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บทคดัย่อ 
 
 การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง เรือ่ง การศกึษาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิาร และกลยุทธก์ารตลาดในธุรกจิบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที:่ กรณีศกึษาบรกิารโทรศพัท ์
เคลื่อนทีร่ะบบรายเดอืนของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มทร ู
โมบาย บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) น้ี มวีตัถุประสงค ์ คอื 1) เพื่อศกึษาวเิคราะห์
ปจัจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) เพื่อศึกษา
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบ
ระบบชาํระค่าบรกิารรายเดอืน 3) เพื่อศกึษาและกําหนดกลยุทธร์ะดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ 
ระดบัหน้าทีใ่นธุรกจิการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และไดอ้อกแบบการวจิยัโดยใชก้ารวเิคราะห์
ขอ้มูลเชงิพรรณนา (Descriptive Method) โดยใชว้ธิกีารศกึษาขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary 
Data) และขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) จากนัน้จงึนําขอ้มลูทัง้สองมาทําการวเิคราะหโ์ดยใช้
ทฤษฎีกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) ในการสรุป
ประมวลผลโดยใชเ้ครือ่งมอืต่าง ๆ ในการวเิคราะหป์ระมวลผล สามารถสรปุเลอืกกลยทุธไ์ดด้งัน้ี 
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กลยุทธร์ะดบัองคก์ร เลอืกกลยุทธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) เน่ืองจากบรษิทั โท
เทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ยงัมโีอกาสและศกัยภาพในการเตบิโต อกีทัง้มตีรา
สนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง และไดร้บัการยอมรบัจากผูบ้รโิภคเป็นจํานวนมาก จงึมุ่งไปทีก่ารขยายตลาด
ลกูคา้กลุ่มเดมิทีม่อียู ่ดว้ยการพฒันาสนิคา้และบรกิารอยา่งต่อเน่ืองตามความตอ้งการของลูกคา้ 
และมุ่งเน้นไปยงัตลาดลูกคา้กลุ่มใหม่ที่มคีู่แข่งน้อยราย เพื่อเพิม่รายได ้ผลกําไร และส่วนแบ่ง
ทางการตลาด 

กลยทุธร์ะดบัหน่วยธรุกิจ เลอืกกลยุทธค์วามแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อ
สรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้และบรกิารของบรษิทั ทีมุ่ง่เน้นใหบ้รษิทัมคีวามไดเ้ปรยีบในการ
แข่งขนัในธุรกจิใหบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และใหค้วามสําคญักบัความพงึพอใจของ
ลกูคา้ทัง้ในดา้นสนิคา้และบรกิารทีด่ ี

กลยุทธ์ระดับหน้าท่ี เลือกกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
(Service Marketing Mix: 7P’s) เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปญัหาระยะยาว เพื่อเพิม่ส่วนแบ่งทาง
การตลาด เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั และเพือ่สรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และเพื่อเป็น
การสือ่ใหล้กูคา้รบัทราบถงึคุณภาพของสนิคา้และบรกิารทีด่ ีเพื่อเป็นทางเลอืกหน่ึงของลูกคา้ใน
การตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 
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 ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่ คุณยาย และญาตพิีน้่องทุกคน ทีใ่หก้ารสนบัสนุนการศกึษา
ต่อระดบัปรญิญาโท และเป็นกาํลงัใจตลอดระยะเวลาในการทาํการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองฉบบัน้ี 
จนประสบผลสาํเรจ็ตามวตัถุประสงค ์
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 สุดท้ายน้ี ผู้จ ัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองฉบับน้ี จะเป็น
ประโยชน์สาํหรบัทา่นทีส่นใจ เพือ่นําไปใชใ้นการประกอบความรูใ้นอนาคตต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1   องคก์รและลกัษณะธรุกิจขององคก์ร 
 
ตารางที ่1 แสดงขอ้มลูบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ช่ือบริษทั บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือย่อ ดแีทค 

เลขทะเบียนบริษทั 107538000037 

ประกอบธรุกิจ 
ดาํเนินธุรกจิใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นระบบยา่นความถี ่800 เมกะเฮริต์ซ,์ 
ยา่นความถี ่1800 เมกะเฮริต์ซ ์และย่านความถี ่2.1 กกิะเฮริต์ซ ์

ทนุจดทะเบียน 4,744,161,260 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,372,080,630 หุน้ (มลูคา่หุน้ละ 2 บาท) 

ทนุท่ีชาํระเตม็มูลค่า 4,735,632,000 บาท ประกอบดว้ยหุน้สามญั 2,367,811,000 หุน้ (มลูคา่หุน้ละ 2 บาท) 

ท่ีตัง้สาํนักงานใหญ่ 
เลขที ่319 อาคารจตุัรสัจามจรุ ีชัน้ 22-41 ถนนพญาไท แขวงปทุมวนั เขตปทุมวนั  
กรงุเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท ์ (66 2) 202 8000 

โทรสาร (66 2) 202 8929 

เวบ็ไซต ์ www.dtac.co.th 

ทีม่า: บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน), 2555 
 
ประวติัความเป็นมา 
 
 บรษิทัจดทะเบยีนจดัตัง้เป็นบรษิทัจํากดั ในเดอืนสงิหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล 
ซึง่ปจัจุบนัอยู่ภายใตช้ื่อทางการคา้ “ดแีทค” เพื่อประกอบธุรกจิใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดย
ไดเ้ริม่ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นย่านความถี่ 800 เมกะเฮริตซ ์และ 1800 เมกะเฮริตซ ์
ภายใตส้ญัญาสมัปทานซึง่อยู่ในรปูแบบ สรา้ง-โอน-ดําเนินงาน (Built-Transfer-Operate) จาก 
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั มหาชน (เดมิคอืการสือ่สารแหง่ประเทศไทย) 
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ตารางที ่2 แสดงเหตุการณ์สาํคญัทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงและพฒันาการของบรษิทั 
ปี พ.ศ. เดือน เหตกุารณ์สาํคญั 

2533 พฤศจกิายน - บรษิทัไดเ้ขา้ทําสญัญารว่มการงานกบั กสท. เพือ่ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยมสีว่น
แบ่งรายได้ตามสัญญาร่วมการงานประเภท “สร้าง-โอน-ดําเนินงาน (Build-Transfer-
Operate)” 

2537 กุมภาพนัธ ์ - บรษิัทได้เขา้ทําสญัญาเชื่อมโยงโครงข่ายกบับรษิทั ทโีอที จํากดั (มหาชน) (เดิมคือ 
องคก์ารโทรศพัทแ์หง่ประเทศไทย) 

2538 

กุมภาพนัธ ์ - บรษิทัไดจ้ดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั 

ตุลาคม - เสนอขายหุน้ต่อประชาชนทัว่ไป คดิเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 13 ของทุนชําระแล้ว 
และนําหุน้ของบรษิทัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยส์งิคโปร ์

พฤศจกิายน - บริษัทออกหุ้นใหม่จํานวน 42.8 ล้านหุ้นให้แก่ทีโอที และทีโอทีตกลงให้ส่วนลดค่า
เชือ่มโยงโครงขา่ยแก่บรษิทั 

2539 พฤศจกิายน - กสท. ตกลงขยายระยะเวลาการดําเนินการภายใต้สญัญาร่วมการงาน ส่งผลใหส้ญัญา
รว่มการงานสิน้สดุในปี 2561 

2542 กรกฎาคม - บรษิทัเปิดใหบ้รกิารในระบบเตมิเงนิ ภายใตช้ือ่บรกิาร “Prompt” 

2543 

พฤษภาคม - บรษิทั ยไูนเตด็ คอมมนิูเกชัน่ อนิดสัตร ีจาํกดั (มหาชน) ขายหุน้ของบรษิทัจาํนวน 5.5 
ลา้นหุน้ใหแ้ก่ บรษิทั เทเลนอร ์เอเชยี พทีอี ี

สงิหาคม - บรษิทัขายหุน้ใหมเ่พิม่ทุนจาํนวน 48.5 ลา้นหุน้ใหแ้ก่เทเลนอร ์เป็นผลใหเ้ทเลนอรถ์อืหุน้ 
คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 29.94 ของทุนชาํระแลว้ของบรษิทั 

2544 

มนีาคม - บรษิทัเริม่ใชช้ื่อทางการคา้ “ดแีทค” และนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ในวธิกีาร
ดาํเนินธุรกจิการตลาดของบรษิทั 

เมษายน - ทโีอทตีกลงจะแก้ไขวธิกีารคํานวณค่าเชื่อมโยงโครงขา่ยสาํหรบับรกิารในระบบเตมิเงนิ
จาก 200 บาทต่อเลขหมายต่อเดอืน เป็นรอ้ยละ 18 ของมลูคา่บตัรเตมิเงนิทีข่ายได ้

พฤศจกิายน - บรษิทัเริม่ใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นโครงขา่ย GPRS 

2545 

เมษายน - บรษิทัปลดลอ็ก IMEI Codes ซึง่ทาํใหลู้กคา้สามารถนําเครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนทีทุ่กชนิด
มาใชบ้นโครงขา่ยของบรษิทัได ้

พฤษภาคม - บรษิทัหยุดดําเนินธุรกจิการจดัจาํหน่ายเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละอุปกรณ์เสรมิ โดย
โอนธุรกจิดงักล่าวใหแ้ก่ยดู ีซึง่เป็นบรษิทัทีบ่รษิทัและยคูอมถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 25 และ 
75 ตามลาํดบั (ปจัจบุนัยคูอมไดโ้อนสทิธปิระโยชน์ทัง้หมดให ้เบญจจนิดา โฮลดิง้แลว้) 

2546 

มกราคม - ภาษสีรรพสามติมผีลบงัคบัใช ้

ตุลาคม - บรษิทัไดร้บัรางวลั “Disclosure Report Award 2003” จากสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2547 ธนัวาคม - บรษิทัไดร้บัรางวลั “Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award” จากการจดั
อนัดบัของ Deloitte 

2548 มถุินายน - ทโีอทตีกลงใหบ้รษิทัดาํเนินการลดทุน โดยลดจาํนวนหุน้ทีท่โีอทถีอือยู่จาํนวน 16.4 ลา้น
หุน้ 
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ตารางที ่2 แสดงเหตุการณ์สาํคญัทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงและพฒันาการของบรษิทั (ต่อ) 
ปี พ.ศ. เดือน เหตกุารณ์สาํคญั 

2549 

มถุินายน - บรษิทัไดร้บัรางวลั “Mobile Operator of the Year 2006” ของประเทศไทยในฐานะเป็น
ผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่อดเยีย่มจากนิตยสาร Asian Mobile News 

สงิหาคม - บรษิทัเสรจ็สิน้กระบวนการลดทุนโดยลดจาํนวนหุน้ทีท่โีอทถีอือยูจ่าํนวน 16.4 ลา้นหุน้ 
- กทช. อนุมตัอิตัราและหลกัการเชื่อมต่อโครงขา่ยเพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถเริม่ต้น
เจรจาอตัราคา่เชือ่มโยงทีจ่ะใชร้ะหวา่งกนัได ้

กนัยายน - บรษิทัเริม่ใชเ้ลขหมาย 10 หลกั สาํหรบัเลขหมายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยใช ้08 แทน 0 
นําหน้าเลขหมายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

พฤศจกิายน - บรษิทัเขา้ทาํ สญัญาขอ้ตกลงคา่เชือ่มต่อโครงขา่ยระหวา่งกนักบัทรมูฟูและเอไอเอส 

ธนัวาคม - บรษิทัเขา้ทาํ สญัญาขอ้ตกลงคา่เชือ่มต่อโครงขา่ยระหวา่งกนักบัทรปิเป้ิลท ีบรอดแบนด ์

2550 

มถุินายน - บรษิทันําหุน้เพิม่ทุนเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก จาํนวน 
82 ลา้นหุน้ ซึง่ดแีทคเป็นบรษิทัแรกในประเทศไทยทีม่หีุน้ซื้อขายอยู่ใน 2 ตลาด (dual 
listing) คอืตลาดหุน้ไทยและสงิคโปร ์
- บรษิทัไดร้บัรางวลั “Mobile Operator of the Year” ของประเทศไทยในฐานะเป็นผู้
ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีย่อดเยีย่ม จากนิตยสาร Asian Mobile News 

สงิหาคม - บรษิทัไดร้บัรางวลัพระราชทาน Thailand Corporate Excellence ประเภทความเป็นเลศิ
ดา้นการตลาด จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย และสถาบนับณัฑติ
บรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ตุลาคม - บรษิทัปรบัภาพลกัษณ์แบรนดด์แีทค โดยเน้นการสรา้งความรูส้กึทีด่ใีหแ้ก่ลูกคา้ (feel 
goood) 

2551 

มกราคม - บรษิทัลงทุนในเพยส์บาย ซึง่เป็นบรษิทัใหบ้รกิารระบบชาํระเงนิออนไลน์ 
- บรษิทัรว่มกบั กสท. ทดลองใหบ้รกิาร 3G บนคลื่นความถี ่850 เมกะเฮริตซ ์ทีส่ถานีฐาน
จ.มหาสารคาม 

มนีาคม - บรษิทัร่วมกบัธนาคารกสกิรไทย เปิดตวั “ATM SIM” บรกิารธุรกรรมทางการเงนิบน 
มอืถอืครัง้แรกของไทย 

พฤศจกิายน - ATM SIM ไดร้บัรางวลั the Best Mobile Service จาก Asia Mobile Award 2008 ซึง่จดั
ขึน้โดย GSMA’s Mobile Congress 

2552 

มกราคม - ATM SIM ไดร้บัรางวลั Project of the Year จากงาน Thailand ICT Excellence 
Awards 2008 
- โครงการ *1677 บรกิารทางด่วนขอ้มลูการเกษตรไดร้บัรางวลัการขบัเคลื่อนธุรกจิดว้ย
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารดเีด่นแห่งปี (Business Enabler) จากงาน Thailand 
ICT Excellence Awards 2008 

มนีาคม - บรษิทัและโวดาโฟนร่วมลงนามสญัญาเอ็กซ์คลูซีฟสร้างยุทธศาสตร์พนัธมติรพฒันา
บรกิารรว่มกนั 

มถุินายน - ATM SIM ไดร้บัรางวลั “Most Innovative Application of the Year” จากงาน “2009 
Frost & Sullivan Asia Pacific ICT Awards” 

กรกฎาคม - บรษิทัยา้ยสาํนกังานใหญ่จากอาคารชยั ไปยงัอาคารจตุัรสัจามจรุ ีถนนพญาไท 
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ตารางที ่2 แสดงเหตุการณ์สาํคญัทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงและพฒันาการของบรษิทั (ต่อ) 
ปี พ.ศ. เดือน เหตกุารณ์สาํคญั 

2552 

สงิหาคม - บรษิทัเปิดทดลองใหบ้รกิาร โมบายลอ์นิเทอรเ์น็ตบน 3G โดยใชเ้ทคโนโลย ี HSPA บน
ยา่นความถี ่850 เมกะเฮริตซ ์มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารครอบคลุมใจกลางกรงุเทพฯ 

พฤศจกิายน - บรษิทัเปิดตวั “dSmart” ซึง่เป็นระบบควบคุมดแูลระบบโครงขา่ยและการบรกิารลูกคา้
จากจดุเดยีวแบบครบวงจร เพือ่เพิม่ศกัยภาพการดแูลลกูคา้ใหเ้กดิความพอใจสงูสดุ 
- โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม บรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นดา้น CSR 
จากงาน SET Awards 2009 

ธนัวาคม - บรษิทัเปิดใหบ้รกิาร BlackBerry ในประเทศไทย พรอ้มทัง้เปิดตวัโทรศพัท ์ BlackBerry 
รุน่ต่าง ๆ รวมทัง้รุน่พเิศษสขีาว 

2553 

มนีาคม - ดแีทค อนิเทอรเ์น็ต ไดร้บัรางวลั “สุดยอดนวตักรรมทางเทคโนโลย”ี (Commart 
Innovation Awards 2010) 
- บรษิทัเปิดตวัเป็นผูจ้าํหน่ายโทรศพัท ์iPhone ในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ 

กรกฎาคม - บรษิทัเขา้ทาํ สญัญาขอ้ตกลงคา่เชือ่มต่อโครงขา่ยระหวา่งกนักบั กสท./ฮทัช ์
- บรษิทัจาํหน่ายไมโครซมิ (Micro SIM) ซึง่เป็นซมิขนาดเลก็สาํหรบัอุปกรณ์ไอทรีุน่ใหม่ๆ  

พฤศจกิายน - บรษิทัประกาศจา่ยเงนิปนัผลพเิศษแก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้แรกนอกเหนือจากการจา่ยเงนิปนั
ผลปกตปิระจาํปี 
- บรษิทัไดร้บัรางวลั “สุดยอดแบรนดแ์ห่งปี” สาขา Mobile Operator ในพธิมีอบรางวลั 

Excellent Brand Survey Awards 2010 จากนิตยสาร HWM Thailand 
ธนัวาคม - บรษิทัร่วมกบัผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่กี 4 ราย เปิดทดลองใหบ้รกิารเปลีย่น

เครอืขา่ยใชเ้บอรเ์ดมิ หรอืบรกิาร MNP 
- พรบ.องค์กรจดัสรรคลื่นความถีฯ่ พ.ศ. 2553 มผีลบงัคบัใช ้ ซึง่จะนําไปสู่การจดัตัง้
หน่วยงานกาํกบัดแูลใหม ่

2554 

สงิหาคม - บรษิทัใหบ้รกิาร 3G HSPA บนคลื่น 850 เมกะเฮริตซ ์

กนัยายน - บรษิทัเปิดตวัเป็นผูจ้าํหน่าย iPad ในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ 

ตุลาคม - คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ไดร้บัการโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้อยา่งเป็นทางการ 
- บรษิทัไดร้บัรางวลั “Hall of Fame: A Decade of Excellence 2001-2010” ในฐานะหนึ่ง
ในสบิองคก์รธุรกจิชัน้นําของประเทศไทยทีม่กีารบรหิารจดัการเป็นเลศิมาตลอดหน่ึงทศวรรษ 
จากการเก็บขอ้มูลโดยสมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกบัสถาบนั
บณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ธนัวาคม - บรษิทัประกาศจา่ยเงนิปนัผลพเิศษ เพือ่ปรบัโครงสรา้งทางการเงนิ 
- โครงการทาํดทีุกวนัจากดแีทค ไดร้บัรางวลัยอดเยีย่ม บรษิทัจดทะเบยีนดเีด่นดา้น CSR 
จากงาน SET Awards 2011 เป็นปีที ่3 ตดิต่อกนั 

2555 

มนีาคม - บรษิทัเปิดใหบ้รกิาร WiFi ภายใตแ้นวคดิ “เดนิเล่นสนุก ทัว่ศูนยก์ารคา้” ณ ศูนยก์ารคา้
ทัว่กรงุเทพมหานครและบนสถานีรถไฟฟ้า BTS 

กรกฎาคม - บรษิทัประกาศนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหม่ ซึง่จะจ่ายในระดบัทีไ่ม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 80 
ของกําไรสุทธขิองบรษิทั ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสถานะทางการเงนิของบรษิทัและโครงการประกอบ
ธุรกจิของบรษิทัในอนาคต ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะจา่ยเงนิปนัผลทุกไตรมาส 
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ตารางที ่2 แสดงเหตุการณ์สาํคญัทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงและพฒันาการของบรษิทั (ต่อ) 
ปี พ.ศ. เดือน เหตกุารณ์สาํคญั 

2555 

สงิหาคม - บรษิทัไดร้บัรางวลัรษัฏากรพพิฒัน์ ประจาํปี 2554 ซึง่จดัขึน้โดยกรมสรรพากรเพื่อเชดิชู
เกยีรตผิูเ้สยีภาษคีุณภาพ 

กนัยายน - บรษิทัไดร้บัรางวลัผูบ้รหิารระดบัสูงทีส่่งเสรมินักลงทุนสมัพนัธ์ทีด่ทีีสุ่ดและนโยบายปนั
ผลทีม่คีวามต่อเน่ืองมากทีสุ่ด จาก อลัฟา เซาท ์อสีต ์เอเชยี ซึง่เป็นนิตยสารทีม่ชีื่อเสยีงดา้น
การลงทุนสถาบนั 

ตุลาคม - บจก. ดแีทค เนทเวอรค์ เขา้รว่มการประมลูคลื่นความถี ่IMT ย่าน 2.1 กกิะเฮริตซ ์ซึง่จดั
โดย กสทช. และเป็นผูช้นะการประมลูคลื่นความถีด่งักล่าวจาํนวน 2x15 เมกะเฮริตซ ์
- บรษิทัเปิดใหบ้รกิาร dtac Deezer บรกิารดจิติอลมวิสคิสตรมีมิง่รปูแบบใหมค่รัง้แรกใน
เอเชยีทีใ่หล้กูคา้ฟงัเพลงแบบไรข้ดีจาํกดักวา่ 18 ลา้นเพลงทัว่โลก 

ธนัวาคม - บจก. ดแีทค เนทเวอรค์ ไดร้บัใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี ่ IMT ย่าน 2.1 กกิะเฮริตซ ์
และใบอนุญาตใหป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมแบบทีส่ามจาก กสทช. 
- บรษิทัดาํเนินการยกระดบัเครอืขา่ย 2G ทัง้หมดทัว่ประเทศแลว้เสรจ็ รวมถงึการตดิตัง้
ฐานของ 3G 850 เมกะเฮริต์ซ ์ครอบคลุมทุกจงัหวดัหลกัทัว่ประเทศ 

ทีม่า: บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน), 2555 
 
ภาพรวมขององคก์ร 
         
 บรษิัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อเดือน สงิหาคม 
2532 เพือ่ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นระบบ 800MHz และ 1800MHz โดยไดร้บัสมัปทานจาก
บรษิทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที ่6 กนัยายน 2550 บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 
4,744,161,260 บาท เป็นทุนชําระแลว้ 4,735,622,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจํานวน 
2,367,811,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 2 บาท 
 ดว้ยวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยใหก้า้วหน้า รฐับาลมี
นโยบายอนุญาตให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนมีส่วนร่วม ในการให้บริการ ภายใต้สัญญา
สมัปทานซึง่อยู่ในรปูแบบ สรา้ง-โอน-ดําเนินการ หรอื Built-Transfer-Operate (BTO) จาก
รฐัวสิาหกจิ 2 ราย ซึง่ในปจัจุบนัไดแ้ปรสภาพกจิการ เป็นบรษิทัจาํกดัมหาชน คอื บรษิทั ทโีอท ี
จาํกดั มหาชน (ทโีอท)ี (ชื่อเดมิ คอื บรษิทั ทศท คอรป์อเรชัน่ จาํกดั มหาชน (ทศท.) และบรษิทั 
กสท โทรคมนาคม จาํกดั มหาชน (กสท.) 
 ภายใตส้ญัญา BTO ผูป้ระกอบการเอกชนในฐานะผูไ้ดร้บัสมัปทานจะดําเนินการสรา้ง
เครอืขา่ยและโอนสนิทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเครอืขา่ยใหแ้ก่ ผูใ้หส้มัปทาน และผูป้ระกอบการมสีทิธิ ์
ใช้เครือข่ายดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลาที่ระบุในสัญญาสัมปทานและมีสิทธิ ์
ใหบ้รกิารแก่ ประชาชนโดยตอ้งแบ่งส่วนแบ่งรายไดใ้หก้บัผูใ้หส้มัปทาน (ในกรณีของดแีทค คอื 
กสท.) เพือ่เป็นการแลกเปลีย่นกบัสทิธิใ์นการใชค้ลื่นความถี ่
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คณะผูบ้ริหาร 
 
คณะผูบ้รหิารประกอบไปดว้ยกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น ซึง่ปจัจุบนัคณะผูบ้รหิารมดีงัน้ี 
 

กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 

 
นาย จอน เอ็ดดี ้อบัดลุลาห ์
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 

รองประธานและเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

 
นายคาลติ ชซีารท์ 

รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กลุม่เทคโนโลย ี

 
นายเพ็ตเตอร ์เฟอรเ์บริก์ 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กลุม่การเงนิและบญัช ี

 
นายซกิวารท์ โวส เอรคิเซน 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

กลุม่การตลาด 
 

 
นางสาวสรณัยา แสงหริญั 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

กลุม่กลยทุธ ์

 
นายดามพ ์สคุนธทรพัย ์
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

กลุม่กจิการองคก์ร 

 
นางสาวทพิยรตัน ์แกว้ศรงีาม 
รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

กลุม่ People 
 

 
นายชยัยศ จริบวรกลุ 

รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
กลุม่ลกูคา้ 

 

ภาพที ่1 คณะผูบ้รหิารบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ทีม่า: www.dtac.co.th, 2556 
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โครงสร้างกลุ่มบริษทั 
 
โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในเครอืบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 

 
ภาพที่ 2 โครงสร้างของกลุ่มบริษัทในเครือบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด 
(มหาชน) 
ทีม่า: บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน), 2555 
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เป้าหมายการดาํเนินธรุกิจ 
 
 นอกเหนือจากการรกัษาตําแหน่งหน่ึงในผูนํ้าของตลาดผูใ้หบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่น
ประเทศไทยแลว้ บรษิทัมเีป้าหมายหลกัในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัดงัต่อไปน้ี 

1. เพิม่มลูคา่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัโดยการเพิม่ความสามารถในการทาํกาํไร 
2. รกัษาและเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งดา้นการบรกิาร ช่องทางการจดัจําหน่าย การจดั

กลยทุธต์ามกลุ่มลกูคา้ เครอืขา่ยชอ่งสญัญาณ และความรวดเรว็ในการสง่ขอ้มลู 
3. นําเสนอนวตักรรมใหม่ด้านการบริการอย่างต่อเน่ืองด้วยความหลากหลายและมี

คุณภาพเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและวถิชีวีติของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละกลุ่ม 
4. เสรมิสรา้งคุณภาพของการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้และบรกิารหลงัการขาย 
5. พฒันาบุคลากรและองคก์รเพือ่ประสทิธภิาพสงูสดุดว้ยหลกัพงึปฏบิตัแิละจรรยาบรรณ

ทีด่ ี
        เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการดําเนินธุรกจิเหล่าน้ี บรษิทัไดป้รบัใชก้ลยุทธ์ต่าง ๆ และจะทํา
การปรบัเปลีย่นเพือ่ความเหมาะสมโดยกระบวนการตรวจสอบและทบทวนอยา่งสมํ่าเสมอเพือ่ให้
บรษิทัสามารถปรบัตวัเขา้กบัสภาพแวดล้อมของการแข่งขนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงรวมถงึปจัจยั
ภายนอกดา้นอื่น ๆ ได ้
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ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 
 1. การใหบ้รกิารโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 2. การจาํหน่ายเครือ่งโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ละชุดหมายเลข 
 

 
ภาพที ่3 จาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร และรายไดร้วมปี 2555 ของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) 
ทีม่า: บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน), 2555 
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ผลิตภณัฑแ์ละบริการของ DTAC 
 
1. บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบรายเดือน (Postpaid) 
 “ใชส้บาย จ่ายรายเดอืน” คอื ลกัษณะเด่นของบรกิารในระบบรายเดอืนทีบ่รษิทัใหบ้รกิาร
แก่ลกูคา้ ซึง่เป็นการใหเ้ครดติโดยลูกคา้สามารถชาํระค่าบรกิารภายหลงัการใช ้การใหบ้รกิารใน
ระบบรายเดอืนเป็นการเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งต่อจุดยนืของบรษิทัในการเป็นผูใ้หบ้รกิารที่
เป็นมติร และใหค้วามใสใ่จต่อลกูคา้และเขา้ใจถงึสถานการณ์ต่าง ๆ ของลกูคา้  
 

 
ภาพที ่4 บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน DTAC 
ทีม่า: www.dtac.co.th, 2556 
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2. บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบเติมเงิน (Prepaid) 
 “จา่ยงา่ย ๆ ใชไ้ดท้นัท”ี คอื ลกัษณะเด่นของบรกิารในระบบเตมิเงนิทีบ่รษิทัใหบ้รกิารแก่
ลกูคา้ ลกูคา้ระบบเตมิเงนิสามารถใชบ้รกิารไดเ้มือ่ซือ้ซมิการด์ระบบเตมิเงนิ ซึง่ลูกคา้สามารถใช้
บรกิารไดอ้ย่างสะดวกรวดเรว็กว่าระบบรายเดอืน ลูกคา้สามารถเตมิเงนิไดต้ามความต้องการ 
และใชบ้รกิารไดอ้ย่างต่อเน่ืองตราบเท่าทีย่งัมจีํานวนเงนิและระยะเวลาการใชง้านเหลอือยู่ โดย
เมื่อจํานวนเงนิที่มอียู่หมดลูกค้าจะไม่สามารถโทรออกได้ แต่จะยงัสามารถรบัสายได้ไปอีก
ระยะเวลาหน่ึง บรษิทัยงัคงพฒันารปูแบบการใหบ้รกิารใหม ่ๆ ของระบบเตมิเงนิเพื่อตอบสนอง
ความพอใจของลกูคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 

 
ภาพที ่5 บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบเตมิเงนิ Happy 
ทีม่า: www.dtac.co.th, 2556 
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3. บริการเสริม (Value Added Services) 
       บรกิารเสรมิ ไดแ้ก่ บรกิารทางเสยีง และบรกิารทีม่ใิชบ่รกิารทางเสยีง 
 

 
ภาพที ่6 บรกิารเสรมิสาํหรบัลกูคา้ระบบรายเดอืน DTAC 
ทีม่า: www.dtac.co.th, 2556 
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ภาพที ่7 บรกิารเสรมิสาํหรบัลกูคา้ระบบเตมิเงนิ Happy 
ทีม่า: www.dtac.co.th, 2556 
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4. จาํหน่ายสมารท์โฟนและอปุกรณ์ 
 

 
ภาพที ่8 รายการสมารท์โฟนและอุปกรณ์ทีจ่าํหน่ายโดย DTAC 
ทีม่า: www.dtac.co.th, 2556 
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5. Dtac Online Store 
 

 
ภาพที ่9 สนิคา้และบรกิารจาก Dtac Online Store 
ทีม่า: www.dtac.co.th, 2556 
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กลุ่มลกูค้าหลกั 
 
 บรษิทัแบ่งกลุ่มลูกคา้ทัง้ในสว่นระบบชาํระค่าบรกิารรายเดอืน (Postpaid) และระบบเตมิ
เงนิ (Prepaid) ออกเป็นดงัน้ี  

1) ลกูคา้รายบุคคล 
2) ลกูคา้องคก์ร 
3) ลกูคา้ SMEs 

 
ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 
 
 จากจํานวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่โดยรวม พบว่า ณ สิน้ไตรมาสที่ 3  
ปี 2555 AIS ยงัคงมสีว่นแบ่งตลาดมากทีส่ดุ อยูท่ีร่อ้ยละ 44.37 รองลงมา คอื DTAC มสีว่นแบ่ง
ตลาดอยูท่ีร่อ้ยละ 30.04 ตามมาดว้ย TrueMove ทีม่สีว่นแบ่งตลาดทีร่อ้ยละ 22.35 นอกจากน้ี 
TrueMove H ซึง่เป็นผูเ้ขา้มาทาํตลาดรายใหม ่มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 3.21 สาํหรบัผูใ้หบ้รกิาร
รายเลก็ CAT และ Hutch มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 1.51, TOT มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 0.25 และ 
DPC มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 0.12 
 

