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 The objective of the study is to research 3G mobile phone business of TOT Plc. which is supported 
to be the main business to gain income for TOT. However, since TOT3G service started to be provided in 
2009 until 2013, the rate of user leaving the system (Churn Rate) is continuously higher.  

The objective of the study is: 1) To study business environment and current ability of  TOT3G;     
2) To present the strategies to increase competitive ability for TOT3G in mobile phone business in 
compliance with market need (To increase competitive ability), to increase market share of TOT3G by using 
data between 2009-2013 to analyze the result, the Theory of Competitive Advantage (Diamond Model) of 
Prof. Michael E. Porter, idea about SWOT analysis, and the idea to create TOWS Matrix measure. 

The study shows that the factors that make TOT3G has advantage in competitions are asset, 
infrastructure, signal system, frequency wave, human resources, technological equipment, existing customer 
base, signal tower, other TOT’s product, requirement, Mobile Internet, mobile phone business expansion, 
Bandwidth and Capacity. While the factors that make TOT3G be disadvantageous in competitions are salary 
and welfare, government system, the network is not cover all area, investment approval procedure, 
coordination within TOT, organization culture, additional service, selling point, advertisement, publication, 
trading partner, promotion, delayed network installation, marketing plan, marketing position, legal 
regulations, political change. The strategies which are set by using TOWS Matrix are comprised of 
establishing an affiliate to take care of network expansion and marketing, bundling TOT3G with other TOT 
products to jointly present strength, seeking for trading partner in order to improve and develop service 
providing and efficiency in expense and asset administration for highest benefits. 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

ความสําคญัของปัญหา 
 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมในปัจจุบนัมีบทบาทอย่างมาต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นธุรกิจ การคา้ อุตสาหกรรม โดยมีส่วนในการสนบัสนุนการทาํธุรกิจ 
การคา้ ใหเ้ป็นเป็นไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็วข้ึน ในแต่ละปีมีปริมาณเงินไหลเวียนในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมของประเทศเป็นจาํนวนมาก ซ่ึงก่อใหเ้กิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิด
การกระจายรายไดไ้ปยงัภาคส่วนต่างๆ เป็นอยา่งมาก จากขอ้มูลของสาํนกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)รายงานการสํารวจ
ภาพรวมของมูลค่าตลาดส่ือสารปี 2556 พบว่ามีมูลค่ารวมถึง 466,526 ลา้นบาทโดยอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมประกอบดว้ยธุรกิจต่างๆ มากมาย ทั้งธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงและโดยออ้ม  รวมไปถึง
ธุรกิจท่ีสนบัสนุนต่างๆ การลงทุนและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานตอ้งทาํให้สอดคลอ้งกบัสภาพการ
พฒันาทั้งดา้นสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลจึงไดส้นบัสนุนใหมี้การลงทุนให้ภาคเอกชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการลงทุนและดาํเนินงานให้บริการสาธารณะต่างๆ รูปแบบของการศึกษาดา้น
ส่ือสารโทรคมนาคมจึงมิอาจจาํกดัอยู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีอยา่งเดียว แต่ตอ้งไปเก่ียวขอ้งกบั
การจดัการ การดาํเนินโครงการ การวางแผนกลยทุธ์ การคาดคะเน อยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ 

 
การให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ในประเทศไทย 
 

คณะกรรมการกิจการโครงคมนาคมแห่งชาติไดอ้อกประกาศร่างสุดทา้ยก่อนการประมูล
คล่ืนความถ่ีเพ่ือให้บริการ 3 จี ซ่ึงเป็นการประมูลคล่ืนความถ่ียา่น 2100 MHz บนเทคโนโลยี 3.9G 
หรือเทคโนโลย ีHSPA+ ท่ีเปิดให้บริการแลว้ในปัจจุบนั ซ่ึงมีความสามารถในการรับส่งขอ้มูลเร็ว
กว่า 20 เท่า  ซ่ึงจะเป็นการอนุญาตใชค้ล่ืนความถ่ีตั้งแต่ยา่น 1920-1965 และ 2110-2155 ซ่ึงเป็นค่า
คลาดเคล่ือนจากมาตรฐาน UMTS สากล ซ่ึงกาํหนดยา่นความถ่ีท่ีใหใ้ชง้านท่ี 1885-2025 และ 2110-
2200 และการประมูลดงักล่าวเป็นการประมูลแบบซ้ือขาด 15 ปี ซ่ึงต่างจากระบบสัมปทานของเดิม 
ท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งจ่ายค่าใช้สัมปทาน 20-30% ให้กบัเจา้ของคล่ืนความถ่ี เง่ือนไขการประมูล 3G    
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ให้ใบอนุญาตเท่ากนัคือ 2x15 MHz เพื่อลดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการให้บริการ และเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัจาํนวนคล่ืนความถ่ีของทีโอที โดยมีผูถื้อครองคล่ืนความถ่ี 4 รายคือ 

 
- บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) นาํเอาคล่ืนความถ่ี 1900 MHz ท่ีทีโอทีมีอยูจ่ากกิจการ

ไทย   โมบาย ของทีโอที มาพฒันาแลว้ใหบ้ริการเสมือนบนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz 
- บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จาํกดั (เอไอเอส) เสนอราคาประมูลสูงสุด 
14,625 ลา้นบาท 

- บริษทั ดีแทค เนทเวอร์ค จาํกดั (ดีแทค) เสนอราคาประมูล 13,500 ลา้นบาท 
- บริษทั เรียล ฟิวเจอร์ จาํกดั (ทรูมูฟเอช) เสนอราคาประมูล 13,500 ลา้นบาท 

 

อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย 2G และ 3G 
 

ในปี พ.ศ. 2556 ธุรกิจการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรงและ
ต่อเน่ือง      มีการใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดอยา่งหลากหลายเขา้มาเพ่ือแยง่ชิงส่วนแบ่งทางการตลาด 
ท่ียงัมีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ในระดับสูง จากข้อมูลรายงานอัตราค่าบริการโทรคมนาคม 
สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) พบวา่ จากขอ้มูลปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา จาํนวนผูใ้ชง้านมีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี 
2556 มีจาํนวนผูใ้ชง้านรวมทั้งส้ิน 92,463,323 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนถึง 8,579,177 เลขหมายจากปี 2555 หรือ 
ประมาณกวา่ 10% ดงัแผนภูมิท่ี 1.1 

 

แผนภูมทิี ่1.1  Thailand’s Mobile Subscriber Growth  
ท่ีมา :  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 
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ปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยท่ีมีโครงข่ายเป็นของตนเอง (2G และ 

3G) มีทั้งหมด 5 ราย ประกอบไปดว้ย กลุ่มบริษทัในเครือเอไอเอส, กลุ่มบริษทัในเครือดีแทค, กลุ่ม

บริษทัในเครือทรูมูฟ, บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั และ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงมีส่วน

แบ่งทางการตลาด ดงัแผนภูมิท่ี 1.2 

 

แผนภูมทิี ่1.2  Mobile Operator Market Shares 2013 
ท่ีมา :  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 
 

จากแผนภูมิท่ี 1.2 จะเห็นไดว้่าใน พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษทัในเครือเอไอเอส มีส่วนแบ่งทาง

การตลาดมากท่ีสุด สูงถึง ร้อยละ 43.97 กลุ่มบริษทัในเครือดีแทคมีส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 

30.07  กลุ่มบริษทัในเครือ ทรูมูฟมีส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 24.62 บริษทั กสท โทรคมนาคม 

จาํกดั มีส่วนแบ่งทางการตลาด ร้อยละ 0.78 และบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งทาง

การตลาดนอ้ยท่ีสุด อยูท่ี่ ร้อยละ 0.57 เน่ืองดว้ย ทีโอที เป็นผูใ้หบ้ริการรายท่ีเปิดใหบ้ริการหลงัสุด 

เปิดใหบ้ริการเม่ือ วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2552 
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ซ่ึงผลการทดสอบคุณภาพสัญญาณจาก กสทช. ณ วนัท่ี 22 กนัยายน 2556 อตัราการโทร
สาํเร็จ Call Complete Rate (CCR(%)) นั้น AIS, TOT3G, Truemove-H มีอตัราการโทรสาํเร็จ ร้อย
ละ 100      โดยไม่มีสายหลุด ซ่ึงมากกว่า DTAC ร้อยละ 92 และ my by CAT ท่ี ร้อยละ 88.462     
ดงัแผนภูมิท่ี 1.3 และในส่วนของการใชง้าน Internet บนโครงข่าย 3G มีอตัรา Data Call IP 
Accessibility ร้อยละ 100 เทียบเท่ากนัทุกรายดงัแผนภูมิท่ี 1.4 

ตารางที ่1.1 Mobile Network Performance Result (Voice) 

Measured Parameter 
Mobile Network Performance Result (Voice) 

AIS DTAC  TRUE-H TOT my 
Call Attempts (Calls) 26 25 26 26 26 
Call Origination Failure (Calls) 0 1 0 0 2 
Call Dropped (Calls) 0 1 0 0 1 
Good Call 26 23 26 26 23 
Call Complete Rate (CCR (%)) 100 92 100 100 88.462 
Drop Call Rate (DCR(%)) 0 4 0 0 3.846 
      

ท่ีมา :  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่1.3 Voice Call Test Origination & Termination 
ท่ีมา :  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 
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ตารางที ่1.2 Mobile Network Performance Result (Data) 

Measured Parameter 
Mobile Network Performance Result (Data) 

AIS DTAC  TRUE-H TOT my 
Total Data Call Attempts 26 25 26 26 26 
Total Data Call Failure  0 0 0 0 0 
Total Data Call Dropped 0 0 2 0 0 
Data Call IP Accessibility (%) 100 100 100 100 100 
Data Call IP Drop session (%) 0 0 7.692 0 0 
Data Throughput (Good+Fair) 100 100 100 100 100 
Average Data Throughput (kbps) 2531.04 2076.318 1435.75 1991.731 1469 

ท่ีมา :  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมทิี ่1.4  Data Call IP Accessibility  
ท่ีมา :  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาติ 
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โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ียุคที ่3 (TOT3G) 
 

โครงการสร้างโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ียุคท่ี3 ระยะท่ี1 ได้รับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีและไดเ้ร่ิมดาํเนินการ พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุน 15,999.50 ลา้นบาท โดย
จะดาํเนินการติดตั้งโครงข่ายหลกัและสถานีฐานทัว่ประเทศจาํนวน 4,772 แห่ง กาํหนดแลว้เสร็จ
ภายใน พฤษภาคม 2555 โดย ทีโอที จะเป็นผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Mobile 
Network Provider) โดยเนน้การให้บริการแบบขายส่ง (Wholesale) เป็นหลกั ทีโอที ไดก้าํหนด
รูปแบบการดาํเนินธุรกิจท่ีมีการให้บริการสาํหรับลูกคา้รายยอ่ย (Retail) ส่วนหน่ึง, ลูกคา้เดิมและ
ลูกคา้องคก์ร  โดยมุ่งเนน้การใหบ้ริการแบบขายส่ง (Wholesale) เป็นหลกัใหก้บั MVNO (Mobile 
Virtual Network Operator) ซ่ึง MVNO เป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  ท่ีไม่มีโครงข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นของตนเอง  แต่จะทําการเช่าใช้โครงข่ายจากผู ้ให้บริการโครงข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ทาํการตลาดเพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้รายย่อย โดยอาศยัจุดแข็งต่างๆ เช่น ช่อง
ทางการจาํหน่าย แบรนด ์และการตลาด เป็นตน้ โดยปัจจุบนั ทีโอที ทดลองให้บริการแก่ MVNO 
จาํนวน 5 ราย ประกอบดว้ย 

