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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้ำม*ี)  
และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ พลิกโฉมการบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห ์และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน  มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ  
ที่อยู่ อำคำรบริหำรวิชำกำรรวม มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตหำดใหญ่ 
โทรศัพท์ ………074-286904….. โทรสำร ………………-…………….  เว็บไซต์ ……https://osit.psu.ac.th…… 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ)      

1. นำงรุสนี กุลวิจิตร  ต ำแหน่ง นักวิทยำศำสตร์ช ำนำญกำรพิเศษ  
มือถือ 081-2760626   อีเมล roosanee.l@psu.ac.th 

2. นำงสำวศศินำ สุนทรภักดิ์ ต ำแหน่ง นักวิชำกำรอุดมศึกษำ 
มือถือ 091-4145926   อีเมล sasina.s@psu.ac.th 

สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) ผู้บริหำรและบุคลำกรให้กำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมกำรขับเคลื่อนกิจกรรมต่ำง  ๆ และผลักดันให้กำร
ด ำเนินกำรทำงด้ำนกำรตลำดเชิงรุกลุล่วงไปได้ด้วยดี ภำยใต้กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ ตำม Plan-Do-Check-Act 
และมีกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง แม้ในสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

2) กำรท ำงำนร่วมกันเป็นทีม (Teamwork) ภำยใต้ชื่อคณะกรรมกำรด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ หรือทีม
กำรตลำด โดยกิจกรรมต่ำง ๆ ในแผนงำนกำรตลำดเชิงรุก เกิดจำกกำรระดมสมองของทีมผ่ำนกระบวนกำรออกแบบ
ควำมคิด (Design thinking) ได้แบบจ ำลองธุรกิจ/บริกำร (Business model canvas, BMC) ส่งผลให้เกิดกิจกรรม
อย่ำงต่อเนื่อง และเกิดประสิทธิภำพซ่ึงตอบโจทย์ผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงแท้จริง 

3) บุคลำกรส ำนักเครื่องมือฯ สำมำรถเป็นแบรนด์แอมบำสเดอร์ (Brand Ambassador) ของส ำนักเครื่องมือฯ ได ้
โดยมีกำรปลูกฝังให้บุคลำกรมีควำมรักในองค์กรและมีควำมพร้อมในกำรแนะน ำบริกำรส ำนักเครื่องมือฯ เป็นอย่ำงด ี

4) กำรเลือกใช้เครื่องมือต่ำง ๆ ในกำรส่งเสริมกำรตลำดและกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์กับลูกค้ำ (Customer 
relationship management, CRM) 
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ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) จ ำนวนรำยได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเทียบผลลัพธ์ 3 ปีงบประมำณ (2562 - 2564) จ ำนวนรำยได้ของ

ปีงบประมำณ 2564 เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2563 คิดเป็น 12% ซึ่งเป็นกำรสร้ำงรำยได้ที่สูงขึ้นภำยใต้สถำนกำรณ์
แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงถึงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบได้เป็นอย่ำงดี 

2) จ ำนวนลูกค้ำใหม่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยจ ำนวนลูกค้ำใหม่ ในปีงบประมำณ 2563 มีกำรเพ่ิมขึ้นถึง 45% 
จำกจ ำนวนลูกค้ำใหม่ในปีงบประมำณ 2562 และในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวนลูกค้ำใหม่เพ่ิมข้ึนถึง 4% 

3) ฐำนกำรตลำดมีกำรขยำยในวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้ำของภำคอ่ืน ๆ นอกจำกภำคใต้ โดยมีจ ำนวน
ลูกค้ำจำกภำคอ่ืน ๆ ของปีงบประมำณ 2564 เพ่ิมข้ึน 22% 

4)  สร้ำงกำรรับรู้ของกลุ่มลูกค้ำผ่ำนทำงสังคมออนไลน์ (social media) ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีงบประมำณ 
2563 มีจ ำนวนผู้ติดตำมเพจฯ เพ่ิมข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดด คิดเป็น 87% จำกปีงบประมำณ 2562 

กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 

เนื้อหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเนื้อหาและรายละเอียดให้ครอบคลุมประเด็นดังนี้   
 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล 

 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ  
แล้วน ำไปสู่กำรป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ   
1. *บทความประเภท TQM Best Practices สามารถเลือกได้ว่าจะจัดท าบทความฉบับเต็ม (Full Paper) พร้อมทั้ง] 