 
ภาพที ่10 สว่นแบ่งตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ปี 2555 
ทีม่า: สาํนกัพฒันานโยบายและกฎกตกิา, 2555 
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 สว่นแบ่งตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีป่ระเภทรายเดอืน (Postpaid) ณ สิน้ไตรมาสที ่3 
ปี 2555 AIS มสีว่นแบ่งตลาดสงูสดุ อยูท่ีร่อ้ยละ 38.55 รองลงมา คอื DTAC มสีว่นแบ่งตลาดอยู่
ทีร่อ้ยละ 28.88 ตามมาดว้ย TrueMove H ทีม่สีว่นแบ่งตลาดทีร่อ้ยละ 18.17 และ TrueMove มี
สว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 8.13 สาํหรบัผูใ้หบ้รกิารรายเลก็ CAT และ Hutch มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 
4.72, DPC (บรษิทัยอ่ยของ AIS) มสี่วนแบ่งตลาดรอ้ยละ 1.05 และ TOT มสีว่นแบ่งตลาด 
รอ้ยละ 0.50 
 

 
ภาพที ่11 สว่นแบ่งตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบรายเดอืน ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ปี 2555 
ทีม่า: สาํนกัพฒันานโยบายและกฎกตกิา, 2555 
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 ส่วนแบ่งตลาดของตลาดบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทเติมเงนิ (Prepaid) ณ  
สิน้ไตรมาสที ่3 ปี 2555 พบว่า AIS มสีว่นแบ่งตลาดสงูสุด เช่นเดยีวกบัตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ประเภท Postpaid คอื มสีว่นแบ่งตลาดทีร่อ้ยละ 44.19 รองลงมา คอื DTAC มสีว่นแบ่งตลาด
อยูท่ีร่อ้ยละ 29.58 ตามมาดว้ย TrueMove ทีม่สีว่นแบ่งตลาดทีร่อ้ยละ 23.67 และ TrueMove H 
มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 1.28 สาํหรบัผูใ้หบ้รกิารรายเลก็ CAT และ Hutch มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ย
ละ 1.08 และ TOT มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 0.21 
 

 
ภาพที ่12 สว่นแบ่งตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบเตมิเงนิ ณ สิน้ไตรมาสที ่3 ปี 2555 
ทีม่า: สาํนกัพฒันานโยบายและกฎกตกิา, 2555 
 
อตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
        บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) อยู่ในตลาดค้าปลีกบริการ
โทรคมนาคม (Retail Market) ของธุรกจิโทรคมนาคม ตามประกาศ กทช. เรื่อง นิยามของตลาด
และขอบเขตตลาดโทรคมนาคมที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2551 ได้จําแนกตลาดค้าปลีกบริการ
โทรคมนาคม (Retail Market) ออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

1) ตลาดบรกิารโทรศพัทป์ระจาํทีภ่ายในประเทศ 
2) ตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีภ่ายในประเทศ 
3) ตลาดบรกิารโทรศพัทร์ะหวา่งประเทศ 
4) ตลาดบรกิารอนิเทอรเ์น็ต 
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แนวโน้มธรุกิจและการแข่งขนั 
 
 การประมลูใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี ่2.1 กกิะเฮริต์ซ ์ไดด้ําเนินการแลว้เสรจ็ในปี 
2555 ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยจากระบบสญัญาสมัปทานเป็น
ระบบใบอนุญาต ซึง่ไม่เพยีงแต่จะก่อใหเ้กดิความเท่าเทยีมกนัในการแขง่ขนั บรกิาร 3G เตม็
รปูแบบบนคลื่นความถี่ 2.1 กกิะเฮริต์ซจ์ะยิง่เร่งการเตบิโตของตลาดอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย ซึง่ผล
จากการเตบิโตครัง้น้ีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศ เมื่อสมารท์โฟนมรีาคาลดลง
ประกอบกบัความนิยมของแอปพลเิคชัน่ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีย่งัเตบิโตต่อเน่ือง ดแีทคคาด
วา่การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายและรายไดจ้ากบรกิารขอ้มลูจะยิง่เตบิโตสงูขึน้ในปี 2556 
 นโยบายของภาครฐัทีม่แีผนจะกระตุน้การใชจ้่ายภายในประเทศและการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) จะมสีว่นช่วยสง่เสรมิโอกาสของประเทศใหเ้ตบิโตยิง่ขึน้ ทัง้น้ี บรษิทั
ไดว้างแผนงานเพื่อรองรบัการเปลี่ยนแปลง โดยพฒันาระบบสารสนเทศ ระบบ call center 
ระบบการบรหิารจดัการ Device Supply Chain ช่องทางการจดัจาํหน่าย และไดป้รบัโครงสรา้ง
องคก์รเตรยีมพรอ้มเขา้สูย่คุ 3G 
 ในปี 2556 ดแีทคจะยงัคงยดึปรชัญา ลูกคา้คอืศูนยก์ลาง (Customer Centricity) เพื่อ
มอบประสบการณ์ที่ดทีี่สุดและสรา้งความพงึพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกค้า และเพื่อสอดรบักบัความ
ตอ้งการดา้นขอ้มลูทีเ่พิม่สงูขึน้ เราจะเร่งสรา้งเครอืขา่ยทีด่ทีีสุ่ดและคาดว่าจะสามารถใหบ้รกิาร 
3G บนคลื่นความถี ่2.1 กกิะเฮริต์ซไ์ดใ้นไตรมาส 2 ของปี 2556  
 นอกจากกลยุทธเ์พื่อสรา้งความเตบิโตในปจัจุบนั บรษิทัไดว้างแผนขยายธุรกจิใหม่ เช่น 
การให้บริการทางการเงินและการพฒันาแอปพลิเคชัน่ที่ตอบสนองการใช้งานต่าง ๆ บน
เครอืข่าย 3G อย่างไรกต็าม บรษิทัไดต้ระหนักถงึหลกัความสมดุลระหว่างการผลกัดนัการ
เติบโตทางธุรกิจและการสร้างผลการดําเนินงานทางการเงนิที่แขง็แกร่ง โดยจะยดึหลกัการ
ดาํเนินมาตรการการควบคุมคา่ใชจ้า่ยภายในองคก์รอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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คู่แข่งขนัหลกัขององคก์ร 
 
 กลุ่มทร ูโมบาย (ธรุกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี) ของบริษทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
 กลุ่มทรโูมบาย ประกอบดว้ย เรยีลฟิวเจอร ์เป็น holding company (กลุ่มทร ูถอืหุน้ 
รอ้ยละ 100.0) โดยมบีรษิทัยอ่ยใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ 2G 3G และ CDMA ภายใต้
แบรนด ์ทรมูฟู ทรมูฟู เอช และฮทัช ์ตามลําดบั ทัง้น้ี กลุ่มทร ูถอืหุน้ทางออ้มใน ทรมูฟู (ชื่อเดมิ 
ทเีอ ออเรน้จ)์ และ เรยีลมฟู (ผูข้ายต่อบรกิาร 3G+ ของ CAT Telecom ภายใตแ้บรนดท์รมูฟู 
เอช ซึง่เป็นแบรนดส์าํคญัในการทาํตลาด 3G+ ของกลุ่มทร)ู ผา่น BITCO ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ
กลุ่มทร ูโดยกลุ่มทรมูสีดัสว่นการถอืหุน้ใน BITCO เป็นรอ้ยละ 99.4 ณ สิน้ปี 2555 
 ทรมูฟูใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ภายใตส้ญัญาใหด้าํเนินการฯ ระหว่าง CAT Telecom 
กบั ทรมูฟู ลงวนัที ่20 มถุินายน 2539 ในการใหบ้รกิารและจดัหาบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ
ดจิิตอล 1800 จนถึงเดอืนกนัยายน 2556 ภายใต้สญัญาดงักล่าว ทรูมูฟจะต้องจ่ายส่วนแบ่ง
รายไดแ้ก่ CAT Telecom ในอตัรารอ้ยละ 25.0 จากรายได ้(หลงัหกัค่าเชื่อมต่อโครงข่าย
แบบเดมิ และคา่ใชจ้า่ยอื่นทีอ่นุญาตใหห้กั เชน่ คอนเทนต)์ ทัง้น้ีจนถงึเดอืนกนัยายน 2554 และ
จะเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 30.0 จนสิน้สดุระยะเวลาของสญัญา 
 ในเดอืนมถุินายน 2551 CAT Telecom ไดอ้นุญาตใหท้รมูฟูใชค้ลื่นความถี่ยา่น 850 
MHz เพื่อพฒันาการใหบ้รกิาร HSPA (High Speed Package Access) จาํนวน 5 MHz ภายใต้
เงื่อนไขสญัญาใหด้ําเนินการฯ ที่ CAT Telecom มกีบัทรูมูฟเดมิ โดยทรูมูฟยนิดใีห ้CAT 
Telecom รว่มใชส้ถานีฐาน และใชเ้กตเวยข์อง CAT Telecom นอกจากน้ี ยงัจะใหบ้รกิารภายใต้
การทาํการตลาดรว่มกนั (Co-branding) อกีดว้ย 
 ในเดอืนมกราคม 2552 ทรูมูฟลงนามในบนัทกึขอ้ตกลงร่วมกนั (Memorandum of 
Agreement) รว่มกบั CAT Telecom ในการรบัสทิธทิีจ่ะเช่าใชโ้ครงขา่ยและอุปกรณ์ทีท่รมูฟูได้
สรา้งและโอนใหก้บั CAT Telecom เพื่อการใหบ้รกิารต่อไปอกี 5 ปี หลงัสิน้สุดสญัญาให้
ดําเนินการฯ ในปี 2556 นอกจากน้ี ทรูมูฟยงัไดร้บัอนุญาตจาก CAT Telecom ใหใ้ชค้ลื่น
ความถี ่850 MHz เพื่อทดลองใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นยุคทีส่าม หรอื 3G ในลกัษณะที่
ไมใ่ชเ่พือ่การคา้ (Non-commercial basis) อกีดว้ย 
 ในเดอืนมกราคม 2554 กลุ่มทรูไดเ้ขา้ซื้อหุน้ 4 บรษิทัของกลุ่มฮทัชสินั ในประเทศไทย
เป็นทีเ่รยีบรอ้ย การเขา้ซือ้หุน้ดงักล่าวเอือ้ประโยชน์ในการขยายฐานธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่อง
กลุ่มทรู เน่ืองจากบรษิัทฮทัชิสนัในประเทศไทย มลีูกค้าโทรศพัท์เคลื่อนที่โดยรวมประมาณ 
800,000 ราย ถดัมาในเดอืนเมษายน 2554 กลุ่มทรู โดย เรยีลมฟู ไดล้งนามในสญัญาเพื่อขาย
ต่อบรกิารของCAT Telecom โดยสญัญาดงักล่าวมรีะยะเวลาไปจนถงึปี 2568 เป็นผลใหก้ลุ่มทร ู
เปิดตวัแบรนด ์ทรมูฟู เอช เพื่อขายต่อบรกิาร 3G+ ของ CAT Telecom เชงิพาณิชยไ์ดท้ัว่
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ประเทศ ผา่นเทคโนโลย ีHSPA บนคลื่นความถี ่850 MHz ทัง้น้ี ทรมูฟู เอช เปิดตวัอยา่งเป็น
ทางการ ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และอกี 16 จงัหวดัทัว่ไทยเมื่อวนัที่ 30 สงิหาคม 
2554 โดยใหบ้รกิารด้วยความเรว็สูงสุด 42 Mbps ภายใต้แนวคดิ มอบชวีติอสิระ หรอื 
FREEYOU รวมทัง้ใหบ้รกิาร WiFi ความเรว็ 8 Mbps ทาํใหก้ลุ่มทรมูคีวามไดเ้ปรยีบในเชงิการ
แขง่ขนัจากการเป็นผูใ้หบ้รกิาร 3G เชงิพาณชิยท์ัว่ประเทศรายแรกของประเทศไทย 
 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2554 ซึ่งจดัขึน้ในเดอืนเมษายน 2554 มมีตอินุมตักิาร
จดัโครงสรา้งธุรกจิใหม่ของธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยรวมธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้หมดของ
กลุ่มทรเูขา้ดว้ยกนั ภายใตก้ลุ่มทรโูมบาย ซึง่ดาํเนินกจิการโดย เรยีลฟิวเจอรใ์นฐานะบรษิทัยอ่ย
ของกลุ่มทรู เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพในการดําเนินธุรกิจและโอกาสในการจดัหาเงนิทุนเพื่อ
สนบัสนุนธุรกจิในอนาคต 
 เรยีลฟิวเจอร ์ไดเ้ขา้รว่มการประมลูใบอนุญาต ใชค้ลื่นความถี ่IMT ยา่น 2.1 GHz และ
ไดร้บัใบอนุญาต ใชค้ลื่นความถี ่IMT ยา่น2.1 GHz ใหใ้ชค้ลื่นความถีด่งักล่าวในเดอืนธนัวาคม 
ปี 2555 ซึ่งนอกจากจะช่วยขยายระยะเวลาในการใหบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่อย่างน้อยถึงปี 
2570 แล้ว ยงัเพิม่ความแขง็แกร่งใหก้บักลุ่มทรูโมบาย ด้วยการผสมผสานที่ลงตวัและการใช้
ประโยชน์อยา่งสงูสุดของทัง้คลื่น 2.1 GHz และคลื่น 850 MHz ของ CAT Telecom ทาํให้
กลุ่มทรโูมบายสามารถใหบ้รกิารดว้ยคุณภาพทีส่งูและมคีวามครอบคลุมทัว่ถงึ 

ผูใ้ช้บริการ 
 หลงัเปิดใหบ้รกิารอย่างเตม็รปูแบบในเดอืนมนีาคม 2545 ทรมูฟูเตบิโตอย่างรวดเรว็ 
อยา่งไรกต็าม ลูกคา้ทีม่ยีอดใชบ้รกิารสงูของทรมูฟู ไดท้ยอยยา้ยโครงขา่ยไปใชบ้รกิาร 3G+ 
ของทรมูฟู เอช ทาํให ้ณ สิน้ปี 2555 ทรมูฟูมจีาํนวนผูใ้ชบ้รกิารลดลงเป็นทัง้สิน้ประมาณ 18.0 
ลา้นราย โดยมผีูใ้ชบ้รกิารแบบรายเดอืนคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.4 ของจํานวนผูใ้ชบ้รกิาร
โดยรวม  
 ทัง้น้ี หลงัการซือ้บรษิทัในกลุ่มฮทัชสินั และเปิดใหบ้รกิาร 3G+ ภายใตแ้บรนดท์รมูฟู เอช 
ในปี 2555 จาํนวนผูใ้ชบ้รกิารของทรมูฟู เอช มกีารเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง ทาํใหย้อดผูใ้ชบ้รกิาร 
3G+ ณ สิน้ปี 2555 มจีาํนวนเพิม่ขึน้เป็น 2.9 ลา้นราย ถงึแม ้ทรมูฟู เอชจะประสบปญัหาเลข
หมายทีจ่าํกดัในปี 2555 แต่มผีูใ้ชบ้รกิารระบบรายเดอืนสงูถงึรอ้ยละ 67.1 ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารเหล่าน้ี
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเลขหมายสงูกวา่ผูใ้ชบ้รกิารระบบเตมิเงนิอยา่งมนียัสาํคญั 
 ณ สิน้ปี 2555 กลุ่มทรโูมบายมจีาํนวนผูใ้ชบ้รกิารทัง้สิน้ประมาณ 21.0 ลา้นราย โดยมี
ผูใ้ชบ้รกิารแบบเตมิเงนิ 18.4 ลา้นราย และผูใ้ชบ้รกิารแบบรายเดอืน 2.6 ลา้นราย ซึง่คดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 25.6 ของจาํนวนผูใ้ชบ้รกิารในตลาดโทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยรวมของประเทศ (ไม่
รวม CAT Telecom ทโีอท ีและผูใ้หบ้รกิาร MVNO ของทโีอท)ี 

 



22 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการ ของกลุ่มทร ูโมบาย 
1. บริการแบบเติมเงิน (Pre Pay) 

 รายไดส้่วนใหญ่ของกลุ่มทรโูมบายมาจากค่าใชบ้รกิารแบบเตมิเงนิ ซึ่งผูใ้ชบ้รกิารไม่
ต้องเสยีค่าบรกิารรายเดือน โดยผู้ใช้บรกิารซื้อซิมการ์ดพร้อมค่าโทรเริม่ต้น และเมื่อค่าโทร
เริม่ต้นหมดกส็ามารถเตมิเงนิไดใ้นหลากหลายวธิดีว้ยกนั เช่น บตัรเงนิสด บตัรเตมิเงนิเครื่อง
เอทเีอม็ การโอนเงนิจากผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องกลุ่มทรโูมบายรายอื่น และการเตมิเงนิ
อตัโนมตัแิบบ “over-the-air” 

2. บริการแบบรายเดือน  (Post Pay) 
 บรกิาร Post Pay ของกลุ่มทรโูมบาย คอืบรกิารแบบรายเดอืน ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถ
เลอืกอตัราค่าบรกิารรายเดอืนสําหรบับรกิารเสยีงเพยีงอย่างเดยีว หรอืบรกิารดา้นขอ้มูลเพยีง
อย่างเดียว หรือบรกิารด้านเสียงและบริการด้านข้อมูลได้ตามความต้องการนอกจากน้ียงัมี
แพก็เกจ Top-up ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารสามารถสมคัรบรกิารดา้นเสยีงหรอืบรกิารทีไ่มใ่ช่เสยีง (ในอตัรา
ค่าบรกิารที่คุ้มค่ากว่า) เพิม่เตมิจากแพก็เกจรายเดอืนที่ใช้อยู่ ทัง้น้ี ผูใ้ชบ้รกิารแบบรายเดอืน
ของกลุ่มทรูโมบายจะได้รบัใบแจ้งค่าบรกิารเป็นรายเดอืน ซึ่งจะประกอบด้วย ค่าบรกิารราย
เดอืนและคา่ใชบ้รกิารสาํหรบับรกิารเสยีง และบรกิารไมใ่ชเ่สยีงต่างๆ 

3. บริการเสียง (Voice Services) 
 ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องกลุ่มทรโูมบาย นอกจากจะสามารถโทรศพัทภ์ายใน
พืน้ทีเ่ดยีวกนั โทรไปยงัต่างจงัหวดัและโทรทางไกลต่างประเทศแลว้ ยงัสามารถใชบ้รกิารเสรมิ
ต่าง ๆ ซึง่ขึน้อยูก่บัแพก็เกจทีเ่ลอืกใช ้บรกิารเสรมิเหล่าน้ีประกอบดว้ย บรกิารรบัสายเรยีกซอ้น 
บรกิารโอนสายเรยีกเขา้ บรกิารสนทนาสามสาย และบรกิารแสดงหมายเลขโทรเขา้ นอกจากน้ี
ยงัมบีรกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหวา่งประเทศ เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถโทรออกและรบัสายเมื่อ
เดนิทางไปต่างประเทศอกีดว้ย 

4. บริการท่ีไม่ใช่เสียง  (Non-voice) 
 กลุ่มทรโูมบายใหบ้รกิารทีไ่ม่ใช่เสยีง ทีห่ลากหลายเพื่อเตมิเตม็และสอดคลอ้งกบัไลฟ์
สไตลข์องลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถใชบ้รกิารคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆ ไดห้ลายทาง ทัง้บน
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และทีพ่อรท์ลั www.truelife.com บรกิารทีไ่มใ่ช่เสยีงประกอบดว้ย คอนเทนต์
ต่างๆ ทีไ่ดร้บัความนิยมจากผูใ้ชบ้รกิาร อาท ิการสื่อสารดว้ยภาพหรอืรปูถ่าย บรกิารขอ้มลูทาง
การเงนิ เกมการต์ูน สกรนีเซฟเวอร ์และรงิโทน รวมถงึ คอนเทนตป์ระเภทเพลงและกฬีา ลูกคา้
ที่ใชบ้รกิารที่ไม่ใช่เสยีง มปีรมิาณที่เพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การดาวน์โหลด
ภาพหรือรูปถ่าย และ เสียง รวมถึงการใช้บริการโซเชียลเน็ตเวิร์กโดยผ่านบริการโมบาย 
อนิเทอรเ์น็ต 
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5. การจาํหน่ายเครื่องโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและอปุกรณ์ 
 กลุ่มทรูโมบายจดัจําหน่ายเครื่องโทรศพัท์เคลื่อนที่คุณภาพสูง รวมทัง้อุปกรณ์ โดย
ผลิตภณัฑ์ที่จดัจําหน่าย คอื สมาร์ทโฟนคุณภาพสูง ซึ่งประกอบด้วย iPhone รุ่นต่าง ๆ 
Samsung และ BlackBerry อกีทัง้ยงัจาํหน่ายมอืถอื 3G และสมารท์โฟนในราคายอ่มเยาเพื่อให้
คนไทยเขา้ถงึบรกิาร 3G ไดง้า่ยยิง่ขึน้ นอกจากน้ียงัจาํหน่ายอุปกรณ์อื่น ๆ อาท ิแทบ็เลต็และ
แอรก์ารด์ ทัง้น้ีเครื่องโทรศพัท์ที่จดัจําหน่าย เป็นทัง้การจําหน่ายเครื่องเปล่าโดยไม่ผูกพนักบั
บรกิารใด ๆ กบัการจาํหน่ายเครือ่งโดยลกูคา้ใชแ้พก็เกจรายเดอืนจากทรมูฟูหรอืทรมูฟู เอช 

6. บริการโทรศพัทข้์ามแดนระหว่างประเทศ (International Roaming Services) 
 เป็นบรกิารเสรมิที่ช่วยให้ลูกค้าของกลุ่มทรูโมบายสามารถนําเครื่องโทรศพัท์ และ
หมายเลขโทรศพัทท์ีใ่ชง้านอยู ่ไปใชง้านในต่างประเทศ (Outbound) ได ้ผา่นเครอืขา่ยทีก่ลุ่มทรู
โมบายมสีญัญาบรกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหวา่งประเทศดว้ย โดยลกูคา้สามารถใชบ้รกิารต่าง ๆ 
ขณะอยูต่่างประเทศ อาท ิบรกิารรบัฝากขอ้ความเสยีง (Voicemail) บรกิารส่งขอ้ความ (SMS) 
บรกิารสง่ภาพขอ้ความและเสยีง (MMS) บรกิารโมบาย อนิเทอรเ์น็ต (ผ่าน EDGE/GPRS/3G) 
อเีมล บรกิารแสดงเบอรโ์ทรเขา้ บรกิารเตอืนเมือ่ไมไ่ดร้บัสาย บรกิาร Short Code บรกิารแบลก็
เบอร์รี่ขา้มแดน และบรกิาร WiFi ทัง้น้ี บรกิารโทรศพัท์ขา้มแดนระหว่างประเทศ ทําให้
ผูใ้ชบ้รกิารของกลุ่มทรูโมบายสามารถตดิต่อสื่อสารไดท้ัง้กบัภาคธุรกจิและบุคคลทัว่ไปใน 230 
ปลายทางทัว่โลกนอกจากน้ี ผูใ้ชโ้ทรศพัท์เคลื่อนที่จากต่างประเทศทีม่สีญัญาบรกิารโทรศพัท์
ขา้มแดนระหวา่งประเทศกบักลุ่มทรโูมบาย สามารถใชบ้รกิารโทรศพัทข์า้มแดนระหว่างประเทศ
ผา่นโครงขา่ยของกลุ่มทรโูมบาย (Inbound) เมือ่เดนิทางมาเมอืงไทยไดเ้ชน่กนั 
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1.2 ปัญหาและลกัษณะปัญหา 
 
 ปัญหาระดบัองคก์ร 
 ถึงแม้ว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) จะเปิดให้บริการ
โครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ มานานกว่า 20 ปี แต่จากจํานวนผู้ลงทะเบียนใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยรวม โดยนบัเฉพาะผูใ้หบ้รกิารหลกัทัง้ 3 รายใหญ่ของประเทศไทย ไดแ้ก่ 
AIS, DTAC และ TrueMove ดงัภาพที ่13 พบว่าบรษิทัมสีว่นแบ่งตลาดอยูใ่นอนัดบัที ่2 มาโดย
ตลอด หากบรษิัทต้องการที่จะเพิม่ส่วนแบ่งตลาด และทําการแข่งขนักบับรษิัทอื่น บรษิัทจึง
จําเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน พัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการให้มี
ประสทิธภิาพ และมกีารวางแผนการตลาดอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งบรกิารทีส่ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ไดต้ลอดเวลา อนัจะนํามาซึง่สว่นแบ่งตลาดและผลกาํไรสงูสดุ  
 

 
ภาพที ่13 สว่นแบ่งตลาดบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ปี 2552 ถงึไตรมาสที ่3 ปี 2555 
ทีม่า: สาํนกัพฒันานโยบายและกฎกตกิา, 2555 
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 ปัญหาระดบัธรุกิจ 
 ขอ้มลูรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องบรษิทั จากขอ้มลูรายงาน
ประจําปี 2552-2555 จากตารางที ่3 พบว่า รายไดจ้ากการใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ 
รายเดือน ลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจทําให้ส่งผลกระทบต่อการครองส่วนแบ่งตลาด  
และความสามารถในการแขง่ขนักบับรษิทัอื่น 
 
ตารางที่ 3 แสดงรายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จํากดั 
(มหาชน) ปี 2552-2555 

รายได้จากการให้บริการของ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
รายได้จากการให้บริการ 
(ล้านบาท) ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

บรกิารเสยีง (รวม) 41,012 42,427 44,099 43,347 

ระบบรายเดือน 11,535 11,199 11,062 10,865 

ระบบเตมิเงนิ 29,476 31,228 33,036 32,481 

ทีม่า: บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน), 2555 
 
 ปัญหาระดบัหน้าท่ี 
 ปจัจุบนัมแีนวโน้มการใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสารกนัมากขึ้น สมาร์ทโฟนก็เป็น
ทางเลอืกหน่ึงทีก่ําลงัไดร้บัความนิยม ดว้ยฟงักช์นัต่าง ๆ ทีถู่กออกแบบขึน้มาเพื่อรองรบัความ
ต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น ฟงัก์ชันการถ่ายภาพซึ่งมีทัง้กล้องด้านหน้าและด้านหลัง  
การเขา้ถึงเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ การรองรบัการทํางานบนเครอืข่าย 3G การเชื่อมต่อ
เครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ตไมว่า่จะเป็น Wi-Fi, GPRS และ EDGE 
 Smartphone Package เป็นแพก็เกจเน้นเล่นเน็ตและโทรในระบบรายเดอืนของ DTAC 
ซึง่ปจัจุบนัมกีารใหส้ว่นลดค่าบรกิารสงูสุด 200 บาท เป็นเวลา 12 เดอืน เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 
iSmart Package สาํหรบัคนชอบโทรและเล่นเน็ตในระบบรายเดอืนของ TrueMove H ดงัภาพที ่
14 และภาพที ่15 
 พบว่า เมื่อเปรยีบเทยีบทีร่าคา 399 บาท ของทัง้ 2 ค่าย พบว่า iSmart สามารถโทรได้
ถงึ 250 นาท ีในขณะที ่Smartphone Package โทรไดเ้พยีง 150 นาท ีและ iSmart ยงัมี
โปรโมชัน่เล่น Wi-Fi ไดไ้มจ่าํกดัอกีดว้ย 

จากการเปรยีบเทยีบ พบว่า iSmart Package ของ TrueMove H มคีวามคุม้ค่าในเรื่อง
ราคา และโปรโมชัน่เป็นทีน่่าสนใจมากกว่า Smartphone Package ของ DTAC ซึง่อาจเป็น
ปจัจยัหลกัทีท่าํใหล้กูคา้เปลีย่นไปใชบ้รกิารของบรษิทัคูแ่ขง่แทน 
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ภาพที ่14 บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน “Smartphone Package” ของ DTAC 
ทีม่า: www.dtac.co.th, 2556 
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ภาพที ่15 บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน “iSmart Package” ของ TrueMove H 
ทีม่า: www.truemoveh.truecorp.co.th, 2556 

 
1.3   วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปจัจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการให้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบระบบชาํระคา่บรกิารรายเดอืน 

3. เพือ่ศกึษาและกาํหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร ระดบัหน่วยธุรกจิ ระดบัหน้าทีใ่นธุรกจิการ
ใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
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1.4   นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
  

“โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี” หมายถงึ อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสื่อสาร โดยทีเ่ครื่องโทรศพัทส์ามารถ
เคลื่อนยา้ยไปไดทุ้กที ่ซึง่ต่างจากโทรศพัทพ์ืน้ฐานทัว่ไปทีไ่มส่ามารถเคลื่อนยา้ยได ้

“สมารท์โฟน” หมายถึง โทรศพัท์เคลื่อนที่ที่มคีวามสามารถที่เพิม่เติมนอกเหนือจาก
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัว่ไป สมารท์โฟนถูกมองว่าเป็นคอมพวิเตอรพ์กพาทีท่ํางานในลกัษณะของ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่

“บริษทั” หมายถงึ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
“ดีแทค” หมายถงึ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
“กลุ่มทรโูมบาย” หมายถงึ บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ซึง่

ดาํเนินธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ประกอบดว้ย ทรมูฟู, ทรมูฟู เอช และ ฮทัช ์ 
“ทรมูฟู” หมายถงึ บรษิทั ทรมูฟู จาํกดั 
“ทรมูฟู เอช” หมายถงึ บรษิทั เรยีลมฟู จาํกดั 
“ฮทัช”์ หมายถงึ บรษิทั ฮทัชสินั ซเีอท ีไวรเ์ลส มลัตมิเีดยี จาํกดั 
“เอไอเอส” หมายถงึ บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) 
“ชุดหมายเลข” หมายถงึ ชุดอุปกรณ์เพื่อเริม่ใชบ้รกิาร ซึ่งประกอบดว้ยซมิการด์และ

หมายเลขโทรศพัท ์
“ซิมการด์” หมายถงึ Subscriber Identity Module Card (SIM Card) 
“เทคโนโลยี 3G” หมายถงึ มาตรฐานโทรศพัทเ์คลื่อนทียุ่คที ่3 หรอื 3rd Generation of 

Mobile Telecommunications Technology 
“Wi-Fi” หมายถงึ Wireless Fidelity ซึง่เป็นเทคโนโลยกีารรบัสง่ขอ้มลูแบบไรส้าย 
“EDGE” หมายถงึ Enhanced Data-Rates for GSM Evolution ซึง่เป็นมาตรฐานของ

เทคโนโลยกีารรบัสง่ขอ้มลูเชน่เดีย่วกบัระบบ GPRS แต่มคีวามเรว็สงูกวา่ระบบ GPRS 
“GPRS” หมายถงึ General Packet Radio Service ซึง่เป็นมาตรฐานของเทคโนโลยี

การรบัสง่ขอ้มลูสาํหรบัโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นระบบ GSM 
“SMS” หมายถงึ บรกิารรบัสง่ขอ้ความตวัอกัษร (Short Message Service) 
“MMS” หมายถงึ บรกิารรบัสง่ขอ้ความมลัตมิเีดยี (Multimedia Messaging Service) 
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1.5   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 
ระยะสัน้ 

1. บรษิทัสามารแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ในตลาดได ้
2. มจีาํนวนผูใ้ชบ้รกิาร และยอดการใชง้านโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่พิม่ขึน้ 

ระยะกลาง 
1. สว่นแบ่งตลาดในธุรกจิใหบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่พิม่ขึน้ 

ระยะยาว 
1. เพื่อทราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ เป็นขอ้มลูทีบ่รษิทั

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการปรบัปรุงแก้ไขปญัหาใหต้รงกบัความต้องการของ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

2. เพื่อเป็นขอ้มลูทีส่ามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงศกัยภาพการดําเนินงาน และ
กําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มความ
ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอยา่งแทจ้รงิ 
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บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการศกึษาเรื่อง “การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร และกลยุทธ์
การตลาดในธุรกจิบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที:่ กรณีศกึษาบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน 
ของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มทร ูโมบาย บรษิทั ทร ูคอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)” นัน้ ผูศ้กึษาไดค้น้ควา้แนวคดิ ทฤษฎ ี และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อ
นํามาประกอบการสนบัสนุนผลการศกึษา และประกอบการนําเสนอผลการศกึษาไปใชป้ระโยชน์
เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัทีไ่ดก้าํหนดไว ้ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 
 2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management) 

