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บทคัดยอ 

 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไรสายในประเทศไทยนั้น มีการแขงขันที่รุนแรง และคู

แขงขันในอุตสาหกรรมก็พยายามหากลยุทธเพ่ือที่จะไดแยงสวนแบงทางการตลาดใหมาเปนของ

ตนเอง ดวยกลยุทธที่หลากหลาย ประกอบกับแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมไรสายก็มี

แนวโนมการเติบโตที่สูงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องมาจากการใชชิวตของคนเมือง รวมกับคานิยม และ

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี ก็เปนตัวขับเคลื่อนที่ทําใหโทรศัพทมือถือ และการ

ใชเครือขายไรสาย มีการใชอยางตอเนื่อง และเพ่ิมสูงข้ึน กลายเปนปจจัยที่สําคัญในการใชชีวิตที่

ขาดไมได บริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส หรือ AIS ก็เปนบริษัทที่ใหบริการดานเครือขายไร

สาย โดยเปนผูนําในอุตสาหกรรมไรสายในประเทศไทยในปจจุบัน 

         วัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากผูศึกษาไดรวบรวมขอมูลของยอดขายในสวน

งานลูกคาองคกรของทางบริษัท และพบวายอดขายในป 2009 ลดลง และยอดการปดบริการของ

ลูกคาในป 2009 สูงมาก ซึ่งเปนปญหาที่เกิดข้ึน ที่ทางผูศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ เพราะ

ถาปลอยใหปญหาที่เกิด้ึน โดยไมหาวิธีในการแกไข อาจจะทําใหบริษัทตองสูญเสียผลกําไร และ



จ 

 

 

สวนแบงทางการตลาด และทายที่สุด อาจจะสงผลถึงตําแหนงทางการตลาดอีกดวย ฉะนั้นใน

อุตสาหกรรมที่มีการแขงขันที่รุนแรงนี้ ผูศึกษาจึงเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห 

และหาสาเหตุของปญหาดังกลาว รวมถึงหากลยุทธในเชิงปองกัน และชวยในการเพ่ิมยอดขาย

ใหกับหนวยงานดูแลลูกคาองคกรนี้ดวย 

         จากการศึกษาพบวาปจจัยที่สงผลถึงการเลือกสินคา หรือบริการมีหลายปจจัย แตปจจัยที่

สําคัญ คือ ประสิทธิภาพของสัญญาณและครือขาย ประเภทของโปรโมชั่น และเอกสารการชําระ

คาบรกิารและการชาํระคาบรกิาร และสิ่งที่สําคัญที่สุด คือ การที่สินคาและบริการตอบสนองความ

ตองการของลูกคาสูงสุด โดยทางผูศึกษาจึงไดหากลยุทธที่สามารถตอบสนองสิ่งที่ลูกคาตองการ 

สามารถนํามาใชไดอยางเปนรูปธรรม และชวยในการเพ่ิมยอดขายใหกับหนวยงานดูแลลูกคา

องคกร นั่นคือ กลยุทธการขยายตัวใหมากข้ึน (Intensive growth strategy) โดยกลยุทธดังกลาว

เปนกลยุทธที่ทําใหลูกคาหันมาใชสินคา และบริการของบริษัท เนื่องจากเปนกลยุทธที่เนนลูกคา

เปนหลัก โดยแบง กลยุทธไดเปน 3 กลยุทธยอย คือ การสรางการรับรูในสินคา หรือบริการดวย

การโฆษณา เพ่ือทําใหลูกคาองคกรไดรูถึงประโยชนของสินคา หรือบริการตางๆ ที่ทางบริษัทมี 

และสงผลถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร รวมทั้งลดคาใชจายตางๆ การขยายตลาดไปสู

พ้ืนที่ในตางจังหวัด ซึ่งเปนพ้ืนที่ๆมีลูกคาที่ตองการใชบริการเปนจํานวนมาก และการปรับปรุง

พัฒนาสินคาและบริการเพ่ือเปนการตอบสนองกลุมลูกคาองคกรอยางแทจริง   
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กิตติกรรมประกาศ 

         การศึกษาคนควาดวยตนเองในเรื่อง1การศกึษาปญหาและแนวทางในการกําหนดกลยุทธ

เพ่ือเพ่ิมยอดขายในสวนงานลูกคาองคกรของธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภายในประเทศ 

กรณีศึกษา บริษัท แอดวานซอินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) นี้สําเร็จไดดวยดี ดวยความกรุณา

จาก1ผูชวยศาสตราจารยพฤทธิ์ เทศจีบ0 อาจารยที่ปรึกษา 1อาจารย ดร. สุทธาวรรณ จีระพันธ1ุ 

และอาจารย 0 ดร.ภูษิต วงศหลอสายชล1

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนที่คอยใหกําลังใจ และชวยเหลือจนกระทั่งการศึกษาคนควา

ดวยตนเองฉบับนี้เสร็จสมบูรณ เปนประสบการณ และความทรงจําที่ดีๆ ในการไดมาเรียนใน

หลักสูตร CEO MBA นี้ และจะนําเอาความรู และประสบการณตางๆ ทีไดรับทั้งหมด ไปปรับใช

ในการทํางาน และการใชชีวิตตอไป เพ่ือที่จะไดเปนทรัพยากรที่ดีของประเทศและเปนตัวอยางที่

ดีของนักศึกษา CEO MBA ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยตอไป 

 ที่สละเวลาในการใหคําปรึกษาตางๆ รวมทั้งใหความ

กรุณาในการแนะนํา ตรวจตรา และแกไขเนื้อหา ตลอดจนใหกําลังใจในการทําการศึกษาคนควา

ดวยตนเองฉบับนี้ ซึ่งทําใหผูศึกษาไดเรียนรูมากมาย ไมวาจะเปนแนวคิด และการทํางานอยางมี

ระบบ และการบริหารจัดการเวลา  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. 

บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรอื เอไอเอส เปนบริษัทผูนําธุรกิจ

ดานการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไรสายหรือโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยมีสวนแบงเชิงรายไดและเชิง

ผูใชงานมากที่สุดในประเทศไทย จากการดําเนินงานกวา  19 ป ดวยเครือขายสื่อสารไรสายที่

มั่นคงและครอบคลุมถึงกวารอยละ 97 ของพ้ืนที่  รองรับผูใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวน

มากกวา 28 ลานคน เอไอเอส มีบริษัทในเครือที่นําเสนอบริการที่หลากหลายผานพนักงานที่มี

คุณภาพมากกวา 8,000 คน (รวมพนกังานสญัญาจาง) ซึ่งบริษัทในเครือ ไดแก 

องคกรและลักษณะธุรกิจขององคกร 

- บริษัท แอดวานซ เอ็มเปย จํากัด : ใหบริการชําระสินคาหรือบริการผาน

โทรศัพทเคลื่อนที่ แทนการใชเงินสดหรือบัตรเครดิต  

- บริษัท ซุปเปอร บอรดแบนด จํากัด : ใหบริการโทรคมนาคม และเครือขาย 

โทรคมนาคม เชนบริการอินเตอรเน็ต (ISP) บริการอินเตอรเน็ตระหวางประเทศ บริการ

ชุมสายอินเตอรเน็ต บริการเสียงผานเครือขายอินเตอรเน็ต บริการโทรทัศนผาน

เครือขายอินเตอรเน็ต 

- บริษัท แอดวานซ เมจิคการด จํากัด : จําหนายบัตรแทนเงินสด (Cash Card) 

- บริษัท ดาตา เน็ทเวอรค โซลูชั่น จํากัด : ใหบริการสื่อสารขอมูลผานเครือขายโทรศัพท

ในเขตตางจังหวัด ปจจุบันหนุดดําเนินการ และอยูระหวางการชําระบัญชี  

- บริษัทดิจิตอลโฟน จํากัด : ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM 1800 MHz 

- บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอมจํากัด : ใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศ  

- บริษัทแอดวานซ ดาตาเน็ทเวิรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด : ใหบริการสื่อสารขอมูลผาน

เครือขายสายโทรศัพท และ สายออฟตคิอล (Optical Fiber) 

- บริษัทแอดวานซ คอนแทค เซ็นเตอร จํากัด : ใหบริการขอมูลทางโทรศัพท  
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- บริษัทแอดวานซ ไวนเลส เน็ตเวิรค จํากัด : ใหบริการโทรคมนาคม บริการโครงขาย

โทรคมนาคม และบริการระบบคอมพิวเตอร ปจจุบันไดรับอนุญาตใหบริการ 

โทรคมนาคมแบบที ่3 จาก กทช. 

- บริษัทแอดวานซ ไวนเลส ดีไวซ ซัพพลาย จํากัด : นําเขาและจัดจําหนาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ อุปกรณโทรคมนาค 

 วิสัยทัศน (Vision) 

เอไอเอส เปนผูนําสรางสรรครูปแบบตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยดวย

การเขาถึงนวัตกรรมใหมๆ  การมอบประสบการณดีๆ ใหกับลูกคา  คุณภาพเครือขายและ

วัฒนธรรมการทํางาน 

ภารกิจ (Mission) 

• เอไอเอส  มุงมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหมๆ  อันเปนประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิตประจําวันของผูใชบริการ 

• เอไอเอส  มุงมั่นใสใจในบริการ  เพ่ือมอบประสบการณดานการสื่อสารที่ดีใหแก

ผูใชบริการรวมทั้งพัฒนาคุณภาพเครือขายอยางตอเนื่อง 

• เอไอเอส  มุงมั่นที่จะสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและรวมกันสราง

วัฒนธรรมในการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแกองคกร 

• เอไอเอส ใสใจดูแลผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทใหไดรับผลตอบแทนและ

ประโยชนอยางคุมคาตลอดจนการใสใจดูแลสังคม เพ่ือชวยเหลือและพัฒนาความเปนอยู

ของคนไทยใหดีย่ิงข้ึนอยางย่ังยืน 

 

ทุนจดทะเบียนบริษัท 

ทุนจดทะเบียน : 4,997,459,800.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนชําระแลว :  2,965,460,414.00 บาท 
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โครงสรางองคกร 

 

 

แผนภาพ 1.1: โครงสรางองคกรของบริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 

ที่มา: http://www.ais.co.th 

 

 

 

 

http://www.ais.co.th/�
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กลยุทธการดําเนินธุรกิจ 

1. เปนผูนําที่ขับเคลื่อนอยางไมหยุดนิ่งในการสรางสรรค และนําเสนอบริการ ทางการ

สื่อสารที่ผสมผสานในรูปแบบตางๆ จากเครือขายสื่อสารโทรคมนาคม 

2. มุงมั่นสรรหาบริการใหมๆที่มีความพิเศษและแตกตางซึ่งสอดคลองการใชประโยชนใน

การดําเนินชีวิตประจําวันของผูใชบริการ 

3. มีเปาหมายที่จะรักษาความเปนผูนําในดานสวนแบงรายได และมีผลกําไรที่เติบโตอยาง

ตอเนื่องทุกป 

4. มุงมั่นในการเพ่ิมคุณคาองคกรและบุคลากร เพ่ือใหผูถือหุน นักลงทุน ผูใชบริการ 

ตลอดจนผูที่เก่ียวของทุกฝายไดมูลคาที่สูงข้ึน 

5. มุงมั่นในการดําเนินกิจกรรมเพ่ือตอบแทนสังคมของเราอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

ตลอดไป 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีความเชื่อมั่นวา ระบบการบริหารจัดการที่ดี การมีคณะกรรมการและผูบริหารที่

มีวิสัยทัศนและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีกลไกการควบคุมและการถวงดุลอํานาจเพ่ือใหการ

บริหารงานเปนไปอยางโปรงใสตรวจสอบได การเคารพในสิทธิความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

และมีความรับผิดชอบตอผูมีสวนไดสวนเสีย จะเปนปจจัยสําคัญในการเพ่ิมมูลคาและ

ผลตอบแทนสูงสุดใหแกผูถือหุนของบริษัทในระยะยาว  

คณะกรรมการบริษัทไดอนุมัตินโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนลายลักษณอักษร โดยมี

หลักการและแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ซึ่งไดถือปฏิบัติมาตั้งแตวันที่  14 พฤศจิกายน  2545 คณะกรรมการบริษัทได

ประชุมทบทวนปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการเปนประจําทุกป ซึ่งไดปรับปรุงลาสุดเมื่อ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ทั้งนี้ไดมีการสื่อสารใหคณะกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของ

บริษัท  ไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางตอเนื่อง  นโยบายดังกลาวแบงออกเปน 5 หมว ด

ครอบคลุมหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้  

1. คณะกรรมการบริษัท  

2. สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน และบทบาทตอผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. การเปดเผยสารสนเทศและความโปรงใส  

4. การควบคุมและบริหารความเสี่ยง  

5. ประมวลจริยธรรมธุรกิจ 
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นโยบายการพฒันาทรพัยากรบุคคล 

บริษัทมุงมั่นพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนทุนทางปญญา รวมทั้ง

สรางสรรควัฒนธรรม หรือคานิยมในการทํางาน เพ่ือใหองคกรเปนสถานที่ทํางานที่มีความสุข

เกิดการเรียนรูสรางความสําเร็จแกพนักงาน อันจะชวยทําใหบริษัทสามารถดําเนินกิจการได

สอดคลองกับกลยุทธและทิศทางขององคกร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร

ใหมีความรู ทักษะ และศักยภาพที่เหมาะสมสอดคลองตอแผนความกาวหนาเติบโตในสายอาชีพ

โดยจัดใหมีการอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและตางประเทศ การหมุนเปลี่ยนเรียนงาน การ

โอนยายงาน โดยใชระบบ  Competency-Based Development เพ่ือการวางแผนพัฒนา

ความกาวหนาในอาชพี  (Career Advancement) จัดใหมีโปรแกรมการพัฒนา รักษากลุม

พนักงานที่มีศักยภาพความสามารถโดดเดน เพ่ือใหพนักงานไดแสดงศักยภาพในการทํางานได

อยางเต็มที่และประสบความสําเร็จในวิชาชีพของพนักงาน จัดใหมีทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 

ทั้งในและตางประเทศแกพนักงานเพ่ือพัฒนาความสามารถของพนักงาน นอกจากนั้นบริษัทฯ 

ยังไดสนับสนุนสงเสริม ใหพนักงานมีการถายทอดความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ

ตามสาขาวิชาชีพตางๆ โดยรวบรวมองคความรูเหลานั้นไว ใน  “ Nokhook ”ระบบการบรหิาร

ความรู (Knowledge Management) ของบริษัทฯ เพ่ือใหพนักงานไดมีแหลงขอมูล ในการเรียนรู

อยางตอเนื่องมากข้ึนอันจะทําใหองคกรบรรลุตามเปาหมายที่ตั้งไว 

 

ผลิตภัณฑ และบริการหลักของ AIS 

ผลิตภัณฑและบริการหลักที่ เอไอเอส  ใหแกลูกคาคือบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งใน

ระบบเติมเงินและระบบชําระคาบริการรายเดือน โดยมีสัดสวนลูกคาในระบบเติมเงินรอยละ 90 

ของฐานลูกคาทั้งหมด  และมีสัดสวนในระบบชําระคาบริการรายเดือนรอยละ  10 ในขณะที่

สัดสวนรายไดหลักมาจากลูกคาระบบเติมเงินรอยละ 66 และจากลูกคาในระบบชําระคาบริการ

รายเดือนอีกรอยละ 25.4 รายไดอ่ืนๆ  (บริการโทรขามแดนระหวางประเทศ , โทรศัพทระหวาง

ประเทศ) 8.6% 
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GSM Advance 

บรกิาร

โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ

ชําระคาบริการเปนราย

เดือน สําหรักลุม

เปาหมายคนทํางานรุน

ใหม นักธุรกิจ และ

เจาของกิจการที่มี

ความคิดทันสมัยในหัว

เมืองใหญ ชื่นชอบ

เทคโนโลยี และ

ตองการคุณภาพในการ

ติดตอสื่อสาร 

 

GSM 1800 

บรกิาร

โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ

ชําระคาบริการเปนราย

เดือน สําหรับ

กลุมเปาหมายที่

ตองการใชบรกิารแบบ

พ้ืนฐาน ไมยุงยาก

ซับซอน 

 

วัน-ทู-คอลล! 

บรกิาร

โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ

เติมเงิน กลุมเปาหมาย

หลักเปนวัยรุนและคน

รุนใหมที่มีสไตลเปนตัว

ของตัวเอง กลาคิด 

กลาทํา กลาแสดงออก

อยางสรางสรรค และมี

ศักยภาพสูงในการใช

บริการเสริมตาง  ๆ 

 

สวัสด ี

บรกิาร

โทรศัพทเคลื่อนที่แบบ

เติมเงิน กลุมเปาหมาย

หลักคนวัยทํางานใน

เขต 

ภูมิภาคหรือผูใหญที่

เริ่มใชโทรศัพทเปน

เครื่องแรก สําหรับเนน

การรับสายหรือ

ตองการควบคุม 

คาใชจายและระยะเวลา

การใชงานที่นานข้ึน 
 

 

กลุมลูกคาหลัก 

ผลิตภัณฑและบริการหลักที่บริษัทใหแกลูกคาคือ  บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งในระบบ

เติมเงินและระบบชําระคาบริการรายเดือน โดยมีสัดสวนลูกคาในระบบเติมเงินรอยละ 90 ของฐาน

ลูกคาทั้งหมด และมีสัดสวนลูกคาในระบบชําระคาบริการรายเดือนรอยละ 10 ในขณะที่สัดสวน

รายไดหลักมาจากลูกคาระบบเติมเงินรอยละ 66.6 และจากลูกคาในระบบชําระคาบริการรายเดือน

อีกรอยละ 25.2 ร1ายไดอ่ืนๆ (บริการโทรขามแดนระหวางประเทศ , โทรศัพทระหวางประเทศ) 

8.6% ดังแสดงในแผนภูมิ 1.2 

http://www.gsmadvance.ais.co.th/�
http://www.ais.co.th/gsm_1800.html�
http://www.one-2-call.ais.co.th/�
http://www.ais.co.th/sawasdee.html�
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แผนภมู ิ1.2: สัดสวนลูกคาในระบบเติมเงิน และมีสัดสวนลูกคาในระบบชําระคาบริการรายเดือน 

ที่มา: http://www.ais.co.th 

กลุมลูกคาของบริษัท AIS มีทั้งแบบบุคคลธรรมดา และที่มีความตองการที่จะจด

ทะเบียนเบอรโทรศัพทในนามของนิติบุคคล ทาง AIS จึงไดมีบริการเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการที่เปนลูกคาองคกรมากมาย  โดยใชชื่อในการสื่อถึงบริการนี้ คือ AIS 

Smart Solution  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ais.co.th/�
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AIS Smart Solution

เอไอเอส สมารท โซลูชั่น ในฐานะที่เปนผูนําในการใหบริการโซลูชั่นทางดานการสื่อสาร

โทรคมนาคมแกกลุมลูกคานิติบุคคล ทั้งกลุมธุรกิจขนาดใหญ (Key account) และกลุมธุรกิจ

ขนาดกลางถงึขนาดยอม (SME) เนนสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพในการทําธุรกิจ และพัฒนาขีด

ความสามารถในการแขงขันของลูกคานิติบุคคล โดยมีการพัฒนาสินคาและบริการใหมๆ 

ทางดานการสื่อสารโทรคมนาคมอยางตอเนื่องเพ่ือตอบสนองตอความตองการใชงานของลูกคา

องคกรโดยเฉพาะ ซึ่งจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวมถึงเปนการยกระดับ Value 

Chain ของลูกคาองคกรใหเหนือกวาคูแขง  และมอบสิทธิพิเศษและแคมเปญตางๆ ตลอดทั้งป 

โดยบริการเอไอเอส สมารท โซลูชั่น อาทิเชน 

  

1. Smart Messaging พัฒนามาจาก Mobile Paging โดยเพ่ิมความสามารถในการสือ่สาร

ผาน SMS แบบสองทาง ทั้งนี้สามารถนําไปประยุกตใชไดหลากหลายเชน การทํา

แบบสอบถาม, การทําโปรโมชั่น ณ จุดขาย, การโหวต  

2. Smart SIM เปนโซลูชั่นที่ชวยสนับสนุนการสื่อสารภายในองคกร และเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการ Update ขอมูลขาวสารตางๆ ผานทาง SMS Application ซึ่งไดถูกออกแบบมา

ใหเหมาะสมในการใชงานของแตละองคกร โดยไดรางวัลชนะเลิศดานซอฟทแวรดีเดน

แหงชาติหรือ Thailand ICT Award ประจาํป 2552  

3. BlackBerry (Hosted Version) ตอยอดมาจากบรกิาร BlackBerry Push mail โดยที่

ลูกคาองคกรสามารถใช BlackBerry Push mail ไดโดยไมตองลงทุน Mail Server ซึ่ง

เหมาะสําหรับลูกคาธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดยอม (SME) ที่มีจํานวนการใชงานไมเยอะ

มาก และยังไมพรอมในดานของเงินลงทุน แตก็ยังสามารถใช BlackBerry Push mail 

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

4. AIS VoIP สําหรับลูกคาองคกรที่ตองการติดตอสื่อสารทั้งในและนอกประเทศผาน

โครงขายอินเทอรเน็ต (IP Network) ดวยสัญญาณคุณภาพสูง และยังชวยลดคาใชจาย

ในการติดตอสื่อสารโดยรวมขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5. ประหยัดคาโทร  : Mobile VPN , Smart Communication , Corporate Connect , 

International Direct Dialing (IDD) , Voice Over IP 

6. สํานักงานเคลื่อนที่  : Mobile Field Force , Mobile Sales Force , Smart Cashier , 

Mobile EDC 

7. การติดตามระบุตําแหนง : Smart Tracking , Smart Mobile Location 
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8. เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร  : Smart Messaging , Smart Messaging Lite , Bulk 

SMS , Bulk MMS , MMS Wallboard , Corporate Voice2U , Corporate Calling 

Melody , Smart Business Conference , Smart Service Number , Smart Sim , 

Smart Info4U 

9. ระบบอีเมลองคกร : AIS Smart Office 

 

 กลุมลูกคา คือ ลูกคาที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยแบงตามขนาดขององคกร ทุนจด

ทะเบียน ซึ่งสามารถแบงไดตามรายละเอียดดังนี้ 

กลุมลูกคา 

 

แผนภาพ 1.3: การแบงประเภทของลูกคานิติบุคคล 

ที่มา: ฝายวิเคราะหฐานขอมูล แผนกการตลาด ของบริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด  

         (มหาชน)  
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52%
33%

15%

สวนแบงตลาดเชิงรายได

เอไอเอส

ดแีทค

ทรูมูฟ

การเบงประเภทของลูกคาองคกร แบงตาม ARPA (Average Revenue Per Account) และ ทุน

จดทะเบียน โดย 

1. ทุนจดทะเบียน มากกวา 200 ลานบาท และเปนบริษัทที่เปนอันดับ 1000 ของประเทศ

ไทย เปนลูกคาที่มี Segment คือ L 

2. ARPA มากกวา หรือเทากับ 7500 บ. และทุนจดทะเบียนนอยกวา 200 ลานบาท เปน 

ลูกคาที่มี Segment คือ M 

3. ARPA นอยกวา 7500 บ. และทุนจดทะเบียนนอยกวา 200 ลานบาท เปน ลูกคาที่มี 

Segment คือ S 

สภาพการแขงขันและคูแขงหลักขององคกร 

 ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในประเทศไทย มีคูแขงขันหลักอยู 3 บริษัท ไดแก เอไอ

เอส ดีแทค และทรูมูฟ โดยมีสวนแบงทางการตลาดเชิงรายได ดังแสดงในแผนภูมิ 1.4 ซึ่งจะเห็น

ไดวา เอไอเอส มีสวนแบงทางการตลาดมากที่สุด คือ 52% รองลงมา คือ ดีแทค 33% และที่มี

สวนแบงทางการตลาดนอยที่สุด คือ ทรูมูฟ 15% 

 

 

 

 

 

* ตัวเลขประมาณการ 

 

แผนภูมิที่ 1.4: สวนแบงทางการตลาดระวางบริษัท AIS และคูแขงขันรายอ่ืน 

ที่มา:  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ2

 

  

 

 

http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=78&Itemid=87�
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สภาวะเศรษฐกิจขาลงในป 2552 สงผลใหการแขงขันในตลาดคมนาคมมีการ

แขงขันลดลง 

ในป 2552 เศรษฐกิจทั่วโลกรวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศไทยอยูในภาวะที่หดตัวจาก

ปญหาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ผูบริโภคมีความระมัดระวังในการใชจายมากข้ึน 

องคกรหนวยงานธุรกิจตางๆ ประหยัดคาใชจายใหสอดคลองตามสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดข้ึน 

ปจจัยหลักขางตนสงผลใหมูลคาตลาดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แทบจะไมเติบโตจากปกอน ผู

ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตางปรับตัวกับสถานการณโดยพยายามรักษาฐานรายไดจากการ

ใหบริการดานเสียงซึ่งคอนขางอ่ิมตัว และนําเสนอบริการดานขอมูลซึ่งถือเปนโอกาสทางธุรกิจ

ใหมที่กําลังขยายตัวในอนาคต โดยมูลคาตลาดใหบริการดานขอมูลมีมูลคาเพ่ิมข้ึนจากป 2551 

ประมาณรอยละ 20 ซึ่งถือเปนตลาดใหมที่จะมาเสริมบริการดานเสียงซึ่งเปนธุรกิจหลักใน

อนาคต 

ภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจดังกลาวสงผลใหผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตาง 

ระมัดระวังการใชจายเชนกัน โดยเฉพาะทางดานการตลาดและการลงทุนในเครือขายปจจุบัน 

รวมทั้งการเตรียมตัวของผูใหบริการตอการออกใบอนุญาต 3 G บนคลื่นความถี่ 2100  เมกกะ

เฮิรตซ จากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(กทช.) จึงสงผลใหมีการแขงขันลดลงใน

ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบปจจุบัน และเตรียมความพรอมในการเขาประมูลรับใบอนุญาต

และลงทุนในเครือขายใหม  

บริษัทมกีารกําหนดตลาดลูกคาใหมซึ่งประกอบไปดวย  

1) ผูที่ใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่มากกวา 1 เบอร (Multiple SIM User) ซึ่งสวนใหญจะอยู

ในเขตเมืองโดยมีซิมหลักไวสําหรับโทรราคาถูก และซิมรองไวสําหรับการรับสายซึ่งเปนผล

จากกลยุทธดานราคาในอดีต และโปรโมชั่นคาโทรพิเศษในเครือขาย  

2) ตลาดวัยรุนโดยเริ่มขยายไปสูกลุมอายุที่นอยลงคือ วัยพรีทีน (Pre Teen) ซึ่งยังมี

สัดสวนการใชมือถือคอนขางนอย  

3) ตลาดสวนภูมิภาค (Emerging market) ที่ใชงานรับสายเปนสวนใหญ โดยเอไอเอส 

ไมเพียงแตนําเสนอโปรแกรมคาโทรที่ตอบสนองกับความตองการของลูกคาทั่วไป (Mass) แตยัง

สรางความแตกตางจากผูใหบริการรายอ่ืนดวยการเสนอโปรแกรมคาโทรตามพฤติกรรมการใช
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งานของแตละกลุมลูกคาเปาหมาย เชน นักเรียน นักศึกษา ลูกคาตางจังหวัด นักทองเที่ยว เปน

ตน และไดจัดหลากหลายกิจกรรมเพ่ือสรางประสบการณที่ดีที่มีตอแบรนด รวมถึงยังลงทุนดาน

เครือขายอยางตอเนื่องเพ่ือรักษาจุดแข็งดานเครือขายที่มีคุณภาพและคลอบคลุมในทุกพ้ืนที่ทั่ว

ไทย 

อุปกรณสมารทโฟนและสังคมออนไลนสนับสนุนการเติบโตของรายไดบริการ

ดานขอมูล 

กระแสความนิยมของโทรศัพทสมารทโฟน ( Smart phone) และการใชงานดานขอมูล

ผานโทรศัพทเคลื่อนที่เติบโต และไดความนิยมอยางชัดเจนในป 2552 เริม่จากกระแสของ

โทรศัพท BlackBerry ซึ่งบริษัทฯ ไดนําเสนอบริการเปนเจาแรกในประเทศไทย และขยายฐาน

ลูกคาออกในวงกวางจากเดิมที่เนนบริการ BlackBerry กับกลุมลูกคาองคกร มาสูลูกคาทั่วไปใน

