพการ
แข่งขนั โดยใชต้วัแบบทีช่ื่อ The Five Competitive Force (Five Forces Model) ซึง่จะเป็น
ประโยชน์หลายประการเช่น ท าให้ทราบข้อได้เปรยีบเสียเปรยีบด้านการแข่งขนัของเราเมื่อ
เทยีบกบัคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม ข้อได้เปรยีบนี้เราสามารถใช้ระบุเป็นโอกาสของธุรกิจส่วน
ขอ้เสยีเปรยีบควรจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นอุปสรรคของธุรกจิในการแข่งขนั ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการ
ก าหนดกลยทุธก์ารแขง่ขนัในอุตสาหกรรมต่อไป 

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม SWOT Analysis  
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก(External Environment Analysis) เป็นการ

วเิคราะห์ โอกาส (Opportunities) และภยัคุกคาม (Threats) โดยทัง่ไปองคก์รต้องดูแลปจัจยั
สภาพ แวดล้อมระดบัมหภาค (Key microenvironment forces เช่นคุณลกัษณะทาง
ประชากรศาสตรเ์ศรษฐกจิเทคโนโลยกีารเมอืงกฎหมายและสงัคมวฒันธรรม) และกลุ่มต่างๆใน
สภาพแวดลอ้มระดบัจุลภาค (Significant microenvironment factors เช่น ลูกคา้ คู่แข่ง ผูจ้ดั
จ าหน่ายและผูข้าย)  
กกกกกกกกการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment Analysis) เป็นการ
วเิคราะห ์จุดแขง็ (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses) เป็นทางหนึ่งในการคน้หาความ
ดงึดูด (Attractiveness) จากโอกาสและอีกหนทางหนึ่งเป็นการฉกฉวยความได้เปรยีบจาก
โอกาส ทีม่า : หลกัการของ SWOT Analysis ผศ.ดร.นันทยิาหุตานุวตัรและรศ.ดร.ณรงคห์ุตานุ
วตัร (2545,หน้า 45) 

2.3 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห ์Tows Matrix Model  
กก จากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์รสามารถ
ที่จะน าคะแนนถ่วงน ้าหนักในการวเิคราะห์แต่ละด้านมาก าหนดเป็นเมตรกิซ์ปจัจยัภายในและ
ภายนอกขององค์กร เพื่อก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร และองค์กรบางแห่งได้มกีารน าผลการ
วเิคราะห์ SWOT ไปจดัท ากลยุทธ์โดยน าปจัจยัแต่ประการมาจบัคู่กนัและก าหนดเป็นกลยุทธ์
ต่าง ๆ ทีเ่รยีกว่า Tows Matrix 

2.4 การก าหนดกลยทุธ ์(Strategy formulation)  
การก าหนดกลยทุธส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
 2.4.1 กลยุทธ์ระดบัองค์กร (Corporate Strategies) เป็นการก าหนดทศิทาง

โดยรวมของบรษิัทในรูปของทศัน์คติทัว่ไป เพื่อจะได้น าไปสู่การเจรญิเติบโตและการบรหิาร
จดัการในธุรกิจและสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย หรอืเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขยาย



กจิกรรมการด าเนินงานของบรษิทั เพื่อการเจรญิเตบิโตทางด้านยอดขาย สนิทรพัย ์ก าไรหรือ
หลายๆ ดา้นรวมกนั 

 2.4.2 กลยุทธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategies) เป็นกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้น
ระหว่างในระดบัหน่วยธุรกจิหรอืระดบัผลติภณัฑ ์โดยมุ่งความส าคญัทีก่ารปรบัปรุงต าแหน่งการ
แข่งขนั (Competitive position) ของผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัในอุตสาหกรรมหรอืส่วน
ตลาดที่เหมาะเจาะจงของหน่วย หรอืเป็นแผนการบรหิารจดัการเพื่อให้ประสบความส าเรจ็ใน
การด าเนินในหนึ่งหน่วยทีเ่ฉพาะเจาะจง จะเป็นการหาวธิกีารทีจ่ะท าการแข่งขนัในแต่ละหน่วย
ธุรกจิ  