2.1.1  ทฤษฎกีารวเิคราะหส์ภาพการแขง่ขนั (Five Forces Model) 
2.1.2 ทฤษฎกีารวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
2.1.3 ทฤษฎกีารวเิคราะห ์TOWS Matrix 
2.1.4 แนวคดิและทฤษฎกีารกาํหนดกลยทุธ ์3 ระดบั 

 2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการการตลาด (Marketing Management) 
2.2.1 กลยทุธส์ว่นประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix: 7P’s) 
2.2.2 ทฤษฎพีฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Theory of Consumer Behavior) 

2.3  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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ญเตบิโต
คู่แขง่ขนั 

มากน้อย
ผลกระทบ
สนคา้หรอื
 

ผูซ้ื้อ
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3. อาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
เป็นการวเิคราะหเ์กี่ยวกบัจํานวนผูผ้ลติ ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงผูข้ายที่ขายวตัถุดบิ

ต่าง ๆ ใหแ้ก่บรษิทั ถา้บรษิทัตอ้งมกีารพึง่พาผูผ้ลติบางรายสงูกจ็ะมคีวามเสีย่งของการประกอบ
ธุรกจิมากขึน้ เพราะถ้าผูผ้ลติรายนัน้ไม่สามารถส่งวตัถุดบิไดไ้ม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด กจ็ะส่งผล
กระทบต่อการดาํเนินธุรกจิทนัท ี

4. อาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภค (Bargaining Power of Customers) 
เป็นการวเิคราะหจ์ํานวนผูซ้ื้อ ปรมิาณการซื้อ ต้นทุนการเปลี่ยนแปลงของผูซ้ื้อ เป็น

ตน้ เป็นการวเิคราะหเ์พื่อใหท้ราบอาํนาจการต่อรองของผูบ้รโิภคว่ามมีากน้อยเพยีงใด ถา้มกีาร
แขง่ขนัในทางธุรกจิสงูและผูบ้รโิภคมทีางเลอืกมากขึน้ กอ็าจจะสง่ผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกจิ
ของบรษิทัโดยเฉพาะในแงข่องรายไดแ้ละสว่นแบ่งการตลาดทีล่ดลง 

5. การมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทน (Threat of Substitute) 
โดยการวเิคราะหว์า่สนิคา้หรอืบรกิารทีบ่รษิทัมอียูน่ัน้ มโีอกาสหรอืไมท่ีจ่ะมสีนิคา้และ

บรกิารอื่นเขา้มาทดแทน ซึ่งอาจทําให้รายได้จากการขายลดลง รวมถึงส่วนแบ่งการตลาดที่
ลดลงในอนาคต 
 
2.1.2 ทฤษฎีการวิเคราะหจ์ดุแขง็ จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค (SWOT Analysis) 
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ภาพที ่17 การวเิคราะหจุ์ดแขง็ จุดออ่น โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
ทีม่า: http://th.wikipedia.org/wiki/SWOT, 2550 
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S มาจาก Strengths หมายถงึ จุดเด่นหรอืจุดแขง็ ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยัภายใน เป็น
ขอ้ดทีีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในบรษิทั เช่น จุดแขง็ดา้นสว่นประสม จุดแขง็ดา้นการเงนิ จุด
แขง็ด้านการผลิต จุดแขง็ด้านทรพัยากรบุคคล บรษิัทจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแขง็ในการ
กาํหนดกลยทุธก์ารตลาด 

W มาจาก Weaknesses หมายถงึ จุดดอ้ยหรอืจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปจัจยัภายใน 
เป็นปญัหาหรอืขอ้บกพร่องทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มภายในต่าง ๆ ของบรษิทั ซึง่บรษิทัจะตอ้ง
หาวธิใีนการแกป้ญัหานัน้ 

O มาจาก Opportunities หมายถงึ โอกาส ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นผลจากการที่
สภาพแวดลอ้มภายนอกของบรษิทัเอือ้ประโยชน์หรอืส่งเสรมิการดําเนินงานขององคก์ร โอกาส
แตกต่างจากจุดแขง็ตรงทีโ่อกาสนัน้เป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแขง็นัน้เป็นผล
มาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดีจะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอ และใช้
ประโยชน์จากโอกาสนัน้ 

T มาจาก Threats หมายถงึ อุปสรรค ซึง่เกดิจากปจัจยัภายนอก เป็นขอ้จาํกดัทีเ่กดิจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งธุรกจิจําเป็นต้องปรบักลยุทธ์การตลาดใหส้อดคล้องและพยายาม
ขจดัอุปสรรคต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ใหไ้ดจ้รงิ 
 
2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห ์TOWS Matrix 
 

TOWS Matrix เป็นการกําหนดกลยุทธจ์ากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการทาํ SWOT Analysis ดว้ย
การนําข้อมูลที่ประกอบด้วย จุดแข็ง , จุดอ่อน , โอกาส และอุปสรรค มาสร้างกลยุทธ ์
ไดใ้น 4 ลกัษณะ คอื 
 

                

                  ปจัจยัภายใน 
 
  
 
 ปจัจยัภายนอก 

จดุแข็ง 
(Strengths) 

จดุออ่น 
(Weaknesses) 

โอกาส 
(Opportunities) 

SO 
กลยทุธเ์ชงิรกุ 

ใชจ้ดุแข็งเพือ่ใชป้ระโยชน์ 
จากโอกาส 

WO 
กลยทุธเ์ชงิแกไ้ข 

ใชป้ระโยชนจ์ากโอกาส 
โดยการลดจดุออ่น 

อปุสรรค 
(Threats) 

ST 
กลยทุธเ์ชงิป้องกนั 

ใชจ้ดุแข็งเพือ่หลกีเลีย่งอปุสรรค

WT 
กลยทุธเ์ชงิรบั 

ลดจดุออ่นและหลกีเลีย่งอปุสรรค 

ภาพที ่18 การวเิคราะห ์TOWS Matrix 
ทีม่า: ประดษิฐ ์ภญิโญภาสกุล, 2552 
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1. กลยทุธเ์ชิงรกุ (SO Strategy)  
ไดม้าจากการนําขอ้มลูการประเมนิสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นจุดแขง็และโอกาสมาพจิารณา

รว่มกนั เพือ่ทีจ่ะนํามากาํหนดเป็นยทุธศ์าสตรห์รอืกลยทุธใ์นเชงิรกุ  
2. กลยทุธเ์ชิงป้องกนั (ST Strategy) 

ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจํากัดมา
พจิารณารว่มกนั เพื่อทีจ่ะนํามากําหนดเป็นยุทธศ์าสตรห์รอืกลยุทธใ์นเชงิป้องกนั ทัง้น้ีเน่ืองจาก
องค์การมจุีดแขง็ ขณะเดยีวกนัองค์การกเ็จอกบัสภาพแวดล้อมที่เป็นขอ้จํากดัจากภายนอกที่
องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในการป้องกนัข้อจํากดัที่มาจาก
ภายนอกได ้

3. กลยทุธเ์ชิงแก้ไข (WO Strategy) 
ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมา

พจิารณาร่วมกนั เพื่อทีจ่ะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตรห์รอืกลยุทธ์ในเชงิแกไ้ข ทัง้น้ีเน่ืองจาก
องคก์ารมโีอกาสทีจ่ะนําแนวคดิหรอืวธิใีหม ่ๆ มาใชใ้นการแกไ้ขจุดออ่นทีอ่งคก์ารมอียูไ่ด ้

4. กลยทุธเ์ชิงรบั (WT Strategy) 
ได้มาจากการนําข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจํากัดมา

พจิารณาร่วมกนั เพื่อที่จะนํามากําหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรอืกลยุทธ์ในเชงิรบั ทัง้น้ีเน่ืองจาก
องคก์ารเผชญิกบัทัง้จุดออ่นและขอ้จาํกดัภายนอกทีอ่งคก์ารไมส่ามารถควบคุมได ้
 
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการกาํหนดกลยทุธ ์3 ระดบั 

 
การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
การกําหนดกลยุทธ ์เป็นการพฒันาแผนระยะยาวบนโอกาสและอุปสรรคของบรษิทั ทีไ่ด้

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จากการ
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยจะต้องกําหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่เหมาะสมกบั
องคก์รทีสุ่ด ผูบ้รหิารจงึตอ้งกําหนดแนวทางของการดําเนินงานเพื่อใหอ้งคก์รไปถงึเป้าหมายที่
ไดก้าํหนดไวไ้ด ้โดยใชค้วามไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัขององคก์รกําหนดเป็นกลยุทธ ์โดยกลยุทธ์
จะแตกต่างกนัไปในแต่ละระดบั 

1. กลยทุธห์ลกัหรือกลยทุธข์องกลุ่มบริษทั 
กลยุทธห์ลกัหรอืกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทั (Grand Strategy or Corporate Strategy) 

เป็นกลยุทธท์ีแ่สดงทศิทางของบรษิทั (เตบิโต, คงตวั, ปรบัเปลีย่น) ดว้ยการพจิารณา วงจร
อุตสาหกรรม สภาวะการแขง่ขนั และสภาพแวดลอ้มภายนอกทีส่ง่ผลกระทบต่อการดาํเนินงาน
ของบรษิทัสามารถใชร้ว่มกบักลยทุธพ์ืน้ฐานในระดบับรษิทั (Business-Level Strategy) 
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1) กลยทุธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) 
 กลยุทธ์การเตบิโต มุ่งสรา้งอตัราการเตบิโตที่มากกว่าเมื่อเทยีบกบัตลาด มกัใช้
การพฒันาตลาดใหม ่(Market Development - ตลาดใหม ่สนิคา้ใหม)่ พฒันาสนิคา้ (Product 
Development) วธิกีารใหม ่(New Process) หรอืเจาะตลาดเพิม่ (Market Penetration - ตลาด
ใหม ่สนิคา้เก่า) 

กลยุทธ์การเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่นิยมมากที่สุด เน่ืองจากการเติบโต หมายถึง 
รายไดท้ี่มากขึน้ ราคาหุน้ทีสู่งขึน้ และประสทิธภิาพของผูนํ้า แต่การเตบิโตทีเ่รว็เกนิไปอาจจะ
นําไปสูค่วามไมม่ปีระสทิธภิาพ 

- การมุ่งในสนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีว (Concentration on a Single 
Product or Services) เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ยสนิคา้หรอืบรกิารเพยีงอย่างเดยีว เช่น 
McDonald ทีม่สีนิคา้หลกัเพยีงอย่างเดยีว คอื แฮมเบอรเ์กอร ์และใชก้ารเจาะตลาดเพิม่ไปยงั
พื้นที่ใหม่ ๆ ด้วยการรกัษามาตรฐาน/คุณภาพ/ความสะอาด สาเหตุที่บรษิัทเลือกกลยุทธ์น้ี
เน่ืองจากการทีม่ทีรพัยากรไม่เพยีงพอ ทีอ่าจนํามาซึง่ความเสีย่งหากมกีารตกตํ่าของสนิคา้หรอื
บรกิารนัน้ 

- การกระจายธุรกิจไปสู่ ธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับธุรกิจเดิม (Concentric 
Diversification) 

- เป็นการสร้างการเติบโตด้วยการเพิ่มสนิค้าหรอืบริการใหม่ที่สอดคล้องกบั
สนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียู่แลว้ ซึ่งอาจสอดคลอ้งในเรื่องเทคโนโลย ีKnow-How สายผลติภณัฑ ์
ชอ่งทางการจดัจาํหน่ายหรอืฐานลกูคา้ กลยทุธน้ี์จะสรา้งตําแหน่งการแขง่ขนัทีแ่ขง็แกรง่ได ้

- การรวมธุรกจิในแนวดิง่ (Vertical Integration) เป็นการสรา้งการเตบิโตดว้ย
การขยายธุรกจิทีม่อียู ่2 ทศิทาง คอื 

(1) การรวมตวัไปขา้งหน้า (Forward Integration) เป็นการขยายการลงทุนไป
ยงัชอ่งทางการจดัจาํหน่ายของสนิคา้หรอืบรกิารปจัจุบนั ทาํใหข้ยายตลาด
ไดง้า่ยขึน้ และสามารถควบคุมตน้ทุนขายได ้

(2) การรวมตวัไปขา้งหลงั (Backward Integration) เป็นการขยายการลงทุน
ไปยงัธุรกิจที่ขายสินค้าหรือให้บริการกับธุรกิจในปจัจุบนั ทําให้บริษัท
สามารถควบคุมต้นทุน และ คุณภาพของปจัจยันําเขา้ นอกจากน้ีการใช้
กลยุทธ์การรวมตัวในแนวดิ่ง ยงัทําให้มีอํานาจทางการตลาด (Market 
Power) และเป็นการสรา้งอุปสรรคในการเขา้สูต่ลาดแก่คู่แขง่ (Barrier to 
Entry) แต่จะมคีวามเสีย่งจากการทีธุ่รกจิมคีวามเกีย่วเน่ืองกนัใกลช้ดิ 
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- การรวมตวัในแนวนอน (Horizontal Diversification) เป็นการสรา้งการเตบิโต
จากการซื้อ การควบรวมกจิการของคู่แข่ง กลยุทธ์น้ีคล้ายกบัการกระจายธุรกจิไปสู่ธุรกจิที่มี
ความสมัพนัธก์บัธุรกจิเดมิ (Concentric Diversification) แต่มคีวามแตกต่างคอื การรวมตวัใน
แนวนอน (Horizontal Diversification) จะมุ่งเน้นการเพิม่สนิคา้หรอืบรกิารจากการซือ้บรษิทั
คูแ่ขง่เทา่นัน้ 

- การกระจายธุรกิจในลักษณะที่ไม่สัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิม 
(Conglomerate Diversification) เป็นการสรา้งการเตบิโตจากการมสีนิคา้หรอืบรกิารใหม่ทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีม่อียู ่ซึง่จะสรา้งความไดเ้ปรยีบในลกัษณะของกลุ่มบรษิทัทีไ่ม่มี
ความสมัพนัธก์นั 

2) กลยทุธค์งตวั (Stability Strategy) 
กลยุทธ์ที่มุ่งรกัษาอตัราการเติบโต ส่วนแบ่งการตลาด หรือตําแหน่งทางการ

แขง่ขนัของบรษิทัไวเ้น่ืองจากสภาพของอุตสาหกรรมทีเ่ริม่ตกตํ่า หรอืมคีู่แขง่รายใหมท่ีเ่ขม้แขง็
เขา้มาในตลาด หรอืสภาวการณ์ผนัผวน 

- กลยุทธก์ารมุง่เป็นผูนํ้าตลาด (Leadership) ดว้ยการดงึดดูลูกคา้จากคู่แขง่ที่
อ่อนแอ เน่ืองจากในสภาวะการตกตํ่าของอุตสาหกรรมจะทําใหเ้ฉพาะบรษิทัที่เป็นผูนํ้าตลาด
เทา่นัน้ทีส่ามารถทาํกาํไรและอยูร่อดได ้

- กลยุทธก์ารมุง่สรา้งความแขง็แกรง่ในบางตลาด (Niche) ทีม่คีวามชาํนาญและ
มตีําแหน่งการแขง่ขนัทีเ่ขม้แขง็ 

- กลยุทธก์ารมุง่ทาํกําไรระยะสัน้ (Harvest) ไมล่งทุนเพิม่ ลดค่าใชจ้่ายต่างๆลง 
จะช่วยลดปญัหาการมียอดขายที่ลดลง และในอนาคตอาจต้องขายธุรกิจหรือออกจาก
อุตสาหกรรมน้ี 

- กลยทุธก์ารขายธุรกจิทิง้อยา่งรวดเรว็ (Quick Divest) ในช่วงตน้เริม่ตกตํ่าของ
อุตสาหกรรม 

3) กลยทุธป์รบัเปลีย่น (Renewal Strategy) 
กลยุทธก์ารปรบัตวัดว้ยการเปลีย่นแปลงขนาดองคก์ร ลดตน้ทุน ปรบัโครงสรา้ง 

ขายธุรกจิ หรอืลม้ละลายเป็นกลยุทธ์ทีใ่ชใ้นสถานการณ์ทีไ่ม่ด ี เช่น การไม่สามารถบรรลุ
เป้าหมายเชงิกลยทุธเ์ศรษฐกจิตกตํ่า และบรษิทักม็ฐีานะทางการเงนิไมด่ ี

- กลยุทธเ์พื่อปรบัเปลีย่น (Retrenchment) เน่ืองจากไมส่ามารถบรรลุเป้าหมาย
เชงิกลยุทธ ์ หรอืประสทิธภิาพ/คุณภาพตกตํ่า เป็นการปรบัเปลีย่นเพื่อเตรยีมตวัแขง่ขนัอกีครัง้
หน่ึง เชน่ การปรบัรือ้ระบบองคก์ร (Reengineering) หรอืการเพิม่ประสทิธภิาพการทาํงาน 

- กลยุทธ์เพื่อพลกิสถานการณ์เลวรา้ยของบรษิทั (Turnaround) โดยเฉพาะ
ทางดา้นการเงนิ จงึเป็นการปรบัเปลีย่นจํานวนมาก มคีวามรุนแรง ดว้ยการควบรวมกจิการ 
ปรบัโครงสรา้งหน้ี ขายสนิทรพัย ์ลดขนาดองคก์ร หรอืเปลีย่นผูนํ้าองคก์ร 
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- กลยุทธก์ารขายบางส่วนของบรษิทั (Divest) กรณีทีก่ลยุทธ ์ Harvest หรอื 
Turnaround ไมป่ระสบความสาํเรจ็ 

- กลยุทธก์ารเลกิกจิการ (Liquidation) ดว้ยการขายสนิทรพัยท์ัง้หมด หรอืหยุด
การดาํเนินงานทัง้หมด เพือ่หยดุการขาดทุนก่อนทีจ่ะลม้ละลาย 

2. กลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business-Level Strategy) 
กลยุทธ์ระดบัธุรกจิ คอื การผสมผสานและเชื่อมโยงกนัของขอ้ตกลงและกจิกรรมใน

องคก์ร เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัดว้ยความสามารถหลกัในตลาดใด ตลาดหน่ึง 
1) กลยทุธผ์ูนํ้าดา้นตน้ทุน (Cost Leadership Strategy) 

กลยุทธ์ที่มุ่งสรา้งความได้เปรยีบเชงิการแข่งขนัดว้ยต้นทุนการดําเนินงานที่ตํ่า
กวา่ ภายใตค้วามเสีย่งเทา่กนั 
  ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธผ์ูนํ้าดา้นตน้ทุน ไดแ้ก่ 

- งา่ยต่อการลอกเลยีนแบบ 
- การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีหรอืความนิยมของลกูคา้ 

  ตวัอยา่ง กลยุทธผ์ูนํ้าดา้นตน้ทุน Low Price Strategy กลยุทธร์าคาตํ่า เหมาะกบั
สนิคา้หรอืบรกิารทีม่ขีอ้จาํกดัในการสรา้งความแตกต่างในคุณสมบตัแิละคุณภาพ โดยการเสนอ
ราคาตํ่ากบัลูกค้าต้องพจิารณาทัง้ห่วงโซ่คุณค่า เช่น หากบรษิทัมตี้นทุนในการผลติตํ่า แต่ค่า
ขนสง่สงูกจ็ะไมป่ระสบความสาํเรจ็ในการใชก้ลยทุธน้ี์ 

2) กลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
  กลยุทธ์ผู้นําด้านความแตกต่าง เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการ
แขง่ขนัดว้ยความแตกต่างของสนิคา้/บรกิาร ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธค์วามแตกต่าง ไดแ้ก่ 

- การเสนอคุณคา่ทีล่กูคา้ไมต่อ้งการ หรอืลกูคา้รูส้กึวา่ไมคุ่ม้กบัราคา 
- การเลยีนแบบจากคูแ่ขง่ 

  กลยุทธ์การสรา้งความแตกต่างมกัใช้การวจิยัและพฒันาเป็นเครื่องมอืสําคญัใน
การสรา้งความแตกต่าง ไม่ว่าจะเป็นการวจิยัเพื่อหาความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืการพฒันา
สนิคา้ใหม ่
  ตวัอยา่ง กลยุทธค์วามแตกต่าง Strategic Innovation ทีมุ่ง่นวตักรรมในการเพิม่
คุณค่า เช่น สตารบ์คัส์ที่สามารถสรา้งความแตกต่างของธุรกจิขายกาแฟ ดว้ยการสรา้งความ
แตกต่างของบรรยากาศในร้านที่มีความอบอุ่น ผู้บริหารของบริษัทกล่าวว่าสตาร์บัคส์ขาย
บรรยากาศของการดื่มกาแฟ ไมไ่ดข้ายแต่เพยีงกาแฟ โดยรา้นสตารบ์คัส ์จะเป็นสถานทีท่ีลู่กคา้
จะคดิถงึถดัจากบา้นและทีท่าํงาน 
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3) กลยทุธก์ารมุง่เน้น (Focus Strategy) 
  กลยุทธท์ีมุ่่งสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนัดว้ยการเน้นความชาํนาญในบาง
เรื่อง (Specialize in some way) เพื่อเจาะตลาดเฉพาะ (Niche Market) เช่น กลุ่มลูกคา้เฉพาะ 
สนิคา้เฉพาะ หรอืพืน้ที่บางพืน้ที่องค์กรสามารถสรา้งคุณค่าด้วยการผสมผสานการมุ่งเน้นกบั
ความแตกต่างหรอืการเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน 

- กลยุทธก์ารมุง่เน้นและตน้ทุนตํ่า (Focused Cost Leadership Strategy) เป็น
กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรยีบ ความชํานาญในบางเรื่องหรอืบางตลาด และสร้างคุณค่าด้วย
ต้นทุนตํ่า เหมาะสําหรบัอุตสาหกรรมที่ยากในการสรา้งความแตกต่างในตวัสนิค้าหรอืบรกิาร 
บริษัทที่ได้เลือกใช้กลยุทธ์แบบน้ีจะสร้างความได้เปรียบจากการที่ผู้นําในอุตสาหกรรมไม่
สามารถผลติหรอืใหบ้รกิารในบางตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ หรอืมตีน้ทุนสงู 

- กลยุทธก์ารมุ่งเน้นและความแตกต่าง (Focused Differentiation Strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่สรา้งความได้เปรยีบด้วยการมุ่งเน้นตลาดบางตลาด และสรา้งคุณค่าด้วยความ
แตกต่างในบางเรือ่ง 
  ปจัจยัทีส่นบัสนุนการใชก้ลยทุธแ์บบมุง่เน้น 

- ตลาดขนาดเลก็ทาํใหบ้รษิทัใหญ่ไมคุ่ม้ในการเขา้สูต่ลาด 
- บรษิทัมทีรพัยากรทีจ่าํกดัสาํหรบัการแขง่ขนัในตลาดขนาดใหญ่ 
- บรษิทัสามารถแข่งขนัในตลาดเล็กมปีระสทิธิภาพมากกว่าตลาดใหญ่ที่มี

คูแ่ขง่จาํนวนมาก 
- การเลอืกกลยุทธ์แบบมุ่งเน้นทําให้องค์กรสรา้งคุณค่าในห่วงโซ่คุณค่าได้

งา่ยและมทีศิทางทีช่ดัเจน 
- มคีวามยดืหยุน่ ปรบัตวังา่ย 
- ความเสีย่งน้อย 
ความเสีย่งของการใชก้ลยทุธแ์บบมุง่เน้น ไดแ้ก่  
- ตลาดมขีนาดเลก็เกนิไป 
- คูแ่ขง่ทีอ่ยูใ่นตลาดใหญ่อาจเขา้สูต่ลาดเฉพาะ 
- ความต้องการของลูกคา้ตลาดเฉพาะอาจสามารถทดแทนดว้ยสนิคา้ หรอื

บรกิารทัว่ไป 
  บรษิทัควรเลอืกใชก้ลยุทธแ์บบมุ่งเน้น กรณีทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในบางตลาดเหนือ
คู่แข่งในอุตสาหกรรมเดยีวหรอืกรณีที่บรษิทัมตีําแหน่งของการแข่งขนัอ่อนแอในตลาดทัว่ไป 
บรษิทัควรแขง่ขนัเฉพาะตลาดทีบ่รษิทัมคีวามชาํนาญเทา่นัน้ 
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3. กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Functional-Level Strategy) 
  กลยุทธ์ระดบัหน้าทีจ่ะถูกกําหนดขึน้ตามหน้าทีต่่างๆ ทางธุรกจิเพื่อทีจ่ะทําใหก้าร
ดาํเนินงานขององคก์รสามารถบรรลุผลสาํเรจ็ ผูบ้รหิารตอ้งประสานงานและพจิารณาถงึความ
สอดคล้องกนัในทุกระดบัของกลยุทธ์ ดงันัน้การนํา กลยุทธ์ระดบัหน้าที่ไปปฏิบตัิจะต้อง
ครอบคลุมหน่วยงานระดบัปฏบิตักิารขององคก์รอยา่งน้อย 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กลยุทธด์า้นการ
ผลติ กลยุทธด์า้นการเงนิ กลยุทธด์า้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์ และกลยุทธด์า้นการตลาด 
เป็นต้น โดยวธิดีงักล่าวมุ่งเน้นไปที่การใชท้รพัยากรขององค์กรในกจิกรรมดําเนินงานของ
หน่วยงานภายในองคก์รใหเ้กดิประสทิธภิาพ และประสทิธผิลสงูสดุ 

1) กลยทุธด์า้นการผลติ (Production Strategy) 
  เป็นการควบคุมปจัจยันําเขา้ เช่น วตัถุดบิ แรงงาน เครื่องจกัร เป็นตน้ ค่าใชจ้่าย 
การรกัษาตน้ทุนการผลติและป้องกนัความล่าชา้ในการดาํเนินงาน หากองคก์รไดพ้จิารณาปจัจยั
เหล่าน้ีและปฏบิตัไิดอ้ย่างเหมาะสมจะทําใหก้ารผลติและการดําเนินงานในองค์กรบรรลุผลได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพ กระบวนการการผลติและการดาํเนินงานทีอ่งคก์รนิยม นํามากําหนดเป็น
กลยุทธ ์ ไดแ้ก่ ระบบการผลติแบบทนัเวลา การสัง่ซือ้ทีป่ระหยดั การวางแผนความตอ้งการ
วตัถุดบิและการใชม้าตรฐานทางอุตสาหกรรมและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) กลยทุธด์า้นการเงนิ (Financial Strategy) 
  กลยุทธด์า้นการเงนิครอบคลุมการแสวงหาแหล่งเงนิทุนและการตดัสนิใจเกีย่วกบั
การลงทุน การบรหิารสภาพคล่อง กลยุทธด์า้นการเงนิจงึเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารในการกําหนด
กจิกรรมดงักล่าวรวมถงึการประเมนิสถานะทางการเงนิและประเมนิผลกระทบทีเ่น้นความคุม้ค่า
ในการลงทุน ทัง้น้ี ผูบ้รหิารฝา่ยการเงนิจงึตอ้งทาํความเขา้ใจเพือ่การตดัสนิใจทางดา้นการเงนิ 

3) กลยทุธด์า้นทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management Strategy) 
  กลยุทธ์ด้านทรพัยากรมนุษย์เป็นแนวทางหรือวิธีการเพื่อให้การดําเนินงานที่
เกีย่วขอ้งกบับุคคลในองคก์รเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยจะเป็นหน้าทีข่อง
ฝา่ยทรพัยากรมนุษยใ์นการดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง กบับุคคลในองคก์ร ไดแ้ก่ การ
แสวงหาบุคคลทีเ่หมาะสมทีสุ่ดโดยมกีารวางแผนทรพัยากรมนุษย ์การสรรหา การคดัเลอืกและ
การบรรจุในตําแหน่งทีเ่หมาะสม การจ่ายค่าตอบแทน รวมถงึการประเมนิการปฏบิตังิาน การ
พฒันาทรพัยากรมนุษย ์และการใหบุ้คคลพน้จากงาน ผูบ้รหิารโดยทัว่ไปใหค้วามสาํคญักบัการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกบับุคคลในองค์กรทุกกิจกรรมทัง้น้ีเพื่อจูงใจให้บุคคลในองค์กร
ทาํงานอยูคู่ก่บัองคก์รต่อไปไดน้านทีส่ดุ 
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4) กลยทุธด์า้นการตลาด (Marketing Strategy) 
  กลยุทธ์ดา้นการตลาดเป็นวธิกีารทีอ่งค์กรเลอืกดําเนินการเพื่อสรา้งความสําเรจ็
ตามวตัถุประสงคท์างการตลาดขององคก์รจงึเป็นเครื่องมอืในการต่อสูก้บัคู่แขง่ขนัเพื่อแย่งส่วน
แบ่งตลาด ในการกําหนดกลยุทธ์การตลาดจะมคีวามเกี่ยวขอ้งกบัการแบ่งส่วนตลาด การ
กาํหนดตลาดเป้าหมายและการวางตําแหน่งผลติภณัฑ ์โดยฝา่ยการตลาดจะเป็นหน่วยงานทีท่าํ
หน้าทีใ่นเรื่องดงักล่าวและนําเสนอกลยุทธก์ารตลาดทีเ่หมาะสม โดยทัว่ไปกลยุทธก์ารตลาดจะ
เกีย่วขอ้ง กบัสว่นประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการ
สง่เสรมิการตลาดใหเ้หมาะสมเพือ่สนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการการตลาด (Marketing Management) 
 
2.2.1 กลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดสาํหรบัธรุกิจบริการ (Service Marketing Mix: 7P’s) 

 
1. ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 

สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 
ผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายอาจจะมตีวัตน หรอืไม่มตีวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จึงประกอบด้วย สนิค้า 
บรกิาร ความคิด สถานที่ องค์การบรหิารบุคคล ผลิตภณัฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์มมีูลค่าใน
สายตาของลกูคา้จงึมผีลทาํใหผ้ลติภณัฑส์ามารถขายได ้

2. ด้านราคา  (Price) 
คุณค่าผลติภณัฑใ์นรูปแบบตวัเงนิ ถ้าผลติภณัฑน์ัน้มคีุณค่าสูงกว่าราคาผูบ้รโิภคจะ

ตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้กลยทุธด์า้นราคาตอ้งคาํนึงถงึ 
2.1 คุณค่าทีร่บัรู ้(Product Value) ในสายตาของผูบ้รโิภคซึ่งต้องพจิารณาว่า

ผูบ้รโิภคยอมรบัในคุณคา่ของผลติภณัฑท์ีว่า่สงูกวา่ราคาผลติภณัฑน์ัน้ 
2.2 ตน้ทุนสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.3 การแขง่ขนัของคูแ่ขง่ในทีม่อียูใ่นตลาด 
2.4 ปจัจยัอื่น ๆ 

3. ด้านการจดัจาํหน่าย (Place) 
 โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรมใช้เพื่อเคลื่อนย้าย
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัทีนํ่าผลติภณัฑอ์อกสูต่ลาดเป้าหมาย กค็อื
สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้าประกอบด้วย การขนส่ง การ
คลงัสนิคา้ และการเกบ็รกัษาสนิคา้คงคลงั การจดัจาํหน่ายซึง่ประกอบดว้ย 2 สว่นดงัน้ี 
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3.1 ช่องทางการจดัจําหน่าย (Channel of distribution) หมายถงึ เสน้ทางที่
ผลิตภัณฑ์และกรรมสิทธิถ์ูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในระบบช่องทางการจัด
จาํหน่ายจงึประกอบดว้ยผูผ้ลติ คนกลาง ผูบ้รโิภค หรอืผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม 