 
1. บริษทั ลอ็กซ์เล่ย ์จาํกดั (i-Kool Real3G) - (Tunetalk) 
2. บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (I-mobile 3GX) 
3. บริษทั 365 คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (365 3G) 
4. บริษทั ไออีซี อินเตอร์เนชัน่แนล  เอนจิเนียร่ิง จาํกดั (IEC 3G) 
5. บริษทั เอม็ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (MOJO 3G) 

 
นบัจากการเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2556 TOT3G เปิดให้บริการเลข

หมายไปแลว้กว่า 2,788,758 เลขหมาย แต่จากขอ้มูลของเลขหมายท่ีเปิดให้บริการทั้งหมดนั้น มี
อตัราผูใ้ชบ้ริการท่ีออกจากระบบ (Churn rate) สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ดงัตารางท่ี 1.3 
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ตางรางที ่ 1.3 อตัราผูใ้ชบ้ริการท่ีออกจากระบบ (Churn rate TOT3G) ปี 2556 

เดือน เลขหมายยกเลกิ เลขหมายทั้งหมด ร้อยละ 

มกราคม 20,576 202,937 10.14 

กมุภาพนัธ์ 15,582 226,543 6.88 

มีนาคม 19,480 255,529 7.62 

เมษายน 21,673 281,336 7.70 

พฤษภาคม 22,047 304,668 7.24 

มิถุนายน 24,306 327,439 7.42 

กรกฎาคม 31,919 331,799 9.62 

สิงหาคม 25,305 347,336 7.29 

กนัยายน 26,391 371,769 7.10 

ตุลาคม 39,440 396,129 9.96 

พฤศจิกายน 59,232 408,964 14.48 

ธนัวาคม 87,868 402,750 21.82 

ท่ีมา :  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แผนภูมทิี ่1.5  อตัราผูใ้ชบ้ริการท่ีออกจากระบบ (Churn rate TOT3G) ปี 2556 

ท่ีมา :  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
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จากแผนภูมิท่ี 1.5 แสดงใหเ้ห็นว่า TOT3G มีแนวโนม้ท่ีจะสูญเสียรายไดจ้ากจาํนวนท่ีลดลง

ของลูกคา้ ซ่ึงส่งผลกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจของ TOT3G ทั้ งเร่ืองของรายไดไ้ม่เป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีตั้งไวแ้ละตน้ทุนการลงทุนจากการสร้างโครงข่าย จึงจาํเป็นตอ้งมีการปรับนโยบายและ

การวางแผนแนวทางการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนัเพ่ือใหลู้กคา้เกิดความพงึพอใจกบัการใหบ้ริการ 

เพ่ือรักษาจาํนวนลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ดิมและเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ใหม่เขา้มาดว้ย ส่ิงเหล่าน้ีมีความสาํคญัต่อการ

เพ่ิมรายได ้และการอยูร่อดของ TOT3G ในธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

 

 ดงันั้น จากปัญหาการลดลงของผูใ้ช้บริการซ่ึงส่งผลกระทบต่อการสูญเสียรายได  ้และ

จาํนวนลูกคา้และรายได้ท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายน้ี ผูศึ้กษาจึงมีแนวความคิดท่ีจะศึกษาถึงขีด

ความสามารถในการแข่งขนัธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

ในส่วนของการเพ่ิมจาํนวนลูกคา้ การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาด และความสามารถในการลด

ตน้ทุนในการดาํเนินงาน เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการส่งเสริมและรักษาไวซ่ึ้งศกัยภาพในการแข่งขนัเพ่ือ

ปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ และเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัในการให้บริการของ TOT3G 

อยา่งมีประสิทธิภาพ ตามหลกัวิเคราะห์ในเชิงเทคนิค ซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ท่ีจะช่วยลดปัญหา

ขา้งตน้ลงได ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

1. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และศกัยภาพท่ีมีอยูข่อง TOT3G 

2. เพ่ือเสนอกลยทุธ์ในการเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัของธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

TOT3G 

 

ขอบเขตของงานวจิยั 

 

1. ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556 
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ประโยชน์ของการวจิยั 

 

1. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและกาํหนดนโยบายในการดาํเนินงานในภาพรวม 
2. เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจและการบริการ การใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

TOT3G ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด (เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั) ใน
การเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดใหก้บั TOT3G 

 

นิยามศัพท์ 

Churn Rate หมายถึง อตัราส่วนจาํนวนเลขหมายท่ีออกจากระบบต่อจาํนวนเลขหมาย

เฉล่ียทั้งหมดในระบบ 

 

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) หมายถึง ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ี

ไม่มีโครงข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นของตนเอง แต่จะทาํการเช่าใช้โครงข่ายจากผูใ้ห้บริการ

โครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีมีอยูแ่ลว้ เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้รายยอ่ย  

 

กลุ่มบริษัทในเครือ AIS หมายถึง 1.)บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) 

(AIS) ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ GSM900 2.)บริษทั ดิจิตอลโฟน จาํกดั (DPC) ใหบ้ริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ GSM1800 (ปัจจุบนัหมดสัมปทานไปแลว้) 3.) บริษทั แอดวานซ์ ไวร์เลส 