 2.4.3 กลยุทธ์ระดบัหน้าท่ี (Functional Strategies) กลยุทธ์ระดบัหน้าที่เป็น
วธิกีารทีแ่ต่ละหน้าทีใ่ชเ้พื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละกลยทุธข์องบรษิทัและหน่วยธุรกจิ  โดยการให้
ทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด  หรอืเป็นการสรา้งใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนั  ซึง่เป็น
สาเหตุใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ขึน้อยู่กบัคุณค่า  ซึ่งองค์กรสามารถสรา้งลูกค้าได้  งานของ
สรา้งคุณค่าเกดิขึน้ในหน้าทีต่่างๆซึง่อยู่ภายในธุรกจิซึง่ทุกหน้าทีม่สี่วนสรา้งคุณค่าส าหรบัลูกคา้ 
(Customer Value)  และขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัโดยค านึงถงึคุณภาพ  ประสทิธภิาพ  และ
การส่งมอบคุณค่าใหก้บัลกูคา้   

2.5 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเชิงกลยทุธ ์
กลยุทธ์ หมายถึง การตัดสินใจที่ส ัมพันธ์กับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดล้อม เป็นการตดัสนิใจบนฐานของสมมตฐิานการปรบัตวัให้เขา้กบัการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมในอนาคต (สมชาย ภคภาสน์ววิฒัน์,2540 อ้างถงึใน วนัทณา เพิม่บุญมา 
2548 : 11) 
กกกกกกกกการจดัการเชงิกลยุทธ ์หมายถงึการจดัการทีเ่น้นถงึความส าคญัของสภาพแวดลอ้ม
ทีม่ผีลต่อการจดัการภายใน ซึง่ต้องเตรยีมแผนการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที่
เปลีย่นแปลงไปหรอืตอบโตภ้าวการณ์แขง่ขนัไดอ้ยา่งรวดเรว็โดยมกีารจดัทรพัยากรใหเ้หมาะสม 
(พกัตรผ์จง วฒันสนิธุ,์2541 อา้งถงึใน วนัทณา เพิม่บุญมา 2548 : 11) 
กกกกกกกกกลยุทธ์หลักเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ที่ใช้เป็นหลักเพื่อให้ เกิดความเข้าใจในการ
ก าหนดการปฏบิตังิานที่ส าคญัก าหนดการวางแผนลงทุนในธุรกจิใหม่ ลดขนาดธุรกจิที่ล้าสมยั 
(Planning new.downsizing older business) เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายในระยะยาว โดย
พิจารณาการสร้างโอกาสจากสภาพแวดล้อมและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งภายในบริษัท ใน
ขณะเดยีวกนัต้องพยายามขจดัอุปสรรคจากสภาพแวดลอ้มภายนอก และแก้ปญัหาจุดอ่อนจาก
ภายในเพื่อใหเ้ปลีย่นสภาพเป็นจดุแขง็ 
 
 



2.6 แนวคิดเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดส าหรบัธรุกิจบริการ  
กก ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้านัน้โดยพื้นฐานจะมอียู่ 4 ตัว ได้แก่ ผลิตภณัฑ ์
(Product),ราคา(Price), การช่องทางการจดัจ าหน่าย(Place),การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) 
(Kotler, 1997) แต่ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบรกิารจะมคีวามแตกต่างจากส่วนประสม
ทางการตลาดของสนิทัว่ไป คอืจะเน้นถงึพนกังาน กระบวนการในการใหบ้รกิาร และสิง่แวดลอ้ม
ทางกายภาพ ซึ่งทัง้สามส่วนประสมเป็นปจัจัยหลักในการส่งมอบ ดังนัน้ส่วนประสมทาง
การตลาดของการบรกิารจงึประกอบดว้ย 7 Ps (Payne , 1993) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ (Product) 
ราคา (Price) การจดัจ าหน่าย (Place) การส่งเสรมิการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) 
การสร้างและลักษณะการน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ 
(Process) 

2.7 การบริหารลูกค้าสมัพนัธ์ (Customer Relationship Management : CRM) 
CRM จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกคา้และผูท้ีม่โีอกาสจะมาเป็น