จัดท า Presentation Slide หรือ เลือกจัดท า Presentation Slide เท่านั้น หรือ  เลือกจัดท า Clip น าเสนอผลงาน 
ทั้งนี้หากผู้น าเสนอเลือกจัดท า Presentation Slide หรือจดัท า Clip น าเสนอผลงานเพียงอย่างเดียวนั้น ผู้น าเสนอ 
ต้องจัดท าเนื้อหาใน Presentation Slide หรือเนื้อหาใน Clip ให้ครบตามรายละเอียดของการเขียนบทความ 
ฉบับเต็ม (Full Paper) ทุกประเด็นที่ได้ก าหนดไว้  

2. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
3. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที ่www.ftqm.or.th 
4. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาท่ี ftqm@ftqm.or.th  
   ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2565 
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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : พลิกโฉมการบริหารจัดการด้วยกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบเป็นส่วนงำนสนับสนุนพันธกิจต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย ตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วยกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย ได้แก ่บริกำรทดสอบ
ทำงวิทยำศำสตร์ บริกำรซ่อมบ ำรุงและพัฒนำเครื่องมือ บริกำรใช้เครื่องมือด้วยตนเอง และบริกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
โดยกำรให้บริกำรต่ำง ๆ ได้ด ำเนินกำรภำยใต้ระบบมำตรฐำนคุณภำพห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์  ได้แก่ 
มำตรฐำน ISO 9001 ขอบเขตกำรรับรอง: บริกำรทดสอบด้วยเครื่องมือวิจัยทำงวิทยำศำสตร์ มำตรฐำน มอก. 2677-2558 
ระบบควำมปลอดภัยห้องปฏิบัติกำรเคมี (ขอบเขตที่ได้รับกำรรับรอง: ห้องปฏิบัติกำรเคมี G01 และ G06) และมำตรฐำน 
ISO/IEC 17025 ขอบเขตกำรทดสอบน้ ำดีและน้ ำเสีย รวมทั้งกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ 
(Thailand Quality Award, TQA) 

แม้ว่ำส ำนักเครื่องมือฯ มีกำรให้บริกำรในรูปแบบที่หลำกหลำย แต่ในขณะเดียวกันรำยได้ของหน่วยงำนมีแนวโน้ม
คงที่หรือบำงช่วงอำจมีแนวโน้มลดลง เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำหลักขององค์กรเป็นนักวิจัย (อำจำรย์และนักศึกษำระดับ
บัณฑิตศึกษำ) ลูกค้ำภำคเอกชน และลูกค้ำหน่วยงำนภำครัฐอ่ืน ๆ ในปัจจุบันลูกค้ำโดยเฉพำะกลุ่มนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ
ลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด ส่งผลให้หน่วยงำนต้องผลักดันกำรสร้ำงแผนกำรตลำดต่ำง ๆ ที่สอดคล้องต่อกำรให้บริกำรในภำพรวม
มำเพ่ือเพ่ิมรำยได้องค์กรให้เพียงพอต่อรำยจ่ำยที่เพ่ิมมำกขึ้นและสร้ำงกำรรับรู้ต่อกลุ่มลูกค้ำใหม่  ประกอบกับจำกกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดที่ผ่ำนมำ (เปรียบเทียบย้อนหลัง ปีงบประมำณ 2562-2564) พบว่ำ รำยได้ภำพรวมของส ำนัก
เครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบมีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงเป็นล ำดับ ถึงแม้จะได้รับผลกระทบของสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19 ที่ท ำให้ภำวะเศรษฐกิจภำพรวมของประเทศตกต่ ำ กลุ่มลูกค้ำภำคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบรำยย่อยลดลง
จำกกำรปิดกิจกำรหรือกำรชะลอกำรลงทุน อีกทั้งกำรด ำเนินกำรของส ำนักเครื่องมือฯ ที่ผ่ำนมำนั้น ยังเป็นกำรด ำเนินกำร
ที่เน้นกำรตั้งรับเป็นหลักและไม่เน้นกำรรุกเข้ำหำกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง ๆ เท่ำที่ควร และกำรมีคู่แข่งด้ำนกำรให้บริกำร
ทดสอบที่เพ่ิมขึ้นทั่วประเทศทั้งภำครัฐและภำคเอกชนท ำให้มีส่วนแบ่งทำงกำรตลำดเพ่ิมขึ้นและจ ำนวนลูกค้ำลดลง  
ดังนั้น ส ำนักเครื่องมือฯ จึงต้องปรับตัวให้ทันต่อสภำวกำรณ์ปัจจุบัน โดยน ำแผนกำรตลำดเชิงรุกมำประยุกต์ใช้ เพ่ือกระตุ้น
รำยได ้เพ่ิมจ ำนวนลูกค้ำ ตลอดจนยกระดับกำรบริหำรจัดกำร เพ่ือควำมยั่งยืนขององค์กรในอนำคต 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรชั้นน ำระดับประเทศท่ีให้บริกำรทดสอบทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ตำมมำตรฐำนสำกล 
พันธกิจ  1. ให้บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงมีมำตรฐำน 

2. กำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรฐำนสำกล   
3. มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งให้องค์กร  
4. มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม 

วัฒนธรรมองค์กร ยึดมั่นในคุณภำพกำรให้บริกำร 
ค่านิยม  OSIT ประกอบด้วย 

3O = Outstanding, Originality, Opportunity 
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6S = Service mind, Safety mind, Synergy, Social accountability, Smart, 
Standardization 

4I = Innovation, Initiative, Integrity, Improvement 
4T = Teamwork, Trust, Transparency, Truth 

ส ำนักเครื่องมือฯ ได้มีกำรน ำวงจรคุณภำพ (Quality Cycle) มำใช้โดยได้มีกำรวำงแผน (Plan) น ำไปปฏิบัติ 
(Do) ติดตำมตรวจสอบ (Check) และปรับปรุงบนพ้ืนฐำนของข้อมูลจริงอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ (Act) ตั้งแต่
ปีงบประมำณ 2562-2564 ในกำรด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรตลำดเชิงรุก โดยคณะกรรมกำรฯ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำก
ผู้บริหำรประกอบด้วยบุคลำกรทั้ง 3 ฝ่ำย และด ำเนินงำนในลักษณะทีมท ำงำนจำกฝ่ำยต่ำง ๆ (Cross Functional Team) 
ซึ่งคณะกรรมกำรฯ มีส่วนร่วมในกำรวำงแผน แก้ไข ปรับปรุงและพัฒนำงำนด้ำนกำรตลำด ตั้งแต่ปีงบประมำณ 2562 
จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลำ 3 ปี ตำมหลัก PDCA โดยมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์และบริกำรที่สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ สร้ำงควำมพึงพอใจของลูกค้ำ สร้ำงรำยได้ให้กับองค์กร สร้ำงกำรรับรู้และขยำยตลำดลูกค้ำ
ให้กว้ำงขึ้น โดยสำมำรถสรุปกระบวนกำรด ำเนินกิจกรรมกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ตำมหลัก PDCA (ปีงบประมำณ 
2562-2564) ดังภำพ 

 

1) Plan (การวางแผน) 
ผู้บริหำรระดับสูง คณะกรรมกำรด้ำนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ตลอดจนบุคลำกร หำรือร่วมกัน เพ่ือจัดท ำ

โครงกำรและแผนกำรด ำเนินงำน โดยยังคงใช้กิจกรรมที่มีประสิทธิภำพ และมีกำรเพ่ิมกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของลูกค้ำ แนวโน้มกำรตลำดในปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ 5 ปี ส ำนักเครื่องมือฯ (พ.ศ. 
2564-2568) 

 
 

 ผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
ตลอดจนบุคลากร หารือร่วมกัน  

 จัดท าโครงการและแผนการด าเนินงานประจ าปี 

 วิเคราะห์กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และเพิ่มกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกบั
ความต้องการของลูกค้า แนวโน้มการตลาดในปัจจุบัน และสอดคล้องกบั
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ส านักเครื่องมือฯ (พ.ศ. 2564-2568)  สร้างช่องการส่ือสารทางการตลาดใหม่ ได้แก่ การจัดท าส่ือวิดีโอ

ในรูปแบบไวรัลคลิป (Viral clip) และ Facebook Live 

 ปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมสร้างความสะดวกต่อลูกค้า 

 ประชุมทีมการตลาด 1 คร้ัง/เดือน 

 พัฒนารูปแบบกิจกรรมการตลาดเชิงรุกเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

 มีการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าในการใช้บริการทดสอบ สถิติการด าเนินงาน
การตลาดเชิงรุกที่ผ่านมา เพ่ือน ามาเป็นแนวทางการวางแผนการตลาด 

 พัฒนาเว็บไซต์ส านักเคร่ืองมือฯ ให้มีรูปแบบน่าสนใจและง่ายต่อการเข้าถึง 
ตลอดจนง่ายต่อการเข้าใช้บริการมากย่ิงข้ึน  