เน็ทเวอร์ค จาํกดั (AWN) ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G คล่ืน 2100MHz 

 

กลุ่มบริษัทในเครือ DTAC หมายถึง 1.)บริษทั โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จาํกดั 

(มหาชน) (DTAC) ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบความถ่ี 1800MHz (2G) และ 850MHz (2G 

และ 3G)            2.) บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จาํกดั (DTN) ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบความถ่ี 

2100MHz (3G และ 4G) 
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กลุ่มบริษัทในเครือทรูมูฟ หมายถึง 1.)บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั (TRUE MOVE) ให้บริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ GSM1800 (ปัจจุบนัหมดสัมปทานไปแลว้) 2.)บริษทั เรียลมูฟ จาํกดั (Real 

Move) ใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบ MVNO ระบบความถ่ี 850MHz (3G) ผ่านโครงข่ายของ 

CAT Telecom  3.)บริษทั เรียลฟิวเจอร์ จาํกดั (RF) ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบความถ่ี 

2100MHz (3G และ 4G) 

 

 กสทช. หมายถึง สาํนกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน ์และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ 

 

 กทค .  หมาย ถึ ง  สํานักง านคณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม  ( The National 

Telecommunications Commission) 

 

 กสท. หมายถึง บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) CAT Telecom Public Company 

Limited 
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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 จากการตรวจเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบัศกัยภาพการแข่งขนั สามารถรวบรวมได้
ดงัน้ี 
 
 ปทิตตา วงษโ์ต 2553: ทาํการศึกษาศกัยภาพการแข่งขนัดา้นอุตสาหกรรมท่องเท่ียวของ
ประเทศไทย โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2552 ท่ีรวบรวมจาก
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือนาํมาวิเคราะห์โดยใชท้ฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (Diamond Model) 
แนวคิดเก่ียวกบัการวิเคราะห์ SWOT และแนวคิดในการจดัทาํกลยทุธ์ TOWS Matrix 
 
 ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัของอุตสาหกรรมท่องเท่ียว
ของประเทศไทย คือ เง่ือนไขปัจจยัการผลิต ไดแ้ก่ แหล่งท่องเท่ียวของประเทศไทย อุตสาหกรรม
สนบัสนุนและเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ธุรกิจโรงแรมและห้องพกั ธุรกิจรถโดยสารหรือรถทวัร์ ธุรกิจการ
คมนาคมทางอากาศ ธุรกิจตัวแทนการท่องเท่ียว ธุรกิจจาํหน่ายสินค้าและของท่ีระลึก ธุรกิจ
ร้านอาหาร และรัฐบาล ได้แก่ นโยบายเก่ียวกบัการท่องเท่ียว ในขณะท่ีปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความ
เสียเปรียบในการแข่งขนั ไดแ้ก่ ธุรกิจคมนามคมทางรถไฟ ทางนํ้ า เหตุสุดวิสัย H1N1 และจากผล
การศึกษา SWOT พบว่า ประเทศไทยมีจุดแขง็จากความไดเ้ปรียบเชิงภูมิศาสตร์ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว
หลากหลาย อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีจุดอ่อนดา้นคุณภาพของ
แหล่งท่องเท่ียว ระบบการคมนาคมทางนํ้ า และทางรถไฟท่ีไม่เป็นระบบ และปัญหาการเมือง
ภายในประเทศ มีอุปสรรคตากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลก และราคานํ้ ามนัในตลาดโลกสูงข้ึน จาก
การกาํหนดกลยทุธ์โดยใช ้TOWS Matrix คือ พฒันารูปแบบการท่องเท่ียวใหต้รงตามแนวโนม้การ
ท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว จดัตั้งหน่วยงานท่ีปรึกษาในการทาํธุรกิจท่องเท่ียวให้นกัลงทุนคนไทย 
ปรับปรุงระบบสารสนเทศการตรวจคนเขา้เมืองใหส้ามารถเช่ือมโยงกนัได ้พฒันาอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวในทุกดา้นไปพร้อมๆ กนั กาํหนดมาตรฐานการบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว ระบบ
คมนาคม และสร้างเครือข่ายพนัธมิตรเพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลใหถึ้งกนัได ้
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กาญจนา ศรีนวล 2547: ทาํการศึกษาศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมข้อง
ไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยใช ้Diamond Model ของ Professor Michael E. Porter มาใชใ้นการ
ประเมินศกัยภาพในการแข่งขนั 
 
 ผลการศึกษา พบว่าเพ่ือเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไมข้อง
ไทยจาํเป็นตอ้งให้ความสาํคญัในดา้นวตัถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต ประสิทธิภาพของแรงงาน 
นอกจากนั้น ปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหศ้กัยภาพในการแข่งขนัลดลงมาจาก คู่แข่งท่ีสาํคญัของไทยจาก
เอเชียไดแ้ก่ จีน มาเลเซีย เวียดนาม มีการพฒันาทั้งรูปแบบ เทคโนโลยกีารผลิต และกลยทุธ์ตลาดใน
เชิงรุกมากข้ึน ทั้งน้ี สหรัฐอเมริกาเป็นแหล่งนาํเขา้ลาํดบัหน่ึงของไทย และเป็นแหล่งนาํเขา้สินคา้
เฟอร์นิเจอร์ไมล้าํดบัหน่ึงของโลกดว้ย และยงัมีแนวโนม้ท่ีจะนาํเขา้เพิ่มข้ึน หรือหาแหล่งผลิตใน
ต่างประเทศเพ่ือทดแทนการผลิตในประเทศท่ีมีตน้ทุนการผลิตท่ีสูงกว่า และเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพใน
การแข่งขนัของอุตสาหกรรมน้ีของไทย ผูป้ระกอบการโดยการสนบัสนุนของภาครัฐจาํเป็นตอ้งมี
การนาํเทคโนโลยรีะดบัสูงมาใช ้รวมทั้งพฒันาศกัยภาพของแรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
รวมทั้งกาํหนดกลยทุธ์การตลาดในเชิงรุกมากข้ึน 
 