วงกวาง เครือขายทางสังคม (Social Networking) อยางเชน Facebook และ Twitter ที่มีจํานวน

ผูใชงานเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และตางที่จะหันมาเชื่อมตอเครือขายทางสังคมดังกลาวผาน

อุปกรณมือถือโดยเฉพาะสมารทโฟนที่ออกสูตลาดหลากหลายรุน ในราคาที่เปนเจาของไดงาย

ข้ึน  

ปรากฏการณที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและเริ่มเห็นชัดเจนมากย่ิงข้ึนคือ การใชงาน

อินเตอรเน็ตผานอุปกรณมือถือไมวาจะเปนสมารทโฟนหรืออุปกรณเชื่อมตออินเทอรเนตผาน

โนตบุคดวยสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่ที่เรียกวา Air Card ไดรับความนิยมมากข้ึน อาจเปนดวย

เหตุผลที่ชองทางเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงทางโทรศัพทพ้ืนฐานมีจํากัด รวมถึง

อรรถประโยชนที่สามารถใชงานอินทอรเน็ตไดเหมือนโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่ทําใหการใชงาน

อินเทอรเน็ตผานอุปกรณดังกลาวไดรับความนิยมเพ่ิมข้ึน และอีกปจจัยหนึ่งที่สนับสนุนในเรื่ อง

การใชงานอินเทอรเน็ตแบบเคลื่อนที่คือราคาของอุปกรณคอมพิวเตอรอยางเน็ตบุคหรือคอมพิว

เตอรโนตบุค ไดสงเสริมใหการใชบริการดานขอมูลเพ่ิมข้ึนเชนกัน 

ในป 2553 แนวโนมดังกลาวยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง และผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

และพันธมิตรทางธุรกิจตางๆ จะพยายามสรางสรรคนวัตกรรมในการใหบริการที่เก่ียวของกับ

กระแสดังกลาวมากข้ึน และเมื่อผนวกกับการจัดสรรใบอนุญาตประกอบกิจการในโทรศัพทมือถือ

ยุค 3G ที่คาดวาจะมีข้ึนในอนาคต จะชวยกระตุนใหการใชบริการดานขอมูลเพ่ิมมากข้ึน จาก

ความเร็วการรับสงขอมูลที่สูงกวาเดิม  
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ภาพรวมสภาพตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีและสวนแบงทางการตลาด

โทรศัพทเคล่ือนท่ีในไตรมาสท่ี 1 ป 2553 

หลังจากเริ่มมีการใหบริการโครงขาย 3G ของทโีอที  (TOT) สงผลใหมี จํานวนผู

ใหบริการเพ่ิมข้ึนจากการขายตอบริการโทรศัพทเคลื่อนที่โครงขาย 3G ของทโีอท ีหรอื MVNOs 

(Mobile Virtual Network Operators) อีกจาํนวน 5 ราย ไดแก กลุมสามารถ ไอ-โมบายภายใต

ตราสนิคา i-mobile 3G, กลุมล็อกซเลย ภายใตตราสินคา i-KooL 3G,  กลุมไออีซี ภายใตตรา

สินคา IEC 3G, กลุมเอ็ม คอนซัลทภายใตตราสินคา MOJO 3G และบริษัท 365 คอมมูนิเคชั่น 

จํากัด ภายใตตราสินคา 365 ตั้งแตชวงสิ้นไตรมาสที่ 4 ป  2552 นั้น อยางไรก็ตาม ขอมูล ณ 

สิ้น ไตรมาสที่ 1 ป 2553 มีจํานวนผูใชบริการในโครงขาย 3G ของ TOT ผานผูใหบริการ 

MVNOs ปรากฏออกมาเพียงประมาณ 2,971 ราย เทานั้นซึ่งถือวานอยมาก 

ในการวิเคราะหสภาพตลาด ซึ่งดูจากจํานวนผู ใชบริการก็ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเนื่องจาก 55.31 ลานราย ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ของป 2551 จนถึง ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2553 

มาอยูที่  67.78 ลานราย เพ่ิมข้ึนเพียงรอยละ 2.78 จากไตรมาสกอนหนา และเพ่ิมข้ึ นรอยละ 

8.30 จากไตรมาสเดียวกันของป กอน โดยการเพ่ิมข้ึนดังกลาว  สวนใหญเปนผลมาจากการ

เพ่ิมข้ึนของจํานวนเลขหมายของบริการประเภท Pre-paid เปนหลัก (ตาราง 1.1 และแผนภาพ 

1.5) อยางไรก็ตาม โอกาสที่การแขงขันในตลาดโทรศัพทเคลื่อนที่จะมีแนวโนมสูงข้ึนและนาจับ

ตามองตอเมื่อมีการขยายโครงขาย 3G และจะมีการจัดสรรคลื่นความถี่ใหมใหครอบคลุมทั้ ง

ทางดานพ้ืนที่ใหบริการและเทคโนโลยีเพ่ือใหผู ใชบริการมีทางเลือกมากข้ึนและอาจจะมีผู 

ใหบริการรายใหมเขามาแขงขันมากข้ึนในตลาด 
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ตาราง 1.1: จํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ป 2553 เทียบกับไตรมาส       

กอนหนาและไตรมาสเดียวกันของปกอน 

 

ที่มา: สาํนกัพัฒนานโยบายและกฎกตกิา, 2553 

 

แผนภาพ 1.5: แนวโนมจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตัง้แตไตรมาสที่ 1 ป 2551 – ไตร 

มาสที่ 1 ป 2553 

ที่มา: สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา, 2553 

หากพิจารณาในรายละเอียดของสัดสวนโครงสรางรายไดที่มีการใหบริการ 2 บริการ คือ 

บริการทางเสียง (Voice) และบริการที่มิใชเสียง ( Non- voice) พบวา ณ ไตรมาสที่ 1 ป 2553 

รายไดจากบรกิาร Voice ยังคงมีสัดสวนมากกวาบริการ Non-voice โดยรายไดจากบรกิาร Non-

voice ของผูใหบริการโทรศัพทเค ลื่อนที่มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องมาอยูที่สัดสวนรอยละ   

16.39 จากรอยละ 13.74 ในชวงไตรมาสเดียวกันของปกอน ในขณะที่สัดสวนรายไดจากบริการ  

Voice มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเชนเดียวกันกับไตรมาสกอนหนา ตามแผนภาพ 1.6 
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แผนภาพ 1.6: สัดสวนและแนวโนมมูลคาการใชบริการ Voice และ Non-voice 

ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2551 – ไตรมาสที่ 1 ป 2553 

ที่มา: สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 

เมื่อพิจารณาเฉพาะบริการ Non – voice จาํแนกตามลกัษณะการใชบรกิารประกอบดวย 

3 บริการ คือ SMS MMS และ Other Data พบวา การใชงานบริการ Non - voice มีแนวโนม

สัดสวนการใชงาน SMS และ MMS ลดลงเปนลําดับ โดยการใชงานบริการ Non-voice ณ สิ้น

ไตรมาสที่ 1 ป 2553 บริการ SMS มีสัดสวนการใชงานอยูที่รอยละ 24.32 เพ่ิมข้ึนเล็กนอยจาก

ไตรมาสกอนหนาที่อยูที่รอยละ 24.30 สําหรับการใชงานบริการ MMS ลดลงจากรอยละ 8.01 

เปนรอยละ 3.04 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป  2553 และการใชงานบริการ Other Data ซึ่งเปนการใช

งานอินเทอรเน็ตผาน GPRS และผานระบบ 3G รวมถงึบริการรับสงขอมูลอ่ืนๆ ซึ่งมีความนิยม

มากข้ึนจากการใชบรกิารตดิตามขาวสารทางสงัคม (Social Network) เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 67.69 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ป  2552 เป นรอยละ 72.64 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป  2553 ตามแผนภาพ 1.7 
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แผนภาพ 1.7: สัดสวนการใชบริการ Non Voice ตั้งแตไตรมาสที่ 1 ป 2551 – ไตรมาสที่ 1 ป

2553 

ที่มา: IDC Thailand 

สภาพการแขงขันจากจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการโดยรวม พบวา ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 

ป 2553 ผูใหบริการรายใหญทั้ง AIS DTAC และTrue Move ยังคงรักษาสวนแบงตลาดได

ใกลเคียงกับไตรมาสกอนหนาโดย AIS ยังคงมีสวนแบงตลาดมากที่สุดอยูที่รอยละ 43.42 

รองลงมา คือ DTAC มีสวนแบงตลาดอยูที่รอยละ 29.93 ตามมาดวย True Move  ที่มีสวนแบง

ตลาดอยูที่รอยละ 23.86 ส าหรับ CAT Hutch, DPC, และ TOT  ซึ่งเปนผูใหบริการรายเล็กที่แม

บางรายจะเพ่ิมบริการโครงขาย 3G แตยังคงไมสามารถเพ่ิมสวนแบงตลาดไดเทาที่ควร โดยใน

ไตรมาสที่ 1 ป 2553 ยังอยูที่รอยละ 2.62 0.12 และ 0.05 ตามลําดับ จากแผนภาพ 1.8 

 

 

 

 

แผนภาพ 1.8: สวนแบงตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที ่ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ป 2553 

ที่มา: สํานักพัฒนานโยบายและกฎกติกา 
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จากแนวโนมของจํานวนผูใชบริการ สวนแบงตลาด  สะทอนไดวา ตลาดบริกา ร

โทรศัพทเคลื่อนที่มีลักษณะการแขงขันที่ทรงตัวมาตั้งแตป  2551 ซึ่งแสดงถึงความใกลอ่ิมตัว

ของตลาด อยางไรก็ตาม ในตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีการแขงขันดานราคามานาน ใน

ปจจุบันผูใหบริการไดปรับตัวหรือ กระตุนใหเกิดการแขงขันทางดานอ่ืนมากข้ึนได เมื่อมีบริการ

เสริมหรือเทคโนโลยีใหมเขาสูตลาด โดยเฉพาะบริการบนโครงขาย 3 G ซึ่ง กทช.อยูระหวาง

เรงรัดนโยบายเพ่ือสนับสนุนบริการดังกลาว ทั้งในลักษณะการสงเสริมใหเกิด  MVNOs และการ

ให ใบอนุญาตกับรายใหม รวมถึงมีเปาหมายในการผลักดันใหมีบริการคงสิทธิเลขหมา ย

โทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Number Portability)  

สําหรับพฤติกรรมการแขงขัน (Market Conduct) ในตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เปน

ตลาดที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ตางรับรู และตอบโตระหวางผู ใหบริการอยางรวดเร็ว สงผลให 

รายการสงเสริมการขายของบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีความหลากหลายมากที่สุด โดยในไตร

มาสที่ 1 ของป 2553 ผูใหบริการไดนําเสนอรายการสงเสริมการขาย โดยใหความสนใจในการ

แขงขันกันในระบบ Post-paid มากกวา  ระบบ Pre-paid และยังเริ่มปรับเปลี่ยนกลยุทธมาเนน

คุณภาพในการใหบริการและบริการดานขอมูลแทนการนําเสนอราคาคาบริการที่ลดลงและ

รูปแบบบริการที่หลากหลาย สรางความแตกตางของบริการ ( Product differentiation)  หรือ

สรางตราสินคาและจุดเดนของบริการในเครือขายตน นอกจากนี้ยังเนนการ ทําตลาด ของ

เครื่องโทรศัพทสมารทโฟนควบคูกับนําเสนอรายการสงเสริมการขายในรูปแบบ Bundle service 

ซึ่งเปนการรวมบริการดานเสียงและขอมูลไวดวยกัน และนําเสนอในระบบ Post-paid  เปนสวน

ใหญ อีกทั้งผูใหบริการยังใหความสําคัญกับกลุมผูใชบริการประเภทนิติบุคคล ซึ่งเปนการขยาย

ฐานผูใชบริการนอกเหนือจากกลุมลูกคาทั่วไป 

จากตาราง 1.2 เปนขอมูลเปรียบเทียบจํานวนผูใชบริการมือถือ (Mobile Subscribers) 

นับตั้งแตป  ค.ศ. 2002 – 2010 และจะเห็นภาพชัดเจนเก่ียวกับแนวโนมการเติบโตไดจาก

แผนภูม1ิ.5 ซึ่งแสดงใหเห็นวา อัตราการเติบโตของผูใชบริการมีอัตราการเติบโตที่สูงข้ึนในแตละ

ป โดยจํานวนผูใชบริการในระบบเติมเงิน หรือ Pre Paid มีผูใชเปนจํานวนมาก เมื่อทียบกับ

จํานวนผูใชบริการในระบบรายเดือน หรือ Post Paid แตเมื่อมองภาพรวมจะเห็นชัดเจนวาในแต

ละป มีการจํานวนผูใชบริการมากข้ึนเรื่อยๆ  
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ตาราง 1.2: เปรียบเทียบจํานวนผูใชบริการมือถือ (Mobile Subscribers) ตั้งแตป2002 - 2010 

 

ทีม่า :  คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ2

  

 

แผนภมู1ิ.9: จํานวนผูใชบริการในแตละปนับตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2010 

ที่มา: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ2

จากขอมูลในตารางที่ 1.3 และแผนภูมิที่ 1.6 แสดงจํานวนผูใชบริการตอประชากร  

(Mobile Penetration) นับตั้งแตป  2002 – 2010 ก็คือ สัดสวนจํานวนผูใชบริการตอจํานวน

ประชากร เปนคาที่แสดงอัตราการเขาถึงบริการ ซึ่งคิดเปนสัดสวนตอจํานวนประชากร ซึ่ง

โดยทั่วไปอาจกลาวถึงจํานวนผูลงทะเบียนใชบริการ ตอจํานวนประชากร 100 คน และมี

แนวโนมที่สูงมากข้ึนในแตละปดวย 

 

 

ตาราง 1.3: จํานวนผูใชบริการตอประชากร (Mobile Penetration) ตั้งแตป ค.ศ. 2002 – 2010 

 

 

 

ที่มา: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ2 

http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=78&Itemid=87�
http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=78&Itemid=87�
http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=78&Itemid=87�
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แผนภาพ 1.10: จํานวนผูใชบริการตอประชากร (Mobile Penetration) ตั้งแตป 2002 – 2010 

ที่มา: คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ2

เนื่องจากในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทยนั้น มีคูแขงขันในองคกรหลายราย เชน 

DTAC,TRUE MOVE และ HATCH โดยสภาพการแขงขัน ก็มีแนวโนมที่รุนแรงมากข้ึน คู

แขงขันบางรายใชกลยุทธในการลดราคาคาบริการ ทําใหสวนแบงทางการตลาด (Market 

Share) บางสวนของบริษัท กลายไปเปนของคูแขง ซึ่งจากแผนภูมิที่ 1.7 จะแสดงสวนแบงทาง

การตลาดนับตั้งแต ป 2002 – 2010 ซึ่งจะเห็นวาสวนแบงทางการตลาดของบริษัท AIS ถูก

ทดแทนดวยคูแขงขันรายอ่ืนๆทําใหนับตั้งแตป 2003 AIS มีสวนแบงทางการตลาดที่ลดลงอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

แผนภาพ 1.11: สวนแบงทางการตลาด Mobile Market Share (%) ระหวางบริษัท AIS และ คู

แขงขันในอุตสหกรรมโทรคมนาคม 

ที่มา:   คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ2 

http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=78&Itemid=87�
http://www.ntc.or.th/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=4&id=78&Itemid=87�
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2. ปญหาและความสําคัญของปญหาท่ีเกิดข้ึนภายในองคกร 

เนื่องจากบริษัท AIS ไดเล็งเห็นถึงกลุมลูกคาที่เปนองคกรมีความตองการแตกตางจาก 

บุคคลทั่วไปในแงของการใชบริการโทรศัพท ไมเพียงแตใชในการสื่อสารเทานั้น ยังสามารถใช

บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอีกดวย ดังนั้นทางบริษัท AIS จึงไดจัดตั้งหนวยงานที่

ใหบริการเฉพาะลูกคาองคกรเทานั้น ซึ่งก็ใชชื่อวา AIS Smart Solution โดยมีการจัดแบงตาม

ขนาดขององคกร รวมถึงยอดการใชโทรศัพทอีกดวย ซึ่งแบงเปน องคกรขนาดใหญ ใชชื่อ

เรียกวา กลุม Key Account , องคกรขนาดกลาง เรียกวา SMEs Size M และองคกรขนาดเล็ก 

ใชชื่อเรียกวา SMEs Size S ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบนั้น รวมเรียกวาสวนดูแลลูกคาองคกร Corporate 

ซึ่ง AIS จะมีบริการตางๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาองคกรไดอยางครบถวน         

     จากขอมูลในตารางที่ 1.4 ที่แสดงยอดขายของสวนงานดูแลลูกคาองคกรในแตละป

นับตั้งแตป พ.ศ. 2550 2551 และ 2552 พบวาอัตราการเติบโตของธุรกิจในสวนงานนั้น มีอัตรา

การเติบโตในอัตราที่ลดลง ในขณะที่การเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีอัตราการเติบโต

ที่สูงข้ึน โดยสามารถพิจารณาไดจากตารางและแผนภูมิดังที่กลาวมาแลว ซึ่งแสดงใหเห็นทั้ง

จํานวนผูใชบริการ จํานวนผูใชบริการตอประชากร และการเปรียบเทียบสวนแบงทางการตลาด

ของบรษิทั AIS และคูแขงขันรายอ่ืนๆในอุตสาหกรรมเดียวกัน นับตั้งแตป 2002 – 2010 ซึ่งก็

แสดงใหเห็นวา  การเติบโตของภาคธุรกิจโทรคมนาคมมีการเติบโตที่สูงข้ึน ซึ่งเมื่อเอามา

เปรียบเทียบกับการเติบโตของหนวยงานดูแลลูกคาองคกร ก็พบวาอัตราการเติบโตไมสอดคลอง

กัน ฉะนั้นก็เปนตัวบงชี้วา ลูกคาสวนหนึ่งที่จดทะเบียนในนามนิติบุคคล หรือลูกคาองคกร 

อาจจะมีการไปใชบริการจากคูแขงรายอ่ืนๆก็ได ซึ่งถาสถานการณเปนเชนนี้ตอไป อาจจะทําให

ทางบริษัท AIS สูญเสียสวนแบงทางการตลาด (Market share) ก็ได และยังสงผลถึงตําแหนง

ทางการตลาด ซึ่งขณะนี้ทางบริษัท AIS เปนผูนําทางธุรกิจดานการสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร

สายหรือโทรศัพทเคลื่อนที่อีกดวย  

 

 

 

 



21 

 

 

ตารางที่ 1.4: สรุปยอดขายของสวนงานลูกคาองคกร 

Corporate ค.ศ. 2007 ค.ศ. 2008 ค.ศ. 2009 

Revenue (MB) 5,000 5,600 5,450 

Subscribers 330,000 380,000 352,000 

Accounts 62,000 75,000 73,000 

 

ที่มา: ฝายวิเคราะหฐานขอมูล แผนกการตลาด ของบริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด   

         (มหาชน)  

*ขอมูลตัวเลขปรับใหใกลเคียงกับตัวเลขจริง โดยยังคงแนวโนมและอัตราการเติบโตที่ใกลเคียง

ความเปนจริงมากที่สุด* 

 

และจากแผนภูม ิ1.12 เปนการนําเอาขอมูลจากตาราง 1.3 มา Plot เปนกราฟแทง เพ่ือ

แสดงยอดขายของสวนงานลูกคาองคกรของบริษัท AIS ซึง่สามารถพิจารณาไดจากกราฟวา  

ยอดขายในป 2009 ลดลง รวมทั้งจํานวนผูใชบริการก็ลดลงดวย ซึ่งมีทิศทางที่สวนทางกับการ

เติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ฉะนั้นผูศึกษาจึงตระหนักถึงปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งถาไมมี

การแกไขปญหาดังกลาว อาจจะสงผลองคกรโดยรวมไดทั้งตําแหนงทางการตลาด และ สวนแบง

ทางการตลาดที่ตองสูญเสียไปใหกับคูแขง 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ1.12: ยอดขายของบรษิทั AIS ในระยะเวลาตั้งแตป 2007 – 2009  

ที่มา: ฝายวิเคราะหฐานขอมูล แผนกการตลาด ของบริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด  

         (มหาชน)  
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จากปญหาที่เกิดข้ึนกับสวนงานลูกคาองคกรนั้น ซึ่งมียอดขายที่ลดลงแลวจํานวน

ผูใชบริการลดลง รวมถึงจํานวนเบอรที่มีผูใชบริการลดลงแลว ก็ถือเปนปญหาที่ทางผูศึกษาได

ตระหนักและตองการแกไขแลวนั้น ขอมูลที่ตอกยํ้าปญหาดังกลาว คือ ยอดการปดบริการของ

ลูกคาองคกรนับตั้งแตป 2007 – 2009 ก็มีอัตราที่เพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นปญหาดังกลาว ควรไดรับ

การแกไขโดยเร็ว เพ่ือไมใหปญหานี้สงผลในระยะยาว และอาจจะทําใหองคกรตองสูญเสีย

ตําแหนงทางธุรกิจที่เปนอันดับที่ 1 ใหกับคูแขงขันรายอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอีกดวย 

โดยดูจากตาราง 1.5 

ตาราง 1.5: ยอดการปดบริการของลูกคากลุมองคกร นับตั้งแต ป 2007 - 2009 

 
 

 ที่มา: ฝายวิเคราะหฐานขอมูล แผนกการตลาด ของบริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด  

          (มหาชน)  

 และนําขอมูลจากตาราง 1.4 มาวิเคราะหในรูปแบบของกราฟ ดังภาพ 1.13 จะทําให

สามารถเห็นไดชัดเจนวายอดการปดการใชบริการของลูกคาองคกร มีอัตราที่สูงมากย่ิงข้ึน 

โดยเฉพาะในชวงปลายป 2009 มียอดการปดบริการสูงมาก ฉะนั้นถืเปนปญหาที่เกิดข้ึนภายใน

หนวยงานดูแลลูกคาองคกร ที่จะตองศึกษาและหากลยุทธ เพ่ือทําใหยอดการปดบริการลด

นอยลง  เพ่ือเปนการรักษาสวนแบงทางการตลาด ( Market Share) ของอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมตอไป 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 1.13: การปดบริการของลูกคากลุมองคกร นับตั้งแต ป 2007 - 2009 

ที่มา: ฝายวิเคราะหฐานขอมูล แผนกการตลาด ของบริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด  

         (มหาชน)  
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3.ความสําคัญและผลกระทบของปญหาท่ีเกิดข้ึนกับองคกร 

เนื่องจากสภาพการแขงขันในปจจุบันของอุตสากรรมโทรคมนาคม แบบไรสายหรอื

โทรศัพทเคลื่อน ที่มีการแขงขันที่รุนแรง แมจะมีจํานวนคูแขงขันไมมากนัก แตก็มีการเสนอ

โปรโมชั่นที่ตอบสนองความตองการของลูกคา โดยกลยุทธที่คูแขงขันนิยมใช ก็คือ การตั้งราคา

โปรโมชั่นที่ต่ํา และมีโปรโมชั่น ที่เปนการเหมาจายคาโทรทุกชวงเวลา ซึ่งอาจจะเปนขอจํากัด

ของ AIS ที่มีคุณภาพสัญญาณที่ดี และมีตนทุนในการพัฒนาเครือขาย จึงทําใหโปรโมชั่นของ

ทาง AIS มีอัตราที่สูงกวาคูแขงขันบางราย 

ลูกคาของบริษัท AIS มีทั้งลูกคาที่เปนบุคคลธรรมดา ซึ่งใชบริการทางดานของการใช

โทรศัพท เพ่ือพูดคุย ( Voice) และใชบริการอ่ืนๆ เชน SMS MMS (Non Voice/VAS) ซึ่งมี

กระจายอยูทั่วประเทศ และลูกคาอีกกลุมหนึ่ง ก็คือ ลูกคาองคกร (Corporate) ซึ่งเปนกลุมที่มี

ศักยภาพในการเพ่ิมยอดขายใหกับบริษัทได เนื่องจากกําลังการซื้อ และจํานวนเบอรที่ตองการ 

เนื่องจากทาง AIS มีสินคา และบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคา สามารถลด

ตนทุน และชวยในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอีกดวย สิ่งนี้ทําให AIS เล็งเห็น

โอกาสที่จะเขาไปทําตลาดกับลูกคากลุมนี้ จึงมีการวิจัยและพัฒนาสินคา และบริการอยาง

ตอเนื่อง 

ถึงแมวาทางบริษัท AIS จะมีการพัฒนาสินคา และบริการมาอยางตอเนื่องก็ตาม แต

ลูกคาโดยสวนใหญเลือกใชบริการจากคูแขงขัน เนื่องดวยมีสาเหตุมาจาก ราคาที่ถูกกวาของคู

แขงขันบางราย 

และจากผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวา ยอดขายมีอัตราที่ลดลง จํานวนผูใชบริการก็

ลดลงดวย จึงเปนปญหาที่ตองรีบแกไขโดยดวน เพราะอาจจะสงผลถึงตําแหนงทางการตลาด 

ซึ่งณ.ตอนนี้บริษัท AIS เปนผูนําของอุตสากรรมโทรคมนาคมไรสายในประเทศไทยอยู รวมถึง

สวนแบงทางการตลาดอีกดวย การที่คูแขงไดพัฒนาสินคา และบริการที่มีความใกลเคียงกับของ

ทางบริษัท AIS ก็สามารถเปนทางเลือกใหกับลูกคาไดดวย ซึ่งในฐานะของผูบริโภคยอมบริโภค 

หรือใชสินคาและบริการที่มีราคาต่ํากวา แตมีคุณภาพใกลคียงกัน และทายสุดความเชื่อมั่น และ

ภักดีตอสินคาและบริการของทาง AIS ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได  และลูกคาองคกรเปนกลุม

ลูกคาที่มีศักยภาพในการซื้อสินคาหรือบริการ เนื่องจากการใชบริการดทรศัพทก็จะใชในปริมาณ

สูง รวมถึงถามีการใชงานแลว ก็จะสามารถเพ่ิมโอกาสในการขายสินคา หรือบริการ  อ่ืนๆ ได

เพ่ิมเติมดวย ฉะนั้นเพ่ือเปนการรักษาสวนแบงทางการตลาด และตําแหนงทางการตลาดที่เปน

ผูนําอยูในขณะนี้ จึงจําเปนตองทําการแกไขปญหาดังกลาว ดวยการกําหนดกลยุทธที่สามารถ

นําไปใชไดจริง และเกิดประโยชนสูงสุดกับองคกร  
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4. วัตถุประสงคของการศึกษา 

3.1 ศึกษาสาเหตุการลดลงของอัตราการเติบโตของยอดขายในสวนงานลูกคาองคกร

ของบรษิทั AIS  

3.2 กําหนดกลยุทธในการเพ่ิมยอดขายใหกับธุรกิจโทรคมนาคมไรสาย  ภายในประเทศ 

ในสวนงานลูกคาองคกรของบริษัท 

นิยามศัพทเฉพาะ  

      4.1 ประเภทของโทรศัพทเคลื่อนที ่แบงเปน 

  1. ประเภทรายเดือน  คือ การชําระคาบริการเปนการเหมาจายรายเดือน จะมี

ข้ันต่ําในการชําระคาบริการตามโปรโมชั่นที่เลือก และมีการคิดการใชงานสวนเกินจาก

โปรโมชั่นตามที่ใชงานจริง โดยเปนการใชงานกอน และชําระเมื่อครบกําหนด 

  2. ประเภทเติมเงิน  คือ การชําระคาบริการกอน โดยอาจจะเปนลักษณะของ

บัตรเติมเงิน และเติมเงินเขาไปในระบบ เมื่อมีการใชงานไป การใชงานดังกลาวจะหักจาก

จํานวนเงินที่เติมเขาไป จนกระทั่งหมด ก็จะไมสามารถใชงานโทรศัพทได เปนการชําระ

คาบริการกอนใชงานจริง 

         4.2 ARPA (Average Revenue Per Account) คือ รายไดเฉลี่ยตอลูกคา 1 ราย          

    4.3 CHURN Rate หมายถงึ อัตราการยกเลิกบริการการใชโทรศัพทมือถือ 

4.4 Subscriber คือ จํานวนหมายเลขที่แตละบริษัทมีการจดทะเบียน 

    4.5 กลุมลูกคา แบงเปน 3 กลุม 

1. Key Account คือ กลุมบริษัทลูกคาที่มี ทุนจดทะเบียน มากกวา 200 ลาน

บาท และเปนบริษัทที่เปนอันดับ 1000 ของประเทศไทย  เปนลูกคาที่มี 

Segment คือ L 

2. SME Size M คือ กลุมบริษัทลูกคาที่มี ARPA มากกวา หรือเทากับ 7500บ.  

และทุนจดทะเบียนนอยกวา 200 ลานบาท เปน ลูกคาที่มี Segment คือ M 

         3. SME Size S คือ กลุมบริษัทลูกคาที่มี ARPA นอยกวา หรือเทากับ 7500 บ.  

         และทุนจดทะเบียนนอยกวา 200 ลานบาท เปน ลูกคาที่มี Segment คือ S 
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 5.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  

