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บทคัดยอ 

 
        จากการพัฒนาที่มีมาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบัน ทําใหอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง ADSL มีความจําเปนอยางมากในชีวิตประจําวัน ผูประกอบการสื่อสารโทรคมนาคม
หลายรายไดเล็งเห็นความสําคัญและเขามาแขงขันในตลาดสวนนี้ จากสาเหตุที่กลาวมาจึงเปน
ผลใหเกิดการแขงขันที่รุนแรง และจากการแขงขันนี้ไดสงผลใหสวนแบงทางการตลาดของบริษัท 
ทีโอที จํากัด (มหาชน) ลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงตอรายไดของบริษทั 
        ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการศึกษาเพ่ือกําหนดแนวทาง และวางแผนกลยุทธในการ
แขงขันสําหรับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี ้
        1.  เพ่ือศึกษาศักยภาพในการแขงขันปจจุบันของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในสวน
ของอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL 
        2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ
บริษัท เทียบกับคูแขง 
        3.  เพ่ือวางแผนกลยุทธในการแขงขันใหกับผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL 
โดยมุงเนนในเรื่องของการเพ่ิมสวนแบงของตลาดรักษาฐานลูกคาเอาไวเปนสําคัญ  
        จากการศึกษาโดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามผูใชบริการอินเตอรเน็ตใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 100 ชุด และจากการสัมภาษณพนักงานภายในองคกรพบวา บริษัทม ี



จ 
 
 

ความโดดเดนในเรื่องของภาพลักษณของการเปนองคกรเพ่ือสังคม แตมีจุดดอยในเรื่องของการ
สื่อสารกับลูกคา และชองทางการเขาถึงลูกคา 
        ทางผูศึกษาจึงเห็นวาทางบริษัทควรดําเนินกลยุทธในเรื่องของ การจัดการความสัมพันธ
กับลูกคา (Customer Relationship Management) เพ่ือลดชองวางระหวางลูกคากับบริษัท 
รักษาฐานลูกคาในปจจุบัน และเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด อีกทั้งยังชวยแกไขจุดออนในเรื่อง
ของการขาดการสื่อสารกับลูกคาไดอีกดวย 
 
 



กิตติกรรมประกาศ 
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โดยตลอด 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
องคกร และลักษณะธุรกิจขององคกร 
 
       บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปนรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคม ในปจจุบัน
สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุนรอยละ 
100 แตเดิมคือ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หรือ ทศท. ซึ่งกอตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2497 และไดแปรรูปเปน บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) ในวันที่
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ตอมาในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ไดมีการเปลี่ยนชื่ออีก
ครั้งเปน บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) ดังที่เห็นในปจจุบัน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงในดานตางๆหลายดาน อาทิเชน การปรับตราสินคา การปรับภูมิทัศนอาคาร
สํานักงาน ใหดูมีความทันสมัยและเปนสากลมากข้ึน 
        สินคาและบริการ 
  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใหบริการเก่ียวกับสื่อสารโทรคมนาคมทุกประเภททั้งในและ
ระหวางประเทศ ผานบริการตางๆ ทั้งทางสายโทรศัพท อินเทอรเน็ต โทรศัพทเคลื่อนที ่ ซึ่ง
ประกอบดวยใบอนุญาตแบบที่ 3 (ที่มีโครงขายของตนเองเพ่ือใหเชาใช) 
        กลุมลูกคาหลัก 
  ในสวนของกลุมลูกคาหลักขององคกรนั้นแบงเปน 3กลุม ไดแก กลุมลูกคาบานพักอาศัยที่
ตองการบริการหลากหลาย กลุมลูกคาธุรกิจเพ่ือบริการวางแผนใหแกลูกคาไดครบวงจร และ
กลุมลูกคาขาราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีความตองการเชนเดียวกับกลุมธุรกิจในราคาที่เหมาะสม 
        สภาพการแขงขันและคูแขงหลัก 
อยางที่ทราบกันดีในปจจุบันวาธุรกิจโทรคมนาคมนั้นไดมีการพัฒนาและเติบโตที่สูงมาก 
เนื่องจากการเขามาของเทคโนโลยีใหมๆซึ่งทําใหการติดตอสื่อสารระหวางกันงายข้ึนและมีมาก
ข้ึนการวิเคราะหสภาพการแขงขันนั้นผูศึกษาจะขอวิเคราะหแยกตามผลิตภัณฑไปซึ่งประกอบ- 
ดวยผลิตภัณฑหลักของบริษัท 4ตัว ไดแก โทรศัพทพ้ืนฐาน โทรศัพทเคลื่อนที่อินเตอรเน็ต
ความเร็วสูงและเครือขายอินเตอรเน็ต3G
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  จากการวิเคราะหสภาพการแขงขันของโทรศัพทพ้ืนฐานนั้นแทบจะพูดไดวา ตัวองคกรไมมี
คูแขงหลักเลยเนื่องจากถือครองสวนแบงของตลาดถึงรอยละ 59 และมีจํานวนผูใชบริการ 3.95
ลานเลขหมายดังแสดงในแผนภูมิที่ 1-1 และแผนภูมิที่ 1-2 
 

 
แผนภูมิที่ 1-1 แสดงสวนแบงตลาดโทรศัพทพ้ืนฐานระหวางป พ.ศ.2548 – 2554 
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แผนภูมิที่ 1-2 แสดงจํานวนผูใชบริการโทรศัพทพ้ืนฐานระหวางป พ.ศ.2546 – 2554 
 
  แตถาดูจากแผนภูมิที่ 1-2 แลวจะเห็นไดวาตลาดในสวนนี้ไมมีการเติบโตซ้ํายังมีแนวโนมลดลง
อยางตอเนื่องอีกดวย ซึ่งหากวิเคราะหดวย BCG Analysis จะเห็นวาผลิตภัณฑตัวนี้อยูในสวน
ของ Cash Cow ซึ่งยังคงทํารายไดไดเรื่อยๆแตไมโดดเดน และหากมองกันตามชวงชีวิต
ผลิตภัณฑแลวจะเห็นไดวาตัวโทรศัพทพ้ืนฐานไดเดินมาถึงชวงถดถอยซึ่งไมอาจเติบโตไดมาก
ไปกวานี้อีกแลว จากที่กลาวมาพอจะสรุปไดวาโทรศัพทพ้ืนฐานนั้นไมใชผลิตภัณฑที่จะ
กอใหเกิดรายไดและการเติบโตในระยะยาวขององคกร ทางผูศึกษาจึงไมไดเจาะจงศึกษา
ผลิตภัณฑตัวนี ้
  ในสวนของโทรศัพทเคลื่อนที่นั้นหากพิจารณาจากจํานวนผูใชบริการแลว(แสดงในแผนภูมิที่ 1-
3) จะเห็นวาตลาดมีการเติบโตสูงมาก ในขณะที่จํานวนเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ ทีโอที ถือ
ครองอยูนั้นก็มีการเพ่ิมข้ึนสอดคลองกัน ดังแสดงในตารางที่ 1-1 
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แผนภูมิที่ 1-3 แสดงจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ประจําป พ.ศ.2547-2554 
 
ตารางที่ 1-1 แสดงจํานวนเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ของ ทีโอท ี

 
 
  แตหากพิจารณาใหดีจะเห็นวาจํานวนเลขหมายแทบทั้งหมดที่ ทีโอที ถือครองนั้นเกือบทั้งหมด
เปนของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส หรือ เอไอเอส ซึ่ง ทีโอที ถือครองสัมปทานอยูใน
ขณะนี้ โดยสัมปทานในสวนนี้กําลังจะหมดลงในป พ.ศ.2558 และสิทธิ์ในการถือครองรวมทั้ง
ทรัพยสินที่ใชในการดําเนินงานจะถูกโอนใหสูคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ (กสทช.) ซึ่งจะทําให ทีโอที สูญเสียรายไดในสวน
ของโทรศัพทเคลื่อนที่ไปแทบทั้งหมด  
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  ดวยเหตุที่โทรศัพทเคลื่อนที่นั้นทาง ทีโอที ไมไดลงไปแขงขันในตลาดดวยตนเองเพียงแคถือ
ครองสิทธิ์สัมปทานอยูเทานั้น ทางผูศึกษาจึงไมไดเจาะจงศึกษาในสวนนี ้
  ถัดมาในสวนของเครือขายอินเตอรเน็ตสามจีนั้น เนื่องดวยในเวลาปจจุบันที่ผูศึกษากําลัง
ทําการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้อยูนั้น สิทธิ์สัมปทานรวมทั้งระเบียบการดําเนินการตางๆยังไมมีความ
แนนอน ทางผูศึกษาจึงไมไดทําการศึกษาผลิตภัณฑตัวนี ้
 สวนสุดทายคือผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSLนั้น เมื่อพิจารณาจากจํานวนพอรทที่มี
การเปดใชบริการจะเห็นมีการเติบโตเพ่ิมสูงข้ึนอยางมากในชวงปที่ผานมา (แสดงในแผนภูมิที่ 
1-4) และมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆในอนาคต เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการ
สื่อสาร และวิถีชีวิตของผูคนในปจจุบันที่พ่ึงพาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงมากข้ึน ซึ่งจํานวน
ผูใชบริการและสวนแบงตลาด ทีโอที นั้นเปนดังตารางที่ 1-2 และแผนภูมิที่ 1-5 
 
ตารางที่ 1-2 แสดงจํานวนผูใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงADSLของ ทีโอท ี
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แผนภูมิที่ 1-4 แสดงจํานวนผูใชอินเตอรเน็ตทั้งหมดระหวางป พ.ศ. 2548- 2554 
 

 
แผนภูมิที่ 1-5 แสดงสวนแบงตลาดของอินเตอรเน็ตความเร็วสูงระหวางป พ.ศ.2547 - 2554 
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  จากตารางที่ 1-2 และแผนภูมิที่ 1-5 หากพิจารณาเพียงจํานวนผูใชบริการของ ทีโอที จะเห็น
วามีการเพ่ิมข้ึนสอดคลองกับการขยายตัวของตลาด แตหากพิจารณาในเรื่องของสวนแบงตลาด
นั้นจะเห็นไดอยางชัดเจนวาสวนแบงของตลาดกลับลดลงเรื่อยๆซึ่งสวนทางกันกับการเติบโต
ของตลาด ในขณะที่สวนแบงตลาดของคูแขงหลักอยาง บริษัท ทรู คอปปอรเรชัน จํากัด 
(มหาชน) เพ่ิมข้ึน นั่นหมายความวาทาง ทีโอที ไดสูญเสียลูกคารายใหมใหกับบริษัทคูแขง จาก
การพิจารณาในสวนนี้จึงพอสรุปไดวาบริษัท ทีโอที นั้นไดสูญเสียศักยภาพในการแขงขันใน
ผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูงไปแลว ทางผูศึกษาไดเล็งเห็นความสําคัญในจุดนี้จึงเลือกที่จะ
ศึกษาในสวนของผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
  หลังจากที่ผูศึกษาไดเลือกที่จะศึกษาในสวนของผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ ทีโอที 
แลว ผูศึกษาจึงไดวิเคราะหหาสาเหตุทีท่ําใหผลิตภัณฑตัวนี้ไมสามารถแขงขันกับคูแขงได โดยผู
ศึกษาไดเริ่มจากการวิเคราะหในสวนของ 4Ps ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคโดยตรง จากการวิเคราะหไดพบวา ในสวนของราคา และโปรโมชันสงเสริมการขายนั้น
ผูแขงขันแตละรายแทบจะไมมีความแตกตางกันเลย ตอมาในสวนของชองทางในการเขาถึงนั้น
ทาง ทีโอที คอนขางจะไดเปรียบคูแขงรายอ่ืน เนื่องจากโครงขายอินเตอรเน็ตและโทรศัพท
พ้ืนฐานของ ทีโอที นั้นมีความครอบคลุมพ้ืนที่ในประเทศมากกวาคูแขงรายอ่ืน และในสวน
สุดทายเรือ่งของตัวผลิตภัณฑทางสมาคมผูดูแลเว็บไทยไดจัดทําโครงการ “สํารวจและทดสอบ
คุณภาพความเร็วอินเทอรเน็ตโดย สมาคมผูดูแลเว็บไทย” ซึ่งผลของการสํารวจนั้นแสดงใน
แผนภูมิที่ 1-6 
 

 
แผนภูมิที่ 1-6 แสดงผลการสํารวจโครงการ  
“สํารวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอรเน็ตโดย สมาคมผูดูแลเว็บไทย” 
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  จากผลการสํารวจพบวาความเร็วอินเตอรเน็ตของผูเขาแขงขันแตละรายมีความแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย ซึ่งตามความเปนจริงในการใชงานแลวโอกาสที่ผูบริโภคจะไดใชความเร็วในการ
ดาวนโหลดจนเต็มนั้นมีคอนขางนอยเนื่องจากแตละเว็บไซทไดมีการจํากัดความเร็วในการดาวน
โหลดขอมูลเอาไวอยูแลว ทางผูศึกษาจึงมองวาประเด็นในสวนของ 4Ps นั้นจึงยังไมใชสาเหตุ
ของปญหาที่แทจริง 
  ตอมาทางผูศึกษาจึงไดพยายามมองหาประเด็นอ่ืนที่สงผลตอการตัดสินใจของผูบริโภค ซึ่ง
ประเด็นถัดมาที่ผูศึกษานํามาพิจารณาไดแกเรื่องของภาพลักษณองคกร โดยมีงานวิจัย และ
ทฤษฎีที่แสดงใหเห็นวาสิ่งนี้มีความเก่ียวของโดยตรงกับการตัดสินใจ และความภักดีของลูกคา
(รายละเอียดแสดงในบทที่ 2) ประกอบกับทาง ทีโอที เองเปนองคกรที่แปลงสภาพมาจาก
หนวยงานของรัฐบาล และในปจจุบันยังมีรูปแบบการทํางานที่คอนไปทางหนวยงานของรัฐบาล
อยูซึ่งสิ่งนี้สงผลตอการรับรูที่ไมดีของผูบริโภคที่มีตอองคกรพอสมควร เนื่องจากภาพลักษณของ
หนวยงานราชการในสายตาผูบริโภคนั้นจะแสดงออกมาในลักษณะที่มีการทํางานลาชา สินคา
และบริการไมดีเทากับของเอกชน นอกจากนี้ยังมีขาวเก่ียวกับการทํางานที่ไมโปรงใสของ
ผูบริหาร(“ชําแหละผลงานสพรั่ง 1ป TOT ทําแตเรื่องฉาว”ผูจัดการรายสัปดาห 31 มกราคม 
2551) การขาดทุนจากการทํารายไดไมเขาเปา(ไทยโพสต 10 ตุลาคม 2551) และขาวเรื่องที่มี
การแทรกแซงจากฝายการเมือง(“อํานาจเต็มมือ! ‘รมว. ไอซีท’ี มีสิทธิ์ขาด โละยกชุดบอรดทีโอ
ที” ไทยรัฐออนไลน 22 กันยายน 2555)เขามาเก่ียวของ รวมทั้งการที่ผูบริโภคบางสวนกลาวถึง
สินคาและบริการของทีโอทีในดานลบผานทางสื่อตางๆโดยเฉพาะสื่ออินเตอรเน็ต นอกจากนี้ยังมี
งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาภาพลักษณปจจุบัน ภาพลักษณคาดหวัง ปจจัยสงเสริมและอุปสรรคใน
การสรางภาพลักษณของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)” (ชุดาภา 2551) ซึ่งผลของการวิจัยได
แสดงใหเห็นวาภาพลักษณปจจุบันของ ทีโอที ที่ปรากฏตอผูบริโภคนั้นต่ํากวาภาพลักษณที่
ผูบริโภคคาดหวังเอาไว และทางบริษัทยังคงมีการสื่อสารกับผูบริโภคที่นอย ทางผูศึกษาจึงมี
ความเห็นวาประเด็นเรื่องภาพลักษณ และขาดการสื่อสารนี้นาจะเปนสาเหตุของปญหา 
 
ปญหา และความสําคัญของปญหา 
 
        จากการพิจารณาขอมูลตางๆที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
กําลังประสบปญหาทางดานภาพลักษณของตัวสินคาและองคกรจนทําใหสญูเสียศักยภาพในการ
แขงขันจนทําใหสวนแบงทางการตลาดลดลง ซึ่งปญหานี้จัดวามีความสําคัญมากเนื่องจาก
ปจจุบันการที่ธุรกิจโทรคมนาคมมีการแขงขันที่รุนแรงและเปดกวางข้ึนเรื่อยๆ ทําใหลูกคามี
ทางเลือกเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมเขามาอยาง
ตอเนื่อง ดังนั้นแลวการปรับปรุงภาพลักษณขององคกรใหมีความสอดคลองกับตัวองคกรและ
การพัฒนาของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะมีผลตอการ
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ตัดสินใจเลือกของลูกคา และสงผลโดยตรงตอความสามารถในการแขงขันขององคกร แตถาหาก
ละเลยและยังคงทิ้งปญหาในสวนเอาไวยอมทําใหองคกรสูญเสียความสามารถในการแขงขันใน
ตลาดอินเตอรเน็ตความเร็วสูงและตลาดโทรคมนาคมใหมที่กําลังจะเกิดไป สวนแบงทาง
การตลาดในสวนนี้จะถูกลดทอนลง ในอนาคตจะสงผลใหมีรายไดลดลง ตัวองคกรเกิดการ
ขาดทุนในระยะยาว และหากไมไดรับการประคับประคองจากรัฐบาลก็อาจตองยุติการดําเนิน
กิจกรรมหลักทางการตลาดไปในที่สุด 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
        1.  เพ่ือศึกษาศักยภาพในการแขงขันปจจุบันของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ในสวน
ของอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL 
        2.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ
บริษัท เทียบกับคูแขง 
        3.  เพ่ือวางแผนกลยุทธในการแขงขันใหกับผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเรว็สูง ADSL 
โดยมุงเนนในเรื่องของการเพ่ิมสวนแบงของตลาดรักษาฐานลูกคาเอาไวเปนสําคัญ  
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
        1.  ในระยะสั้นจะสามารถดึงดูดผูบริโภคใหหันมาเลือกใชบริการของบริษัทได ทําให
ยอดขายและสวนแบงทางการตลาดเพ่ิมสูงข้ึน 
        2.  ในระยะกลางจะชวยในเรื่องของการรักษาฐานลูกคาเดิมเอาไว และการที่มีฐานลูกคา
เดิมที่มีความภักดีตอตราสินคาจะชวยใหมีความไดเปรียบมากข้ึนเมื่อมีคูแขงจากนอกประเทศ
เขามาจากการเปด AEC ในอนาคต 
        3.  ในระยะยาวจะสามารถสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหเกิดข้ึนได ซึ่งจะสงผล
ใหเกิดการตอตานจากผูบริโภคนอย องคกรมีชื่อเสียงมากข้ึน และมีผลตอการเติบโตอยางย่ังยืน 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
        ในการศึกษาครั้งนี้ ทางผูศึกษาไดนําแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆมาใชรวมใน
การศึกษาดวย โดยจําแนกเปนหัวขอ ดังนี ้
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณ 
 
