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การพัฒนากลยุทธ์ การตลาดของบริษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ
รัชดาพร รอดหิรัญ1ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์ 2 เพชรา บุดสี ดา3
(วันที่รับบทความ: 16 กุมภาพันธ์ 2561; วันแก้ไขบทความ: 6 มิถุนายน 2562 ; วันตอบรับบทความ: 18 มิถุนายน 2562)

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึ กษาสภาพ ปั ญหา และปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง 2) เพื่อศึ กษาความ
ต้องการ 3) เพื่อพัฒนากลยุทธ์ และ 4) เพื่อประเมินกลยุทธ์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ พนักงานบริ ษทั ทีโอที
จากัด (มหาชน) จานวน 315 คน ผูใ้ ช้บริ การ 400 คน และผูเ้ ชี่ยวชาญการตลาดและกลยุทธ์ 38 คน เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพปั ญหา และปั จจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีการดาเนิ นการทุกรายการปั ญหา และปั จจัยที่เกี่ยวข้องใน
ภาพรวม พบว่า ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ เทคโนโลยี บุคคล และขาดการวางแผนต่อเนื่องในการสื่ อสาร
ตลาดแบบครบวงจร (IMC)
2. ความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ พบว่า ต้องการพนักงานที่มีมนุษย์สัมพันธ์ มีมารยาท มีบริ การหลังการ
ขายที่มีประสิ ทธิภาพ และมีความถูกต้องในการให้บริ การ
3. กลยุทธ์การตลาดที่พฒั นาได้แก่ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การได้มาตรฐานสากล 2) เพิ่มส่ วนแบ่ง
การตลาด 3) สร้างพันธมิตรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพบริ การโซลูชนั่ 4) เพิ่มขีดความสามารถ
บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต สนองความต้องการกลุ่มเป้ าหมายใหม่ 5) เสริ มสร้างการรับรู ้ในคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตผ่านการสื่ อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 6) ปรับเปลี่ยนงาน
ลูกค้าสัมพันธ์ดว้ ยการตลาดดิ จิทลั 7) พัฒนาระบบการรับแจ้ง/แก้ไขเหตุเสี ยให้มีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัย 8)
เสริ มสร้างการตอบแทนสู่ สังคมให้กบั ประชาชน และผูใ้ ช้บริ การ 9) พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือกับภาครัฐ
เอกชนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ยคุ ดิจิทลั และ IoT ด้วยระบบสื่ อสารที่มีคุณภาพครอบคลุมพื้นที่
ภาคเหนือ และ 10) เพิ่มขีดความสามารถการให้บริ การประชาชนด้านเทคนิคการสื่ อสาร
4. ผลการประเมินกลยุทธ์ พบว่า กลยุทธ์มีความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการ
ยอมรับได้ อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
คาสาคัญ: กลยุทธ์การตลาด, บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน), กลุ่มภาคเหนือ
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Development of Marketing Strategy of TOT Public Company Limited
in the Northern Region
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Abstract
The purpose of this research were to 1) study states, problems and the factors, 2) study needs, 3) develop
marketing strategies and 4) to evaluate. The informants consisted of officer form 315 samples, customers form
400 samples, experts in marketing and strategy by 38 experts. Data were collected through the use of
questionnaire, focus group, interview, workshop, connoisseurship and assessment form. The data were analyzed
through the applications of mean, standard deviation, and content analysis. The research findings were as
follows: 1.The state were found in every process problems, and factors related as a whole found that ;lack of
support for budget, technology, adequate persons and lack of continuous planning in Integrated Marketing
Communication (IMC). 2.The customers’ needs for the services were that the customers wanted friendly and
polite officers. After-sales service should be efficient and accurate. 3.The developed strategies were as follows:
1) Products and the services should be develop. 2) Market share should be increased. 3) The partner should be
set for product development and solution service should be well-managed. 4) The ability of Broadband Internet
services should be increased to meet customers’ needs. 5) The way of services perception to Broadband Internet
should be various. 6) Customer relation management should be improved, with digital marketing 7) The process
of communication notification and fixing should be good and modern. 8) Customer Social Compensation
should be set for people and customers. 9) Network cooperation of government sector and private sector
should be developed for the driving of Thailand to Digital Era with internet of things and 10) Communication
technique should be used for increasing the ability of people’s services. 4. The strategy evaluation was found
that the strategies were consistent, appropriate, feasible and acceptable at a high to the highest level.