ลกูคา้ดว้ยการสรา้งความเขา้ใจในความต้องการของลูกคา้และการตอบสนองดา้นผลติภณัฑแ์ละ
การบรกิารผ่านช่องทางต่างๆ แนวทาง CRM ของบรษิทัทัว่ไปจะมคีุณลกัษณะทีเ่ป็นกลยุทธ์
ธุรกจิในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปทีอุ่ปสงค์ของลูกคา้แต่ละคน การจดัการใหค้วามต้องการของ
ลกูคา้ตรงกบัคุณค่าในตวัผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอต่อลูกคา้ การสรา้งส่วนแบ่งทางการตลาดและการ
วเิคราะห์ความต้องการ ความชอบและพฤตกิรรมของลูกค้า สิง่เหล่านี้จะถูกบนัทกึไว้บน
ฐานขอ้มลูขององคก์รหรอืบรษิทั เพื่อใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของลูกคา้ ในการก าหนดและ
พยากรณ์อุป สงคเ์พื่อบรหิารจดัการโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า ดว้ยเหตุนี้เทคโนโลยสีารสนเทศจงึ
เขา้มามสี่วนส าคญัมากในการเกบ็ขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลู (เมื่อเกดิการแข่งขนัทีรุ่นแรง บรษิทั
ชัน้ยอดทัง้หลายหนักลบัไปสู่พืน้ฐานเดิม คอื การพยายามสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้) จงึมคี าถาม
ว่า แล้ว CRM จะเป็นสิง่ที่มบีทบาทส าคญัต่อบรษิทัหรอืไม่ ส าหรบัในยุคนี้ที่ลูกค้ามคีวาม
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาCRM จะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการสรา้งความสมัพนัธก์บัลูกค้าและผูท้ี่มี
โอกาสจะมาเป็นลูกค้าด้วยการสร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและการตอบสนอง
ด้านผลติภณัฑแ์ละการบรกิารผ่านช่องทางต่าง ๆ แนวทาง CRM ของบรษิทัทัว่ไปจะมี
คุณลกัษณะทีเ่ป็นกลยุทธธ์ุรกจิในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปที่อุปสงค์ของลูกค้าแต่ละคน การ
จดัการให้ความต้องการของลูกค้าตรงกบัคุณค่าในตวัผลติภณัฑท์ีน่ าเสนอต่อลูกคา้ การสรา้ง
ส่วนแบ่งทางการตลาดและการวเิคราะหค์วามต้องการ ความชอบและพฤตกิรรมของลูกคา้ สิง่
เหล่านี้จะถูกบนัทกึไวบ้นฐานขอ้มลูขององคก์รหรอืบรษิทั เพื่อใชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของ
ลกูคา้ ในการก าหนดและพยากรณ์อุป สงคเ์พื่อบรหิารจดัการโซ่อุปทานและโซ่คุณค่า ดว้ยเหตุนี้
เทคโนโลยสีารสนเทศจงึเขา้มามสี่วนส าคญัมากในการเก็บขอ้มูลและวเิคราะหข์อ้มลู  (เมื่อเกดิ
การแข่งขนัทีรุ่นแรง บรษิทัชัน้ยอดทัง้หลายหนักลบัไปสู่พืน้ฐานเดมิ คอื การพยายามสรา้ง



คุณค่าใหก้บัลูกคา้) จงึมคี าถามว่า แลว้ CRM จะเป็นสิง่ทีม่บีทบาทส าคญัต่อบรษิทัหรอืไม ่
ส าหรบัในยคุนี้ทีล่กูคา้มคีวามเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

2.8 แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพการให้บริการ 
กก คุณภาพของการบรกิาร (Service Quality) หมายถงึ การบรกิารที่ดเีลศิ (Excellent 
Service) ตรงกบัความตอ้งการหรอืเกนิความตอ้งการของลกูคา้จนท าใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ 
(Customer Satisfaction) และเกดิความจงรกัภกัด ี(Customer Loyalty) องค์ประกอบของ
คุณภาพในการบรหิาร ม ี5 ขอ้ ไดแ้ก่ สิง่ทีส่มัผสัได ้ความเชื่อถอืและไวว้างใจได้ การตอบสนอง
ต่อความตอ้งการ การใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ และการเอาใจใส่ลกูคา้เป็นรายบุคคล 
 