        ความหมายของคําวา”ภาพลักษณ”นั้นไดมนีักวิชาการหลายทานไดใหความหมายไว เชน 
        ฟลิป คอตเลอร (Philip Kotler 2000) ไดนิยามคําวาภาพลักษณไววา เปนสิ่งที่รวม
ระหวางความเชื่อ ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทัศนคติและ
พฤติกรรมของคนเราที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเก่ียวพันกันอยางสูงกับภาพลักษณของสิ่งนั้นที่บุคคล
นั้นรับรู 
        ในสวนของความสําคัญของภาพลักษณที่มีตอตัวองคกร และวิธีการสงเสริมภาพลักษณ
นั้น Kenneth E. Clow และ Donald Baack ไดกลาวไวในหนังสือ Integrated Advertising, 
Promotion and Marketing Communications ซึ่งสรุปความไดดังนี ้
        การบริหารจัดการภาพลักษณองคกรอยางมีประสิทธิภาพนั้น เปนหนึ่งในองคประกอบที่
สําคัญที่สุดในการพัฒนาแผน IMC ที่ประสบความสําเร็จ ภาพลักษณขององคกรจะข้ึนอยูกับ
ความรูสึกของผูบริโภคที่มีตอองคกรโดยรวม และตราสินคาขององคกรนั้น กิจกรรมทาง
การตลาดตางๆไมวาจะเปนการโฆษณา การสงเสริมการขาย การใชพนักงานขาย การสื่อสาร
ออนไลน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ลวนสงผลตอการรับรูของผูบริโภคทั้งสิ้น จริงอยูที่ตราสินคาที่แข็งแกรง
นั้นยอมสรางความไดเปรียบในการแขงขันทั้งในแงของสินคาและบริการ แตเมื่อภาพลักษณของ
องคกรถูกทําลายไปไมวาจะเปนภาพลักษณโดยรวมของทั้งองคกรหรือเพียงตราสินคาหนึ่ง ยอม
สงผลตอยอดขายและผลกําไร ซึ่งการกอบกูภาพลักษณใหกลับคืนมานั้นทําไดยาก ดังนั้นการ
รักษาภาพลักษณไวตั้งแตแรกจึงเปนสิ่งสําคัญ 
        การสื่อสารการตลาดที่มีประสิทธิผลเริ่มตนจากการกําหนดภาพลักษณขององคกรที่
ชัดเจน ภาพลักษณจะสะทอนจุดยืนขององคกร และนําไปสูการวางตําแหนงของตราสินคา ไมวา
จุดยืนขององคกรตราสินคาจะเปนอยางไร การจัดการภาพลักษณนั้นมีจุดมุงหมายเดียวกันคือ 
การสรางความประทับใจเฉพาะตัวของตราสินคากับกลุมเปาหมาย



11 
 

        ความเชื่อที่ผูบริโภคมีตอองคกรนั้นสําคัญกวามุมมองที่นักการตลาดมีตอตัวองคกรของ
ตนมาก องคกรขนาดใหญตางมุงที่จะสรางภาพลักษณข้ึนในใจของลูกคา แมลูกคาแตละรายจะมี
การรับรูในเรื่องของภาพลักษณที่แตกตางกันไป แตภาพลักษณโดยรวมขององคกรนั้นจะถูก
ประกอบข้ึนจากการรับรูของสาธารณะชนในภาพรวม ซึ่งภาพลักษณโดยรวมนี้มีอิทธิพลตอการ
รับรูของกลุมเปาหมายดวย 
        องคประกอบของภาพลักษณ 
  ผูบริโภคจะไดรับประสบการณมากมายจากการปฏิสัมพันธกับองคกร องคประกอบพ้ืนฐาน
อยางหนึ่งภาพลักษณองคกรคือ การรับรูที่ลูกคามีตอสินคาและบริการที่องคกรนําเสนอ ใน
การศึกษาของ Edelman Asia Pacific ระบุวา คุณภาพของสินคาและบริการเปนองคประกอบที่
สําคัญที่สุดของภาพลักษณองคกร ในขณะที่การเต็มใจที่จะรับผิดชอบปญหาที่เกิดกับสินคาและ
บริการของตนตามมาเปนอันดับสอง และความสามารถในการดูแลลูกคาขององคกรที่ลูกคารูสึก
ไดเปนอันดับที่สาม 
      ภาพลักษณขององคกรนั้นมีทั้งองคประกอบที่มองเห็นและมองไมเห็น(รูป 2.1.1) การ
กระทําตางๆของผูเก่ียวของกับบริษัทจะกระทบกับภาพลักษณขององคกร เชน การประทวงหรือ
นัดหยุดงานของแรงงานภายในยอมสงผลตอภาพลักษณที่ออกไปภายนอก การที่สิ่งที่เปนแงลบ
ถูกเผยแพรออกไปจะทําลายภาพลักษณของบรษิัทอยางรุนแรง 
 
ตารางที ่2-1 แสดงองคประกอบของภาพลักษณองคกร 

    Tangible Elements   Intangible Elements   

  1. Goods and service sold 1. 
Corporate, personal, and 
environmental    

  2. 
Retail outlets where the product is 
sold   policies   

  3. 
Factory where the product is 
produce 2. 

Ideals and beliefs of corporate 
personal   

  4. 
Advertising, promotion, and other 
forms  3. 

Culture of country and location of 
company   

    of communications 4. Media reports   
  5. Corporate name and logo       
  6. Packages and labels       
  7. Employees       
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        การเสริมสรางภาพลักษณ 
  ภาพลักษณที่เหมาะสมมีสวนสําคัญตอความสําเร็จขององคกร การสงเสริมภาพลักษณอยาง
เหมาะสมตองเริ่มตนจากความเขาใจลักษณะของภาพลักษณที่เปนอยูในปจจุบัน เพ่ือสรางการ
สื่อสารที่ชวยสนับสนุนใหเกิดภาพลักษณที่ควรเปน การสื่อสารนี้จะสามารถเขาถึงทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนลูกคา คูคา และบุคคลภายในองคกร 
      การทําความเขาใจภาพลักษณอยูในข้ันตอนการวิเคราะหโอกาสในการสงเสริมการตลาด
ของกิจกรรม IMC ซึ่งภาพลักษณนั้นสัมพันธกับจุดแข็งและจุดออนขององคกร ภาพลักษณที่
เขมแข็งสามารถนํามาใชรวมกับโอกาสซึ่งเปนปจจัยภายนอก เพ่ือสรางความไดเปรียบเชิงกล
ยุทธใหกับองคกร 
        เมื่อเขาใจถึงมุมมองของบุคคลภายนอกที่มีตอองคกรแลว จะทําใหสามารถตัดสินใจไดวา
จะวางแผนเพ่ือแกไขความเขาใจผิด หรือสงเสริมภาพลักษณเดิมในแบบที่กลุมเปาหมายเขาใจ
ไดอยางไร ขอควรจําในการสงเสริมภาพลักษณ ไดแก 
        1)  ภาพลักษณที่สรางข้ึนนั้นจะตองสะทอนตัวตนขององคกรอยางชัดเจน และสอดคลอง
กับสินคาและบริการที่นําเสนอ 
        2)  การตอกยํ้าหรือสรางการจดจําแกภาพลักษณที่ผูบริโภครับรูอยูแลวนั้น ทําไดงายกวา
การพยายามเปลี่ยนภาพลักษณเดิมที่ไดรับการเผยแพรออกไปแลว 
        3)  การเปลี่ยนภาพลักษณที่สาธารณะชนยึดถือเก่ียวกับองคกรหนึ่งนั้นเปนสิ่งที่ยาก ใน
บางกรณีการพยายามปรับภาพลักษณที่เปนอยู หรือสรางภาพลักษณใหมทั้งหมดจะไมสามารถ
ทําได 
        4)  เรื่องราวทางลบจากสื่อมวลชนไมวาจะเปนเรื่องใดๆ สามารถทําลายภาพลักษณที่
พัฒนามาหลายปไดในเวลาอันสั้น และการฟนฟูนั้นตองใชเวลายาวนานเมื่อชื่อเสียงถูกทําลาย
ลง 
        การฟนคืนภาพลักษณ (Rejuvenating) 
  การ Rejuvenate ภาพลักษณจะชวยใหบริษัทขยายธุรกิจสูผลิตภัณฑใหม และขยายตลาดให
ครอบคลุมกลุมเปาหมายไดกวางข้ึน ขณะเดียวกันการตอกยํ้าภาพลักษณเดิมจะเปนประโยชน
ในแงของความภักดีของลูกคาซึ่งคุนเคยกับภาพลักษณด้ังเดิม กุญแจสําคัญของการปรับ
ภาพลักษณใหสําเร็จคือ วางแนวทางใหสอดคลองกับภาพลักษณเดิม พรอมกับการประสาน
องคประกอบใหมๆเพ่ือขยายฐานของกลุมเปาหมาย 
        การเปลี่ยนภาพลักษณ 
  การเปลี่ยนภาพลักษณที่สาธารณะชนรับรูเก่ียวกับองคกรอยางสิ้นเชิงนั้นทําไดยากมาก 
อยางไรก็ตามบริษัทอาจจําเปนตองเปลี่ยนภาพลักษณเมื่อขนาดของตลาดเปาหมายมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่อง หรือหายไปในที่สุด หรือเมื่อภาพลักษณเดิมนั้นไมเหมาะสมกับแนวโนมของ
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อุตสาหกรรม และความคาดหวังกับผูบริโภค ในสถานการณเชนนี้ผูบริหารตองพิจารณาอยาง
รอบคอบวา ควรปรับเปลี่ยนอะไร เพ่ืออะไร และปรับอยางไรเพ่ือใหสําเร็จ 
  การเปลี่ยนภาพลักษณนั้นไมสามารถทําไดดวยการโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือเพียง
ปรับเปลี่ยนองคประกอบที่มองเห็นไดทั่วไป เชน ตราสัญลักษณ แตเปนกระบวนการที่เริ่มจาก
ภายในองคกร ทั้งทรัพยากรบุคคล สินคา จนขยายไปสูคูคา และลูกคาในที่สุด 
 
2.2 การปรับภาพลักษณตราสินคา (Corporate Re-branding Strategy) 
        ในปจจุบันการรับรูของผูบริโภคนั้นมีมากกวาในอดีต ความคาดหวังที่ผูบริโภคมีตอสินคา
หรือบริการขององคกรนั้นจึงกวางไกลกวาคําวา ตราสินคา แตครอบคลุมไปถึงเรื่องราวทั้งหมดที่
ผูบริโภครับรูตอองคกร การรับรูในจุดนี้อยางยาวนานจะเปนตัวกอใหเกิดความเชื่อมั่น และ
ไววางใจ การปรับภาพลักษณตราสินคานั้นจึงไมใชเพียงแคการเพ่ิมคุณคาใหกับผลิตภัณฑ แต
เปนการสรางเรื่องราว และความเชื่อมั่นใหเกิดข้ึน ซึ่งการสรางหรือปรับภาพลักษณของตรา
สินคานั้นจะทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจในตราสินคาเหมือนกับที่ทางบริษัทตองการมากที่สุด 
ซึ่งมีวิธีการบอกโดยการสรางหรือปรับตราสัญลักษณและส ี(Corporate Identity) ที่ใชขององคกร
ใหเขาใจไดงาย ไมสับสนกับองคกรอ่ืน ไดแก ตราสัญลักษณองคกร และรูปแบบสีที่ใช สําหรับ
องคกรที่กอตั้งมานานย่ิงมีความจําเปนจะตองปรับภาพลักษณใหดูทันสมัย ซึ่งการสรางหรือปรับ
ภาพลักษณนั้น จําเปนจะตองทําในคราวเดียวทั้งระบบ เพ่ือไมใหไปกันคนละทิศละทาง ยากใน
การสื่อสารใหลูกคาเขาใจ โดยอาจจะทยอยเปลี่ยน เพ่ือลดคาใชจายในการตองแกไขจากที่มีอยู
เดิมทั้งหมดในคราวเดียว 
  ในการปรับภาพลักษณตราสินคานั้นสามารถแบงเปนข้ันตอนไดดังนี ้
        ข้ันที่ 1 Market & Self Analysis ตองทําการประเมินวาในปจจุบันตัวองคกร สินคา หรือ
ตราสินคาอยูจุดใดในความคิดของผูบริโภคเปาหมาย  
        ข้ันที่ 2 Positioning จุดยืนของตราสินคา เพราะเปนจุดที่องคกรจะตองใชในการ สื่อสาร
กับลูกคาตลอดไป ซึ่งเปนจุดที่ยากที่สุด ตองอาศัยประสบการณ และความเขาใจในการพัฒนา
ตราสินคาอยางตอเนื่อง  
        ข้ันที่ 3 Communication การสื่อสาร เมื่อกําหนดจุดยืนของตราสินคาแลวใหดําเนินการ
สื่อสารดานการตลาดตอกลุมลูกคาตามเปาหมายที่วางไวในตอนแรก 
         ข้ันที่ 4 Evaluation ดําเนินการประเมินผลองคกรหรือตราสินคาอยางสม่ําเสมอ เพ่ือจะรู
วาตองปรับตองแกตรงไหน มีอะไรตองปรับปรุงบาง และดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป 
 
 
 
 



14 
 

2.3 การรื้อระบบ (Reengineering) 
 
        Michael Hammer คือบุคคลผูที่ริเริ่มเขียนบทความเรื่องการออกแบบกระบวนงานใหม 
(Process Redesign) รีเอนจิเนียริ่ง (Re-engineering) ใน Harvad Business Review (1990) 
ซึ่งเปนแนวคิดการบริหารแบบใหมในชวงเวลานั้น นอกจากนีใ้นป ค.ศ. 1993 นักเขียนนาม 
James Champy ไดเขียนหนังสือชื่อดังเรื่อง Re-engineering the Corporation : a Manifesto 
for Revolution ซึ่งตีพิมพและจําหนายไปมากกวา 300,000 เลม นอกจากนี้ยังติดอันดับหนังสือ
ขายดีของ New York Time ยาวนานถึง 8 สัปดาหดวยกันดังนั้น การรื้อปรับระบบ หรือ 
Reengineering จึงเปนเรื่องที่ไมควรมองขามของผูบริหารยุคใหมในปจจุบัน 
        Reengineering หรือ การรื้อปรับระบบ ตามความหมายของ Hammer คือ“การกลับมาคิด
และปรับปรุงกระบวนการทําธุรกิจอยางฉีกแนว เพ่ือใหไดผลลัพธที่ดีข้ึนจากเดิมอยางสิ้นเชิง ใน
ประเด็นสมรรถภาพที่สําคัญคือ ตนทุน คุณภาพ และความรวดเร็วในการสนองความตองการ
ของลูกคา” จากคํานิยามดังกลาวจึงสรุปไดวา การรื้อปรับระบบ (Reengineering) คือ การ
พิจารณาหลักการพ้ืนฐานของธุรกิจและการคิดหลักการข้ึนใหมชนิดถอนรากถอนโคน การปรับ
กระบวนการธุรกิจใหมเพ่ือบรรลุถึงผลลัพธ คือเปาหมายขององคการ โดยใชตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงาน 4 ดาน คือ ตนทุน, คุณภาพ, การบริการ และความสําเร็จ  
        กระบวนการรื้อปรับระบบ 
  กระบวนการในการรื้อปรับระบบ เปนกลยุทธวิธีของการออกแบบกระบวนการทํางานรูปแบบ
ใหม โดยมีการนําจิตวิทยาสังคมมาผสมกับหลักมนุษยสัมพันธ โดยเริ่มจากข้ันตอนดังนี ้
        1) การเริ่มคิด มองที่ความวางเปลา (Zero-Base) หรือเริ่มตนที่จุดใหม สลัดความคิดเกาๆ 
หรือรูปแบบเกาๆออกไป 
        2) มองหาความพึงพอใจของลูกคาและแสวงหาวิธีที่จะสรางความพึงพอใจใหแกเขา โดย
การคิดหาวิธีทํางานใหมกับการออกแบบกระบวนการทํางานใหมที่มีประสิทธิภาพ (Customer 
Satisfaction) จนกระทั่งถึงจุดพอใจสูงสุดของลูกคา (Total optimization) 
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2.4 กลยุทธนานนํ้าสีขาว (White Ocean) 
         
        กลยุทธนานน้ําสีขาวนั้น หมายถึง พ้ืนฐานการบริหารจัดการองคกรแบบองครวม ซึ่ง
ครอบคลุมในทุกภาคสวนขององคกรนับตั้งแต วิสัยทัศน นโยบาย พันธกิจ กลยุทธ จนถึง
แนวทางปฏิบัติตางๆภายในองคกร 
        องคกรที่เปนองคกรนานน้ําสีขาวนั้น จะไมไดมองที่ตนเอง และผลกําไรเปนสิ่งสําคัญที่สุด 
แตจะใหความสําคัญแกการพัฒนาสังคมในภาพรวม และสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัวองคกร 
        การดําเนินงานบนพ้ืนฐานของการเปนองคกรนานน้ําสีขาวนั้น มีหลักแนวคิดดังนี ้
        1) การเกิดข้ึนและมีอยูขององคกรสรางผลเชิงบวกตอสังคมโดยรวม เริ่มจากการวิเคราะห
สิ่งที่ขาดหายไปของสังคม จากนั้นจึงกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธ รวมไปถึงวิธีการ
ดําเนินงาน ที่เอ้ือใหองคกรสามารถนําความรูความเชี่ยวชาญที่มีเติมเต็มสวนที่พรองไปของ
สังคมได 
        2) ตั้งเปาหมายระยะยาวและมองภาพใหญ แทนที่จะมองแคระยะสั้น และมองแค
ผลประโยชนสวนตน พยายามคิดใหไกล มองไปถึงภาพรวมของธุรกิจ สังคม ประเทศ รวมถึง
มนุษยชาติ เพ่ือมุงปรับเปลี่ยนสังคมโดยใชรูปแบบธุรกิจเปนตัวขับเคลื่อน  
        3) มองหาจุดสมดุลระหวาง People, Profit, Planet และ Passion มองใหครอบคลุมถึงผูมี
สวนไดสวนเสียทั้งหมด ซึ่งไมเฉพาะแตผูเก่ียวของโดยตรง แตตองมองไปถึงทุกๆคนในสังคม 
และขยายไปยังโลก ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มุงเนนที่กําไรของสังคมและชุมชน
กอนมองถึงกําไรของตนเอง และตองมีความเชื่อมั่น ศรัทธาที่จะขับเคลื่อนองคกรใหบรรลุผล 
        4) ยืนบนหลักการโลกอันอุดมสมบูรณ มองวาโลก และองคความรูคือทรัพยากรสวนรวม 
รวมแบงปนสิ่งตางๆที่มีแทนที่จะกีดกันเชนความคิดแบบเดิม มองวาทุกคนในธุรกิจไมใชคูแขง 
แตเปนผูที่จะมารวมกันพัฒนาธุรกิจใหเติบโตย่ิงข้ึน 
        5) ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของคุณธรรม ความเปนจริง และความเปนเนื้อแท ละทิ้งการทําธุรกิจ
แบบเดิมที่ทําแคฉาบฉวย แตใหปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรใหมที่เนนความชัดเจน ถูกตอง รักษา
สัจจะ มีจริยธรรม มีความเปนเนื้อแท และขยายผลจากภายในสูภายนอก 
        6) เปนองคกรที่ระเบิดจากขางใน และมีดีเอ็นเอของ Individual Social Responsible 
ปลูกฝงจิตสํานึกในการรับผิดชอบตอสังคมใหแกพนักงาน สรางใหเปนพนักงานที่มีจิตอาสาเพ่ือ
สังคม ไมใชรับผิดชอบเพียงสวนของตน และขยายผลเชื่อมโยงไปยังสวนอ่ืน โดยเริ่มจาก
ครอบครัว องคกรของตน ไปจนถึงสังคมโดยรวม 
        7) สรางบรรทัดฐานใหมใหเกิดข้ึนในวงการ ใชพลังแหงความคิดสรางสรรค นําเสนอ
แนวทางใหมๆ กาวพนกรอบแนวคิดแบบเดิม นํามาซึ่งแนวคิดและบรรทัดฐานใหมใหกับธุรกิจ  
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2.5 การจัดการความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) 
 