 ซ่ึงจากการตรวจเอกสารทั้ง 2 ฉบบัทาํให้ทราบถึงวิธีการทาํการศึกษาเก่ียวกบัการศึกษา
ศกัยภาพในการแข่งขนั วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือนาํมาทาํการวิเคราะห์ การใช้ทฤษฎีในการ
วิเคราะห์ การจดัทาํกลยทุธ์ การนาํเสนอกลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหก้บัเร่ืองท่ีทาํการศึกษา 
 

ทฤษฎแีละแนวคดิทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
Diamond Model 
 

โดยท่ีในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาศกัยภาพในการแข่งขนั จึงไดใ้ชแ้นวความคิด 
Porter’s National Competitive Advantage มาใชเ้ป็นตวัแบบในการวิเคราะห์ เน่ืองจากเป็นการมอง
อยา่งองคร์วม (Holistic view) ซ่ึงในหนงัสือ The Competitive Advantage of Nations ของ         
Prof. Michael E. Porter แห่งมหาวิทยาลยั Harvard ไดมี้การวิเคราะห์ว่า ทาํไมประเทศหน่ึงถึงมี
ศกัยภาพในการแข่งขนัมากกว่าประเทศอ่ืนๆ และทาํไมอุตสาหกรรมบางประเภทในประเทศใด
ประเทศหน่ึง จึงมีความความสามารถในการแข่งขนัไดม้ากกว่าอุตสาหกรรมอ่ืน ซ่ึงตวัแบบ 
(Model) ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศหรือท่ีเรียกว่า Porter’s Diamond 
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ให้แนวคิดว่าฐานความแขง็แกร่งของชาติ (national home base) มีบทบาทสาํคญั ท่ีประเทศจะมี
ศกัยภาพในการแข่งขนั (Competitive Advantage of Nations)  

 
นอกจากนั้น Michael Porter ยงัเช่ือว่าความมัง่คัง่ของประเทศในระยะยาวและความเป็นอยู่

ของประชากรท่ีดีข้ึน จะถูกกาํหนดจากความสามารถในการใชท้รัพยากรมนุษย ์ เงินทุน และ
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมผลผลิต (Productivity) ของประเทศนั้นๆ โดยพิจารณาถึงความ
เช่ือมโยงระหว่างปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนั และมีหลกัการท่ีสาํคญัคือ โครงสร้างเศรษฐกิจมหภาค
ท่ีดีนั้น เป็นปัจจยัจาํเป็นสาํหรับการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั แต่อยา่งไรกต็าม ยงัข้ึนอยูก่บั
ความสามารถการพฒันารากฐานการแข่งขนัในเศรษฐกิจจุลภาคของประเทศอีกดว้ย โดยปัจจยั
แวดลอ้มธุรกิจ (Business environment) เป็นส่ิงสาํคญัอยา่งยิง่ท่ีจะกระตุน้ และส่งเสริมพร้อมทั้ง
ยกระดบัความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตของผูป้ระกอบการ อีกทั้งยกระดบัมูลค่าสินคา้และบริการ
อยา่งต่อเน่ือง  

 
การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด Porter’s Diamond Model นั้น แผนภาพท่ี 2.1 จะ

ประกอบดว้ยปัจจยัหลกั (Determinant) 4 ประการ ดงัน้ี  

1. เง่ือนไขของปัจจยัการผลิต (Factor Conditions) 

2. อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนบัสนุนกนั (Related and Supporting Industries)  

3. เง่ือนไขทางดา้นอุปสงค ์(Demand Conditions)  

4. สภาวะของการแข่งขนัและกลยทุธ์ทางธุรกิจ (Firm Strategy, Structure and Rivalry)  
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Diamond Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 Diamond Model ตามแนวคิดของ Michael Porter 
ท่ีมา :  Michael Porter (1998) 
 

1. เง่ือนไขของปัจจัยการผลติ (Factor Condition) ซ่ึงหมายถึงสถานการณ์ดา้นปัจจยัการ
ผลิตท่ีมีความสําคญัต่อความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรม เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) ทรัพยากรมนุษย ์ (ประสิทธิภาพ อตัราค่าจา้ง และอ่ืนๆ) ทรัพยากรธรรมชาติ 
(Natural resources) องคค์วามรู้ (Knowledge resources) แหล่งเงินทุน (Capital resources) 
นอกจากนั้นยงัรวมถึง คุณภาพงานวิจยัของมหาวิทยาลยั สภาพการลงทุนของตลาดหุ้น สภาพ
ตลาดแรงงาน ฯลฯ   

 
ทั้งน้ี ปัจจยัของประเทศจะสร้างความพร้อมในการแข่งขนั ซ่ึงแต่ละประเทศจะมีปัจจยัการ

ผลิตท่ีเป็นรูปแบบของตนเอง ดงันั้น แต่ละประเทศจะพฒันาอุตสาหกรรมท่ีสามารถใชปั้จจยัการ
ผลิตใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด นอกจากนั้น Prof. Porter ยงัมีแนวคิดว่า ปัจจยัการผลิตต่างๆ ขา้งตน้ 
ไม่ จาํเป็นท่ีจะเป็นส่ิงท่ีมีอยูเ่ดิม หรือตามธรรมชาติ โดยประเทศสามารถพฒันาหรือเปล่ียนแปลง