3. วิธีการศึกษา 

การศกึษาครัง้นี้มุง่ศกึษาเรื่อง “ปญัหาและก าหนดกลยุทธใ์นการเพิม่ลูกคา้ของโครงการ
ขยายบรกิารโทรศพัท ์565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุรี ” ซึง่
ได้รวบรวมขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ได้จากการจดัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบในประเดน็
พฤตกิรรมการใช้โทรศพัทแ์ละอนิเทอรเ์น็ต และ  ความพงึพอใจของลูกคา้ทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร
โทรศพัท์พื้นฐานและข้อมูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) โดยอาศยัแหล่งข้อมูลจากเป็นการ
จดัเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาประกอบการวเิคราะห์ประกอบด้วยการศึกษา
คน้ควา้จากวทิยานิพนธ ์หนงัสอื รายงานประจ าปี รายงานการประชุมวารสารธนาคาร บทความ 
เอกสารทางวิชาการและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อวิเคราะห์หาจุดอ่อน และจุดแข็งของ
องคก์ร โดยใชเ้ครื่องมอืทางการตลาด ไดแ้ก่  การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกดว้ย PEST 
Analysis เพื่อวิเคราะห์ปจัจยัต่างๆ ภายนอกที่ส่งผลถึงการด าเนินงานขององค์กร การ
เปรยีบเทยีบผลการด าเนินงานกบัคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวกนัดว้ย Benchmarking วเิคราะห์
การแข่งขนัภายในอุตสาหกรรมดว้ยแบบจ าลอง 5 ปจัจยั (Five Forces Model) การวเิคราะห ์
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช ้SWOT Analysis และการวเิคราะห์กลยุทธ์ดว้ย 
TOWS Matrix เพื่อหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด จากนัน้จึงน าข้อมูลทัง้หมดมาวิเคราะห์
ประมวลผล 
 
4. ผลการวิเคราะห์ 

การวเิคราะห์ขอ้มูลปฐมภูม ิจากการจดัเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญงิ อายุ 26-30 ปี มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีากที่สุด มรีายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืนโดยประมาณ 10,000 – 25,000 บาท และประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
ซึง่ส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัทพ์ืน้ฐานหรอือนิเทอรเ์น็ตเป็นระยะเวลา 2-3 ปี ใชอ้นิเทอรเ์น็ตต่อสปัดาห์
จ านวนมากกว่า 3 ครัง้ต่อสปัดาห์ และใชอ้นิเทอรเ์น็ตระยะเวลา 3-5 ชัว่โมงต่อครัง้ ลูกคา้ส่วน



ใหญ่มคีวามพงึพอใจทีม่ต่ีอการใหบ้รกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐานและอนิเทอรเ์น็ต โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01  

เมื่อท าการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่รวบรวมได้ตามกรอบของกระบวนการ
จดัการเชงิกลยุทธ์ สามารถก าหนดทางเลอืก (Strategic Alternative) ส าหรบัสรา้งโอกาสทาง
ธุรกจิ ของ ของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุร ีดงันี้ 

ทางเลือกท่ี 1 กลยุทธ์การเติบโตด้วยการเจาะตลาด โดยเลอืกวธิตีามแบบของ 
Intensive Growth มุ่งเน้นการเพิม่ยอดขายของผลติภณัฑเ์ดมิ ดว้ยการเพิม่ส่วนแบ่งตลาดของ
ผลติภณัฑเ์ดมิในตลาดเดมิ ด้วยวธิกีารทางการตลาด (Market Penetration) โดยการการท า
แผนการตลาด โดยมุ่งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายเป็นกลุ่มลูกคา้รายย่อย กลุ่มลูกคา้ธุรกจิ SMEs และ
กลุ่มลกูคา้ทีม่รีายไดป้ระจ า เช่น กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มรฐัวสิาหกจิ นักศกึษา เป็นต้น ใหใ้ชบ้รกิาร
ทัง้บรกิารโทรศพัท ์อนิเทอรเ์น็ต และบรกิารอื่นๆ เป็นต้น วเิคราะหค์วามต้องการ และความพงึ
พอใจของลูกค้าแต่ละกลุ่มว่ามคีวามสนใจและมคีวามพึงพอใจในผลิตภณัฑ์และบรกิารของ
องคก์รประเภทใด เพื่อให้สามารถน าเสนอผลติภณัฑใ์หก้บัลูกคา้แต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
โดยองคก์รมกีารน าเสนอผลติภณัฑข์ององค์กรเอง ซึง่นอกจากจะเป็นการขยายการให้บรกิาร
ของลูกคา้แลว้ ยงัเป็นการเพิม่รายไดอ้กีด้วย และการจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาดในรปูแบบ
ต่างๆ และการจดัทมีเดนิตลาดลงพื้นทีใ่หม้ากขึน้ เพื่อใหลู้กคา้ทราบถงึผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ขององคก์ร การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อต่าง ๆ การจดักจิกรรมการส่งเสรมิทางการตลาดทีม่คีวาม
เหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้ และสนับสนุนให้สาขามุ่งเน้นการให้บรกิารลูกค้าและการขายได้อย่าง
เตม็ที ่โดยการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งองคก์รใหม้ฝีา่ยงานขายและฝา่ยการตลาด เพื่อเป็นการช่วย
ผลักดันและสร้างโอกาสในการน าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการได้มากขึ้น  โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์และความพอใจสูงสุดทีลู่กคา้จะไดร้บั และก าหนดความรบัผดิชอบเป้าหมายรายได้
จากทุกผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีข่ายใหก้บักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยตดิตามความเคลื่อนไหวของ
คู่แข่งในการน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารให้กับลูกคา้ เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั
ขององคก์ร 