        CRM คือ กลยุทธในการบริหารความสัมพันธกับลูกคาเพ่ือรักษากลุมลูกคาเดิมเอาไว 
CRM ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลของลูกคาจากทุกๆแหลง จากนั้นจึงนํามาวิเคราะหในเชิง
ลึก และนําขอมูลเหลานั้นมาปรับใชเพ่ือสรางความสัมพันธที่เขมแข็งกับกลุมลูกคาขององคกร 
การทํา CRM นั้นจะรวมขอมูลทุกอยางที ่ ผายขาย ผายบริการ และผายการตลาดรูเก่ียวกับ
ลูกคาเปนรายบุคคล เพ่ือนํามาซึ่งการสรางความสัมพันธที่ครอบคลุมในทุกดาน  
        ในการทํา CRM อาจจัดแบงลูกคาเปนสี่กลุมตามความภักดี และผลกําไรที่ไดจากลูกคา
รายนั้นดังภาพตอไปนี ้
 

 
รูปที่ 2-1 แสดงการแบงกลุมลูกคาออกเปน 4 กลุม 
 
  ซึ่งรายละเอียดของลูกคากลุมตางๆ เปนดังนี ้
        1) Butterfly กลุมนี้จักเปน Brand Swisher คือกลุมลูกคาที่มีการเปลี่ยนแบรนดไปเรื่อย  ๆ
มีความจงรักภักดีต่ํา แตก็มีความพรอมที่จะจายเงินจํานวนมากเพ่ือซอสินคาหรือบริการ การ
ดําเนินการกับลูกคากลุมนี้จึงตองเนนไปทีก่ารสรางความภักดีหรือความผูกพันใหเกิดข้ึน 
        2) True Friend คือกลุมลูกคาที่มีความจงรักภักดีสูง รูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งของแบรนด 
มีการบอกตอ และปกปองแบรนด รวมทั้งยังมีการใชจายเพ่ือซื้อสินคาของแบรนดที่ตนรักมาก
อีกดวย ดังนั้นแลวลูกคากลุมนี้จึงเปนกลุมที่สําคัญที่สุกที่บริษัทจําเปนตองรักษาเอาไวใหได 
        3) Barnacle ลูกคากลุมนี้มีความภักดีตอแบรนดที่สูงเชนกัน แตจะไมคอยมีการใชจาย
เพ่ือซื้อสินคาหรือบริการเทาใดนัก การดําเนินการจึงตองเนนที่ไปที่การกระตุน และสรางแรงจง
ใจใหเกิดการใชจายเพ่ิมมากข้ึน 
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        4) Stranger หรือก็คือคนแปลกหนาตามชื่อ เปนกลุมลูกคาที่ไมมีความเก่ียวของใดๆกับ
แบรนดเลย นั่นคือไมมีความสนใจในแบรนด และไมมีการซือ้สินคาหรือบริการ ดังนั้นจึงไม
จําเปนตองดําเนินการใดๆกับลูกคากลุมนี ้
 
2.6 การวิเคราะหสภาพแวดลอมโดยทั่วไป (PEST Analysis) 

 
รูปที่ 2-2 แสดง PEST Analysis 
 
        เปนเครื่องมือที่ใชเพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหสภาพแวดลอมมหภาคประกอบดวย
ปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญ 4 ดานอันไดแก Political, Economic, Socio-Cultural และ 
Technological การวิเคราะหนี้จะชวยใหทราบถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต ถึงแมวาปจจัยเหลานี้อาจจะไมสงผลโดยตรงตอตัวองคกร แตสามารถสงผลทางออมตอ
การดําเนินงานขององคกรได ซึ่งรายละเอียดของปจจยัในแตละดาน เปนดังนี ้
        ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors) 
  การตัดสินใจทางการตลาดไดรับผลกระทบจากการพัฒนาสภาพแวดลอมทางการเมืองและ
กฎหมายอยางมาก สภาพแวดลอมดังกลาวประกอบดวย กฎหมาย หนวยงานของรัฐบาล และ
กลุมกดดันซึ่งมีอิทธิพลและเปนผูจํากัดขอบเขตการทํางานขององคกรและปจเจกชนตางๆ 
บางครั้งกฎหมายเหลานี้ก็สรางโอกาสใหมๆทางธุรกิจ เชน กฎหมายเก่ียวกับการรีไซเคิลที่ทําให
อุตสาหกรรมรีไซเคิลเฟองฟู  
        แนวทางในการวิเคราะหปจจัยดานนี้ไดแก 
        -  สถานะความมั่นคงของรัฐบาล และรูปแบบของรัฐบาล 
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        -  เสรีภาพของสื่อสารตามหลักนิติธรรมและระบบการดําเนินการของราชการในแตละ
ทองถิ่น 
        -  แนวโนมของกฎระเบียบขอบังคับที่จะออกมาใหม และกฎระเบียบขอบังคับที่ใชอยูใน
ปจจุบัน 
        -  ลักษณะของสังคมและกฎหมายการจางงานของทองถิ่น 
        -  นโยบายภาษีและการคา และการควบคุมอัตราคาไฟฟา 
        -  การออกกฎหมายคุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม 
        -  การเปลี่ยนแปลงที่บอยๆ ในสภาพแวดลอมทางการเมือง 
        ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
  ตลาดตองการทั้งกําลังซื้อและคน กําลังซื้อในระบบเศรษฐกิจข้ึนอยูกับรายไดปจจุบัน ราคา
สินคา เงินออม และความสามารถในการหาสินเชื่อ นักการตลาดตองใหความสนใจอยางใกลชิด
ตอแนวโนมหลักของรายไดและรูปแบบการใชจายของผูบริโภค  
        แนวทางในการวิเคราะหปจจัยดานนี้ไดแก 
        -  ข้ันตอนของวัฎจักรธุรกิจ 
        -  สถานการณปจจุบันและการคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอัตราเงินเฟอและ
อัตราดอกเบ้ีย 
        -  การวางงานและอุปทานของแรงงาน 
        -  ตนทุนคาแรงงาน (ทั้งแรงงานข้ันต่ํา และ คาแรงพนักงานระดับฝมือแรงงาน) 
        -  ระดับรายไดและการกระจายระดับชั้นของรายไดของคนทํางาน 
        -  ผลกระทบของการคาแบบโลกาภิวัตน 
        -  แนวโนมผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรืออ่ืนๆ ที่มีผลตอเศรษฐกิจ 
        ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture Factors) 
  สังคมเปนผูสรางรูปแบบความเชื่อ คานิยม บรรทัดฐาน ผูคนซึมซับเอาสิ่งเหลานั้นเปนโลก
ทัศนของตนเองเพ่ือกําหนดความสัมพันธที่มีตอตนเอง ผูอ่ืน องคกร สังคม ธรรมชาติ และ
จักรวาล โดยที่ตัวเขาเองอาจไมรูตัว 
        แนวทางในการวิเคราะหปจจัยดานนี้ไดแก 
        -  วิถีชีวิตของสังคมเมือง และสังคมชนบท   
        -  ทัศนคติตอการติดตอการคากับประเทศตางๆ 
        -  ทัศนคติในการทํางาน การรักความอิสระ 
        -  ความคิดเห็นหรือทัศนคติของประชาชนทางสังคม และขอหามทางสังคมตางๆ 
        -  รูปแบบของประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตทองถิ่น 
        -  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่กําลังเกิดข้ึนในทองถิ่นนั้น  ๆ
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        ปจจัยดานเทคโนโลย ี(Technological Factors) 
  แรงผลักดันที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งในการกําหนดความเปนอยูของมนุษย คือ เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีนั้นไดใหทั้งความมหัศจรรย ความนาสะพรึงกลัว และสิ่งที่นายินดี เทคโนโลยีใหมนั้น
กอใหเกิด”การทําลายอยางสรางสรรค” ทรานซิสเตอรทําลายอุตสาหกรรมหลอดวิทยุ เครื่องถาย
เอกสารเปนภัยตอธุรกิจกระดาษคารบอน โทรทัศนไดลดความสําคัญของหนังสือพิมพลง 
อุตสาหกรรมเกาๆหลายแหงละเลยหรือเพิกเฉยกับความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหธุรกิจ
เหลานั้นมียอดขายที่ลดลง 
        แนวทางในการวิเคราะหปจจัยดานนี้ไดแก  
        -  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 
        -  ผลกระทบของระบบอินเตอรเน็ต และระบบการติดตอสื่อสารแบบมีสายและแบบไรสาย 
และ    ระยะทางที่ไกลจากสํานักงานใหญ 
        -  กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 
        -  ผลกระทบของการถายทอดดานเทคโนโลยี 
 
2.7 การวิเคราะหการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวย Five Force Model 
 

 
รูปที่ 2-3 แสดง Five Force Model 
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        Five Forces Model เปนเครื่องมือที่ใชเปนแนวทางในการวิเคราะหสภาพแวดลอมปจจัย
ตางๆที่สงผลตอบรรยากาศการแขงขันของธุรกิจ คิดคนข้ึนโดย Michael E. Porter โดย
ประกอบดวยปจจัยสําคัญ 5ปจจัย ไดแก 
        1)  ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม (Threat of New Comer) 
  ในสวนนี้จะวิเคราะหความยาก งายในการเขาสูตลาด อุปสรรคตางๆไมวาจะเปนเรื่องของเงิน
ลงทุน กฎระเบียบ นโยบายของรัฐบาล การเขาถึงชองทางการจัดจําหนาย เปนตน เพ่ือใหทราบ
โอกาสทีจะเกิดคูแขงขันรายใหมข้ึน 
        2)  อํานาจตอรองของผูขายหรือซัพพลายเออร (Bargaining power of Supplier) 
  จะพิจารณาวาผูขายมีอํานาจตอรองมากนอยเพียงไรโดยดูจาก จํานวนผูขายในตลาด ระดับ
การรวมตัวกันของผูขาย ปริมาณวัตถุดิบมีมากหรือนอย ความแตกตางของวัตถุดิบวาแตละชนิด
มีมากหรือนอย 
        3)  อํานาจตอรองของลูกคา (Bargaining power of Customer)  
  พิจารณาจากปริมาณการซื้อ ขอมูลเก่ียวกับสินคาที่ผูซื้อรับรู ความจงรักภักดีตอตราสินคาของ
ผูซื้อ ความยากงายในการรวมตัวกันของผูซื้อ ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชสินคาของคูแขงรายอ่ืน
ของผูซื้อ 
        4)  แรงผลักดันจากสินคาทดแทน (Threat of Substitution)  
  เปนการวิเคราะหถึงสินคาที่สามารถใชแทนกันได โดยวิเคราะหระดับการทดแทน ตนทุนใน
การเปลี่ยนของลูกคา ราคา คุณสมบัติอ่ืน  ๆ
        5)  การแขงขันที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม (Internal Rivalry)  
  จะวิเคราะหปจจัยตางๆที่มีผลตอการแขงขัน เชน จํานวนคูแขงขัน อัตราการเติบโตของตลาด 
ความแตกตางของสินคา เปนตน เพ่ือใหทราบถึงลักษณะโครงสรางของตลาดและความรุนแรง
ของการแขงขัน 
 
        2.8 การวิเคราะหดวย SWOT 
 
        เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปจจุบัน เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดเดน จุด
ดอย หรือสิ่งที่อาจเปนปญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการในอนาคต 
        หลักการสําคัญของ SWOT คือการวิเคราะหโดยการสํารวจจากสภาพแวดลอม 2 ดาน คือ 
สภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอมภายนอก โดยวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน เพ่ือใหรูตนเอง
ชัดเจน และวิเคราะหโอกาส-อุปสรรค เพ่ือใหรูสภาพภายนอก การวิเคราะหปจจัยตางๆทั้ง
ภายในและภายนอกองคกรจะชวยใหผูบริหารขององคกรทราบถึงจุดแข็ง จุดออน และ
ความสามารถดานตางๆ ที่องคกรมีอยู การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดข้ึน ทั้งสิ่งทีไ่ดเกิดข้ึนแลว
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และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ที่มีตอ
องคกร ซึ่งขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนอยางมากตอการกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดกลยุทธ
และการดําเนินตามกลยุทธขององคกรระดับองคกรที่เหมาะสมตอไป  
 

 
รูปที่ 2-4 แสดง SWOT 

 
SWOT นั้นเปนตัวยอที่มีความหมายดังนี ้
        Strengths หมายถึง ขอไดเปรียบของบริษัทเหนือคูแขงขันที่บริษัทสามารถนํามาใชใน
การดําเนินงาน เชน ความไดเปรียบดานตนทุน คุณภาพดานผลิตภัณฑดีกวาคูแขง การบริหาร
บุคลากรที่ดี มีชื่อเสียงดี เปนตน  
        Weaknesses หมายถึง สิ่งที่บริษัทยังขาดหรือมีแตดอยกวาของคูแขงขันหรืออยูในสภาพ
ที่เสียเปรียบ อันเปนปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินงาน 
        Opportunities หมายถึง ปจจัยหรือสถานการณภายนอก ที่มีสวนชวยใหบริษัทสามารถใช
ความพยายามเพ่ือใหบรรลุวัตถปุระสงคที่วางไว หรือมากกวาที่มุงหวังไวอยางมาก โอกาสของ
บริษัทที่เปนไปได 
        Threats หมายถึง ปจจัยภายนอกซึ่งอาจมีผลกระทบทําใหบริษัทประสบความลมเหลว ไม
บรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
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2.9 เครื่องมือชวยในการวิเคราะห (TOWS Matrix) 
 

 
รูปที่ 2-5 แสดง TOWS Matrix 
 
        TOWS Matrix เปนตารางการวิเคราะหที่นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห SWOT มาจับคู
กันเพ่ือกําหนดออกมาเปนกลยุทธที่เปนทางเลือก 4 ชุด ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการ
กําหนดแนวทางเพ่ือกําหนดกลยุทธตาง  ๆ
        TOWS Matrix เปนการจัดทําตาราง 9 ชอง (รูปที่ 7.6.1) คือปจจัยหลักสําคัญ 4 ชอง ชอง
กลยุทธ 4 ชวง กับอีก 1 ชอง บอกที่มาของปจจัยวาเปนปจจัยภายนอกหรือปจจัยภายใน ชอง
กลยุทธ 4 ชอง ใหชื่อวา กลยุทธ SO กลยุทธ WO กลยุทธ ST และกลยุทธ WT ซึ่งเกิดข้ึนภาย
ภายหลังจากการใสปจจัยหลักสําคัญทั้ง 4 ชองแลว 
  สําหรับข้ันตอนการจัดทําประกอบดวย 8 ข้ันตอน ดังนี้คือ 
        1) เขียนปจจัยภายนอกที่เปน โอกาส (O) ที่สําคัญที่สุดของบริษัท หรือ หนวยธุรกิจโดย
เลือกจากตาราง EFAS 
        2) เขียนปจจัยภายนอกที่เปน อุปสรรค (T) ที่สําคัญที่สุดของบริษัท หรือ หนวยธุรกิจ
กําลังเผชิญอยูในปจจุบันหรืออนาคต จากตาราง EFAS 
        3) เขียนปจจัยภายในที่เปน จุดแข็ง (S) ที่สําคัญที่สุดของบริษัท หรือ หนวยธุรกิจโดย
เลือกจากตาราง IFAS 
        4) เขียนปจจัยภายในที่เปน จุดออน (W) ที่สําคัญที่สุดของบริษัท หรือ หนวยธุรกิจโดย
เลือกจากตาราง IFAS 
        5) จับคู จุดแข็งภายใน (S) กับ โอกาสภายนอก (O) เพ่ือรวมตัวเปน กลยุทธ SO 
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        6) จับคู จุดแข็งภายใน (S) กับ อุปสรรคภายนอก (T) เพ่ือรวมตัวเปน กลยุทธ ST 
        7) จับคู จุดออนภายใน (W) กับ โอกาสภายนอก (O) เพ่ือรวมตัวเปน กลยุทธ WO 
        8) จับคู จุดออนภายใน (W) กับ อุปสรรคภายนอก (T) เพ่ือรวมตัวเปน กลยุทธ TO 
 
2.10 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 
 
  เปนชุดของเครื่องมือทางการตลาดที่กิจการใชดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในตลาด
เปาหมาย McCarty จําแนกเครื่องมือนี้ออกเปน 4กลุมใหญๆ ซึ่งเรียกอีกชื่อหนึ่งวา 4Ps ซึ่ง
ประกอบดวย Product Price Place Promotion 
        Product (ผลิตภัณฑ) หมายถึง สินคาหรือบริการที่นําเสนอตอผูบริโภค เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภค โดยคํานึงถึงเปาหมายขององคกร 
        Price (ราคา) หมายถึง สิ่งที่ลูกคาไดจายไป (ตนทุนรวมของลูกคา) เพ่ือใหไดมาซึ่งสินคา 
หรือบริการที่ตองการ ลูกคาหรือผูบริโภคจะเปรียบเทียบมูลคาของสนิคาในความรูสึกตน กับ
ราคาของสินคานั้น ถาคิดวาคุมคาก็จะทําการซื้อสินคา ดังนั้นในการกําหนดกลยุทธดานราคาจึง
ควรคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาดวย วาสินคานั้นมีมูลคาสูงกวาราคาที่กําหนดไวหรือไม 
        Place (การจัดจําหนาย) เก่ียวของกับกระบวนการเคลื่อนยายสินคาจากผูผลิตไปยัง
ผูบริโภคคนสุดทาย หนาที่ของชองทางการจัดจําหนาย ไดแก การผลิต การขนสง การ
คลังสินคา การคาสง การคาปลีก 
        Promotion (การสงเสริมการตลาด) หมายถึง การติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลของสินคา
และบริการระหวางผูขายกับผูซื้อ เพ่ือสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งอาจใชคนหรือไม
ใชคนก็ได 