 เพ่ิมเมนูภาษาต่างประเทศที่เว็บไซตส์ านักเคร่ืองมอืฯ ได้แก่ เมนูภาษาอังกฤษ 
และเมนูภาษาจีน เพ่ือตอบโจทย์การมุ่งขยายตลาดในวงกว้าง 

 สรุปและประเมินผลการด าเนินงานเข้าสู่ที่ประชุมทีมการตลาด และ
รายงานผู้บริหารเป็นลายลักษณ์อักษร 

 ประเมินผลความพึงพอใจ/ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 ส่ือสารกับลูกค้าผ่าน Social Media ได้แก่ Line official,  

เพจ Facebook ส านักเคร่ืองมือฯ 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด น ามาพิจารณาควบคู่การด าเนินกิจกรรม 

 จัดท าข้อมูลฉากทัศน์ (Foresight scenario)  

 น ากิจกรรม Business Model Canvas (BMC) มาปรับใช้ 

 ส่งเสริมให้บุคลากรส านักเคร่ืองมือฯ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาด 
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2) Do (การปฏิบัติ) 
จำกกำรวำงแผนฯ น ำมำสู่กำรน ำเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้ำในปัจจุบันมำประยุกต์ใช้ โดยใน

ปีงบประมำณ 2562 เริ่มกำรน ำระบบ Line official เป็นสื่อกลำงในกำรสื่อสำรกับลูกค้ำ และเริ่มต้นกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรผ่ำนเพจFacebook ส ำนักเครื่องมือฯ อีกทั้งริเริ่มกำรจัดกิจกรรมกำรตลำด โดยสมำชิกในทีมเดินทำงไปพบ
ลูกค้ำกลุ่มโรงงำน เพ่ือแนะน ำตัวต่อลูกค้ำ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมกำรตลำดผ่ำนกำรเดินทำงไปออกบูธนิทรรศกำร (Event) 
ตำมงำนแสดงนิทรรศกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีถัดมำ กำรสื่อสำร/ประชำสัมพันธ์กับลูกค้ำผ่ำนระบบ Line official 
และเพจ Facebook ยังถูกน ำมำใช้เป็นช่องทำงหลักในกำรติดต่อ/สื่อสำรกับลูกค้ำจนถึงปัจจุบัน และยังคงมีกำรเดินทำง
ไปออกบูธนิทรรศกำร (Event) ตำมโอกำสที่เหมำะสม อีกทั้งในปีงบประมำณ 2563 ได้เริ่มกำรบูรณำกำรกิจกรรม
ร่วมกับคณะท ำงำนด้ำนอ่ืน ๆ ได้แก่ คณะท ำงำน KM ในกำรส่งเสริมให้บุคลำกรร่วมออกแบบและจัดท ำผลงำน KM 
ผ่ำนรูปแบบโปสเตอร์ประชำสัมพันธ์เพ่ือใช้สื่อสำรและเผยแพร่บริกำรผ่ำนเพจ Facebook ส ำนักเครื่องมือฯ อีกทั้ง 
ส ำนักเครื่องมือฯ ผลักดันกิจกรรมกำรสร้ำง Branding “OSIT PSU” โดยจัดท ำตรำสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ที่จดจ ำง่ำย 
เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และใช้สื่อสำรองค์กรทั้งต่อบุคลำกรภำยในและลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำรภำยนอก นอกจำกนี้ยังเพ่ิมกำร
ติดตำม/วิเครำะห์ผลกำรด ำเนินกำร/ปัญหำ/อุปสรรคในกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผน ผ่ำนกำรประชุมทีมกำรตลำด 
1 ครั้ง/เดือน โดยมีบุคลำกรในทีมเสนอแนะและร่วมระดมสมองในกำรวำงแผนน ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง  ต่อมำใน
ปีงบประมำณ 2564 เริ่มน ำกิจกรรม Business Model Canvas (BMC) มำปรับใช้เพื่อออกแบบโปรโมชั่นต่ำง ๆ และให้
บุคลำกรส ำนักเครื่องมือฯ มีส่วนร่วมในกำรคิด/วำงแผนกิจกรรมภำยใต้แผน BMC อีกทั้งยังส่งเสริมให้บุคลำกรมีส่วนร่วม
ในกำรเผยแพร่ข่ำวสำรผ่ำนสื่อออนไลน์ (Social Media) และสร้ำงช่องกำรสื่อสำรทำงกำรตลำดใหม่ ๆ ได้แก่ กำรจัดท ำ
สื่อวิดีโอในรูปแบบไวรัลคลิป (Viral clip) และ Facebook Live ตลอดจนมีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยยึดควำมสะดวก
ต่อลูกค้ำเป็นส ำคัญ 