Keywords: Strategy, Marketing, TOT Public Company Limited, Northern Region
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บทนา

ในสภาวะปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจของประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็ วและ
เกิ ดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน ซึ่ งสื บเนื่ องมาจากสถานการณ์ของโลกเปลี่ยนไปสู่
กระแสโลกาภิ วตั น์ (Globalization) เป็ นสิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นทุกที่ ทวั่ โลกในสังคมปั จจุบนั ไม่ว่าจะในแง่มุมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (อรจันทร์ ศิริโชติ, 2556) และส่ งผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง
ๆ ซึ่ งมี ผ ลต่ อความก้าวหน้าและการเจริ ญเติ บโตของเศรษฐกิ จ จนทาให้เกิ ดการไหลเวีย นทางสิ นค้า
การเงินและการบริ การ หรื อที่ เรี ยกว่า Borderless World ส่ งผลทาให้สถานการณ์ดา้ นการตลาดเกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลง และยังส่ งผลกระทบโดยตรงกับผูบ้ ริ โภคและธุ รกิ จ (Lamberton & Stephen, 2016;
Kietzmann, Hermkens, McCarthy,& Silvestre, 2011) ซึ่ งในการดาเนิ นธุ รกิจได้มุ่งเน้นด้านการตลาด
(Marketing focused) ให้เป็ นปั จจัยสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิ จและสังคมให้มีพฒั นาการที่กา้ วหน้า
และมัน่ คงขึ้น (Kotler & Armstrong, 2014) ตลอดจนเป็ นแกนนาการดาเนิ นงานส่ วนอื่นในองค์กรให้เป็ น
ทิ ศทางที่ ตอ้ งการ และมีส่วนกาหนดบทบาทนโยบายการดาเนิ นงานให้กบั ฝ่ ายอื่น ๆ เช่ น ฝ่ ายผลิต ฝ่ าย
การเงิน ฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ เป็ นต้น (ระพีพร ศรี จาปา, 2558)
บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ เป็ นองค์กรหนึ่ งที่มีปัญหาการตลาดเกิดการแข่งขันสู ง
ส่ วนแบ่งการตลาดลดลง อีกทั้งมีสินค้าทดแทน ดังข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์และกิ จการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (2558: 5-87) ปี 2559 ที่ พบว่า ผลการดาเนิ นงานด้าน
การตลาดบริ การอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง xDSL มี ร ายได้ลดลง เนื่ องจากมี คู่ แ ข่ ง ขัน และบริ ก าร
อินเทอร์ เน็ตไฟเบอร์ ใยนาแสง FTTx มีสัดส่ วนการยกเลิกบริ การสู งขึ้ น (ภาคขายและบริ การภูมิภาคที่ 3
บริ ษทั ที โ อที จากัด (มหาชน), 2559) อี กทั้ง ยังไม่ มีกลยุท ธ์การตลาดที่ พฒ
ั นาอย่า งเป็ นระบบและ
น่าเชื่อถือด้วยกระบวนการวิจยั ทาการวิเคราะห์การตลาดภายในกลุ่มภาคเหนื อ โดยไม่ได้นากลยุทธ์ของ
ฝ่ ายบริ การลูกค้าและภูมิภาคอื่ นๆ มาวิเคราะห์ถึงผลการดาเนิ นงานที่ ประสบความสาเร็ จ ซึ่ งส่ งผลให้
การตลาดไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามที่ลูกค้ามุ่งหวัง ลูกค้ายกเลิกบริ การ ซึ่ งส่ งผลต่อการ
ดาเนิ นงานทาให้ส่วนแบ่ งการตลาดและรายได้ลดลง จากสภาพและปั ญหาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งสนใจที่ จะ
พัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนื อ เพื่อให้ บริ ษทั ที โอที จากัด
(มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือนาไปใช้ในการตลาดต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึ กษาสภาพ ปั ญหา และปั จจัยที่ เกี่ยวข้องกับการตลาดของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
ในกลุ่มภาคเหนือ
2. เพื่อศึ กษาความต้องการของผูร้ ับบริ การเกี่ ยวกับบริ การของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ใน
กลุ่มภาคเหนือ
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ
4. เพื่อประเมินกลยุทธ์การตลาดของ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ
วิธีดาเนินการวิจยั
ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั โดยจาแนกการวิจยั เป็ น 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึ กษาสภาพ ปั ญหา และปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับการตลาด กลุ่ มตัวอย่า งที่ ต อบ
แบบสอบถามได้แก่ พนักงานจานวน 315 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มในแต่ละชั้นภูมิ
โดยใช้ตารางเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการสนทนากลุ่มใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน จานวน 13
คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาความต้องการของผูร้ ับบริ การเกี่ยวกับบริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต ใน
ด้าน 1) บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง xDSL และ 2) บริ การอินเทอร์ เน็ตไฟเบอร์ ใยแก้วนาแสง FTTx
กลุ่มตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามเป็ นผูใ้ ช้บริ การ จานวน 400 คน กาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