 

 
รูปที่ 2-6 แสดงปจจัยเฉพาะทางการตลาดของแตละ P 
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        ในสวนของปจจัยเฉพาะทางการตลาดภายใตแตละ P แสดงในภาพ 2-6 โดยการตัดสินใจ
เรื่องสวนประสมการตลาดจะตองทําเพ่ือกระตุนชองทางการคาตลอดจนผูบริโภครายสุดทาย 
        สวนประสมการตลาดนั้นแสดงถึงมุมมองจากผูขายซึ่งใชเปนเครื่องมือกระตุนผูซื้อ สวน
ทางดานมุมมองของผูซื้อ เครื่องมือทางการตลาดจะถูกออกแบบเพ่ือสงมอบประโยชนใหแก
ลูกคา โดย Robert Lauterborn แนะนําวา 4Ps ในมุมมองของผูขายจะสะทอนถึง 4Cs ใน
มุมมองของลูกคา 
 
2.11 การศึกษาเปรียบเทียบกับคูแขง (Benchmarking) 
        Benchmarking หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการและวิธีการ
ปฏิบัติกับองคการที่มีประสิทธิภาพสูงกวา เพ่ือนําผลของการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
ตนเอง โดย Benchmarking ไมใชการลอกเลียนแบบคูแขง แตเปนการเรียนรูวิธีการของคูแขงที่
เราทําการเปรียบเทียบดวย จากนั้นจึงนํามาปรับใชใหเหมาะสมกับองคกรของตัวเอง 
        ในการทํา Benchmarking สามารถแบงไดสองประเภท คือ แบงตามวัตถุประสงค และ
แบงตามผูที่เราทําการเปรียบเทียบ 
        ในการแบงประเภทตามวัตถุประสงคนั้นสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี ้
        1) เปรียบเทียบเฉพาะผลของการปฏิบัติงาน เชน ผลกําไร ยอดขาย สวนแบงตลาด รอย
ละของการเติบโต เปนตน 
        2) เปรียบเทียบกระบวนการทํางานหรือวิธีปฏิบัติงาน เชน การรับคําสั่งซื้อ การจัดคิว
ผูรับบริการ การฝกอบรม เปนตน 
        3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา เชน รูปแบบของผลิตภัณฑการบริการเปนตน 
        4) เปรียบเทียบดานกลยุทธขององคการ 
        ในการแบงประเภทตามผูที่เราทําการเปรียบเทียบนั้นสามารถแบงได ดังนี ้
        1) เปรียบเทียบภายในองคการ 
        2) เปรียบเทียบกับคูแขง 
        3) เปรียบเทียบกับผูอยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน 
        4) เปรียบเทียบระหวางธุรกิจตางประเภท 
 
2.12 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
        ชุดาภา ภัทรกรรม (2551) ทําศึกษาเรื่อง “การศึกษาภาพลักษณปจจุบัน ภาพลักษณ
คาดหวัง ปจจัยสงเสริม และอุปสรรคในการสรางภาพลักษณของ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)” 
ผลการศึกษาพบวาภาพลักษณปจจบัุนของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) นั้น เปนภาพลักษณที่
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ดีในระดับปานกลาง ในขณะที่ภาพลักษณคาดหวังเปนภาพลักษณที่ดีในระดับมาก และในสวน
การเปดรับการสื่อสารของผูบริโภคเก่ียวกับองคกรนั้นอยูในระดับนอย ซึ่งพอสรุปไดวาสิ่งที่
ผูบริโภคคาดหวังตอตัวองคกรนั้นสูงกวาสิ่งที่ตัวองคกรเปนอยูในปจจุบัน จึงสงผลใหองคกรไม
สามารถตอบสนองความรูสึกของผูบริโภคได และการสื่อสารขอมูล ขาวสารตางๆขององคกร
ไปสูผูบริโภคนั้นยังมีนอย 
        วุธพงศ ลาภเจริญ (2550) ไดทําการศึกษาในเรื่อง “การศึกษาภาพลักษณองคกร และ
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังจากที่องคกรมีการ
ใชกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคม” ซึ่งเปนการศึกษาเพ่ือหาวาการทํา CSR ขององคกรนั้น
สงผลกระทบตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือไม ผลของการศึกษานั้นแบงออกเปน 2 กรณี 
คือ กรณีแรก CSR ไมสงผลใดๆตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในบริษัทดังตอไปนี้ DTAC AIS 
Amways ไทยรัฐ บรีส โพรเทคส ไทยประกันชีวิต และเชฟรอน กรณีที่สอง CSR นั้นมีผลตอ
การตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในบริษัทตอไปนี้ ไทยเบฟเวอเรจ SCG แบรนด ชอง7 ปตท. และ
บางจาก ดังนั้นจึงอาจสรุปไดวา การทํา CSR ในกลุมบริษัทที่มีการแสดงออกอยางจริงจังในเรื่อง
ของความรับผิดชอบตอสังคมนั้นมีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แตการทํา CSR อยางผิว
เผินนั้นไมสงผลใดๆตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค นอกจากนี้ผลการศึกษายังชี้วา การรับรู
ขอมูลการดําเนินกิจกรรม CSR ขององคกรนั้นมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับทัศนคติตอ
ภาพลักษณขององคกรอีกดวย 
        นฤมล โพชะเรือง และ อนิวัช แกวจํานงค (2555) ไดทําการศึกษาในเรื่อง “แนวทางการ
สรางวัฒนธรรมองคการ กรณีศึกษา บรษิัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)” เพ่ือหาแนวทางในการสราง
วัฒนธรรมองคกรใหกับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวาดานที่เปนปญหามาก
ที่สุดคือ ความรับผิดชอบตอตนเอง เพ่ือนรวมงาน และองคกร รองลงมาคือ ความซื่อสัตยและ
โปรงใส ในสวนของแนวทางการสรางวัฒนธรรมองคกรนั้นทางบริษัทควรจัดอบรมเพ่ือพัฒนา
พนักงาน นําระบบตรวจสอบมาตรฐานมาใช สํารวจความตองการของลูกคาอยางสม่ําเสมอ ลด
สายบังคับบัญชาลง ใหอํานาจสวนงานตัดสินใจเก่ียวกับงานของตน และใหพนักงานพัฒนา
กระบวนการทํางานของตนเปนประจําโดยแทรกในงานทุกกระบวนการ 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
3.1 ระเบียบวิธีการศึกษาของปญหา 
 
        ในการศึกษาครั้งนี้จะทําการศึกษาขอมูลทุติยภูม ิ (Secondary Data) และขอมูลปฐมภูม ิ
(Primary Data) ในดานที่เก่ียวของกับภาพลักษณที่ผูบริโภครับรูไดจากผูใหบริการอินเตอรเน็ต
ความเร็วสูง จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ และเครื่องมือ
ตางๆในการประมวลผลเพ่ือเลือกแนวทางที่จะนําไปปฏิบัติ โดยสรุปผลดวยการบรรยายเชิง
พรรณนา 
 
3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
        3.2.1 การเก็บขอมูลแบบทุติยภูม ิ
  โดยการศึกษาคนควา และเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงอางอิงตางๆเชน เอกสาร งานวิจัย 
รายงานประจําป หรือสื่ออ่ืนใดที่มีผูรวบรวมไวแลว เพ่ือนํามาวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
        3.2.2 การเก็บขอมูลแบบปฐมภูม ิ
  ในการศึกษาขอมูลแบบปฐมภูมินั้นแบงออกเปน 2 ทาง ไดแกการออกแบบสอบถามลูกคาที่ใช
บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการสัมภาษณเชิงลึกพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
        1. การออกแบบสอบถามสําหรับลูกคาที่ใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครจํานวน 100 ราย โดยแบบสอบถามแบงเปน 5 สวน ไดแก 
        สวนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลทางดานลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได 
        สวนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูใชบริการ โดยถามถึง
วัตถุประสงคในการใช ใชบริการของผูใหบริการรายใด เพราะเหตุใดจึงเลือกใช 
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        สวนที่ 3 สอบถามเก่ียวกับปจจัยดานภาพลักษณที่ผูใบริโภครับรูไดจากผูใหบริการราย
ปจจุบัน ซึ่งในสวนนี้จะใชเรื่องของสวนประสมทางการตลาด และ Balance Scorecard มาใช
เปนแนวทางในการสอบถาม โดยแบบสอบถามจะมีหลักเกณฑในการใหคะแนน 5 ระดับ คือ 
มากที่สุดให 5 คะแนน มากให 4 คะแนน ปานกลางให 3 คะแนน นอยให 2 คะแนน และนอย
ที่สุดให 1 คะแนน โดยมีเกณฑการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี ้
        คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ใหคะแนนสูงมากที่สุด/มีภาพลักษณดีในระดับมากที่สุด 
        คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ใหคะแนนสูงมาก/มีภาพลักษณดีอยูในระดับมาก 
        คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ใหคะแนนปานกลาง/มีภาพลักษณในระดับปานกลาง 
        คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ใหคะแนนนอย/มีภาพลักษณไมดีอยูในระดับมาก 
        คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ใหคะแนนนอยที่สุด/มีภาพลักษณไมดีในระดับมากที่สุด 
        สวนที่ 4 สอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของผูบริโภคในภาพรวม 
        สวนที ่5 เปนแบบสอบถามปลายเปด เปนขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
        2.  การสัมภาษณเชิงลึกพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยจะนําขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามไปสอบถามหาขอเท็จจริง วาอันที่จริงแลวสิ่งที่ลูกคารับรูตรงกับความเปนจริง
หรือไม และจะนํา Balance Scorecard มาใชเพ่ือเปนโครงในการสัมภาษณ   
 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 
 
        3.3.1 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis) 
      ปจจัยดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors)  
  จากการที่ กสทช. ไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียกเก็บคาธรรมเนียมรายปของผูใหบริการ
อินเตอรเน็ตในกิจการโทรคมนาคม โดยประกาศจัดเก็บคาธรรมเนียมเพ่ิมเติมอีกรอยละ 2 ตอป 
จากเดิมเปนการจัดเก็บแบบเหมาจายปละ 20,000 บาท สําหรับผูประกอบการรายเล็กไปจนถึง
เพดาน 250,000 บาท สําหรับผูประกอบการรายใหญ ควบคูกับการเก็บคาธรรมเนียมการจัดให
มีบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง และบริการเพ่ือสังคม อีกรอยละ 3.75 ตอป ซึ่งจะสงผล
ใหผูประกอบการมีตนทุนเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 5 ทําใหการแขงขันดานราคาเปนไปไดยากข้ึน 
และอาจจําเปนตองมีการปรับคาบริการใหสูงข้ึน ซึ่งในสวนนี้จะสงผลโดยตรงตอการตัดสินใจซื้อ
ของผูบรโิภค 
  ในสวนของเสถียรภาพทางการเมืองนั้น ในปจจุบันถือวาในปจจุบันมีความมั่นคงมากข้ึนถา
เทียบชวงหลายปที่ผานมา รวมทั้งนโยบายตางๆของรัฐบาลที่พยายามสรางความมั่นใจใหกับนัก
ลงทุนตางชาติ และกระตุนเศรษฐกิจของชาต ิ ซึ่งในระยะยาวปจจัยเหลานี้นาจะสงผลตอการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและกําลังซื้อของประชาชนในเชิงบวก 
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        ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic Factors)  
  จากรายงานตางๆจะเห็นไดวากําลังซื้อของประชาชนในปนี้เพ่ิมมากข้ึน สังเกตไดจากการ
เติบโตของธุรกิจคาปลีกตางๆ โดยเฉพาะเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งการเติบโตนี้นาจะเปน
สัญญาณดีสําหรับธุรกิจโทรคมนาคมที่ทุกวันนี้มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของผูคน 
เนื่องจากการที่ผูบริโภคมีกําลังซื้อมากข้ึนนั้นหมายความวาผูบริโภคมีเงินพรอมที่จะใชจายเพ่ือ
ซื้อสินคาและบริการโทรคมนาคมมากข้ึน โอกาสในการขายตลาดก็เพ่ิมสูงข้ึน       
        ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture Factors) 
  ดวยการเปลี่ยนแปลงไปสูยุคโลกาภิวัตนทําใหการติดตอสื่อสารนั้นกลายเปนสิ่งจําเปนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได รวมทั้งคานิยมของผูคนที่หันใชการติดตอสื่อสารผานโซเชียลมีเดียมากข้ึน สงผล
ใหเครือขายโทรคมนาคมโดยเฉพาะอินเตอรเน็ตนั้นกลายเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตประจําวันไป
โดยปริยาย 
        ปจจัยดานเทคโนโลย ี(Technological Factors) 
  เทคโนโลยีดานการสื่อสารในปจจุบันนั้นมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีแนวโนมจะพัฒนา
ตอไปเรื่อยๆ เชนการเขามาของสมารทโฟนที่เปนมากกวาโทรศัพท หรือโทรทัศนที่สามารถ
เชื่อมตออินเตอรเน็ตได ซึ่งเทคโนโลยีสวนใหญนั้นลวนพ่ึงพาอินเตอรเน็ตในการใชงาน ดังนั้น
แลวการพัฒนาของเทคโนโลยีเหลานี้จึงสงผลดีตอธุรกิจโทรคมนาคมทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
  ในอีกมุมหนึ่งการที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอยางรวดเร็วนั้นก็สงผลใหบริษัทตองเรงปรับตัวเพ่ือให
กาวทันเทคโนโลยีเหลานี้ และอาจตองมีการลงทุนเพ่ิมในสวนตางๆ ซึ่งหากบริษัทไมพรอม
หรือไมมีศักยภาพเพียงพอก็อาจทําใหเกิดการเสียเปรียบในการแขงขันได 
 
        3.3.2 การวิเคราะหการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวย Five Force Model 
        1)  ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม (Threat of New Comer) : 
Medium 
  ในปจจุบันการเขาสูตลาดของคูแขงรายใหมนั้นยังคงเปนไปไดยากเนื่องจากขอกําหนดเรื่อง
สัมปทานตางๆ และจําเปนตองใชเงินลงทุนในการวางโครงขายที่สูง รวมทั้งมีผูประกอบการราย
ใหญเปนเจาตลาดอยูแลว แตในอนาคตเมื่อมีการเปด AEC ข้ึน ขอจํากัดในเรื่องของกฎหมาย
และสัมปทานจะลดนอยลง สงผลใหการเขาสูตลาดนั้นทําไดงายข้ึนขอเพียงมีเงินทุนที่สูงพอ 
ดังนั้นแลวในสวนนี้ทางผูศึกษาจึงมองวาถึงแมในปจจุบันขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมจะมี
สูง แตในอนาคตจะต่ําลงเปนระดับปานกลาง 
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        2)  อํานาจตอรองของผูขายหรือซัพพลายเออร (Bargaining power of Supplier) : 
Low 
  ซัพพลายเออรของผูใหบริการอินเตอรเน็ตนั้นไดแก ผูผลิตอุปกรณและเครื่องมือที่ใชในการ
สรางโครงสรางพ้ืนฐาน เชน เราเตอร สายเคเบิล อุปกรณสลับสัญญาณ เครื่องเซิฟเวอร เปนตน 
ซึ่งในปจจุบันซัพพลายเออรหลานี้นั้นมีจํานวนมาก และแตละรายมีความแตกตางกันเพียง
เล็กนอย ทําใหเกิดตัวเลือกมาก รวมทั้งบริษัททีโอทีเองก็ถือไดวาเปนบริษัทใหญที่มีซัพพลาย
เออรหลายรายใหความสนใจที่จะมาเขารวม ดังนั้นแลวอํานาจตอรองของซัพพลายเออรจึงมีนอย 
        3)  อํานาจตอรองของลูกคา (Bargaining power of Customer) : High 
  เนื่องจากในตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมปจจุบันนั้นมีผูใหบริการหลายราย ทําใหลูกคานั้นมี
ตัวเลือกมากข้ึน รวมทั้งตนทุนในการสับเปลี่ยน หรือ Switching Cost นั้นมีนอย และอัตรา
คาบริการของผูใหบริการแตละรายนั้นไมมีความแตกตางกัน ลูกคาจึงมีอิสระในการยกเลิก
บริการและเปลี่ยนไปใชบริการกับผูใหบริการรายอ่ืนโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ดังนั้นอํานาจตอรอง
ของผูบริโภคจึงมีสูง 
        4)  แรงผลักดันจากสินคาทดแทน (Threat of Substitution) : High 
  การพัฒนาไปของเทคโนโลยีการเชื่อมตอตางๆนั้นสงผลตอตัวผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็ว
สูงเปนอยางมาก ที่เห็นไดชัดนั้นไดแกบริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่
โดยเฉพาะ 3G ที่สามารถเชื่อตอไดทุกที่ที่สัญญาณโทรศัพทเขาถึงซึ่งมีความสะดวกมากกวา 
รวมทั้งกูเกิลเองก็ไดเปดตัวบริการใหมอยาง”ฟรีโซน”ที่สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตผาน
โทรศัพทมือถือเพ่ือเขาถึงบริการตางๆของกูเกิลไดฟรี ถาหากวาบริการตัวนี้ถูกเปดข้ึนใน
ประเทศไทยแลว แนนอนวาผูบริโภคยอมใหความสนใจและมีโอกาสที่จะหันไปใชผลิตภัณฑ
เหลานี้แทนการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบเดิม 
        5)  การแขงขันที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรม (Internal Rivalry) : High 
  การแขงขันกันในตลาดนี้ถือวารุนแรงมาก เนื่องจากการขยายตัวของตลาดที่มีสูงในชวง 5 ปที่
ผานมา ทําใหผูประกอบการในตลาดใหความสําคัญกับตลาดในสวนนี้เปนอยางมาก และคูแขง
สําคัญอยางบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดวางแผนที่จะขยายโครงขายเพ่ิมเติมไป
ยังตางจังหวัด โดยตั้งเปาครอบคลุมถึง 61 จังหวัดในกลางป พ.ศ. 2556 ซึ่งการขยายกลุมลูกคา
ของทรูในครั้งนีจ้ะสงผลใหการแขงขันในตลาดเพ่ิมสูงข้ึนอยางมาก 
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ตารางที่ 3-1 สรุปผลวิเคราะห Five Force Model 
 

แรงผลักดัน ผลกระทบตอ 
TOT 

1 
ขอจํากัดในการเขาสูอุตสาหกรรมของคูแขงขันใหม  
(Threat of New Comer) 

ปานกลาง 

2 
อํานาจตอรองของผูขายหรือซัพพลายเออร 
 (Bargaining power of Supplier) ต่ํา 

3 อํานาจตอรองของลูกคา  
(Bargaining power of Customer) 

สูง 

4 
แรงผลักดันจากสินคาทดแทน 
 (Threat of Substitution) 