เงื่อนไขของปัจจัย 

การผลิต 

เงื่อนไขทางด้าน 

อุปสงค์ 

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวโยง

และสนับสนุนกัน 

สภาวะการแข่งขันและ   

กลยุทธ์ทางธุรกจิ 

รัฐบาล 
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ปัจจยัเหล่านั้นได ้ อยา่งเช่น การผลกัดนัจากฝ่ายการเมือง ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี ความ
เปล่ียนแปลงของวฒันธรรมสงัคม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี สามารถเปล่ียนแปลงเง่ือนไขทางปัจจยัการผลิตได ้ 

 
2. อุตสาหกรรมท่ีเกีย่วโยงและสนับสนุนกนั (Related and Supporting Industries) หาก

อุตสาหกรรมใดมีอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนบัสนุนกนั ท่ีครบถว้นและเขม้แข็ง ย่อมมี
ประสิทธิภาพทางตน้ทุนการผลิต รวมทั้งจะมีการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพ หรือหากอุตสาหกรรม
ท่ีประสบความสาํเร็จในตลาดต่างประเทศ จะสามารถทาํใหอุ้ตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนบัสนุน
เกิดการไดเ้ปรียบ (Advantage) ตามไปดว้ย นอกจากนั้น หากอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนบัสนุน
กนั มีประสิทธิภาพในการแข่งขนั มีการพฒันาทางเทคโนโลย ีและมีความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดโลกไดด้ว้ยแลว้ ย่อมเพ่ิมความสามารถให้อุตสาหกรรมหลกัมากยิ่งข้ึน ตวัอย่างเช่น 
อุตสาหกรรมรองเทา้และเคร่ืองหนงัของอิตาลี ซ่ึงอิตาลี ไม่ไดป้ระสบความสาํเร็จในอุตสาหกรรม
รองเทา้และเคร่ืองหนงั เท่านั้น แต่ยงัมีความสาํเร็จไปยงัสินคา้และบริการท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น 
เคร่ืองจกัรในอุตสาหกรรม- เคร่ืองหนงั นกัออกแบบ ฯลฯ  

 
3. เง่ือนไขทางด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) ไดอ้ธิบายความตอ้งการสินคา้และ

บริการของตลาดในประเทศ ทั้งน้ี เง่ือนไขทางดา้นอุปสงค์ภายในประเทศมีอิทธิพลต่อการ
ปรับเปล่ียนปัจจยัการผลิต (Factor Conditions) ซ่ึงมีผลต่อความกา้วหนา้และทิศทางของนวตักรรม 
รวมทั้งการพฒันาผลิตภณัฑ ์ ตามแนวคิดของ Prof. Porter เง่ือนไขทางดา้นอุปสงคข์องตลาดใน
ประเทศถูกกาํหนดข้ึนโดย 3 ปัจจยัสาํคญัคือ (1) customer needs and want (2) ขนาดของตลาดและ
อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (3) กลไกท่ีจะขบัเคล่ือน domestic preferences ไปยงัตลาด
ต่างประเทศ ทั้งน้ี ประเทศจะบรรลุผลสาํเร็จของความสามารถในการแข่งขนัในอุตสาหกรรมหรือ
ใน Market Segment ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของตลาดภายในประเทศและมีแนวโนม้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีผลิต
ในประเทศมากกว่าสินคา้จากคู่ แข่งขนัจากต่างประเทศ โดยปกติแลว้ผูผ้ลิตในประเทศจะทราบ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค (customers need) มากกว่าบริษทัต่างประเทศ  

 
4. สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกจิ( Firm Strategy Structure and Rivalry) 

หมายถึงสภาวะการแข่งขนัท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการพฒันาขีดความสามารถของประเทศ โดย วฒันธรรม
องคก์รจะมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิง่ เช่น โครงสร้างการบริหาร จริยธรรมในการทาํงาน ความสัมพนัธ์
ระหว่างหน่วยธุรกิจ ทั้งน้ี ในแต่ละประเทศจะมีวฒันธรรมองคก์รท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะสามารถทาํให้
เกิดความไดเ้ปรียบหรือเสียเปรียบสาํหรับอุตสาหกรรมหน่ึงๆ ตวัอยา่ง เช่น ลกัษณะโครงสร้างของ
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ผูป้ระกอบการและการควบคุม อุตสาหกรรมท่ีบริหารโดยครอบครัวยอ่มมีการบริหารท่ีแตกต่างจาก
อุตสาหกรรมท่ีบริหารโดยบริษทัมหาชน Porter เช่ือว่า การแข่งขนัและการหาหนทางเพ่ือความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัในประเทศ จะสามารถผลกัดนัใหอ้งคก์รมีความสามารถในการแข่งขนัใน
ตลาดโลกดว้ย โดยองคก์รสามารถใช ้ Diamond Model ในการวิเคราะห์ขอบเขตในการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขนัในประเทศ เพ่ือเผชิญกบัการแข่งขนัในตลาดโลกต่อไป  

 
นอกจากนั้น ในระดบัประเทศ รัฐบาลตอ้งกาํหนดนโยบายในการเพ่ิมความสามารถในการ 

แข่งขนัของประเทศ ท่ีจะทาํให้อุตสาหกรรมพฒันาความสามารถในการแข่งขนัท่ีเขม้แข็งใน
ตลาดโลก โดยรัฐบาลสามารถเสริมสร้างความไดเ้ปรียบ โดยการส่งเสริมให้เกิดผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน 
กาํหนด มาตรฐานความปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งเสริม Vertical co-operation ใน
ระดบัประเทศ ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้าย  

 
ทั้งน้ี ในปัจจยัแต่ละปัจจยัของ Diamond หรือปัจจยัทั้งหมดในภาพรวมของ Diamond 

ข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบ 4 ประการ ท่ีจะนาํไปสู่ความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
Advantage) ของประเทศ ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าว คือ  

 
 ทรัพยากรและความชาํนาญท่ีมีอยู ่(The availability of resources and skills.)  
 ขอ้มูลท่ีผูป้ระกอบการใชต้ดัสินเพ่ือกาํหนดทางเลือกในการใชท้รัพยากรและความ

ชาํนาญ (Information that firms use to decide which opportunities to pursue with 
those resources and skill.)  