จากการที่ไดศึกษาขอมูลทางการยอดขายของบริษัท และปจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลตอยอดขาย

ที่ลดลงแลว ทําใหสามารถกําหนดแนวทางในการแกปญหาได ซึ่งสงผลตอองคกรใน 3 ระยะ 

ไดแก 

 ประโยชนที่ไดในระยะสั้น คือ ขอมูลที่ไดจากการศึกษานําไปใชเพ่ือหาปจจัยตางๆ ที่

สงผลกระทบถึงยอดขายที่ลดนอยลง และความตองการตางๆของผูบริโภคในระดับองคกร ที่มี

ตอสินคา หรือบริการ และแนวโนมของการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไรสาย ซึ่ง

ทั้งหมดลวนแลวแตเปนรากฐานในการศึกษาขอมูลเชิงลึก เพ่ือนําไปใชในการวิเคราะห และ

กําหนดกลยุทธตอไปได 

ระยะสั้น   

     

 ประโยชนที่ไดในระยะกลาง คือ ใชในการกําหนดแนวทางเลือกของกลยุทธี่จะสามารถ

นําไปใชแกปญหา และสามารถเพ่ิมยอดขายใหกับองคกรไดอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ยัง

สามารถใชในการหาแนวทางในเชิงปองกันไดอีกดวย ตรงสวนนี้เรียบเรียงอีกนิดใหเห็นวาเปน

ประโยชน 

ระยะกลาง  

     ระยะยาว

ประโยชนที่ไดในระยะยาว คือ การกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน และทําใหยอดขาย

ในสวนงานลูกคาองคกรมีการเติบโตสูงข้ึน  สรางความไดเปรียบทางการแขงขัน เสริมสรางจุด

แขงในกับสินคา หรือบริการ และลดจุดออนของสินคา และบริการได และในดานการวิจัย และ

พัฒนา สามารถนําขอมูลตางๆที่ไดมาวิเคราะห เพ่ือพัฒนาสินคาและบริการใหมีความสอดคลอง

กับความตองการของลูกคาระดับองคกร เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา และทําใหลูกคาเกิด

ความภักดีกับสินคา และบริการ เปนการรักษาสวนแบงทางการตลาด และรักษาตําแหนงการ

เปนผูนําของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไรสายของประเทศไทยดวย และประโยชนที่องคกรจะ

ไดรับเปนอันดับสุดทายก็คือ ความย่ังยืนขององคกรโดยมีแนวทางปฏิบัติที่มีความตอเนื่อง และ

ประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

  

 

 



 
 

 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ 

ทฤษฎีและองคความรูที่เก่ียวของกับปญหาขององคกร 

ในการศึกษา และหาแนวทางกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมยอดขาย ทางผูศึกษาไดนําเอา

เครื่องมือตางๆ ที่สามารถใชในการคิด วิเคราะห เพ่ือหาแนวทางในการแกไข และทําใหสามารถ

ไดทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะใชในการเพ่ิมยอดขายใหกับหนวยงานลูกคาองคกรของบริษัทได 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งเครื่องมือดังกลาว ไดแก 

1. ทฤษฎีการเปรียบเทียบกับคูแขง (Benchmarking) 

2. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (PEST Analysis)  

3. ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการแขงขัน (Five Force Model)  

4. ทฤษฎีการวิเคราะหองคกร SWOT 

5. ทฤษฎี TOWS Matrix 

6. การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) 

7. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

1.ทฤษฎีการเปรียบเทียบกับคูแขง

คือ การนําผลการดําเนินงานไปเปรียบเทียบกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดย

คูแขงนั้นๆ ตองเปนคูแขงที่มีศักยภาพใกลเคียงกับธุรกิจของเรา หรืออาจจะเปนการ

เปรียบเทียบกับคูแขงที่มีการดําเนินงานที่ดีเย่ียม (Best Practice) เพ่ือที่จะไดทราบวาการ

ดําเนินงานของธุรกิจของเรามีความใกลเคียงกับคูแขงขันมาพียงใด หรือมีสวนใดที่ตองมีการ

ปรับปรุงใหดีมากย่ิงข้ึน ใหทําเห็นผลที่ชัดเจน และชวยในการประเมิณการดําเนินงานที่เปน

รูปธรรมดวย ซึ่ง วิธีการนี้สามารถใชไดทั้งการเปรียบเทียบระหวางองคกรเรา กับคูแขง หรือใช

เปรียบเทียบระหวางแผนกตางๆ ในธุรกิจเดียวกันก็ได เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเกิด

ประสิทธิผลสูงสุด 

 (Benchmarking) 

Benchmarking เปนการคนหาจุดเดนจุดดอยในองคกรของเรา โดยใชวิธี

เปรียบเทียบกับองคกรอ่ืนๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงกวาหรือองคกรที่เปนผูนํา จากนั้น นําขอมูลที่

วิเคราะหไดมาปรับปรุงองคกรของเราใหดีย่ิงข้ึน 
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ความสาํคัญของการ Benchmarking 

หัวใจสําคัญของการทํา Benchmarking อยูตรงที่ทําใหองคกรมีวิธีการปรับปรุงที่

ชัดเจน เปนรูปธรรม เพราะใชองคกรที่เหนือกวาเปนตัวตั้งและนํามาเปรียบเทียบ วิธีการนี้เราจะ

รูวา องคกรของเราอยูหางชั้นกับองคกรนั้นๆ แคไหน และตองทําอยางไรบางจึงจะเดินไปถึง

จุดหมาย หรือมีอุปสรรคตรงสวนไหนในหนวยงาน เมื่อเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืนๆ เปนตน 

Benchmarking สามารถทําไดหลายระดับ เชน เปรียบเทียบกับคูแขงในธุรกิจ

เดียวกัน เปรียบเทียบกับหนวยงานในองคกรเดียวกัน เปรียบเทียบกับหนวยงานที่มีลักษณะการ

ทํางานเหมือนกัน เปรียบเทียบกับกระบวนการผลิตของบริษัทอ่ืน หรืออาจเปรียบเทียบกับ

นโยบายของบริษัทอ่ืน เปนตน  

ข้ันตอนการทํา Benchmarking หลักๆ ประกอบดวย 

1. รูจักองคกรตนเอง วามีจุดเดน จุดดอยอะไรบางอยางละเอียด  

2. คนหาหนวยงานหรือองคกร ทั้งจากภายในและภายนอก ที่มีตําแหนง "ผูนํา" 

กําหนดไวเปนแมแบบ  

3. รวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหถึงรูปแบบการดําเนินงาน กระบวนการ และวิธีที่

องคกรแมแบบใชแลวประสบความสําเร็จ จากนั้นนํามาเปรียบเทียบกับบริษัทของ

ตนเพ่ือใหเขาใจถึงขอแตกตาง และแนวทางปฏิบัติ  

4. นํามาปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน โดยกําหนดเปนแบบแผนหรือมาตรฐานในการ

ทํางาน องคกรควรเปดโอกาสใหพนักงานมีสวนรวมพัฒนาองคกรและใชการ

ติดตอสื่อสารภายในองคกรอยางทั่วถึง เพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปในทิศทางที่

ตองการ 
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2.การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอก

 

 (PEST Analysis)  

  คือ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร เพ่ือตรวจสอบถงึโอกาส หรอื

อุปสรรค ที่อาจจะสงผลถึงการดําเนินงานขององคกร ตามแผนภาพ 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 2.1: PEST Analysis  

ที่มา: http://www.provenmodels.com 

2.1 นโยบายของรฐั กฎระเบียบตางๆ (Political – Legal) 

เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบตอองคกรไมวาทางตรงหรือทางออม เพราะ

นโยบายของรัฐอาจจะสงผลกระทบในการดําเนินงาน โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

ซึ่งจะตองมีใหสัมปทาน จึงจะสามารถใหบริการแกผูบริโภคได 

2.2 ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) 

การเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงตอองคกร โดยตรง 

เพราะสงผลถึงความเชื่อมั่นทั้งกับนักลงทุน และผูบริโภค เพราะถาหากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

จะสงผลถึงการชะลอการใชจายของผูบริโภคเหมือนกัน นักลงทุนก็ไมกลาลงทุน เพราะกลัวจะ

เกิดสภาวะขาดทุน สงผลในวงกวาง เชน วิกฤตการเกิดโรคซาร และไขหวัดนก เมื่อตนปที่ 2547 
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ทําใหเศรษฐกิจของทวีปเอเชียตะวันออกตกต่ําลงทุก ๆ ดาน เนื่องจากเปนผลกระทบตอเนื่อง 

ทําใหการสั่งซื้อสินคาลดลง การผลิตสินคาจึงลดลงตามไปดวย  

2.3 ทางดานสงัคม (Sociocultural)  

 ปจจัยทางดานสังคม และวัฒนธรรมก็สงผลถึงการดําเนินงานเหมือนกัน 

เนื่องจากในการผลิตสินคา หรือบริการบางอยาง อาจจะตองคํานึงถึงทางดานสังคม และ

วัฒนธรรมของกลุมลูกคาดวย วาตองการสินคา และบริการอยางไร เพ่ือใชเปนขอมูลในการ

วางแผนกลยุทธ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความสอดคลองกับผูบริโภคใหมาก

ที่สุด  

2.4 ทางดานเทคโนโลยี (Technological)  

ในปจจุบันเทคโนโลยี กลายเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษย รวมถึง 

การดําเนินการขององคกร ตองมีการที่จะนําเอาขอดีของ เทคโนโลยี มาใชใหเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด เพ่ือการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหการทํางานงาย และสะดวกมากย่ิงข้ึน  

โดยพาะอยางย่ิงอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ตองอาศัยเทคโนโลยี และตองกาวใหทันกับการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดวย ฉะนั้นถือเปนปจจัยที่สําคัญที่

ตองคํานึงถึงดวย  

3.ทฤษฎีการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการแขงขัน

แนวทางการวิเคราะหของ ไมเคิล อี พอรเตอร (Michael E. Porter) ซึ่งเปนนักวิชาการ

ดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธ (Strategy) ที่มีชื่อเสียงมากในชวงทศวรรษที่ 1980 ตั้งแตเขาอายุ

เพียง 33 ปแตเขียนหนังสือเลมแรก Competitive Strategy : Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors ข้ึนมาสรางความสั่นสะเทือนอยางมากใหกับวงการ  

และหนังสือเลมแรกของเขา คือ Competitive Strategy เปนการเสนอโมเดล คือ Five Force 

Model ซึ่งเปนการวิเคราะหเพ่ือบอกถึงโอกาสในการดําเนินธุรกิจ และสามารถวิเคราะหไดถึง

โอกาส และอุปสรรค จะเกิดข้ึนในการดําเนินธุรกิจ และการสรางผลกําไรขององคกร โดย

แบงเปนแรงผลักดัน 5 ดาน ตามภาพ 2.2 

 (Five Force Model)  
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แผนภาพ 2.2: Five Force Model 

ที่มา: http://www.gkacc.co.th/mainpage 

3.1 อุปสรรคกีดขวางการเขาสูอตุสาหกรรมของคูแขงรายใหม ไดแก 

3.1.1 การประหยัดจากขนาด (Economies of scale)  

 เนื่องจากผลิตสินคาที่เปนมาตรฐานจํานว นมาก ซึ่งทําใหตนทุน การผลิตของ สินคาตอ

หนวยลดต่ําลง เปนสิ่งที่ทําใหคูแขงขันรายอ่ืนๆ ที่ตองการเขามาสูอุตสาหกรรมเขามาแขงขันได

ยากข้ึน เนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีการผลิตสินคา หรือบริการจํานวนมาก จะทําใหมีขอไดเปรียบ

ในดานของตนทุนวัตถุดิบ การจัดจําหนาย การลงทุนทางดานการวิจัย และการดําเนินงานดาน

การตลาด เปนสิ่งที่ทําไดงาย ดวยประสบการณการอยูในอุตสาหกรรม ความเสี่ยงและโอกาสใน

การประสบความลมเหลว ยอมนอยกวาคูแขงขันที่กําลังเขามาแขงขัน สิ่งนี้จะเปนอุปสรรคที่ชวย

ในการขัดขวางคูแขงขันรายใหมได 

 

3.1.2 การแตกตางของสินคาและบริการ (Product Differentiation) 

การที่สามารถสรางตราสนิคาใหมีความแข็งแกรง จะเปนอุปสรรคตอการเขาสูธุรกิจ หรือ 

อุตสาหกรรม  การสรางตราสินคาใหผูบริโภครับรูนั้นเปนสิ่งที่ยาก และตองใชเวลานานมาก 

เนื่องจากการแขงขันของแตละอุตสาหกรรมมีการแขงขันที่รุนแรง และสินคาบางอยางสามารถ

ทดแทนกันไดอยางสมบูรณ ทําใหการสราง Brand มีความสําคัญอยางมาก สินคาชนิดเดียวกัน 

คุณภาพ เหมือนกัน แตเพราะตราสินคาก็ทําให ผูบริโภคเลือกสินคาที่ตนเองรับรูวาตราสินคานี้

มีคุณภาพดี และนาเชื่อถือ ฉะนั้นผูแขงขันที่จะเขามาใหมตองคํานึงถึงปจจัยนี้ดวย 
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3.1.3 เงินลงทุน (Capital Requirements) 

สําหรับอุตสาหกรรมบางอุตสาหกรรมตองอาศัยเงินลงทุนจํานวนมาก เชน อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม เปนตน ดังนั้นการที่ตองมีเงินลงทุนสูง ทําใหคูแขงขันรายใหมไมสามารถเขามา

แขงขันไดงาย เนื่องจากตองเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน รวมถึงการลงทุนในเรื่องการ

วิจัยและพัฒนา การตลาด การโฆษณา การลงทุนในการการจัดจําหนายเปนตน ดังนั้นจึงเปนสิ่ง

ที่ขัดขวางผูเขามาแขงขันรายใหมดวย 

3.1.4 ตนทุนในการเปลี่ยนการใชสินคา (Switching Costs)  

การที่ผูบริโภคจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อสินคา หรือบริการ สิ่งสําคัญคือ ตนทุน

ในการเปลี่ยนสินคา เพราะเนื่องมาจากทั้งความเคยชินกับสินคา หรือบริการอยูแลว การที่ตอง

ปรับเปลี่ยนวิธีการใช สิ่งเหลานี้อาจจะเปนอุปสรรคตอการเปลี่ยนการใชสินคา หรือบริการก็ได 

เนื่องจากคนโดยสวนมากนิยมซื้อ หรือเลือกบริการตามความเคยชิน  เพราะกลัวความยุงยาก 

ฉะนั้นผูแขงขันรายใหมที่เขามาในอุตสาหกรรมตองมีตนทุนในสวนของการชักจูงเพ่ือใหผูบริโภค

อยากจะมาเปลียนมาใชสินคาหรือบริการของตนเอง ซึ่งตองใชวิธีการทางการตลาดที่

หลากหลาย และสรางการรับรูของผูบริโภค 

3.1.5 จุดกระจายที่สินคาที่ดี ที่กระจายสินคาไดอยางรวดเร็ว (Access to Distribution 

Channels) 

การที่ธุรกิจใดๆ มีจุดกระจายสินคาที่ดีนั้น จะชวยลดตนทุนในการดําเนินงานภายใน

องคกรดวย ซึ่งเปนการลดคาใชจายที่ไมไดกอใหเกิดประโยชนดวย การที่คูแขงรายใหมจะเขาใน

อุตสาหกรรมยอมตองใชเวลาในกรสรางความเชื่อมั่น และความสัมพันธใหชองทางตางๆ  

เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการเอา Product ของตนเขามาจําหนาย ถือเปนสวนที่เปนปจจัย และ

อุปสรรค ในกรณีที่คูแขงรายใหม จะเขามาสูอุตสาหกรรม 

3.1.6  

0

คามเสียเปรียบทางดานตนทุน (Cost Disadvantages Independent of Scale) 

 

องคกรหรือผูประกอบการทีเขามาในอุตสาหกรรมกอน ก็จะมีการวิจัย และ

พัฒนาทางดานการผลิตสินคา หรือบริการ รวมถึงการหาวิธีในการลดตนทุนในการดําเนินงาน

ทั้งหมด และดวยประสบการณในการดําเนินงาน ที่ยาวนาน ทําใหตนทุนทั้งหมดโดยรวมลดลง 

ซึ่งจะเปนสิ่งที่สรางความไดเปรียบทางการแขงขันไดเพ่ิมมากข้ึนดวย 
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3.1.7 นโยบายของรัฐบาล ( 0

นโยบายของรัฐบาลก็ถือเปนปจจัยหนึ่ง ที่สงผลถึงการเขามาของคูแขงรายใหม

โดยเฉพาะของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ที่ตองมีการขอสัมปทานจากภาครัฐบาล ทําใหเกิด

ขอจํากัดสําหรับบริษัท หรือองคกรทจะเขามาแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

Government Policy) 

3.2 ความรนุแรงของการแขงขนัภายในอุตสาหกรรม  (Intensity of Rivalry among 

Existing Competitor) โดยมีปจจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

 

3.2.1 จํานวนคูแขงขันที่มี ศักยภาพใกลเคียงกัน (Numerous or Equally Balanced 

Competitors) 

การที่มีคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีศักยภาพใกลเคียง จะทําใหการแขงขัน

ในอุตสาหกรรมสูงมากข้ึน จึงตองอาศัยกลยุทธตางๆ ในการแขงขัน เพ่ือใหองคกรตัวเองไดรับ

สวนแบงทางการตลาดสูงที่สุด และการที่มีจํานวนคูแขงมากราย สงผลใหมีการแยงรายไดที่

เกิดข้ึน โดยมีสัดสวนที่แตกตางกันไป รายไดก็จะถูกกระจายไปในแตละองคกร เนื่องจากคูแขง

เหลานี้กมีศักยภาพในการแขงขันใกลเคียงกันดวย 

          3.2.2 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ เริ่มชะลอตัว (Slow Industry Growth) 

 การที่อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนั้นๆ เริ่มชะลอตัว ก็จะทําใหเกิดการแยงสวน

แบงทางการตลาดมากข้ึน การแขงขันก็จะรุนแรงมากข้ึนดวย ซึ่งเมื่อมีการแขงขันที่มากข้ึน 

อาจจะสงผลถึงการแขงขันในดานตางๆ เชน การแขงขันทางดานราคา ก็จะทําใหรายไดที่ไดจาก

การดําเนินการนอยลง กําหรลดลง สงผลถึงการเติบโตขององคกรดวย 

 3.2.3 การเพ่ิมกําลังการผลิตที่มากเกินไป ของธุรกิจ (High Fixed of Storage Costs) 

สงผลตอการแขงขันทางดานราคา  และการตัดราคาทําใหการแขงขันรุนแรง และสงผลถึงผล

ประกอบการที่ลดลง มีความเสี่ยงตอการลมเหลวของธุรกิดวย 

 3.2.4 การที่สินคา และบริการของอุตสาหกรรมนั้นๆ ไมมีความแตกตาง (Lack of 

Differentiation of Switch Costs) ดังนั้น จึงทําใหกลุมลูกคาเปาหมาย ตัดสินใจซื้อสินคาดวย

ปจจัยในเรื่อง ราคา และบริการ  โดยไมไดคํานึงถึงความแตกตาง ไมมีตนทุนของ Switching 

Cost ทําใหสินคาตางๆ ของแตละธุรกิจสามารถทดแทนกันได 
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 3.2.5 คูแขงบางรายในอุตสาหกรรมนั้นปรับเปลี่ยนนโยบายในการแขงขันบอยครั้ง 

(Diverse Competitors) สงผลให การแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ ยากแกการคาดการณ และ

กําหนดกลยุทธที่จะใชในการแขงขัน 

3.2.6 มีธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จหลายบริษัท เขาสูอุตสาหกรรมนั้น  (High Strategic 

Stakes) จึงเปนอุปสรรคในการแขงขันในอุตสาหกรรมนั้นๆ ย่ิงทางองคกรเราขาดประสบการณ 

หรือขาดกลยุทธที่ดีก็อาจจะสงผลใหธุรกิจเราลมเหลวได 

 3.2.7 ความยากลาํบากในการถอนตวัจากอุตสาหกรรมนัน้  (High Exit Barriers) เชน 

กรณีที่มีการลงทุนในธุรกิจไปแลว จึงทําใหตองตอสูเพ่ือความอยูรอดของธุรกิจตัวเอง การ

แขงขันจึงรุนแรง และสงผลตอการทํากําไรในการประกอบการ 

3.3 อํานาจตอรองของผูขาย (Supplier)  

จํานวนผูขายหรือวัตถุดิบที่มีอยู ถามีผูขายนอยราย อํานาจตอรองของผูขายจะสูง   

และระดับการรวมตัวกันของผูขายวัตถุดิบ ถาผูขายรวมตัวกันได อํานาจการตอรองก็จะสูง 

3.4 อํานาจการตอรองของกลุมผูซ้ือหรือลูกคา 

 ปริมาณการซื้อ  ถาซื้อมาก ก็มีอํานาจการตอรองสูง  และขอมูลตางๆที่ลูกคาไดรั บ

เก่ียวกับสินคาและผูขาย ถาลูกคามีขอมูลมาก ก็ตอรองไดมาก รวมถงึความจงรักภักดีตอย่ีหอ  

3.5 แรงผลักดันซ่ึงเกิดจากสินคาอ่ืนๆซ่ึงสามารถใชทดแทนได 

ระดับการทดแทน เปนการทดแทนไดมาก หรือทดแทนไดนอยแคไหน เช น

เครื่องปรับอากาศกับพัดลม หรอื ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคาปจจุบัน 

ไปสูการใชสินคาทดแทน และ ระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติใชงานของสินคาทดแทน  
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4. ทฤษฎกีารวเิคราะห SWOT

เปนวิธีการหรือเครื่องมือในการวิเคราะหองคกรเพ่ือการวางแผนในการกําหนดกลยุทธ

ขององคกรที่สวนใหญใชในองคกรภาคธุรกิจ เปนที่รูจักและใชกันอยางแพรหลายในกิจการและ

ลักษณะงานตาง ๆ  รวมทั้งองคกรในภาครัฐดวย     

  

SWOT

จุดแข็ง 

 เปนคํายอมาจากคําวา  Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats โดย 

(S – Strengths

จดุออน2

) เปนการวิเคราะหเพ่ือพัฒนาประเด็นที่เปนจุดแข็ง หรือจุดเดน

ภายในองคกร  มองวามีจุดเดนที่ทําใหองคกรนํามาใชเปนประโยชน  ในการทํางานเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค 

 (W – Weaknesses)

โอกาส  

 เปนการวิเคราะหคนหาประเด็นที่เปนจุดออน หรือที่เปน

ปญหาภายในองคกร ที่องคกรมองวาเปนจุดดอยไมสามารถนํามาใชเปนประโยชนในการทํางาน

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค 

(O – Opportunities)

อุปสรรค 

 เปนการวิเคราะหเพ่ือคนหาประเด็นที่เปนประโยชน  มี

โอกาสที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตจากภายนอกองคกร  ที่เอ้ืออํานวยใหการทํางานขององคกรบรรลุ

วัตถุประสงค 

(T – Threats

 

) เปนการวิเคราะหเพ่ือคนหาประเด็นที่เปนขอจํากัด 

5.ทฤษฎี TOWS Matrix

สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท คือ 

 ใชในการวิเคราะหเพ่ือกําหนดยุทธศาสตรและกลยุทธนั้น  

1) กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม

ที่เปนจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณารวมกัน  เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธ

ศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรุก           

2) กลยุทธเชิงปองกัน  (ST Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิ ณ    

สภาพแวดลอมที่เปนจุดแข็งและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน  เพ่ือที่จะนํามา

กําหนดเปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงปองกัน  ทั้งนี้เนื่องจากองคการมีจุด

แข็ง ขณะเดียวกันองคการก็เจอกับสภาพแวดลอมที่เปนขอจํากัดจากภายนอกที่

องคการควบคุมไมได แตองคการสามารถใชจุดแข็งที่มีอยูในการปองกันขอจํากัด

ทีม่าจากภายนอกได 

3) กลยุทธเชิงแกไข  (WO Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมิน

สภาพแวดลอมที่เปนจุดออนและโอกาสมาพิจารณารวมกัน เพ่ือที่จะนํามากําหนด

เปนยุทธศาสตรหรือกลยุทธในเชิงแกไข  ทั้งนี้เนื่องจากองคการมีโอกาสที่จะนํา

แนวคิดหรือวิธีใหม ๆ มาใชในการแกไขจุดออนที่องคการมีอยูได  
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4) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) ไดมาจากการนําขอมูลการประเมินสภาพแวดลอม

ที่เปนจุดออนและขอจํากัดมาพิจารณารวมกัน  เพ่ือที่จะนํามากําหนดเปนยุทธ

ศาสตรหรือกลยุทธในเชิงรับ  ทั้งนี้เนื่องจากองคการเผชิญกับทั้งจุดออนและ

ขอจํากัดภายนอกที่องคการไมสามารถควบคุมได  

6.