สูง 

5 
การแขงขันที่เกิดข้ึนภายในอุตสาหกรรม  
(Internal Rivalry) สูง 

 
        3.3.3 การศึกษาขอมูลปฐมภูมิ 
        1)  ขอมูลจากแบบสอบถาม  
        ทางผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด โดยแบงเปน 
        -  กลุมตัวอยางลูกคาของ TOT จํานวน 40 ชุด 
        -  กลุมตัวอยางลูกคาของ TRUE จํานวน 40 ชุด 
        -  กลุมตัวอยางลูกคาของ 3BB จํานวน 20 ชุด 
        โดยผลของการสํารวจเปนดังนี ้
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        สวนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะทางประชากร 
 
ตารางที่ 3-2 ขอมูลทางลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 

จําแนกตามเพศ       

 ชาย  49  
  หญิง   51   

    รวม 100   

จําแนกตามอาย ุ       

 นอยกวา 18 ป 11  

 18 - 25 ป 32  

 26 - 35 ป 28  

 36 - 45 ป 21  

 46 - 55 ป 7  
  56 ปข้ึนไป 1   

    รวม 100   

จําแนกตามระดับการศึกษา     

 ประถมศึกษา 0  

 มัธยมศึกษา 10  

 ปวช./ปวส./อนุปริญญา 8  

 ปริญญาตรี 50  
  สูงกวาปริญญาตร ี 32   

    รวม 100   

จําแนกตามอาชีพ     

 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 16  

 พนักงานบริษัทเอกชน 28  

 ประกอบธุรกิจสวนตัว 10  

 อาชีพอิสระ 12  

 นักเรียน / นักศึกษา 29  

 พอบาน แมบาน / เกษียณอาย ุ 5  
  อ่ืนๆ   0   

    รวม 100   
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จําแนกตามรายไดตอเดือน     

 นอยกวา 1,5000 บาท 44  

 1,5001 - 2,5000 บาท 28  

 2,5001 - 3,5000 บาท 13  

 3,5001 - 4,5000 บาท 3  

 4,5001 - 5,5000 บาท 4  
  5,5001 บาทข้ึนไป 8   

    รวม 100   

   
        สวนที่ 2 การใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 3-3 วัตถุประสงคในการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูบริโภค (ตอบไดมากกวา 
1 ขอ) 

จําแนกวัตถุประสงคในการใชบริการ 
TOT TRUE 3BB 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  ทํางาน / การศึกษา 28 30.11 20 22.22 12 29.27 

  ติดตอสื่อสาร 28 30.11 23 25.56 12 29.27 

  เลนเกมส 10 10.75 12 13.33 3 7.32 

  ดูคลิปวิดีโอ สื่อออนไลนอ่ืนๆ 15 16.13 20 22.22 6 14.63 

  ดาวนโหลด 12 12.90 15 16.67 7 17.07 

 ใชกับกลองวงจรปด 0 0.00 0 0.00 1 2.44 

    รวม 93 100 90 100 41 100 

 
        จากตารางที่ 3.3 จะเห็นไดวาวัตถุประสงคในการใชงานนั้นสวนใหญจะอยูที่การทํางาน 
การศึกษา และการติดตอสื่อสาร ซึ่งสะทอนใหเห็นวาอินเตอรเน็ตความเร็วสูงนั้นมคีวามจําเปน
ตอวิถีชีวิตของผูคนในสังคมปจจุบันมาก ถือไดวาเปนโอกาสดีที่จะขยายตลาดตอไปในอนาคต 
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ตารางที่ 3-4 แสดงเหตุผลในการเลือกใชบริการ 

จําแนกตามเหตุผลที่ใชบริการ 
TOT TRUE 3BB 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  ความเร็วของอินเตอรเน็ต 11 18.97 27 38.57 5 21.74 

  ราคาเหมาะสม 16 27.59 23 32.86 7 30.43 

  บริการดี   11 18.97 3 4.29 2 8.70 

  รูสึกดีกับผูใหบริการ 8 13.79 5 7.14 5 21.74 

  โปรโมชันนาสนใจ 7 12.07 11 15.71 4 17.39 

  ไมมีผูใหบริการรายอ่ืนในพื้นที ่ 4 6.90 0 0.00 0 0.00 

  ความเสถียรของสัญญาณ 0 0.00 1 1.43 0 0.00 

  มีบุคคลภายในบานทํางานกับองคกร 1 1.72 0 0.00  0 0.00 

    รวม 58 100 70 100  23 100 

 
        ตารางที่ 3.4 แสดงถึงเหตุผลที่ลูกคาเลือกใชบริการอินเตอรเน็ตของผูใหบริการรายตางๆ 
ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญนั้นคือเรื่องของราคา แตในสวนของ TRUE นั้น
ผูบริโภคสวนใหญนั้นใหเหตุผลในเรื่องของความเร็วอินเตอรเน็ต ซึ่งสะทอนออกมาวาผูบริโภค
มองวาอินเตอรเน็ตของ TRUE นั้นมีความเร็วสูงกวาผูใหบริการรายอ่ืน 
 
ตารางที่ 3-5 แสดงจํานวนผูใหบริการที่ผูตอบแบบสอบถามเคยใชบริการกอนจะยกเลิก 
การใชบริการอินเตอรเน็ตของผูตอบ
แบบสอบถาม   

จําแนกตามผูใหบริการที่เคยใชบริการ จํานวน 

 TOT  12 

 TRUE  16 

 3BB  8 

  อ่ืนๆ     

    รวม 36 
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ตารางที่ 3-6 แสดงเหตุผลที่ผูตอบแบบสอบถามยกเลิกบริการของผูใหบริการรายเดิม  
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

จําแนกตามเหตุผลที่ยกเลิกบริการ 
TOT TRUE 3BB 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

  อินเตอรเน็ตชา 5 26.32 1 5.26 0 0.00 

  อินเตอรเน็ตหลุดบอย 7 36.84 11 57.89 4 36.36 

  ราคาไมเหมาะสม 2 10.53 0 0.00 1 9.09 

  บริการไมดี 3 15.79 5 26.32 4 36.36 

  รูสึกไมดีกับผูใหบริการ 2 10.53 2 10.53 2 18.18 

    รวม 19 100 19 100 11 100 

 
        จากตารางจะพบวาสาเหตุหลักที่ผูตอบแบบสอบถามขอยกเลิกบริการนั้นจะมาจากการที่
อินเตอรเน็ตหลุดบอย หรือก็คือปญหาเรื่องคุณภาพของสินคา ในขณะที่ปญหาเรื่องการบริการ
เปนสาเหตุรองลงมา ซึ่งในจุดนีอ้าจจะพอสรุปไดวา ในความเปนจริงแลวคุณภาพสินคาของผู
ใหบริการแตละรายนั้นไมไดมีความแตกตางกันมากดังที่ผูบริโภคสวนใหญเขาใจ แตเปนเพียง
การอนุมานไปเองเทานั้น 
 
        สวนที่ 3 ภาพลักษณของผูใหบริการรายปจจุบัน 
 
ตารางที่ 3-7 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานของผลิตภัณฑ 

ดานผลิตภัณฑ 
TOT TRUE 3BB 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1 ความเร็วเหมาะสม 3.85 มาก 4.43 มากที่สุด 4.10 มาก 
2 เสถียร ไมหลุดบอย 3.40 ปานกลาง 3.75 มาก 3.95 มาก 
3 ราคาเหมาะสม 3.98 มาก 3.48 มาก 3.40 ปานกลาง 
4 โปรโมชันนาสนใจ 3.75 มาก 3.53 มาก 3.45 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.74 มาก 3.80 มาก 3.73 มาก 

 
        ในเรื่องของคุณภาพผลิตภัณฑนั้นจะเห็นไดวาทาง TOT ไดรับคะแนนนอยกวา TRUE 
และ 3BB ทั้งในดานของความเร็วและความเสถียรของสัญญาณ ในสวนของราคาและโปรโมชัน
นั้นทาง TOT ไดรับคะแนนสูงกวา แตเมื่อสรุปโดนภาพรวมแลวจะเห็นวาความรูสึกของผูตอบ
แบบสอบถามที่มีผลิตภัณฑนั้นอยูในระดับใกลเคียงกัน 
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ตารางที่ 3-8 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานของการบริการ 

ดานบริการ 
TOT TRUE 3BB 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1 มีการบริการที่ดี ดูแลเอาใจใสลูกคา 3.90 มาก 3.30 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 
2 การบริการรวดเร็ว 3.43 มาก 3.20 ปานกลาง 3.45 มาก 
3 สะดวกสบายในการเขาใชบริการ 3.43 มาก 3.53 มาก 3.35 ปานกลาง 
4 มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในงานบริการ 3.30 ปานกลาง 3.93 มาก 3.55 มาก 
5 ใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม 3.98 มาก 3.78 มาก 3.80 มาก 
6 ศูนยบริการมีสาขาทั่วถึง 3.03 ปานกลาง 4.10 มาก 4.05 มาก 
7 ศูนยบริการมีการตกแตงที่ดูดี ทันสมัย 3.13 ปานกลาง 4.28 มากที่สุด 3.35 ปานกลาง 
8 มีบริการหลังการขายที่ดี 3.75 มาก 3.30 ปานกลาง 3.45 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.49 มาก 3.68 มาก 3.55 มาก 

 
        ในดานของการบริการพบวาผูตอบแบบสอบถามรูสึกดีกับ TOT มากกวาในเรื่องของการ
ดูแลเอาใจใส และการบริการหลังการขาย แตในเรื่องความทั่วถึงของศูนยบริการ และการตกแตง
นั้นไดรับคะแนนนอยกวามาก ซึ่งถือไดวาเปนจุดออนของทาง TOT 
 
ตารางที่ 3-9 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานขององคกร 

ดานองคกร 
TOT TRUE 3BB 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1 องคกรมีความทันสมัย 2.78 ปานกลาง 4.23 มากที่สุด 3.70 มาก 
2 องคกรมีความมั่นคง 4.25 มากที่สุด 4.38 มากที่สุด 3.65 มาก 
3 องคกรมีความนาเช่ือถือ สรางความมั่นใจได 4.28 มากที่สุด 4.25 มากที่สุด 3.50 มาก 
4 องคกรดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย สุจริต โปรงใส 3.75 มาก 3.23 ปานกลาง 3.55 มาก 
5 องคกรมีความเปนธรรม ไมเอาเปรียบลูกคา 3.90 มาก 3.03 ปานกลาง 3.65 มาก 
6 องคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 3.45 มาก 4.03 มาก 3.60 มาก 
7 เปนองคกรหลักในการใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม 4.23 มากที่สุด 3.85 มาก 3.15 ปานกลาง 
8 เปนผูนําในดานการสื่อสารโทรคมนาคม 3.78 มาก 4.30 มากที่สุด 3.55 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.80 มาก 3.91 มาก 3.54 มาก 

 
        ในดานองคกรนั้น TOT มีภาพลักษณที่ดีกวาในเรื่องของความเปนธรรม และการเปน
องคกรหลักในดานการสื่อสาร แตเรื่องในเรื่องของความทันสมัย ประสิทธิภาพในการทํางาน และ
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การเปนผูนําในดานการสื่อสารกลับตกไปเปนของ TRUE ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเรื่องของการนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆเขามาใชในการดําเนินงานนั้นเปนจุดออนอยางมากของ TOT  
 
ตารางที่ 3-10 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานของตราสัญลักษณ 

ดานตราสัญลักษณองคกร 
TOT TRUE 3BB 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1 ตราสัญลักษณองคกรมีความทันสมัย 3.23 ปานกลาง 4.18 มาก 3.75 มาก 
2 ตราสัญลักษณองคกรใหความรูสึกนาเช่ือถือ 3.53 มาก 4.20 มาก 3.55 มาก 
3 ตราสัญลักษณองคกรเหมาะสมกับตัวองคกร 3.93 มาก 4.18 มาก 3.55 มาก 
4 ตราสัญลักษณองคกรจดจําไดงาย 4.28 มากที่สุด 4.43 มากที่สุด 4.05 มาก 
5 ตราสัญลักษณองคกรสื่อความหมายได 3.58 มาก 4.23 มากที่สุด 3.55 มาก 
คะแนนเฉลี่ย 3.71 มาก 4.24 มากที่สุด 3.69 มาก 

 
        ในดานของตราสัญลักษณองคกรนั้น TOT มีภาพลักษณดอยกวา TRUE ในทุกๆดาน 
เวนแตเรื่องของการจดจําไดงายที่มีคะแนนใกลเคียงกัน เรื่องนี้จึงถือเปนจุดออนสําคัญอีกเรื่อง
หนึ่งของบริษัท แตถามองวา ขอแคลูกคาจดจําไดก็เพียงพอแลวนั้น เรื่องนี้ก็อาจไมใชเรื่อง
สําคัญเรงดวนที่ตองแกไข 
    
ตารางที่ 3-11 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานของบุคลากร 

ดานบุคลากร 
TOT TRUE 3BB 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1 พนักงานมีความรู ความสามารถ 3.73 มาก 3.70 มาก 3.50 มาก 
2 พนักงานมีความมุงมั่น รับผิดชอบตองานที่ทํา 3.88 มาก 3.33 ปานกลาง 3.60 มาก 
3 พนักงานบุคลิกภาพดี 3.85 มาก 3.65 มาก 3.40 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 3.82 มาก 3.56 มาก 3.50 มาก 

 
        เรื่องของบุคลากรนั้นทั้งสององคกรมีระดับคะแนนที่ใกลเคียงกัน โดยทาง TOT นั้นผูตอบ
แบบสอบถามจะรูสึกถึงความมุงมั่นในการทํางานของบุคลากรมากกวาผูใหบริการอีกสองราย
เล็กนอย 
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ตารางที่ 3-12 แสดงระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามในดานของความรับผิดชอบตอ
สังคม 

ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
TOT TRUE 3BB 
คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1 การดําเนินงานขององคกรกอใหเกิดผลดีตอสังคม 4.30 มากที่สุด 3.35 ปานกลาง 3.65 มาก 
2 เปนองคกรที่มีการใหแกสังคมอยางสม่ําเสมอ 3.98 มาก 3.10 ปานกลาง 2.95 ปานกลาง 
3 มุงเนนการใหเพื่อสังคมมากกวาการทํากําไร 3.90 มาก 2.43 นอย 2.85 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 4.06 มาก 2.96 ปานกลาง 3.15 ปานกลาง 

 
        ในดานของความรับผิดชอบตอสังคมนั้นเปนดานที่ TOT มีขอไดเปรียบอยางชัดเจนใน
ทุกๆหัวขอยอย ดังนั้นสวนนี้จึงถือเปนจุดแข็งของบริษัทที่สมควรนําไปใช 
 
        สวนที่ 4 ความพึงพอใจของผูใชบริการ 
 
ตารางที่ 3-13 แสดงระดับความพึงพอใจของผูบริโภค 

ประเด็น 
TOT TRUE 3BB 

คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ 

1 ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑอินเตอรเน็ต 3.50 มาก 4.00 มาก 3.75 มาก 
2 ความพึงพอใจตอการเขาใหบริการของศูนยบริการ 3.78 มาก 3.43 มาก 3.50 มาก 
3 ทานพึงพอใจตอการใหบริการของคอลเซ็นเตอร 3.90 มาก 3.10 ปานกลาง 3.60 มาก 
4 ความพึงพอใจตอการบริการหลังการขาย 3.85 มาก 3.23 ปานกลาง 3.40 ปานกลาง 
5 ความพึงพอใจตอสินคาและบริการในภาพรวม 4.00 มาก 3.65 มาก 3.35 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.81 มาก 3.48 มาก 3.52 มาก 

 
        ในดานความพึงพอใจนั้น ผูตอบแบบสอบถามพอใจในผลิตภัณฑของผูใหบริการอีกสอง
รายมากกวา แตในสวนของการบริการและภาพรวมนั้น ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจบริษัท 
TOT มากกวา ดังนั้นการนําเสนอถึงการดูแลที่ดี และเอาใจใสลูกคาของบริษัทถือเปนหัวขอหนึ่ง
ที่ควรนําไปพิจารณา 
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        สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
        TOT 
        -  อินเตอรเน็ตชา  
        -  อินเตอรเน็ตหลุดบอย 
        TRUE 
        -  อินเตอรเน็ตหลุดบอย 
        -  การประสานงานภายในไมดี 
        -  อยากใหเพ่ิมคุณภาพบริการหลังการขาย 
 
        สรุปการศึกษาขอมูลจากแบบสอบถาม 
        โดยรวมแลวจะเห็นวามีความแตกตางกันไมมากนักในเรื่องของ สินคา บริการ ดานองคกร 
และบุคลากรโดยทาง TOT จะมีในเรื่องของคุณภาพสัญญาณ ความทันสมัย และเรื่องของ
ศูนยบริการที่ตองปรับปรุงเพ่ิม ในขณะที่ตราสินคานั้นถึงแมจะไดรับคะแนนที่นอยกวาแตลูกคา
ยังคงจดจําไดจึงอาจจะยังไมจําเปนตองปรับเปลี่ยนในตอนนี ้ ตอมาในสวนของความรับผิดชอบ
ตอสังคมนั้น ในจุดนี้ถือเปนจุดแข็งของทางบริษัท TOT ที่เหนือกวาคูแขงอยาง TRUE เปนอยาง
มาก จึงควรใหความสําคัญในจุดนี้เปนหลัก 
 