ตารางยามาเน่ (Yamane') วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธ์การตลาดแบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ได้แก่
3.1 การศึ กษากลยุท ธ์ การตลาดของส่ วนบริ การลูกค้า จังหวัด ที่ ประสบความส าเร็ จ โดยการ
สัมภาษณ์ผบู ้ ริ หาร พนักงานที่ มีประสบการณ์ดา้ นการตลาดจานวน 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ มี
โครงสร้าง วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยการประชุมเชิ งปฏิ บตั ิ การ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เป็ นผูบ้ ริ หาร พนักงานที่มีประสบการณ์การตลาด และผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความรู ้ ประสบการณ์การตลาดและ
การพัฒนากลยุทธ์จานวน 19 คนใช้เทคนิ ค SWOT Analysis โดยยึด 7Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จาหน่ า ย การส่ งเสริ มการตลาด พนักงาน กระบวนการ และสิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพ เพื่ อวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน ส่ วนปั จจัยภายนอกประกอบด้วย ประชากร เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง
กฎหมาย เทคโนโลยี และการแข่งขัน
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3.3 การจัด ทาร่ า งกลยุ ทธ์ การตลาด โดยการประชุ ม เชิ งปฏิ บัติ การ ผูใ้ ห้ข ้อมู ลเป็ นผูบ้ ริ ห าร
พนักงานที่มีประสบการณ์การตลาด และผูเ้ ชี่ ยวชาญที่มีความรู ้ ประสบการณ์การตลาดและการพัฒนากล
ยุทธ์ จานวน 19 คน โดยใช้ผลการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 เป็ นข้อมูลหลักประกอบการพิ จารณาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค วิเคราะห์น้ าหนักคะแนนเพื่อกาหนดตาแหน่งกลยุทธ์ ยกร่ าง วิสัยทัศน์ พันธ
กิ จ ค่านิ ยม เป้ าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์ ตัวชี้ วดั และมาตรการ ร่ วมกันระดมสมองโดยใช้ผล
คะแนนการประเมินค่าน้ าหนักมากาหนดกลยุทธ์ โดยใช้ SWOT Matrix โดยการจับคู่เพื่อสร้างกลยุทธ์
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และสร้างข้อสรุ ป
3.4 การตรวจสอบร่ างกลยุทธ์การตลาดในขั้นตอนนี้ผวู ้ ิจยั จัดการสัมมนาอิงผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เป็ นผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการพัฒนากลยุทธ์ นักวิชาการด้า นการตลาด ผูบ้ ริ หารและผูม้ ี ประสบการณ์ งาน
การตลาด จ านวน 11 คน โดยให้ต รวจสอบและให้ข ้อ เสนอแนะเกี่ ย วกับ องค์ป ระกอบของกลยุ ท ธ์
การตลาด ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่างๆ ของกลยุทธ์ และความเหมาะสมขององค์ประกอบของ
กลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา และข้อสรุ ปจากที่ประชุม
ขั้นตอนที่ 4 การประเมิ นกลยุทธ์การตลาด ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเป็ นนักวิชาการ ผูเ้ ชี่ ย วชาญที่ มีความรู ้
ประสบการณ์ดา้ นการพัฒนากลยุทธ์ ผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์งานการตลาด จานวน 23 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ แบบประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
นาไปเปรี ยบเที ยบกับเกณฑ์ที่กาหนดค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความ
เป็ นไปได้และการยอมรั บได้ อยู่ในระดับมากที่ สุด ค่ าเฉลี่ ย 3.50-4.49 หมายถึ งความสอดคล้อง ความ
เหมาะสม ความเป็ นไปได้และการยอมรับได้ อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ความสอดคล้อง
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และการยอมรั บได้ อยู่ในระดับปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย 1.50-2.49 หมายถึ ง
ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และการยอมรับได้ อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49
หมายถึง ความสอดคล้อง ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้และการยอมรับได้ อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
สรุ ปผลการวิจยั
1. ผลการศึ กษาสภาพ ปั ญหา และปั จจัยที่ เกี่ ยวข้องกับการตลาด ในภาพรวม จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม และสนทนากลุ่ม สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 สภาพการตลาด จากแบบสอบถาม ในภาพรวม พบว่า 1) มี การควบคุ มการปฏิ บตั ิ งาน
การตลาด ข้อที่ดาเนิ นการมากที่สุดคือ มีการวัดผลการปฏิบตั ิงานการตลาดในผลิตภัณฑ์หลัก คิดเป็ นร้อย
ละ 90.16 และ 2) พบว่ามีการจัดทารายละเอียดของแผนการตลาด คิ ดเป็ นร้อยละ 82.54 และจากสนทนา
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กลุ่ม พบว่า มีการวางแผนกาหนดเป้ าหมาย ควบคุมมาตรฐานด้านการตลาด จากผลการดาเนิ นงานตัวชี้ วดั