 
3) Check (การตรวจสอบ) 

กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นจำกกำรสังเกต รับฟังเสียงสะท้อนจำกลูกค้ำ 
หรือสอบถำมทั้งทำงตรงและทำงอ้อม ได้น ำมำสรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเข้ำสู่ที่ประชุมทีมกำรตลำด และ
รำยงำนผู้บริหำรเป็นลำยลักษณ์อักษร รวมไปถึงกำรประเมินผลควำมพึงพอใจ/ควำมคำดหวังของผู้ใช้บริกำรในทุกสิ้น
ปีงบประมำณ 

 
4) Act (การด าเนินงานให้เหมาะสม) 

น ำข้อมูลจำกข้อเสนอแนะของผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/
ควำมคำดหวังของลูกค้ำ/ผู้ใช้บริกำรประจ ำปีมำด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำรูปแบบกิจกรรมกำรตลำดเชิงรุกให้บรรลุ
จุดมุ่งหมำย และปีงบประมำณ 2563 ได้มีกำรพัฒนำเว็บไซต์ส ำนักเครื่องมือฯ ให้มีรูปแบบน่ำสนใจและง่ำยต่อกำร
เข้ำถึง ตลอดจนง่ำยต่อกำรเข้ำใช้บริกำรมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนั้นยังเพ่ิมเมนูภำษำต่ำงประเทศที่เว็บไซต์ส ำนักเครื่องมือฯ 
ได้แก่ เมนูภำษำอังกฤษ และเมนูภำษำจีน เพ่ือตอบโจทย์กำรมุ่งขยำยตลำดในวงกว้ำง ก้ำวไปสู่ควำมเป็นสำกล และ
มุ่งเน้นกำรวิเครำะห์กลุ่มลูกค้ำในกำรใช้บริกำรทดสอบ สถิติกำรด ำเนินงำนกำรตลำดเชิงรุกท่ีผ่ำนมำ เพ่ือน ำมำเป็นแนว
ทำงกำรวำงแผนกำรตลำดต่อไป 
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บทสรุป 
 จำกผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรตลำดเชิงรุกในปีงบประมำณ 2562 -2564 ของคณะกรรมกำรด้ำนกำรตลำด
และประชำสัมพันธ์ ส ำนักเครื่องมือวิทยำศำสตร์และกำรทดสอบ ภำยใต้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรตลำดเชิงรุกอย่ำงเป็นระบบ 
โดยอำศัยหลัก Plan-Do-Check-Act (PDCA) อย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ เพ่ือผลักดันองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ท ำให้มีผลกำรด ำเนินกำรที่ดีดังนี้ 

1) จ ำนวนรำยได้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยเทียบผลลัพธ์ 3 ปีงบประมำณ (2562 - 2564) จ ำนวนรำยได้ของ
ปีงบประมำณ 2564 เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ 2563 คิดเป็น 12% ซึ่งเป็นกำรสร้ำงรำยได้ที่สูงขึ้นภำยใต้
สถำนกำรณ์แพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แสดงถึงกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีระบบได้เป็นอย่ำงดี 

2) จ ำนวนลูกค้ำใหม่เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยจ ำนวนลูกค้ำใหม่ ในปีงบประมำณ 2563 มีกำรเพ่ิมขึ้นถึง 45% 
จำกจ ำนวนลูกค้ำใหม่ในปีงบประมำณ 2562 และในปีงบประมำณ 2564 จ ำนวนลูกค้ำใหม่เพ่ิมข้ึนถึง 4% 

3) ฐำนกำรตลำดมีกำรขยำยในวงกว้ำงอย่ำงต่อเนื่องในกลุ่มลูกค้ำของภำคอ่ืน ๆ นอกจำกภำคใต้ โดยมีจ ำนวน
ลูกค้ำจำกภำคอ่ืน ๆ ของปีงบประมำณ 2564 เพ่ิมข้ึน 22% 

4)  สร้ำงกำรรับรู้ของกลุ่มลูกค้ำผ่ำนทำงสังคมออนไลน์ (social media) ได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยในปีงบประมำณ 2563 
มีจ ำนวนผู้ติดตำมเพจฯ เพ่ิมข้ึนอย่ำงก้ำวกระโดดจำกปีงบประมำณ 2562 คิดเป็น 87%  
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