3.2 การสนบัสนุนการกระจายตวัสนิคา้สูต่ลาด (Market Logistics) หมายถงึกจิกรรม
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเคลื่อนย้ายตวัผลิตภณัฑ์จากผู้ผลิตไปยงัผู้บรโิภคหรอืผู้ใช้
ชอ่งทางอุตสาหกรรม การกระจายตวัสนิคา้ จงึประกอบดว้ยงานทีส่าํคญัดงัน้ี 
1) การขนสง่ (Transportation) 
2) การเกบ็รกัษาสนิคา้ (Storage) และการคลงัสนิคา้ (Warehousing) 
3) การบรหิารสนิคา้คงคลงั (Inventory management) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 เป็นการตดิต่อสื่อสารเกีย่วขอ้งระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรม
การซือ้ การตดิต่อสื่อสาร อาจใชพ้นกังานทาํการขาย (Personal Selling) และการตดิต่อสื่อสาร
โดยไมใ่ชค้น (No Personal Selling) เครือ่งมอืในการตดิต่อสือ่สารหลายประการ ซึง่อาจเลอืกใช้
หน่ึงหรอืหลายเครื่องมอื โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมของลูกคา้ ผลติภณัฑ ์คู่แขง่ โดยบรรลุ
จุดมุง่หมายรว่มกนัได ้เครือ่งมอืสาํคญัต่อไปน้ี 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกจิกรรมในการเสนอขา่วสารเกีย่วกบัองคก์รและ 
(หรือ) ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด ที่ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์
รายการ กลยทุธใ์นการโฆษณาเกีย่วขอ้งกบั 
1) กลยุทธก์ารสรา้งสรรคก์ารโฆษณา (Creative Strategy) และกลยุทธก์าร

โฆษณา (Advertising) 
2) กลยทุธส์ือ่ (Media Strategy) 

4.2 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นกจิกรรมการแจง้ขา่วสาร
และจงูใจตลาดโดยบุคคล งานในขอ้น้ีจะเกีย่วขอ้งกบั 
1) กลยทุธก์ารขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling Strategy) 
2) การจดัการหน่วยขาย (Sale Force Management) 

4.3 การสง่เสรมิการขาย (Sale Promotion) หมายถงึ กจิกรรมการสง่เสรมิการขายที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพ้นักงานขายและการใหข้า่ยและการ
ประชาสมัพนัธ์ ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ ทดลองใช ้หรอืการซื้อโดยลูกคา้
ขึน้ตอนสดุทา้ยหรอืบุคคลอื่นในชอ่งทางการสง่เสรมิการขายทีม่ ี3 รปูแบบคอื 
1) การกระตุน้ผูบ้รโิภค เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูผู่บ้รโิภค 
2) การกระตุน้คนกลาง เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่สูค่นกลาง 
3) การกระตุน้พนกังานขาย เรยีกวา่ การสง่เสรมิการขายทีมุ่ง่พนกังาน 
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4.4 การใหข้า่วสารและการประชาสมัพนัธ ์(Publicly and Public relation) การ
ข่าวสารเป็นการเสนอความคดิเกี่ยวกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ม่ต้องมกีารจ่ายเงนิ 
ส่วนข่าวประชาสมัพนัธ์ หมายถงึ ความพยายามที่มกีารวางแผน โดยองค์การ
หน่ึงเพือ่สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอ 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรอื Direct response) และการตลาด
เชื่อมตรง (Online marketing) เป็นวธิกีารตดิต่อสื่อสารกลุ่มเป้าหมายเพื่อใหเ้กดิ
การตอบสนองโดยตรงหรอืหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดให้ส่งเสริม
การตลาด ใชส้่งเสรมิผลติภณัฑโ์ดยตรงกบัผูซ้ือ้ และทําใหเ้กดิการตอบสนองใน
พืน้ที ่ประกอบดว้ย 
1) การขายทางโทรทศัน์ 
2) การขายโดยใชจ้ดหมายตรง 
3) การขายโดยแคตตาลอ็ก 
4) การขายทางโทรทศัน์ วทิยุ หรอื หนังสอืพมิพ ์ซึ่งเป็นแรงจูงใจใหลู้กค้ามี

กจิกรรมการตอบสนอง 
5. ด้านบคุคล (People) 

 ต้องอาศยัการคดัเลอืก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสรา้งความพงึพอใจ
ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและ
ผูใ้ชบ้รกิารต่าง ๆ ขององคก์ร เจา้หน้าทีต่้องมคีวามสามารถ มทีศันคตทิีส่ามารถตอบสนองต่อ
ผู้ใช้บรกิาร มคีวามคิดรเิริม่ มคีวามสามารถในการแก้ไขปญัหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบั
องคก์ร 

6. ด้านการสร้างและนําเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 เป็นการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพให้กับลูกค้า โดยพยายามสร้าง
คุณภาพโดยรวม ทัง้ทางดา้ยกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าใหก้บัลูกคา้ ไม่
ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการใหบ้รกิารที่
รวดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีล่กูคา้ควรไดร้บั 

7. ด้านกระบวนการ (Process) 
 เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินดา้นการบรกิาร ทีนํ่าเสนอ
ให้กบัผู้ใช้บรกิารเพื่อมอบการให้บรกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็ และทําให้ผู้ใช้บรกิารเกิดความ
ประทบัใจ 
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2.2.2 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Theory of Consumer Behavior) 
 
 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) หมายถงึ พฤตกิรรมทีแ่สดงออกของบุคคล
ในดา้นการคน้หา การเลอืกซือ้ การใช ้ การประเมนิผล หรอืจดัการกบัสนิคา้หรอืบรกิารซึง่
ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ ซึง่เหตุผลทีจ่าํเป็นตอ้งศกึษา
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพราะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมผีลต่อการสาํเรจ็ของธุรกจิ 
 แรงจงูใจในการซ้ือ (Buying Motives) 
 เน่ืองจากตลาดทุกๆ ตลาดมคีู่แขง่ขนัมากมาย ซึง่ต่างหาโอกาสทีจ่ะสนองความตอ้งการ
ของลกูคา้ เพือ่ทีจ่ะขยายสว่นครองตลาดของบรษิทัใหข้ยายออกไป ปจัจยัทีส่าํคญัอยา่งหน่ึง ต่อ
ความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานการตลาดคอื ความรูเ้กีย่วกบัแรงจงูใจและพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 
แต่ละบรษิทัจงึจําเป็นจะต้องทําการวเิคราะหถ์งึความตอ้งการ ทศันคต ิ และพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคของถ่องแท ้เพือ่นําขอ้มลูต่างๆ มากาํหนดช่องทางในการจดัจาํหน่าย การโฆษณา การ
กาํหนดราคา และเครือ่งมอืทางการตลาดอยา่งอื่นใหส้อดคลอ้งกบัตลาดทีเ่ราเลอืกสรรไว ้
 ตวัอยา่ง แรงจงูใจทีผู่ซ้ือ้พจิารณาในการตดัสนิใจเลอืกซือ้หรอืใชบ้รกิารของบรษิทั ไดแ้ก่ 

- ชื่อเสยีงของผูข้าย (Reputation of Sellers) 
- ความสะดวกสบาย (Handiness) ในการซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิาร 
- การบรกิาร (Services) ทีม่คีุณภาพ 
- มสีนิคา้ใหเ้ลอืกมากมายหลายชนิด (Width of assortments) 
- ราคาสมเหตุสมผล (Reasonable pricing) 
- ความสามารถของตวัแทนขาย (Sales representative's capability) 
- ความสมัพนัธส์ว่นตวั (Personal Relationships) 
- การขยายเวลาใหส้นิเชื่อ (Extension of Credit) 
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 
1. การเหน็คณุค่าของความต้องการ 

 การเหน็คุณค่าของความต้องการเป็นกระบวนการเริม่ต้นโดยมแีรงจูงใจ หรอืถูก
กระตุ้นใหเ้กดิความต้องการซึ่งอาจจะเกดิขึน้จากตวักระตุ้นภายในหรอืภายนอก ตวักระตุ้น
ภายในเกดิจากผูบ้รโิภคเองมคีวามต้องการและมองเหน็ความจําเป็นของสนิค้าที่จะแก้ปญัหา 
หรอืตอบสนองใหก้บัตนเองสว่นตวักระตุน้ภายนอก ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางสงัคม เศรษฐกจิ
และการเมอืง สิง่เหล่าน้ีเมื่อเกดิขึน้ถึงระดบัหน่ึงแล้วจะกลายเป็นตวักระตุ้นใหผู้บ้รโิภคมี
พฤตกิรรมตอบสนองโดยอาศยัการเรยีนรู ้ การแสวงหาขอ้มลู และประสบการณ์ในอดตี ดงันัน้
ผูป้ระกอบการจะตอ้งใชก้ลยุทธท์างการตลาดหลายวธิ ี เช่น การใชพ้นกังานขาย การโฆษณา 
การสง่เสรมิการขายการบรรจุภณัฑ ์เป็นตวักระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการในสนิคา้เหล่าน้ี 
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2. การแสวงหาข้อมลู 
 เมือ่ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการในสนิคา้กจ็ะแสวงหาทางเลอืกขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้ จงึ
เป็นสิง่ทีม่คีวามสาํคญัทีส่ดุสาํหรบัผูบ้รโิภค การหาขอ้มลูจะทาํใหรู้ข้อ้มลูเกีย่วกบัชนิดของสนิคา้ 
รปูลกัษณ์ วธิกีารใช ้ และประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากการใชส้นิคา้นัน้ นอกจากน้ีความเชื่อถอืที่
ผูบ้รโิภคมต่ีอผูข้ายยงัเป็นส่วนประกอบของการตดัสนิใจซื้อไดเ้ป็นอย่างด ี ขอ้มูลที่ผูบ้รโิภค
คน้หาขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั ไดแ้ก่ ปญัหาเกีย่วกบัความตอ้งการทีผู่บ้รโิภคเผชญิอยูใ่นระดบัมาก
หรอืน้อย เวลาในการเลอืกซื้อสนิคา้ ผูป้ระกอบการจะต้องจดัการเกี่ยวกบัขอ้มูลทีผู่บ้รโิภค
ตอ้งการ ซึง่แหล่งขอ้มูลทีผู่บ้รโิภคแสวงหามอีทิธพิลเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการเลอืก เช่น 
บุคคลในครอบครวับุคคลใกลช้ดิ เพื่อนบา้น สื่อมวลชน พนกังานขาย สื่อโฆษณา บรรจุภณัฑ ์
เป็นตน้ ขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ เหล่าน้ีมปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

3. การประเมินผลทางเลือก 
เมื่อผูบ้รโิภคได้รบัและเขา้ใจขอ้มูลแล้วก็จะประเมนิผลขอ้มูลเหล่านัน้เพื่อพจิารณา

ทางเลอืกในการตดัสนิใจ ขอ้มลูทีม่ปีระโยชน์ต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค คอื 
1) ความสนใจในลกัษณะสนิคา้ เน่ืองจากสนิคา้แต่ละชนิดมคีุณสมบตัหิลายอยา่งแต่

ผูบ้รโิภคจะสนใจเฉพาะคุณสมบตัทิีต่นเองตอ้งการ เชน่ การซือ้อาหารรบัประทาน
จะต้องมรีสชาตกิลมกล่อม มปีรมิาณมากพอกบัความต้องการ และมรีาคา
เหมาะสมซึง่ลกัษณะของสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคสนใจจะเป็นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิผล
ทางเลอืก 

2) ความสาํคญัของคุณสมบตัสินิคา้ เช่น การซือ้อาหารรบัประทาน ผูบ้รโิภคบางคน
ใหค้วามสําคญัทีร่สชาตเิป็นอนัดบัแรก บางคนใหค้วามสาํคญัทีป่รมิาณหรอืให้
ความสําคญัที่ราคาความสําคญัของคุณสมบตัขิองสนิคา้จงึเป็นขอ้มูลสําคญัที่ใช้
ประเมนิผลทางเลอืก 

3) ความเชื่อถอืในตราสนิคา้ ความเชื่อถอืของผูบ้รโิภคขึน้อยูก่บัประสบการณ์การใช้
สนิคา้ทีม่ตีราสนิคา้ทีค่น้เคยหรอืรูจ้กั ความเชื่อถอืในตราสนิคา้ของสนิคา้จงึเป็น
ขอ้มลูในการประเมนิทางเลอืกประการหน่ึง 

4. การเลือก/การตดัสินใจซ้ือ 
 หลงัจากแสวงหาทางเลอืกและประเมนิผลทางเลอืกแลว้ ผูบ้รโิภคจะตอ้งตดัสนิใจวา่ถา้
ซือ้สนิคา้นัน้จะสนองความตอ้งการและเกดิความพงึพอใจไดห้รอืไม ่ ก่อนการตดัสนิใจผูบ้รโิภค
จะคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ ดงัน้ี 
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1) ทศันคตขิองบุคคลอื่น มผีลต่อสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคต้องการซือ้ทัง้ทศันคตดิา้นบวก
และดา้นลบ ทศันคตดิา้นบวกจะมองเหน็ว่าสนิคา้นัน้มคีุณภาพด ีราคาถูก ทาํให้
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดเ้รว็ขึน้ หากเป็นทศันคตดิา้นลบจะทาํใหม้องเหน็ว่าสนิคา้
นัน้ราคาแพง คุณภาพไมด่ทีาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความลงัเลต่อการตดัสนิใจ เช่น การ
ซือ้เสือ้ผา้ตามแฟชัน่จะทําใหส้วมใส่ไดใ้นระยะเวลาสัน้ ๆ ตามสมยันิยมและมี
ราคาสงู ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดน้้อยจะไมซ่ือ้สนิคา้เหล่าน้ี 

2) สถานการณ์ทีค่าดคะเนไว ้เป็นความตัง้ใจซือ้ทีร่บัอทิธพิลจากระดบัรายได ้ขนาด
ของครอบครวั ภาวะทางเศรษฐกจิ การคาดคะเนตน้ทุน การคาดคะเนประโยชน์ที่
จะไดร้บั เช่น พอ่บา้นจะซือ้เครื่องปรบัอากาศใหมเ่มื่อไดร้บัเงนิ เดอืนหน้าหรอื
ครอบครวัทีม่บุีตรหลายคนตอ้งรบัส่งไปโรงเรยีนทุกวนั ในปีการศกึษาหน้าบุตร
ตอ้งไปโรงเรยีนกจ็ะซือ้รถยนตเ์พือ่ใหเ้กดิความปลอดภยั 

3) สถานการณ์ที่ไม่ไดค้าดคะเนไว ้ เป็นสถานการณ์ภายนอกที่มอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซื้อ เช่น ขณะทีผู่บ้รโิภคกําลงัจะตดัสนิใจซื้ออาจมเีหตุใหไ้ม่พอใจ
พนกังานขายทีม่กีริยิาไมสุ่ภาพใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ไมไ่ด ้หรอืเกดิความ
กงัวลเกีย่วกบัรายได ้ สถานการณ์เหล่าน้ีจะทาํใหผู้บ้รโิภคเปลีย่นการตดัสนิใจใน
ทีส่ดุ 

 จะเหน็ไดว้า่การตดัสนิใจซือ้ของแต่ละบุคคลเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา ผูป้ระกอบการ
ต้องพยายามจดัหาข้อมูลและหาเหตุผลตลอดจนสร้างกิจกรรมทางการตลาดที่สนับสนุนให้
ผูบ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ใหไ้ด ้

5. การประเมินผลหลงัการซ้ือ 
 หลงัจากการซื้อและทดลองใชส้นิคา้แลว้ผูบ้รโิภคจะเกดิความรูส้กึพงึพอใจหรอืไม่พงึ
พอใจในสนิคา้นัน้ ผูป้ระกอบการจะต้องพยายามศกึษาและตดิตามผลภายหลงัการซื้อสนิคา้
เพราะเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อการซื้อในครัง้ต่อไป และมอีทิธพิลต่อการแนะนําบุคคลอื่นใหซ้ื้อ
สนิคา้ แต่ถา้ผูบ้รโิภคไม่พงึพอใจหลงัการซือ้ ผูป้ระกอบการจะตอ้งคน้หาสาเหตุเพื่อจะนํามา
ปรบัปรุงแกไ้ข เช่น ราคาขายแต่ละรา้นคา้แตกต่างกนัมาก หรอืพบว่าสนิคา้ไมม่คีุณภาพ เป็น
ตน้ 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 

1. ปัจจยัท่ีเกิดจากตวัผูบ้ริโภค 
 ผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างในเรื่อง เพศ อายุ รายได ้ สถานภาพของครอบครวั และ
อาชพี โดยความแตกต่างในปจัจยัเหล่าน้ีทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนัออกไป 
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2. ปัจจยัด้านจิตวิทยา 
 ความตอ้งการของมนุษยน์ัน้ ถูกแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ โดยเริม่จากความตอ้งการพืน้ฐาน
ดา้นรา่งกาย, ความปลอดภยั, ความตอ้งการใหส้งัคมยอมรบั, ตอ้งการมฐีานะทีเ่ดน่ และตอ้งการ
ประสบผลสาํเรจ็ในชวีติ มชีื่อเสยีง การรบัรูท้าํใหผู้บ้รโิภคจดจาํไดแ้ละมคีวามคุน้เคยกบัสนิคา้
ส่งผลทําใหต้ดัสนิใจซื้อได้ง่าย ส่วนทศันคติเป็นเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อซึ่งทําใหเ้กดิ
ความชอบหรอืไมช่อบต่อสนิคา้ตวันัน้ และอาจนําไปถงึการจงรกัภกัดต่ีอสนิคา้หรอืบรกิาร 
 กลุ่มบุคคลทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งใน กระบวนการซือ้ (Participants in Buying Process) 
กลุ่มคนเหล่าน้ีมบีทบาทในการตดัสนิใจซือ้ โดยสามารถแยกกลุ่มบุคคลทีเ่ขา้มาเกี่ยวขอ้งใน
กระบวนการซือ้ออกเป็น 5 กลุ่ม 

- ผูร้เิริม่ (Initiator) สว่นมากแลว้จะเป็นผูใ้ช ้ (Users) เป็นผูเ้สนอแนวความคดิ ให้
แนวทางหรอือธบิายบอกเล่าใหฟ้งัเกีย่วกบัตวัสนิคา้หรอืบรกิาร 

- ผูม้อีทิธพิล (Influencer) เป็นผูท้ีม่อีาํนาจในการชกัจงูหรอืชกัชวนใหผู้ซ้ือ้โน้มเอยีง 
ตามความตอ้งการไดใ้นกระบวนการตดัสนิใจ 

- ผูต้ดัสนิใจ (Deciders) คอืผูพ้จิารณาขัน้สดุทา้ยวา่จะมกีารซือ้สนิคา้หรอืไม ่
- ผูอ้นุมตั ิ(Approvers) คอืบุคคลทีอ่นุมตัใิหเ้กดิการซือ้ขึน้ 
- ผูซ้ือ้ (Buyer) คอืบุคคลทีไ่ปซือ้สนิคา้นัน้ อาจเขา้มาเกีย่วขอ้งหรอืไมเ่กีย่วขอ้งใน

กระบวนการตดัสนิใจ 
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2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

อรมน เฟ่ืองฟู (2554) ได้ทําการศึกษาปจัจยัการตลาดในการเลือกผู้ให้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ และทศันคตทิีม่ต่ีอ DTAC มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมการใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิาร DTAC ความสาํคญัของปจัจยัการตลาดในการเลอืกผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีม่ต่ีอ DTAC โดยเกบ็ขอ้มูล
จากผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ดว้ยแบบ
แบบสอบถามจานวน 400 ตวัอย่าง ผลการศกึษาพบว่าพฤตกิรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีส่่วน
ใหญ่ใชร้ะบบเตมิเงนิ (Prepaid) รอ้ยละ 79.50 มคี่าใชจ้่ายเฉลีย่ในการใชโ้ทรศพัทต่์อเดอืนน้อย
กว่า 500 บาท รอ้ยละ 57.00 มรีะยะเวลาในการใชเ้ลขหมายปจัจุบนัมากกว่า 4 ปีรอ้ยละ 33.75 
บรกิารเสรมิทีใ่ชไ้ดแ้ก่ การส่งขอ้ความตวัอกัษร (SMS) และรปูภาพ (MMS) รอ้ยละ 79.50 
เหตุผลในการเปลี่ยนเลขหมายส่วนใหญ่เน่ืองจากมโีปรโมชัน่น่าสนใจกว่ารอ้ยละ 58.75 และ
โปรโมชัน่ทีใ่ชม้ากทีสุ่ด ไดแ้ก่ การคดิอตัราค่าโทรราคาเท่ากนัทัง้ในเครอืขา่ยและนอกเครอืขา่ย
ตลอด 24 ชัว่โมงรอ้ยละ 74.00 
 ผลการศกึษาความสาํคญัของปจัจยัทางการตลาดพบว่าผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามสาํคญักบัทุก
ปจัจยัในระดบัมาก โดยให้ความสําคญักบัแต่ละปจัจยัเรียงตามลาดบั คือปจัจยัด้านราคามี
ค่าเฉลี่ย 4.03 ดา้นสถานที่มคี่าเฉลี่ย 3.96 ดา้นผลติภณัฑม์คี่าเฉลี่ย 3.90 ดา้นกระบวนการมี
ค่าเฉลี่ย 3.75 ดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคี่าเฉลี่ย 3.73 ดา้นหลกัฐานทางกายภาพมคี่าเฉลี่ย 
3.72 และดา้นบุคคลมคี่าเฉลี่ย 3.42 ส่วนผลการศกึษาทศันคตขิองผูใ้ชบ้รกิารต่อ DTAC ใน
ภาพรวมพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมทีศัคตต่ิอ DTAC ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่ 3.69 โดยเรยีงตามลาดบัคอื 
ปจัจยัด้านหลกัฐานทางกายภาพมคี่าเฉลี่ย 3.90 ด้านราคามคี่าเฉลี่ย 3.80 ด้านการส่งเสรมิ
การตลาดมคีา่เฉลีย่ 3.67 ดา้นผลติภณัฑม์คีา่เฉลีย่ 3.66 ดา้นสถานทีม่คีา่เฉลีย่ 3.64 ดา้นบุคคล
มคีา่เฉลีย่ 3.64 และ ดา้นกระบวนการมคีา่เฉลีย่ 3.52 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศมีความสมัพนัธ์กับการเลือกใช้ระบบโทรศัพท ์
ค่าเฉลี่ยการใช้โทรศพัท์ต่อเดอืน และระยะเวลาการใช้เลขหมาย อายุมคีวามสมัพนัธ์กบัการ
เลอืกใชร้ะบบโทรศพัท ์คา่เฉลีย่การใชโ้ทรศพัทต่์อเดอืน ระยะเวลาการใชเ้ลขหมาย บรกิารเสรมิ
ทีเ่ลอืกใช ้และสาเหตุการเปลีย่นเลขหมาย รายไดม้คีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกใชร้ะบบโทรศพัท์
ค่าเฉลีย่การใชโ้ทรศพัทต่์อเดอืน ระยะเวลาการใชเ้ลขหมาย และบรกิารเสรมิทีเ่ลอืกใช ้อาชพีมี
ความสมัพนัธ์กบัการเลอืกใชร้ะบบโทรศพัท ์ ระยะเวลาการใชเ้ลขหมาย และบรกิารเสรมิที่
เลอืกใช ้ และการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัการเลอืกใชร้ะบบโทรศพัท ์ สว่นผลการทดสอบความ
แตกต่างพบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล 
ดา้นหลกัฐานทางกายภาพและดา้นกระบวนการแตกต่างกนั รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัใหค้วามสาํคญั
กบัปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด บุคคล ดา้นหลกัฐานทางกายภาพและดา้นกระบวนการ
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แตกต่างกนั อาชพีทีแ่ตกต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาดและด้านหลกัฐานทางกายภาพแตกต่างกนั การศกึษาที่แตกต่างกนัให้
ความสาํคญักบัปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้น
กระบวนการแตกต่างกนั และพบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอ DTAC ดา้นหลกัฐานทาง
กายภาพ แตกต่างกนั อายุทีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอ DTAC ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้น
สถานที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล ดา้นหลกัฐานทางกายภาพและดา้นกระบวนการ
แตกต่างกนั รายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอ DTAC ดา้นผลติภณัฑ ์ ดา้นราคา ดา้นสถานที ่
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคคล และดา้นกระบวนการแตกต่างกนั อาชพีทีแ่ตกต่างกนัมี
ทศันคตต่ิอ DTAC ดา้นบุคคลแตกต่างกนั การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอ DTAC ดา้น
ราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นหลกัฐานทางกายภาพแตกต่างกนั 
  

ศริพิร ทบัทมิ (2551) ไดท้ําการศกึษาปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
DTAC ในกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดใน
การเลอืกใชบ้รกิาร โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ DTAC ในกรุงเทพมหานคร 2) ศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดกบั พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
DTAC โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 384 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ ค่าความถี ่ค่า
รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และการทดสอบคา่ไค-สแควร ์ 
 ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทัง้ 6 ดา้น คอื ดา้นบรกิาร ดา้น
พนักงาน ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร ดา้นราคา ดา้นการจดัจําหน่าย และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC และพบว่าปจัจยัดา้นสว่นประสม
ทางการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC อยา่งมี
นยัสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 โดยสามารถอธบิายไดด้งัน้ี 1) ดา้นบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมฯ 
ในหวัขอ้ระยะเวลาทีท่า่นใชบ้รกิารผา่นเครอืขา่ยน้ี หวัขอ้นอกจากโทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC แลว้
ท่านใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบอื่นหรือไม่ หวัข้อท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนทีต่่อเดอืนเป็นเงนิเท่าใด และหวัขอ้ท่านเลอืกใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่น่ืองจาก
กจิกรรมใด (นอกจากรบัสายโทรเขา้และโทรออก) 2) ดา้นพนักงาน มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมฯ ในหวัขอ้ปจัจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่ DTAC ประเภทใด หวัขอ้ระยะเวลาที่
ท่านใชบ้รกิารผ่านเครอืข่ายน้ี หวัขอ้นอกจากโทรศพัท์เคลื่อนที่ DTAC แล้วท่านใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบอื่นหรอืไม่ หวัขอ้ท่านเลอืกใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่น่ืองจากกจิกรรมใด 
(นอกจากรบัสายโทรเข้าและโทรออก) และหวัข้อท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืนเป็นเงนิเท่าใด 3) ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมฯ ในหวัขอ้ปจัจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่ DTAC ประเภทใด หวัขอ้หากท่านไม่
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เลอืกใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC ทา่นจะเลอืกใชเ้ครอืขา่ยใด และหวัขอ้ทา่นเสยีคา่ใชจ้่ายในการ
ใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืนเป็นเงนิเท่าใด 4) ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมฯ 
ในหวัขอ้นอกจากโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ DTAC แลว้ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบอื่นหรอืไม ่ และ
หวัขอ้ทา่นเสยีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืนเป็นเงนิเท่าใด 5) ดา้นการจดั
จําหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมฯ ในหวัขอ้ปจัจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่ DTAC 
ประเภทใด และหวัขอ้ท่านเลอืกใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่น่ืองจากกจิกรรมใด (นอกจากรบัสายโทร
เขา้และโทรออก) และ 6) ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมฯ ในหวัขอ้
ปจัจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่ DTAC ประเภทใด หวัขอ้ท่านเสยีค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืนเป็นเงนิเท่าใด หวัขอ้ระยะเวลาทีท่่านใชบ้รกิารผา่นเครอืขา่ยน้ี และ
หวัขอ้นอกจากโทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC แลว้ ทา่นใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบอื่นหรอืไม ่
 
 จกัรธร มนูรษัฎา (2553) ไดท้ําการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบการ
ชาํระเงนิของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชร้ะบบการชาํระคา่บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะหวา่งระบบชาํระเงนิราย
เดอืน (Post-Paid) และระบบชาํระเงนิล่วงหน้า (Pre-Paid) ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี ผลติภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจําหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยผู้ใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรงุเทพมหานคร ทีเ่ลอืกใชร้ะบบ Post-Paid จาํนวน 123 ตวัอยา่ง และ
ระบบ Pre-Paid จาํนวน 123 ตวัอยา่ง รวมทัง้หมด 246 ตวัอยา่ง ดว้ยเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประเมนิค่า 5 ระดบั ซึ่งมคี่าความเชื่อมัน่ของครอนบาคเท่ากบั 
0.90 และสถติทิี่ใช้ในการวจิยั ไดแ้ก่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้วยการ
ทดสอบ t การทดสอบ F และการทดสอบไคสแควร ์ผลการศกึษาพบว่า ผูท้ีเ่ลอืกใชร้ะบบ Post-
Paid เลอืกราคาทีเ่หมาจ่ายตํ่ากว่า 300 บาทและใชว้ธิกีารชาํระค่าบรกิารผ่านบรกิารออนไลน์
ของธนาคาร สว่นผูท้ีเ่ลอืกใชร้ะบบ Pre-Paid เลอืกบรกิารทีห่าซือ้บตัรเตมิเงนิไดง้า่ย ราคาถูก 
และใชว้ธิกีารเตมิเงนิผา่นบญัชเีงนิสดของธนาคาร/บญัชบีตัรเครดติ และจํานวนเงนิทีเ่ตมิในแต่
ละครัง้ตํ่ากว่า 50 บาท ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชร้ะบบการชําระ
เงนิ โดยเรยีงลําดบัจากระดบัมากไปน้อย ไดแ้ก่ ราคา ผลติภณัฑ ์ช่องทางการจดัจําหน่าย และ
การสง่เสรมิการตลาดตามลาํดบั 
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เกยีรตยิศ ณ นคร (2544) ไดท้าํการศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมและความคดิเหน็ 
ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกรุงเทพมหานคร โดยมวีตัถุประสงค ์ เพื่อศกึษา
พฤติกรรมการใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่และปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมและความ
คดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลการศกึษา
สามารถใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการตลาดของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที ่
การศกึษาน้ีใชข้อ้มูลทุตยิภูมเิพื่อวเิคราะหส์ภาพทัว่ไปของตลาดผูใ้หบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่
และใชข้อ้มลูปฐมภูมจิากการสมัภาษณ์ประชาชนในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน เพื่อ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยับุคคลและความคดิเหน็ของผู้บรโิภคที่มต่ีอการใช้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยใชส้ถติไิคสแควร ์
 ผลการศกึษาพบว่า ความคดิเหน็ต่อกลยุทธ์การตลาดที่มผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร 
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นระดบัมากไปน้อย ไดแ้ก่ ความสามารถและความชดัเจนในการรบัสญัญาณ 
ในแต่ละพืน้ที ่ ความปลอดภยัจากการถูกจนู การใหส้ทิธพิเิศษในรายการสง่เสรมิการขาย ราคา
ค่าบรกิารต่อนาท ีราคาค่าบรกิารรายเดอืน และราคาเครื่องโทรศพัท์เคลื่อนที่ ตามลําดบั ผล
การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัส่วนบุคคลกบัความคดิเหน็ต่อกลยุทธก์ารตลาดทีม่ผีลต่อ
การเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูท้ีม่โีทรศพัทเ์คลื่อนที ่พบว่าปจัจยัดา้นความปลอดภยั
จากการถูกจูนมคีวามสมัพนัธ์กบัระดบัการศกึษาที่ระดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 99 ราคา
เครื่องโทรศพัท์มคีวามสมัพนัธ์กบัเพศที่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 การโฆษณาและ
ประชาสมัพนัธม์คีวามสมัพนัธก์บัเพศทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 99 และมคีวามสมัพนัธก์บั
ระดบัรายไดต่้อเดอืนทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และการใหส้ทิธพิเิศษในรายการสง่เสรมิการ 
ขายมคีวามสมัพนัธก์บัระดบัรายไดต่้อเดอืนทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีค่วรทีจ่ะเน้นการพฒันาดา้นคุณภาพสญัญาณเป็นลําดบัแรก และควรใหส้ทิธิ
พเิศษในรายการส่งเสรมิการขายต่อไป นอกจากน้ีการใชก้ลยุทธ์ทางการตลาดอาจมคีวาม
แตกต่างกนัตามลกัษณะของปจัจยัสว่นบุคคล เช่น การโฆษณาและการประชาสมัพนัธอ์าจแยก
ตามเพศของกลุ่มผูบ้รโิภค เน่ืองจากเพศชายและเพศหญงิมคีวามคดิเหน็ต่อกลยุทธก์ารโฆษณา
และประชาสมัพนัธท์ีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้ 
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บทท่ี 3  
ระเบียบวิธีการศึกษา และผลการศึกษา 