การตลาด โดยศึกษาข้อมูลลูกค้าตามประเภทลูกค้า และกาหนดเป้ าหมายผลการดาเนินงานจากตัวชี้วดั
1.2 ปั ญหาการตลาด จากแบบสอบถาม พบว่า ขาดงบประมาณในการสนับสนุ นการวิเคราะห์
ความต้องการของลูกค้า ( X =3.92) รู ปแบบโครงการ/กิจกรรมตลาด มีรูปแบบที่ไม่จูงใจ ( X =3.22) ขาด
บุคลากรทาหน้าที่ การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ( X =3.21) และจากสนทนากลุ่ม พบว่า ขาดการ
สนับสนุนงบประมาณเทคโนโลยี บุคคลากร ขาดการจัดทาแผนร่ วมกัน
1.3 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาด จากแบบสอบถาม ปั จจัยภายในด้านจุดแข็ง พนักงานมีความรู ้
มีความเชี่ ยวชาญ และมี ความจริ งใจในการแก้ปัญหาให้กบั ลูกค้า ( X =3.40) ที มผูบ้ ริ หารมีการกาหนด
นโยบายการให้บริ การลู กค้า กาหนดหน้า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ออกแบบกระบวนการให้บริ การแก้ไ ข
ปรับปรุ งการให้บริ การ ( X =3.39) ด้านจุดอ่อน พบว่า ใช้สื่อโฆษณาในการเสนอข่าวสารและส่ งเสริ มการ
ขายไม่เพียงพอ ( X =3.22) ปัจจัยภายนอก ด้านโอกาส พบว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปั จจุบนั ส่ งการผลต่อการเลือกใช้บริ การของที โอที ( X =3.80) ด้านอุปสรรคพบว่า นโยบาย กลยุทธ์
คู่แข่ ง มี ผลกระทบต่ อการดาเนิ นงานการตลาด ( X =3.22) และจากสนทนากลุ่ม สรุ ปได้ ดังนี้ ปั จจัย
ภายใน ด้านจุดแข็ง พบว่า ผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบายหน้าที่ความรับผิดชอบการให้บริ การลูกค้า ด้าน
จุดอ่อน พบว่า ไม่มีการวางแผนอย่างต่อเนื่องในการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ปั จจัยภายนอก
ด้านโอกาส พบว่า ภาคธุ รกิ จและทุ กกลุ่มอายุประชากรมี การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารเพิ่ มขึ้ น รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณเพื่อขยายโครงข่ายและโอกาสการเข้าถึง บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตของประชาชน ด้าน
อุปสรรค พบว่า การเปิ ดเสรี ทาให้เกิดคู่แข่งขันรายใหม่
2. ผลการศึ กษาความต้องการของผูร้ ั บบริ การ พบว่า ผูร้ ั บบริ การต้องการพนักงานที่ มีมนุ ษ ย์
สัมพันธ์ มีมารยาทในการให้บริ การ ( X =4.12) มีการแต่งกายสวยงาม สะอาด เรี ยบร้อย ( X =4.05) มี
บริ การหลังการขายที่มีประสิ ทธิ ภาพ ( X =4.01) และมีความถูกต้องในการให้บริ การ ( X =3.95)
3. ผลการพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ
3.1 ผลการศึกษากลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสาเร็ จในงานการตลาด โดยการสัมภาษณ์ พบ
กลยุทธ์ดงั นี้ เพิ่มสัดส่ วนการตลาดให้กบั ทีโอที สร้างความคุน้ เคย สร้างโอกาสจากคู่แข่ง การสร้างความ
เชื่อมัน่ และพึงพอใจ รักษา Net Add เปลี่ยนความคิดใหม่ คิดนอกกรอบ
3.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก พบว่า สภาพแวดล้อม
ภายในด้านจุดแข็ง ได้แก่ ทีมงานผูบ้ ริ หารมีการกาหนดนโยบายการให้บริ การลูกค้า มีการควบคุมคุณภาพ
และกาหนดมาตรฐานในการให้บริ การ มีกระบวนการรับแจ้งเหตุเสี ย สภาพแวดล้อมภายในด้านจุดอ่อน
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ได้แก่ ไม่มีการวางแผนอย่างต่อเนื่ องในการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร ผลิ ตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็ น
ผลิตภัณฑ์เชิงเดี่ยวและไม่มีบริ การเสริ มที่ตอบสนองลูกค้า สภาพแวดล้อมภายนอกด้านโอกาส ได้แก่ ภาค
ธุ รกิจใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารเพิ่มขึ้น ทุกกลุ่มอายุประชากรมีความต้องการใช้ บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
รั ฐ บาลจัด สรรงบประมาณเพื่ อ ขยายโครงข่ า ยและโอกาสในการเข้า ถึ ง บรอดแบนด์ อิ น เทอร์ เ น็ ต
สภาพแวดล้อมภายนอกด้านอุปสรรค ได้แก่ การเปิ ดเสรี ทาให้เกิดคู่แข่งขันรายใหม่เพิ่มขึ้น ลูกค้ากลุ่มคน
รุ่ นใหม่มีทศั นคติเชิงลบต่อทีโอที
3.3 การจัดทาร่ างกลยุทธ์โดยการจัดการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ มีรายละเอียดดังนี้
วิสัยทัศน์ บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) เป็ นผูน้ าด้านการตลาดสื่ อสารของรัฐที่ สร้ างความ
ประทับใจให้กบั ลูกค้า เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือสู่ยคุ ดิจิทลั
พันธกิ จที่ 1 ขยายการให้บริ การสื่ อสารให้ค รอบคลุมทัว่ ถึ งในพื้ นที่ ภาคเหนื อ พันธกิ จที่ 2
พัฒนาการให้บริ การที่ประทับใจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พันธกิ จที่ 3 เป็ นกลไกขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือสู่ยคุ ดิจิทลั โดยระบบสื่ อสาร
ค่านิ ยม T : Treating customers like kings and queens (ดูแลลูกค้าเป็ นเลิศ) O : Outperforming
the market (การตลาดที่ มีประสิ ทธิ ภาพ) T : Transforming northern Thailand into digital region
(ปรับเปลี่ยนเป็ นภาคเหนือดิจิทลั )