ลักษณะที่สําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ  คือ การจัดการเชิงกลยุทธเปนเครื่องมือ

ของนักบริหารในการบริหารงาน  เพ่ือตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่

เพ่ิมข้ึน  การบริหารเชิงกลยุทธจะเนนและใหความสําคัญตอการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ( Strategic 

decision making) ที่ไมเหมือนกับการตัดสินใจในลักษณะอ่ืน ๆ  เพราะการบริหารเชิงกลยุทธจะ

เก่ียวของกับอนาคตในระยะยาวขององคการทั้งหมด  ซึ่งมีลักษณะดังนี้ คือ  

การจัดการเชงิกลยทุธ (Strategic Management) 

1. เปนกระบวนการของการบริหารองคการโดยรวม 

2. เปนการบริหารที่เนนการสรางกลยุทธ เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกับองคการ

ในระยะยาว 

3. เปนการตัดสินใจที่อาศัยชั้นเชิง  ไมมีวิธีการที่สําเร็จรูป  

4. ตองอาศัยความรวมมือ  พันธะผูกพัน (Commitment) และทรพัยากรในองคการ  

5. มีทิศทางที่ชัดเจนตอทางเลือกตาง ๆ และแสดงใหทุกคนในองคการเขาใจตรงกัน  

 

การจัดการเชงิกลยทุธ ( Strategic Management) โดยทั่วไป หมายถึงการกําหนดวิสัยทัศน 

(Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค (Objective) เปาหมาย (Goal) ขององคการในระยะสั้น

และระยะยาว จากนั้นจึงวางแผนทํากิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหองคการสามารถดําเนินงานตามพันธ

กิจ  อันนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว  

นอกจากนี้เนื่องจากสภาพแวดลอมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  ซึ่งอาจ

กอใหเกิดโอกาส  หรืออุปสรรคแกองคการได  องคการจึงจําเปนตองพิจารณาสภาพแวดลอม

ภายในขององคการ  เพ่ือหาจุดแข็งหรือจุดออนในการที่จะสามารถหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคหรือใช

ประโยชนจากโอกาสที่มีอยูนั้นได  ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธจึงเปนการบริหารโดยคํานึงถึง  

ลักษณะการดําเนินงานขององคการ  ลักษณะธุรกิจในอนาคต  สภาพแวดลอม  การจัดสรร

ทรพัยากร และการปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค  

กลยุทธหรือวิธีการที่ทําใหความมุงหมายขององคกรบรรลุผล  แบงออกเปน 3 ระดับ 

ไดแก กลยุทธระดับองคกร ( Corporate-level Strategy) กลยุทธระดับธุรกิจ ( Business-level 

Strategy) และกลยุทธระดับหนาที่ ( Functional Strategy) โดยที่กลยุทธระดับธุรกิจตอง

ตอบสนองกลยุทธระดับองคกร และกลยุทธระดับหนาที่ตองตอบสนองทั้งกลยุทธระดับองคกร

และระดับธุรกิจ 
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กลยุทธระดับองคกร เปนกลยุทธที่กําหนดทิศทางขององคกร ซึ่งเปนทางเลือกตางๆ ที่ใชใน

การตอบสนองวัตถุประสงคเชิงกลยุทธขององคกร กลยุทธระดับองคกร  ประกอบดวยกลยุทธ

หลัก 4 กลยุทธคือ กลยุทธเติบโต (Growth Strategy) กลยุทธคงที่ (Stabilization Strategy) กล

ยุทธถดถอย (Investment Reduction Strategy) และกลยุทธฟนฟู (Turnaround Strategy) 

กลยุทธเติบโต

กลยุทธใหญๆ 3 ประเภทคือ Intensive Growth, Integrative Growth และ Diversification  

 คือกลยุทธในการเพ่ิมสวนแบงตลาดและยอดขาย แบงเปน 

Growth โดยมีรายละเอียดดังนี ้

1. Intensive Growth คือกลยุทธที่มุงเนนการเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑเดิม ซึ่งสามารถ

กระทําไดดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

1.1 Market Penetration คือการเพ่ิมสวนแบงตลาดของผลิตภัณฑเดิมในตลาดเดิมดวย

วิธีการทางการตลาด เชน การเพ่ิมจํานวนพนักงานขาย การเพ่ิมกิจกรรมดาน

โฆษณา การเพ่ิมการสงเสริมการขาย เปนตน  

1.2 Market Development คือการขยายตลาดของสินคาเดิมในพ้ืนที่ใหม เชน การที่

ธุรกิจที่มีการเฉพาะแคภายในประเทศ และภาหลังไดมีการขยายตัวไปในลงทุนใน

ตางประเทศ เปนตน 

1.3 Product Development คือการเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑเดิมดวยวิธีการปรับปรุง

คุณสมบัติของ สินคา หรือบริการ  และเปนการเพ่ิม Value ใหกับ Product ของเรา

ดวย 

2. Integrative Growth คือ กลยุทธการขยายธุรกิจดวยการซื้อหรือควบรวมธุรกิจกับซัพ

พลายเออร คูแขงหรือผูจัดจําหนาย ( Distributor) นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการขยาย

ธุรกิจเพ่ือแขงกับธุรกิจของซัพพลายเออรและผูจัดจําหนาย วัตถุประสงคของการทํา 

Integrative Growth คือการทาํใหองคกรมอํีานาจทางการตลาด อํานาจในการควบคุม

วัตถุดิบ หรือชองทางการจัดจําหนายเพ่ิมข้ึน สามารถกระทําไดดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

2.1 Forward Integration คือการซื้อกิจการของผูจัดจําหนาย และทําหนาที่เปนผู

จําหนาย หรือใหบริการเอง เปนการเพ่ิมโอกาสในการทําธุรกิจ เพ่ือสรางรายได

ใหกับธุรกิจของตนเอง 

2.2 Backward Integration คือการซื้อกิจการของซัพพลายเออร เปนกลยุทธการรวมตัว

ไปขางหลัง เพ่ือควบคุมในสวนของ Supplier ก็จะสามารถควบคุมในสวนของตนทุน 

และวัตถุดิบที่จะใชในการผลิตสินคาหรือบริการได  
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2.3 Horizontal Integration คือการซื้อกิจการของคูแขงที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตัว

เชน การที่เมเจอรซื้อกิจการของอีจีวีซึ่งเปนคูแขง เปนตน 

 

3. Diversification Growth คือกลยุทธการขยายธุรกิจไปสูธุรกิจใหมที่เก่ียวของกั บ

ผลิตภัณฑชนิดใหม โดยกลยุทธ Diversification Growth สามารถกระทาํได 3 วิธี เชน 

3.1 Concentric Diversification คือการทําธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑชนิดใหมที่อาศัย  

      เทคโนโลยีหรือองคความรูของผลิตภัณฑชนิดเดิม หรอือาจจะใชเทคโนโลยีการผลิต   

     และชองทางการจัดจําหนายของผลิตภัณฑเหมือนกัน เปนการเพ่ิมโอกาสในการ   

     เพ่ิมรายไดใหกับธุรกิจได 

1.2 Horizontal Diversification คือการทําธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑชนิดใหมที่มุ ง

จําหนายใหแกลูกคากลุมเดิมของตน  เชน การที่ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน ใหบริการ

เคานเตอรเซอรวิสในรานสะดวกซื้อของตน เปนตน  โดยเปนการเพ่ิมโอกาสในการ

จัดจําหนายใหเพ่ิมมากข้ึน 

1.3 Conglomerate Diversification คือการทําธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑชนิดใหมที่ไมมี

ความเก่ียวของกับผลิตภัณฑชนิดเดิมของตน  

กลยุทธคงที่

ธุรกิจเพียงเล็กนอย เหตุผลที่บางองคกรเลือกใชกลยุทธคงที่ เชน องคกรขาดศักยภาพในการ

เตบิโต สภาพแวดลอมภายนอก ( External Environment) ไมเอ้ืออํานวยตอการดําเนินกลยุทธ

เติบโต หรือผูบริหารหรือเจาของกิจการขาดแรงจูงใจในการขยายกิจการ เนื่องจากมีความพอใจ

ในสถานะที่เปนอยูของกิจการ เปนตน อยางไรก็ตาม การดําเนินกลยุทธคงที่เปนเวลานานเปน

สิ่งที่อันตราย เพราะจะทําใหความสามารถในการแขงขันขององคกรในระยะยาวลดลงได  โดย

อาจจะเกิดข้ึนกับองคกรที่มีการบริหารงานเปนครอบรัว โดยมีผูบริหารเปนคนรุนกอน มีความ

พอใจกับสถานะทางธุรกิจของตนเองอยูแลว ไมตองการลงทุน หรือนําเทคโนโลยีอะไรมาใชมาก 

ซึ่งถาปลอยใหสถานการณเปนอยางนี้ อาจจะสงผลถึงการดําเนินธุรกิจในระยะยาวก็ได 

 คือกลยุทธที่มุงรักษาสถานะเดิมของธุรกิจไวหรือการขยายขนาดของ 
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กลยุทธถดถอย

1. Retrenchment คือการขายสินทรัพยบางสวนขององคกรเพ่ือนําเงินสดที่ไดไปใชใน

การดําเนินกิจการ  

 คือกลยุทธที่มุงลดขนาดหรือการลงทุนของธุรกิจ เพ่ือแกปญหาที่องคกรกําลัง

เผชิญ สามารถกระทําได ดังนี้ 

2. Divestiture คือการขายกิจการบางกิจการขององคกรที่ประกอบธุรกิจหลายอยาง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจการที่ไมสามารถแขงขันกับผูอ่ืนได เพ่ือนําเงินมาใชในการ

ดําเนินธุรกิจ ตัวอยางเชน แกรมมี่ขายธุรกิจบะหมี่ก่ึงสําเร็จรูปโฟรมีใหแก 

กลุมสหพัฒนพิบูลย เปนตน  

3. Liquidation คือการเลิกกิจการทั้งหมดขององคกร เมื่อองคกรประสบกับปญหาที่ ไม

สามารถแกไขดวยวิธีตางๆ ไดแลว 

กลยุทธฟนฟู

1. Contraction เปนข้ันตอนแรกที่ตองนํามาใช เพ่ือบรรเทาปญหาที่เกิดข้ึนกับองคกร  

ดวยการลดคาใชจายและขนาดของหนวยงานในองคกร เชน การเลิกจางพนักงาน

บางสวน เปนตน 

 คือ กลยุทธที่มุงเนนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เหมาะสําหรับ

การแกปญหาที่ยังไมรุนแรงถึงข้ันวิกฤติ ประกอบดวย 2 ข้ันตอน ไดแก 

2. Consolidation เปนข้ันตอนตอมา ที่มุงเปลี่ยนแปลงองคกรใหเปนองคกรใหมที่มี

ระบบงานกะทัดรัดและประหยัด (New-leaner Corporation) เพ่ือใหสามารถกลับไป

ดําเนินกลยุทธเติบโตได เชน การปรับปรุงหนวยงานตางๆ จนทําใหคาใชจายที่ไม

จําเปนลดลงและทําใหทุกหนาที่ขององคกรดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

กลยุทธระดับธุรกิจ  คือ  กลยุทธที่มุงสรางความไดเปรียบเชิงแขงขัน ( Competitive 

Advantage) ใหกับสินคาและบริการขององคกร กลยุทธระดับธุรกิจสามารถแบงเปน 

1. กลยุทธการแขงขัน (Competitive Strategy) ซึ่งเปนวิธีการในการแขงขันกับสินคา

และบริการของคูแขง กลยุทธการแขงขันประกอบดวยกลยุทธ Cost Leadership ซึ่ง

เปนการแขงขันดวยราคาของผลิตภัณฑในตลาดใหญ กลยุทธ Differentiation ซึ่ง

เปนการแขงขันดวยความแตกตางของผลิตภัณฑในตลาดใหญ กลยุทธ Cost 

Focus ซึ่งเปนการแขงขันดวยราคาของผลิตภัณฑในตลาดเล็ก และกลยุทธ 

Differentiation Focus ซึ่งเปนการแขงขันดวยความแตกตางของผลิตภัณฑในตลาด

เล็ก 
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2. กลยุทธการรวมมือ ( Cooperative Strategy) ซึ่งเปนการรวมมือกับคูแขงในดาน

ตางๆเพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบเชิงแขงขันใหแกสินคาและบรกิารขององคกร 

กลยุทธระดับหนาท่ี คือ วิธีการตางๆ ที่หนวยงานขององคกรไมวาจะเปนหนวยงาน

ดานการตลาด การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย การวิจัยและพัฒนา การเงิน เปนตน ใชใน

การทําหนาที่ของตนเพ่ือตอบสนองกลยุทธระดับองคกรและระดับธุรกิจ เชน การใชเครื่องมือ 4P 

(Product, Price, Place และ Promotion) และ STP (Segmentation, Targeting และ 

Positioning) ของหนวยงานดานการตลาด เปนตน  

8. งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 นาย อาทิตย ทองดีเลิศ (2552) ไดทําการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ และกลยุทธการ

บริการลูกคาสัมพันธของลูกคาประเภทรายเดือน บริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด 

(มหาชน) เนื่องดวยเปนธุรกิจที่มีการแขงขันกันสูง และใชเงินลงทุนสูง ดังนั้นจําเปนที่ธุรกิจตอง

มีการศึกษาถึงปญหาและแนวทางเพ่ือกําหนดกลยุทธในการดําเนินงานตามกรบวนการจัดการ

เชิงกลยุทธ ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาโดยเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ รวมถึง

สถานการณและแนวโนมทางการตลาดในอนาคต เพ่ือใชเปนขอมูล และนํามาหาแนวทางในการ

กําหนดกลยุทธตอไป 

แนวทางในการกําหนดกลยุทธ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน คือ  

กลยุทธระดับองคกร เนนกลยุทธเติบโต เนื่องจากบริษัทไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนในองคกร 

พบวายังมีโอกาสในการเติบโตของธุรกิจโทรคมนาคมไรสายอีกมาก  AIS ไมไดใหบริการเฉพาะ 

Voice แตมีบริการ Non Voice เชน SMS MMS GPRS โดยเฉพาะการรับสงขอมูล และ Mobile 

Internet ที่มีแนวโนมสูงข้ึนอยางรวดเร็ว ทําใหธุรกิจมีโอกาสที่จะเติบโตและขยายออกไปไดอีก

มาก 

กลยุทธระดับธุรกิจ เนน Mix Strategies ไดแก การมุงเนนและสรางความแตกตางใหเกิดข้ึน 

โดยมีแนวคิดที่จะพัฒนาธุรกิจในระยะยาวใหเปนผูใหบริการโทรคมนาคมแบบครบวงจร ซึ่ง

ครอบคลุมบริการในรูปแบบตางๆที่หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตองการที่หลากหลายและ

สงมอบบริการที่ดีเลิศดวย 

กลยุทธระดับหนาที่ เนนการใชเครื่องมือ และกลยุทธทางการตลาด คือ 7 P’s และการบรหิาร

ลูกคาสัมพันธ CRM การสรางประสบการณที่ดี CEM โดยใหความสําคัญและมองลูกคาเปน

ศูนยกลาง รวมทั้งมีสิทธิพิเศษเพ่ือตอบสนองความตองการ และการดําเนินชีวิตของแตละคน

ดวย ซึ่งทําใหบริษัทมีฐานลูกคาที่มั่นคง และกอใหเกิดรายไดสูงสุดดวย 



 

 

 

บทท่ี 3 

ระเบียบวธิกีารศกึษา และผลการศกึษา 

1. แนวทางการศกึษา 

การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง “การศกึษาปญหาและแนวทางในการกําหนดกลยุทธเพ่ือ

เพ่ิมยอดขายในสวนงานลูกคาองคกรของธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภายในประเทศ กรณีศึกษา 

บริษัท แอดวานซอินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน)” ซึ่งไดรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

ไดจากการสัมภาษณผูใชบริการ และผูที่ไมไดใชบริการในเครือขาย AIS โดยมีประเด็นทางการ

สมัภาษณทางดานของปจจัยในการเลือกใชสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการ และ

สรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการสูงสุด และขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) โดยอาศัย

แหลงขอมูลจากหนวยงานที่ดูแลลูกคาองคกรของบริษัท AIS เพ่ือวิเคราะหยอดขายในแตละป

ตั้งแตป ค.ศ. 2007 2008 และ 2009 เพ่ือดูแนวโนมของยอดขายวามีอัตราการเติบโตอยางไร 

สัมพันธกับอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมหรือไม และขอมูลการสํารวจความพึง

พอใจในบริการดานตางๆ ของ AIS โดยบริษัท  The Nielsen Company ( Thailand) Limited 

เพ่ือวิเคราะหหาจุดออน และจุดแข็งขององคกร โดยใชเครื่องมือ ทางการตลาด ไดแก  การ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกดวย  PEST Analysis เพ่ือวิเคราะหปจจัยตางๆ ภายนอกที่

สงผลถึงการดําเนินงานขององคกร การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคูแขงในอุตสาหกรรม

เดียวกันดวย Benchmarking วิเคราะหการแขงขันภายในอุตสาหกรรมดวยแบบจําลอง 5 ปจจยั 

(Five Forces Model) การวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยใช SWOT 

Analysis และการวิเคราะหกลยุทธดวย TOWS Matrix เพ่ือหากลยุทธที่เหมาะสมที่สุด จากนั้น

จึงนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหประมวลผล 
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2. การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปศึกษา และกําหนดกลยุทธเพ่ือ เพ่ิมยอดขายในสวนงาน

ลูกคาองคกรของธุรกิจโทรคมนาคมไรสายภายในประเทศนั้น สามารถแบงออกไดเปน 3  สวน 

ดังนี้ 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณผูที่ใชสินคาหรือบริการของAIS โดยเปน

ลูกคานิติบุคคล หรือลูกคาองคกร และผูที่ไมไดใชบริการของ AIS   

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จาก หนวยงานที่ดูแลฐานขอมูลในสวนงานลูกคาองคกร

ของบรษิทั AIS และขอมูลการสํารวจความพึงพอใจในบริการดานตางๆ ของ AIS โดยการ

สํารวจของบริษัท The Nielsen Company (Thailand) Limited ซึ่งเปนบริษัทที่ทาง AIS ได

มอบหมายใหทําการวิจัยและสํารวจความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคา หรือบริการ และปจจัย

ที่ลูกคาใหความสําคัญในการเลือกรับบริการ รวมทั้งขอมูลที่เก่ียวของมาศึกษา ทําการวิเคราะห

ภาพรวมของธุรกิจ และปญหาที่เกิดข้ึน 

สวนที่ 3

 

 เปนการวิเคราะหจากแนวคิดทฤษฎี และเครื่องมือตาง ๆ ในการศึกษาสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะเปนการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ  อุปสรรค  (SWOT 

Analysis) ในการทํางานขององคกร การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับคูแขงในอุตสาหกรรม

เดียวกัน การวิเคราะหสภาวะการแขงขัน ( Five Force Model) จากนั้นนําเครื่องมือ TOWS 

Matrix มาใชในการกําหนดกลยุทธและแนวทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

สวนที่ 1 การวเิคราะหขอมูลปฐมภมูจิากบทสมัภาษณกลุมลูกคาองคกร 

 ผูศึกษาไดทําการสัมภาษณผูที่ใชสินคา และบริการของ AIS และผูที่ไมไดใชบริการของ 

AIS โดยแบงการสัมภาษณ ออกเปนกลุม กลุมที่มีการใชบริการของ AIS 3 บริษัท และกลุมที่

ไมไดมีการใชบริการของ AIS อีก 2 บริษัท รวมเปน 5 บริษัท เพ่ือที่จะไดขอมูลเชิงลึก และใช

ประกอบการกําหนดกลยุทธ ดวยประเด็นสําคัญดังนี้  

1. ปจจัยใดบางที่เปนปจจัยสําคัญการเลือกใชสินคา และบริการ 

2. มีความคิดเห็นอยางไรบางกับปจจัยตางๆ เหลานี ้

2.1 ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

2.2 การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร  

2.3 ประเภทของโปรโมชั่น  

2.4 การบริการทางดานเทคนิค  

2.5 พนักงานขาย   

2.6 การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ 

2.7 ใบชําระคาใชบริการ และการชําระเงิน (Bill & Payment)  

2.8 ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  

2.9 บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

2.10 กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 
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1. ปจจัยใดบางที่เปนปจจัยสําคัญการเลือกใชสินคา และบริการ 

สรปุผลการสมัภาษณ  

สําหรับผูที่ใชบริการทั้งในดานของโปรดมชั่นคาโทร และสินคาและบริการอ่ืนๆ  ปจจัย

ตนๆที่ลูกคาไดใหความสําคัญ คือ เรื่องคุณภาพของเครือขาย และเรื่องราคาโปรโมชั่นที่ตองมี

ความคุมคา นอกจากนี้สินคา หรือบริการนั้นๆ ตองตอบสนองความตองการของลูกคาดวย 

2. ความคิดเห็นอยางไรบางกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี 

2.1 
เปนปจจัยที่ลูกคาใหความสําคัญ เนื่องจากในการใชงานโทรศัพท อาจจะตองมีการงาน

ในตางจังหวัด หรือในบางพ้ืนที่ๆ ตองอาศัยเครือขายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ ฉะนั้นคุณภาพของ

เครือขาย และสัญญาณ เปนปจจัยที่ตองใหความสําคัญ และพัฒนาเพ่ือใหไดคุณภาพเครือขายที่

ดีที่สุด และครอบคลุมทุกพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการใชงานของกลุมลูกคาทุกกลุม 

ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

2.2 
การเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา หรือบริการที่ลูกคาใชบริการอยูแลว เปนการเพ่ิมความพึง

พอใจในการใชสินคา หรือ บริการ เชน การเพ่ิมเวอรชั่นใหม (Upgrade Version) ใหสําหรับบาง 

สินคา หรือ จะเปนการเพ่ิมคุณสมบัติของสินคา หรือบริการ เพ่ือใหลูกคาสามารถใชงานสินคา 

หรือบริการไดอยางงายดาย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน สําหรับลูกคาที่มีการใชงานอยูแลว ก็

เปนการรักษาฐานลูกคา เพ่ือใหยังคงใชสินคา หรือ บริการของเราอยู แตสําหรับลูกคาใหม ก็จะ

เห็นคุณคาในตัวของสินคาดังกลาว ของเรามากข้ึน กระตุนการรับบริการของเราใหงายข้ึน ขอ

ยกตัวอยางบริการ Smartmessaging ซึ่งกอนหนานี้มีการใชเวอรชั่นแบบเกา ซึ่งไมสามารถ

สือ่สารแบบ 2 ทางหรือ 2 Ways ได เปนบริการที่สงSMS หากลุมลูกคาที่มีขอมูลเบอรโทรศัพท

ลูกคาอยูแลว ผานหนา Web Site เปนการสื่อสารทางเดียว แตพอมีเวอรชั่นใหมออกมา เวอรชั่น 

ใหมตัวนี้ สามารถใหบริการเปนแบบ 2 ทาง ได คือ เมื่อมีการสง SMS ไปแลว ผูรับสามารถสง 

SMS ยอนกลับมาได และการที่มีคุณลักษณะดังกลาวนี้ ทําใหทางองคกรที่รับบริการไป สามารถ

ใชประโยชนจากการสงไดมากข้ึน เชน การโหวต เพ่ือชิงรางวัล การสุมจับรางวัลผูโชคดีเปนตน 

ชวยในเรื่องการทําการตลาดใหกับองคกรดวย โดยทาง AIS ก็จะมีการเพ่ิมเวอรชั่นใหทันสมัย

มากข้ึน กับลูกคาโดยอัตโนมัติ ทางลูกคารับรูถึงความใสใจ และดูแลลูกคาหลังจากการขายที่ดี

ดวย 

การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร  
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2.3 
ลูกคาสวนใหญ ตองการโปรโมชั่นที่ตอบสนองความตองการ ซึ่งในแตละองคกรก็มี

พฤติกรรมการใชงานโทรศัพทที่แตกตางกัน เชน ยกตัวอยางเชนบริษัทติดตามหนี้สิน ตองการมี

การใชงานโทรศัพทเปนจํานวนมาก จึงตองการโปรโมชั่นที่ราคาถูก และครอบคลุมเวลาในการ

ใชงานโทรศัพท สวนในบางองคกร มีการใชงาน คือ มีการโทรหากันบอยภายในองคกร จึง

ตองการโปรโมชั่นที่โทรฟรีในองคกร เปนตน แตสิ่งที่ลูกคาใหความสําคัญรองลงมาจากลักษณะ

ของโปรโมชั่นแลว ราคาก็เปนเรื่องที่สําคัญที่ลูกคาคํานึงถึง ฉะนั้นราคาของโปรโมชั่นก็ตองมี

ความคุมคา และไมแพงจนเกินไปดวย 

ประเภทของ Promotion  

2.4 
สําหรับลูกคาที่มีตองการใชบริการทางดานสินคาหรือบริการ ที่มีความซับซอน ก็

ตองการการดูแลเปนพิเศษ ในเรื่องของเทคนิคการติดตั้ง รวมทั้งบริการหลังการขาย เพราะ

เนื่องจากบางบริการที่ AIS บริการใหกับลูกคา อาจจะเปนบริการที่มีความเฉพาะของเทคนิค 

ตองอาศัยทีมงานที่มีความรู ความสามารถเฉพาะดาน เชน การติดตั้งระบบ Blackberry BES 

ซึ่งในการนําเสนอตองไดรับการแนะนําจากวิศวกรที่มีความเข่ียวชาญเฉพาะดาน มาให

คําแนะนําในเรื่องของเทคนิคตางๆ และรายละเอียดในเรื่องของระบบ Software และเมื่อมีการ

ติดตั้งแลว ทางวิศวกรตองมีการมาฝกอบรม ใหกับ เจาหนาที่สารสนเทศขององคกรนั้นๆ ดวย 

ฉะนั้น การบริการทางดานเทคนิคก็เปสิ่งที่ลูกคาใหความสนใจ และถือเปนการบริการหลังการ

ขาย ทีท่าง AIS ควรตองมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาใหการบริการดวย  

การบริการทางดานเทคนิค  

2.5 
พนักงานขาย ก็ถือเปนปจจัยที่สําคัญเชนเดียวกัน เนื่องจากการลูกคาองคกร  AIS จะมี

พนักงานขายที่ดูแลในแตละบริษัท เพ่ือใหลูกคามีความสะดวกในการติดตอ และชวยแกปญหา

ใหลูกคาอยางรวดเร็ว ฉะนั้นทางลูกคา จึงเกิดความคาดหวังตอพนักงานในการที่จะเสนอสินคา 

หรือบริการที่สามารถชวยในกรเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลไดอยางแทจริง ฉะนั้น

พนักงานขายที่ดี ควรที่จะใหคําแนะนํา และเสนอสินคา หรือบริการที่ตรงกับการใชงานของ

ลูกคา เพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานดวย หรือแมแตขณะที่ลูกคาเกิดปญหาข้ึน ก็

สามารถใหคําแนะนํา หรือประสานงานในการแกปญหาไดอยางรวดเร็วอีกดวย ภายใต

บุคลิกภาพที่พรอมในการบริการดวยความเต็มใจ และยินดีในการใหบริการอีกดวย 

พนักงานขาย   
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2.6 
ความคาดหวังของลูกคาในการรับบริการ คือ ความรวดเร็วทั้งในการสั่งสินคา หรือ การ

รับอุปกรณตางๆ เนื่องจาก ลูกคาเปนลูกคาองคกร ฉะนั้นความสะดวก และรวดเร็ว ถือเปนสิ่ง

สําคัญที่ตองคํานึง กระบวนการตางๆ ที่งาย และไมซับซอน จะทําใหลูกคารูสึกถึงความสะดวก 

และรวดเร็ว สงผลถึงการใชบริการที่ตอเนื่อง 

การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ  

2.7 
ใบแจงคาบริการ และการชําระคาบริการ สําหรับลูกคาแลว สิ่งที่สําคัญมาก สําหรับใบ

แจงคาบริการ คือ ความถูกตองของคาใชบริการ เพราะถาเกิดความผิดพลาดที่เกิดจากการคิด

คาบริการแลว จะทําใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ไมดี และจะขาดความไวใจ และย่ิงไปกวานั้นถาเปน

ปญหาที่เกิดข้ึนซ้ําๆ แนนอนวาลูกคาจะเกิดความรูสึกที่ไมดี และอาจจะสงผลถึงการยกเลิก

บริการก็ได ฉะนั้นสิ่งสําคัญ คือ ความถูกตองของใบแจงคาบริการ และอีกประการหนึ่ง คือ 

ชองทางในการชําระคาบริการ ควรมีชองทางที่หลากหลาย งายตอการไปชําระคาบริการดวย 

ใบชําระคาใชบริการ และการชําระคาใชบริการ (Bill & Payment)  

 

2.8 
ลูกคาเกิดความคาดหวังวาทาง AIS ตองมีการสื่อสารขอมูลตางๆ ที่รวดเร็วและถูกตอง 

โดยชองทางตางๆ ไมวาจะเปนจากพนักงานขาย หรือการแจงการ Update โปรโมชั่น ผานทาง

สื่อตางๆ อีกดวย เพ่ือความรูสึกที่เปนคนพิเศษ และทันสมัยทั้งกับเทคโนโลยี และโปรโมชั่น

ตางๆ เพ่ือเลือกสิ่งที่ดี และเหมาะสมกับองคกรมากที่สุด 

ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  

 

2.9 
ลูกคาองคกรตองการเปนคนที่พิเศษ และตองการสิทธิพิเศษตางๆ เหนือการใชบริการ

แบบบุคคลธรรมดา เนื่องจากมองวาจํานวนการเปดเบอรที่มาก และการใชบริการที่สรางรายได

ใหกับ AIS เปนจํานวนมาก จึงคาดหวังตอสิทธิพิเศษตางๆ ไมวาจะเปน สิทธ Serenade หรือ

สิทธิพิเศษอ่ืนๆ เพ่ือความแตกตาง และสรางความเปนลูกคาคนพิเศษอีกดวย 

กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 
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2.10 
บริการ Call Center สําหรับลูกคาองคกร 1149 เปนอีกชองทางหนึ่งที่ลูกคาตองการให

เปนชองทางของการดูแลลูกคา ทั้งอาจจะชวยแกปญหาตางๆใหกับลูกคาดวย สิ่งที่ตองการจาก 

Call Center คือ ความรวดเร็วในการใหบริการ และการใหบริการที่เต็มใจดวยน้ําเสียงที่สุภาพ 

และการบริการที่เปนมิตร พรอมกับมีความรู ความสามารถในการใหคําแนะนําสําหรับลูกคาได

อยางถูกตอง 

สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ จากงานเอกสาร และขอมูลที่เก่ียวของ 

บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

จากการวิจัยของบริษัท  The Nielsen Company (Thailand) Limited ที่ไดสํารวจความ

พึงพอใจ และปจจัยที่สงผลถึงการเลือกใชสินคา หรือบริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไร

สายในประเทศไทย ไดสรุปปจจัยตางๆ ทั้ง 10 ดานดังที่กลาวมาแลว ดวยตัวชี้วัด EQ Index 

เมื่อมีการเปรียบเทียบกับคูแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ซึ่งบางปจจัยมีคา Index ที่นอย