 เป้าหมายของผูป้ระกอบการแต่ละราย (The Goals of individuals in companies.)  
 แรงกระตุน้ท่ีผูป้ระกอบการจะมีการคิดคน้ส่ิงใหม่ และลงทุน (The pressure on 

companies to innovate and invest.) 
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SWOT Analysis 
 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรม หรือหน่วยงานในปัจจุบนัเพ่ือคน้หา
จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อการดาํเนินงาน คาํว่า SWOT ยอ่มาจากประเดน็
ท่ีตอ้งมีการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ S-Strength (จุดแขง็), W-Weakness (จุดอ่อน), O-Opportunity (โอกาส) 
และ T-Threat (อุปสรรค) ทฤษฎีน้ีคิดคน้ข้ึนโดย อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey) ไดน้าํเทคนิคน้ี
มาแสดงในงานสมัมนาท่ีมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 – 1970 

 
Kotler (2000) ไดใ้หแ้นวคิดหลกัการสาํคญัของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการ

สาํรวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือใหรู้้จกัตนเอง
และรู้จกัสภาพแวดลอ้มในการทาํธุรกิจ ในการวิเคราะห์น้ีจะช่วยใหผู้บ้ริหารในอุตสาหกรรมนั้นๆ 
ทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลว้และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมถึง
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีมีต่อธุรกิจของตน ขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์อยา่งมากในการ
กาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์และแผนการดาํเนินการต่างๆ ท่ีเหมาะสมต่อไป 

 
สาํหรับความหมายและคาํจาํกดัความของการวิเคราะห์ในแต่ละประเดน็มีดงัต่อไปน้ี 
 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 
จุดแขง็ (Strength) คือ ผลกระทบทางดา้นบวกท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มภายในของบริษทั

หรือเป็นขอ้ไดเ้ปรียบในการดาํเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการดาํเนินงานภายในบริษทัท่ีสามารถ
กระทาํไดดี้ กล่าวโดยทัว่ไปแลว้ ธุรกิจทุกแห่งควรตอ้งทราบถึงความสามารถท่ีเป็นจุดเด่นของ
ตนเอง ซ่ึงตอ้งมีการพิจารณาในทุกๆ องคป์ระกอบ เช่น การตลาด การบริหาร การเงิน การผลิตการ
วิจยัและพฒันา เป็นตน้ เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแขง็เพื่อนาํมากาํหนดเป็นกลยทุธ์หรือแนวทางในการ
ดาํเนินงานต่างๆ ใหต้นเองมีความโดดเด่นหรือสร้างภาพลกัษณ์ท่ีแตกต่างไปจากคู่แข่งขนั ตวัอยา่ง
ของจุดแขง็ ไดแ้ก่ คุณภาพผลิตภณัฑข์องบริษทั วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหาร ฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง 
เป็นตน้ 
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จุดอ่อน (Weakness) คือ ผลกระทบทางดา้นลบท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงแวดลอ้มภายในของบริษทั
หรือขอ้เสียเปรียบในการดาํเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการดาํเนินงานภายในบริษทัท่ีไม่สามารถ
กระทาํไดดี้ และส่งผลให้บริษทัเกิดความเสียเปรียบในการดาํเนินธุรกิจได ้ ตวัอยา่งของจุดอ่อน 
ไดแ้ก่ ตน้ทุนทางการผลิตท่ีสูงกว่าคู่แข่งขนั ปัญหาดา้นพนกังานขาย ภาพลกัษณ์ของบริษทั เป็นตน้ 

 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน

ของบริษทั หรืออาจหมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดจากส่ิงแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจท่ีส่งผลทางดา้น
บวกต่อการดาํเนินธุรกิจ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มภายนอกอยูเ่สมอเพื่อปรับปรุง
กลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว  ้ รวมทั้ งต้องคาดคะเนการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลย ีและการแข่งขนั
อยูเ่ป็นระยะๆ เพ่ือแสวงหาประโยชน์จากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอกเหล่าน้ี 

 
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีคุกคามหรือมีผลเสียต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทั หรืออาจหมายถึงผลกระทบดา้นลบของสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีมีต่อการ
ดาํเนินธุรกิจ ซ่ึงผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งระมดัระวงัในส่ิงท่ีเป็นขอ้จาํกดัของการดาํเนินธุรกิจเน่ืองจาก
เป็นส่ิงท่ีก่อใหเ้กิดผลเสียหายได ้ เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้จาํกดัหรืออุปสรรคเพ่ือ
ไม่ใหเ้กิดข้ึนได ้แต่ถา้เรามีการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงอุปสรรคท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ เราก็
จะสามารถหาทางป้องกนัผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนให้นอ้ยลงไปได ้ ตวัอยา่งของอุปสรรคจากภายนอก 
ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาติต่างๆ ความแขง็แกร่งของคู่แข่ง ตน้ทุนทางพลงังานท่ีสูงข้ึน การเปล่ียนแปลง
ของอตัราดอกเบ้ีย 

 