เป้ าประสงค์ที่ 1 ชุมชนในภาคเหนือได้ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตที่มีคุณภาพและครอบคลุมทัว่ ถึง
ประเด็นกลยุทธ์ ที่ 1 การพัฒ นาผลิ ต ภัณ ฑ์แ ละบริ การที่ มีคุ ณภาพให้ครอบคลุมทุ กพื้ นที่ ภาคเหนื อ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ เซี ยแทมล์, พาราสุ รามาน์ และเบอร์ รี่ (Ziethaml, Parasuraman and Berry, 1990) ที่เสนอว่า
คุณภาพคือผลิตภัณฑ์บริ การที่ดีที่สุด มีคุณค่าและความเหมาะสมตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ กล
ยุทธ์ มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การระบบการสื่ อสารที่ได้มาตรฐานสากล 2) เพิ่มส่ วน
แบ่งการตลาดด้านการสื่ อสารในพื้นที่ ภาคเหนื อ 3) สร้างพันธมิตรทางธุ รกิ จด้านการสื่ อสารเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การโซลูชนั่ 4) การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริ การบรอด
แบนด์อินเทอร์เน็ต สนองความต้องการกลุ่มเป้ าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้น
เป้ าประสงค์ ที่ 2 ลู ก ค้า ได้รั บ บริ การที่ ห ลากหลาย รวดเร็ ว ด้ว ยความประทับ ใจและเกิ ด
ประสบการณ์ที่ดี ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การมอบคุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าภาคเหนื อใน
บริ การสื่ อสารที่ หลากหลาย มี 4 กลยุทธ์ ได้แ ก่ 1) เสริ มสร้ า งการรั บรู ้ ในคุ ณ ภาพและมาตรฐานการ
ให้บ ริ การบรอดแบนด์อิน เทอร์ เ น็ ต โดยผ่า นการสื่ อสารที่ หลากหลายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 2)
ปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิ งานด้านลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยการตลาดดิ จิทลั 3) พัฒนาระบบการรับแจ้ง/แก้ไขเหตุ
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เสี ยให้มีประสิ ทธิ ภาพ และทันสมัย 4) เสริ มสร้างการตอบแทนสู่ สังคมให้กบั ประชาชน และผูใ้ ช้บริ การ
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาระบบและกลไกการสื่ อสารขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
และการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมในพื้นที่ภาคเหนื อมี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) พัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ ยุคดิจิทลั และ Internet of Things: IoT
ด้ว ยระบบสื่ อ สารที่ มี คุ ณ ภาพให้ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ 2) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถการให้บ ริ ก าร
ประชาชนด้านเทคนิคการสื่ อสาร
4. ผลการประเมินกลยุทธ์การตลาด พบว่า ด้านความสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็น กลยุทธ์
( X =4.67, S.D.=0.48) ด้านความเหมาะสมได้แก่ กลยุทธ์ที่ 2 การมอบคุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กบั ลูกค้าในบริ การสื่ อสารที่หลากหลาย ( X =4.67, S.D.=0.48) ด้านความเป็ นไปได้ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 7
พัฒนาระบบและกลไกกระบวนการรับแจ้งและแก้ไขเหตุเสี ยของระบบสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ทันสมัย และกลยุทธ์ การพัฒนาเครื อข่ ายความร่ วมมื อกับหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนเพื่ อรองรั บการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ยคุ ดิจิทลั เพื่อรองรับ IoT ( X =4.44, S.D.=0.70) ด้านการยอมรับได้ได้แก่ กลยุทธ์
ที่ 9 การพัฒนาเครื อข่ ายความร่ วมมื อกับหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนเพื่ อรองรั บ IoT ( X =4.44 ,
S.D.=0.61)
อภิปรายผลการวิจยั
1. การศึกษาสภาพ ปั ญหา และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการตลาดของ บริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน)
ในกลุ่มภาคเหนือ
1.1 สภาพการตลาด พบว่า มี การวางแผนการตลาด โดยศึ กษาข้อมูลลูกค้าแยกตามประเภท
ลูกค้า และจากผลการประเมินตามตัวชี้ วดั ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า เป็ นหน่ วยงานรัฐวิสาหกิ จที่ ให้บริ การ
ด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมกับประชาชนและตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่ งชาติ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ นพรัตน์ ภูมิวุฒิสาร (2556:102) ที่กล่าวว่า การวางแผนเป็ นหน้าที่การจัดการตลาดเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์การตลาด เพื่อส่ งมอบคุณค่าให้ลกู ค้า ซึ่ งการจัดทาข้อมูลลูกค้าแยกตามประเภทนั้น
มีประโยชน์ในการจัดสิ นค้าและบริ การให้เหมาะสมกับลูกค้า สอดคล้องกับแนวคิ ดของ ยุพาวรรณ วรรณ
วาณิ ชย์ (2554: 24-25) ที่ กล่าวว่า การเลือกตลาดเป้ าหมายประกอบด้วยกลุ่มลูกค้าที่ มีลกั ษณะบางอย่าง