กวาคูแขงขัน จึงทําใหทาง AIS ไดเห็นจุดที่ตองมีการปรับเปลี่ยน และพัฒนา เพ่ือสรางความ

ไดเปรียบทางการแขงขันตอไปดังดูจากแผนภาพ 3.1  

 

แผนภาพ 3.1: การเปรียบเทียบปจจัยตางๆ ดวยตัวชี้วัด Eq Index เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง

ขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไรสายในประเทศไทย 

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 
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จากปจจัยตางๆ 10 ดานที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชสินคา หรือบริการนั้น ไดมี

การจัดลําดับความสําคัญ เพ่ือจะไดทราบวาปจจัยใดที่ควรไดรับการปรับปรุงอยางเรงดวน 

เนื่องจากมีความสําคัญตอลูกคามากที่สุด ซึ่งดูไดจาก แผนภาพ 3.1  

 

แผนภาพ 3.1: การใหน้ําหนักความสําคัญของปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ และการใชบริการ               

ของลูกคา 

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 
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 จากผลการวิเคราะหขอมูล ของ บริษัท The Nielsen Company (Thailand) Limited 

พบวา ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในสินคา และบริการไดแก 

สรุปขอมูลที่ไดจากแหลงทุติยภูมิ 

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย คือ 

1.1 คุณภาพของเครือขาย ซึ่งเมื่อมีการใชงานตองสามารถใชงานได โดยไมติดขัด 

หรือไมเกิดสายหลุดระหวางคุย โทรหากันงายและสะดวก 

1.2 การที่เครือขายครอบคลุมทั่วประเทศ ไมวาจะใชบริการในสวนใดของประเทศ ก็

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร (โดยสอบถามจากบุคคลที่เคยใช

สินคา หรือ บริการ ของหนวยงานลูกคาองคกรอยูกอนแลว) คือ 

2.11 ความหลากหลายของสินคา และบริการที่มีการเพ่ิมคุณคามากย่ิงข้ึน 

2.12 โปรโมชั่นที่ดึงดูด 

2.13 สินคา หรือบริการตองตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

2.14 งายตอการใชงาน 

3 ประเภทของโปรโมชั่น คือ 

3.4 มีโปรโมชั่น ที่ดึงดูดลูกคาใหมาใชบริการ  

3.5 ปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น ใหมีความสอดคลองกับความตองการของลูกคา 

4 การบริการทางดานเทคนิค คือ 

4.4 สามารถใหความรู และแนะนํา การบริการตางๆ ตอลูกคาไดอยางมืออาชีพ 

4.5 สามารถออกแบบระบบ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของธุรกิจได 

4.6 สามารถแกปญหาไดอยางรวดเร็ว ดวยระยะเวลาที่หมาะสม 

5 พนักงานขาย คือ  

5.4 มคีวามสามารถในการแกไขปญหา และตดิตามปญหา 

5.5 มีความเขาใจในธุรกิจของลูกคา เพ่ือเสนอบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจ และ

เพ่ือประโยชนในการดําเนินธุรกิจดวย 

5.6 มีคุณลักษณะที่กระตือรือรนในการทํางาน และโนมนาวใหลูกคาใชสินคา

หรือบริการ 
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6 การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ คือ 

6.1 มีความงายตอการสั่งซื้อสินคา หรือบริการ 

6.2 มีการจัดสงที่ตรงเวลา 

6.3 การจัดสงที่ถูกตอง แมนยํา 

7 ใบชําระคาใชบริการ และการชําระคาใชบริการ  (ถามผูที่มีความรับผิดชอบตอการจาย

คาบริการ และใบแจงคาบริการ)  

7.1 การสรางความเขาใจในรายละเอียดของใบแจงคาบริการ 

7.2 ความถูกตองของใบแขงคาบริการ 

7.3 ความหลากหลายของชองทางการชาํระคาบรกิาร 

7.4 ความสามารถของพนักงานที่ใหบริการทางดานใบแจงคาบริการ และในสวนงานที่                    

     รับผิดชอบดูแลเรื่องการชําระเงินของลูกคา 

8 ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท คือ 

8.4 มีความชัดเจน และมีการใชภาษาที่เขาใจไดอยางงายสําหรับลูกคา 

8.5 ขอมูลตางๆ ที่สงมาใหลูกคาตองมุงเนนเพ่ือประโยชนตอองคกร 

8.6 ขอมูลที่ไดรับตองรวดเร็ว และทันสมัย  

9 กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 

9.1 ความหลากหลายของกิจกรรม 

9.2 กิจกรรมที่จัดข้ึนมาเพ่ือลูกคาองคกร ตองดึงดูด มีประโยชนตอลูกคาดวย 

9.3 เปนกิจกรรมที่สามารถกระทําไดอยางตอเนื่อง 

10 บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

10.4 พนักงานมีความสามารถในการใหคําแนะนํา และแกปญหาตางๆ ของลูกคาได    

  อยางถูกตอง และรวดเร็ว 

10.5 มีบุคลิกภาพ และน้ําเสียงที่สุภาพเรียบรอย พรอมที่จะเขาแกปญหาใหกับลูกคา 

จากปจจัยทั้ง 10 ประการ ปจจัยที่ลูกคาไดใหความสําคัญเปนอันดับตนๆ ไดแก 

ประสิทธิภาพของสัญญาณและครือขาย ประเภทของ โปรโมชั่น และเอกสารการชําระคาบริการ

และการชําระคาบริการ ปจจัยทั้ง 3 นี้ ลูกคาใหความสําคัญ และเปนปจจัยที่สงผลถึงความพึง

พอใจ และการเลือกใชสินคา และบริการของแตละเครือขาย  จึงเปนปจจัยที่ทาง AIS ไดนํามา

วิเคราะห และเปรียบเทียบกับคูแขงขัน (Benchmarking) 
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จากที่ไดนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจของลูกคา และใหคาดัชนีชี้วัด ไป

เทียบเทียบกับทางคูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบวาสวนที่ไดคะแนนต่ํากวาคูแขง คือ 

1. ใบชําระคาใชบริการ และการชําระคาใชบริการ  (Bill & Payment) จะมีคะแนนที่ต่ํา

กวาคูแขงขัน โดยในเรื่องของเอกสารการชําระหนี้ และชองทางการชําระคาบริการ 

จะตองเปนสิ่งที่ตองแกไข และปรับปรุง เพ่ือใหเอกสารการชําระคาบริการมี

รายละเอียดที่ลูกคาสามารถเขาใจไดงาย และมีชองทางการชําระเงินที่สะดวกมาก

ย่ิงข้ึน 

2. ประเภทของโปรโมชั่น เนื่องจากสภาวะการแขงขันของธุรกิจโทรคมนาคมใน

ปจจุบัน มีการแขงขันที่รุนแรง และมีการนําเอาวิธีการทางการตลาดมาใชในการ

โฆษณา เพ่ือใหลูกคาไดเลือกใชสินคา หรือ บริการของตนเอง มีการออกโปรโมชั่น

ที่หลากหลาย และเนนคาบริการที่ราคาประหยัดมากย่ิงข้ึน และสิ่งสําคัญที่สุดคือ 

โปรโมชั่นที่มีตองมีความสอดคลองกับความตองการ และชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ใหกับองคกรไดอยางแทจริง 
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สวนที ่3 การวเิคราะหจากแนวคดิทฤษฎ ีและเครื่องมือตาง ๆ ในการศกึษา 

1. การวเิคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (PEST Analysis) 

 เนื่องจากทางบริษัท AIS ไดทําธุรกิจที่เก่ียวกับระบบโทรคมนาคม ซึ่งเปนธุรกิจที่มี

ความสําคัญมากตอการพัฒนาประเทศ เปนการเชื่อมโยงการติดตอสื่อสารของผูคนในประเทศ 

และการสื่อสาร หรือโทรศัพทมือถือ ก็กลายเปนปจจัยที่ขาดได และธุรกิจนี้ก็ไดแพรขยายไปใน

กลุมคนทุกกลุม และมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็ว จํานวนผูใชบริการก็เพ่ิมมากข้ึนในแตละป 

แตอยางไรก็ตาม ปจจัยตางๆ ภายนอกที่บางครั้งไมสามารถควบคุมได ก็สงผลถึงธุรกิจ

โทรคมนาคมไรสายได ดังนั้นผูศึกษาจึงนําเอาเครื่องมือ PEST Analysis เพ่ือชวยในการ

วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร ในดานตางๆ รวมทัง้ตรวจสอบสภาพแวดลอมภายนอก

องคกร เพ่ือประเมินโอกาส (Opportunities) และขอจํากัดหรืออุปสรรค (Threats)     

1.1 การเมือง (Political Component = P)  

 เปนการวิเคราะหนโยบายและกฎเกณฑตางๆ ของภาครัฐ ที่อาจจะมีผลทั้งในเชิงบวก

และเชิงลบตอการดําเนินงานขององคกร เชน การจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการ

โทรศัพทเคลื่อนที่  IMT2000 หรือ 3G คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ  (กทช.) มี

นโยบายในการดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่ในชวง  1920 MHz –1965 MHz คูกับ 2110 MHz 

– 2155 MHz และ 2010 MHz – 2025 MHz เพ่ือนํามาใชในการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่

ระบบ 3G โดยไดดําเนินการวาจางที่ปรึกษาโครงการเพ่ือศึกษาและเสนอแนะหลักเกณฑและ

วิธีการจัดสรรคลื่นความถี่ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทย บริษัท AIS จึงมี

ความเสี่ยงในเรื่องความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ รวมถึง

ความไมแนนอนของอํานาจ กทช. วาจะมีอํานาจจัดสรรคลื่นความถี่และออกใบอนุญาต 3G ได

หรือไม ดังนั้นอาจจะสงผลใหการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับการประกอบกิจการ

โทรศัพทเคลื่อนที่ 3G ลาชา นอกเหนือจากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอท)ี ที่ไดรับการ

จัดสรรคลื่นความถี่ไปกอนหนาแลว  และกฎหมายวาดวยการใชและการเชื่อมตอโครงขาย

โทรคมนาคม (Interconnection Charge) 
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   1.2 เศรษฐกิจ (Economic Component = E) 

 เศรษฐกิจไทยประสบกับภาวะการชะลอตัวของการลงทุนมาตั้งแตป 2549 เนื่องมาจาก

ความไมสงบทางการเมืองของประเทศ ทําใหภาคธุรกิจขาดความเชื่อมั่นและชะลอการลงทุน 0 

ในปจจุบันการเขาถึงการใชบริการอินเตอรเนตความเร็วสูงคอนขางจะมีความสัมพันธ

กับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจดวย แตไมชัดเจนเทากับความสัมพันธของภาวะเศรษฐกิจกับ

การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งชัดเจนมากกวา อาจจะเกิดจากการที่ประชาชนทั่วไปยังไมเห็น

ความสําคัญของการใชอินเตอรเน็ตมากนัก แตแนวโนมในอนาคตมีการนําเอาอินเตอรเนตมาใช

อยางแพรหลายมากย่ิงข้ึน ก็ทําใหอินเตอรเนตกลายเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่นาจับตามอง และ

อาจจะเปนบริการหนึ่งที่เขามาแทนที่การติดตอสื่อสารผานทางโทรศัพทมือถือ 

สงผลกระทบในทุกอุตสาหกรรมทั้งการนําเขาและการสงออกของประเทศไทย ปญหาเ หลานี้ 

สงผลตอผูคนภายในประเทศกอใหเกิดการวางงาน การลงทุนลดลง การจับจายใชสอยลดลง  

และในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็เชนเดียวกัน เมื่อเศรษฐกิจตกต่ําก็สงผลกระทบโดยตรงตอ

การใชโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งมีอัตราที่ลดลง ทาํใหการเตบิโตของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ชะลอตวัตามไปดวย แมวาใน ปจจุบันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมถือวามีความสําคัญกับทุกภาค

สวน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย เชน อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

อุตสาหกรรมยานยนต และอุตสาหกรรมภาคอ่ืนๆ ที่ตองอาศัยโทรคมนาคมในการติดตอสื่อสาร

ในการดําเนินธุรกิจ เศรษฐกิจที่ดียอมสงผลตอการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมดวย 

ฉะนั้นจึงเปนปจจัยหนึ่งที่ตองใหความสําคัญ และอาจจะเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได 

เนื่องจากเปนปจจัยภายนอก และเปนวงจรของเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบทั่วทุกอุตสาหกรรมใน

ประเทศ แตสิ่งที่บริษัท สามารถทําได คือ การสรางความแข็งแกรงของสินคา และบริการ เพ่ือให

สินคา และบริการนี้ เปนปจจัยที่ผูคนในประเทศแสวงหา และตองการเพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร

ตอไป 

  1.3 สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural 

 เปนการวิเคราะหสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งเปนอีกปจจัยที่สงผลถึง

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม และการดําเนินงานขององคกร โดย พฤติกรรมของการใชโทรศัพท

ของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีความคาดหวังที่สูงตอสินคาและบริการและมีพฤติกรรมการ

ใชงานที่ซับซอนมากข้ึน ซึ่งเปนผลจากรูปแบบการใชชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจ

และสภาพแวดลอม เชน ความกาวหนาของระบบขนสงมวลชน , การขยายตัวของชุมชนเมือง, 

Component = S) 
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การขยายตัวทางพาณิชยกรรม รวมถึงการแขงขันในอุตสาหกรรม และการไดรับทางเลือกที่เพ่ิม

มากข้ึนจากการนําเสนอสินคาและบริการใหมๆ ของผูใหบริการและการกําหนดกฎเกณฑและ

ขอบังคับใหมจากภาครัฐบาลเพ่ือประโยชนของผูบริโภค เชน การ จะเปดใหบริการ Number 

Portability ในอนาคตอันใกลที่ใหลูกคาสามารถโอนยายไปสูผูใหบริการรายใหมโดยยังมีสิทธิ์ใน

การใชเลขหมายเดิมของตนเอง ซึ่งจะสงผลใหมีการแขงขันกันมากข้ึนระหวางผูใหบริการแตละ

รายทั้งในแงคุณภาพบริการและแผนการตลาดหรือโปรโมชั่นเพ่ือดึงดูดลูกคาไว  

บริษัท  AIS ในฐานะผูใหบริการอันดับ1 ซึ่งมีลูกคามากกวา 28 ลานคน มองการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมลูกคา เปนโอกาสทางธุรกิจที่นําเสนอสินคา และบริการที่มีนวัตกรรม

ใหมทั้งโปรแกรมคาโทร ( Innovative tariff) บริการเสริม (Service & Application) บริการหลัง

การขาย (Service Operation) และบริการที่ชวยอํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ใชชีวิตประจําวันของลูกคาเชน โมบายอินเตอรเน็ต เอ็มเปย เปนตน โดยมีปจจัยสนับสนุนจาก

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง ประสบการณที่ยาวนาน และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

โทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งในดานการวางแผนงาน การขยายโครงขายและแผนงานทางธุรกิจ ซึ่งเห็น

ไดจากเครือขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากกวาผูใหบริการรายอ่ืนรวมถึงกลยุทธที่บริหา ร

จัดการลูกคาตาม Life Cycle การดูแลลูกคาแบบเฉพาะกลุม (Customization) และการบรหิาร

ความสัมพันธกับลูกคาอยางตอเนื่อง (Customer Relation Management - CRM) นอกจากนี ้

บริษัทฯ ยังไดรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic partner) ซึ่งเปนบริษัทชั้นนําใน

หลากหลายภาคธุรกิจเพ่ือการหลอมรวมสินคาและบริการตอบสนองการใชงานที่ซับซอนข้ึนของ

ลูกคา โดยทางบริษัทจะเฝาติดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางใกลชิดเพ่ือประเมิน

สถานการณไดอยางแมนยําและสามารถวางกลยุทธที่เหมาะสมเพ่ือเปาหมายสูงสุดคือการ

เสริมสรางมูลคาใหแกผูถือหุน และสรางความพึงพอใจสูงสุดแกลูกคา 

  1.4  เทคโนโลยี (Technological Component = T) 

วิเคราะหสภาพการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีที่จะมีผลตอการดําเนินงาน เชน การผลิตคิดคน

เทคโนโลยีตางๆ ความรูและวิทยาการแขนงตางๆ การใชเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การ

แลกเปลี่ยนความรูระหวางองคกร ความกาวหนาในการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เก่ียวของ 

รวมถึงการเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิตและการใหบริการโดยทาง AIS ไดเล็งเห็น

ความสําคัญนี้ และพบวาการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญตอ

การแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม การที่ผูประกอบการไมสามารถปรับตัวไดทันตอ

เทคโนโลยีใหมๆ อาจสงผลตอขีดความสามาถในการแขงขันในระยะยาว สืบเนื่องจากความ

ตองการใชงานสื่อสารขอมูลผานโครงขายเพ่ิมสูงมากย่ิงข้ึน ทั้งในเรื่องของความเร็วและปริมาณ
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ในการรับ-สงขอมูล  โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีการนําเทคโนโลยี 3G เขามาใหบริการ จะทําให

อัตราการใชงานรับ-สงขอมูลเพ่ิมสูงข้ึนเปนอยางมาก ดังนั้นระบบสื่อสัญญาณที่ใชรองรับจะตอง

มีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ สามารถดําเนินขยายไดอยางรวดเร็วเพียงพอตามอัตราการใชงาน

รับ-สงขอมูลที่เพ่ิมสูงข้ึน และจะตองคุมคากับการลงทุนมากที่สุด บริษัทจึงไดทําการศึกษา

เทคโนโลยีใหมๆ เพ่ือนํามาใชกับโครงขายระบบสื่อสัญญาณ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และถา

ระบบเทคโนโลยี 3 G ถูกใชในประเทศไทย เคือขายใดที่สามารถรองรับการใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพที่สุด ก็จะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันมากที่สุดดวย ฉะนั้นทางบริษัทตองมี

การวางแผน การดําเนินการเพ่ือรองรับเทคโนโลยี 3G ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

ดวย 
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2.การวเิคราะห Five Force Model ขององคกร  

1. อุปสรรคกีดขวางการเขาสูอตุสาหกรรม (Threat of New Entrants) ไดแก 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมไรสายในประ เทศไทยนั้น มีขอจํากัดมากมาย และ 1

1

ยังคงอยู

ในชวงการเปลี่ยนจากตลาดแบบผูกขาด ( Monopoly) มาสูตลาดแขงขันสมบูรณ  (Perfect 

Competition) แมปจจุบันจะมีกฏหมายยกเลิกการผูกขาดในกิจการโทรคมนาคม มีการกํากับ

ดูแลกิจการโทรคมนาคมโดยองคกรอิสระปราศจากการแทรกแซงของรัฐที่มาจากภาคประชาชน 

จากรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน มีการเปดใหเสรีในทุกบริการแมแต อินเทอรเน็ตเกตเวย ก็ไดมี

การเปดใหผูประกอบการรายเล็กสามารถมีโอกาสเขาแขงขันได มีผูประกอบการมากข้ึนเกิดการ

แขงขันพัฒนาคุณภาพบริการ และราคา ผลประโยชนก็เกิดกับประชาชน ตามกลไกตลาด

แขงขันสมบูรณ 

โครงสรางการใหบริการโทรคมนาคมของประเทศไทย ก็ยังคงอยูภายใตผูถือหุนโดยรัฐ 

รัฐยังคงเปนเจาของอยูหรือเรียกไดวาผูใหบริการโทรคมนาคมที่สําคัญของประเทศยังคงเปน

อดีตรัฐวิสาหกิจผูกขาดโดยรัฐอยู แมแตผูใหบริการภาคเอกชนก็อยูภายใตสัญญารวมการงานฯ 

(Build-Transfer-Operate: BTO) ที่มีขอจํากัดและเงื่อนไขการแขงขันมากมาย 1โดย 1เงื่อนไขของ

สญัญารวมการงาน ( Build-Transfer-Operate: BTO) คือ อุปสรรคตอการแขงขันเสรีอยางเปน

ธรรม1 คือ  

2.

1. สัญญารวมการงานเปนสัญญาที่คูสัญญาตกลงรวมกันในการจัดหาและใหบริการ

โทรคมนาคม รวมทั้งยังไดรับการคุมครองจากกฏหมายหลายฉบับ แตเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไข

ของสัญญาในการใหบริการโทรศัพทประจําที่และโทรศัพทเคลื่อนที่พบวา เงื่อนไขของสัญญาที่

รัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แหง ทํากับผูรวมการงานแตละรายมีความแตกตางกันในระดับหนึ่ง เชน สวน

แบงรายได คาเชื่อมตอโครงขาย ( Access Charge) และจํานวนเลขหมายที่สามารถใหบริการ 

ซึ่งถือเปนปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอตนทุนการดําเนินงานและความสามารถในการแขงขัน  

 เมื่อพิจารณาถึงแนวทางและหลักเกณฑการสงเสริมการแขงขันของ กทช. (ประกาศ

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม เรื่อง มาตรการเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการ

ผูกขาดหรือกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2549 และ 

รางแนวทางและมาตรการของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาตเิพ่ือการกํากับดูแลการ

ประกอบกิจการโทรคมนาคมใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม) ที่ใหความสําคัญกับการ

สงเสริมใหผูประกอบการทุกรายไมวาจะเปนรายเล็กหรือรายใหญใหสามารถทําธุรกิจในตลาดได

และเขาสูตลาดไดงายไมมีผูใดมีอํานาจเหนือตลาด (Dominant Market) มากีดกันในการกําหนด

ราคาและบริการ โดยการกําหนดหลักเกณฑการกํากับดูแลผูใหบริการที่มีอํานาจเหนือตลาดหรือ

ผูที่มีความไดเปรียบในการใหบริการแตกตางจากผูใหบริการทั่วไป กลาวไดวาเงื่อนไขของ

สัญญาสัมปทานมีความแตกตาง และไมสอดคลองกับแนวทางการกํากับดูแลสงเสริมการแขงขัน
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ของ กทช. จนกอใหเกิดขอจํากัดและอุปสรรคในการดําเนินงานทั้งตอ กทช. อดีตรัฐวิสาหกิจ 

และเอกชนผูรวมการงาน เนื่องจากตามกฎหมายผูรวมการงาน และผูที่ทําสัญญาอ่ืนกับ บมจ.ที

โอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม นอกจากจะตองดําเนินงานตามเงื่อนไขใบอนุญาตแลว ยัง

จะตองอยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ กทช. กําหนดบนพ้ืนฐานของการแขงขันโดยเสรีและ

อยางเปนธรรมดวย1

2. แรงผลักดันจากผูผลิตหรือคูแขงที่มีในอุตสาหกรรม  (Competitive 

Rivalry within an Industry) 

  

คูแขงที่มีอยูในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้น มีอยูหลายบริษัทที่มีอิทธิพลตอตลาด 

โทรคมนาคมของประเทศ ไดแก DTAC TRUEMOVE และ HUTCH ซึ่งคูแขงในตลาดเหลานี้มี

กลยุทธในทางการตลาดมากมาย โดยเฉพาะการใชเรื่องราคาเปนจุดขายขงสินคา และบริการ

ของเขา มีการเสนอโปรโมชั่นที่มีราคาถูก เชน การที่มีโปรโมชั่นบุพเฟต สามารถโทรไดทุก

เครือขายตลอดชวงเวลา ซึ่งทําใหทาง AIS ตองยอมลดราคาในบางกรณี เพ่ือจะสามารถแขงขัน

เรื่องราคาในบางกรณี ซึ่งขณะที่ลูกคาบางราย มีความมั่นใจในเรื่องเครือขายของ AIS ก็จะ

เลือกใชบริการของ AIS  

 สภาพการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมของประเทศมีการแขงขันที่สูง และการคิดคนทั้ง

สินคา และบริการออกมาอยางตอเนื่อง ทําใหทาง AIS ไมหยุดนิ่งเรื่องการพัฒนาและวิจัยสินคา 

และบริการเพ่ือการตอบสนองความตองการของลูกคาสูงสุด 

 หลังจากเริ่มมีการใหบริการโครงขาย 3G ของทโีอที  (TOT) สงผลใหมีจํานวนผู

ใหบริการเพ่ิมข้ึนจากการขายตอบริการโทรศัพทเคลื่อนที่โครงขาย 3G ของทโีอท ี หรอื 

MVNOs (Mobile Virtual Network Operators) อีกจาํนวน 5 ราย ไดแก กลุมสามารถ ไอ-โม

บายภายใตตราสนิคา แตจากแนวโนมของจํานวนผูใชบริการ สวนแบงตลาด ระดับการกระจุก

ตัว และ ARPU สะทอนไดวา ตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีลักษณะการแขงขันที่ทรงตัวมา

ตั้งแตป  2551 ซึ่งแสดงถึงความใกลอ่ิมตัวของตลาด อยางไรก็ตาม ในตลาดบริการ

โทรศัพทเคลื่อนที่มีการแขงขันดานราคามานาน และในปจจุบันผูใหบริการ ก็ไดปรับตัวหรือ

กระตุนใหเกิดการแขงขันทางดานอ่ืนมากข้ึนได เมื่อมีบริการเสริมหรือเทคโนโลยีใหมเขาสูตลาด 

โดยเฉพาะบริการบนโครงขาย 3G ซึ่ง กทช. อยูระหวางเรงรัดนโยบายเพ่ือสนับสนุนบริการ

ดังกลาว และมกีาร ผลักดันใหมีบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ ( Mobile Number 

Portability) และคาดวาจะมีทิศทางที่ชัดเจน ในอีกไมชา และ สําหรับพฤติกรรมการแขงขันใน

ตลาดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนตลาดที่มีลักษณะพฤติกรรมที่ตางรับรู และตอบโตระหวางผู 

ใหบริการอยางรวดเร็ว สงผลให รายการสงเสริมการขายของบริการโทรศัพทเคลื่อนทีน่ั้นมคีวาม

หลากหลาย 
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3. อํานาจตอรองของผูขายหรอื Supplier (Bargaining Power Of Suppliers) 

ในสวนของอํานาจตอรองของผูขาย คอนขางเกิดผลกระทบนอย เนื่องจากตามนโยบาย

การดําเนินงานองบริษัท AIS เนนการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ และมีการใชบริการของผู

ใหบริการ  ที่หลากหลาย ทําให AIS ลดปญหาที่เกิดจากอํานาจการตอรองจากผูขาย และลด

ความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดความขัดของในระบบ หรือ การใหบริการของผูขาย  ไดดวย 

นอกจากนี้ทางบริษัท AIS เอง ก็มีบริษัทลูกที่ใหบริการที่เก่ียวของกับการดําเนินงานทางดาน

โทรคมนาคมดวย เชน 

ธุรกิจบริการโทรออกระหวางประเทศ : บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด (เอไอเอ็น)  

ธุรกิจสื่อสารขอมูลผานเครือขายสายโทรศัพท ไดแก 

1.บริษัท ซุปเปอร บรอดแบนด เน็ทเวอรค จํากัด (เอสบีเอ็น)  ประกอบธุรกิจใหบริการ

โทรศัพทพ้ืนฐานโดยมุงเนนเรื่องการใหบริการดานขอมูล ใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) บรกิาร

อินเทอรเน็ตระหวางประเทศ (Internet gateway) บริการเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ต (Voice 

over IP) และ บริการโทรทัศนผานเครือขายอินเทอรเน็ต (IP Television) เปนตน 

2.บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด (เอดีซี)

ธุรกิจบริการขอมูลทางโทรศัพท Call Center  

 ประกอบธุรกิจ

ใหบริการสื่อสารขอมูลผานทางเครือขายสายโทรศัพท และสาย Optical Fiber ซึ่งบริการของเอดี

ซี ไดแก บริการสื่อสารขอมูลผานทางเครือขายสายโทรศัพทและสาย Optical fiber, บริการรับ

ฝาก Server และรับฝากขอมูลผานอินเทอรเน็ต , บริการใหเชาใชพ้ืนที่ ( Hosting) ทําเว็บไซต 

รวมถึงการใหบริการอินเทอรเน็ตอยางครบวงจร  

บริษัท แอดวานซ คอนแท็คเซ็นเตอร จํากัด (เอซีซี )  เนนการใหบริการลูกคาสัมพันธ

เปนหลัก ถือเปนกุญแจสําคัญที่ทําใหเอไอเอส แตกตางจากผูประกอบการอ่ืน เพราะเหนือกวา

การใหบริการกอนหรือหลังการขายหรือตอบปญหาทั่วไป เชน เรื่องการชําระคาบริการ หรือ

สอบถามขอมูลบริการ พนักงานเอซีซี ยังมีบทบาทสําคัญในการชวยโปรโมทกิจกรรมการตลาด

ของกลุมบริษัทฯ และแนะนําสินคาและบริการใหทั้งลูกคาปจจุบัน และลูกคาใหมดวย นอกจากนี ้