ทางเลือกท่ี 2 กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพฒันาตลาด เป็นการพฒันาตลาด พฒันา
บุคลากรของบรษิทัให้เป็นนักการตลาด (marketing oriented) ในระยะสัน้อาจต้องแสวงหา
นกัการตลาด เพื่อเรง่พฒันาการตลาดของบรษิทัใหพ้รอ้มในการแข่งขนั โดยการมุ่งท าการตลาด
เชิงรุกผ่านโครงการบรกิารโทรศัพท์ 565Kในจงัหวดั และการเพิ่มโครงการบรกิารโทรศัพท ์
565Kให้ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ ซึ่งได้แก่ การเพิม่สาขาในแหล่งชุมชน ในย่านธุรกจิภายใน
หา้งสรรพสนิคา้ต่างๆ เพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ทีไ่ม่สามารถมาตดิต่อในช่วงเวลาท า
การปกตไิด ้ ปรบัปรุงรปูแบบการท างานใหม้มีาตรฐานเดยีวกนั มคีวามกระชบัในกระบวนการ
ท างาน เพื่อเพิม่ความสะดวก รวดเรว็ และสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ นอกจากนี้ไดม้ี
การปรบัปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและมุ่งเน้นการขยายสาขาให้ครอบคลุมมากขึน้  เป็น



การขยายฐานลูกคา้ใหม่ และปรบัเวลาท าการสาขาในบางพื้นที่ใหเ้หมาะสมกบัความต้องการ
ของลูกคา้ เป็นการสรา้งโอกาสในการเพิม่รายได้ โดยการก าหนดสถานทีใ่นการใหบ้รกิาร เพื่อ
อ านวยความสะดวกและรองรบัการมาตดิต่อของลูกคา้ โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการธุรกจิ และ
ผูท้ีม่รีายได้ประจ า รวมทัง้ลูกค้าอื่นๆที่ต้องการมาตดิต่อกบัองคก์รในวนัหยุด ทัง้นี้เพื่อดงึดูด
ลูกค้าและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกนั รวมทัง้การขยายสาขาครอบคลุม
ยิง่ขึน้ รวมทัง้การเพิม่อุปกรณ์ในการใหบ้รกิารในการช าระเงนิอตัโนมตัิ นอกจากนี้ยงัไดม้กีารจดั
กจิกรรมการส่งเสรมิทางการตลาด และจดัรายการสมนาคุณแก่ลูกคา้ด้วยของก านัลทีน่่าสนใจ 
รวมทัง้การเพิ่มการอ านวยความสะดวกและบรกิารที่รวดเร็วและช่องทางการจดัจ าหน่ายที่
ทนัสมยั โดยก าหนดความรบัผดิชอบในต าแหน่ง หน้าที ่ เป้าหมายรายไดค้่าธรรมเนียมการ
ใหบ้รกิารผ่านโครงการบรกิารโทรศพัท ์565K เพื่อใหเ้ป็นตามเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไว ้และ
เป็นการเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บัลกูคา้มากยิง่ขึน้ 