คล้ายกัน เช่นแบ่งตามภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ จิตวิทยา พฤติกรรม
1.2 ปั ญหาการตลาด พบว่า ขาดการสนับสนุ นงบประมาณ และขาดการบูรณาการการจัดทา
แผนร่ ว มกัน กับ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ง นี้ อาจเป็ นเพราะว่ า ให้ ค วามส าคัญ ในการท าแผนการใช้
งบประมาณน้อย และยังขาดการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการจัดทาแผนงบประมาณ ซึ่ งสอดคล้องกับผล
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การศึกษาของ จิราวรรณ ทรัพย์นิเวศน์ (2552) ที่ได้ศึกษา ปัญหาการบริ หารจัดการงบประมาณ พบว่า ขาด
การทาแผนงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบตั ิการประจาปี แบบมีส่วนร่ วม
1.3 ปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้องกับการตลาด พบว่า ปั จจัยภายในด้านจุ ดแข็ง ผูบ้ ริ หารกาหนดนโยบาย
หน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริ การลูกค้า พนักงานมีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญ และความจริ งใจในการ
แก้ปัญหา ด้านจุดอ่อน พบว่า ไม่มีการวางแผนอย่างต่อเนื่ องในการสื่ อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC)
ปั จจัยภายนอก ด้านโอกาส พบว่า ภาคธุ รกิ จและทุ กกลุ่มอายุประชากรมี การใช้เทคโนโลยีการสื่ อสาร
เพิ่มขึ้ น รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายโครงข่ายและโอกาสในการเข้าถึง บรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ต
ของประชาชน ด้านอุปสรรค พบว่า การเปิ ดเสรี ทาให้เกิดคู่แข่งขันรายใหม่ พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคมีต่อการ
เลือกใช้บริ การ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ชนิ กา พิพฒั นานิ มิตร (2559) ได้ศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร ออมสิ น ภาค 7 พบว่า ผูบ้ ริ หารมีนโยบาย
การพัฒนาการปฏิ บตั ิ งาน บุ คลากรมีความรู ้ มี การวางแผนการปฏิ บตั ิ งานยังไม่เพียงพอ ขาดการจัดทา
สารสนเทศ นโยบายการเมือง กฎหมายเอื้อต่อการดาเนินงาน
2. ความต้อ งการของผูร้ ั บ บริ การ ในภาพรวมพบว่า ผูร้ ั บบริ การต้องการพนักงานที่ มีมนุ ษ ย์
สัมพันธ์ มีมารยาทในการให้บริ การ มีรูปแบบการแต่งกาย สวยงาม สะอาด เรี ยบร้อย มีบริ การหลังการขาย
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และมีความถูกต้องในการให้บริ การ ซึ่ งเป็ นไปตามที่ สุ พรรณี อินทร์ แก้ว (2550: 106) ที่
กล่าวถึงว่า พนักงานเป็ นส่ วนหนึ่งที่สาคัญสาหรับธุรกิจบริ การ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริเพ็ญ
มาบุตร (2555) ได้ศึกษาส่ วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้ อผลิตภัณฑ์ทรู วิชนั่ ส์ ของลูกค้า
ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ลูกค้าให้ความสาคัญกับมารยาท อัธยาศัย ของพนักงาน การให้ข ้อมูล
ผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้องและรวดเร็ ว
3. การพัฒนากลยุทธ์การตลาด พบว่ามีประเด็นกลยุทธ์ และกลยุทธ์ ได้ดงั นี้
3.1 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มีคุณภาพ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ภาคเหนือ มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ 1.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริ การระบบการสื่ อสารที่ได้มาตรฐานสากล กลยุทธ์
นี้มีความสาคัญเพราะ จากการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผูร้ ับบริ การต้องการผลิตภัณฑ์และบริ การที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ Kotler (2003) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ตอ้ งสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มส่ วนแบ่งการตลาดด้านการสื่ อสารในพื้นที่ ซึ่ งจาก
การศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้องด้านการแข่งขัน พบว่า คู่แข่งขันรายใหม่เพิ่มขึ้ นมีผลกระทบการแย่งส่ วนแบ่ง
การตลาด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ วรชาติ ชัยชาญวุฒิกุล (2544: 86) ที่ ได้ศึกษาเรื่ องพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคกลยุทธ์การตลาดและการจัดการเชิ งกลยุทธ์ของธุ รกิจสื่ อสารโทรคมนาคม กรณี ศึกษา บริ ษทั โท
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เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จากัด (มหาชน) พบว่า สาเหตุของปัญหาการตลาด คือส่ วนแบ่งตลาดที่ถูกผูน้ า
ตลาดเพิ่มระยะห่ างออกไปและคู่แข่งขันที่ พฒั นาขึ้ นมา กลยุทธ์ที่ 3 สร้างพันธมิตรทางธุ รกิ จด้านระบบ
การสื่ อสารเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การโซลูชนั่ กลยุทธ์น้ ี มีความสาคัญ จาก
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมพบว่ามีความร่ วมมือกับพันธมิตรที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาธุ รกิจเพื่อสร้าง
