
การเยี่ยมชมงานส านักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม เขตกลาง (จังหวัดนครสวรรค์) 
และส านักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม จังหวัดอุทัยธานี 

 

 
 

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม 
(นายรัฐพล ภักดีภูมิ) กรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม (นายอภิเนตร อูนากูล) 
และผู้บริหาร กสท ได้แก่ รจญ.(อ) และ ฝกอ. ได้เดินทางไปเยี่ยมชมงานส านักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท 
โทรคมนาคม เขตกลาง (จังหวัดนครสวรรค์) และส านักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม จังหวัด
อุทัยธานี โดยสรุปผลได้ดังนี้ 

ส านักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม เขตกลาง (จังหวัดนครสวรรค์) มีพ้ืนที่รับผิดชอบ 11  
จังหวัด 16 ส านักงาน บริการที่ท ารายได้ 3 อันดับแรกของ ปี 2556–ปัจจุบัน คือ บริการ Internet บริการ 
Mobile My และบริการ e-Business โดยมีนโยบาย/แผนการขาย ปี 2557 คือ (1) การน าเสนอบริการ CAT 
Conference กลุ่มต ารวจ เพ่ือกระตุ้นการใช้งานให้ครบ 11 จังหวัด (ปัจจุบันท าสัญญาแล้ว 5 จังหวัด คงเหลือ        
6 จังหวัด) (2) ก าหนดกลยุทธ์และแผนการขาย/แผนปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส เพ่ือกระตุ้นยอดขายในกลุ่มลูกค้า
ภาครัฐ กลุ่มลูกค้าเอกชนและกลุ่มลูกค้ารายย่อย  
 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน/การด าเนินงาน (วิเคราะห์ตามปัจจัย 4M) 

1) Man ช่างเทคนิคมีจ านวนไม่เพียงพอ เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
แนวทางแก้ไข  ก าหนดมาตรฐาน 2 ลักษณะ คือ (1) งานติดตั้ง จ้าง Outsource และ (2) งาน 

แก้ไข/บ ารุงรักษา ช่างเทคนิคของ บมจ. กสท โทรคมนาคม  
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2) Money การจัดสรรงบประมาณด าเนินการด้านการตลาดและการด าเนินการในลักษณะโครงการไม่ 
สามารถโอนเพ่ือด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

แนวทางแก้ไข งานด้านช่างเทคนิค วางแผนโครงการโดยจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการ 
ได้ตามแผนที่ก าหนด งานด้านการตลาดและการขาย จัดงบประมาณให้สอดคล้องตามแผนของแต่ละฝ่ายขาย  

3) Material ยานพาหนะ ส าหรับการปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิคและการตลาดไม่เพียงพอ  
แนวทางแก้ไข งานด้านช่างเทคนิค จัดรถยนต์ให้เพียงพอตามจ านวนทีมช่าง งานด้านการตลาดและ 

การขาย จัดรถยนต์ส าหรับงานตลาดและงานขายทุกส านักงาน 
4) Method กฎ ระเบียบ ค าสั่ง วิธีปฏิบัติ มีการปรับเป็นระยะ แต่ยังไม่สอดคล้องหรือเอ้ืออ านวยใน 

การด าเนินธุรกิจ 
แนวทางแก้ไข น าเสนอ ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ค าสั่ง วิธีปฏิบัติงานภายในบางด้าน 

ปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการ (วิเคราะห์ตามปัจจัย 4P) 
1) Product บริการ My 3G ขาดอุปกรณ์ท่ีทันสมัย โดยเฉพาะ Smart Device ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด 

แนวทางแก้ไข จัดซื้ออุปกรณ์และท าตลาด โดยจัดโปรโมชั่นที่สอดคล้องกับการจัดซื้อ มีการวางแผน 
การท าตลาดล่วงหน้า 

2) Price ส าหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย การปรับราคาค่าบริการให้สอดคล้องกับการแข่งขันกับ ISP รายอ่ืน  
แนวทางแก้ไข จัดให้มีส่วนงานเฉพาะ ที่วิเคราะห์ตลาดในบริการที่มีมูลค่าทางการตลาดสูง เช่น   

Internet Mobile เป็นต้น 
3) Place เพ่ิมช่องทางการจัดจ าหน่ายบริการ My 3G โดยหาตัวแทนจ าหน่าย ในลักษณะนายหน้า 

ขายและการขายตรง 
แนวทางแก้ไข จัดหานายหน้า (Broker) และตัวแทนจ าหน่าย (Agent) เครื่องมือถือ ซิมการ์ด   

บัตรเติมเงิน 
4) Promotion จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเต็มรูปแบบ เช่น การโฆษณาบริการ Internet  

และ My ในลูกค้ารายย่อยทางสื่อโทรทัศน์ เป็นต้น 
แนวทางแก้ไข จัดให้มีการด าเนินการตลาดทั้งโดยส่วนกลางและส านักงานบริการลูกค้า        

บมจ. กสท โทรคมนาคม ผู้รับผิดชอบ และก าหนดแผนการโฆษณา ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
 กิจกรรม CAT สื่อสาร เรียนรู้ สู่ชุมชน ของส านักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม ปี 2557 
จ านวน 2 โครงการ คือ การส่งมอบห้อง “CAT to Learn” ตามโครงการ CAT หนึ่งจังหวัดหนึ่งห้องสมุด ณ 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และโครงการ CAT Learning Center ณ โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 
จังหวัดลพบุรี 
 จากการเยี่ยมชมดูงาน ณ ส านักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม เขตกลาง จังหวัดนครสวรรค์ 
และส านักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม จังหวัดอุทัยธานี โดยสรุปปัญหาและอุปสรรคใน การ
ด าเนินงานโดยรวมดังนี้ 
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1. ขั้นตอนกระบวนการท างานภายใน บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่ซ้ าซ้อน 
แนวทางแก้ไข : ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในกระบวนการท างาน 

2. การก าหนดเป้าหมาย KPIs รายได้จากการขายบริการต่าง ๆ สูง จนไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุ 
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ได ้

แนวทางแก้ไข : ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานทางการตลาดที่ชัดเจน 
   : ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง 

 : จัดกิจกรรมและโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจเพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เลือกใช้บริการ 
     : ลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในการเปิดให้บริการต่าง ๆ แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ 

 ประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคม ได้มอบนโยบายการด าเนินงาน โดย 
บมจ. กสท โทรคมนาคม ต้องด าเนินการดังนี้ 

1. การเสริมสร้างการด าเนินธุรกิจของ บมจ. กสท โทรคมนาคม โดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพ่ือความ 
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 

2. ธรรมาภิบาลในการด าเนินธุรกิจ ความโปรง่ใสในการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การด าเนนิธุรกิจอย่างยั่งยืน 
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