 
 ในการศกึษาเรื่อง “การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร และกลยุทธ์
การตลาดในธุรกจิบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที:่ กรณีศกึษาบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน 
ของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มทร ูโมบาย บรษิทั ทร ูคอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)”  
 โดยที่กระบวนการ และระเบียบวธิีศึกษา ได้ดําเนินการตามขัน้ตอนกระบวนการวจิยั  
ดงัรายละเอยีดของรายงานเรยีงลาํดบัตามประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี  

 
3.1  การออกแบบวจิยั (Research Design) 
3.2  การวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) 
3.3. การวจิยัเชงิคณุภาพ (Qualitative Research) 
3.4  การวเิคราะห ์สรปุ ประมวลผลขอ้มลู 
 3.4.1 การวเิคราะหเ์ชงิกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 

  3.4.2  การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
 

3.1 การออกแบบวิจยั (Research Design) 
 

  ในการศกึษาครัง้น้ี เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผสมผสานกบัการ
วจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชแ้หล่งขอ้มูลปฐมภูม ิไดแ้ก่ การเกบ็รวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์เชงิลกึบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
โดยนําขอ้มูลเชงิปรมิาณมาใช้ประมวลผลทางสถิติเพื่อประกอบการตดัสนิใจกําหนดกลยุทธ์
ควบคู่กับข้อมูลการสมัภาษณ์ และใช้แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ ข้อมูลบริษัทจากรายงาน
ประจําปี ผลงานวจิยั บทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร ซึ่งค้นควา้ได้จากเอกสาร บทความวชิาการ และ
แหล่งข้อมูลออนไลน์ ผู้ศึกษาจะสรุปประมวลผลโดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการ
วเิคราะหป์ระมวลผล เพื่อสรุปเลอืกกลยุทธท์ัง้ 3 ระดบั คอื กลยุทธร์ะดบัองคก์ร กลยุทธร์ะดบั
หน่วยธุรกจิ และกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่ของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน)
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3.2 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 
3.2.1 วิธีการเกบ็ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data) 
 ผูศ้กึษาไดร้วบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแนวคดิและทฤษฎต่ีาง ๆ จากหนงัสอืทีเ่กีย่วกบัทฤษฎี
ดา้นกลยุทธ์ธุรกจิ และกลยุทธก์ารตลาด เช่น ทฤษฎเีกีย่วกบัการจดัการเชงิกลยุทธ,์ แนวคดิ
เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด รวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการทาํแบบสอบถาม 
3.2.2 วิธีการเกบ็ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) 
 การวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) ในกลุ่มผูบ้รโิภค เป็นการวจิยัคน้หาปญัหาจาก
ขอ้มลูหรอืรายละเอยีดของเหตุการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาในระดบัปฐมภมู ิซึง่ตอ้งอาศยัการวจิยั
เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจในทศันะของปญัหาและชว่ยในการวเิคราะหป์ญัหา  
 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง: ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน ของบรษิทั 
โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และของกลุ่มทร ูโมบาย บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) รวมทัง้หมดจาํนวน 200 คน ในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร  
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง: ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) คอื การ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากประชากรเท่าทีจ่ะหาไดจ้นครบตามจํานวนตวัอย่างทีผู่ว้จิยัตอ้งการ โดย
ไมม่กีฎเกณฑแ์น่นอน 
 เครื่องมือในการเกบ็ข้อมูล: ผูศ้กึษาใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมอื
ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึง่ผูศ้กึษาไดจ้ดัทาํขึน้ตามแนวทางของวตัถุประสงคข์องการวจิยัเพื่อ
สอบถามกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา โดยรายละเอยีดของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น 
ดงัน้ี 

สว่นที ่ 1  ขอ้มลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่ 2  พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
สว่นที ่ 3  ปจัจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 การวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล: ขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมไดท้ัง้หมด จะนํามา
ประมวลผลขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปู (Statistic Program for Social Sciences; SPSS 
for Windows) และใชค้า่สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู 
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 ผลการศึกษาการวิจยัเชิงปริมาณ 
 ผู้ศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง
ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ครอืขา่ย DTAC และ TrueMove จํานวน 200 คน จากนัน้นํา
แบบสอบถามไปวเิคราะหป์ระมวลผลขอ้มลู ซึง่แบ่งออกเป็นสว่นดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
จาํแนกตามลกัษณะประชากร เช่น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดย
นําขอ้มูลมาคํานวณวเิคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency; n) และค่าร้อยละ 
(Percentage; %) 
 ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่โดยนําขอ้มลูมา
คาํนวณวเิคราะหห์าคา่สถติ ิไดแ้ก่ คา่ความถี ่(Frequency; n) และคา่รอ้ยละ (Percentage; %) 
 ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร โทรศพัทเ์คลื่อนที ่มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น (Rating scale) โดยใช้
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมเีกณฑ์การใหค้ะแนน
สอบถาม ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย ระดบัการตดัสินใจเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 4.51 – 5.00 มผีลต่อการตดัสนิใจมากทีส่ดุ 
 3.51 – 4.50 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
 2.51 – 3.50 มผีลต่อการตดัสนิใจมาก 
 1.51 – 2.50 มผีลต่อการตดัสนิใจน้อย 
 1.00 – 1.50 มผีลต่อการตดัสนิใจน้อยทีส่ดุ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูใ้ช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 
ตารางที ่4 แสดงจาํนวน และรอ้ยละของขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

  (n = 200) 
ข้อมลูทัว่ไป จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 
ชาย 
หญงิ 

 
79 
121 

 
39.5 
60.5 

2. อาย ุ
ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 
21 – 30 ปี 
31 – 40 ปี 
41 ปีขึน้ไป 

 
39 
54 
78 
29 

 
19.5 
27.0 
39.0 
14.5 

3. ระดบัการศึกษา 
ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี
ปรญิญาตร ี
สงูกวา่ปรญิญาตร ี

 
50 
121 
29 

 
25.0 
60.5 
14.5 

4. อาชีพ 
นกัเรยีน / นกัศกึษา 
ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
พนกังานบรษิทัเอกชน 
ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 
อื่นๆ 

 
26 
70 
92 
12 
- 

 
13.0 
35.0 
46.0 
6.0 
- 

5. รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 บาท ขึน้ไป 

 
29 
87 
79 
5 

 
14.5 
43.5 
39.5 
2.5 

 
จากตารางที ่4 พบว่าขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่ลุ่มตวัอย่าง 

จาํนวน 200 คน จาํแนกตาม เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ไดด้งัน้ี 
 เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 
และเป็นเพศชาย จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 
 อาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มอีายุ 31 – 40 ปี จาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39
รองลงมามอีายุ 21 – 30 ปี จาํนวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27 และกลุ่มทีม่จีาํนวนน้อยทีสุ่ด คอื 
อาย ุ41 ปีขึน้ไป จาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 
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 ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มรีะดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตรมีาก
ทีสุ่ด จํานวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.5 รองลงมาคอื ระดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ี
จาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25 และมรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรน้ีอยทีสุ่ด จาํนวน 29 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5 

อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด 
จํานวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.0 รองลงมาประกอบอาชพีขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ จํานวน 
70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 และประกอบอาชพีธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระน้อยทีสุ่ด จาํนวน 12 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 – 
20,000 บาท จํานวน 87 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 
30,000 บาท จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.5 และกลุ่มทีม่จีาํนวนน้อยทีสุ่ดคอื มรีายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน 30,001 บาท ขึน้ไป จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 

 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  

 
ตารางที ่5 แสดงจาํนวน และรอ้ยละของพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

  (n = 200) 
พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีใช้บริการ 
DTAC 
TrueMove 

 
175 
25 

 
87.5 
12.5 

2. ระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
น้อยกวา่ 6 เดอืน 
6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 1 ปี 
1 ปี แต่ไมเ่กนิ 3 ปี 
3 ปี แต่ไมเ่กนิ 6 ปี 
6 ปี ขึน้ไป 

 
3 
2 
48 
113 
34 

 
1.5 
1.0 
24.0 
56.5 
17.0 

3. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือน 
ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 500 บาท 
501 – 1,000 บาท 
1,001 – 1,500 บาท 
1,501 – 2,000 บาท 
2,001 บาท ขึน้ไป 

 
85 
83 
27 
5 
- 

 
42.5 
41.5 
13.5 
2.5 
- 

4. ท่านใช้โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนอีกหรือไม่ 
ใช ้
ไมใ่ช ้

 
111 
89 

 
55.5 
44.5 
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ตารางที ่5 แสดงจาํนวน และรอ้ยละของพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(ต่อ) 
  (n = 200) 

พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จาํนวน (คน) ร้อยละ 

5. สาเหตหุลกัท่ีท่านเปล่ียนหมายเลขโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เลขหมายใหมม่โีปรโมชัน่น่าสนใจกวา่ 
ผูใ้หบ้รกิารรายใหมใ่หบ้รกิารทีด่กีวา่ 
ซมิการด์เลขหมายเดมิหาย 
พืน้ทีใ่หบ้รกิารของเลขหมายเดมิไมค่รอบคลุมพืน้ทีก่ารใชง้าน 
เพือ่หลกีเลีย่งการตดิต่อจากบุคคลทีรู่ห้มายเลขเดมิ 
อื่นๆ 

 
 

98 
85 
87 
48 
138 
- 

 
 

49.0 
42.5 
43.5 
24.0 
69.0 

- 
6. ลกัษณะโปรโมชัน่ท่ีท่านต้องการ  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

คิดอัตราค่ า โทรราคาเท่ ากันทัง้ ในเครือข่าย  และนอกเครือข่าย 
ตลอด 24 ชัว่โมง 

ไมค่ดิอตัราคา่โทรนาทแีรกสงูกวา่นาทถีดัไป 
คดิอตัราคา่โทรในเครอืขา่ยเดยีวกนัถกูกวา่นอกเครอืขา่ย 
คิดราคาค่าโทรอัตราเหมาจ่าย แล้วสามารถโทรฟรีได้ตลอดในช่วง 

เวลาทีก่าํหนด 
อื่นๆ 

 
 

66 
12 
90 
 

86 
46 

 
 

33.0 
6.0 
45.0 

 
43.0 
23.0 

7. ท่านจะแนะนําบคุคลอ่ืนให้ใช้บริการของเครือข่ายน้ีหรือไม่ 
แนะนํา 
ไมแ่นะนํา 

 
102 
98 

 
51.0 
49.0 

 
จากตารางที ่5 พบว่า แนวโน้มพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ ของ

ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีก่ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 200 คน มรีายละเอยีดดงัน้ี 
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้บริการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้บรกิาร

โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบ DTAC จํานวน 175 คน คดิเป็นร้อยละ 87.5 และใช้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ TrueMove จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.5 

ระยะเวลาท่ีใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้
บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะยะเวลา 3 ปี แต่ไมเ่กนิ 6 ปี จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.5
รองลงมาคอื ใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะยะเวลา 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 3 ปี จาํนวน 48 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 24.0 และกลุ่มทีน้่อยทีสุ่ดใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะยะเวลา 6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 1 ปี 
จาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.0 
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ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อเดือน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่มี
ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืน ตํ่ากว่า 500 บาท จํานวน 85 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 42.5 รองลงมามคี่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืน 501 – 1,000 บาท 
จํานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 41.5 และกลุ่มที่ น้อยที่สุดมีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืน 1,501 – 2,000 บาท จาํนวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 

มีการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบอ่ืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มกีารใช้บริการ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบอื่นร่วมด้วย จํานวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 และไม่ใช้บรกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบอื่น จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.5 

สาเหตุหลกัท่ีเปล่ียนหมายเลขโทรศพัท์เคล่ือนท่ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
สาเหตุหลกัที่เปลี่ยนหมายเลขโทรศพัท์เคลื่อนที่ เพราะเพื่อหลกีเลี่ยงการตดิต่อจากบุคคลที่รู้
หมายเลขเดมิ จํานวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.0 รองลงมาสาเหตุหลกัที่เปลี่ยนหมายเลข
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ เพราะเลขหมายใหม่มโีปรโมชัน่น่าสนใจกว่า จํานวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
49.0 และกลุ่มทีน้่อยทีส่ดุ สาเหตุหลกัทีเ่ปลีย่นหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เพราะพืน้ทีใ่หบ้รกิาร
ของเลขหมายเดมิไมค่รอบคลุมพืน้ทีก่ารใชง้าน จาํนวน 48 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 

ลกัษณะโปรโมชัน่ท่ีต้องการ พบว่า กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่ตอ้งการโปรโมชัน่ คดิอตัรา
ค่าโทรในเครอืขา่ยเดยีวกนัถูกกว่านอกเครอืขา่ย จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมา
ต้องการโปรโมชัน่คิดราคาค่าโทรอตัราเหมาจ่าย แล้วสามารถโทรฟรไีด้ตลอดในช่วงเวลาที่
กําหนด จํานวน 86 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 และกลุ่มทีน้่อยทีสุ่ด ตอ้งการโปรโมชัน่ไม่คดิอตัรา
คา่โทรนาทแีรกสงูกวา่นาทถีดัไป จาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 

โอกาสท่ีจะแนะนําให้บุคคลอ่ืนใช้บริการของเครือข่ายน้ี พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่แนะนําให้ใช้บริการ จํานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 51.0 และไม่แนะนําให้ใช้บริการ 
จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.0 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยภาพรวม 

ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ของการตดัสินใจเลือกใช้บริการ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ค่าเฉล่ีย 

(X̅) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบัการตดัสินใจ อนัดบั 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 3.5438 0.58048 มาก 3 

ดา้นราคา 2.9431 0.62092 ปานกลาง 7 

ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 3.3187 0.44753 ปานกลาง 5 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 3.1350 0.43233 ปานกลาง 6 

ดา้นบุคคล 3.4168 0.48070 ปานกลาง 4 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 3.8120 0.52730 มาก 2 

ดา้นกระบวนการ 4.1050 0.61102 มาก 1 

 
จากตารางที ่6 ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

โทรศพัท์เคลื่อนที่โดยภาพรวม โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.54 ดา้นราคา มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.94 ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.31 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13 ดา้นบุคคล มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41  
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.81 และดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.10 ตามลาํดบั 

เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า ใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลางถงึระดบัมาก ปจัจยัที่
มคี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ดา้นกระบวนการ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 รองลงมาดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 และปจัจยัทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื ดา้นราคา มคี่าเฉลี่ย
เทา่กบั 2.94 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นผลติภณัฑ ์

ด้านผลิตภณัฑ ์
ระดบัการตดัสินใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบั 

1.ความชดัเจนของสญัญาณ 3.35 1.106 ปานกลาง 

2.มบีรกิารใหเ้ลอืกหลากหลาย 4.11 0.678 มาก 

3.เครอืขา่ยครอบคลุมทัว่ประเทศ 4.11 0.707 มาก 

4.จาํนวนชอ่งสญัญาณเพยีงพอ / โทรออกงา่ย 2.61 1.084 ปานกลาง 

รวม 3.5438 .58048 มาก 

 
จากตารางที ่7 พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่จําแนกตามปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์โดยภาพรวมใหค้วามสําคญัในระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.54 เมื่อพจิารณาในผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า การใหค้วามสาํคญัใน
การพจิารณาปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที ่อยู่ใน
ระดบัปานกลางถึงมาก ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มบีรกิารให้เลือกหลากหลาย มคี่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.11 และเครอืขา่ยครอบคลุมทัว่ประเทศ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.11 รองลงมา ความชดัเจน
ของสญัญาณ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.35 โดยขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคอื จํานวนช่องสญัญาณ
เพยีงพอ / โทรออกงา่ย มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.61 

 
ตารางที่ 8 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นราคา 

ด้านราคา 
ระดบัการตดัสินใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบั 

1.อตัราคา่บรกิารเหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร 1.87 1.118 น้อย 

2.อตัราคา่บรกิารเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัคุณภาพเครอืขา่ยสญัญาณ 
ทีช่ดัเจน 

3.74 0.773 มาก 

3.คดิคา่บรกิารตามจรงิเป็นวนิาท ี 3.22 1.201 ปานกลาง 

รวม 2.9431 0.62092 ปานกลาง 
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จากตารางที ่8 พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ จําแนกตามปจัจยัดา้นราคา โดยภาพรวมใหค้วามสําคญัในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.94 เมื่อพจิารณาในผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า การใหค้วามสาํคญัใน
การพจิารณาปจัจยัดา้นราคา ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที ่อยู่ในระดบั
น้อย ปานกลาง และมาก ข้อที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื อตัราค่าบรกิารเหมาะสมเมื่อเทยีบกบั
คุณภาพเครอืขา่ยสญัญาณทีช่ดัเจน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 รองลงมา คดิค่าบรกิารตามจรงิเป็น
วนิาท ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื อตัราค่าบรกิารเหมาะสมกบัการ
ใหบ้รกิาร มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 1.87 

 
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัทางด้านส่วนประสมทาง
การตลาดของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย 

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ระดบัการตดัสินใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบั 

1.ศนูยบ์รกิารหาไดง้า่ยและสะดวก 4.05 0.663 มาก 

2.มชีอ่งทางในการชาํระคา่บรกิารทีส่ะดวกและหลากหลาย 2.56 1.030 ปานกลาง 

3.ใหบ้รกิารผา่นรา้น (outlet) เชน่ ตามตกึแถวในชุมชน  
หรอืในหา้งสรรพสนิคา้  

3.35 0.806 ปานกลาง 

รวม 3.3187 0.44753 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่9 พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จําแนกตามปจัจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โดยภาพรวมให้
ความสําคญัในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.31 เมื่อพจิารณาในผลของแต่ละขอ้แล้ว 
พบว่า การให้ความสําคญัในการพิจารณาปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่อยูใ่นระดบัปานกลางถงึมาก ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื 
ศูนยบ์รกิารหาไดง้า่ยและสะดวก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 รองลงมา ใหบ้รกิารผา่นรา้น (outlet) 
เชน่ ตามตกึแถวในชุมชนหรอืในหา้งสรรพสนิคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อย
ทีส่ดุคอื มชีอ่งทางในการชาํระคา่บรกิารทีส่ะดวกและหลากหลาย มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.56 
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ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดบัการตดัสินใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบั 

1.การใหบ้รกิารผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ ทางโทรศพัท,์  
ทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืทางตูเ้อทเีอม็ 

3.63 0.645 มาก 

2.มกีารใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต ์ 3.34 0.786 ปานกลาง 

3.มกีารจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 3.37 0.804 ปานกลาง 

4.บรษิทัมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนการชว่ยเหลอืสงัคม 2.78 0.881 ปานกลาง 

5.มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของเครอืขา่ยถงึลกูคา้โดยตรง 
ผา่นสือ่ SMS และ E-mail  

2.56 1.030 ปานกลาง 

รวม 3.1350 0.43233 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่10 พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จําแนกตามปจัจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมให้
ความสําคญัในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.13 เมื่อพจิารณาในผลของแต่ละขอ้แล้ว 
พบว่า การใหค้วามสาํคญัในการพจิารณาปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ อยู่ในระดบัปานกลางถึงมาก ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื การ
ให้บริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่นทางโทรศพัท์, ทางอินเตอร์เน็ต หรือทางตู้เอทีเอ็ม มี
คา่เฉลีย่เท่ากบั 3.63 รองลงมา มกีารจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.37 โดยขอ้
ที่ มี ค่ า เ ฉ ลี่ ย น้ อ ย ที่ สุ ด คื อ  มี ก า ร ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ข อ ง เ ค รื อ ข่ า ย 
ถงึลกูคา้โดยตรง ผา่นสือ่ SMS และ E-mail มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.56 
 
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นบุคคล 

ด้านบคุคล 
ระดบัการตดัสินใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบั 

1.พนกังานมคีวามรู ้ความสามารถในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้า 3.80 0.673 มาก 

2.พนกังานใหค้าํแนะนําและขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน 
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

3.66 0.662 มาก 

3.พนกังานพดูจาสุภาพ อธัยาศยัด ียิม้แยม้ แจม่ใส 2.80 0.893 ปานกลาง 

รวม 3.4168 0.48070 ปานกลาง 
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จากตารางที ่11 พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่จําแนกตามปจัจยัดา้นบุคคล โดยภาพรวมใหค้วามสําคญัในระดบัปาน
กลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.41 เมื่อพจิารณาในผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า การใหค้วามสาํคญัใน
การพจิารณาปจัจยัดา้นบุคคล ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่อยู่ในระดบั
ปานกลางถึงมาก ขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคอื พนักงานมคีวามรู้ ความสามารถในการแก้ไข
ปญัหาเฉพาะหน้า มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 รองลงมา พนกังานใหค้ําแนะนําและขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
ชดัเจนเหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.66 โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด
คอื พนกังานพดูจาสภุาพ อธัยาศยัด ียิม้แยม้ แจม่ใส มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.80 
 
ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ระดบัการตดัสินใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบั 

1.แบบฟอรม์ทีใ่หล้กูคา้กรอกมคีวามชดัเจนและครบถว้น 4.17 0.731 มาก 

2.มอุีปกรณ์เครือ่งมอืใหบ้รกิารทีท่นัสมยั 2.43 1.358 น้อย 

3.ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในสถานที ่
ทีใ่หบ้รกิาร 

4.04 0.813 มาก 

รวม 3.8120 0.52730 มาก 

 
จากตารางที ่12 พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ จําแนกตามปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยภาพรวมให้
ความสาํคญัในระดบัมาก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.81 เมือ่พจิารณาในผลของแต่ละขอ้แลว้ พบวา่ การ
ให้ความสําคญัในการพจิารณาปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่มผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่อยูใ่นระดบัน้อยและมาก ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื แบบฟอรม์
ทีใ่หลู้กคา้กรอกมคีวามชดัเจนและครบถว้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.17 รองลงมา ความสะอาดและ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในสถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.04โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
น้อยทีส่ดุคอื มอุีปกรณ์เครือ่งมอืใหบ้รกิารทีท่นัสมยั มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 2.43 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจัจยัทางดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดของการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นกระบวนการ 

ด้านกระบวนการ 
ระดบัการตดัสินใจ 

ค่าเฉล่ีย 
(X̅) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดบั 

1.ขัน้ตอนในการตดิต่อขอรบับรกิารจากศนูยบ์รกิารรวดเรว็ 4.1000 0.68729 มาก 

2.ขัน้ตอนการแกป้ญัหาไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 4.1100 0.70739 มาก 

รวม 4.1050 0.61102 มาก 

 
จากตารางที ่13 พบว่า ปจัจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้

บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่จาํแนกตามปจัจยัดา้นกระบวนการ โดยภาพรวมใหค้วามสาํคญัในระดบั
มาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.10 เมื่อพจิารณาในผลของแต่ละขอ้แลว้ พบว่า การใหค้วามสาํคญัใน
การพจิารณาปจัจยัดา้นกระบวนการ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่อยูใ่น
ระดบัมาก ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่มากทีสุ่ดคอื ขัน้ตอนการแกป้ญัหาไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
4.11 และขัน้ตอนในการตดิต่อขอรบับรกิารจากศนูยบ์รกิารรวดเรว็ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.10  
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3.3 การวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) 
 
3.3.1 วิธีการเกบ็ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data) 
 ผูศ้กึษานําบทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร Mr.Jon Eddy Abdullah ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) หวัขอ้ “CEO คนใหมข่อง DTAC.” จาก 
MBA magazine ฉบบัวนัเสาร ์ที ่23 กรกฎาคม 2554 ดงัปรากฏในภาคผนวก ก 
3.3.2 วิธีการเกบ็ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) 

ผูศ้กึษาไดเ้ลอืกใชว้ธิกีารสมัภาษณ์แบบเชงิลกึ (Depth Interview) กบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบับรษิทั โดยสมัภาษณ์พนกังานบรษิทั จาํนวน 1 ท่าน และลูกคา้ประเภทรายเดอืน จาํนวน 2 
ทา่น ผูศ้กึษาไดก้าํหนดขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดงัน้ี 

1. ตดิต่อขอความอนุเคราะหใ์นการขอสมัภาษณ์พนกังาน และลกูคา้ 
2. นัดหมายวนั – เวลา ที่จะขอเขา้พบทําการสมัภาษณ์ และเก็บขอ้มูลนัดสมัภาษณ์

แบบเผชญิหน้า (Face to Face) 
3. เตรยีมขอ้มลูคาํถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ 
4. บนัทกึ และจดประเดน็สาํคญัในระหว่างการสมัภาษณ์ เพื่อนํารายละเอยีดทัง้หมดไป

สรปุ เพือ่วเิคราะหผ์ลต่อไป 
เครื่องมือในการศึกษา 
การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research Method) และซึง่ผู้

ศกึษาตอ้งการใหข้อ้มลูทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ครบถว้นสมบูรณ์ ดงันัน้จงึตอ้งมเีครื่องมอื
ดงัน้ี 

1. ผูศ้กึษา (ซึง่จะเป็นผูร้วบรวมขอ้มลู) 
2. เทปบนัทกึเสยีง 
3. ประเด็นคําถามในการสมัภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นตาม

วตัถุประสงค์ของการศกึษาที่ผูศ้กึษาไดต้ัง้ไว ้ผูศ้กึษาจะดําเนินการสมัภาษณ์ โดย
เป็นคาํถามเปิด (Open ended Question) เพื่อใหผู้ใ้หส้มัภาษณ์สามารถแสดงความ
คดิเหน็ไดอ้ยา่งละเอยีดและเกดิความยดืหยุน่ในการสมัภาษณ์ 
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ผลการศึกษาการวิจยัเชิงคณุภาพ 
ผู้ศึกษาได้ทําการสัมภาษณ์พนักงานบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด 

(มหาชน) คุณธตัพร จกิติศลิปิน ตําแหน่ง Customer Service ประจําศูนยบ์รกิารลูกคา้ สาขา
เซน็ทรลัลาดพรา้ว 
 
ตารางที ่14 สรปุเน้ือหาตามประเดน็สาํคญัจากการสมัภาษณ์พนกังาน DTAC 

ลาํดบั ประเดน็คาํถามการสมัภาษณ์ สรปุเน้ือหาตามประเดน็สาํคญั 

1. รบัผดิชอบดแูลงานดา้นใด ดแูลรบัผดิชอบลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารทีศ่นูยบ์รกิาร และคอย
ใหข้อ้มลู และบรกิารของบรษิทั 

2. กลยุทธท์ีอ่งคก์รใชใ้นการสง่เสรมิการตลาดคอือะไร มกีารจดัโปรโมชัน่ และปรบัเปลีย่นโปรโมชัน่ใหเ้ขา้กบั
สถานการณ์และยุคสมยัอยูเ่สมอ เพือ่รองรบัความตอ้งการ
ของลกูคา้ 

3. ปจัจยัหลกัทีท่าํใหล้กูคา้สว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิาร
ขององคก์รคอือะไร 

ชือ่เสยีงของแบรนด ์โปรโมชัน่ และการใหบ้รกิารทีด่ ี

4. ปญัหาทีพ่บบอ่ย และเป็นอุปสรรคในการทาํงานคอื
อะไรบา้ง 

บางชว่งเวลามลีกูคา้เขา้มาใชบ้รกิารจาํนวนมาก พนกังาน
ใหบ้รกิารไมท่นั ทาํใหล้กูคา้ตอ้งรอใชบ้รกิารเป็นเวลานาน 

5. กลยุทธท์ีใ่ชใ้นการรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ มี
วธิกีารอยา่งไร 

ใหบ้รกิารดว้ยใจ และเขา้ใจในสิง่ทีล่กูคา้ตอ้งการ และแกไ้ขใน
ทุกๆปญัหาของลกูคา้ใหท้นัทว่งท ี

 
ผูศ้กึษาไดท้าํการสมัภาษณ์ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC ประเภทรายเดอืน 

จาํนวน 1 ทา่น 
 

ตารางที ่15 สรปุเน้ือหาตามประเดน็สาํคญัจากการสมัภาษณ์ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
DTAC ประเภทรายเดอืน 
ลาํดบั ประเดน็คาํถามการสมัภาษณ์ สรปุเน้ือหาตามประเดน็สาํคญั 

1. ทา่นใชบ้รกิารดแีทคเป็นระยะเวลาเทา่ไหร ่ - ใชเ้บอรเ์ดมิกบัเครอืขา่ยน้ีมา 6 ปีแลว้ 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการ
เครอืขา่ยของดแีทค 

- สญัญาณเวลาโทรชดัเจนด ีและครอบคลุมเกอืบทุกพืน้ทีท่ ี่
ใชง้านอยู ่
- ราคาโปรโมชัน่อยูใ่นระดบัปานกลางเมือ่เทยีบกบัสญัญาณ 
- มสีทิธพิเิศษมากมาย พวกสว่นลดรา้นอาหาร ตัว๋หนงั 
เน่ืองจากใชบ้รกิารมานานแลว้ 

3. สิง่ทีท่า่นอยากใหด้แีทคปรบัปรงุ  
 

- ชว่งหลงัๆมา สญัญาณล่มบอ่ย อยากใหแ้กไ้ขใหไ้มล่่มอกี 
- ปรบัปรงุสญัญาณ EDGE/3G ใหค้รอบคลุมกวา่น้ี เพราะ
บางทีก่ไ็มม่สีญัญาณ 
- ปรบัปรงุการใหบ้รกิาร Call Center เพราะรอสายแต่ละครัง้
นานมาก 
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ผูศ้กึษาไดท้ําการสมัภาษณ์ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ TrueMove ประเภทราย
เดอืน จาํนวน 1 ทา่น สรปุเน้ือหาตามประเดน็สาํคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่16 สรปุเน้ือหาตามประเดน็สาํคญัจากการสมัภาษณ์ลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
TrueMove ประเภทรายเดอืน 
ลาํดบั ประเดน็คาํถามการสมัภาษณ์ สรปุเน้ือหาตามประเดน็สาํคญั 

1. ทา่นใชบ้รกิารทรมูฟูเป็นระยะเวลาเทา่ไหร ่ - 1 ปี 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการให้บริการ
เครอืขา่ยของทรมูฟู 
 

- สญัญาณโทรศพัทแ์ยม่าก บางทอียูใ่นบา้นกไ็มม่สีญัญาณ 
ตอ้งอยูน่อกบา้นถงึจะม ีแต่ทีย่งัใชอ้ยูเ่พราะ โปรโมชัน่ถกู 
และเน้นการใช ้EDGE/3G มากกวา่โทรศพัท ์
- ไดส้ทิธิด์ทูรวูชิ ัน่ฟร ี

3. สิง่ทีท่า่นอยากใหท้รมูฟูปรบัปรงุ - ปรบัปรงุสญัญาณโทรศพัทใ์หด้กีวา่น้ี 
- ปรบัปรงุเรือ่งการคดิคา่บรกิาร 
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3.4 การวิเคราะห ์สรปุ ประมวลผลข้อมลู 
 
 ผูศ้กึษาได้รวบรวมนําผลการศกึษาการวจิยัเชงิปรมิาณ และผลการศกึษาการวจิยัเชงิ
คุณภาพ เพือ่ดาํเนินกระบวนการดงัต่อไปน้ี 
 