ความเข้ม แข็ ง ร่ ว มกัน และจากการศึ ก ษากลยุ ท ธ์ ก ารตลาดของส่ ว นบริ ก ารลู ก ค้า จัง หวัด ที่ ป ระสบ
ความสาเร็ จ พบว่า มีการจัดตั้งคณะทางานและเสริ มที มขายโซลูชนั่ เพื่อนาเสนอบริ การและแก้ไขปั ญหา
ให้กบั กลุ่มลูกค้าธุ รกิ จ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Sara (2010) ที่ ได้ทาการวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การ
พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของ VOJVODINA พบว่า การนาเสนอโซลูชนั่ นั้นสามารถแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับ
การตลาด กลยุทธ์ ที่ 4 การเพิ่ มขี ดความสามารถการให้บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์ เ น็ต สนองความ
ต้องการของกลุ่มเป้ าหมายใหม่ที่เพิ่มขึ้ น กลยุทธ์น้ ี มีความสาคัญเพราะจากการศึ กษาความต้องการด้าน
กระบวนการพบว่ า ต้องการให้มี การพัฒ นามาตรฐานในการให้บริ การเพื่ อสร้ า งความเชื่ อ มัน่ ให้กับ
ผูร้ ั บ บริ การ และจากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ งด้า นการเมื อ งและกฏหมาย พบว่ า รั ฐ บาลจัด สรร
งบประมาณ เพื่อพัฒนาบริ การอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ใยแก้วนาแสง ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของโกลด์ริ่ง
(Goldring, 2011) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ผลกระทบของการปรับชื่ อเสี ยงในการกาหนดกลยุทธ์การตลาดและ
ประสิ ทธิ ภาพการทางาน พบว่า องค์กรที่มีชื่อเสี ยงเลือกใช้กลยุทธ์การตลาด เป็ นลาดับแรก
3.2 ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การมอบคุณค่าและสร้ างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าภาคเหนื อใน
บริ การสื่ อสารที่ หลากหลาย มี 4 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 5 เสริ มสร้างการรับรู ้ในคุณภาพและมาตรฐาน
การให้บริ การบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตโดยผ่านการสื่ อสารที่หลากหลายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ กลยุทธ์
นี้มีความสาคัญเพราะว่า จากผลการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า มีการควบคุมคุณภาพและ
กาหนดมาตรฐานในการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ณัฐภูมิ บัวแก้ว (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดกับการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การอินเทอร์เน็ตความเร็ วสู งของผูใ้ ช้งานตาม
บ้านในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริ การ มีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การอิ นเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง โดยใช้การสื่ อสารที่ หลากหลายทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ ชัยสิ ทธิ์ เจริ ญวงศ์วิวฒั น์ (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่ องกลยุทธ์การ
สื่ อสารการตลาดดิจิทลั กรณี ศึกษา บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) พบว่า ทาการสื่ อสารการตลาด
ผ่านทางสื่ อดิจิทลั อย่างเข้มข้น ทั้งระบบการขายออนไลน์ผ่านทาง E-commerce และการสื่ อสารการตลาด
ด้วยระบบโมบายแอพพลิ เ คชัน กลยุทธ์ที่ 6 ปรั บเปลี่ ย นการปฏิ บัติงานด้า นลูกค้า สัมพันธ์ (Customer
Relation Management : CRM) ด้วยการตลาดดิจิทลั (Digital Marketing) ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
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วิลาสิ นี อินทร์ สุวรรณ (2561) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ องการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่ อสังคมออนไลน์
ของบริ ษทั แอลจี อิเล็กทรอนิ กส์ (ประเทศไทย) จากัด และความภักดีต่อตราสิ นค้าในเขตกรุ งเทพ พบว่า
ใน การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์บนสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นช่ องทางที่น่าสนใจและสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ขึ้น เป็ นส่ วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าให้กบั บริ ษทั กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาระบบและกลไกกระบวนการรับแจ้ง
และแก้ไขเหตุเสี ยของระบบสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพและทันสมัย กลยุทธ์น้ ี มีความสาคัญเพราะ จากผล
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในพบว่า มี กระบวนการรั บแจ้งเหตุ เสี ยสาหรั บลูกค้ากลุ่มวงจรเช่ า ที่
สามารถตอบสนองได้รวดเร็ วตลอด 24 ชั่วโมง และ ด้านกระบวนการ พบว่ามีการวางแผนระบบและ
ออกแบบให้มีข้ นั ตอนที่อานวยความสะดวกให้กบั ผูร้ ับบริ การ ลดขั้นตอนในการให้บริ การ ซึ่ งสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ. 2561) ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การมอบ