        2)  ขอมูลจากการสัมภาษณ 
        ทางผูศึกษาไดทําการสัมภาษณเชิงลึกจากการสัมภาษณพนักงานบริษัท ทีโอที จํากัด 
(มหาชน) ในสวนของการสื่อสารตลาดที่รับผิดชอบในการติดตอสื่อสาร และใหขอมูลกับลูกคา
โดยตรงจํานวน 2 ทาน ในการสัมภาษณจะถามโดยใชผลจากแบบสอบถามในการอางอิง  
        ผลจากการสัมภาษณ 
        ดานผลิตภัณฑ 
        ในความเปนจริงแลวปจจุบันคุณภาพของอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูใหบริการแตละ
รายนั้นแทบจะไมแตกตางกันเลย โดยคุณภาพของสัญญาณนั้นจะแตกตางกันไปตามแตละพ้ืนที ่
เพราะปญหาที่มาจากโครงสรางโทรคมนาคมพ้ืนฐานของประเทศ การที่ผูบริโภคเห็นวาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑแตกตางกันนั้นมาจากความรูสึก และการรับรูของผูบริโภคที่มีตอตัวองคกร ซึ่ง
ปญหาตรงนี้มาจากหลายๆสวนประกอบกัน เชน การที่ทีโอทีนั้นเปนองคกรของรัฐบาลมากอน 
ทําใหผูบริโภคยังคงติดภาพวาหนวยงานราชการนั้นมีการบริหารงานที่ดีสูหนวยงานเอกชน
ไมได หรือการที่มีการโพสเรื่องของสินคาและบริการของทีโอทใีนเชิงเสียหายลงในอินเตอรเน็ต 
เก่ียวกับเรื่องนี้นั้นไมไดเกิดแคกับทีโอทแีตเกิดกับผูใหบริการทุกราย เพียงแตทางเราเองไมไดมี
การสื่อสารกลับไปยังคนกลุมใหญที่เห็นโพสนี้ทัง้หมดวาเรามวิีธีแกไขปญหาตางๆที่เกิดข้ึน
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อยางไร แตกับลูกคาทางเราก็มีการแจงกลับเพียงแตวาลูกคามักจะไมนําไปบอกตอเหมือนตอน
ที่มีปญหา สิ่งที่มีออกไปยังคนกลุมใหญจึงมีเพียงการเสนอขาวผานโทรทัศนหรือหนังสือพิมพ 
โดยขาวนั้นเปนขาวที่ไมไดเก่ียวของกับโดยตรงกับผูบริโภคเลย บางครั้งยังออกไปในเชิง
เสียหายไมวาจะเปนการทุจริตภายใน หรือการขาดทุนสะสม ทั้งๆที่สิ่งที่ทีโอทีทําแลวดีก็มีอยู
มากอยางเชน การเดินสายโทรศัพทเขาไปยังพ้ืนที่หางไกลที่ไมมีบริษัทเอกชนใดยอมไปลงทุน
เนื่องจากไมสามารถทํากําไรได กลับกันแลวขาดทุนดวยซ้ําแตเราก็ยังทํา สิ่งดีๆเหลานี้นั้นลูกคา
ไมไดรับรู หรืออาจจะรับรูเพียงแตอาจลืมนึกถึงไป เนื่องจากไมมีใครไปตอกยํ้าในจุดนี ้ ซึ่งเราก็
ตองยอมรับวาการสื่อสารกับผูบริโภคนั้นเปนจุดออนอยางมากของเรา เพราะเราแทบไมเคย
สื่อสารไปถึงลูกคาโดยตรง หรือสื่อสารไปแตไมตรงจุด ลูกคาจึงไมไดรับรูเก่ียวกับสิ่งที่ทีโอทีเปน
อยางแทจริง สิ่งที่ลูกคารับรูนั้นเปนเพียงการติดภาพเดิมๆที่ทีโอทีเคยเปน หรือรับรูจากการฟง
ตอมาอีกทอดหนึ่ง 
        ดานการบริการ 
        ในดานของการบริการทางเราเองคอนขางมั่นใจวามีการบริการที่ดี เพราะทางเราเองก็ให
ความสําคัญในเรื่องนี้เปนอยางมาก เรามีการฝกอบรมพนักงานของเราอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะ
พนักงานที่ตองพบปะกับลูกคาโดยตรง และมีการปรับปรุงกระบวนการใหบริการตางๆเพ่ือให
สามารถบริการลูกคาไดอยางรวดเร็ว เชนกรณีที่มีการแจงเสียของโทรศัพทบานหรืออินเตอรเน็ต 
ทางเราไดกําหนดไวเลยวาตองทําการแกไขใหเรียบรอยภายใน 2 ชั่วโมงนับจากที่ลูกคาแจง 
และตองมีการติดตอกลับหาลูกคาไมวาจะเปนกรณีที่สามารถแกไขไดทัน หรือไมทันก็ตาม 
        ดานบุคลากร 
        สวนในดานของบุคลากรนั้น กอนอ่ืนเลยเราตองยอมรับวาบุคลากรภายในของเรานั้น
คอนขางมีอายุเมื่อเทียบกับคูแขง ซึ่งคนเหลานี้มีความเคยชินในการทํางานแบบเดิมๆตั้งแต
กอนที่จะเปลี่ยนมาเปนบริษัท จึงทําใหการทํางานคอนขางติดไปในทางราชการและอาจจะไมทัน
กับยุคสมัยอยูบาง แตทางเราก็พยายามแกไขโดยรับพนักงานรุนใหมเขามาเพ่ือรวมปรับเปลี่ยน
สิ่งตางๆภายในองคกรใหเปนไปในทางที่ดีข้ึน  
        ดานตราสัญลักษณ 
        ตอมาในเรื่องของตราสัญลักษณนั้น ตราสัญลักษณปจจุบันของเราเองถือวามีความ
ทันสมัยเมื่อเทียบกับตราเดิม และการที่ลูกคาเห็นวาตราของเราเปนเหมือนกันรูปคนรองไหนั้น
ทางเราก็รูดี สวนในเรื่องการสื่อความหมายที่มีการพูดแซววาใชบริการของเราแลวจะรองไห
เหมือนกับตราสัญลักษณนั้นก็คิดวาขําๆดี แตเมื่อมองในอีกมุมตราแบบนี้ก็เปนการสรางการ
จดจําใหแกลูกคาเชนกัน การที่จะไปปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณนั้นในตอนนี้คงยังไมมี เนื่องจาก
ทางเราไดมีการเปลี่ยนไปถึงสองครั้งแลวในชวงไมก่ีปที่ผานมา การจะเปลี่ยนบอยๆจะสงผลเสีย
ในเรื่องการจดจําเสียมากกวา 
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        จุดแข็ง และจุดออน 
        ถาถามถึงจุดแข็งขององคกรก็คงเปนเรื่องที่อยูมานาน ทําใหมีประสบการณแลวก็
พนักงานที่เชี่ยวชาญทางดานนี้อยูมาก แตเรื่องพนักงานก็เปนเหมือนจุดออนดวยเพราะสวน
ใหญมักจะทํางานกันไมเต็มที่ เหมือนกับติดนิสัยราชการมาตั้งแตตอนที่ยังเปน ทศท. เรื่องของ
สวัสดิการกับแรงจูงใจในการทํางานก็มีสวน เนื่องจากบริษัทเราตอนนี้มีปญหาดานการเงินอยาง
มาก ทําใหสวัสดิการบางอยางถูกตัดออก อยางคาลวงเวลาทุกวันนี้พนักงานก็ไมไดรับกัน เรื่อง
ที่เราเปนก่ึงองคกรของรัฐบาลก็เปนขอไดเปรียบอีกอยางหนึ่ง เพราะทําใหไดรับการสนับสนุน
จากรัฐบาลซึ่งบริษัทอ่ืนไมม ี 
 
        3.3.4 การวิเคราะหสถานการณภายนอกที่สงผลกระทบตอองคกร 
        กระแสโลกาภิวัตนที่มีบทบาทสําคัญตอภาคธุรกิจการสื่อสาร 
        ปจจุบันการรวมกลุมของประเทศตางๆมีมากข้ึน เชน สหภาพยุโรป และอาเซียน 
โดยเฉพาะการรวมกลุมกันของประเทศอาเซียนนั้นสงผลอยางมากตอธุรกิจหลายๆอยาง ดาน
ธุรกิจโทรคมนาคมเองก็ไดรับผลกระทบเชนกัน โดยการรวมกลุมและเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนนี้ ทางผูศึกษามองวาเปนไดทั้งโอกาสและอุปสรรคในการแขงขัน ในเรื่องของอุปสรรค
นั้นแนนอนวามาจากการเขามาของคูแขงจากตางชาต ิ แตในทางกลับกันก็หมายความวาเรา
สามารถออกไปแขงยังตลาดตางประเทศไดเชนกัน ซึ่งการที่บริษัท ทีโอที เปนองคกรก่ึงรัฐบาล
นั้นทําใหมีโอกาสในการเขาไปดําเนินธุรกิจยังตางประเทศ ในกรณีที่รัฐบาลมีการเจรจากับ
ตางชาติในแงของการเขาไปเพ่ือใหความรวมมือในการพัฒนาการสื่อสารโทรคมนาคมระหวาง
ประเทศ ประเด็นถัดมาคือ เมื่อมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว การลงทุนขามชาติ
ยอมมีมากข้ึน นั่นหมายความวาการติดตอสื่อสารระหวางประเทศดวยเครือขายอินเตอรเน็ตนั้น
จะเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจากธุรกิจตางๆมีความจําเปนตองใชอยางหลีกเลี่ยงไมได ซึ่งถาหากทาง
บริษัทสามารถสรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของกลุมธุรกิจตางชาต ิ และ
ชาวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไดนั้น สิ่งนี้จะถือเปนโอกาสสําคัญของทางบริษัทที่จะ
ขยายธุรกิจไปยังระดับภูมิภาคในอนาคตได 
        ความรับผิดชอบตอสังคมกับการเติบโตอยางยั่งยืนของธุรกิจ 
        ในปจจุบันนั้นการดําเนินธุรกิจไมใชเพ่ือการมุงแสวงผลกําไรสูงสุดในระยะสั้นอีกตอไป แต
จะเปนการมุงสูการเติบโตอยางย่ังยืน ซึ่งในสวนนี้นั้นเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคม การ
ไดรับการยอมรับจากสังคม การดําเนินธุรกิจโดยใชกลยุทธของ White Ocean ถือเปนปจจัย
สําคัญที่จะเปนตัวตัดสินวาธุรกิจนี้จะสามารถอยูในตลาดไดยาวนานหรือไม การที่ทางบริษัท ที
โอที จํากัดมหาชน (จํากัด) เปนองคกรก่ึงรัฐที่มีบทบาทหนาที่ในการพัฒนาการสื่อสารของ
ประเทศนั้นจึงถือเปนขอไดเปรียบ และเปนโอกาสอยางมากในการเติบโตอยางย่ังยืนในตลาด 
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        3.3.5 การวเิคราะหผลิตภัณฑดวย BCG Matrix 
 

 
 
        จากการวิเคราะหจะเห็นวาอัตราการเติบโตของตลาดมีสูง ในขณะทีผ่ลิตภัณฑของบริษัท
มีสวนแบงในตลาดที่นอย ตัวผลิตภัณฑนี้จึงจัดอยูในกลุม Question mark ซึ่งจําเปนที่จะตอง
พิจารณาถึงโอกาส อุปสรรค และความเปนไปไดที่จะเติบโตในอนาคตอยางละเอียดรอบคอบ 
เพ่ือกําหนดกลยุทธวาควรจะรุกตอไปหรือไม หรือควรที่จะถอยออกจากตลาด 
 
        3.3.6 การเปรียบเทียบกับคูแขง (Benchmarking) 
        เปนการเปรียบเทียบบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับคูแขงหลักซึ่งก็คือบริษัท ทรู คอร
ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) ผลของการเปรียบเทียบเปนดังนี ้
 
ตารางที่ 3-14 แสดงผลของการเปรียบเทียบกับคูแขง 
หัวขอ TOT TRUE 

การเติบโตของรายได ตํ่า สูงมาก 

ความเร็วของอินเตอรเน็ต คอนขางดี ดี 

ความใสใจบริการ ดี ปานกลาง 

ราคา ไมแตกตาง ไมแตกตาง 

จํานวนศูนยบริการ นอย มาก 

การสงเสริมการขาย นอย มาก 

รูปแบบวิธีการดําเนินงาน ก่ึงราชการ ชา ไมยืดหยุน เอกชน รวดเร็ว ยืดหยุน 
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        3.3.7 การวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (SWOT Analysis) 
        จุดแข็ง 
        S1.  มีประสบการณทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมมาอยางยาวนาน ทําใหมีความ
เชี่ยวชาญในดานนี ้
        S2.  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารโทรคมนาคม 
        S3.  เปนองคกรที่มีความมั่นคง นาเชื่อถือ 
        S4.  เปนองคกรหลักในดานการสื่อสารโทรคมนาคม 
        S5.  มีภาพลักษณที่ดีในเรื่องของการเปนองคกรที่ทําเพ่ือสังคม 
        S6.  ดําเนินงานอยางเปนธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค 
        จุดออน 
        W1.  มีปญหาดานการเงินเนื่องจากทํากําไรไดนอยทําใหมีงบประมาณลงทุนนอย 
        W2.  ผูบริโภคมองวาองคกรไมทันสมัย 
        W3.  มีคานิยมในการทํางานแบบหนวยงานราชการ บุคลากรทํางานไมเต็มประสิทธิภาพ 
        W4.  องคกรขาดความยืดหยุน เนื่องจากโครงสรางองคกรยังคงยึดติดกับลําดับข้ัน
คลายคลึงกับหนวยงานราชการ 
        W5.  ผูบริโภคมองวาสินคาและบริการสูของบริษัทเอกชนไมได ทั้งที่ในความเปนจริง
ไมไดแตกตางกันมากนัก 
        W6.  ขาดการสื่อสารไปยังกลุมผูบริโภคทําใหผูบริโภคไมเคยไดรับรูขอมูลของทางบริษัท  
ขอมูลที่ผูบริโภคไดรับจึงมาจากแหลงอ่ืนซึ่งบางครั้งไมตรงกับความเปนจริง 
        W7.  ศูนยบริการยังไมทั่วถึงโดยเฉพาะตามจุดสําคัญอยางศูนยการคา         
        โอกาส 
        O1.  ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลจึงมั่นใจไดวาไมมีทางเลิกกิจการ 
        O2.  การพัฒนาของเทคโนโลยีดานอุปกรณการสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วทําใหความ
ตองการเครือขายที่จะมารองรับการสื่อสารของผูบริโภคสูงข้ึน 
        O3.  วิถีชีวิตของผูคนเปลี่ยนไป การติดตอสื่อสารระหวางกันมีมากข้ึน ทําใหความ
ตองการของผูบริโภคสูงข้ึน 
        O4.  กําลังซื้อของประชาชนเพ่ิมสูงข้ึนในรอบปที่ผานมา จึงมีโอกาสที่ผูบริโภคจะใชจาย
มากข้ึน 
        O5.  มีซัพพลายเออรในตลาดมากทําใหมีตัวเลือกมาก ทําใหสามารถตอรองราคากับซัพ
พลายเออรได ซึ่งสงผลตอการลดตนทุน 
        O6.  กระแสของธุรกิจมุงไปสูการเติบโตอยางย่ังยืนมากกวาการแสวงผลกําไรในระยะสั้น 
ซึ่งการเปนที่ยอมรับของสังคมนั้นสงผลตอเรื่องนี้เปนอยางมาก 
        O7.  การเปด AEC ทําใหสามารถออกไปดําเนินธุรกิจในกลุมอาเซียนไดเสรีมากข้ึน 
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        O8.  เครือขายโทรคมนาคมของบริษัทครอบคลุมพ้ืนที่ในประเทศมากกวา 
        อุปสรรค 
        T1.  มีคูแขงรายอ่ืนในตลาด ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือกเพ่ิมข้ึน 
        T2.  การเขามาของ 3G ซึ่งเปนสินคาทดแทน อาจทําใหลูกคาหันไปใชบริการ
อินเตอรเน็ตบนโทรศัพทเคลื่อนที่มากข้ึน 
        T3.  คูแขงรายใหญมีเงินทุนสูง และมีการเรงขยายตลาดอยางตอเนื่อง  
        T4.  เทคโนโลยีดานการสื่อสารมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ทําใหบริษัทตองเรงปรับตัวอยู
ตลอดเวลา และตองลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากข้ึน 
        T5.  เปนองคกรที่ตองทําเพ่ือสาธารณะประโยชนเปนสําคัญ และตองสนองตอนโยบาย
ของรัฐบาล ซึ่งบางครั้งกอใหเกิดการขาดทุน 
 
        3.3.8 การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม (TOWS Matrix) 
 
TOWS Matrix จุดแข็ง 

S1.  มีประสบการณทางดาน
การสื่อสารโทรคมนาคมมา
อยางยาวนาน ทําใหมีความ
เชี่ยวชาญในดานนี ้
S2.  มีบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในดานการสื่อสาร
โทรคมนาคม 
S3.  เปนองคกรที่มีความ
มั่นคง นาเชื่อถือ 
S4.  เปนองคกรหลักในดาน
การสื่อสารโทรคมนาคม 
S5.  มีภาพลักษณที่ดีในเรื่อง
ของการเปนองคกรที่ทําเพ่ือ
สังคม 
S6.  ดําเนินงานอยางเปน
ธรรม ไมเอาเปรียบผูบริโภค 

จุดออน 
W1.  มีปญหาดานการเงิน
เนื่องจากทํากําไรไดนอยทําให
มีงบประมาณลงทุนนอย 
W2.  ผูบริโภคมองวาองคกร
ไมทันสมัย 
W3.  มีคานิยมในการทํางาน
แบบหนวยงานราชการ 
บุคลากรทํางานไมเต็ม
ประสิทธิภาพ 
W4.  องคกรขาดความ
ยืดหยุน เนื่องจากโครงสราง
องคกรยังคงยึดติดกับลําดับ
ข้ันคลายคลึงกับหนวยงาน
ราชการ 
W5.  ผูบริโภคมองวาสินคา
และบริการสูของบริษัทเอกชน
ไมได ทั้งที่ในความเปนจริง
ไมไดแตกตางกันมากนัก 
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        3.3.8 การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม (TOWS Matrix) (ตอ) 
 
  W6.  ขาดการสื่อสารไปยัง

กลุมผูบริโภคทําใหผูบริโภค
ไมเคยไดรับรูขอมูลของทาง
บริษัท  ขอมูลที่ผูบริโภคไดรับ
จึงมาจากแหลงอ่ืนซึ่งบางครั้ง
ไมตรงกับความเปนจริง 
W7.  ศูนยบริการยังไมทั่วถึง
โดยเฉพาะตามจุดสําคัญอยาง
ศูนยการคา 

        โอกาส 
O1.  ไดรับการสนับสนุนจาก
รัฐบาลจึงมั่นใจไดวาไมมีทาง
เลิกกิจการ 
O2.  การพัฒนาของ
เทคโนโลยีดานอุปกรณการ
สื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วทํา
ใหความตองการเครือขายที่จะ
มารองรับการสื่อสารของ
ผูบริโภคสูงข้ึน 
O3.  วิถีชีวิตของผูคน
เปลี่ยนไป การติดตอสื่อสาร
ระหวางกันมีมากข้ึน ทําให
ความตองการของผูบริโภค
สูงข้ึน 
O4.  กําลังซื้อของประชาชน
เพ่ิมสูงข้ึนในรอบปที่ผานมา 
จึงมีโอกาสที่ผูบริโภคจะใช
จายมากข้ึน 
 

SO Strategy 
S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + 
S6 + O2 + O3 + O6 
Corporate Re-branding 
Strategy 
ปรับภาพลักษณขององคกร
และตราสินคาใหมโดยเนนถึง
จุดแข็งที่องคกรม ี

WO Strategy 
W6 + O1 + O2 + O3 + O8 
CRM Strategy 
ทํา CRM และเพ่ิมการสื่อสาร
ไปยังกลุมผูบริโภค  
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        3.3.8 การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม (TOWS Matrix) (ตอ) 
 