เอซีซี ขยายโอกาสทางอาชีพใหแกผูพิการทางสายตาดวย  
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ธุรกิจจัดจําหนายโทรศัพทเคลื่อนที่และซิมการด 

บริษัท ไวรเลส ดีไวซ ซัพพลาย จํากัด (ดับบลิวดีเอส ) ดําเนินธุรกิจจัดจําหนาย

โทรศัพทเคลื่อนที่และอุปกรณโทรคมนาคม ซิมการดและบัตรเติมเงิน โดยโทรศัพทเคลื่อนที่และ

อุปกรณโทรคมนาคมจําหนายใหทั้งผานตัวแทนจําหนายโดยทั่วไป และใหแกลูกคาของเอไอเอส 

ซิมการด และบัตรเติมเงินของเอไอเอสจําหนายผานรานเทเลวิซที่เปนระบบแฟรนไชนซึ่งมี

จาํนวนมากกวา 350 สาขา ผานรานเทเลวิซเอ็กเพรสที่มีสาขายอยมากกวา 280 แหง และผาน

ตัวแทนจําหนายทั่วไป 10,000 สาขา สิ่งนี้เปนสวนหนึ่งของริษัทลูกของ AIS ที่มีการใหบริการาง

ดานโทรคมนาคมเชนเดียวกัน เสมือนเปนตัวขับเคลื่อนที่ทําให AIS มีการพัฒนาอยางไมหยุดนิ่ง 

และมีการบริหารจัดการที่เปนระบบ ลดโอกาสการพึงพาจากผูขายจากภายนอก ซึ่งงายตอการ 

บริหารจัดการ และยังเปนการกระจายอํานาจการดูแลอีกดวย และคูคา หรือ พันธมิตรทางธุรกิจ

ก็ทําใหบริษัท AIS มีกลุมคนที่มีความรูความสามารถเฉพาะดานมารวมงาน และทําหนาที่ในการ

พัฒนาสินคา หรือบริการใหดวย 

4. อํานาจการตอรองของกลุมผูซ้ือหรือลูกคา  (Bargaining Power Of 

Customers) 

เนื่องจากลูกคาของ AIS มีอยู 2 กลุมใหญๆ คือ ลูกคาบุคคลทั่วไป และลูกคานิติบุคคล

ซึ่งมีความตองการที่แตกตางกัน ในการดูแลลูกคาบุคคลทั่วไป จะตองการการบริการที่รวดเร็ว 

และสะดวกตอการรับบริการ รวมถึงการชําระคาบริการตางๆ  และในสวนของลูกคาองคกรนั้นมี

ความตองการที่หลากหลาย เนื่องจากการดูแลลูกคาองคกร เราจะมีการเสนอโปรโมชั่น  ตาม

ความตองการของลูกคา จึงทําใหลูกคากลุมนี้มีอํานาจตอรองคอนขางสูง มีความตองการ 

โปรโมชั่นที่มีราคาถูก และตรงตามความตองการ อีกทั้งการบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และ

ตองการพนักงานที่คอยดูแลอยางใกลชิด การดูแลตองมีวิธีการที่แตกตางกันในการดูแลลูกคา

ของทั้ง 2 กลุม ถามองทางดานของลูกคา ลูกคามีทางเลือกมากมายในการใชบริการเครือขาย

อ่ืนๆ ที่เสนอทั้งสินคา และบริการ ที่มีราคาใกลเคียง หรือ ต่ํากวา ทําใหทางลูกคามีอํานาจ

ตอรอง และใชราคาเปนเครื่องมือในการตอรองกับพนักงาน ภายใตความคาดหวังในการบริการ

ที่ดีที่สุดอีกดวย 
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5. แรงผลักดันซ่ึงเกิดจากสินคาอ่ืนๆซ่ึงสามารถใชทดแทนได (Threat of 

Substitute Product) 

สินคาอ่ืนๆ ที่สามารถมาทดแทนการสื่อสารไรสายในปจจุบัน คือ โปรแกรมที่ใชในการ

ติดตอสื่อสาร เชน MSN GOOGLE TALK FACEBOOK TWISTER ซึ่งโปรแกรม หรือ 

Application ตางๆ เขามามีอิทธิพลอยางมากในปจจุบัน โดยเฉพาะกับกลุมวัยรุน เนื่องจากงาย 

ทันสมัย และสามารถคุยไดหลายๆคน ในเวลาเดียวกัน หรือคุยแบบเปนกลุมได โดยผานทาง

คอมพิวเตอร แตถึงแมวาสินคาเหลานี้จะเปนสินคาทดแทนการใชโทรศัพทมือถือก็ตาม แตสิ่งนี้ 

เปนสวนหนึ่งในการสนับสนุนการใช GPRS หรอื EDGE ในการเชื่อมตออินเตอรเนต ซึ่งเปนผล

พลอยไดของทาง AIS อีกทางหนึ่ง ซึ่งทางบริษัทก็ไดมีการพัฒนาใหความเร็วของ GPRS / 

EDGE มีความเร็วที่สม่ําเสมอ และสอดคลองกับความตองการของผูใชงานดวย 

3.การวเิคราะห SWOT ขององคกร 

การวิเคราะห SWOT เปนการวิเคราะหภายในของอคกรในสวนที่เปนจุดแข็ง และ

จุดออน ซึ่งก็จะทําใหเราทราบถึงจุดแข็งที่องคกรมี ก็ตองมีการพัฒนาใหจุดแข็งนี้ แข็งแกรงข้ึน 

เพ่ือสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสวนการวิเคราะหจุดออน ก็เพ่ือใหเราไดทราบวา

สิ่งใดบางที่ถือเปนจุดออนขององคกร ตองพยายามลด หรือปองกันไมใหจุดออนดังกลาวสงผล

กระทบตอองคกรมาก ในขณะเดียวกันก็ตองทําใหจุดออนดังกลาว เปลี่ยนเปนจุดแข็ง เพ่ือ

เสริมสรางความไดเปรียบทางการแขงขันก็ดีข้ึนดวยตอไป นอกจากการวิเคราะหภายในองคกร

แลวสวนที่มีความสําคัญก็คือ การวิเคราหภายนอกองคกร เพ่ือหาโอกาส และอุปสรรคของ

องคกร โอกาสก็จะเปนการความไดเปรียบทางการแขงขัน สวนอุปสรรคที่เกิดข้ึน แมบางปจจัย

อาจจะไมสามารถควบคุมได เชน ทางดานเศรษฐกิจ หรือ การเมือง เราก็ตองพยายามหาวิธีที่จะ

ทําใหองคกรเราอยูรอดใหได ดวยการกําหนดกลยุทธที่สามารถกระทําไดจริง และสราง

ประสิทธิภาพในการทํางาน เพ่ือสงผลถึงประสิทธิผลขององคกรดวย  การวิเคราะห SWOT มี

รายละเอียดดังนี้  

 

 



60 

 

 

จุดแข็ง (Strength) 

1. บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจ AIS ไดจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจมากมาย เพ่ือ

ประสานความรวมมือในการจัดหาในเรื่องของอุปกรณ ชองทางการจัดจําหนาย 

และการพัฒนา Application ตางๆ ซึ่งสิ่งเหลานี้ทําให AIS มีความไดเปรียบ

คูแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน และลดอํานาจการตอรองจาก Supplier ดวย 

2. เครือขาย AIS เปนเครื่องขายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ  

3. ความแข็งแกรงของตราสินคา (Branding) สรางการับรูของผูบริโภควา ไมวา

คุณจะอยูที่ไหน AIS ก็อยูเคียงขางคุณ ผูบริโภคมีความเชื่อมั่นตอการใชบริการ 

วา AIS มีคุณภาพทั้งการใหบริการ และบริการหลังการขายที่ดีเย่ียม 

โดยมสีถานี

โครงขายกวา14,000 สถานีทั่วประเทศ 

4. ใหความสําคัญตอการทํา CRM กับลูกคา ลูกคาสามารถรับรูการไดรับสิทธิ

พิเศษตางๆ เมื่อไดเปนลูกคาของ AIS มีการทําการตลาด และสรางการรับรูถึง

สิทธิเศษตางๆ เชน เมื่อคุณเปนลูกคาของ AIS และมียอดการใชบริการ

มากกวา 1500 บ. / เดือน เปนระยะเวลา 6 เดือน ลูกคาจะไดรับสิทธ 

Serenade ทางลูกคาจะไดรับสิทธิพิเศษมากมาย เชน สิทธิพิเศษในการจอดรถ

เฉพาะลูกคา AIS มีสถานที่รับรองที่สนามบิน เอาไวเพ่ือการพักผอน ดูหนัง 

และจิบกาแฟ เพ่ือรอรอบการบิน สิ่งเหลานี้ทําใหลูกคารับรูไดถึงสิทธิพิเศษที่ได

เปนลูกคา AIS 

5. บริษัทเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี โดยนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มาใชในการ

พัฒนาสินคา และบริการ  เชน ทาง AIS เปนเครือขาย  รายแรกที่ไดนํา 

BlackBerry เขามาจําหนาย และมีการทําการตลาดอยางมืออาชีพ ทําให  

BlackBerry กลายเปนสินคาที่ไดรับความนิยม และเปนสินคาที่มีกระแสแรง

ที่สุดในขณะนั้น 

จุดออน (Weakness) 

1. บริษัท AIS เปนบริษัทที่มีโครงสรางซับซอน และมีจํานวนพนักงานมาก ทําให

ในการบรหิารจดัการมคีวามยากลําบาก และยากตอการสือ่สารภายในองคกร 

2. ชองทางในการจัดจําหนายนอย ในการเสนอสินคาและบริการแกลูกคาองคกร 

ซึ่งขณะนี้สวนใหญจะใชการเสนอสินคาและบริการผานพนักงานขายโดยตรง 

3. ผูบริโภคมีการรับรูในสินคา และบริการวาสินคาหรือบริการของ AIS มรีาคาสงู

กวาคูแขงขันในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
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โอกาส (Opportunity) 

1. แนวโนมการใชโทรศัพทมือถือ มีแนวโนมที่สูงมากข้ึน เนื่องจากการดํารงชีวิต

ในปจจุบัน รวมถึงการดํารงชีวิตของคนในยุคปจจุบัน การสื่อสารเปรียบเสมือน

กับปจจัยที่ 5 ที่ขาดไมได  

2. การใช Internet เพ่ือใชในการติดตอสื่อสาร และการสืบคนขอมูล มีแนวโนมที่สูง

มากย่ิงข้ึน และกระจายไปยังประชากรในทุกกลุม Internet กลายมาเปน

เครื่องมือที่ใชทั้งในการทํางาน การเรียน และการพักผอน และการเขาถึงขอมูล

เหลานี้ ตองอาศัยเครือขายในการเปนเสนทางในการรับสงขอมูล 

3. การสื่อสารเพ่ือการเชื่อมตอไปยังตางประเทศมีแนวโนมที่สูงมากย่ิงข้ึน ในการ

ติดตอสื่อสาร วิธีที่งาย และสะดวกย่ิงข้ึน ก็คือ การโทรศัพท หรือ การใช 

Application เพ่ือใชในการติดตอสื่อสารระหวางประเทศ เชน Skypt ก็เปนการ

เชื่อมโลกใหใกลกันมากย่ิงข้ึน ดวยเทคโนโลยีไรสายของระบบโทรคมนาคม

นั่นเอง 

อุปสรรค (Threats) 

1. สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําทําใหการใชจายของผูบริโภคมีความระมัดระวัง

มากข้ึน ดังนั้นในการเลือกสินคาหรือบริการทําใหผูบริโภค เนนในเรื่องของ

โปรโมชั่นที่ราคาถูก ซึ่งเปนกลยุทธที่ทางคุแขงขัน นําเรื่องราคามาโฆษณาใน

การจูงใจผูบริโภค 

2. การแขงขันในปจจุบันที่มีความรุนแรงคอนขางสูง มีการแขงขันเรื่องราคา

โปรโมชั่น เปนอุสรรคในการทําการตลาด และการสรางความไดเปรียบางการ

แขงขัน 

3. การไดรับสัมปทานในเรื่องระบบการสื่อสารแบบ 3 G ที่มีการเลื่อนการให

สัมปทานออกไปทําใหทางบริษัท ขาดโอกาสในการแขงขัน 

4. ผลกระทบทางการเมือง อาจจะมีกลุมผูบริโภคบางกลุมมีความรูสึกกับบริษัทใน

แงลบ เนื่องจากยังยึดติดกับผูบริหารคนเกาอยู 

 

 



62 

 

 

ผลการศึกษา และ การวิเคราะหกลยุทธ ระดับองคกรโดยการวิเคราะหดวย TOWS Matrix 

การวิเคราะห TOWS Matrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เครือขาย AIS เปนเครื่องขายที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 

จุดแข็ง (Strengths) 

2.เปนผูนําทางดานเทคโนโลยี โดยนําเอาเทคโนโลยีตางๆ มา

ใชในการพัฒนาสินคา และบริการ 

3.ความแข็งแกรงของตราสินคา (Branding) สรางการับรูและ

ความเช่ือม่ันตอการใชบริการ 

4.ใหความสําคัญตอการทํา CRM กับลูกคา ลูกคาสามารถรับรู

การไดรับสิทธิพิเศษตางๆ 

5.มีพันธมิตรทางธุรกิจ AIS ไดจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

มากมาย เพื่อประสานความรวมมือตางๆ 

 

 

1.ผูบริโภคมีการรับรูในสินคา และบริการวาสินคาหรือ

บรกิารของ AIS มีราคาสูงกวาคูแขงขัน 

จดุออน (Weaknesses) 

2.บริษัท AIS เปนบริษัทที่มีโครงสรางซับซอน และมี

จาํนวนพนกังานมาก ทาํใหในการบรหิารจดัการมีความ

ยากลาํบาก 

3.ชองทางในการจัดจําหนายนอย ในการเสนอสินคา

และบรกิาร แกลกูคาองคกร 
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1.แนวโนมการใชโทรศัพทมือถือ มีแนวโนมที่สูง

มากขึน้ 

โอกาส (Opportunities) 

2.การใช Internet เพื่อใชในการติดตอส่ือสาร และ

การสืบคนขอมูล มีแนวโนมที่สูงมากยิ่งขึ้น 

3.การส่ือสารเพื่อการเช่ือมตอไปยังตางประเทศมี

แนวโนมที่สูงมากยิ่งขึ้น 

Intensive Growth Strategy  

S-O Strategy 

(S1-S5,O1-O3) 

 

Price Leadership 

W-O Strategy 

 (W1,O1-O3) 

1.สภาวะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ําทําใหการใชจายของ

ผูบริโภคมีความระมัดระวังมากขึ้น 

อุปสรรค (Threats) 

2.การแขงขันในปจจุบันที่มีความรุนแรงคอนขางสูง 

3.การไดรับสัมปทานในเรื่องระบบการส่ือสารแบบ 

3 G ที่มีการเลื่อนการใหสัมปทานออกไป 

4.ผลกระทบทางการเมือง  

S-T Strategy 

 

 

W-T Strategy 

Distribution Development Strategy  

(W3 , T1-O2) 
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4. ทางเลอืกในการแกไข 

 แนวทางเลือกที่ 1 : กลยทุธการขยายตัวใหมากขึน้ (Intensive growth strategy) 

ที่มาของทางเลือก

จากผลสาํรวจความพึงพอใจในการใชบรกิาร AIS ของหนวยวิจยั Nielsen และผลจาก

การสัมภาษณผูใชบริการของ AIS ลูกคาองคกรนั้นใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพสัญญาณ

ซึ่งทาง AIS มีหนวยงานในการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณในทุกๆพ้ืนที่ และมีการขยาย

เครือขายไปทุกพ้ืนที่อยูแลว อีกเรื่องที่ลูกคาใหความสําคัญและมีผลตอการเลือกใชบริการ คือ 

โปรโมชั่นที่ตองมีความสอดคลองกับความตองการ และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน

ในองคกรไดอยางแทจริง ภายใตราคาที่คุมคา  

 คือ ตองการเพ่ิมยอดขายของสินคาหรือบริการเดิม โดยการเพ่ิมสวนแบง

ทางการตลาด ( Market Penetration) ดวยการสงเสริมการขายตางๆ การสงเสริมการโฆษณา 

และอาจจะเปนการขยายตลาดของสินคาเดิมในพ้ืนที่ใหม (Market Development) และ การเพ่ิม

ยอดขายของผลิตภัณฑเดิมดวยวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของ สินคา หรือบริการ ( Product 

Development) เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา เนื่องจากจุดแข็งที่ AIS มี คือการที่

มีเครือขายที่มีคุณภาพ เปนผูนําทางดานของเทคโนโลยี มีตราสินคาที่แข็งแกรง มีการทํา CRM 

ที่ชัดเจน และมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีเย่ียม นั่นก็เปนสิ่งท่ําใหกลยุทธนี้สามารถกระทําไดอยาง

เปนรูปธรรม โดยทั้ง 3 กลยุทธยอย สามารถนํามาปรับใชเพ่ือใหเปนกลยุทธระดับองคกร ในการ

แกไขปญหาของบริษัท AIS ที่กําลังเผชิญอยูได ซึ่งวิธีการเหลานี้จะเปนการจูงใจใหผูใชสินคา

หรือบริการเกิดความตองการที่จะใชบริการ โดยการโฆษณาใหรับรูในประโยชนของสินคาและ

บริการเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหกับองคกร เขาถึงกลุมลูกคาใหมดวยการขยาย

ตลาดไปยังพ้ืนที่ใหม และตอบสนองความตองการของลูกคาดวยสินคาหรือบริการที่ตอบรับ

ความตองการของลูกคา 
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จากแนวโนมในการใชงานโทรศัพทที่มีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ ทาง  AIS จึงตองให

ความสําคัญตอกลยุทธที่จะนํามาใชงานไดจริง และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และจาก  กลยุทธ 

Intensive growth แบงเปน 3 กลยุทธยอย คือ 

แนวทางแกไข  

1.การเพ่ิมสวนแบงทางการตลาดดวยการสงเสริมการขายตางๆ (Market Penetration) คือ รวม

ไปถึงการสงเสริมการโฆษณา ซึ่งในปจจุบันสินคา และบริการที่ AIS มีเพ่ือลูกคาองคกร ยังไม

เปนที่รูจักกันมากนัก คนสวนใหญจะรับรูโปรโมชั่นสําหรับบุคคลทั่วไปเทานั้น และคิดวามี

ลักษณะที่เหมือนกันกับลูกคาองคกร ซึ่งในความเปนจริงนั้นมีความแตกตางกันอยางมาก ทั้ง

ราคา และลักษณะของโปรโมชั่นที่มีความแตกตางกัน ทางบริษัทจึงตองสงเสริมเพ่ือสรางการรับรู

ในสวนของสินคา และบริการของลูกคาองคกร โดยวิธีการสงเสริมการขาย และการโฆษณานั้น 

อาจจะมีวิธีตางๆ ดังนี้ 

1.1 การโฆษณาผานสื่อโทรทัศน และสื่อหนังสือพิมพ แมวาสื่อประเภทนี้จะมีตนทุนในการลง

โฆษณาคอนขางสูง แตเราเลือกลงเฉพาะที่เก่ียวของกับสินคา หรือบริการของบริษัท โดย

รายการโทรทัศนที่เราลงโฆษณา ควรเปนรายการที่เก่ียวกับธุรกิจ กลุมผูรับชมควรเปนนักธุรกิจ 

หรือพนักงานบริษัทที่มีความสนใจเก่ียวกับธุรกิจ ซึ่งกลุมคนเหลานี้จะเปนกลุมที่เปนเปาหมาย

สําหรับสอนคา หรือบริการของเรา สวนหนังสือพิมพ ก็ควรเปนหนังสือพิมพเก่ียวกับธุรกิจ ซึ่ง

กลุมคนที่อานหนังสือพิมพเหลานี้ ก็จะเปนกลุมเปาหมายของเราเชนกัน 

1.2 มีการจัดทําโครงการไทยชวยไทย ที่ทาง AIS รวมกับสภาหอการคาไทย จัดสัมนาและเชิญผู

ที่สนใจในการทําธุรกิจ ไมวาจะเปนนักธุรกิจขนาดใหญ จนถึงระดับเล็ก เปนการจัดงานสัมนาที่

ใหขอมูลทางดานธุรกิจ และทาง AIS ก็ถือโอกาสในการแนะนําสินคา หรือ บริการที่ AIS มีไมวา

จะเปนการตั้งบูธ หรือการประชาสัมพันธก็ตาม ก็มีสวนชวยในการสรางการรับรูใหแกลูกคา

กลุมเปาหมายไดดวย 

1.3 การที่ AIS รวมกับหนวยงานของรัฐ เชน สาํนกังาน1สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ

1ม หรือ สสว. เพ่ือเปนการประชาสัมพันธ และรวมมือกับภาครัฐในการใหความชวยเหลือ

ประชาชนดานตางๆ เปนการตอบแทนสังคมอีกทางหนึ่ง เชน โครงการชวยเหลือผูไดรับ

ผลกระทบยานราชประสงค ดวย การ 1ใชแพคเกจ AIS Family SIM (รวม ถึงสมัครใหม) และได

แสดงความจํานงขอรับความชวยเหลือจากหนวยงาน สสว. ดวยการงดเวนเก็บคาบริการราย
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เดือน ( 199 บาทตอเดือน) นาน 3 เดือน พรอมฟรีบริการสง SMS ผานเว็บไซดดวย Smart 

Messaging จํานวน 100 ขอความตอเดือนนาน 3 เดือน0

2. การขยายตลาดของสินคาเดิมในพ้ืนที่ใหม  (Market Development) คือ ปจจุบันนี้มีการ 

Focus เฉพาะการทําตลาดในเขตกรุงเทพฯ ฉะนั้นพ้ืนที่ๆสามารถชยายในการเสนอขายสินคา 

หรือบริการได คือ ในแถบตางจังหวัด โดยชองทางที่ AIS มีอยูแลว คือ ชองทางของ Telewiz ซึ่ง

ถือเปนชองทางในการชวยเสนอขายสินคา และบริการ สําหรับลูกคาองคกรได ฉะนั้นจึงตองมี

การขยายตลาดออกไปในแถบตางจังหวัดดวย โดยอาจจะเริ่มจากเขตปริมณฑลกอน และคอยๆ

ขยายไปในเขตตางๆ ของประเทศ 

  

3. วิธีการปรับปรุงคุณสมบัติของ สินคา หรือบริการ (Product Development) คือ การปรับปรุง

สินคาเพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา  จากผลการสาํรวจความพึงพอใจ และการ

สัมภาษณ ปจจัยทสงผลถึงการเลือกใชสินคา หรือบริการ ก็คือ โปรโมชั่นที่มีความสอดคลองกับ

ความตอกงารของลูกคา โดยสินคา หรือบริการนี้ จะตองชวยในการสรางประสิทธิภาพในการ

ทํางาน และสงผลตอประสิทธิผลของการทํางานดวย และเนื่องจากอุตสาหกรรมที่มีความ

แตกตางกัน ในการใชงานของโทรศัพท หรือแมแตสินคา หรือบริการ  ก็ยอมมีความแตกตางกัน

ตามไปดวย ฉะนั้นจึงตองมีการเฉพาะเจาะจงสินคา หรือบริการที่มีความเก่ียวของกับ

อุตสาหกรรมนั้นๆ ดวย 

 โดยในปจจุบันมีการแบงแยกชัดเจนในการนําเสนอสินคาและบริการ  ใหเหมาะในแตละ

อุตสาหกรรม ทําใหรายไดสวนใหญเกิดมาจากการเสนอขายโปรโมชั่น คาโทรราคาถูก หรือพวก 

แบบไมจํากัดการใช ทาง AIS ไมมีนโยบายในการเสนอขายโปรโมชั่นนี้ เนื่องจากทาง AIS ตอง

เสียคาเชื่อมตอเครือขาย หรือ IC ทําใหเมื่อมีการเสนอขายโปรโมชั่นนี้ ถึงแมวาจํานวนเบอรที่

ขายไดจะมีจํานวนมาก แตเมื่อเปรียบเทียบระหวางรายได กับรายจายอาจจะทําใหทางบริษัท

เกิดภาวะขาดทุนก็ได ฉะนั้นในการนําเสนอบริการใหเหมาะกับอุตสาหกรรมเปนสิ่งที่ตองให

ความสําคัญเปนอยางมาก ซึ่งในปจจุบันก็ไมมีการแบงแยกแตอยางใด พนักงานขายจะใช

ดุลพินิจในการเลือกสินคา หรือบริการ ที่เหมาะสม ซึ่งถาพนักงานคนนั้นมีประสบการณก็จะทํา

ใหการทาํงานไมยุงยาก แตถาในทางตรงกันขาม พนกังานขาดประสบการณ อาจจะทาํให

สูญเสียโอกาสในกรนําเสนอสินคา และบริการ  ที่เหมาะสมก็ได ในการพัฒนาเรื่องสินคาและ

บริการ ขอแยกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ 
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3.1 สินคาและบริการเดิมที่มีอยู 

สําหรับสินคา หรือบริการที่มีอยูแลว ตองมีการระบุขอบขายในการเสนอบริการใหเหมาะสม

กับอุตสาหกรรมในแตละประเภท เพ่ือใหงายตอการนําเสนอของพนักงานขาย และเพ่ือชวย

ใหบริการที่นําเสนอมีความสอดคลองกับอุตสาหกรรม เพ่ือประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทาํงานภายในองคกรดวย  

3.2 สินคา หรือบริการที่มีการพัฒนาข้ึนมาใหม  

สําหรับสินคา หรือบริการที่มีการพัฒนาข้ึนมาใหมนั้น จําเปนอยางย่ิงที่ตองเปนสินคา 

หรือบริการที่มีความแตกตางจากคูแขงในตลาด และสรางมูลคาใหแกลูกคา และที่สําคัญ คือ 

สามารถตอยสนองความตองการของผูใชงาน ซึ่งในการจะสรางสรรคสินคา หรือบริการข้ึนมา

ใหม ยอมตองมีการทําแบบสํารวจ และคํานึงถึงความสอดคลองกับการใชงานของลูกคา

กลุมเปาหมายดวย 

 1. เพ่ือสรางสรรคสินคาและบริการ ที่มีความแตกตางกับคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

ซึ่งในปจจุบันมีการแขงขันที่รุนแรง และมีสินคา และบริการที่ใกลเคียงกัน ทาง AIS จึงตองสราง

ความแตกตางใหกับสินคา และบริการ 

ขอดีของกลยุทธทางเลือกที่ 1 

 2. เปนการตอกยํ้าตราสินคา AIS ที่เปนผูนําในการนําเทคโนโลยีตางๆ มาใช และเปน

ครองความปนผูนําของตลาดไดดวย 

 3.สรางความหลากหลายของสินคา และบริการ เพ่ือใหลูกคามีโอกาสในการเลือกสินคา 

หรือบริการที่เหมาะสมกับองคกรของตนเองดวย 

 4.สรางความไดเปรียบทางการแขงขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน เนื่องจากเปนสินคาและ

บริการที่เรามี และคูแขงไมมี ทําใหเปนตัวที่จะชวยให AIS มีความไดเปรียบมากกวาคูแขงขัน 

 5.การระบุกรอบของสินคา และบริการชวยเสริมสรางเสนอขายที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ลดความสับสนในการนําเสนอบริการ เนื่องจากสินคา และบริการของ AIS มมีากมาย ฉะนัน้การ

ทํากรอบที่ชัดเจน จะทําใหพนักงานขายสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 



68 
 

 

 6.การเพ่ิมการสงเสริมการตลาดในรูปแบบตางๆ สรางการรับรูของสินคา และบริการเพ่ือ

ลูกคาองคกร เพ่ือใหเกิดความตองการที่จะใชบริการมากข้ึน เปนการกระตุนความตองการของ

ลูกคา 

 1.ใชเงินลงทุนในการวิจัย และพัฒนาสินคา และบริการ เนื่องจากในการสรางสรรคสินคา 

หรือบริการข้ึนมาใหม ยอมตองใชเงินลงทุน และในการดําเนินงานคอนขางมาก 

ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 1 

 2.ใชระยะเวลาในการดําเนินงานคอนขางนาน และตองมีการสื่อสารถึงบุคคลที่เก่ียวของ 

เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 

 3.เปนกลยุทธที่ตองอาศัยความรวมมือของทุกคนภายในองคกร เพ่ือขับเคลื่อนใหเกิด

บรรลุผลสําเร็จ จึงตองใชความรวมมือของทุกๆภาคสวน 
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แนวทางเลือกที่ 2 : กลยทุธดานราคา (Price Leadership) 