ทางเลือกท่ี 3 กลยุทธ์การเติบโตด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์ การสรา้งมูลค่าเพิม่ 
(value added) และการสรา้งความแตกต่างด้านผลติภณัฑ ์บรกิาร และภาพลกัษณ์  โดยการ
พฒันาผลติภณัฑใ์หมส่ าหรบัตลาดหรอืลูกคา้ในปจัจุบนั พรอ้มเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีค่รบ
วงจรเพื่อขยายฐานลูกคา้ใหม่ ๆ ทีต่้องการใชบ้รกิารหลากหลายในเวลาเดยีวกนั และสามารถ
ตอบสนองครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม การก าหนดกลยุทธ์การสรา้งความ
แตกต่าง(Differentiate Strategy) ด้านผลติภณัฑ ์การสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑใ์น
ตลาดธุรกจิโทรคมนาคมจะพจิารณาจากเทคโนโลยขีองผลติภณัฑ ์เช่น การลดราคาค่าใชบ้รกิาร
รายเดอืน 2 เดอืนแรกดว้ยความเรว็ 6 Mb เพยีงเดอืนละ 390 บาท พฒันาช่องทางการเขา้ถงึ
สนิค้าและบรกิารให้มคีวามสะดวกสบายมากขึน้ทัง้ทางออนไลน์และตวัแทนขาย ซึ่งสามารถ
สรา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑใ์หต่้างจากคู่แข่งและสรา้งรายไดใ้หก้บัทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 
ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุร ีความแตกต่างดา้นบรกิาร การสรา้งความแตกต่างดา้นบรกิารใน
ธุรกจิโทรคมนาคม บรษิทัตอ้งค านึงถงึความพงึพอใจของลกูคา้เป็นส าคญั ในการใหบ้รกิารธุรกจิ
โทรคมนาคมจะมคีวามซบัซอ้นในทางเทคนิค ลูกค้ามกัต้องการใหบ้รกิารแบบครบวงจร ดงันัน้ 
ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัท์จงัหวดัลพบุรี ต้องให้บรกิารแบบครบวงจรเพื่อสรา้ง
ความแตกต่างในด้านบรกิาร กล่าวคอื บรษิทัเป็นผู้ด าเนินการตดิตัง้อุปกรณ์และตรวจสอบจน
สามารถใชง้านได้ และมกีารรบัประกนัสนิค้าช ารุด สามารถเปลี่ยนได้ทนัท ีมศีูนยป์ระสานงาน
เพื่อให้ค าปรกึษานัน้ๆ ตลอดจนบรกิารตรวจแก้เร่งด่วน และการก าหนดฝ่ายวจิยัและพฒันา
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององค์กร เพื่อใหส้ามารถวเิคราะหถ์งึผลติภณัฑแ์ละบรกิารที่ออกใหม่
เพื่อให้เหมาะสมกบัลูกค้าแต่ละกลุ่ม มกีารตดิตามความเคลื่อนไหวของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร
ของคู่แข่ง เพื่อสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ขององค์กร
นอกจากนี้องคก์รไดม้กีารจดัการส่งเสรมิทางการตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์
ผ่านสื่อรปูแบบต่างๆ เพื่อใหผ้ลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์รเป็นทีรู่จ้กัแก่ลกูคา้ทัว่ไปมากยิง่ขึน้ 



และองคก์รไดก้ าหนดกลยุทธก์ารสรา้งความแตกต่างดว้ยพนักงานทีใ่ส่ใจดูแลลูกคา้อย่างดี โดย
มกีารใหบ้รกิารทีเ่กนิความคาดหมายเพื่อใหเ้กดิความประทบัใจ และสามารถใหค้ าแนะน าดา้น
ต่างๆ ตลอดจนน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีเ่หมาะสมกบัลูกคา้ เพื่อสรา้งความประทบัและ
สรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ทีม่ต่ีอองคก์ร 