O5.  มีซัพพลายเออรในตลาด
มากทําใหมีตัวเลือกมาก ทํา
ใหสามารถตอรองราคากับซัพ
พลายเออรได ซึ่งสงผลตอการ
ลดตนทุน 
O6.  กระแสของธุรกิจมุงไปสู
การเติบโตอยางย่ังยืน
มากกวาการแสวงผลกําไรใน
ระยะสั้น ซึ่งการเปนที่ยอมรับ
ของสังคมนั้นสงผลตอเรือ่งนี้
เปนอยางมาก 
O7.  การเปด AEC ทําให
สามารถออกไปดําเนินธุรกิจ
ในกลุมอาเซียนไดเสรีมากข้ึน 
O8.  เครือขายโทรคมนาคม
ของบริษัทครอบคลุมพ้ืนที่ใน
ประเทศมากกวา 

  

อุปสรรค 
T1.  มีคูแขงรายอ่ืนในตลาด 
ทําใหผูบริโภคมีตัวเลือก
เพ่ิมข้ึน 
T2.  การเขามาของ 3G ซึ่ง
เปนสินคาทดแทน อาจทําให
ลูกคาหันไปใชบริการ
อินเตอรเน็ตบน
โทรศัพทเคลื่อนที่มากข้ึน 
T3.  คูแขงรายใหญมีเงินทุน
สูง และมีการเรงขยายตลาด
อยางตอเนื่อง  
 

ST Strategy 
S5 + S6 + T5 
White Ocean Strategy 
ดําเนินงานโดยไมเนนที่ผล
กําไรสูงสุด แตมั่งสูการเติบโต
อยางย่ังยืน และเปนที่ยอมรับ
จากสังคม 

WT Strategy 
W2 + W3 + W4 + T4 
Reengineering Strategy 
ปรับผังองคกรใหมีความ
ยืดหยุนเหมาะสมแกการเปน
องคกรแหงอนาคต สงเสริม
การสรางนวัตกรรมในองคกร 
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        3.3.8 การวิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสม (TOWS Matrix) (ตอ) 
 
T4.  เทคโนโลยีดานการ
สื่อสารมีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว ทําใหบริษัทตองเรง
ปรับตัวอยูตลอดเวลา และ
ตองลงทุนในการวิจัยและ
พัฒนามากข้ึน 
T5.  เปนองคกรที่ตองทําเพ่ือ
สาธารณะประโยชนเปนสําคัญ 
และตองสนองตอนโยบายของ
รัฐบาล ซึ่งบางครั้งกอใหเกิด
การขาดทุน 
ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
มากข้ึน 

  

 
        3.4 แนวทางการแกไขปญหา และการตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
        จากการวิเคราะหโดยใช TOWS Matrix สามารถกําหนดแนวทางแกไขปญหาได ดังนี ้
 
        แนวทางที่ 1 : กลยุทธการปรับภาพลักษณองคกร (Corporate Re-branding 
Strategy) 
        แนวทางนี้นํามาจากกลยุทธ SO ซึ่งมุงเนนที่การใชจุดแข็งขององคกร และโอกาสที่มีชิง
ความไดเปรียบในตลาด กลยุทธนี้จะทําการปรับภาพลักษณทั้งของตัวองคกรและตราสินคา โดย
จะมีการกําหนดจุดยืนของตราสินคาใหมเพ่ือใหมีความแตกตางออกไปจากคูแขง จุดยืนใหมนี้จะ
มุงเนนในเรื่องของความเปนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญมานาน และการเปนองคกรที่เพ่ือสังคม 
ซึ่งสองสิ่งนี้เปนจุดเดนที่แทจริงขององคกร 
        พ้ืนฐานแนวความคิดนี้มาจากการที่ทาง บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดมีการ
ดําเนินงานมาอยางยาวนานจนมีความเชี่ยวชาญในดานการสื่อสารโทรคมนาคมเปนอยางมาก 
และตลอดเวลาที่ผานมาทางบริษัทไดดําเนินงานเพ่ือใหการสื่อสารไดเขาถึงทุกชุมชนไมวาจะ
หางไกลแคไหน ในขณะที่ภาพลักษณที่ทางบริษัทพยายามนําเสนอในปจจุบันนั้นไมไดมุงเนนให
ผูบริโภครับรูในจุดนี้ แตกลับไปมุงเนนการนําเสนอในลักษณะที่ใกลเคียงกับคูแขง ถาหากวาทาง
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บริษัทปรับภาพลักษณและจุดยืนขององคกรใหมโดยเนนที่จุดเดนขององคกรอยางแทจริงแลว 
นาจะสรางโอกาสใหองคกรสามารถโดดเดนเหนือคูแขงรายอ่ืนได 
        แผนปฏิบัติการสําหรับแนวทางเลือกที่ 1 
        ผูบริหารระดับสูง 
        -  ตัดสินใจ และกําหนดจุดยืนที่ชัดเจนของบริษัท 
        ฝายการตลาด 
        -  จัดทําทํา STP และแผนการตลาดใหมีความสอดคลองกับจุดยืนใหมของบริษัท พรอม
ทั้งทําการสื่อสารออกไปยังกลุมผูบริโภค 
        ขอดีของแนวทางเลือกที่ 1 
        -  ทําใหภาพลักษณองคกรมีความเหมาะสมกับตัวองคกรย่ิงข้ึน ผูบริโภคยอมรับงายข้ึน 
        -  สรางจุดยืนที่แตกตางออกไปจากคูแขงรายอ่ืน 
        ขอเสียของแนวทางเลือกที่ 1 
        -  ใชเวลานานในการเปลี่ยนภาพลักษณที่อยูในใจของผูบริโภค 
 
        แนวทางที่ 2 : กลยุทธสรางความสัมพันธกับลูกคา (CRM Strategy) 
        แนวทางนี้นํามาจากกลยุทธ WO ซึ่งเปนการปรับปรุงจุดออนขององคกรใหสามารถ
ตอบสนองตอโอกาสภายนอกได แนวคิดพ้ืนฐาน คือ การแกไขในเรื่องของการขาดการสื่อสารไป
ยังผูบริโภค ซึ่งถือเปนจุดดอยอยางมากของบริษัท โดยจะเพ่ิมในเรื่องของการสื่อสารผาน
ชองทางตางๆ และการทํา CRM เพ่ือใหสามารถใชโอกาสที่ตลาดกําลังขยายตัวนี ้ เขาถึงตัวของ
ผูบริโภคใหมากที่สุด  
        แผนปฏิบัติการสําหรับแนวทางเลือกที่ 2 
        ผูบริหารระดับสูง 
        -  กําหนดกลุมลูกคาและเกณฑในการแบงกลุม 
        -  จัดสรรงบประมาณสําหรับทําการตลาด 
        ฝายการตลาด 
        -  ทําแผนการตลาดในดาน CRM และนําไปปฏิบัติ เชน ออกบูทตามยานการคา จัดรถ
ประชาสัมพันธเชิญชวนและรับผูที่สนใจใชบริการว่ิงไปตามแหลงชุมชน เปนตน  
        -  ทําการสื่อสารผานสื่อตางๆ นําเสนอเก่ียวกับขอดีตางๆขององคกร 
        ขอดีของแนวทางเลือกที่ 2 
        -  สามารถสื่อสาร ใหขอมูล และเขาถึงผูบริโภคไดมากข้ึน 
        -  การสื่อสารและเอาใจใสผูบริโภคอยางสม่ําเสมอจะชวยใหผูบริโภครูสึกผูกพันกับองคกร
มากข้ึน 
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        -  ชวยรักษาฐานลูกคาได 
        ขอเสียของแนวทางเลือกที่ 2 
        -  ตองเรงทําการตลาดมาก ทําใหตองใชงบประมาณสูง 
        -  บริษัทมีปญหาดานการเงิน อาจจะไมสามารถจัดสรรงบประมาณมาไดอยางเพียงพอ 
 
        แนวทางที่ 3 : กลยุทธนานนํ้าสีขาว (White Ocean Strategy) 
        แนวทางนี้นํามาจากกลยุทธ ST เปนการนําจุดแข็งที่มีแกไขวิกฤติที่เกิดข้ึน และสรางให
เปนโอกาสตอไป แนวคิดพ้ืนฐานจะไมไดมุงเนนที่ผลกําไรสูงสุด แตจะมุงไปที่การเติบโตอยาง
ย่ังยืนขององคกรควบคูไปกับธุรกิจการสื่อสาร และสังคมโดยรวม ซึ่งแตเดิมนั้นการที่องคกรไม
สามารถสรางกําไรไดเทียบเทากับคูแขงรายอ่ืนนัน้ สวนหนึ่งมาจากขอจํากัดของการเปนองคกร
ก่ึงรัฐที่ตองสนองนโยบายเพ่ือพัฒนาสังคมของรัฐบาล แตหากนําขอจํากัดนี้มารวมกับ
ภาพลักษณดานสังคมที่เปนจุดแข็ง และจัดวางแนวทางในการดําเนินงานอยางประสิทธิภาพ จะ
ทําใหบริษัทกลายเปนองคกรเพ่ือสังคมที่แทจริง และสามารถเติบโตตอไปไดอยางมั่นคง 
        แผนปฏิบัติการสําหรับแนวทางเลือกที่ 3 
        ผูบริหารระดับสูง 
        -  กําหนดวิสัยทัศนและวางนโยบายในการดําเนินงาน โดยยึดมั่นในแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจเพ่ือสังคม  
        -  จัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคม 
        -  แสดงความแนวแน ชัดเจน และทําตัวเปนแบบอยางในการทําเพ่ือสังคม 
        -  พัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน และใหพนักงานเขามามีสวนรวมในการทําเพ่ือสังคม 
        ฝายบุคคล 
        -  จัดการเรื่องสวัสดิการตางๆที่ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน 
        -  รณรงค ใหความรู และสรางจิตสํานึกในการเปนบุคคลเพ่ือสังคมใหแกพนักงานทุก
ระดับ 
        พนักงานทุกระดับ 
        -  ใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแนวทางของบริษัทอยางเต็มที ่
        ขอดีของแนวทางเลือกที่ 3 
        -  สรางภาพลักษณที่ดีแกองคกร 
        -  องคกรสามารถเติบโตไดอยางมั่นคงไปพรอมกับธุรกิจและสังคม 
        ขอเสียของแนวทางเลือกที่ 3 
        -  ตองอาศัยความรวมมือจากพนักงานทุกระดับ ซึ่งทําไดยาก 
        -  ใชเวลานานกวาจะเห็นผล 
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        แนวทางที่ 4 : กลยุทธการปรับรื้อระบบองคกร (Reengineering Strategy) 
        แนวทางนี้นํามาจากกลยุทธ WT เปนการแกไขจุดออนเพ่ือพลิกวิกฤติใหกลับเปนโอกาส 
โดยแนวคิดพ้ืนฐานจะเปนการปรับโครงสรางองคกรภายในโดยใชแนวทางของ Future of 
Management เพ่ือใหเปนองคกรแบบแบนราบ เกิดความยืดหยุน ลดกําแพงระหวางกันทั้ง
แนวตั้งและแนวนอน และมีพ้ืนที่เปดกวางสําหรับผูที่มีความคิดริเริ่มใหมๆ ซึ่งจะชวยใหเกิดการ
พัฒนานวัตกรรมใหมเกิดข้ึนในองคกร ทําใหองคกรสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมและ
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วไดทัน   
      แผนปฏิบัติการสําหรับแนวทางเลือกที่ 4 
        ผูบริหารระดับสูง 
        -  วางโครงสรางองคกรใหม เนนที่ความยืดหยุน ลดความเหลื่อมล้ําทางอํานาจ ลดกําแพง
ระหวางแผนก 
        -  สรางพ้ืนทีเ่ปดกวางใหพนักงานสามารถเสนอแนวความคิดของตนได 
        -  ตั้งคณะกรรมการหรือแผนกพิเศษสําหรับพิจารณาแนวความคิดที่พนักงานเสนอ 
        -  กําหนดงบประมาณสําหรับใหพนักงานทดลองนําแนวความคิดของตนมาปฏิบัต ิ
        ฝายบุคคล 
        -  คัดเลือกและจัดวางตําแหนงบุคคลตามความเหมาะสมและความสมัครใจ 
        -  รณรงคใหเกิดการสรางนวัตกรรมข้ึนภายในองคกร 
        -  จัดสรรผลตอบแทนนวัตกรรมใหแกพนักงานตามความเหมาะสม 
        ขอดีของแนวทางเลือกที่ 4 
        -  กอใหเกิดการพัฒนาอยางไมสิ้นสุด 
        -  เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
        -  เกิดภาพลักษณใหมที่ดีข้ึนขององคกร 
        ขอเสียของแนวทางเลือกที่ 4 
        -  ใชระยะเวลานาน และเกิดความเสี่ยงที่จะไมสําเร็จ 
        -  เกิดการตอตานจากผูเสียผลประโยชน 
        -  จําเปนตองดําเนินการหลายอยางเพ่ือลดการตอตานจากพนักงาน 
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        การตัดสินใจเลือกแนวทางแกไขปญหา 
ตารางที่ 3-15 แสดงการวิเคราะหทางเลือกดวย Matrix Data Analysis 

เกณฑการพิจารณา ถวง
น้ําหนัก 

แนวทางเลือกที่ 
1 

แนวทางเลือกที่ 
2 

แนวทางเลือกที่ 
3 

แนวทางเลือกที่ 
4 

Corporate Re-
branding Strategy 

CRM Strategy White Ocean 
Strategy 

Reorganization 
Strategy 

Rating 
(1-10) คะแนน Rating 

(1-10) คะแนน Rating 
(1-10) คะแนน Rating 

(1-10) คะแนน 

1. งบประมาณ 0.30 7 2.10 7 2.10 8 2.40 7 2.10 

2. การคงอยูของลูกคา 0.20 8 1.60 10 2.00 8 1.60 8 1.60 

3. การเพิ่มขึ้นของสวนแบงตลาด 0.20 8 1.60 10 2.00 7 1.40 7 1.40 

4. การเติบโตอยางในระยะยาว 0.20 7 1.40 8 1.60 10 2.00 9 1.80 

5.เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 0.10 7 0.70 8 0.80 10 1.00 10 1.00 

รวม 1.00   7.40   8.50   8.40   7.90 

 
        จากการวิเคราะหแนวทางเลือกดวย Matrix Data Analysis ดังตารางที่ 3.14 จะพบวา
แนวทางเลือกที่ 2 และแนวทางเลือกที่ 3 ไดรับคะแนนใกลเคียงกัน ในสวนของแนวทางเลือกที่ 
3 นั้นถึงแมจะใหผลลัพธในระยะยาวที่ดีมาก แตไมไดตอบโจทยในเรื่องของการแกปญหาเรื่อง
สวนแบงของตลาด ในขณะที่แนวทางเลือกที่ 2 นั้นสงผลดีในเรื่องของการรักษาฐานของลูกคา 
และสรางความจงรักภักดีใหเกิดข้ึนได รวมทั้งเห็นผลไดไวกวา และยังสามารถลบจุดออนในเรื่อง
ขาดการสื่อสารกับผูบริโภคของตัวองคกรได ทางผูศึกษาจึงตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกที่ 2 
เนื่องจากเห็นวามีความสําคัญเรงดวนและควรนําไปปฏิบัติกอน 
 