3.4.1 การวิเคราะหเ์ชิงกลยทุธ ์(Strategic Analysis) 
 
การวิเคราะห ์Five Forces Model ของบริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 
1. สภาพการณ์ของการแข่งขนั (Rivalry) 
 ธุรกจิใหบ้รกิารโทรคมนาคมผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องประเทศไทยนบัเป็นธุรกจิทีม่กีาร
แข่งขนัสูง หากการแข่งขนัทางดา้นราคาเพิม่ความรุนแรงขึน้ และบรษิทัไม่สามารถตอบสนอง
ต่อการแข่งขนัดงักล่าวได้ทนัท่วงทแีละด้วยต้นทุนที่เหมาะสม การแข่งขนัดงักล่าวอาจส่งผล
กระทบในทางลบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั  
2. อาํนาจการต่อรองของผูบ้ริโภค (Bargaining Power of Customers) 
 สถานการณ์การแข่งขนัในธุรกจิโทรศพัท์เคลื่อนทีใ่นปจัจุบนัอยู่ในสภาวะทีรุ่นแรงอย่าง
ต่อเน่ือง ซึง่ในตลาดมผีูใ้หบ้รกิารมากกว่า 3 ราย และคุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ มี
คุณภาพไม่แตกต่างกนัเท่าใดนัก ซึ่งอํานาจสูงสุดในตลาดจะตกอยู่ที่ผู้บรโิภค และผู้บรโิภค
พรอ้มทีจ่ะเปลีย่นผูใ้หบ้รกิารตลอดเวลาเมื่อมโีปรโมชัน่ใหม่ ราคาถูกกว่าและมเีงื่อนไขบรกิารที่
ดกีวา่ ผูบ้รโิภคจงึจะไดป้ระโยชน์สงูสดุจากการแขง่ขนัของผูใ้หบ้รกิารต่างๆน้ี 
3. อาํนาจการต่อรองของผูผ้ลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
 เน่ืองจากบรษิทัไม่ไดมุ้่งเน้นในการเป็นผูจ้ดัจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเตมิเงนิใหแ้ก่
ผู้ใช้บริการโดยตรง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับบริษัทในการจดัการบริหารสินค้าคงคลัง 
รวมถงึระบบการจดัสง่สนิคา้ (Logistics) และการจดัเกบ็เอกสารต่าง ๆ บรษิทัจงึไดแ้ต่งตัง้ใหย้ดูี
ซึ่งเป็นบรษิทัร่วมของบรษิทั (โดยบรษิทัและ บจก. เบญจจนิดา โฮลดิง้ ถอืหุน้รอ้ยละ 25 และ
รอ้ยละ 75 ของจํานวนหุน้ที่จําหน่ายไดแ้ล้วทัง้หมดของยูดตีามลําดบั) เป็นผูจ้ดัจําหน่ายหลกั
ของบรษิทัในการจําหน่ายชุดเลขหมาย บตัรเตมิเงนิ และสนิคา้ต่าง ๆ ใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่าย 
รา้นคา้สง่ และรา้นคา้ปลกีต่าง ๆ ในประเทศไทย สนิคา้เหล่าน้ีสว่นใหญ่บรษิทัจะจาํหน่ายใหแ้ก่
ยูดเีพื่อนําไปจําหน่ายต่อใหแ้ก่ตวัแทนจําหน่ายของบรษิทัต่อไป บรษิทัใหร้ะยะเวลาชําระหน้ี 
(Credit Term) 45 – 50 วนั และใหก้ารสนับสนุนทางการตลาดแก่ยดูโีดยพจิารณาเป็นราย
โครงการ ในปี 2554 ยอดจําหน่ายชุดเลขหมายและบตัรเติมเงนิผ่านยูดมีจีํานวนทัง้สิ้น 
12,956.9 ลา้นบาท  
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 ปจัจุบนับรษิทัมกีารขยายช่องทางการจดัจําหน่ายบรกิารเตมิเงนิใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิาร โดย
บรษิทัจดัใหม้บีรกิารเตมิเงนิออนไลน์ (Happy Online) ใหแ้ก่ผูใ้ชบ้รกิารโดยตรง ซึ่งทําให้
สดัส่วนในการพึง่พาระบบการจดัสง่สนิคา้ (Logistics) ของผูจ้ดัจําหน่ายลดลง นอกจากน้ี ยอด
การเตมิเงนิออนไลน์ของผูใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 บรษิทัมยีอดลูกหน้ีการคา้จากยดูจีาํนวนทัง้สิน้ 2,249.7 ลา้น
บาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 34.9 ของยอดลูกหน้ีการคา้ทัง้หมดของบรษิทั ดงันัน้ การผดินัดชําระ
หน้ีหรอืการชําระหน้ีล่าช้าของยูดอีาจส่งผลกระทบในทางลบอย่างมนีัยสําคญัต่อธุรกิจ ฐานะ
การเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั  
4. การเข้ามาของผูป้ระกอบการรายใหม่ (Treat of New Entrants) 
 การปฏริูปกฎหมายและการเปิดเสรกีจิการสื่อสารโทรคมนาคมอาจทําใหก้ารแข่งขนัใน
ตลาดทวคีวามรุนแรงมากยิง่ขึน้ ปจัจุบนั กสทช. มอีํานาจในการออกใบอนุญาตประกอบกจิการ
โทรคมนาคมใหก้บัผูป้ระกอบการรายใหม่บนพืน้ฐานของหลกัการการแขง่ขนัโดยเสรแีละอย่าง
เป็นธรรม บรษิทัไม่สามารถประเมนิไดว้่า จะมผีูป้ระกอบการรายใหม่จํานวนเท่าใดทีจ่ะไดร้บั
ใบอนุญาตประกอบกจิการโทรคมนาคมจาก กสทช. และหาก กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบ
กจิการโทรคมนาคมใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายใหม ่ อาจทาํใหก้ารแขง่ขนัในตลาดทวคีวามรุนแรง
มากยิง่ขึน้ เน่ืองจากผูป้ระกอบการรายใหม่ ซึง่มตี้นทุนในการใหบ้รกิารทีต่ํ่ากว่า อาจใชว้ธิกีาร
ลดราคาอยา่งรุนแรง หรอือาจใชก้ลยุทธช์่วยอุดหนุน (Subsidy Approach) เพื่อเพิม่ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของตน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบรษิทัในการแข่งขนัในตลาด 
และอาจสง่ผลกระทบต่อธุรกจิ ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนินงาน และโอกาสทางธุรกจิของบรษิทั 
5. การมีสินค้าและบริการอ่ืนทดแทน (Threat of Substitute) 
 ปจัจุบนัผูใ้ชผู้บ้รโิภคนิยมใชง้านโทรศพัทผ์า่นอนิเตอรเ์น็ต หรอื Wi-Fi กนัเป็นอยา่งมาก 
สามารถโทรศพัทไ์ปต่างประเทศผ่านอนิเตอรเ์น็ตไดโ้ดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้่าย หรอืรบั-ส่ง Email 
หรอืการพดูคุยตดิต่อสื่อสารผา่นโปรแกรมการสื่อสารต่างๆมากมาย เช่น Skype, MSN เป็นตน้ 
ซึง่ถอืเป็นภยัคุกคามอยา่งหน่ึงดว้ย ทีม่ผีลทาํใหม้ผีูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC มน้ีอยลง
ไป 
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การวิเคราะห ์SWOT Analysis ของบริษทั โทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
 
จดุแขง็ (Strengths) 

S1.   บรษิทัมสีภาพคล่องทางการเงนิสงู 
S2.  ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์และความรูใ้นการดาํเนินธุรกจิ 
S3.  มบีรษิทัในเครอืทีด่าํเนินธุรกจิสอดคลอ้งและชว่ยสง่เสรมิบรษิทัไดเ้ป็นอยา่งด ี
S4.  มพีนัธมติร หุน้สว่น และคูค่า้ทางธุรกจิทีม่ศีกัยภาพสงู 
S5.  มฐีานลกูคา้จาํนวนมาก 
S6.  มสีญัญาณเครอืขา่ยโทรศพัทค์รอบคลุมทัว่ประเทศ และมคีุณภาพสงู 
S7.  มสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ต EDGE/3G ทีม่คีุณภาพ 
S8.  มแีพค็เกจใหเ้ลอืกหลากหลายตามการใชง้าน 
S9.  มสีญัญาณ WiFi ใหบ้รกิารตามศนูยก์ารคา้ และ BTS 
S10. มบีรกิารเสรมิใหเ้ลอืกหลากหลาย เหมาะกบัไลฟ์สไตล ์และการใชง้าน 
S11.  มสีทิธพิเิศษ Dtac Reward สาํหรบัลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารรายเดอืน 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
W1.  มปีญัหาดา้นกฎหมาย ในเรือ่งของใบอนุญาต กสทช. 
W2.  องคก์รมขีนาดใหญ่ ทาํใหม้คีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการสงู 
W3.  ภาพลกัษณ์ของบรษิทัในสายตาลกูคา้ดแูยล่ง จากการทีม่ปีญัหาระบบสญัญาณลม่

หลายครัง้ ทาํใหล้กูคา้ยกเลกิใชบ้รกิารจาํนวนมาก 
W4.  พืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ย 3G ยงัไมค่รอบคลุมทัว่ประเทศ 
W5.  อตัราค่าบรกิาร และโปรโมชัน่ยงัไมเ่ป็นทีน่่าสนใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบัของบรษิทั

คูแ่ขง่ 
W6.  ตอ้งเสยีคา่บรกิาร Dtac WiFi หรอืตอ้งใชแ้พค็เกจราคาสงู ถงึจะแถม WiFi ฟร ี
W7.  พืน้ทีใ่หบ้รกิาร WiFi ยงัไมค่รอบคลุมทัว่ประเทศ และคุณภาพสญัญาณตํ่า 

โอกาส  (Opportunities) 
O1.  มแีนวโน้มการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพือ่ตดิต่อสือ่สารกนัมากขึน้ 
O2.  คูแ่ขง่รายใหมเ่ขา้มายาก 
O3.  การสือ่สารผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่คีวามสาํคญัมากในปจัจุบนั 
O4.  มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ชว่ยใหก้ารสือ่สาร ประชาสมัพนัธ ์เป็นไปไดง้า่ยขึน้ 
O5.  โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และสมารท์โฟน มบีทบาทมากในปจัจุบนั 
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อปุสรรค  (Threats) 
T1.  เศรษฐกจิภายในประเทศมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
T2.  มกีารแขง่ขนัในตลาดสงู 
T3.  การใชบ้รกิารดา้นเสยีงลดน้อยลง เน่ืองจากการใชง้านดา้นขอ้มลูทีเ่พิม่ขึน้ 
T4.  การแขง่ขนัในตลาดสงู ทัง้ดา้นการพฒันาบรกิาร และรายการสง่เสรมิการตลาด 
T5.  บรกิารคงสทิธเิลขหมาย ทาํใหล้กูคา้ยา้ยบรกิารไปใชเ้ครอืขา่ยอื่นไดง้า่ย 
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3.4.2 การกาํหนดกลยทุธ ์(Strategic Formulation) 
 
ตารางที ่17 แสดงการกาํหนดกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level) – บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ 
คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

                                       ปัจจยัภายใน 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths) 
ระดบัองคก์ร 

S1 บรษิทัมสีภาพคล่องทางการเงนิสงู 
S2 ผูบ้รหิารมปีระสบการณ์และความรู้
ในการดาํเนินธุรกจิ 
S3 มบีรษิัทในเครอืที่ดําเนินธุรกิจ
สอดคลอ้งและช่วยสง่เสรมิบรษิทัไดเ้ป็น
อยา่งด ี
S4 มพีนัธมติร หุน้ส่วน และคู่คา้ทาง
ธุรกจิทีม่ศีกัยภาพสงู 
S5 มฐีานลกูคา้จาํนวนมาก 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
ระดบัองคก์ร 

W1 มปีญัหาดา้นกฎหมาย ในเรือ่งของ
ใบอนุญาต กสทช. 
W2 องค์กรมีขนาดใหญ่ ทําให้มี
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารจดัการสงู 
W3 ภาพลกัษณ์ของบรษิทัในสายตา
ลูกค้าดูแย่ลง จากการทีม่ปีญัหาระบบ
สัญญาณล่มหลายครัง้  ทําให้ลูกค้า
ยกเลกิใชบ้รกิารจาํนวนมาก 

โอกาส (Opportunities) 
ระดบัองคก์ร 

O1 มแีนวโน้มการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อ
ตดิต่อสือ่สารกนัมากขึน้ 
O2 คูแ่ขง่รายใหมเ่ขา้มายาก 
O3 การสือ่สารผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ ี
ความสาํคญัมากในปจัจบุนั 
O4 มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยั ช่วยใหก้าร
สื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ เป็นไปได้ง่าย
ขึน้ 

SO Strategy 
ก ล ยุ ท ธ์ ก า ร เ ติ บ โ ต  ( Growth 
Strategy) 
1.พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อ
พยายามเพิม่ยอดขาย ดว้ยการปรบัปรุง
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้มีความ
แปลกใหม่ มคีุณภาพ มคีวามน่าเชื่อถอื 
ห รื อ พัฒ น า ต ล า ด  เ พื่ อ เ พิ่ ม ก ลุ่ ม 
เป้าหมายใหม ่(S1, S2, S3, S4, O1, 
O2, O3) 

WO Strategy 
กลยทุธก์ารชะลอตวั (Proceed with 
Caution Strategy) 
1.ชะลอการทาํตลาดและขยายเครอืขา่ย 
แต่เน้นฟ้ืนฟูเครือข่ายที่มีอยู่ ให้ดีขึ้น 
เพื่อลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีของบริษัท 
และเพิม่จาํนวนผูใ้ชร้ายใหม ่(W3, O1, 
O3) 

อปุสรรค (Threats) 
ระดบัองคก์ร 

T1 เศรษฐกจิภายในประเทศมกีาร
เปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
T2 มกีารแขง่ขนัในตลาดสงู 

ST Strategy 
กลยุทธ์การไม่ เปล่ียนแปลง  (No 
Change Strategy) 
1.บริษัทมีฐานลูกค้าจํานวนมาก ควร
ดํารงแนวทางในการดํ า เ นินธุ รกิจ
แบบเดมิ แต่เน้นชูจุดแขง็ของบรษิทัให้
ลูกค้าเป้าหมายได้รบัรู้และเขา้ใจ (S1, 
S2, S3, S4, S5, T1) 

WT Strategy 
กลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment 
Strategy) 
1.ไม่ส ามารถดํ า เ นินกิจกา รต่ อ ได ้ 
เ น่ื องจากถูกยกเลิกสัมปทานจาก 
กสทช.ทาํใหต้อ้งปิดกจิการลง (W1, T1) 

  
 จากตารางที ่17 ผูศ้กึษาไดท้ําการวเิคราะห ์ TOWS Matrix ในกลยุทธร์ะดบัองคก์ร 
(Corporate Strategy) สามารถสรปุทางเลอืกไดด้งัต่อไปน้ี 
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ทางเลือกท่ี 1 SO Strategy เลือกกลยทุธก์ารเติบโต (Growth Strategy) 
 ข้อดี 

1. ธุรกจิโทรคมนาคมมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโตอย่างต่อเน่ือง เป็นโอกาสในการเพิม่รายได ้
ผลกาํไร และทาํใหม้สีว่นแบ่งทางการตลาดเพิม่มากขึน้ 

2. เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนัระยะยาวใหก้บับรษิทั 
3. ภาพลกัษณ์ขององคก์รดขีึน้ และสามารถขยายฐานลกูคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ไดอ้กีดว้ย 

 ข้อเสีย 
1. บรษิัทอาจยงัไม่มคีวามพร้อมในทุกๆ ด้านมากเพยีงพอ เพื่อให้สอดคล้องกบัการ

ขยายตวัทางธุรกจิ 
2. อาจใชเ้งนิทุนในการขยายการดาํเนินงานจาํนวนมาก 

 
ทางเลือกท่ี 2 WO Strategy เลือกกลยทุธก์ารชะลอตวั (Proceed with Caution Strategy) 

ข้อดี 
1. ภาพลกัษณ์ของบรษิทัดขีึน้ 
2. ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการขยายเครอืขา่ย 
ข้อเสีย 
1. เสยีโอกาสในการสรา้งจุดเดน่ หรอืจุดขายใหก้บับรษิทั 
2. เสยีส่วนแบ่งการตลาด ส่งผลใหม้รีายไดล้ดลง ลูกคา้ไดส้ทิธปิระโยชน์ลดลง แลว้ไป

ใชข้องคูแ่ขง่ ทาํใหม้รีายไดล้ดลง 
 
ทางเลือกท่ี 3 ST Strategy เลือกกลยทุธก์ารไม่เปล่ียนแปลง (No Change Strategy) 

ข้อดี 
1. ไมต่อ้งขยายฐานลกูคา้เพิม่ ทาํใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ย 
2. ลดความเสีย่งจากกรณทีีเ่กดิเศรษฐกจิชะลอตวั 
ข้อเสีย 
1. แมก้ลยทุธน้ี์จะประสบความสาํเรจ็ แต่จุดออ่นกไ็มไ่ดร้บัการแกไ้ข 
2. กลุ่มลกูคา้ปจัจุบนัอาจตระหนกัถงึจุดแขง็อยูแ่ลว้ กลยทุธน้ี์จงึอาจจะไมส่ามารถ

ปรบัปรงุการดาํเนินงานของบรษิทัได ้
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ทางเลือกท่ี 4 WT Strategy เลือกกลยทุธก์ารตดัทอน (Retrenchment Strategy) 
ข้อดี  
1. เพิม่ประสทิธภิาพในการทาํงานของบุคลากรภายในบรษิทั 
2. ลดตน้ทุนในการดาํเนินงาน 
ข้อเสีย 
1. มอีาํนาจการต่อรองกบัลกูคา้น้อยลง 
2. ภาพลกัษณ์ของบรษิทัดแูยล่ง 
3. ขาดศกัยภาพในการแขง่ขนั 

 
สรปุกลยทุธร์ะดบัองคก์ร (Corporate Level Strategy) 
 บรษิัทควรเลือกใช้กลยุทธ์การเติบโต (Growth Strategy) โดยมุ่งเน้นการพฒันา

ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร เพื่อพยายามเพิม่ยอดขาย ดว้ยการปรบัปรุงคุณสมบตัขิองผลติภณัฑใ์หม้ี

ความแปลกใหม ่มคีุณภาพ มคีวามน่าเชื่อถอื หรอืพฒันาตลาด เพือ่เพิม่กลุ่มเป้าหมายใหม ่
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ตารางที ่18 แสดงการกําหนดกลยุทธร์ะดบัธุรกจิ (Business Level) – บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ระบบรายเดอืน 
                                                               
                                      ปัจจยัภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths) 
ระดบัธรุกิจ 

S6 มีสญัญาณเครือข่ายโทรศัพท์
ครอบคลุมทัว่ประเทศ และมคีุณภาพสงู 
S7 มีสญัญาณอินเตอร์เน็ต EDGE/3G 
ทีม่คีุณภาพ 
S8 มแีพค็เกจให้เลือกหลากหลายตาม
การใชง้าน 
S9 มสีญัญาณ WiFi ใหบ้รกิารตาม
ศนูยก์ารคา้ และ BTS 
S10 มบีรกิารเสรมิให้เลือกหลากหลาย 
เหมาะกบัไลฟ์สไตล ์และการใชง้าน 
S11 มสีทิธพิเิศษ Dtac Reward สาํหรบั
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารรายเดอืน 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
ระดบัธรุกิจ 

W4 พืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ย 3G ยงัไม่
ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
W5 อตัราค่าบรกิาร และโปรโมชัน่ยงั
ไม่เป็นที่น่าสนใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ของบรษิทัคูแ่ขง่ 
W6 ตอ้งเสยีค่าบรกิาร Dtac WiFi หรอื
ต้องใช้แพ็คเกจราคาสูง ถึงจะแถม 
WiFi ฟร ี
W7 พื้นที่ให้บรกิาร WiFi ยงัไม่
ครอบคลุมทัว่ประเทศ และคุณภาพ
สญัญาณตํ่า 

โอกาส (Opportunities) 
ระดบัธรุกิจ 

O1 มแีนวโน้มการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อ
ตดิต่อสือ่สารกนัมากขึน้ 
O5 โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และสมารท์โฟน 
มบีทบาทมากในปจัจบุนั 

SO Strategy 
ก ล ยุ ท ธ์ ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง 
(Differentiation Strategy) 
1.นํ า เ ส น อ สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร  ที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีคุณค่าหรือโดด
เด่นในสายตาของลูกค้า ทําให้ลูกค้า
สามารถเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนั  
2.สรา้ง Promotion ทีน่่าสนใจ แปลกใหม ่
และมเีอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างจาก
คู่ แ ข่ ง ใ ห้ กับ ต ล า ด ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
โดยเฉพาะ (S6, S7, S9, S10, O1, O5) 

WO Strategy 
กลยทุธม์ุ่งเน้น (Focus Strategy) 
1.เพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่าย 3G 
และ WiFi ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 
และปรบัปรงุใหส้ญัญาณมคีุณภาพเท่า
เทยีมกนัทุกพืน้ที ่(W4, O1, O5) 
2.สร้างแพ็ค เกจที่ เ น้นการใช้งาน
อินเตอร์เน็ต และบริการเสรมิใช้งาน 
Dtac Wifi ฟร ีเพือ่จบักลุ่มลูกคา้ทีใ่ช้
งานเฉพาะดา้นขอ้มลู (W4, W5, W6, 
W7, O1, O5) 

อปุสรรค (Threats) 
ระดบัธรุกิจ 

T3 การใชบ้รกิารดา้นเสยีงลดน้อยลง 
เ น่ืองจากการใช้งานด้านข้อมูลที่
เพิม่ขึน้ 
T4 การแขง่ขนัในตลาดสงู ทัง้ดา้นการ
พัฒนาบริการ และรายการส่งเสริม
การตลาด 
T5 บรกิารคงสทิธเิลขหมาย ทําให้
ลกูคา้ยา้ยบรกิารไปใชเ้ครอืขา่ยอื่น 

ST Strategy 
กลยุทธก์ารมุ่งเน้นและความแตกต่าง 
(Focused Differentiation Strategy) 
1.เน้นพฒันาสนิค้าและบรกิารใหม้คีวาม
หลากหลาย ให้แตกต่างจากคู่แข่ง และ
ตรงกบัความต้องการของลูกค้าหลายๆ
กลุ่มเป้าหมาย (S6, S7, T4, T5) 

WT Strategy 
กลยทุธม์ุ่งเน้น (Focus Strategy) 
1.นําเสนอบรกิารหรอืสทิธิพเิศษเพื่อ
รกัษาฐานลูกค้าเดมิ และพยายามดึง
ลูกคา้ใหก้ลบัมาใชบ้รกิาร (W5, W6, 
T1) 
2.สรา้ง Promotion หรอืเพิม่บรกิาร
เสรมิ ทีท่ําให้ลูกค้ารูส้กึคุม้ค่า เพื่อลด
การเปรยีบเทยีบค่าบรกิารกบัคู่แขง่ขนั 
(W5, T3, T4) 

 
 จากตารางที ่18 ผูศ้กึษาไดท้ําการวเิคราะห ์ TOWS Matrix ในกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 
(Business Level) สามารถสรปุทางเลอืกไดด้งัต่อไปน้ี 
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ทางเลือกท่ี 1 SO Strategy เลือกกลยทุธค์วามแตกต่าง (Differentiation Strategy) 
 ข้อดี 

1. สรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้และบรกิาร ทาํใหล้กูคา้เกดิการจดจาํตราสนิคา้ 
2. สรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ ีและเอกลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่ใหก้บับรษิทั 
3. ลกูคา้เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
4. สรา้งจุดขายทีแ่ตกต่าง เพือ่ทาํใหผู้บ้รโิภคนึกถงึ 

 ข้อเสีย 
1. หากทาํการสือ่สารไมช่ดัเจนอาจทาํใหไ้มเ่กดิการรบัรู ้และจดจาํตราสนิคา้ 
2. การสรา้งแบรนดเ์พือ่เน้นความแตกต่าง ตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณคอ่นขา้งสงู 
3. คูแ่ขง่อาจลอกเลยีนแบบไดง้า่ย 

 
ทางเลือกท่ี 2 WO Strategy เลือกกลยทุธม์ุ่งเน้น (Focus Strategy) 

ข้อดี 
1. บรษิทัสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดต้รงจุดเหนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 
2. ลกูคา้มคีวามจงรกัภกัดต่ีอตราสนิคา้มากขึน้ 
3. สามารถตอบสนองต่อความเปลีย่นแปลงตามความตอ้งการของลกูคา้ได ้
ข้อเสีย 
1. บรษิทัมคีา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินงานเพิม่มากขึน้ 
2. ลกูคา้อาจเปลีย่นแปลงความตอ้งการ 

 
ทางเลือกท่ี 3 ST Strategy เลือกกลยุทธ์การมุ่งเน้นและความแตกต่าง (Focused 
Differentiation Strategy) 
 ข้อดี 

1. สรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้และบรกิาร เพือ่เน้นลกูคา้เฉพาะกลุ่ม ทาํใหส้ามารถ
ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลกูคา้ไดด้ทีีส่ดุ 

2. เป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิ และทาํใหล้กูคา้เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้มากขึน้ 
 ข้อเสีย 

1. อาจสรา้งความไมพ่อใจใหก้บัลกูคา้กลุ่มทีไ่มไ่ดร้บัสทิธพิเิศษหรอืผลประโยชน์จาก
บรษิทั 

2. ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาและวจิยัในการหาลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย อาจทาํใหเ้สยี
คา่ใชจ้า่ยสงู 
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ทางเลือกท่ี 4 WT Strategy เลือกเลือกกลยทุธม์ุ่งเน้น (Focus Strategy) 
 ข้อดี 

1. เสรมิสรา้งความภกัดต่ีอแบรนด ์
2. เป็นการเพิม่คณุคา่ใหแ้ก่แบรนด ์
3. สามารถดาํเนินการไดท้นัท ี

 ข้อเสีย 
1. ยอดขายอาจจะไมเ่ตบิโตในระยะยาว หากไม่สามารถรกัษาลูกคา้เก่าไวไ้ด ้และไม่มี

กลุ่มลกูคา้ใหมเ่ขา้มาเพิม่ 
 
สรปุกลยทุธร์ะดบัธรุกิจ (Business Level Strategy) 
 บรษิทัควรเลอืกใชก้ลยุทธส์รา้งความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ ์(Product Differentiation 

Strategy) ดว้ยการนําเสนอโปรโมชัน่ทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั และแตกต่างจากคู่แขง่ เพื่อสรา้ง

ความโดดเดน่ และใหล้กูคา้เกดิการเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ 
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ตารางที ่19 แสดงการกําหนดกลยุทธร์ะดบัหน้าที ่(Function Level) – บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ระบบรายเดอืน Smartphone Package 
                                                               
                                      ปัจจยัภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ปัจจยัภายนอก 

จดุแขง็ (Strengths) 
ระดบัหน้าท่ี 

S6 มีสญัญาณเครือข่ายโทรศัพท์
ครอบคลุมทัว่ประเทศ และมคีุณภาพสงู 
S7 มีสญัญาณอินเตอร์เน็ต EDGE/3G 
ทีม่คีุณภาพ 
S8 มแีพค็เกจให้เลือกหลากหลายตาม
การใชง้าน 
S9 มสีญัญาณ WiFi ใหบ้รกิารตาม
ศนูยก์ารคา้ และ BTS 
S10 มบีรกิารเสรมิให้เลือกหลากหลาย 
เหมาะกบัไลฟ์สไตล ์และการใชง้าน 
S11 มสีทิธพิเิศษ Dtac Reward สาํหรบั
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารรายเดอืน 

จดุอ่อน (Weaknesses) 
ระดบัหน้าท่ี 

W4 พืน้ทีใ่หบ้รกิารเครอืขา่ย 3G ยงัไม่
ครอบคลุมทัว่ประเทศ 
W5 อตัราค่าบรกิาร และโปรโมชัน่ยงั
ไม่เป็นที่น่าสนใจเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ของบรษิทัคูแ่ขง่ 
W6 ตอ้งเสยีค่าบรกิาร Dtac WiFi หรอื
ต้องใช้แพ็คเกจราคาสูง ถึงจะแถม 
WiFi ฟร ี
W7 พื้นที่ให้บรกิาร WiFi ยงัไม่
ครอบคลุมทัว่ประเทศ และคุณภาพ
สญัญาณตํ่า 

โอกาส (Opportunities) 
ระดบัหน้าท่ี 

O1 มแีนวโน้มการใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อ
ตดิต่อสือ่สารกนัมากขึน้ 
O5 โทรศพัทเ์คลื่อนที ่และสมารท์โฟน 
มบีทบาทมากในปจัจบุนั 

SO Strategy 
กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด
สาํหรบัธรุกิจบริการ (7P’s) 
1.พฒันารูปแบบของการให้บริการให้มี
ความหลากหลาย 
2.ควรตัง้ราคาอย่างเหมาะสมและเพิ่ม
ชอ่งทางจดัจาํหน่ายใหเ้พยีงพอ 
3.เปลี่ยนโปรโมชัน่ใหม่ๆอยู่เสมอ และ
อบรมพนกังานใหม้คีุณภาพ 
4.เพิ่มกระบวนการให้บริการที่ทนัสมยั 
และจดัสถานทีใ่หเ้ป็นระบบระเบยีบ (S6, 
S7, S8, S9, S10, S11, O1, O2) 

WO Strategy 
กลยุทธ์การส่ง เส ริมการตลาด 
(Promotion Strategy) 
1.มอบสิทธิพิเศษเพื่อชดเชยความ
ผดิพลาด และสร้างประสบการณ์ที่ดี
ใหแ้ก่ลกูคา้เสมอ (W4, W7, O1,O3) 
2.มกีารทําโปรโมชัน่ให้ตรงกับลูกค้า
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย (W5, O3) 

อปุสรรค (Threats) 
ระดบัหน้าท่ี 

T3 การใชบ้รกิารดา้นเสยีงลดน้อยลง 
เ น่ืองจากการใช้งานด้านข้อมูลที่
เพิม่ขึน้ 
T4 การแขง่ขนัในตลาดสงู ทัง้ดา้นการ
พัฒนาบริการ และรายการส่งเสริม
การตลาด 
T5 บรกิารคงสทิธเิลขหมาย ทําให้
ลกูคา้ยา้ยบรกิารไปใชเ้ครอืขา่ยอื่น 

ST Strategy 
กลยุทธ์บริหารลูกค้าสัมพนัธ์ (CRM 
Strategy) 
1.นําเสนอโปรโมชัน่พิเศษ เพื่อร ักษา
ลูกค้าเก่า และดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาใช้
บรกิาร  
2.มโีปรโมชัน่พเิศษสาํหรบัลูกคา้เก่า เช่น 
ราคาค่าโทรต่อนาทีถูกลง เพื่อร ักษา
ลูกคา้ไมใ่หย้กเลกิบรกิาร (S6, S7, S8, 
S10, T3, T4, T5) 

WT Strategy 
กลยทุธด้์านการวิจยัและพฒันา 
1.พฒันาปรบัปรุงระบบเครือข่าย ให้
สามารถใชง้านไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
อยูเ่สมอ  
2.พฒันาและฝึกอบรมบุคลากรภายใน
องค์กรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และพร้อมแก้ ไ ขป ัญหา ได้ ใ นทุ ก
สถานการณ์ (W4, W7, T4, T5) 

 
 จากตารางที ่19 ผูศ้กึษาไดท้ําการวเิคราะห ์ TOWS Matrix ในกลยุทธ์ระดบัหน้าที ่
(Function Level) สามารถสรปุทางเลอืกไดด้งัต่อไปน้ี 
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ทางเลือกท่ี 1 SO Strategy เลือกกลยทุธส่์วนประสมทางการตลาดสาํหรบัธรุกิจบริการ 
(7P’s) 