คุณค่าและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กบั ลูกค้าภาคเหนื อในบริ การสื่ อสารที่หลากหลาย มี 2 กลยุทธ์ ได้แก่
กลยุทธ์ที่ 9 การพัฒนาเครื อข่ายความร่ วมมื อกับหน่ วยงานภาครั ฐและเอกชนเพื่อรองรั บการขับเคลื่อน
ประเทศไทยสู่ ยุคดิ จิทลั ด้วยระบบสื่ อสารที่ มีคุณภาพให้ครอบคลุมพื้ นที่ ภาคเหนื อเพื่ อรองรั บอุปกรณ์
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ ถูกเชื่ อมโยงด้วยอินเทอร์ เน็ต (Internet of things : IoT) กลยุทธ์น้ ี มีความสาคัญ
เพราะจากผลการศึ กษาสภาพแวดล้อมภายนอกพบว่า รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อขยายโครงข่ายและ
โอกาสในเข้าถึง Broadband Internet ของประชาชน ซึ่ งสอดคล้องกับสานักงานคณะกรรมการกิ จการ
กระจายเสี ยง กิ จการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ (2560) ได้จดั ทาแผนเพื่อสนับสนุ นการ
พัฒ นาของเทคโนโลยี IoT ในประเทศไทย โดยการสนับ สนุ น การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทาง
โทรคมนาคม ให้มีการกระจายเชื่ อมต่อไปสู่ พ้ืนที่ ต่างจังหวัด กลยุทธ์ที่ 10 เพิ่มขีดความสามารถในการ
ให้บ ริ การประชาชนในด้า นเทคนิ ค การสื่ อ สาร กลยุทธ์ น้ ี มี ค วามส าคัญเพราะ จากการศึ กษากลยุท ธ์
การตลาดของส่ วนบริ การลูกค้าจังหวัดที่ ประสบความสาเร็ จ พบว่า แนวทางการพัฒนาการตลาดควร
พัฒนาคุณภาพ Network Core Network อีกทั้งยังใช้กลยุทธ์ รักษา ตรวจแก้ในบริ การอินเทอร์ เน็ตทุก
ประเภทให้รวดเร็ วภายใน 24 ชัว่ โมง และมีการจัดตั้งศูนย์วิศวกรรม เพื่อดูแลลูกค้าประเภทองค์กร (SMEs)
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ อรวรรณ์ กิตติศพั ท์กุล (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ
และความจงรักภักดี ของลูกค้าที่ใช้บริ การอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู ง : กรณี ศึกษา ผูใ้ ห้บริ การโทรคมนาคม
ภาครัฐ พบว่า ปั จจัยคุณภาพเทคโนโลยีซ่ ึ งมีองค์ประกอบหลัก 3 ประการได้แก่ (1) พื้นที่ ให้บริ การ (2)
ความเร็ ว (3) ความเสถียรโดยคุณภาพเทคโนโลยี ส่ งผลให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า
4. การประเมินกลยุทธ์การตลาด นั้นต้องพิจารณาในประเด็นๆ หลัก 4 ด้าน คือ ความสอดคล้อง
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการยอมรับ ซึ่ งสอดคล้องกับ สมชาย ภคภาสน์วิวฒั น์ (2553) และ
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จากการศึ กษาพบว่า กลยุทธ์มีความสอดคล้องในระดับมากที่ สุด มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และ
การยอมรับได้ ในระดับมากและมากที่สุด พบว่า วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิ ยม เป้ าประสงค์ ประเด็นกลยุทธ์
มีความสอดคล้องอยูใ่ นระดับมากที่สุด และมาตรการมีความสอดคล้องกับตัวชี้วดั และกลยุทธ์ อยู่ในระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึ กษาของ เร่ งรั ด สุ ทธิ สน (2558) ที่ ได้ศึกษาเรื่ อง การพัฒนากลยุทธ์การ
ดาเนิ นธุ รกิจขนาดย่อมของผูป้ ระกอบการในจังหวัดกาแพงเพชร พบว่า ผลการประเมินความสอดคล้อง
ความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และการยอมรับได้อยูใ่ นระดับมากถึงมากที่สุด
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนื อสามารถนาผลการศึ กษาสภาพ ปั ญหาและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องการตลาด ความต้องการการตลาด กลยุทธ์การตลาดที่ประสบความสาเร็ จ นามาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุ ง แก้ไข เพื่อนาไปพัฒนางานด้านการตลาดให้บรรลุตามเป้ าหมาย ต่อไป
2. บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน)ในกลุ่มภาคเหนื อควรพิจารณา และกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ
ค่านิยม เป้ าประสงค์ ที่สอดคล้องกับบริ บท และความต้องการการตลาดโดยเน้นการมีส่วนร่ วม
3. บริ ษทั ที โอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนื อ ควรพิจารณาเลือกประเด็นกลยุทธ์ กลยุทธ์
มาตรการ และตัวชี้วดั นามาประยุกต์ใช้ในงานการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรท าการวิ จยั หน่ วยงานโดยเลื อกศึ กษาในด้านที่ สามารถดาเนิ นการได้ตามสถานการณ์
ปัจจุบนั ที่สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ เช่น ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านกระบวนการ
2. ควรทาการวิจยั การนากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิของหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผล
3. ควรทาการวิจยั การพัฒนารู ปแบบของบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนื อในยุคดิ
จิตลั
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