        3.4 แนวทางปฏิบัติ และแผนปฏิบัติการ 
 
        3.4.1 แนวทางการปฏิบัติ 
  แนวทางในการปฏิบัติสําหรับกลยุทธนี้จะถูกแบงเปน 2 สวน ไดแก แนวทางสําหรับการสราง
ความสัมพันธกับลูกคา และแนวทางในการเพ่ิมจํานวนศูนยบริการเพ่ือตอบสนองลูกคา 
        แนวทางปฏิบัติในการสรางความสัมพันธกับลูกคา 
  1)  ฝายบริหารและฝายการตลาดประชุมรวมกัน เพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน โดยมี
หัวขอสําคัญที่ตองรวมกันหารือ ไดแก 
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        1.1)  กลุมลูกคาที่ตองการแบง ในข้ันแรกจะแบงออกเปนสองกลุม ไดแก ลูกคาที่เปน
องคกร และลูกคารายบุคคล และในแตละกลุมจะถูกแบงออกเปนสามกลุมยอย ไดแก Butterfly, 
True Friend และ Barnacle  
        1.2)  เกณฑที่ใชในการแบงกลุมของลูกคา จะพิจารณาจากระยะเวลาที่ลูกคารายนั้นอยู
กับบริษัท และกําไรที่ไดจากลูกคารายนั้นๆ ถาลูกคาอยูกับบริษัทไมนานแตสรางผลกําไรมากจะ
ถูกจัดอยูในกลุม Butterfly หากอยูกับบริษัทนานและสรางผลกําไรมากจะถูกจัดในกลุม True 
Friend และกลุมสุดทาย Barnacle คือกลุมลูกคาที่อยูนานแตไมสรางผลกําไร หรือสรางกําไร
นอย 
        1.3)  อัตราสวนลูกคาที่ตองการรักษาไวในแตละกลุม โดยพิจารณาจากความสมดุล
ระหวางผลกําไรที่ได และตนทุนที่ตองใชในการรักษาลูกคาในแตละกลุม ซึ่งในกลุมของ True 
Friend นั้นคือกลุมลูกคาที่มีความสําคัญที่สุดที่จะตองรักษาเอาไวใหได 100 เปอรเซ็นต 
        1.4)  วิธีดําเนินการกับลูกคาในแตละกลุม ในกลุมของ Barnacle นั้นใหมีการสงการดอวย
พรในโอกาสสําคัญ เชนวันเกิด หรือปใหม และมีการแจกคูปองสวนลดหรือโปรโมชันพิเศษตางๆ 
เพ่ือกระตุนใหลูกคากลุมนี้เกิดการใชจายที่มากข้ึน ในสวนของ True Friend อาจมีการ
ดําเนินการในแบบเดียวกับกลุม Barnacle แตใหมีการจัดกิจกรรมพิเศษทีม่ีเฉพาะลูกคา VIP ที่
อยูกับบริษัทมานานเทานั้นจึงมีสิทธิ์เขารวมไดเพ่ิมข้ึนมา กลุมสุดทายคือ Butterfly จัดใหมีการ
สมัครเขารวมเปนสมาชิกซึ่งจะมีการมอบสิทธิพิเศษตางๆใหมากกวาปกติเพ่ือดึงลูกคากลุมนี้ไว
ไมใหเปลี่ยนไปใชสินคาของคูแขง  
        1.5)  เกณฑในการวัดผล พิจารณาจากจํานวนลูกคาที่มาเปดพอรทอินเตอรเน็ตกับบริษัท 
และจํานวนลูกคาที่ยกเลิกบริการของบริษทั รวมทั้งมีการประเมินจากความพึงพอใจของ
ผูบริโภค และขอรองเรียนตางๆ 
        1.6)  งบประมาณ 
  2)  ฝายการตลาดนําแผนงานไปปฏิบัติ โดยมีข้ันตอนดังนี ้
        2.1)  รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนและแบงกลุมของลูกคาตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 
        2.2)  ทําการศึกษาขอมูลเก่ียวกับตัวลูกคาแตละกลุมเปนรายบุคคล เชน พฤติกรรมการ
บริโภค การเปดรับสื่อ เปนตน 
        2.3)  นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาวิธีการที่ดีที่สุดที่จะเขาถึงผูบริโภคในแตละกลุม 
        2.4)  ลงมือดําเนินงานตามแผนที่ไดทําการกําหนดไว 
  3)  ฝายการตลาดติดตามประเมินผลการทํางาน ใหมีการสํารวจยอดขาย จํานวนลูกคาที่ขอบก
เลิก ความพึงพอใจของลูกคา และขอรองเรียนของผูบริโภคในทุกๆไตรมาส จากนั้นรายงานให
ฝายบริหารรับทราบ 
  4)  ฝายบริหารและการตลาดรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน และวางแผนพัฒนากล
ยุทธตอไป  
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        แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มจํานวนสาขาของศูนยบริการ 
  1)  ฝายการตลาดทําการศึกษากลุมลูกคาของบริษัทเพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจหาจุดที่
เหมาะสมในการตั้งศูนยบริการ 
  2)  ฝายบริหาร และการตลาดประชุมรวมกันเพ่ือหาจุดที่เหมาะสม และจํานวนสาขาที่
เหมาะสมในการเพ่ิมจํานวนศูนยบริการ โดยอาจพิจารณาจากตําแหนงทางภูมิศาสตรที่ลกูคาอยู
รวมกันเยอะ ความสะดวกของลูกคา สถานที่ที่กลุมลูกคาไปบอยที่สุด เปนตน จากนั้นทําการ
กําหนดงบประมาณ และระยะเวลาของโครงการ 
  3)  ดําเนินการเจรจากับกลุมศูนยการคา หรือสถานที่อ่ืนๆที่ทางบริษัทตองการไปเปด
ศูนยบริการ 
  4)  จัดประมูลหาผูรับเหมาที่จะเขามาดําเนินการในดานสถานที ่
  5)  จัดสรรทรัพยากรบุคคลที่จะสงไปยังศูนยบริการแหงใหม 
  6)  ดําเนินการกอสราง ตกแตงศูนยบริการ 
  7)  เปดใหบริการศูนยบริการแหงใหมศูนยแรก 
  8)  ติดตามผลวาการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมจํานวนศูนยบริการเปนไปตามกรอบเวลาหรือไม 
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        3.4.2  Action Plan 
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บทท่ี 4 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปผลการศึกษา 
        จากปญหาของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ที่สูญเสียศักยภาพในการแขงขันจนนําไปสู
การสูญเสียสวนแบงทางการตลาดในสวนของผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใหกับคูแขง 
ทางผูศึกษาจึงไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากทั้งแบบสอบถาม และการสัมภาษณ และไดผล
ออกมา ดังนี้ 
        ดานผลิตภัณฑนั้นทางผูบริโภคมองวาอินเตอรเน็ตของบริษัทไมดีเทากับของคูแขง โดย
ไดรับคะแนนจากผูบริโภค 3.85 คะแนน ในขณะที่ของคูแขงไดรับคะแนน 4.43 คะแนน แตใน
สวนของราคา และโปรโมชันนั้นอยูในระดับเดียวกัน ซึ่งความเปนจริงจากการสัมภาษณ
พนักงานของบริษัท ทีโอที และจากผลสํารวจของสมาคมเว็บไทยแลว พบวาความเร็วของ
อินเตอรเน็ตแทจริงนั้นตางกันเพียงเล็กนอย ดังนั้นจึงพอสรุปไดวาเรื่องนี้มาจากความรูสึก
สวนตัวของผูบริโภคเอง ทางบริษัท ทีโอที จึงจําเปนตองมีการสื่อสารทําความเขาใจในจุดนี ้
        ในดานของการบริการนั้นผูบริโภคเห็นวาแตละบริษัทคอนขางจะใกลเคียงกัน แตเรื่องของ
ศูนยบริการนั้นเปนจุดออนอยางมาก ทั้งในเรื่องของจํานวนและการตกแตง ทางบริษัทจึงควรเรง
เพ่ิมศูนยบริการเพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกลูกคาอยางเรงดวน เนื่องจากศูนยบริการนั้นมีผล
อยางมากในเรื่องของชองทางที่จะเขาถึงลูกคา 
        ในดานขององคกรทางบริษัทไดรับคะแนนดานความทันสมัยเพียง 2.78 นั่นหมายความวา
ผูบริโภคมองวาเปนองคกรที่ไมทันสมัย ซึ่งในความเปนจริงแลวทางบริษัทไดมีความพยายามที่
จะปรับภาพลักษณในสวนนี้มาหลายตอหลายครั้ง แตทางผูบริโภคเองก็ไดมีเห็นวาบริษัท ทีโอที 
เปนองคกรหลักในการสื่อสาร ซึ่งในสวนนี้นาจะสงผลดีตอการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภค 
        ดานของตราสัญลักษณนั้นยังคงสรางการจดจําใหกับผูบริโภคไดดี ทางผูศึกษาจึงเห็นวา
ยังไมตองดําเนินการใดๆในเรื่องนี้ สวนดานบุคลากรนั้นทุกบริษัทอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน 
        สุดทายคือดานของสังคม ในสวนนี้ทางบริษัท ทีโอที มีภาพลักษณในดานสังคมที่ดีมากจึง
สมควรอยางย่ิงที่จะนําจุดเดนนี้ไปปรับใช 



56 
 

        จากขอมูลทั้งหมดที่ผูศึกษาทําการรวบรวมมา ผูศึกษาไดนํามาใชในการกําหนดกลยุทธ
ใหกับทางบริษัท โดยกลยุทธที่ทางผูศึกษาเสนอนั้นไดแก การทํา CRM โดยการจัดแบงลูกคา
ออกเปนกลุมหลัก 3 กลุมตามความภักดี และผลกําไรที่บริษัทไดรับจากลูกคา กลุมที่มีความ
ภักดีสูงและสรางรายไดสูงจะถูกจัดอยูในกลุมของ True Friend ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่สําคัญที่สุดที่
บริษัทตองรักษาเอาไวอยางดี ในการดําเนินการกับลูกคากลุมนี้บริษัทควรจัดกิจกรรมตางๆที่ให
เฉพาะลูกคากลุมนี้เทานั้นที่จะมีสิทธิ์เขารวม เพ่ือใหลูกคากลุมนี้รูสึกภาคภูมิใจวาบริษัทให
ความสําคัญกับตน และตนเปนสวนหนึ่งของบริษัท มีการมอบสิทธิพิเศษและสวนลดตางๆ 
รวมทั้งมีการสงขอความหรือการดอวยพรใหในโอกาสสําคัญเปนตน ถัดมาคือกลุม Barnacle ซึ่ง
มีความภักดีสูง แตสรางรายไดนอย ในกลุมนี้การดําเนินการจะคลายคลึงกับกลุมแรก นั่นคือมี
การดูแลและใหความสําคัญเพ่ือใหลูกคายังรูสึกวาทางบริษัทยังคงเอาใจใสแมจะไมไดใชสินคา
ของบริษัทมาก ในสวนของสิทธิพิเศษอาจจะนอยกวา แตใหมุงเนนไปที่การกระตุนใหเกิดการซื้อ
สินคาและบริการเพ่ิมมากข้ึน เชน สงคูปองสวนลดใหในวันเกิดของลูกคา เปนตน กลุมสุดทาย
คือกลุม Butterfly ซึ่งสรางรายไดมาก แตมีความภักดีต่ํา ลูกคาในกลุมนี้จะเปลี่ยนแบรนดไป
เรื่อยๆ การดําเนินการจะมุงไปที่การดึงดูดลูกคากลุมนี้เอาไวกับบริษัทและพยายามชักจูงให
กลายเปนกลุม True Friend ใหได เชน การใหสมัครสมาชิกโดยไดรับสิทธิพิเศษ หรือสวนลด
เปนการตอบแทน เปนตน ซึ่งการดําเนินตามกลยุทธนี้สามารถตอบโจทยโดยตรงในเรื่องสวน
แบงของตลาดและการรักษาฐานลูกคา นอกจากนี้ยังจะชวยลบจุดออนหลายๆขอของทางบริษัท 
โดยเฉพาะปญหาเรื่องขาดการสื่อสารแกผูบริโภค ซึ่งหากทําไดสําเร็จแลวทางบริษัทจะสามารถ
เพ่ิมสวนแบงของตลาด และรักษาฐานลูกคาเอาไวได แตกลยุทธนี้ยังเปนเพียงสวนหนึ่งของสิ่งที่
บริษัทจําเปนตองทํา เนื่องจากกลยุทธนี้นั้นยังไมสามารถแกไขปญหาในสวนของประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน และไมไดตอบในเรื่องของการเติบโตอยางย่ังยืนในอนาคต ดังนั้นแลวทาง
บริษัทจึงสมควรนํากลยุทธอ่ืนๆที่ทางผูศึกษาไดเสนอไวนอกเหนือจากการทํา CRM มาปรับใช
เพ่ือใหบริษัทสามารถคงอยูและเติบโตตอไปไดอยางมั่นคง 
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4.2 ขอจํากัดของการศึกษา 
        1)  ไมสามารถเขาถึงขอมูลบางอยางไดเนื่องจากเปนความลับของทางบริษัท 
        2)  ไมสามารถเขาถึงขอมูลของคูแขงไดเนื่องจากบริษัทคูแขงปกปดเปนความลับ 
        3)  การเก็บขอมูลแบบสอบถามยังไมสามารถทําไดครอบคลุมทั้งประเทศ เนื่องจาก
ขอจํากัดทั้งดานเวลา งบประมาณ และกําลังคน 
 
4.3 ขอเสนอแนะ 
 
        4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษา 
        1)  ควรเพ่ิมจํานวนของผูตอบแบบสอบถามใหมากกวานี้ และควรครอบคลุมทุกจังหวัดใน
ประเทศเพ่ือใหไดผลที่แมนยํา และครอบคลุมย่ิงกวา ซึ่งจะทําใหสามารถกําหนดไดเหมาะสมกับ
ลูกคาในแตละพ้ืนที่มากย่ิงข้ึน 
        4.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับบริษัท 
        1)  ในการศึกษาครั้งนี้ทางผูศึกษาไดเสนอแนะแนวทางเลือกมา 4 แนวทาง ซึ่งโดย
ความเห็นสวนตัวแลวทางผูศึกษาคิดวาทั้ง 4 แนวทางเลือกนั้นลวนเปนสิ่งจําเปนสําหรับทาง
บริษัท แตที่ผูศกึษาคัดเลือกมาเพียง 1 แนวทางเนื่องจากเห็นวาเปนแนวทางสําคัญเรงดวนแต
ในอนาคตทางบริษัทควรนําทั้ง 4 แนวทางไปพิจารณาและนําไปปรับใช 
        2)  ในชวงเวลาที่ผูศึกษาทําการศึกษาอยูนี้ยังไมไดมีการเปดเขตเศรษฐกิจอาเซียนข้ึน แต
ในอนาคตเมื่อมีการเปดเขตเศรษฐกิจอาเซียนข้ึนมาแลวอาจทําใหมีคูแขงจากภายนอกเพ่ิม
ข้ึนมา ซึ่งจากการประเมินของผูศึกษาคูแขงรายใหมนีน้าจะมีศักยภาพที่สูงกวาคูแขงรายปจจุบัน 
ทางบริษัทจึงควรพิจารณาและเตรียมรับมือในเรื่องนี ้
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามผูบริโภค 

ชุดที่ ..................... 
แบบสอบถาม 

เรื่องการศึกษาภาพลักษณของผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 
คําชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามมีวัตถุประสงคดังนี ้
1) เพ่ือศึกษาภาพลักษณของผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงแตละราย 
2) เพ่ือนําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแผนกลยุทธเพ่ือปรับปรุง พัฒนา

ภาพลักษณภาพลักษณของผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 
 

2. แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะทางประชากร 
สวนที่ 2 การใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูใชบริการ 
สวนที่ 3 ภาพลักษณของผูใหบริการรายปจจุบันที่ใชบริการอยู 
สวนที่ 4 ความพึงพอใจของผูบริโภค 
สวนที่ 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

3. ผูตอบแบบสอบถามในการศึกษาครั้งนี้ คือผูใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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        ขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของทานจะถูกนําไปรวบรวม วิเคราะห เพ่ือนําไปใช
ประกอบในการศึกษาคนควาดวยตนเองของหลักสูตร CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
เทานั้น จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเปนจริง และขอขอบคุณในการใหความ
รวมมือตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้

 
สวนที่ 1 ขอมูลดานลักษณะทางประชากร 

โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชอง □ และเติมขอความลงในชองวางตามความเปนจริง 
1.1 เพศ 

□ ชาย     □ หญิง 
 

1.2 อายุ  

□ นอยกวา 18 ป   □ 18 – 25 ป 

□ 26 -35 ป    □ 36 – 45 ป 

□ 46 – 55 ป    □ 56 ปข้ึนไป 
 

1.3 ระดับการศึกษา 

□ ประถมศึกษา   □ มัธยมศึกษาตอนตน 

□ มัธยมศึกษาตอนปลาย  □ ปวช./ปวส./อนุปริญญา 

□ ปริญญาตร ี    □ สูงกวาปริญญาตร ี
 

1.4 อาชีพ 

□ รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ □ พนักงานบริษัทเอกชน 

□ ประกอบธุรกิจสวนตัว  □ อาชีพอิสระ 

□ นักเรียน / นักศึกษา   □ พอบาน แมบาน / เกษียณอายุ 

□ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
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1.5 รายไดตอเดือน  

□ นอยกวา 15,000 บาท  □ 15,001 – 25,000 บาท 

□ 25,001 – 35,000 บาท  □ 35,001 – 45,000 บาท 

□ 45,001 – 55,000 บาท  □ 55,001 บาทข้ึนไป 
 

สวนที่ 2 การใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ADSL 
2.1 ปจจุบันทานใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูใหบริการรายใด 

 □ TOT    □ TRUE 

 □ 3BB    □ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 
 
2.2 เหตุใดทานจึงเลือกใชบริการของผูใหบริการในปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

□ ความเร็วของอินเตอรเน็ต  □ ราคาเหมาะสม    

□ การบริการดี    □ รูสึกดีกับผูใหบริการ   

 □ โปรโมชันนาสนใจ   □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
 
2.3 ทานเคยใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูใหบริการรายอ่ืนมากอนหรือไม  

 □ ไมเคย (ขามไปทําขอ 2.5) 

□ เคย  ของผูใหบริการรายใด □ TOT □ TRUE □ 3BB 

    □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
2.4 ถาทานเคยใชบริการของผูใหบริการรายอ่ืน เหตุใดทานจึงเปลี่ยน ถาไมเคยใหขามขอนี้ไป 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 □ ความเร็วไมเพียงพอตอการใชงาน □ อินเตอรเน็ตหลุดบอย 

 □ ราคาไมเหมาะสม   □ การบริการไมดี 

 □ รูสึกไมดีกับผูใหบริการ  □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
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2.5 โดยปกติทานใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพ่ือวัตถุประสงคใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 □ ทํางาน / การศึกษา   □ ติดตอสื่อสาร 

 □ เลนเกมส    □ ดูคลิปวิดีโอ สื่อออนไลนอ่ืนๆ 

 □ ดาวนโหลด    □ อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
 
สวนที่ 3 ภาพลักษณของผูใหบริการรายปจจุบันที่ใชบริการอยู 
 โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 

5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = นอย     1 = นอยที่สุด 

ประเด็น / ดาน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
3.1 ดานสินคา  
3.1.1 อินเตอรเน็ตมีความเร็วเหมาะสม           
3.1.2 อินเตอรเน็ตมีความเสถียร ไมหลุดบอย           
3.1.3 ราคาเหมาะสม           
3.1.4 โปรโมชันนาสนใจ           
3.2 ดานบริการ 
3.2.1 มีการบริการที่ดี ดูแลเอาใจใสลูกคา           
3.2.2 การบริการรวดเร็ว           
3.2.3 สะดวกสบายในการเขาใชบริการ           
3.2.4 มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในงานบริการ           
3.2.5 ใหบริการลูกคาอยางเทาเทียม           
3.2.6 ศูนยบริการมีสาขาทั่วถึง           
3.2.7 ศูนยบริการมีการตกแตงที่ดูดี ทันสมัย           
3.2.8 มีบริการหลังการขายที่ดี           
3.3 ดานองคกร  
3.3.1 องคกรมีความทันสมัย           
3.3.2 องคกรมีความมั่นคง           
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3.3.3 องคกรมีความนาเชื่อถือ สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคได 
     

3.3.4 องคกรดําเนินธุรกิจอยางซื่อสัตย สุจริต โปรงใส           
3.3.5 องคกรมีความเปนธรรม ไมเอาเปรียบลูกคา           
3.3.6 องคกรดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ           
3.3.7 เปนองคกรหลักในการใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม           
3.3.8 เปนผูนําในดานการสื่อสารโทรคมนาคม           
3.4 ดานตราสัญลักษณขององคกร 
3.4.1 ตราสัญลักษณองคกรมีความทันสมัย           
3.4.2 ตราสัญลักษณองคกรใหความรูสึกนาเชื่อถือ           
3.4.3 ตราสัญลักษณองคกรเหมาะสมกับตัวองคกร           
3.4.4 ตราสัญลักษณองคกรจดจําไดงาย 

     
3.4.5 ตราสัญลักษณองคกรสามารถสื่อความหมายได 

     
3.5 ดานบุคลากร 
3.5.1 พนักงานมีความรู ความสามารถ           
3.5.2 พนักงานมีความมุงมั่น รับผิดชอบตองานที่ทํา           
3.5.3 พนักงานบุคลิกภาพดี           
3.6 ดานความรับผิดชอบตอสังคม 
3.6.1 การดําเนินงานขององคกรกอใหเกิดผลดีตอสังคม           
3.6.2 เปนองคกรที่มีการใหแกสังคมอยางสม่ําเสมอ           
3.6.3 เปนองคกรที่มุงเนนการใหเพ่ือสังคมมากกวาการทํากําไร           
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สวนที่ 4 ความพึงพอใจของผูบริโภค 

 โปรดใสเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด 
5 = มากที่สุด     4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = นอย     1 = นอยที่สุด 

ประเด็น / ดาน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
4.1 ทาพึงพอใจตอผลิตภัณฑอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในระดับใด           
4.2 ทานพึงพอใจตอการเขาใหบริการของศูนยบริการในระดับใด           
4.3 ทาพึงพอใจตอการใหบริการของคอลเซ็นเตอรในระดับใด           

4.4 ทานพึงพอใจตอการบริการหลังการขายในระดับใด           

4.5 ทานมีความพึงพอใจตอสินคาและบริการในภาพรวมอยางไร           

 
5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
 
 
 

 

    ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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        นายอมรเมษ การุณยธร เกิดวันที่ 11 เมษายน 2530 สําเร็จการศึกษาปริญญาตรี 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เมื่อป
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จัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปการศึกษา 2554 ปจจุบันทํางานที่บริษัท 
เอฟ.จี. สตีลเวอรค จํากัด ในตําแหนงวิศวกรฝายพัฒนาองคกร 
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