ที่มาของทางเลือก คือ จากผลการวิจัย และสัมภาษณลูกคาที่มีการใช หรือยังไมไดใชบริการ

ของ AIS พบวา ราคาก็เปนปจจัยหนึ่งที่ลูกคาไดใหความสําคัญ และมีอิทธิพลอยางมากในการ

ตัดสินซื้อสินคา หรือบริการ ยกตัวอยางเชน ลูฏคาบางรายตัดสินใจเลือกใชบริการที่ปจจัยเรอง

ราคาเปนหลัก ซึ่งลูกคาโดยทั่วไปรับรูวา ราคาโปรโมชั่นตางๆ ของ AIS มีราคาสูงกวาคูแขงใน

อุตสาหกรรมเดียวกัน  

แนวทางแกไข

 ในการกําหนดกลยุทธ Price Leadership เพ่ือเปนการแกปญหาในการที่ยอดขายของ

สวนงานลูกคาองคกรลดลง ก็อาจจะเปนกลยุทธที่สามารถแกไขปญหาไดสวนหนึ่ง แตสิ่งที่ตอง

คํานึงถึง และใหความสําคัญอยางมาก คือ ความประหยัดทางขนาด ( Economies of Scale) 

ประสิทธิภาพในการใ ชกําลังการผลิต ( Percentage of Capacity Utilization) ความสัมพัน ธ

กับซัพพลายเออรและผูจัดจําหนายสินคา รวมทั้งคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาใชจายดานการวิจัยและ

พัฒนาสําหรับการพัฒนาสินคาและบริการใหมหรือปรับปรุงสินคาและบริการเดิม 

 คือ กลยุทธการแขงขันที่ราคาของสินคาในตลาด (Price Leadership) เปน โดย

มีการตั้งราคาที่ต่ํา เพ่ือใหลูกคาตัดสินใจเลือกใชสินคา และบริการ โดยลูกคาเหลานั้นคิดถึง

ตนทุนในการซื้อสินคา และจะเลือกใชสินคาที่มีราคาถูกเทานั้น โดยในปจจุบันในการแขงขันใน

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม มีการแขงขันที่รุนแรง และสินคาหรือบริการก็มีความใกลเคียงกันมาก 

สามารถทดแทนกันไดอยางสมบูรณในบาง สินคา และบริการฉะนั้นราคาก็ถือเปนกลยุทธที่ตอง

คํานึงถึงเชนเดียวกัน 

 1.เปนการกระตุนความตองการการใชสินคาและบริการของ AIS เนื่องจากกลุมลูกคามี

ความใหความสําคัญตอราคาโปรโมชั่นที่มีราคาถูก 

ขอดีของกลยุทธทางเลือกที่ 2 

 2.เปนการปองกันการเขาแขงขันของคูแขงรายยอย หรือรายใหม เนื่องจาก การจะเปน

ผูนําทางดานตนทุนนั้นตองมีจุดแข็งทางดานของการควบคุมตนทุนที่ต่ํา ซึ่งอาจจะเปนการ

ควบคุมตนทุนในดานของการประหยัดตอขนาด หรือดานของควบคุมตนทุนในดานอ่ืนๆ ดวย ซึ่ง

คูแขงรายยอยอาจจะไมสามารถใชกลยุทธเชนเดียวกับเราได 
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 1.ทําใหบริษัท AIS มีรายไดจากการขายที่ลดนอยลง และไดกําไรลดนอยลงไปดวย  

เนื่องจาก AIS เปนองคกรขนาดใหญ และมีจํานวนบุคลากรคอนขางมาก ฉะนั้นเมื่อมีผลกําไร

ของการดําเนินการที่นอยลง อาจจสงผลตอการบริหารจัดการทางดานการดําเนินงานภายใน

องคกรที่เกิดปญหาข้ึนได และอาจจะสงผลตอสภาพคลองทางการเงินของบริษัทไดดวย  

ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 2 

 2.ทําใหลูกคาองคกรในบางกลุม อาจจะคิดวา คุณคาที่ไดลดลงไปตามราคาดวย และ 

การควบคุมราคาอาจจะสงผลถึง สินคา และบริการที่มีคูแขงในตลาดทั่วไป ทําใหสินคาดังกลาวม

การทดแทนกันไดอยางสมบูรณ ขาดความไดเปรียบทางการแขงขันดวย 

 3. การสรางตําแหนงของตราสินคาของ  AIS คือ เปนตราสินคา  แหงคุณภาพ และ

มาตรฐานระดับสูง เทานั้น ซึ่งลูกคาตองการทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพของ สินคา และบริการ

และรับรูตอ Product ที่มีคุณภาพ และไมไดอยูในตําแหนงที่มีการแขงขันเรื่องราคาเทานั้น 
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แนวทางเลือกที่ 3 : กลยทุธการพฒันาชองทางการจัดจําหนาย  

(Distribution Development Strategy) 

ที่มาของทางเลือก เนื่องจากในปจจุบันในการดําเนินงานในสวนลูกคาจะเนนทําตลาดโดยอาศัย

พนักงานขายเสนอขายโดยตรงใหกับลูกคาองคกร ซึ่งในความเปนจริงแลวชองทางในการ

นําเสนอขายสินคา และบริการ  มีอีกหลายชองทาง คือ ชองทาง Telewiz Telesale และ Direct 

Sale Van ซึ่งทั้ง 3 ชองทางเปนชองทางที่ชวยในการเพ่ิมโอกาสในการนําเสนอ สินคาใหแก

ลูกคาองคกรไดทั้งสิ้น จึงเปนกลยุทธที่สามารถเพ่ิมโอกาสในการสรางยอดขายไดดวย 

  Telewiz เปนชองทางหนึ่งอยูกระจายอยูทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะในหางสรรพสินคา ก็เปน

ชองทางที่สามารถเพ่ิมโอกาสในการเสนอขาย สินคาใหกับลูกคาไดอีกทางหนึ่ง  

แนวทางในการแกไข 

 Telesale เปนสวนงานหนึ่งของ Call Center ที่เมื่อลูกคาองคกรโทรเขามาเพ่ือทําการ

สอบถามเรื่องโปรโมชั่น หรือ บริการตางๆ ที่ AIS มี ก็สามารถจะเสนอบริการที่เหมาะสมกับ

ลูกคาไดดวย เพ่ิมโอกาสในการขายเพ่ิมเติม 

 Diract Sale Van เปนอีกสวนงานหนึ่ง ที่มีโอกาสไปออกบูธตามสถานที่ตางๆ ก็สามารถ

เสนอสินคา หรือบริการเพ่ือลูกคาองคกรไดเชนกัน 

 

 1.เพ่ิมชองทางในการเสนอขาย สินคาใหกับลูกคาองคกร ใหมีชองทางที่หลากหลาย 

และทั่วถึงทุกพ้ืนที่ 

ขอดีของกลยุทธทางเลือกที่ 3 

 2.เพ่ือเพ่ิมความไดเปรียบทางการแขงขัน และลดความเสี่ยงที่เกิดจากชองทางจัด

จําหนายที่ยังมีนอยอยู 

 3.เพ่ิมโอกาสในการนําเสนอ สินคาที่มีความเหมาะสมกับลูกคาระดับองคกร  
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 1.ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในเรื่องของ โปรโมชั่น และบริการตางๆ ที่ 

AIS มี เพ่ือลูกคาองคกร ฉะนั้นจึงตองมีการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดความรู ความสามารถในเรื่อง

ดังกลาวมากข้ึน 

ขอเสียของกลยุทธทางเลือกที่ 3 

 2.ในการควบคุมมาตรฐานในการนําเสนอสินคาหรือบริการ รวมถึงการใหบริการตางๆ 

นั้น ยากตอการดูแล และบริหารจัดการ เนื่องากชองทางตางๆนั้นมีอยูมากมาย และกระจายทั่ว

ทุกพ้ืนที่ประเทศ 

 3.การขับเคลื่อนของการใหบริการในเรื่องของสินคา และบริการของลูกคาองคกรนั้น 

เปนเรื่องยาก เนื่องจากการเสนอขายสินคาดังกลาว ตองใชระยะเวลาในการพิจารณา รวมถึงการ

อนุมัติที่หลายข้ันตอนในบางบริษัท ทําใหพนักงานที่อยูตามชองทางตางๆ เกิดความรูสึกวาไม

สามารถปดการขายไดงาย ซึ่งแตกตางจากการขายบุคคลทั่วไป ที่มีการขายที่งาย และใชเวลาใน

การตัดสินใจไมนาน สามารถปดการขายไดงาย ฉะนั้นแรงขับเคลื่อนในการเสนอ สินคาจึงไมจูง

ใจการขายมากพอ 
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5.การตัดสนิใจเลอืกแนวทางในการแกไขปญหา 

 การหากลยุทธที่ดีที่สุด โดยใชวิธีการถวงน้ําหนัก (Weighting factor decision) 

เกณฑการพจิารณา 
ถวง

น้ําหนัก 

แนวทางเลือกที่ 1 แนวทางเลือกที่ 2 แนวทางเลือกที่ 3 

 Rating      คะแนน Rating       คะแนน Rating       คะแนน 

1.การเพิ่มขึ้นของยอดขาย    0.3     8             2.4      7            2.1      7            2.1 

2.การลอกเลยีนจากคูแขง    0.2     7             1.4      6            1.2      8            1.6 

3.สรางความไดปรียบ    

ทางการแขงขนั 

   0.2     7             1.4      5            1.0      7            1.4 

4.การสรางภาพลักษณที่ดี    0.1     7             0.7      6            0.6     7             0.7 

5.เปนไปไดในทางปฏิบัติ    0.2     8             1.6      7            1.4     6             1.2 

รวม   1.00                        7.5                        6.3                        7.0 

Rating : เปนการใหคะแนนในแตละปจจัย โดยมีคา ตั้งแต 1 - 10 

 จากการวิเคราะหและการใชวิธีการถวงน้ําหนัก โดยใชเกณฑดังกลาวขางตน ทําใหได

ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ทางเลือกที่ 1 คือ กลยุทธ ( Motivation Strategy) และแบงเปน 3 กลยุทธ

ยอย คือ การเพ่ิมสวนแบงทางการตลาด (Market Penetration) การขยายตลาดของสินคาเดิมใน

พ้ืนที่ใหม (Market Development) และ การเพ่ิมยอดขายของผลิตภัณฑเดิมดวยวิธีการปรับปรุง

คุณสมบัติของสินคา หรือบริการ (Product Development) ซึ่งเปนวิธีที่มีโอกาสที่สามารถนําไป

ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม และ สามารถสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน ยากตอการ

ลอกเลียนแบบจากคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน และผลจากการดําเนินการตามกลยุทธ คือ

สามารถเพ่ิมยอดขายใหกับองคกรได  
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แผนปฏิบตักิารตามแนวทางเลอืกที ่1 กลยทุธการขยายตัวใหมากขึน้ (Intensive growth 

strategy) 

1. ผูบริหารระดับสูง (Top management) 

หลังจากที่มีการประชุม และสรุปเปนแนวทางแกปญหาที่ 1 แลว ผูบริหารระดับสูง ควร

กําหนดเปนนโยบาย และสื่อสารใหกับผูที่เก่ียวของทุกคนทราบเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติ และการ

ดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานที่เปนในแนวทางเดียวกัน 

2.สวนงานวิจัย และพัฒนา (Research and Development) 

สวนงานนี้มีความสําคัญ เนื่องจากตองวิจัยและพัฒนาสินคา หรือบริการที่สอดคลองกับ

ความตองการของผูใชงานมากที่สุด และในบาง สินคาอาจจะตองมีความรวมมือกับคูคา  ในการ

รวมกันสรางสรรค สินคา และบริการเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการใชงานมากที่สุด 

3.จัดทําแผนการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม และลดการทํางานที่

ซับซอน มีการจัดทําแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และมีข้ันตอนที่เปนระเบียบแบบแผน 

4.นําไปปฏิบัติตามแผนงาน สําหรับสินคา และบริการที่มีอยูแลว ก็มีการจดทําคูมือที่

ชวยใหพนักงานขาย สามารถเจาะจงสินคา และบริการกับอุตสาหกรรมที่ตนดูแลอยู เพ่ือใหเกิด

กรอบที่ชัดเจนในการทํางาน และสําหรับสินคา หรือบริการที่มการพัฒนาข้ึนมาใหม อาจจะตองมี

การลองใชสินคา หรือบริการนั้นๆ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของ สินคาและหาขอผิดพลาดที่

ยังตองทําการแกไขตอไป 

5.สรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งติดตาม และประเมิณผล หลังจากที่มีการดําเนินงาน

ตามแผนงานแลวก็สรุปผลจากการใชกลยุทธดังกลาว เพ่ือตรวจสอบดูวามีประสิทธิภาพมากนอย

เพียงใด และมีสิ่งใดที่ตองมีการปรับเปลี่ยน เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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ตารางการทํางาน 

ชื่อหนวยงาน: 

บริษัท AIS  

แผนปฏิบตังิานประจําป 

ผูจัดทําแผน: ..................................................................วันที่

.......................................................  

 

(ANNUAL ACTION PLAN) 
ผูอนุมัติ: .........................................................................วันที่

.................................................. ..... 

ลําดับ วัตถุประสงค สิ่งที่ตองดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

แผนงาน

....................................................................................................  

ปฏิบัติงานจริง

....................................................................................................  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 พนักงานทุกคนเกิดความ

เขาใจ และดําเนินการตาม

แนวทางเดียวกัน 

ผูบริหารระดับสูงสื่อสารใหพนักงานในสวนงานที่ดูแล

ลูกคาองคกร เขาใจถึงแนวทางการแกไขปญหาที่จะ

ปฏิบัติ 

ฝายบริหาร 

 

            

2 สินคาหรือบริการที่ความ

เหมาะสมกับธุรกิจของ

ลูกคา และเกิด

ประสิทธิภาพในการใช

งานสงูสดุ 

ฝาย R & D พัฒนาและระบุสินคา หรือบริการเพื่อใหมี

ความเหมาะสมกับองคกรใหมากที่สุด 

ฝาย R & D 

 

            

3 เพื่อใหเกิดการปฏิบัติที่

เปนรูปธรรม 

จัดทําแผนการดําเนินงาน ที่มีข้ันตอนที่ชัดเจน และ

สามารถปฎิบัติไดจริง 

SME & Keyaccount             

4 นําไปปฏิบัติตามแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงาน SME & Keyaccount             

5 สรุปผลการดําเนินงาน 

พรอมทั้งติดตาม และ

ประเมิณผล 

สรุปผลการดําเนินงาน และแจงปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึน  SME & Keyaccount             



บทท่ี 4 

สรปุผลการศกึษา อภปิรายผลและขอเสนอแนะ 

4.1 สรปุและอภปิรายผลการศกึษา 

 จากปญหาที่ทางบริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรอื AIS ซึ่งขณะนี้มี

ตําแหนงทางการตลาดเปนผูนําในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม นั่นคือ ยอดขายในสวนงานดูแล

ลูกคาองคกรมีแนวโนมลดลง ไมสอดคลองกับแนวโนมการเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม

ของประเทศไทย ที่มีแนวโนมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง มีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่กันอยางแพรหลาย 

ถือเปนอุปกรณที่สําคัญที่ทุกคนตองมี และจากขอมูลทุติยภูมิที่ทางผูศึกษาไดคนความา ทําให

ทราบวาการใชงานโทรศัพทไมวาจะเปน Voice หรอื Non Voice ของมีสัดสวนที่สูงข้ึน และมี

โอกาสที่เติบโตไดในอนาคต การแขงขันก็มีความรุนแรงมากข้ึน เนื่องจากอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมนี้ ตองมีการขอสัมปทานจากรัฐบาล ทําใหคูแขงขันในอุตสาหกรรมนี้มีไมมากนัก 

แตนั่นก็ทําใหการแขงขันสูง เนื่องจากแตละเครือขาย ก็ตองการสวนแบงทางการตลาดใหมาก

ที่สุด ซึ่งนั่ก็คือ ผลกําไรที่ทางบริษัทจะไดรับ  

 ปญหานี้จึงเปนปญหาที่ทางบริษัทใหความสําคัญ แตก็ยังไมมีกลยุทธที่ชัดเจนมากนัก ผู

ศึกษาในฐานะของพนักงานคนหนึ่งของ AIS และมีความรับผิดชอบตอสายงานนี้โดยเฉพาะ จึง

เล็งเห็นปญหานี้วาควรไดรับกรแกไข และมีการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติอยางแทจริง 

 กลุมลูกคาองคกร นั้นเปนกลุมที่ตองใชทั้งทักษะของพนักงานรวมทั้งสินคา หรือบริการ

ที่มีคุณภาพ คุมคากับการลงทุน ฉะนั้นสินคาหรือบริการที่ทาง AIS นําเสนอตองทําใหลูกคาเห็น

ความสําคัญ และประโยชนที่จะไดรับ เพ่ือองคกรนั้นๆ จะไดเลือก AIS เขาไปเปนตัวชวยในการ

เพ่ิมประสิทธภาพ และประสิทธิผลใหเกิดข้ึนกับองคกร 

ทางผูศึกษาจึงไดเก็บขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลทุติยภูมิ ที่ไดจากการคนควางานวิจัย รวมทั้งสถิติ

ตางๆ เพ่ือใชเปนแนวคิดในการกําหนดกลยุทธ และกลยุทธที่เปนทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธ
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การขยายตัวใหมากข้ึน (Intensive growth strategy) ซึ่งแบงไดเปน 3 กลยุทธยอย คือ การเพ่ิม

การรับรูในสินคา และบริการดวยการโฆษณา  การขยายตลาดดวยการเปดตลาดใหกับลูกคา

องคกรไปในตางจังหวัด และการปรับปรุงสินคา หรือบริการใหตอบสนองความตองการของ

ลูกคา ซึ่งทั้ง 3 กลยุทธนี้จะชวยสรางแรงจูงใจใหลูกคา ใชสินคา หรือบริการที่ AIS มี ผสมผสาน

กับการใหความสําคัญกับการดูแลลูกคาที่ดีของ AIS ทําให กลยุทธดังกลาว เปนกลยุทธที่

สามารถกระทําไดอยางเปนรูปธรรม และเกิดประโยชนสูงสุดใหกับองคกร และสิ่งที่สําคัญ คือ 

สามารถชวยลดปญหาในเรื่องของยอดขายของหนวยงานดูแลลูกคาองคกรดวย เพราะถามีลูกคา

ใชสินคา หรือบริการของ AIS มากข้ึน ก็จะสงผลโดยตรงตอยอดขาย รายได และสามารถสราง

ความย่ังยืนใหเกิดข้ึนกับองคกรได 

4.2 ขอจํากัดของการศกึษา 

 ขอจํากัดในการศึกษา และหาแนวทางกําหนดกลยุทธในการเพ่ิมยอดขายใหกับ

หนวยงานการดูแลลูกคาองคกรของบริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ดังนี้ 

 4.2.1 ไมสามารถหาขอมูลของคูแขงไดในเชิงลึก เนื่องจากเปนขอมูลที่ทางคูแขงไม

เปดเผย ดังนั้นจึงเปนการยากในการหาขอมูลในสวนของคูแขงขัน 

 4.2.2 ระยะเวลาในการศึกษาที่มีอยางจํากัด  

4.3 ขอเสนอแนะ 

 การเก็บขอมูลเชิงลึกทางการสัมภาษณของผูใชบริการ ควรเก็บขอมูลโดยแยกตาม

อุตสาหกรรมของผูใชบริการ เพ่ือที่จะไดนําขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือหาสิ่งที่ตอบสนองความ

ตองการของผูใชบริการไดอยางเฉพาะเจาะจง 
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ภาคผนวก ก 

การวิจัยของบริษัท The Nielsen Company (Thailand) Limited ท่ีได

สํารวจความพึงพอใจ และปจจัยท่ีสงผลถึงการเลือกใชสินคา หรือบริการ

ในอตุสาหกรรมโทรคมนาคมไรสายในประเทศไทย  
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ขอมูลทุติยภูมิ ที่ไดมาจากบริษัท Nielsen Thailand ซึ่งเปนบริษัทที่ทําการเก็บขอมูล 

และวิเคราะหขอมูลทางการตลาด เพ่ือชวยใหลูกคาที่รับบริการสามารถทราบปจจัยที่ตองการ 

เพ่ือสรางความไดเปยบทางการแขงขัน โดยมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะหขอมูลอยางมือ

อาชีพ ฉะนั้นทางบริษัท AIS จึงไดวาจางใหทําการเก็บขอมูลความพึงพอใจ และปจจัยที่สงผลใน

การเลือกใชบริการของลูกคาองคกร โดยรายละเอียดของการเก็บขอมูลดังกลาว คือ 

Prepared for : Advanced Info Service Public Company Limited  

Prepared  by : The Nielsen Company ( Thailand) Limited Date : 3rd February 2010 

1. วัดความพึงพอใจของลูกคาองคกรตอสินคา และบริการของ AIS  

วัตถุประสงคการวิจัย 

2. ระบุปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจและความภักดี ตอสินคา และบริการของลูกคา 

3. วัดผลกรดําเนินงานของบริษัท AIS กับคูแขงหลักในอุตสาหกรรม ซึ่งไดแก DTAC 

TRUEMOVE และ HUTCH 

 สัมภาษณโดยตรงกับลูกคาองคกร 300 ราย ที่มีการใชบริการกับ AIS โดยแบงเปนแตละ

อุตสาหกรรม และตามกลุมลูกคา Key Account SME Size M และS ตามรายละเอียดในตาราง 1  

วิธีการวิจัย 

ตัวชี้วัดที่นํามาใชในงานวิจัย

 

 คือ eQ Index ซึ่งเปนการวัดภาพรวมการดําเนินงานของหนวยงาน

ที่ดูแลลูกคาองคกรของบริษัท AIS เพ่ือนําไปสูการพัฒนา การตัดสินใจ และการใหความสําคัญ

ของปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการใชบริการของลูกคาองคกร 
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ตาราง 1: รายละเอียดการสัมภาษณแบงตามอุตสาหกรรม และกลุมลูกคา 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: The Nielsen Company (Thailand) Limited 

องคประกอบตางๆ ที่ใชในการิจัย

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

 และเปนตัวที่ชวยในการขับเคลื่อนการพัฒนาสินคา และบริการ 

เพ่ือตอบสนองความตองการ และความพึงพอใจของลูกคา ไดแก 

2. การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร  (โดยสอบถามจากบุคคลที่เคยใช

สินคา หรือ บริการ ของหนวยงานลูกคาองคกรอยูกอนแลว)  

3. ประเภทของ Promotion  

4. การบริการทางดานเทคนิค  

5. พนักงานขาย   

6. การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ  

7. Bill & Payment (ถามผูที่มีความรับผิดชอบตอการจายคาบริการ และใบแจงคาบริการ)               

8. ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  

9. กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 

10. บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

 

 



 
 

ภาคผนวก ข 

การกําหนดสินคาหรือบริการ เพื่อใหสอดคลองกับธุรกิจ 
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AIS BlackBerry Pushmail 

กลุมลูกคาเปาหมาย : ลูกคาองคกรตั้งแตบริษัทขนาดใหญ ระดับ SMEs จนถึงบุคคลทั่วไป ที่

ตองการใชระบบ Pushmail ที่มีเสถียรภาพ และความปลอดภัยสูง ซึ่งระบบของ BlackBerry 

Pushmail เหมาะกับลูกคาตางๆ นอกจากนี้แลว Package ที่เปนเก่ียวกับการใชงานทั่วไป Voice 

จะมี Package มาตรฐาน ทั่วไป ซึ่งถาทางลูกคาองคกรมี Volume ในการเปดจํานวนมาก ทาง 

AIS ก็สามารถสราง Package ไดตามความตองการของลูกคาได (Customize Package) เชน 

BlackBerry Enterprise Server (BES) เหมาะกับลูกคาองคกรขนาดกลาง และนาดใหญที่

สามารถลงทุนติดตั้ง BlackBerry Server เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการ

ติดตอสื่อสาร อีกทั้งยังรองรับอีเมลของบริษัท เชน Microsoft Exchange Lotus Domino และ 

Novell Groupwise 

Hosted BES สําหรับุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญที่ตองการใชอีเมล และ Pushmail 

BlackBerry เสมือนองคกรขนาดใหญ โดยไมตองลงทุนการติดตั้งและดูแล Server 

BES Express เหมาะกับลูกคาองคกรขนาดกลาง และขนาดใหญ ที่ใชอีเมลในระบบ Microsoft 

Exchange ที่สมารถใชงานไดโดยไมตองติดตั้ง Server เพ่ิม (ถามีผูใชงานไมเกิน 75 คน) 

BlackBerry Internet Service (BIS)

Smart Office Lite 

 เหมาะสําหรับองคกรขนาดเล็ก และบุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถ

รองรับอินเตอรเน็ตอีเมล และฟรีเมลตางๆ เชน Hotmail Gmail Yahoo เปนตน  

กลุมเปาหมาย : ลูกคา SMEs ที่เริ่มประกอบกิจการ หรือ ลูกคา SMEs และผูประกอบธุรกิจที่ไม

มีความเชี่ยวชาญดาน IT ลูกคาที่ใช Fee Email หรือ ระบบ Email ที่ตองการระบบ email 

คุณภาพ หรือ ลูกคาที่ยังไมมีระบบ Email หรอื Website ของบริษัทตนเอง 
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Smart Messaging 

กลุมเปาหมาย : กลุมองคกรที่ตองการสงขาวสารขอมูลในรูปแบบขอความ SMS ไปยัง

กลุมเปาหมายที่มีจํานวนมาก ไดแก กลุมลูกคาองคกรทั้งขนาดใหญ กลาง และเล็ก ในทุกธุรกิจ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง สมาคม ชมรม หรือสโมสรตางๆ 

Bulk SMS  

กลุมเปาหมาย : กลุมลูกคาองคกรขนาดกลาง และขนาดใหญ โดยเฉพาะกลุม Media Agency 

System Integrated 

Smart Tracking (Fleet Management) 

กลุมเปาหมาย : ลูกคาองคกรระดับใหญที่มีธุรกิจขนสง หรือธุรกิจอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการขนสง  

Mobile EDC 

กลุมเปาหมาย : สําหรับลูกคาขนาดใหญที่ตองทําธุรกรรมทางการเงินผานเครื่อง EDC หรือเปน

ธุรกิจที่ตองออกนอกสถานที่บอยครั้ง เชน ธุรกิจที่ตองออกงาน Event  

Corporate Connect (E1) 

กลุมเปาหมาย : ลูกคาองคกรขนาดใหญและขนาดกลางทุกประเภทธุรกิจที่ตองการลดคาใชจาย

ในการใชงานโทรศัพท 

Mobile PBX (MPBX) 

กลุมเปาหมาย : กลุมลูกคา SMEs หรือบริษัทที่มีการโยกยายที่อยูบอยๆ เชน บริษัทที่เชาอาคาร

พาณิชย เพ่ือตั้งสํานักงาน หรือ เปนบริษัทที่พนักงานไมไดทํางานประจํา Office เชน พนักงาน

ขาย หรือ Logistic 

 



 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณผูใชบริการของ AIS และ ผูใชบริการของคูแขงขัน 
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1. เหตุผลที่เลือกใชและไมเลือกใชสินคา และบริการของAIS 

บทสัมภาษณ 

2. ปจจัยใดบางที่เปนปจจัยสําคัญการเลือกใชสินคา และบริการ 

3. คุณมีความคิดเห็นอยางไรบางกับปจจัยตางๆ เหลานี้ 

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

2. การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร เชน การใชบริการของลูกคา

เดิม และทาง AIS มีการปรับเปลี่ยนเวอรชั่น ใหเพ่ือใหใชโปรแกรมที่ใหม และ

ทันสมัยมากข้ึน  

3. ประเภทของโปรโมชั่น 

4. การบริการทางดานเทคนิค  

5. พนักงานขาย   

6. การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ  

7. ใบแจงคาใชบริการ และการชําระคาบริการ (Bill & Payment) (ถามผูที่มีความ

รับผิดชอบตอการจายคาบริการ และใบแจงคาบริการ)        

8. ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  

9. กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 

10. บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 
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บทสัมภาษณผูใชบริการ AIS 