ทางเลือกท่ี 4 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด และวางระบบการท างานใหม่เพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพในการท างานให้ดยีิง่ขึ้น ใช้ทรพัยากรบุคคลให้คุ้มค่า โดยด้านผลติภณัฑ ์
(Product) มกีารน าเสนอผลติภณัฑแ์ละบรกิารใหม่ๆ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกบัลูกค้า
เป้าหมายที่ได้ตัง้ไว้อย่างทัว่ถึง ด้วยการบรกิารถึงกลุ่มลุกค้าเป้าหมายเพื่อเพิม่ความสะดวก
รวดเรว็ในการตอบรบัการใชบ้รกิาร และเน้นการขยายฐานลูกคา้อย่างตรงจุด และโปรโมชัน่ของ
โทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตให้มหีลากหลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าได้อีก
ทางเลอืกหนึ่งในการใชบ้รกิารของทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุรี หรอืให้
ส่วนลดในการใชบ้รกิารกบัลูกคา้ที่ใช้ในปรมิาณที่มาก ด้านราคา (Price) ระดบัราคามใีหเ้ลอืก
แตกต่างกนัเพื่อตอบสนองลกูคา้ไดม้ากยิง่ขึน้ มกีารปรบัราคาเพื่อไมใ่หแ้ตกต่างกบัคู่แข่งมากนัก 
แต่จะไม่ลดลงมากเนื่องจากเน้นคุณภาพความคุ้มค่าสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รบั  และการยกเว้น
ค่าธรรมเนียมหรือลดค่าบริการต่างๆ จากปกติ ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการของทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ชุมสายโทรศัพท์จงัหวดัลพบุรีมานาน หรอืใช้ในปรมิาณมาก ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) เปิดเป็นสาขาย่อยภายในหา้งสรรพสนิคา้ใหญ่ๆ ทัง้นี้เพราะห้างสรรพสนิค้า
เปิดทุกวนัและมลีูกค้าเข้ามาใช้บรกิารเป็นจ านวนมาก ซึ่งจะช่วยให้เพิม่จ านวนลูกค้าได้มาก
ยิง่ขึน้สูง และเพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยลูกค้าทีส่นใจสามารถสมคัรและตอบรบัการเป็น
สมาชกิผ่าน Internet หรอืทางโทรศพัท ์และหลงัจากนัน้จะมพีนักงานไปรบัเอกสารประกอบการ
สมคัรทีลู่กคา้โดยตรง ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เพิม่ความสะดวกส าหรบัลูกคา้ที่
ครบวงจรมากขึน้โดยผ่าน Call Center ทีพ่รอ้มใหข้อ้มลูตลอดเวลา และพนักงานขายทีม่ปีระจ า
ตามหา้งสรรพสนิคา้สาขานัน้ๆ มกีารจดักจิกรรมส่งเสรมิการตลาด ดว้ยการเรยีนเชญิใหส้มาชกิ
เขา้ร่วมกจิกรรม workshop     ๆ ทีห่มุนเวยีนเปลีย่นไปทุกๆ 3 เดอืน เพื่อเป็นการคนืก าไรให้
แกล้กูคา้ และเพื่อน าเสนอสทิธปิระโยชน์อื่นๆ ทีท่างองคก์รมอบใหลู้กคา้เป็นพเิศษในช่วงต่างๆ 
และการส่งเสรมิการตลาดด้วยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คอื ลูกค้าระดบักลางลูกค้าราย
ย่อย และลูกคา้ SMEs ดว้ยตนเองเพื่อน าเสนอผลติภณัฑข์ององคก์ร รวมถงึสทิธปิระโยชน์
พเิศษต่างๆ รว่มกบัการใชช้่องทางการสื่อสารอื่นๆ ในการเขา้ถงึลูกคา้เช่นทาง e-mail      พท ์
และ Social Network 
 
 
 



5. สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 5.1 สรปุผลการศึกษา 
กก การก าหนดกลยุทธ์ ในการแข่งขันของบริษัท  ที โอ ที  จ ากัด  (มหาชน)
ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบรุี สามารถสรปุได้ ดงัน้ี 

การแข่งขันของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)ชุมสายโทรศัพท์จังหวัดลพบุรี ผล
การศกึษาพบว่า กลยุทธ์ระดบัองค์กรขององคก์รที่ควรเลอืกใช้คอื กลยุทธ์การเจรญิเตบิโต 
(Growth Strategy) เนื่องจากองค์กรอยู่ในอุตสาหกรรมที่มกีารแข่งขนัที่รุนแรงและ มกีาร
เจรญิเตบิโตของตลาดอยา่งรวดเรว็จงึวเิคราะห์ TOWS Matrix พบว่า กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตที่
องคก์รใช้ไดแ้ก่ กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตดว้ยการเจาะตลาด, กลยุทธก์ารเจรญิเตบิโตดว้ยการ
พฒันาตลาด กลยุทธใ์นการพฒันาผลติภณัฑ์ ผลติภณัฑ ์และกลยุทธส์่วนประสมทางการตลาด 
เมือ่ไดว้เิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยี แลว้พบว่าองคก์รควรเลอืกใชก้ลยทุธก์ารเจรญิเตบิโตดว้ยการพฒันา
ผลติภณัฑ ์เน่ืองจากพจิารณาความสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิปจัจบุนั สอดคลอ้งกบันโยบาย 
ความเป็นไปไดใ้นเลอืกกลยทุธไ์ปใชใ้นการด าเนินธุรกจิ  