 ข้อดี 
1. บรษิทัมแีผนการตลาดทีเ่หมาะสมกวา่ทีม่อียูใ่นปจัจุบนั 
2. สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
3. สอดคลอ้งต่อแผนกลยทุธร์ะดบัองคก์รและธุรกจิทีจ่ะทาํใหเ้กดิการแกไ้ขปญัหาทีม่อียู ่

 ข้อเสีย 
1. ตน้ทนุในการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ 
2. การปรบัเปลีย่นกลยทุธท์ีเ่หมาะสมตอ้งใชเ้วลานาน 

 
ทางเลือกท่ี 2 WO Strategy เลือกกลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาด (Promotion Strategy) 

 ข้อดี 
1. สรา้งความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 
2. สามารถสือ่สารกบัลกูคา้จาํนวนมากไดใ้นระยะเวลาอนัสัน้ 
3. ทาํใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีด่ต่ีอตวัสนิคา้และบรกิาร 

 ข้อเสีย 
1. มคีา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการสงู มคีวามเสีย่งในการลงทุน 
2. หากโปรโมชัน่ไมเ่ป็นทีน่่าสนใจ อาจสง่ผลกระทบต่อกาํไรและภาพลกัษณ์ขององคก์ร

ได ้
 
ทางเลือกท่ี 3 ST Strategy เลือกกลยทุธบ์ริหารลกูค้าสมัพนัธ ์(CRM Strategy) 
 ข้อดี 

1. สามารถกระตุน้ใหล้กูคา้เกดิการซือ้เพิม่ หรอืแนะนําบุคคลอื่นต่อ 
2. ลกูคา้ยกเลกิการใชบ้รกิารน้อยลง 
3. ลกูคา้เกดิความภกัดต่ีอตราสนิคา้ 

 ข้อเสีย 
1. หากโปรโมชัน่ยงัเป็นรองคูแ่ขง่ ลกูคา้อาจเปลีย่นเครอืขา่ยได ้
2. มคีา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการ 
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ทางเลือกท่ี 4 WT Strategy เลือกกลยทุธด้์านการวิจยัและพฒันา 

 ข้อดี  
1. รบัทราบขอ้มลูและรูจ้กักลุ่มลกูคา้ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายทีน่่าสนใจขององคก์ร 

2. มขีอ้มลูเพยีงพอในการพฒันากลยทุธก์ารตลาด 

ข้อเสีย 
1. มงีบประมาณรายจา่ยทีเ่พิม่ขึน้ 

 
สรปุกลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี (Function Level Strategy) 
 บรษิทัควรเลอืกกลยทุธส์ว่นประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (7P’s) เพื่อทีจ่ะทาํ

ให้เกิดการรบัรู้ข้อมูลที่สําคญัในการวิจยัมาเป็นข้อมูลของการกําหนดกลยุทธ์ใหม่ที่มีความ

เหมาะสมและสรา้งความสามารถทางการแขง่ขนัทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนัใหก้บัองคก์ร 
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ตารางที ่20 สรปุกลยทุธท์ัง้ 3 ระดบัของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ระดบั 
กลยทุธ ์

กลยทุธ ์
ท่ีเหมาะสม 

ข้อดี ข้อเสีย 

Corporate 
Level 

Strategy 

Growth 
Strategy 

1.ธุรกจิโทรคมนาคมมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโต
อย่างต่อเ น่ือง  เป็นโอกาสในการเพิ่ม
รายได้ ผลกําไร และทําใหม้สี่วนแบ่งทาง
การตลาดเพิม่มากขึน้ 
2.เพิ่มความสามารถในการแข่งขนัระยะ
ยาวใหก้บับรษิทั 
3.ภาพลักษณ์ขององค์ก รดีขึ้น  และ
สามารถขยายฐานลูกคา้ใหเ้พิม่มากขึน้ได้
อกีดว้ย 

1.บริษัทอาจยังไม่มีความพร้อมในทุกๆ 
ด้านมากเพียงพอ เพื่อให้สอดคล้องกับ
การขยายตวัทางธุรกจิ 
2 . อ า จ ใ ช้ เ งิน ทุ น ใ น ก า ร ข ย า ย ก า ร
ดาํเนินงานจาํนวนมาก 
 

Business 
Level 

Strategy 

Differentiation 
Strategy 

1.สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและ
บริการ ทําให้ลูกค้าเกิดการจดจําตรา
สนิคา้ 
2.สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเอกลกัษณ์ที่
โดดเดน่ใหก้บับรษิทั 
3.ลกูคา้เกดิความภกัดตี่อตราสนิคา้ 
4. สร้างจุดขายที่แตกต่าง  เพื่อทําให้
ผูบ้รโิภคนึกถงึ 

1.หากทาํการสือ่สารไมช่ดัเจนอาจทาํใหไ้ม่
เกดิการรบัรู ้และจดจาํตราสนิคา้ 
2.การสรา้งแบรนด ์เพือ่เน้นความแตกต่าง 
ตอ้งใชเ้วลาและงบประมาณคอ่นขา้งสงู 
3.คูแ่ขง่อาจลอกเลยีนแบบไดง้า่ย 

Function 
Level 

Strategy 

Service 
Marketing Mix 

(7P’s) 

1.บรษิทัมแีผนการตลาดทีเ่หมาะสมกว่าที่
มอียูใ่นปจัจบุนั 
2.สามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แขง่ขนั 
3.สอดคล้องต่อแผนกลยุทธ์ระดบัองค์กร
และธุรกจิทีจ่ะทําใหเ้กดิการแก้ไขปญัหาที่
มอียู ่

1.ตน้ทุนในการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ 
2.การปรบัเปลีย่นกลยุทธท์ีเ่หมาะสมตอ้ง
ใชเ้วลานาน 
 

 



บทท่ี 4 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการศกึษาเรื่อง “การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร และกลยุทธ์
การตลาดในธุรกจิบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที:่ กรณีศกึษาบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบรายเดอืน 
ของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มทร ูโมบาย บรษิทั ทร ูคอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)” ในบทที ่4 น้ี จะกล่าวถงึประเดน็สรปุต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
4.1  สรปุ และอภปิรายผลการศกึษา 
4.2  ขอ้จาํกดัของการศกึษา 
4.3  ขอ้เสนอแนะ 

4.3.1 ขอ้เสนอแนะในการศกึษาครัง้ต่อไป 
4.3.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัธุรกจิ 

 
4.1 สรปุ และอภิปรายผลการศึกษา 
              
 ผลการศกึษาและวเิคราะหต์ามขัน้ตอนการจดัการเชงิกลยุทธข์องบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ 
คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทีม่กีารวางแผนกลยทุธม์ุง่ขยายสนิคา้และบรกิารไปยงักลุ่มลูกคา้
เดมิและลูกคา้ใหม่ พบว่าพฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ ส่วนใหญ่ใชบ้รกิาร
โทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ DTAC ใชบ้รกิารเป็นระยะเวลา 3 ปี แต่ไมเ่กนิ 6 ปี มคี่าใชจ้่ายในการใช้
บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืน ตํ่ากว่า 500 บาท และมกีารใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ
อื่นรว่มดว้ย สาเหตุหลกัทีเ่ปลีย่นหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เพราะเพื่อหลกีเลีย่งการตดิต่อจาก
บุคคลทีรู่ห้มายเลขเดมิ สว่นใหญ่ตอ้งการโปรโมชัน่ คดิอตัราค่าโทรในเครอืขา่ยเดยีวกนัถูกกว่า
นอกเครอืข่าย หากมโีอกาสแนะนําบุคคลอื่นส่วนใหญ่แนะนําใหใ้ช้บรกิาร เมื่อพจิารณาปจัจยั
ดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่พบว่าดา้น
ผลติภณัฑ์ ส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญัเรื่องมบีรกิารใหเ้ลอืกหลากหลายมากที่สุด รองลงมา คอื 
เครอืขา่ยครอบคลุมทัว่ประเทศ ดา้นราคา สว่นใหญ่ใหค้วามสาํคญัเรือ่งอตัราค่าบรกิารเหมาะสม
เมื่อเทยีบกบัคุณภาพเครอืข่ายสญัญาณทีช่ดัเจนมากทีสุ่ด รองลงมา คอื คดิค่าบรกิารตามจรงิ
เป็นวนิาท ีดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญัเรื่องศูนยบ์รกิารหาไดง้า่ยและ
สะดวกมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ใหบ้รกิารผ่านรา้น (outlet) เช่น ตามตกึแถวในชุมชนหรอืใน
หา้งสรรพสนิคา้ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัเรื่องการใหบ้รกิารผ่านทาง
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อเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ ทางโทรศพัท,์ ทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืทางตูเ้อทเีอม็มากทีสุ่ด รองลงมา คอื มี
การจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆอยู่เสมอ ด้านบุคคล ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเรื่องพนักงานมีความรู ้
ความสามารถในการแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้ามากทีสุ่ด รองลงมา คอื พนักงานใหค้ําแนะนําและ
ขอ้มูลทีถู่กต้อง ชดัเจนเหมาะสมกบัความต้องการของลูกคา้ ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ส่วนใหญ่ใหค้วามสําคญัเรื่องแบบฟอร์มที่ใหลู้กค้ากรอกมคีวามชดัเจนและครบถ้วนมากที่สุด 
รองลงมา คอื ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภายในสถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร และดา้น
กระบวนการ ส่วนใหญ่ให้ความสําคญัเรื่องขัน้ตอนการแก้ปญัหาไม่ยุ่งยากซบัซ้อนมากที่สุด 
รองลงมา คือ ขัน้ตอนในการติดต่อขอรบับรกิารจากศูนย์บรกิารรวดเร็ว และสามารถนําผล
การศกึษา สรปุเลอืกกลยทุธไ์ดด้งัต่อไปน้ี 

กลยทุธร์ะดบัองคก์ร  
กลยุทธก์ารเตบิโต (Growth Strategy) เน่ืองจากบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ 

จาํกดั (มหาชน) ยงัมโีอกาสและศกัยภาพในการเตบิโต อกีทัง้มตีราสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีง และไดร้บั
การยอมรบัจากผูบ้รโิภคเป็นจํานวนมาก จงึมุ่งไปที่การขยายตลาดลูกค้ากลุ่มเดมิที่มอียู่ ดว้ย
การพฒันาสนิคา้และบรกิารอย่างต่อเน่ืองตามความต้องการของลูกคา้ และมุ่งเน้นไปยงัตลาด
ลกูคา้กลุ่มใหมท่ีม่คีูแ่ขง่น้อยราย เพือ่เพิม่รายได ้ผลกาํไร และสว่นแบ่งทางการตลาด 

กลยทุธร์ะดบัหน่วยธรุกิจ 
กลยุทธ์ความแตกต่าง (Differentiation Strategy) เพื่อสรา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้

และบริการของบริษัท ที่มุ่งเน้นให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขนัในธุรกิจให้บริการ
เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่และใหค้วามสาํคญักบัความพงึพอใจของลูกคา้ทัง้ในดา้นสนิคา้และ
บรกิารทีด่ ี

กลยทุธร์ะดบัหน้าท่ี 
กลยุทธส์ว่นประสมทางการตลาดสาํหรบัธุรกจิบรกิาร (Service Marketing Mix: 7P’s) 

เพือ่ใชใ้นการแกไ้ขปญัหาระยะยาว เพื่อเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาด เพิม่ขดีความสามารถในการ
แข่งขนั และเพื่อสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และเพื่อเป็นการสื่อใหลู้กคา้รบัทราบถงึคุณภาพ
ของสนิคา้และบรกิารทีด่ ีเพือ่เป็นทางเลอืกหน่ึงของลกูคา้ในการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 

 
4.2 ข้อจาํกดัของการศึกษา 
 

1. ขอ้จาํกดัดา้นเวลาทีม่รีะยะเวลาในการทาํการศกึษาน้อยเกนิไป 
2. ไมไ่ดร้บัอนุญาตใหส้มัภาษณ์ผูบ้รหิาร เน่ืองจากกฎระเบยีบของบรษิทั 
3. ขอ้มลูบางอยา่งเป็นความลบัของบรษิทั ไมส่ามารถเปิดเผยได ้
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
 
4.3.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ DTAC ในจงัหวดัอื่น ๆ 
ด้วย เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบเพื่อนํามาเป็นแนวทางในการวางแผน
การตลาด ตลอดจนทาํใหท้ราบถงึโครงสรา้งทางการตลาดและปจัจยัอื่น ๆ ทีม่อีทิธพิล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่DTAC ต่อไป 

2. ควรศกึษาปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่น
ระบบเตมิเงนิเพิม่เตมิดว้ย 

3. ควรศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ และทศันคติ
ของผูใ้ช้บรกิารที่มต่ีอบรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่รายอื่นด้วย เช่น 
AIS เป็นตน้ 

4.3.2 ข้อเสนอแนะสาํหรบัธรุกิจ 
1. ในการดาํเนินธุรกจิควรศกึษากระบวนการจดัการเชงิกลยุทธท์ัง้ในระดบัองคก์ร ระดบั

หน่วยธุรกจิ และระดบัหน้าที ่โดยมกีารนํามาประยุกตใ์ชใ้หส้อดคลอ้งกนั เพื่อใหบ้รรลุ
เป้าหมายของบรษิทัในการทีจ่ะเป็นผูนํ้าในธุรกจิใหบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

2. การศึกษาข้อมูลสําหรบัปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก ควรจะดําเนินการอย่าง
สมํ่าเสมอ เพือ่ใหส้ามารถนํามาปรบักลยุทธข์องบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม
ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา 

3. การนํากลยุทธ์ไปใชผู้บ้รหิารระดบัสงูมสี่วนสําคญัอย่างยิง่ ในการกําหนดนโยบายใน
การปฏบิตัิ การตรวจสอบ และประเมนิผลที่เกดิขึน้ มกีารกําหนดอํานาจหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบของพนกังานในทุกระดบัชัน้อยา่งชดัเจน 

4. บรษิทัควรมกีารเขยีนแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 
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แผนปฏิบติัการรายปี สาํหรบัลกูค้าระบบรายเดือนของ DTAC ประจาํปี 2556 

แผนกิจกรรม รวมเวลา 
ช่วงเวลา 

JA
N 

FE
B 

MA
R 

AP
R 

MA
Y 

JU
N 

JU
L 

AU
G 

SE
P 

OC
T 

NO
V 

DE
C 

1. Product              
- คดิค้นผลิตภณัฑ์ที่เป็นแบรนด์ของบรษิทั เช่น 

โทรศพัทม์อืถอื, สมารท์โฟน ยีห่อ้ DTAC 
2 เดอืน             

- เพิม่แพค็เกจใหม้คีวามหลากหลาย เจาะจงการ
ใช้งานตามไลฟ์สไตล์ โดยให้ลูกคา้เป็นส่วนหนึ่งใน
การเลอืกสรร จากการโหวต 

4 เดอืน             

2. Price              
- กาํหนดราคาสนิคา้และบรกิารอยา่งเหมาะสม 3 เดอืน             

3. Place              
- เพิ่มช่องทางการจดัจําหน่ายตามชนบท หรือ

พืน้ทีช่านเมอืง ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ 
3 เดอืน             

4. Promotion              
- ตดิป้ายโฆษณาตามจุดรอรถประจาํทาง, แทก็ซี,่ 

BTS, MRT 
12 เดอืน             

- รับส่วนลดเมื่อโชว์บิลชําระเงินกับโรงหนัง , 
รา้นอาหาร 

6 เดอืน             

- จดักจิกรรมบน Facebook เพื่อแจกของรางวลั
และโปรโมทสนิคา้และบรกิาร 

12 เดอืน             

- สง่ SMS แจง้วา่ตอนน้ีม ีPromotion อะไรบา้ง 12 เดอืน             
- จดักจิกรรมแนะนําผลติภณัฑใ์หม ่สาํหรบัผูท้ีม่า

ซือ้ 100 คนแรก ลดราคาพเิศษ (ทุกศนูยบ์รกิาร) 
4 เดอืน             

- กจิกรรม CSR ทําความด ีและช่วยเหลอืสงัคม
รว่มกบัลกูคา้และพนกังาน 

2 เดอืน             

5. People              
- จัดสัมมนาต่างจังหวัด เพื่อฝึกอบรม และให้

พนกังานไดท้าํกจิกรรมรว่มกนั 
3 เดอืน             

- จดัแรลลีส่านสมัพนัธ ์เพือ่เพิม่ความสามคัค ี 2 เดอืน             
- มกีารใหร้างวลัแก่พนกังานทีป่ฏบิตังิานด ี 12 เดอืน             

6. Process              
- ปรับปรุ ง ร ะบบคอมพิว เตอร์  และพัฒนา

ซอฟทแ์วรท์ีใ่ชป้ฏบิตังิาน ใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
6 เดอืน             

7. Physical Evidence              
- ปรบัปรุงศูนย์บริการอยู่เสมอ เพื่อให้น่าสนใจ 

และอยากเขา้ใชบ้รกิาร 
4 เดอืน             

- จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ ให้เป็นระเบียบ ไม่เกะกะ
ทางเดนิ 

12 เดอืน             

- มกีารตรวจ และใหค้ะแนนศูนยบ์รกิารทีม่คีวาม
สะอาดเรยีบรอ้ยอยูเ่สมอ 

4 เดอืน             
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 ผูศ้กึษาไดนํ้าบทสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร Mr.Jon Eddy Abdullah ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร
ของบรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) หวัขอ้ “CEO คนใหม่ของ DTAC.” 
จาก MBA magazine ฉบบัวนัเสาร ์ที ่23 กรกฎาคม 2554 มเีน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 

1. ในฐานะ CEO DTAC มี Strategic Plan อย่างไร 
 ก่อนอื่นผมต้องเล่าสถานการณ์ให้ฟงัก่อนว่า เรามจีํานวนผู้ใช้งานโทรศพัท์เคลื่อนที่
จาํนวนมากเกนิรอ้ยเปอรเ์ซน็ต์แลว้ เรามสีภาพแวดลอ้ม (Eco System) ในดา้นการใชข้อ้มลู
ต่างๆ ทีเ่กอืบจะสมบูรณ์ ม ีแอพลเิคชัน่ มสีมารท์โฟน มคีวามสามารถในการซือ้หาคอนเทนต์
ต่างๆ มผีูใ้หบ้รกิาร คอนเทนตท์ีด่ีๆ  ในประเทศ แต่เรายงัไมม่รีะบบโทรศพัท ์3 จทีีค่รอบคลุม
ทัว่ประเทศ นัน่คอืสิง่ทีเ่ป็นอยู ่ดงันัน้สิง่ทีผ่มโฟกสัจงึเป็น 

1) เตรยีมองคก์รใหพ้รอ้มรบักบัความทา้ทายใหม่ๆ  ทีจ่ะมา เราใชเ้วลาค่อนขา้งมากกบั
การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานของเรา รวมถงึความสามารถของบุคลากร 

2) คอื ขอ้มลู (DATA) ขอ้มลูยุคน้ีแตกต่างจากเมื่อเราเริม่ตน้เมื่อ 20 ปีก่อน เราตอ้ง
เตรียมตัวรองรับกับอุปกรณ์ที่สามารถทําได้ทุกอย่าง อุปกรณ์ที่ไม่เพียงแค่ใช้
โทรศัพท์เข้าออก แต่เป็นอุปกรณ์ที่เป็นหน้าต่างเชื่อมผู้ใช้งานกับโลก เราจะทํา
อยา่งไร หรอืพดูไดว้่าเราตอ้งเตรยีมตวัเปลีย่นรปูแบบการใชง้านจากการใชง้านเสยีง 
เอสเอม็เอส ไปสูก่ารใชง้านขอ้มลู 

3) ในฐานะองค์กรหน่ึงเราอยากจะเป็น catalyst (ตวักระตุ้น) ที่จะช่วยพฒันาระบบ
กํากบัดูแลโทรคมนาคมในประเทศไทยใหม้คีวามถูกต้องสามารถพฒันาต่อเน่ืองไป
ในอนาคตได้ ในอุตสาหกรรมน้ีมคีวามท้าทายมากมาย เราสามารถนําเอาความรู้
ต่างๆ ที่เรามมีาร่วมแบ่งปนั ผมต้องการให้ดแีทคมสี่วนช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมในประเทศไทย 