1. บริษัท กฎหมายด ีเค จํากัด 

กลุมที่เลือกใชบริการของทาง AIS 

ตําแหนง กรรมการผูจัดการ  

ประเภทธุรกิจ  ธุรกิจเรงรัดหนี้สิน (Outsource ใหกับธุรกิจดานกรเงิน การธนาคาร) 

 เนื่องจากมีความมั่นใจในเรื่องของเครือขายเปนอันดับตนๆ และในเรื่อง Product ที่

ตอบสนองความตองการ ขณะนั้นทางบริษัทตองการเปดเบอรเพ่ือใชในองคกร และก็เลยมีการ

เปรียบเทียบกันในหลายๆ เครือขายโดยกอนหนานี้มีการใชบริการกับ เครือขายรายหนึ่ง ถึงแม

จะมีคาบริการถูกมาก แตก็พบปญหามากมาย คือ การที่สัญญาณมีปญหาบอยครั้ง ธุรกิจของ

องคกรเรา ตองมีการใชงานโทรศัพทเปนจํานวนมาก สุดทายเลยมาสรุปที่ AIS ถึงแมราคา

อาจจะไมไดต่ํามาก แตจะเรื่องของเครือขายที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ทําใหเราตัดสินใจเลือกใช AIS  

เหตุผลที่เลือกใช AIS  

 ปจจัยที่เราใหความสําคัญมากที่สุด คือ สัญญาณที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และมีคุณภาพ 

ทําใหการ ทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และบริการหลังการขายที่ใหความสําคัญกับลูกคา 

และมีการแกปญหาใหกับลูกคาไดอยางรวดเร็วและถูกตอง ทําใหการทํางานคลองตัวมากย่ิงข้ึน 

ปจจัยใดบางที่เปนปจจัยสําคัญการเลือกใชสินคา และบริการ 

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

คุณมีความคิดเห็นอยางไรบางกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี 

 ตองมีสัญญาณที่ครอบคลุมพ้ืนที่ใหมากที่สุด และเปนเครือขายคุณภาพ ในการสื่อสาร

ดวยระบบการสื่อสารไรสาย ตองสายไมหลุด และสามารถโทรติดไดอยางายดาย 
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2. การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร (โดยสอบถามจากบุคคลที่เคยใช

สินคา หรือ บริการ ของหนวยงานลูกคาองคกรอยูกอนแลว)  

 ควรเปนสินคา หรือบริการที่ตรงตามความตองการของลูกคา เนื่องจากแตละอคกร

อาจจะมีการใชงานที่แตกตางกัน การสรางคุณคา (Value Added) ที่ดี ตองใหตอบสนองความ

ตองการของลูกคาดวย เพ่ือที่จะทําใหสินคา หรือบริการนั้นๆ สรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกรนั้นๆ 

ไดอยางแทจริง 

3. ประเภทของโปรโมชั่น 

 อยากไดโปรโมชั่นที่มีราคาเหมาะสม คุมคากับคาบริการ และเปนโปรโมชั่นที่ทําให

องคกรไดประโยชนสูงสุด 

4. การบริการทางดานเทคนิค  

 ตองการใหมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 

5. พนกังานขาย  

 ควรเปนพนักงานที่ไดผานการอบรมในเรื่องของสินคา และบริการมาอยางดี สามารถให

ความรูและแนะนําลูกคาไดเปนอยางดี ควรจะแกไขปญหาเฉพาะหนาได และมีใจพรอมที่จะ

บรกิาร   

6. การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ  

 ในการสั่งสินคา อยากใหมี พนักงานขายที่ดูแลในแตละบริษัท สามารถติดตอไดอยาง

รวดเร็ว พรอมกับการจัดสง SIM Card ที่รวดเร็ว ลดข้ันตอนที่ซับซอนลงไป เนื่องจากใน

บางครั้งการติดตอยังอาจทจะตองติดตอกับ Call Center ที่โทรติดคอนขางยาก ทําใหเสียเวลา 

และสําหรับลูกคาองคกร ก็ควรมีราคาโทรศัพทมือถือที่พิเศษกวาบุคคลทั่วไปดวย เพ่ือสราง

ความรูสึกที่ไดสิทธิพิเศษเหนือคนทั่วไปดวย 
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7. ใบแจงคาใชบริการ และการชําระคาใชบริการ (Bill & Payment)  

     เอกสารใบแจงคาบริการควรมีความชัดเจน และมีรายละเอียดที่ดูแลวไมซับซอน และ

ชองทางการชําระคาบริการที่สะดวก และมีมากมายเพ่ือสรางความสะดวกสบายในการไปชําระ

คาบรกิาร 

8. ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  

 สําหรับลูกคาองคกร ในการสื่อสารเรื่องโปรโมชั่นยังไมชัดเจนเทาที่ควร ไมมีการ

โฆษณามากนัก ทําใหหลายๆบริษัท ไมทราบวาทาง AIS มีการใหบริการ และโปรโมชั่นพิเศษ 

สําหรับลูกคาองคกรดวย ฉะนั้นควรเปดชองทางการสื่อสารสวนนี้ใหมากข้ึน เพ่ือสรางการรับรูใน

สินคา และบริการที่ AIS มี 

9. กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 

 สิทธิพิเศษตางๆ สําหรัลูกคาองคกร อยากใหมีการใหสิทธิพิเศษตางๆ มากข้ึน ตอนนี้

เห็นแตมีสวนของ Serenade เทานั้น ซึ่งถาเปนลูกคาธรรมดาทั่วไป มีสิทธิ์ Serenade 

เชนเดียวกัน ฉะนั้นอยากใหมีสิทธิพิเศษที่แตกตางระหวางนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา 

10. บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

 ในสวนของ Call Center เคยไดใชบริการหลายครั้ง ก็ถือเปนชองทางที่ชวย Support 

ไดอีกทางหนึ่ง แตปญหา คือ โทรติดยากมาก เขาใจอยูวานาจะเกิดจากการใชบริการของลูกคา

จํานวนมาก แตควรมีการปรับปรุง เพ่ือใหบริการในสวนนี้ เขาถึงงาย และแกปญหาไดอยาง

รวดเรว็ดวย 
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2. บริษัท เอเซียเสริมกิจ ลีสซิ่ง จํากัด              

ประเภทธุรกิจ  ใหสินเชื่อในการเชาซื้อรถยนต 

ตําแหนง  เจาหนาที่แผนกจัดซื้อ 

 เลือกใชบริการของ AIS ดวยเหตุผลที่เปนผูนําทางดานเทคโนโลยีอยูแลว ไดใชบริการ

ในสวนของ Blackberry Push Mail ซึ่ง AIS ก็เปนเจาแรกที่นําเขามา และดวยความนาเชื่อถือ

ทั้งกับองคกรดวย ทําใหบริษัทตัดสินใจใชบริการดับ AIS ดวยการเปรียบเทียบกับคูแขง

เหมือนกัน แตดวยราคาที่ไมไดตางกันมาก และสินคา และบริการ  ที่ใกลเคียงกัน จึงเลือกใช

บรกิารของ AIS 

เหตุผลที่เลือกใชสินคา และบริการของAIS 

 เรื่องของราคา และบริการที่ตอบโจทยความตองการ เพราะการที่เราเปนองคกรใหญ 

และมีการใชโทรศัพทเปนจํานวนมาก ตนทุนเปนสิ่งที่เราใหความสําคัญ เพราะการที่ชวย

ประหยัดตนทุนใหกับบริษัท และเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับบริษัท ก็เปนหนาที่ของฝายจัดซื้ออยูแลว 

ฉะนั้นเราก็ตองพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดใหกับบริษัท ตอนนี้การแขงขันในระดับธุรกิจ มีการแขงขัน

ที่สูง มีการใชราคาเปนกลยุทธที่ใชในการแขงขัน แตเราในฐานะของผูใชบริการ ก็อาจจะไดมอง

เรื่องราคาเพียงอยางเดียว ตองมองสวนประกอบอยางอ่ืนดวย เชน โปรโมชั่นที่ดี การบริการ

หลังการขายที่ดี หรือ แมกระทั่งพนักงานขาย ก็มีสวนในการเลือกใชบริการดวย 

ปจจัยใดบางที่เปนปจจัยสําคัญการเลือกใชสินคา และบริการ 

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

คุณมีความคิดเห็นอยางไรบางกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี 

 เปนสิ่งที่ควรใหความสําคัญเปนอยางย่ิง เนื่องจากเปนขอไดเปรียบในการแขงขันเลยที่

เดียว บางองคกร เลือกคาบริการที่ถูกมาก จําพวกโทรไมอ้ันเปนแบบไมจํากัด แตสุดทายแลว ก็

ใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ เพราะเรื่องเครือขายที่ไมมีประสิทธิภาพนั่นเอง 
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2. การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร  

 เปนการสรางความพึงอใจใหแกลูกคามากข้ึน ก็เปนสิ่งที่ลูกคาตองการเหมือนกัน 

เนื่องจากในบางบริการที่มีการใชงานมานานแลว เรื่องของระบบที่ไม ทันสมัยหรืออาจจะมีใน

บางอยางที่ตองปรับปรุง และถาทาง AIS มีการ ปรับเปลี่ยนเวอรชั่นใหกับลูกคา ก็จะเปนการ

สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคาดวย ยกตัวอยางเชน ไดใชบริการ Smartmessaging แลว และ

ทาง AIS มีการปรับเปลี่ยนเวอรชั่น ใหก็ทําให บริษัทรูสึกวาทาง AIS ไมไดทอดทิ้งลูกคา ทําให

ลูกคาใช Solution ตัวนี้ไดงายข้ึนดวย สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาเปนอยางย่ิง 

3. ประเภทของโปรโมชั่น 

 โปรโมชั่นที่ดี ควรตองสอดคลองกับความตองการของลูกคา และสรางความคุมคาใหกับ

ลูกคามากที่สุด  

4. การบริการทางดานเทคนิค  

 เปนสิ่งที่สําคัญมาก เนื่องจากทางบริษัทเรา ใช สินคาและบริการที่เก่ียวของกับดาน

เทคนิคโดยเฉพาะ การทีทาง AIS มีบริการที่ชวยในสวนนี้ก็ทําใหทางบริษัทตัดสินใจเลือกใช

บรกิารของ AIS  เพราะคํานึงถึงเมื่อเกิดปญหาข้ึน จะมั่นใจไดวามีทีมงานที่ชวยในสวนตรงนี้ได 

5. พนกังานขาย  

 พนักงานขาย ควรมีความกระตือรือรนในการ และสามารถเลือกสรรสินคา และบริการ ที่

ตรงความตองการของลูกคา   

6. การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ  

 ควรตองมีความรวดเร็ว และทันตอความตองการของลูกคา 

7. ใบแจงคาบริการ และการชําระคาใชบริการ (Bill & Payment) 

 ใบแจงคาบริการควรมีลักษณะที่งายตอความเขาใจของลูกคา และถูกตองกับการใชงาน

จริงๆ ของลูกคาดวย 
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8. ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  

เมื่อมีการแจงขอมูลขาวสารของทาง AIS ผานมาทาง Sale ที่ดูแล เพ่ือทําใหทางลูกคา

ไดรับทราบขอมูลที่ ทันสมัยดวย เชน เรื่องโปรโมชั่นตางๆ 

9. กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 

 ควรมีสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกรโดยเฉพาะ สรางความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

10. บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

 บริการ Call Center อยากใหเนนเรื่องการแกปญหาที่รวดเร็ว เนื่องจากเปน Call 

Center สําหรับลูกคาองคกรโดยเฉพาะอยูแลว ก็ควรใหมีความรวดเร็ว เพ่ือแกไขปญหา และ 

Support ในกรณีที่ไมสามารถติดตอทาง sale ได 
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3. บริษัท เอ อี เอส เอ็นเตอร ไพรเซส จํากัด              

ประเภทธุรกิจ  จําหนายยางลอบรรทุกขนาดใหญ 

ตําแหนง  กรรมการผูจัดการ 

 เนื่องจากเปนเครือขายที่มีความนาเชื่อถือ เพราะในการทํางานตองใหพนักงาน ติดอกับ

ทาง Back Office บอยครั้ง โดยใชบริการของ AIS คือ บริการ Track & Trace ที่สามารถดูตํา

แนงการเดินทางของพนักงานขายได จึงมั่นใจวา เครือขาย AIS ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเปน

บริการที่รายอ่ืนๆ ยังไมมี  

เหตุผลที่เลือกใชสินคา และบริการของAIS 

 

 ปจจัยที่เนน คือ เรื่องเครือขาย และบริการที่ตอบโจทยความตองการ เพราะในบางครั้ง

ถาคํานึงเรื่องราคาอยางเดียว อาจจะทําใหตองเสียซ้ําซอน เพราะเปดใชบริการกลับใชโทรไม

คอยได เคยมีประสบการณกอนหนานี้แลว จึงใหความสําคัญกับเรื่องเครือขาย และบริการ

มากกวา 

ปจจัยใดบางที่เปนปจจัยสําคัญการเลือกใชสินคา และบริการ 

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

คุณมีความคิดเห็นอยางไรบางกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี 

 ควรใหความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะการี่มีเครือขายที่ดี ยอมทําใหไดเปรียบคูแขงขัน

รายอ่ืนๆ 

2. การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร  

ทําใหลูกคา เกิดความรูสึกที่ดีกับการบริการที่ไมทอดทิ้งลูกคาเกา ซึ่งลูกคากลุมนี้ 

อาจจะซื้อบริการอ่ืนๆ เพ่ิมก็ได ดังนั้นจึงเปนสิ่งที่ดี ที่จะมีใหแกลูกคา 
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3. ประเภทของโปรโมชั่น  

การแขงขันในตลาดสมัยนี้ การแขงขันคอนขางรุนแรง และมีการออกโปรโมชั่นมา

มากมาย อาจจะคิดวาตองมีโปรโมชั่นที่ตรงกับความตองการของลูกคาได ทางเครือขายแตละ

เครือขายจึงออกโปรโมชั่นมากมายไปหมด แตคนที่ไดประโยชนคือผูบริโภค เพราะเกิดความ

หลากหลายในสวนของบริการ ที่ผูบริโภคสามารถเลือกใหตรงกับความตองการไดดวย 

4. การบริการทางดานเทคนิค  

การบริการทางดานเทคนิค เปนเหมือนบริการหลังการขาย ที่ลูกคาตองการ เมื่อเขาเกิด

ปญหาตางๆ ที่ตองการใหแกไขอยางเรงดวน ก็ถือเปนสวนที่สําคัญ 

5. พนกังานขาย  

พนักงานขายสําคัญเหมือนกัน เพราะถาคนนั้นไมมีใจรักบริการ หรือไมมีความสามารถ

ในการอธิบายหรือจูงใจลูกคา ลูกคาก็อาจจะไมซื้อบริการนั้นๆ ก็ได เพราะขอใชบริการเราจะ

ติดตอจากพนักงานขาย เพราะงาย สะดวก และไมตองอธิบายในสวนของปญหามากมาย ฉะนั้น

พนักงานก็เปรียบเสมือนตัวขับเคลื่อนเพ่ือใหเกิดการขอใชบริการนั่นเอง  

6. การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ  

การจัดสงสินคารวดเร็ว และถูกตอง ไมทําใหเครื่องมือถือชํารุด เสียหาย หรือเกิดตําหนิ

ระหวางขนสง 

7. ใบแจงคาบริการ และการชําระคาใชบริการ (Bill & Payment) 

 ใบแจงคาบริการควรมีลักษณะที่งายตอความเขาใจของลูกคา และถูกตอง 

8. ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  

ควรเปนขอมูลที่เปนประโยชนกับลูกคา เชน โปรโมชั่นใหมๆ หรือการเสนอโปรโมชั่นที่

สอดคลองกับการทํางาน เพ่ือใหเกิดประสิทิภาพใหกับองคกร 

9. กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 

เปนสิ่งที่ดีที่ควรใหกับลูกคา เพ่ือเปนการรักษาฐาลูกคาเดิมเอาไว  

10. บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

 บริการ Call Center ควรเปนบริการที่สามารถติดตอไดงาย และรวดเร็ว เพ่ือที่จะ

สามารถแกไขปญหาตางๆใหกับลูกคา ในขณะเดียวกันพนักงานก็ควรมีความรู ความเขาใจใน

เรื่องของโปรโมชั่น ตางๆ ดวย 
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1. บริษัท คอมมูนิตี้ ปารค จํากัด              

กลุมที่ไมไดเลือกใชบริการของทาง AIS 

ประเภทธุรกิจ  0

ตําแหนง  พนักงานฝายจัดซื้อ 

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

เหตุผลที่เลือกใชและไมเลือกใชสินคา และบริการของAIS 

เหตุผลที่ไมใช AIS เนื่องจาก ชวงที่เริ่มกิจการ โปรโมชั่นของ AIS มีราคาแพงกวาเครือขาย

รายอ่ืนๆ และไมมีความจําเปนในการใชงานโทรศัพท นอกพ้ืนที่กทม. ซึ่งเครือขาย  อีกรายหนึ่ง 

ก็มีสัญญาณอยูในเกณฑที่ดี ฉะนั้นจึงตัดสินใจเลือกใชอีกเครือขายหนึ่ง มาจนถึงปจจุบัน ซึ่งจาก

การใชงานมาเปนระยะเวลานาน ก็ไมพบปญหาในการแกใชงาน และตองการใชเบอรเดิมที่มีการ

ใชงานมานานแลว ซึ่งลูกคา หรือผูรูจักคนอ่ืนๆ ก็ทราบเบอรนี้ แลว ทําใหโอกาสในการเปลี่ยน

เบอร และเปลี่ยนเครือขายนอยมาก  

ปจจัยใดบางที่เปนปจจัยสําคัญการเลือกใชสินคา และบริการ 

 ปจจัยที่สําคัญที่คํานึงถึงเปนอันดับแรก คือ คุณภาพสัญญาณในพ้ืนที่ๆมีการใชงาน และ

สวนที่สอง คือ ราคา เพ่ือใหตนทุนของการดําเนินงานนอยที่สุด แตประสิทธิภาพที่ไดสูงสุดดวย 

คุณมีความคิดเห็นอยางไรบางกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี 

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

 ประสิทธิภาพของสัญญาณ และเครือขายที่ดี คือ การที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา ไม

ถูกขัดจังหวะดวยสภาวะแวดลอมตางๆ นอกจากนี้แลวเสียงที่ชัดเจนก็เปนสิ่งที่สําคัญ

เชนเดียวกัน 
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2. การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร (โดยสอบถามจากบุคคลที่เคยใช

สินคา หรือ บริการ ของหนวยงานลูกคาองคกรอยูกอนแลว)  

 ยังไมเคยใช 

3. ประเภทของโปรโมชั่น  

 โปรโมชั่นที่นําเสนอควรมีความสอดคลองกับความตองการของผูใช สามารถปรับเปลี่ยน

ไดใหเหมาะสมกับการใชงานมากที่สุด 

4. การบริการทางดานเทคนิค  

บุคลากรควรมีความสามารถในการแกปญหาใหผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

รวดเร็ว 

5. พนักงานขาย   

พนักงานขายตองมีความรับผิดชอบในการบริการหลังการขาย ติดตอประสานงาน

ในการแกปญหาใหกับลูกคาอยางเต็มความสามารถ ใหคําแนะนําในการใชงานทั่วไป หรือใน

การณีพิเศษไดถูกตอง 

  

6. การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ  

สงสินคาตรงตามเวลา และถูกตองตามเงื่อนไข สามารถใชงานโทรศัพทไดตาม

เวลาที่ตกลงกัน และเปนเบอรโทรศัพทที่ถูกตองตามที่เลือกไว 

7. ใบแจงคาบริการ และการชําระคาใชบริการ  (Bill & Payment) (ถามผูที่มีความ

รับผิดชอบตอการจายคาบริการ และใบแจงคาบริการ)        

ใบแจงคาบริการควรแสดงรายละเอียดคาใชบริการอยางครบถวน ชัดเจน เขาใจงาย 

และควรมีชองทางการชําระคาบริการหลากหลาย รองรับความตองการของผูใชไดอยางครบถวน 

8. ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  
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อยากใหมีการปรับปรุงขอมูลโปรโมชั่นตางๆ ทางเว็ปไซต ใหสามารถเขาไปศึกษาขอมูล

ไดดวยตัวเองดวยความสะดวก และใหพนักงานขายแนะนําขอมูลหากมีการเปลี่ยนแปลง

โปรโมชั่น ที่เหมาะสมกับลูกคามากข้ึน 

9. กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 

บริการที่จอดรถตามสถานที่สําคัญตางๆ  

10. บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

ไมตองรอสายเปนเวลานาน ติดตอไดตลอดเวลา สามารถใหคําตอบ หรือแกปญหา หรือ

ชี้ชองทางในการแกปญหาไดทุกเรื่อง 
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2. บริษัท  B 2 C จํากัด            

ประเภทอุตสาหกรรม รับจัดทําโฆษณา 

ตําแหนง พนักงานบัญชี 

เหตุผลที่ไมเลือกใชสินคา และบริการของAIS 

เพราะเมื่อตอนที่เริ่มใชบริการ มีความคิดวาราคาของ AIS สูงกวา DTAC และขณะนั้น

คุณภาพสัญญาณภายในกรุงเทพฯ ของทั้งสองเจาก็มีคุณภาพไมตางกันมากนักจึง

เลือกใช DTAC ที่มีราคาถูกกวา 

ปจจัยใดบางที่เปนปจจัยสําคัญการเลือกใชสินคา และบริการ 

ราคา 

คุณภาพสญัญาน 

บริการกอนการขาย 

บรกิารหลงัการขาย 

ความสะดวกในการชาํระเงนิ 

 

คุณมีความคิดเห็นอยางไรบางกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี 

1. ประสิทธิภาพของสัญญาณและเครือขาย  

เปนสิ่งสําคัญในลําดับตนๆที่ใชในการเลือกใชบริการ สัญญาณตองดีชัดเจน เสียงไมขาด

หายหรือสายหลุดขณะกําลังใชโทรศัพท และครอบครุมพ้ืนที่ ที่ตองการใชบริการ  

2. การเพ่ิมมูลคาของสินคา และบริการ ของลูกคาองคกร 

พยายามปรับปรุงใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา 

3. ประเภทของโปรโมชั่น  

ควรจะมี ดปรโมชั่นหลากหลายใหเหมาะสมกับการใชงานของลูกคาแตละองคกร ที่มี

รูปแบบการใชงานที่แตกตางกันไป  

4. การบริการทางดานเทคนิค  

ควรมีบุคคลากรที่มีความสามารถ มีความชํานาญเฉพาะทางในแตละประเภทของบริการ

ที่มี สามารถใหบริการทางเทคนิคใหกับลูกคาไดอยางถูกตอง สมบูรณ สามารถ

แกปญหาที่เกิดข้ึนกับลูกคาไดอยางรวดเร็ว ไมเกิดปญหาซ้ําซอน 
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5. พนักงานขาย   

พนักงานขายควรจะรูขอมูลเก่ียวกับสินคาในแนวกวาง สามารถแนะนําสินคาใหกับ

ลูกคาไดอยางเหมาะสม ไมบอกขอมูลที่ผิดพลาดใหลูกคาเขาใจผิด เต็มใจในการ

ประสานงานติดตอแกปญหาที่อาจเกิดข้ึนหลังการขาย 

6. การสั่งสินคา หรือบริการ รวมทั้งการจัดสง SIM Card และ โทรศัพทมือถือ  

ควรจัดสงสินคาใหถูกตองและตรงตามเวลาที่นัดหมาย เชน เบอรโทรตรงตามที่เลือกไว 

ผูกเบอรกับ SIM ใหถูกตองและโปรโมชั่นตรงตามที่เลือกไว ทดสอบโทรศัพทมือถือวา

ไมมีปญหาในการใชงานบริการกอนสงมอบใหลูกคา 

7. ใบแจงคาบริการ และการชําระคาใชบริการ (Bill & Payment)        

สําหรับใบแจงคาบริการนั้น ความถูกตองสําคัญเปนอันดับแรก ถาเปนไปไดควรแจกแจง

รายละเอียดการใชงาน หรืออาจมีชองทางใหตรวจสอบรายละเอียดการใชงานทาง

ชองทางอ่ืน เวลาและเงื่อนใขในการชําระเงินควรตรงกันทุกเดือน และมีการแจงลวงหนา

ถามีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่สงผลกระทบตอลูกคา 

8. ขอมูลตางๆ ที่ไดรับจากทางบริษัท  

ควรสงขอมูลที่จําเปน อยาใหมีโฆษณาสินคาบริการฟุมเฟอยมากจนเกินไป จนทําให

ลูกคาไมสนใจขอมูลที่สงมาให 

9. กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสิทธิพิเศษตางๆ เพ่ือลูกคาองคกร 

ถามีจะมีสวนใหสามารถดึงดูดลูกคาเกาติดใจใชงานอยางตอเนื่อง ไมอยากยายไปใช

บริการของผูใหบริการเจาอ่ืนๆ 

10. บรกิารจาก Call Center 1149, Telewiz shop, and Service center 

กรณ ีCall Center ควรมีเมนูการใชงานที่ชัดเจน และมีเจาหนาที่ๆมากเพียงพอตอความ

ตองการ  

 



 
 

 
 

สารบัญตาราง 

 

ตารางที่                                                                                         หนา 

1. จํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ป 2553  

เทียบกับไตรมาสกอนหนาและไตรมาสเดียวกันของปกอน  ……………… 14 
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ตั้งแตป2002 – 2010  ……………………………………………………… 18 
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     4.   สรุปยอดขายของสวนงานลูกคาองคกร  …………………………………..  21 
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สารบัญแผนภาพ 
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1. โครงสรางองคกรของบริษัท แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน)  …. 3 

2. สัดสวนลูกคาในระบบเติมเงิน และมีสัดสวนลูกคาในระบบชําระ 

คาบริการรายเดือน  …………………………………………………………… 7 

3. การแบงประเภทของลูกคานิติบุคคล  ………………………………………... 9 

4. สวนแบงทางการตลาดระวางบริษัท AIS และคูแขงขันรายอ่ืน  ……………... 10 

5. แนวโนมจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตัง้แตไตรมาสที่ 1  

ป 2551 – ไตร มาสที่ 1 ป 2553  ……………………………………………. 14 

6. สัดสวนและแนวโนมมูลคาการใชบริการ Voice และ Non-voice  …………... 15 
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ประวัติผูศึกษา 

 ดิฉันชื่อ วิยะดา จิรศรีโสภา เกิดเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2522 ขณะนี้อายุ 31 ป เกิดที่

กรุงเทพฯ มีพ่ีนองทั้งหมด 5 คน ดิฉันเปนลูกคนที่ 3 ของครอบครัว จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร เมื่อ

ดิฉันเรียนจบในป 2544 ดิฉันไดมาทํางาน โดยเปนธุรกิจครอบครัว เปนคลินิกเสริมความงาม

แหงหนึ่ง ใหบริการในเรื่องของการรักษาผิวหนา และศัลยกรรมความงาม ดิฉันทํางานทีนี่มาเปน

ระยะเวลา 7 ป ซึ่งเปนระยะเวลาที่ยาวนานมาก และดิฉันตองรับผิดชอบการในดานการบริหาร 

และคิดกลยุทธในการทําตลาด แตดวยประสบการณในการทําธุรกิจ และไมไดเรียนมาทางดาน

ธุรกิจเลย จึงตัดสินใจมี่จะเขาเรียนในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยหอการคา เนื่องจากได

สอบถามจากคนรูจักที่หลากหลาย ในเรื่องของการเรียนการสอน และชื่อเสียงของทาง

มหาวิทยาลัยเอง จงทําใหตัดสินใจที่จะมาเรียนที่นี้ และเลือกสาขาการจัดการ เนื่องจากเปน

สาขาที่ผสมผสานความรูทางดานตางๆ และมาประยุกตเพ่ือการบริหารจัดการอยางแทจริง  

 ปจจุบันทํางานที่บริษัทแอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรอื AIS ในตําแหนง 

Senior Marketing Officer / Business consultant มาเปนระยะเวลา 1 ป และทําใหไดรับ

ประสบการณการทํางานมากมาย ไดเรียนรู และใชสิ่งที่ไดรับจากการเรียนที่นี่ ไปประยุกตกับ

การทํางาน และเชื่อมั่นเปนอยางย่ิงวาความรูที่ไดรับทั้งหมด จะเปนความรูที่ติดอยูที่ตัว และ

สามารถนํามาใประโยชนไดอยางแทจริง   
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