เน่ืองจากในปจัจบุนัผลติภณัฑแ์ละบรกิารขององคก์รมลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั ท าใหอ้งคก์ร
เลอืกใชส้รา้งความแตกต่างในผลติภณัฑแ์ละบรกิารโดยน าเสนอผลติภณัฑท์ีส่ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดทุ้กกลุ่ม และมุง่เน้นการใหค้วามส าคญัในเรือ่งการใหบ้รกิาร และสรา้ง
ความพงึพอใจใหก้บัลูกคา้ เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินการ เพื่อการขยายฐานลูกคา้ 
และสามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัองคก์ร 

ดังนัน้การก าหนดแผนงานเป้าหมายประจ าปีในแต่ละปีโดยมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปจัจบุนั เพื่อตอ้งการขบัเคลื่อนองคก์รใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายวสิยัทศัน์องคก์ร และ
พนัธกจิขององคก์ร และเป็นการมอบหมายความรบัผดิชอบตามหน้าทีแ่ละตามสายงาน รวมทัง้
การติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อให้ทนัต่อการแข่งขนัที่รุนแรงในปจัจุบนัและใน
อนาคต 

การตดัสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหา 
จากการวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์ (Strategic Analysis) สามารถสรุปทางเลอืกกลยุทธร์ะดบั

องค์กรควรเลอืกกลยุทธ์ที่ 3 คอื กลยุทธ์ Growth Strategy กลยุทธ์การเติบโต (Growth 
Strategy) ที่เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ ซึ่งในปจัจุบนัการแข่งขนัระหว่างองค์กรที่ให้บรกิาร
เครอืข่ายโทรศพัท์และอินเทอร์เน็ตมคีวามรุนแรงมากยิง่ขึ้น ซึ่งองค์กรแต่ละแห่งพยายาม
น าเสนอบรกิารต่างๆเพื่อขยายฐานลูกคา้ใหม่ๆและรกัษาฐานลูกคา้เดมิไว้ ทัง้นี้ยงัต้องค านึงถงึ
อ านาจการต่อรองของลูกคา้ทีม่มีากขึน้ การเปรยีบเทยีบในผลติภณัฑแ์ละบรกิารระหว่างองคก์ร
ต่างๆ ดงันัน้ 565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุรี จ าเป็นต้องมี
การปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงในปจัจุบนั โดย565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 



ชุมสายโทรศัพท์จงัหวดัลพบุรี มกีารน าเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารบรกิารที่หลากหลายและ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้อย่างครบวงจรลูกค้าก็จะเลอืกใช้บรกิารขององค์กร 
เพราะมคีวามสะดวก รวดเรว็ และไดร้บัความพงึพอใจสูงสุด จากการศกึษาพบว่าองค์กรอยู่
ในช่วงการเตบิโตของตลาดรวดเรว็ ดงันัน้การเลอืกกลยุทธห์ลกัขององคก์ร คอื กลยุทธก์าร
เตบิโตดว้ยการพฒันาผลติภณัฑ์ ในส่วนของการสรา้งความแตกต่างของผลติภณัฑแ์ละบรกิาร 
มาช่วยในการสรา้งความแตกต่าง และเพิม่ความสามารถในการแข่งขนัเพื่อเพิม่รายไดจ้ากการ
ขยายฐานลูกค้าในการท าธุรกจิให้กวา้งมากขึน้ ก าหนดหน้าที่ความรบัผดิชอบแต่ละฝ่ายงาน
เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปอย่างสะดวกรวดเรว็ นอกจากนี้ องคก์รไดใ้หค้วามส าคญัในการ
ให้บรกิารที่มคีุณภาพ เป็นมาตรฐานเดยีวกนั เพื่อสรา้งความประทบัให้กบัลูกค้า และสรา้ง
ภาพพจน์ที่ดทีี่มต่ีอองคก์ร เพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการแข่งขนัและในการแก้ปญัหาได้ดี
ยิง่ขึน้ 

5.2 ข้อเสนอแนะทางการศึกษา  
 4.3.1 ควรศกึษาเชงิคุณภาพ โดยการสมัภาษณ์ผู้บรหิารหรอืผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ก าหนดกลยุทธ์ในการเพิม่ลูกค้าโครงการขยายบรกิารโทรศพัท์ 565K บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) ชุมสายโทรศพัทจ์งัหวดัลพบุร ีเพื่อสนบัสนุนผลการศกึษามากยิง่ขึน้ 
กกกกกกกก4.3.2 ควรเพิม่การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกโดยทัว่ไป (PEST Analysis) 
เพื่อท าใหท้ราบถงึสถานการณ์และปญัหาทีอ่งคก์รก าลงัประสบมากยิง่ขึน้  
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