2. การเตรียมพนักงานและผูบ้ริโภคในเรื่องข้อมลูจะต้องทาํอย่างไร 
 ในดา้นการพฒันาเครอืขา่ยเรามกีารอพัเกรดเครอืขา่ยของเราใหเ้ป็นรุน่ล่าสุด ซึง่ทาํใหไ้ด้
คุณภาพที่ดขีึน้ ความสามารถรองรบัที่มากขึน้ ความเสถียรของระบบ สิง่ที่สําคญัที่สุดในการ
ปรบัปรุงครัง้น้ีคอืเราสามารถเปลีย่นการด์ 3 จใีสเ่ขา้ไปในเครื่องของเราทาํใหเ้ราสามารถรองรบั
ระบบ 3 จไีดอ้ยา่งรวดเรว็มาก หากเราไดร้บัใบอนุญาต 
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 ดา้นเทคนิคเราพฒันาพนกังานของเราตลอดเวลา และเรามคีู่คา้ทีช่่วยพฒันาความพรอ้ม
ของพนักงาน อกีส่วนเทเลนอรม์ปีระสบการณ์การทําระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ในหลายประเทศ 
เราสามารถแลกเปลีย่นความรูป้ระสบการณ์ต่างๆ ทีม่มีาใชใ้นประเทศไทย 
 ในสว่นของบรษิทัเองเรากม็กีารปรบัโครงสรา้งในหลายสว่นใหพ้รอ้มสาํหรบัการใหบ้รกิาร
ทีเ่ป็นขอ้มลูต่างๆ ในการปรบัโครงสรา้งน้ีกม็ปีจัจยัหลายอยา่ง เช่น เรื่องราคา การเอาเครื่องมา
บวกกบัแพค็เกจ สิง่เหล่าน้ีต้องมโีครงสรา้งภายในทีถู่กต้อง ดา้นการตอบสนองความต้องการ
ของลกูคา้เราลงทุนในระบบทีเ่ราสามารถทาํการตลาด และกลยทุธต่์างๆ ใหก้บัลกูคา้ได ้
3. การเป็น catalyst ดีแทคจะมีวิธีอย่างไร 
 ผูถ้อืหุน้ของเราเทเลนอร ์กรุ๊ป มคีวามตัง้ใจในการลงทุนในประเทศไทย ตัง้ใจทีจ่ะอยู่กนั
ในระยะยาว ดงันัน้จงึมคีวามอยากทีจ่ะพฒันาตลาดในประเทศน้ี 
 ในส่วนของคําว่า catalyst ผมอยากยกตวัอย่าง สิง่ที่ผูดู้แลเรื่องโครงสรา้งเครอืข่าย
โทรคมนาคมในประเทศไทยตอ้งทาํในช่วงน้ีคอืการพฒันาะระบบ 3 จ ี2.1 ซึง่ตอ้งมกีารจดัการ
คลื่นความถี่เช่นที่เกิดขึ้นในหลายประเทศ ผมมีแนวคิดที่น่าจะเหมาะกับประเทศไทย เรา
สามารถช่วยอุตสาหกรรมน้ี ช่วยประเทศไทยในการเดนิไปในทศิทางที่ถูกต้อง อะไรคอืสิง่ที่ดี
ทีส่ดุสาํหรบัประเทศไทย? 
 สว่นทีส่อง เราอยากเป็นเจา้ภาพชว่ยจดัฟอรัม่ ทีผู่ใ้หบ้รกิารทุกราย ผูด้แูลควบคุม ทุกคน
มาร่วมกนั มาคุยกนัหาทางออกร่วมกนั ช่วยกนัแกป้ญัหาทียุ่่งเหยงิทีเ่ป็นอยู ่ดงันัน้การแกไ้ขจงึ
ตอ้งใชก้ารเจรจาในหลายระดบั 
 สาม ธุรกจิโทรคมนาคมต้องมกีารกํากบัดูแลอย่างถูกตอ้ง เพราะเป็นธุรกจิทีส่ามารถให้
ประโยชน์แก่ประเทศชาต ิการทีเ่รามรีะบบการกํากบัดูแลทีช่ดัเจน จะส่งผลต่อ นักลงทุนใหม้ี
ความมัน่ใจในการลงทุนในธุรกจิ ซึง่จะสง่ผลต่อการพฒันาประเทศ 
4. ส่ิงท่ีดีท่ีสดุในความหมายของคณุคืออะไร 
 ในความหมายของผมคอืความเรว็ ดงัทีเ่หน็ประเทศรอบขา้งไทยม ี3 จใีชก้นัแลว้ บาง
ประเทศในโลกน้ีเริม่ใช ้4 จ ีสิง่ทีด่ทีีสุ่ดของผมหมายถงึ เราตอ้งเรง่เรื่องน้ีใหเ้รว็ ถา้ประเทศไทย
ไมม่รีะบบ 3 จ ีอะไรจะเกดิขึน้ ผมมองไปที ่3 สว่น การศกึษา ระบบราชการ และการใหบ้รกิาร
ทัว่ไป 
 การศกึษา ยกครอบครวัผมเป็นตวัอย่าง ลูกๆ ของผมทําการบา้นโดยใช ้อนิเทอรเ์น็ต 
เขาเชื่อมต่อกบัโลก เรยีนผ่าน อ ีเลิร์นน่ิง ด้วยระบบ 3 จจีะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องเหล่าน้ี 
ระบบราชการอเิลก็ทรอนิกส ์เราเหน็รฐับาลในหลายประเทศที่ใหบ้รกิาร ดา้นสาธารณสุข การ
เขา้ถงึบรกิารของภาครฐัเบือ้งตน้ ลองคดิถงึความรวดเรว็ทีจ่ะเกดิขึน้ 
 ดา้นทัว่ไป การเขา้ถงึขอ้มูลมพีลงัอย่างมาก การตดิต่อสื่อสารในการทําธุรกจิ สามารถ
ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของธุรกจิ ถา้เราไมม่เีรากต็อ้งอยูห่ลงัคนอื่น 
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5. โครงสร้างอตุสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทยยงัมีปัญหาในจดุใด 
 ถ้าระบบโทรคมนาคมของประเทศไทยเข้มแข็งแล้ว ผมมองว่าประเทศไทยจะได้
ประโยชน์อย่างไรหากมรีะบบทีท่ดลองใชก้นัแลว้ในโลกว่าไดผ้ล แต่ละประเทศไมไ่ดม้เีงนิลงทุน
จํานวนมาก หากมองในเรื่องมูลค่าการลงทุนที่ต้องใส่เขา้ไป หากคุณต้องลงทุนอะไรสกัอย่าง  
2-3 รอบ นัน่คอืการสญูเสยีของประเทศ 
 สาํหรบัประเทศไทย เราสามารถร่วมกนัใชโ้ครงสรา้งพืน้ฐาน ชาวบา้นกค็งไม่อยากเหน็
เสาสญัญาณ 3 ต้นในทีเ่ดยีวกนันัน่เป็นการสูญเปล่า หากเราสามารถร่วมกนัตกลงแบ่งกนัใช้
โครงสร้างพื้นฐาน อาจจะทําเป็นบริษัทร่วมลงทุนกนั ร่วมกนัทําก็จะลดเงนิที่โอเปอเรเตอร์
ทัง้หลายตอ้งลงทุน รวมถงึเงนิทีป่ระเทศชาตติอ้งจ่ายออกไป เราสามารถทาํไดม้ากกว่าน้ีหลาย
ประเทศทัว่โลกก็ใช้วิธีร่วมกันใช้งาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย บริการก็จะครอบคลุมได้มากขึ้น 
แต่ก่อนจะถงึตรงนัน้เราคงตอ้งดเูรือ่งระบบการดแูลทีช่ดัเจน เราคงตอ้งดเูรื่องสญัญาสมัปทานจะ
เปลีย่นมาเป็นใบอนุญาตแบบทีใ่ชก้นัในหลายประเทศทัว่โลก หากเปลีย่นเป็นใบอนุญาตทุกคนก็
จะไดป้ระโยชน์ มกีารแขง่ขนัทีเ่ทา่เทยีมกนั มกีารเจรญิเตบิโตของอุตสาหกรรม 
6. ในมมุมองของคณุปัญหาหลกัของทุกปัญหาคืออะไร 
 ผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรคือปญัหาหลกั ผมมองว่าปญัหาต่างๆ มมีานานทําให้เกิดความ
ซบัซอ้นยิง่ขึน้ ผมมองว่าทาํไมปญัหาถงึแตกต่างกบัอดตีมาจากผูบ้รโิภคตอ้งการจะใชง้าน พวก
เขามสีมารท์โฟน แต่ไมม่รีะบบ 3 จ ีไวใ้ช ้สอง ขอ้มลูทีม่มีากมายในโลกเป็นแรงกระตุน้อกีอยา่ง
ทีท่าํใหผู้บ้รโิภคตอ้งการใชง้านมากขึน้ สาม สญัญาสมัปทานทีม่เีวลาไมเ่ท่ากนัและกําลงัจะหมด
ไปเรื่อยๆ คําถามคอืแล้วหลงัจากนัน้จะเป็นอย่างไร ทุกอย่างเกดิพรอ้มกนัทําใหเ้กดิความไม่
แน่นอนขึน้มา 
 ผมคดิวา่ถงึเวลาทีท่ ัง้ภาครฐัและเอกชนจะตอ้งมานัง่พดูคุยกนัเพื่อกําหนดกรอบในเรื่องน้ี
วา่จะไปกนัอยา่งไร เพราะมแีรงกดดนัจากผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ต่อเน่ือง 
7. ถ้ามีฟอรัม่ขึน้มากจ็ะช่วยแก้ปัญหาน้ีได้ 
 ผมคดิว่านัน่เป็นวธิทีีด่ทีีสุ่ด ผมคุยกบัทมีงานว่าน่ีเหมอืนกบั perfect storm ทุกอย่าง
เกดิขึน้พรอ้มๆ กนั ระเบดิออกมา เพราะความตอ้งการของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลมากกว่าเรื่องใดๆ 
ความตอ้งการน้ีสามารถผลกัดนัอะไรไดห้ลายเรื่อง คุณลองมองไปรอบตวั จะเหน็ผูค้นใชส้มารท์
โฟนกนัทัว่ไป พวกเขาอยากจะใช้งานแต่เราไม่สามารถใหบ้รกิารกบัเขาได้เต็มที่ นัน่เป็นแรง
กดดนัที่ใหญ่มาก และผมคดิว่าไม่มใีครที่จะสามารถควบคุมเรื่องน้ีไดด้ว้ยตวัคนเดยีว เพราะมี
แรงกดดนัมากมาย การผกูขาดไมเ่ป็นประโยชน์กบัใคร ผมมองว่าการปล่อยใหเ้ป็นไปตามกลไก
ตลาด ใหม้กีารแขง่ขนักนัจะเป็นสิง่ทีด่กีวา่  
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 คาํถามคอืวา่ คุณอยากม ี100 เปอรเ์ซน็ตใ์นตลาดเลก็ๆ หรอือยากจะม ี33 เปอรเ์ซน็ตใ์น
ตลาดทีใ่หญ่ ผมคดิว่าคําตอบน่าจะชดัเจนอยู่แลว้ สิง่เหล่าน้ีภาครฐัและผูป้ระกอบการทัง้หมด
ตอ้งรว่มกนัทาํใหเ้กดิขึน้ 
8. มมุมองของคณุส่ิงใดในดีแทคท่ีต้องรกัษาไว้ให้ดีท่ีสดุ 
 ความมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลลกูคา้ ลกูคา้ของเราจดจาํเราในดา้นการใหบ้รกิาร ซึง่ผมคดิว่าเราทาํ
ไดด้กีว่าคู่แข่ง เราสามารถจบัใจกลุ่มลูกคา้ได ้ซึ่งเป็นสิง่ทีย่ากในการจะพฒันาขึน้มา น่ีคอืสิง่ที่
สําคญัที่เราม ีผมอยากจะพฒันาเรื่องน้ีต่อไปทําใหด้กีว่าที่เราทําในอดตี การมุ่งมัน่ให้บรกิาร
ลูกคา้ดว้ยการพฒันาการใหบ้รกิาร การพฒันาตวัสนิคา้ของเรา ทาํใหส้ะดวก เราตอ้งตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้ใหไ้ด ้
9. การบริการมีการวางแผนจะให้อะไรกบัลกูค้า 
 ผมคดิว่าเทรนดท์ีแ่รงทีสุ่ดในโลกขณะน้ีคอืการเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ต เพื่อทีจ่ะใหค้นจํานวน
มากเขา้ถงึอนิเทอรเ์น็ตไดโ้ดยงา่ย โทรศพัทม์อืถอืเป็นเครื่องมอืทีง่า่ยชนิดหน่ึงในราคาทีทุ่กคน
สามารถจ่ายได ้การทีพ่วกเขาสามารถเชื่อมโยงกนัไดเ้ป็นสิง่สาํคญัทีสุ่ด ถา้มองต่อไปผมมองว่า
การใหบ้รกิารทางการเงนิ ยกตวัอย่าง กระเป๋าสตางค ์กบัมอืถอืทุกวนัน้ีผมสามารถลมืกระเป๋า
สตางค์แต่ไม่สามารถลืมมือถือ ทําไมเราไม่ทําให้เราสามารถใช้โทรศพัท์มอืถือเป็นกระเป๋า
สตางค์ได้ด้วย น่ีคือสิ่งที่ผู้ให้บริการพยายามทํากนัอยู่ทัว่โลก ดีแทคก็กําลงัมองอยู่เช่นกัน 
ยอ้นกลบัไปทีก่ารใหบ้รกิารทางภาครฐั ถา้คุณมองไปทัว่โลกในขณะน้ีกพ็ยายามทาํใหป้ระชาชน
ของเขาสะดวกสบายทีสุ่ด ผ่าน e-government ดว้ยการเชื่อมต่อน้ีทุกผูค้นกส็ามารถเขา้ถงึ
บรกิารไดโ้ดยงา่ย ซึง่จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อประเทศ อกีเรื่องหน่ึงคอืโซเชยีลเน็ตเวริก์ ที่
ขณะน้ีเป็นสื่อที่ทรงอทิธพิลไปทัว่โลก ทุกวนัน้ีผูค้นต้องการจะเชื่อมต่อกนัตลอดเวลา ขอ้มูล
ต่างๆ กระจายตลอดเวลา เราคดิว่าเราจะเป็นสว่นหน่ึงทีท่ําใหทุ้กคนสามารถเชื่อมโยงกนั ผม
มองวา่โซเชยีลเน็ตเวริก์ไมจ่าํกดัแค่ เฟสบุ๊ค ทวติเตอร ์แชต แต่คอืกลุ่มของผูค้นทีแ่บ่งปนัขอ้มลู
ด ีๆ รว่มกนั หากเราสามารถใหบ้รกิารลูกคา้สามารถเชื่อมต่อเขา้อนิเทอรเ์น็ตไดใ้นวงกวา้ง กจ็ะ
สง่ผลต่อเน่ืองไปอกีมาก 
10. ในด้านการเงินจะทาํอย่างไรให้เกิดความเช่ือมัน่ 
 ความเชื่อมัน่มมีานานแลว้ในการใชบ้รกิารแบบ pre paid เรามลีูกคา้ 20 ลา้นรายทีใ่ชพ้รี
เพด เขามัน่ใจอยู่แลว้เมื่อเตมิเงนิเขา้ไปแลว้ค่อยๆ โทรออกไป เรามกีารพฒันามาในระดบัหน่ึง 
เมื่อคุณคดิถงึเรื่องการใหบ้รกิารทางการเงนิ ใหค้ดิถงึเดก็ๆ หากเดก็ใชบ้รกิารน้ี พวกเขามแีค่
โทรศพัทม์อืถอื ตวัอยา่งเช่น วยัรุน่สกัคนทีไ่ดเ้งนิใสเ่ขา้ไปในโทรศพัท ์100 บาท และอกี 1,000 
บาทเขา้บญัชธีนาคาร กไ็มแ่ตกต่างกนั คนรุน่ใหมจ่ะเรยีนรูไ้ดเ้รว็ หากมองในแงก่ารออม ทุกคน
ลว้นตอ้งออม ฝึกนิสยัการออมใหลู้กหลาน คงไมม่ใีครเอาเงนิ 20 บาทไปฝากธนาคารทุกวนั แต่
ผูใ้ห้บรกิารโทรศพัท์มอืถือเรารบัเงนิ 20-30 บาทต่อครัง้มานานแล้ว เรามชี่องทางต่างๆ 
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มากมายให้เลือกใช้ การใช้งานแบบน้ีจงึเป็นอกีทางหน่ึงในการออมเงนิได้ ธนาคารก็ไม่ต้อง
กงัวลกบัเรือ่งน้ี เพราะหากระบบน้ีไดร้บัความนิยมกจ็ะทาํใหม้คีนเขา้สูร่ะบบธนาคารมากขึน้ 
11. สไตลก์ารบริหารของคณุเป็นอย่างไร 
 ผมไม่นัง่ในหอ้งทํางาน ค่อนขา้งจะเปิด ผมใชค้ําว่า collegian ซึ่งหมายถงึการยดึการ
ทํางานเป็นทมี ผมดูแลทุกคนเหมอืนกนั ไม่มลีําดบัขัน้ ใครอยากจะบอกอะไรผมจะฟงั เพราะ
การฟงัจะช่วยใหผ้มมขีอ้มูลในการตดัสนิใจ แต่ไม่ถงึขัน้เป็นประชาธปิไตยมาก เพราะเราต้อง
ตดัสนิใจในเรือ่งสาํคญั แต่หากเป็นเรื่องทัว่ไป เรามกัจะมฉีนัทานุมตั ิคอืผมค่อนขา้งเปิด ทาํงาน
เป็นทมี แต่ตดัสนิใจรวดเรว็ ผมใชบ้่อยมาก ถา้คุณทาํงานกบัผม คุณกบัผมจะไมค่่อยไดป้รกึษา
กนัสองคนมกัจะมคีนอื่นๆ อยูร่ว่มดว้ยเสมอ ทาํใหผ้มไมต่อ้งพดูเรือ่งเดมิหลายครัง้ ผมคดิว่าการ
พูดคุยกนัหลายๆ คนจะดีกว่า ดงันัน้ผมพยายามกระตุ้นให้เกิดการพูดคุยแบบหลายๆ คน
มากกว่า ผมใชเ้วลาค่อนขา้งมากกบัการพฒันาบุคลากร คุณทํางานกบัผม ผมกจ็ะพยายามทํา
ใหคุ้ณเป็นผูบ้รหิารทีด่ขี ึน้ เป็น ผูจ้ดัการทีด่ขี ึน้ ผมจะดูว่าคุณมสีไตลก์ารทํางานอย่างไร คุณมี
ความสามารถในจุดใด ในแบบตวัต่อตวั ผมค่อนขา้งใส่ใจกบัความเจรญิกา้วหน้าของพนักงาน
แต่ละคน 
12. เร่ืองฉันทามติในการตดัสินใจคณุทาํอย่างไร 
 ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเช่นนัน้ เพราะถ้าผมบอกไปว่าคุณต้องทําอะไร แต่เขาไม่เชื่อ
เช่นเดียวกนัการทํางานก็จะไม่ได้เต็มที่ ถ้าคุณเป็นคนที่สนใจและคุณเป็นส่วนหน่ึงของการ
ตดัสนิใจ ผมกไ็มต่อ้งโน้มน้าวอะไรคุณ ผมรูว้่าคุณจะออกจากหอ้งประชุมไปแลว้เอาแผนงานนัน้
ไปปฏบิตั ิแต่ถา้คุณไดร้บัคําสัง่ใหท้ําโดยทีคุ่ณไมไ่ดเ้ชื่อแบบนัน้ คุณกย็งัไปทํา แต่ไม่ไดท้ําดว้ย
ใจของคุณ เป้าหมายสาํคญัจงึอยูท่ีใ่หทุ้กคนไดพ้ดู ใหทุ้กคนไดม้สีว่นรว่มในการตดัสนิใจ และถา้
การตดัสนิใจนัน้ไมใ่ชส่ิง่ทีเ่ขาคดิ เขากจ็ะรูว้า่ทาํไมจงึเป็นเชน่นัน้ เพราะเราตดัสนิใจรว่มกนั  
 ผมคดิวา่วธิน้ีีจะมปีระสทิธภิาพ มากกวา่ โดยเฉพาะกบัพนกังานทีม่คีวามรู ้(knowledge 
base worker) ถา้คุณทาํงานในโรงงานอยูใ่นไลน์ผลติ อาจจะไมต่อ้งใชเ้รื่องแบบน้ีมาก แต่เราอยู่
ในอุตสาหกรรมทีต่้องดงึเอาความคดิดีๆ  จากพนักงานออกมา ผมคดิว่าวธิน้ีีจะไดผ้ลมากที่สุด 
ผมไมค่ดิว่าทาํงานทีป่ระเทศไหนจะแตกต่าง เพราะน่ีคอืสิง่ทีพ่นกังานตอ้งการ พวกเขาตอ้งการ
ใชค้วามรูท้ีเ่รยีนมา ใชส้มองของตวัเอง เรากต็อ้งเอาพลงัของคนเหล่าน้ีออกมา 
13. วิธีการน้ีใช้ในทุกท่ีท่ีคณุทาํงานหรือไม่ และได้ผลอย่างไร 
 ใช ่ผมใชใ้นทกุที ่และไดผ้ลมาก 
14. ต่างอย่างไรกบัวิธีการบริหารสไตลญ่ี์ปุ่ น  
 ผมคดิวา่ในญีปุ่น่อยา่งน้อยในอดตีกระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์พวกเขาสามารถเอา
สิง่หน่ึงมาแลว้มาคดิทาํใหด้ขีึน้กวา่เดมิ แต่ทีผ่มทาํคอืผมตอ้งการสรา้งกลุ่มของคนทาํงานเพื่อมา
ออกแบบสินค้าขึ้นมา ทําให้พนักงานของผมคิดสร้างสรรค์ในแบบของเขาเอง เราต้องมี
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นวตักรรมในทุกสิง่ที่เราทํา คําว่า นวตักรรมไม่ใช่แค่เทคโนโลย ีแต่จะเป็นสนิค้าหรอืบรกิาร
ใหม่ๆ วธิกีารทํางาน วธิกีารฝึกอบรมพนักงาน วธิกีารสื่อสาร ล้วนสามารถเป็นนวตักรรมได้
ทัง้สิ้น ทัง้น้ีเพื่อจุดหมายให ้ผู้บรโิภคเกิดความรู้สกึชอบบรษิัทน้ี รู้สกึดกีบัองค์กรน้ี เวลาใช้
ผลติภณัฑข์องเรามคีวามแตกต่าง 
 ยกตัวอย่างสินค้าที่ทําเช่นน้ีได้ คนไปซื้อสินค้าของแอปเปิล เขาไม่ได้ซื้อแค่ตัว
คอมพวิเตอร ์หรอืโทรศพัท์ พวกเขารูส้กึว่าองค์กรน้ีน่าสนใจ พวกเขาอยากเป็นส่วนหน่ึงของ
เรือ่งน้ี นัน่คอืสิง่ทีเ่รากาํลงัจะทาํทีน่ี่ 
15. ความกงัวลใจในการบริหารดีแทคของคณุคืออะไร 
 ผมไม่คดิว่าจะมปีญัหาในการบรหิารงานในประเทศไทย ผมคดิว่าวฒันธรรมองคก์รของ
ดแีทค ตอนมาใหม่ๆ  กต็อ้งดนิูดหน่ึงว่าแต่ละหน่วยงานจะปรบัเขา้กบัวธิขีองผมไดอ้ยา่งไร แต่ที่
ผา่นมาผมคดิวา่คอ่นขา้งไปไดด้ว้ยด ีเพราะผมเริม่เหน็ในการประชุมว่าทุกคนพดูดว้ยตวัเอง ทาํ
ใหก้ารตดัสนิใจเดนิไปขา้งหน้าได ้ผมยกตวัอย่างใหฟ้งัสกัตวัอย่าง สปัดาหท์ี่ผ่านมา เรามกีาร
ประชุมเรื่องแบรนดิง้ มผีูเ้ขา้ร่วมประชุม 20 คน และน่ีเป็นการประชุมครัง้ทีส่องในประเดน็น้ี 
การประชุมครัง้แรกผมพดูประมาณ 20 เปอรเ์ซน็ตข์องเวลาทัง้หมด ในครัง้ทีส่อง ผมตอ้งยกมอื
ขอพูด ว่า มใีครสนใจความคดิของผมบ้างไหม ค่อนขา้งไปไดด้ว้ยด ีคนที่เขา้ประชุมกร็่วมกนั
พดูคุยเรือ่งแบรนดิง้อยา่งจรงิจงั 
16. ตาํแหน่งผูบ้ริหารดีแทคท่ีว่างอยู่ คณุวางแผนไว้อย่างไรบา้ง  

มองหา ผมหวงัว่าจะไดใ้นเรว็ๆ น้ี สิง่หน่ึงทีผ่มอยากบอกคอื เรามบุีคลากรทีเ่ก่งมากใน
ดแีทค ดงันัน้ผมตอ้งมัน่ใจว่าการจะหาคนมาแทนตอ้งเลอืกคนทีใ่ช่เขา้มา คนทีเ่ขา้มาตอ้งเหมาะ
กับองค์กร เลยต้องเลือกมากสกัหน่อย ต้องใช้เวลาการสรรหาผู้บริหารต้องระมดัระวังสูง
เพราะว่า ถา้เราเลอืกคนผดิเขา้มาจะทําใหส้ิง่ทีด่แีทคมมีาอย่างแขง็แกร่งมาตลอดเดนิผดิพลาด
ไป ตอ้งหาคนทีเ่ราเชื่อวา่จะทาํใหอ้งคก์รเดนิต่อไปขา้งหน้าได ้
17. ตัง้แต่เข้ามาดเูหมือนดีแทค aggressive ขึน้ 
 ผมว่าแค่ stacking up คอืปญัหาต่างๆ ถงึเวลาตอ้งตดัสนิใจพอดกีบัช่วงทีผ่มมา ถงึเวลา
ทีเ่ราต้องทําอะไรบางอย่าง เราต้องปกป้องอุตสาหกรรมทีเ่ราอยู่ ปกป้องผูบ้รโิภค เป็นสิง่ทีผ่ม
ตอ้งทําเพื่อปกป้องบรษิทัของผม นัน่เป็นสิง่ทีผ่มมาเมอืงไทยเพื่อจะทํา การทํารายละเอยีดเริม่
ก่อนทีผ่มจะมา พอผมมากถ็งึเวลาทีต่ดัสนิใจ และการทีเ่ราไปยื่นเรากร็ูว้่าเราพยายามทีจ่ะเจรจา
ต่อรองพดูคุยมาแลว้ เราไมเ่หน็ดว้ยและเรามชีอ่งทางทางกฎหมายทีช่ว่ยในการตดัสนิใจ น่ีไมไ่ด้
กา้วรา้วหรอือะไร เราทาํในระบบกฎหมาย ไมไ่ดใ้ชอ้ารมณ์ในการตดัสนิใจ เป็นเรื่องการทาํธุรกจิ
มากกว่า ดูแล้วอาจจะเหมอืนก้าวร้าวรุนแรง แต่เรื่องเกิดมาก่อนและมเีรื่องเวลาที่กํากบัอยู ่
เรื่องน้ีไม่ใช่การตัดสินใจของฝ่ายบริหารเท่านัน้ บอร์ดของบริษัทก็เห็นด้วย ในการประชุม
วสิามญัผูถ้อืหุน้ทีป่ระชุมกเ็หน็ดว้ยกบัสิง่ทีเ่ราทาํ เพือ่ปกป้องอุตสาหกรรมและผูถ้อืหุน้ 
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18. ภาพของดีแทคในอนาคตจะเป็นอย่างไรในยคุของคณุ 
 ผมอยากใหเ้วลาคนคดิถงึดแีทค ใหเ้ขาเชื่อวา่เราหว่งใยทุกคน อยากใหเ้ขารูส้กึถงึวธิกีาร
ทีเ่ราใหบ้รกิารแก่เขา วธิกีารทีเ่ราดแูลเขา วธิกีารทีเ่รานําสง่สนิคา้และบรกิารแก่เขา ซึง่เป็นสิง่ที่
มเีอกลกัษณ์และคู่แข่งไม่สามารถทําได้ เรื่องเหล่าน้ีอาจต้องใช้เวลา แต่คอืสิง่ที่เราอยากจะ
นําไปสูผู่บ้รโิภค 
19. 3 เดือนในเมืองไทยปรบัตวัได้หรือยงั 
 ผมรูส้กึเหมอืนผมอยู่บ้าน ผมใชช้วีติ 16 ปีในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ การมาอยู่ใน
เมืองไทยผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน มีคนถามผมว่า คุณรู้สึกอย่างไรกบัการเป็นคนต่างชาติใน
ประเทศไทย ผมตอบเขาไปว่า ผมไม่ รูส้กึว่าเป็นคนต่างชาตใินประเทศไทย ผมไม่รูส้กึอย่าง
นัน้เลย ผมรูส้กึเหมอืนผมอยู่ที่บ้าน และครอบครวัของผมกําลงัตามมาอยู่ร่วมกนั ภรรยาผมก็
เป็นคนเอเชยี ทีน่ี่คอืบา้น 
 ผมพดูมาเลยไ์ดนิ้ดหน่อย แต่ภาษาไทยยากมากสาํหรบัผม การออกเสยีงน่ียากมาก 
20. ครอบครวัคณุจะมีปัญหาในการย้ายท่ีบอ่ยๆ ไหม  
 เขาตื่นเต้นกนัมากกว่า เรามาเที่ยวเมอืงไทยหลายครัง้แล้ว ลูกสาวผมเกดิที่มาเลเซีย 
ภรรยาผมเป็นคนมาเลย ์พวกเขามาไทยไดบ้่อยๆ อยูแ่ลว้ 
21. ก่อนมาทาํงานในไทยครัง้น้ีเคยทาํงานในไทยมาก่อนไหม 
 ไมเ่คย แต่มาตดิต่อธุรกจิในไทยหลายครัง้ ผมรูจ้กัดแีทคตัง้แต่ปี 2002 กเ็หน็พฒันาการ
ของบรษิทัน้ีมาตลอด 
22. รู้สึกว่าประเทศในเอเชียแตกต่างกนัอย่างไร  
 ผมคดิว่าแค่วฒันธรรมทีแ่ตกต่าง ถา้คุณไปประเทศใหม่ๆ ครัง้แรกผมคดิว่านัน่คอืความ
ท้าทาย เหมอืนกบัคนไทยที่จะต้องไปอยู่ต่างประเทศครัง้แรกคงรู้สกึว่าลําบาก ยาก ผมย้าย
ประเทศมาแลว้ 7 ครัง้ แต่ละประเทศมเีอกลกัษณ์ของตวัเอง ผมไมบ่่นในเรื่องต่างๆ อยา่งเช่น
บอกว่าเรื่องน้ีตอ้งเป็นอย่างนัน้อย่างน้ี ผมไม่พดูเพราะ ผมรูส้กึอยูท่ีบ่า้นผมมาทีน่ี่เพื่อสิง่เหล่าน้ี
ผมตอ้งปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มต่างๆ ผมจงึไมเ่ปรยีบเทยีบประเทศแต่ละประเทศ แต่ผมอยาก
บ่นเรือ่งหน่ึงการจราจร (หวัเราะ) 
23. ในเชิงเศรษฐกิจคณุมองประเทศไทยอย่างไร 
 ผมมองในภาพกวา้งๆ ผมคดิว่าประเทศไทยค่อนขา้งโดดเด่นในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต ้
เรามสีนิคา้เกษตรทีด่ ีมสีิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ เรามทีรพัยากรเยอะมาก แต่ละประเทศมี
ความท้าทายภายในของตัวเอง ไทยก็ม ีแต่ผมคิดว่าประเทศน้ีมีโอกาสสูงในการก้าวต่อไป
ขา้งหน้า มองออกไปนอกหน้าต่าง (จากตกึจามจุรสีแควร)์ สวยมาก ผมคดิว่าเรามโีครงสรา้งทีด่ ี
มโีอกาสมาก ถา้เรารว่มมอืรว่มใจกนัแกป้ญัหาทีม่เีราไปไดอ้กีไกล 
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24. เวลาว่างทาํอะไร 
 ผมไมค่อ่ยมเีวลาว่างมากนกั แต่ผมชอบเล่นกอลฟ์ ผมกําลงัหาเวลาไปเล่นกอลฟ์เรว็ๆ น้ี 
อาจจะฟงัดูแปลกๆ เวลาว่างของผม ผมชอบคดิว่าจะทําอย่างไรใหบ้รษิทัดขีึน้ คุณอาจจะคดิว่า
แปลก แต่ผมผ่อนคลายเมื่อไดพ้ดูคุยกบัภรรยาหรอืเพื่อนร่วมงานเกีย่วกบัเรื่องจะทําอย่างไรให้
บรษิทัแขง็แกรง่ขึน้ เวลาไปขา้งนอกคนกจ็ะคุยเรื่องดแีทคผมรูส้กึดทีีไ่ดคุ้ยเรื่องน้ีกบัคนขา้งนอก 
ไดร้บัฟงัความคดิเหน็ต่างๆ แต่กอลฟ์เป็นกฬีาทีผ่มเล่น 
25. มีงานอดิเรกหรือไม่ 
 ไมใ่ช่งานอดเิรกของผมโดยตรง ลูกชาย (10 ขวบ) ผมเล่นกตีาร ์ตวัผมกไ็มใ่ช่นักดนตร ี
แต่เวลาทีเ่ขาซอ้มกตีารผ์มชอบนัง่ฟงั เหน็เขาพฒันาขึน้ นัน่เป็นเวลาทีผ่อ่นคลายของผม 
26. ประสบการณ์ท่ีผา่นมาหลายประเทศสามารถนํามารวมใช้ในประเทศไทยได้อย่างไร 
 ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ผมมคีวามอยากหลายอย่าง ผมอยากจะมสี่วนร่วมในการ
ทําใหคุ้ณภาพชวีติของคนไทยดขีึน้ เครื่องมอืชิ้นเล็กๆ น้ี (ยกโทรศพัท์สมารท์โฟน) สามารถ
ช่วยเพิม่ผลติภาพ ช่วยสรา้งผูป้ระกอบการรายใหม่ๆ  สามารถใหข้อ้มลูกบับางคนเปิดโลกใหก้บั
ผูค้น ผูรู้ส้กึเป็นเกยีรตทิีไ่ดอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมน้ี สิง่ทีผ่มสมัผสัไดเ้มื่อมาอยูด่แีทค คอืคนทีด่แีทค
มคีวามอยากน้ีเช่นกนั ไม่ใช่แค่ทําธุรกจิ หาเงนิ เราจะมสี่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพชวีติของ
คนไทย นัน่คอืสิง่ทีเ่ราจะทาํ 
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ภาคผนวก ข 
โครงคาํถามสาํหรบัการสมัภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) 

 
1. ประเดน็คาํถามสมัภาษณ์พนักงานบริษทั 

- รบัผดิชอบดแูลงานดา้นใด 
- กลยทุธท์ีอ่งคก์รใชใ้นการสง่เสรมิการตลาดคอือะไร 
- ปจัจยัหลกัทีท่าํใหล้กูคา้สว่นใหญ่เลอืกใชบ้รกิารขององคก์รคอือะไร 
- ปญัหาทีพ่บบอ่ย และเป็นอุปสรรคในการทาํงานคอือะไรบา้ง 
- กลยทุธท์ีใ่ชใ้นการรกัษาความสมัพนัธก์บัลกูคา้ มวีธิกีารอยา่งไร 

 
2. ประเดน็คาํถามสมัภาษณ์ลกูค้าระบบรายเดือน 

- ทา่นใชบ้รกิารดแีทค / ทรมูฟูเป็นระยะเวลาเทา่ไหร ่
- ทา่นมคีวามคดิเหน็อยา่งไร เกีย่วกบัการใหบ้รกิารเครอืขา่ยของดแีทค / ทรมูฟู 
- สิง่ทีท่า่นอยากใหด้แีทค / ทรมูฟูปรบัปรงุ  
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถาม 

 
 ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบรายเดือน 
  
 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเองของนกัศกึษาปรญิญา
โท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย จงึใครข่อ
ความกรุณาในการตอบแบบสอบถามฉบบัน้ีตามความจรงิทุกประการ และขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสงูทีก่รณุาเสยีสละเวลาในการใหข้อ้มลูมา ณ ทีน้ี่ 

 
แบบสอบถามฉบบัน้ี แบง่ออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
สว่นที ่1 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
สว่นที ่2 พฤตกิรรมการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
สว่นที ่3 ปจัจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
 
กรณุาทาํเครือ่งหมาย  ลงใน  หรือช่องว่างคาํตอบ ท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของท่าน
ตามความเป็นจริง 

 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูใ้ช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 
1.  เพศ  
  1) ชาย   2) หญงิ  
2. อาย ุ 
  1) ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี   2) 21-30 ปี 
  3) 31-40 ปี   4) 41 ปีขึน้ไป  
3. ระดบัการศกึษา  
  1) ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี  2) ปรญิญาตร ี 
  3) สงูกวา่ปรญิญาตร ี 

 

 



98 

4.  อาชพี 
  1) นกัเรยีน / นกัศกึษา   2) ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 
  3) พนกังานบรษิทัเอกชน  4) ธุรกจิสว่นตวั / อาชพีอสิระ 
  5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................. 
5.  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
  1) ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 10,000 บาท   2) 10,001 – 20,000 บาท 
  3) 20,001 – 30,000 บาท   4) 30,001 บาท ขึน้ไป 
 
ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  
 
1. ทา่นใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบชาํระคา่บรกิารรายเดอืนของทีใ่ดอยู ่
  1) Dtac  2) TrueMove 
2. ระยะเวลาทีท่า่นใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องเครอืขา่ยน้ี  
  1) น้อยกวา่ 6 เดอืน   2) 6 เดอืน แต่ไมเ่กนิ 1 ปี  
  3) 1 ปี แต่ไมเ่กนิ 3 ปี   4) 3 ปี แต่ไมเ่กนิ 6 ปี  
  5) 6 ปี ขึน้ไป  
3. ทา่นเสยีคา่ใชจ้า่ยในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีต่่อเดอืนเป็นเงนิเทา่ใด  
  1) ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 500 บาท   2) 501 – 1,000 บาท  
  3) 1,001 – 1,500 บาท   4) 1,501 – 2,000 บาท  
  5) 2,001 บาท ขึน้ไป  
4.  นอกจากใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องเครอืขา่ยน้ีแลว้ ทา่นใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบอื่นอกี
หรอืไม ่ 
  1) ใช ้  2) ไมใ่ช ้ 
5. สาเหตุหลกัทีท่า่นเปลีย่นหมายเลขโทรศพัทเ์คลื่อนที ่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1) เลขหมายใหมม่โีปรโมชัน่น่าสนใจกวา่ 
 2) ผูใ้หบ้รกิารรายใหมใ่หบ้รกิารทีด่กีวา่ 
 3) ซมิการด์เลขหมายเดมิหาย 
 4) พืน้ทีใ่หบ้รกิารของเลขหมายเดมิไมค่รอบคลุมพืน้ทีก่ารใชง้าน 
 5) เพือ่หลกีเลีย่งการตดิต่อจากบุคคลทีรู่ห้มายเลขเดมิ 
 6) อื่นๆ (โปรดระบุ)…………………………………… ……. 
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6. ลกัษณะโปรโมชัน่ทีท่า่นตอ้งการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 1) คดิอตัราคา่โทรราคาเทา่กนัทัง้ในเครอืขา่ย และนอกเครอืขา่ยตลอด 24 ชัว่โมง 
 2) ไมค่ดิอตัราคา่โทรนาทแีรกสงูกวา่นาทถีดัไป 
 3) คดิอตัราคา่โทรในเครอืขา่ยเดยีวกนัถูกกวา่นอกเครอืขา่ย 
 4) คดิราคาคา่โทรอตัราเหมาจา่ย แลว้สามารถโทรฟรไีดต้ลอดในชว่งเวลาทีก่าํหนด 
 5) อื่นๆ โปรดระบุ…………………………………………………………. 

7. ถา้มโีอกาสตอ้งแนะนําบุคคลอื่น ทา่นจะแนะนําใหใ้ชบ้รกิารของเครอืขา่ยน้ีหรอืไม ่
  1) แนะนํา   2) ไมแ่นะนํา 
 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ปัจจยัในการเลือกใช้บริการ 
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ท่านให้ความสนใจต่อปัจจยัด้านล่างในระดบัใด 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

ด้านผลิตภณัฑ ์
     

1.ความชดัเจนของสญัญาณ 
     

2.มบีรกิารใหเ้ลอืกหลากหลาย 
     

3.เครอืขา่ยครอบคลุมทัว่ประเทศ 
     

4.จาํนวนชอ่งสญัญาณเพยีงพอ/โทรออกงา่ย 
     

ด้านราคา 
     

1.อตัราคา่บรกิารเหมาะสมกบัการใหบ้รกิาร 
     

2.อตัราคา่บรกิารเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัคุณภาพ
เครอืขา่ยสญัญาณทีช่ดัเจน      

3.คดิคา่บรกิารตามจรงิเป็นวนิาท ี
     

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 
     

1.ศนูยบ์รกิารหาไดง้า่ยและสะดวก 
     

2.มชีอ่งทางในการชาํระคา่บรกิารทีส่ะดวกและ
หลากหลาย      
3.ใหบ้รกิารผา่นรา้น (outlet) เชน่ ตามตกึแถวในชุมชน
หรอืในหา้งสรรพสนิคา้       
ด้านการส่งเสริมการตลาด 

     
1.การใหบ้รกิารผา่นทางอเิลก็ทรอนิกส ์เชน่ 
ทางโทรศพัท,์ ทางอนิเตอรเ์น็ต หรอืทางตูเ้อทเีอม็      

2.มกีารใหบ้รกิารขอ้มลูผา่นทางเวบ็ไซต ์
     

3.มกีารจดัโปรโมชัน่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
     

4.บรษิทัมภีาพลกัษณ์ทีด่ใีนการชว่ยเหลอืสงัคม 
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ปัจจยัในการเลือกใช้บริการ 
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

ท่านให้ความสนใจต่อปัจจยัด้านล่างในระดบัใด 

มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 

5.มกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของเครอืขา่ย 
ถงึลกูคา้โดยตรง ผา่นสือ่ SMS และ E-mail       
ด้านบคุคล 

     
1.พนกังานมคีวามรู ้ความสามารถในการแกไ้ขปญัหา 
เฉพาะหน้า      
2.พนกังานใหค้าํแนะนําและขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ชดัเจน 
เหมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้      

3.พนกังานพดูจาสุภาพ อธัยาศยัด ียิม้แยม้ แจม่ใส 
     

ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
     

1.แบบฟอรม์ทีใ่หล้กูคา้กรอกมคีวามชดัเจนและครบถว้น 
     

2.มอุีปกรณ์เครือ่งมอืใหบ้รกิารทีท่นัสมยั 
     

3.ความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยภายใน
สถานทีท่ีใ่หบ้รกิาร      
ด้านกระบวนการ 

     
1.ขัน้ตอนในการตดิต่อขอรบับรกิารจากศนูยบ์รกิาร
รวดเรว็      

2.ขัน้ตอนการแกป้ญัหาไมยุ่ง่ยากซบัซอ้น 
     

 
ข้อเสนอแนะ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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