การจัดทาํกลยุทธ์โดยใช้ TWOS Matrix  
 

เม่ือทาํการวิเคราะห์แลว้ไดร้ายการหวัขอ้ SWOT ออกมา ใหจ้ดัประเภทว่า เป็น SO, ST, 
WO, WT อยา่งละก่ีรายการ และจดัลาํดบัความสาํคญัว่าควรปรับปรุงและแกไ้ขรายการใดก่อน กล
ยทุธ์ท่ีคิดข้ึนมาแต่ละขอ้สามารถเช่ือมและเสริมกนัได ้เช่น กลยทุธ์ในช่อง WT สามารถแปลงให้
เป็นโอกาสทางธุรกิจและนาํไปเช่ือมและสร้างกลยทุธ์ในช่อง SO ได ้ซ่ึงจะเห็นว่าเม่ือเอามาจบัคู่กนั
แลว้ก็จะเขา้ใจองคก์รและปัญหาท่ีเกิดข้ึน มองภาพรวมออก และสามารถวางกลยทุธ์ขององคก์รได้
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อยา่งถูกตอ้งและถูกทิศทาง และท่ีสาํคญัคือ ควรเขียนรายการ SWOT ออกมาใหน้อ้ยท่ีสุดโดยควร
เขียน ออกมาไม่เกินสามรายการต่อหน่ึงตวัหรือทั้งหมดควรรวมกนัไม่เกิน 12 รายการ โดยเอาส่ิงท่ี
สาํคญัต่อองคก์รมากท่ีสุดข้ึนมา ไม่เช่นนั้นเวลา ทาํรายการของกลยทุธ์ออกมาจะมากเกินไปและเม่ือ
นาํไปปฏิบติัจะเยอะและทาํไดย้าก โดยนาํมาจดัเรียงตามลาํดบัความสาํคญัไวใ้นตารางดงัภาพท่ี 2.2 
 

ปัจจยัภายใน 
(IFAS) 

ปัจจยัภายนอก 
(EFAS) 

จุดแขง็ (Strengths (S)] จุดอ่อน [Weakness (W)] 

โอกาส [Opportunities (O)] 
 
 
 

กลยทุธ์ SO กลยทุธ์ WO 

อุปสรรค์ [Threats (T)] 
 
 
 

กลยทุธ์ ST กลยทุธ์ WT 

ภาพที ่2.2 TOWS Matrix 

 

SO-Strategies (กลยทุธ์เชิงรุก) เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดแขง็กบัโอกาส ซ่ึงเป็นปัจจยัเชิงบวก

ทั้งคู่ องคก์รควรจะใชจุ้ดแขง็และโอกาสร่วมกนัเพ่ือก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั  

 

ST-Strategies (กลยทุธ์เชิงป้องกนั) เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดแขง็กบัอุปสรรค ซ่ึงมีจุดแขง็ 

(S) เป็นปัจจยัเชิงบวก และมีอุปสรรค (T) เป็นปัจจยัเชิงลบ องคก์รตอ้งนาํปัจจยัเชิงบวกไปจดัการ

กบัปัจจยัเชิงลบ คือ นาํจุดแขง็มาใชเ้พ่ือป้องกนัหรือหลีกเล่ียงอุปสรรค  
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WO-Strategies (กลยทุธ์เชิงแกไ้ข) เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดอ่อนกบัโอกาส ซ่ึงมีจุดอ่อน 

(W) เป็นปัจจยัเชิงลบ แต่ มีโอกาส (O) เป็นปัจจยัเชิงบวก องคก์รตอ้งนาํปัจจยัเชิงบวกไปจดัการกบั

ปัจจยัเชิงลบ คือ นาํโอกาสมากาํจดัจุดอ่อน หรือนาํโอกาสมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร  

 

WT-Strategies (กลยทุธ์เชิงรับ) เป็นการจบัคู่ระหว่างจุดอ่อน (W) กบัอุปสรรค (T) ซ่ึงเป็น

ปัจจยัเชิงลบทั้งคู่ องคก์รตอ้งคิดกลยุทธ์ท่ีกระทาํแลว้สามารถกาํจดัจุดอ่อนไดแ้ละสามารถป้องกนั

อุปสรรคไดด้ว้ยในคราวเดียวกนั 

 

การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 
 
 ธนวรรณ แสงสุวรรณ 2546 : กลยทุธ์หมายถึงแผนการดาํเนินงานเพ่ือไปใหถึ้งเป้าหมายนั้น 
ธุรกิจทุกๆ ประเภทตอ้งออกแบบกลยทุธ์เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย กลยทุธ์นั้นอาจประกอบดว้ยกล
ยทุธ์ทางการตลาดและกลยทุธ์ทางเทคโนโลยตีลอดจนกลยทุธ์เก่ียวกบัการเสาะหาแหล่งต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชนต่์อธุรกิจ 
 
 Michael Porter ไดเ้สนอกลยทุธ์ 3 ประการท่ีใหจุ้ดเร่ิมตน้ท่ีดีสาํหรับความคิดเชิงกลยทุธ์
ไดแ้ก่ Overall Cost Leadership (กลยทุธ์การเป็นผูน้าํตน้ทุน) Differentiation (กลยทุธ์สร้างความ
แตกต่าง) และ Focus (กลยทุธ์การมุ่งเนน้ตลาดเฉพาะส่วน)  
 

 Overall Cost Leadership (กลยทุธ์การเป็นผูน้าํตน้ทุน) ธุรกิจทาํงานอยา่งหนกั
เพ่ือให้บรรลุตน้ทุนการผลิตและการจดัจาํหน่ายท่ีตํ่าท่ีสุด เพื่อสามารถกาํหนด
ราคาตํ่ากว่าคู่แข่งและไดส่้วนแบ่งการตลาดท่ีใหญ่กว่า บริษทัท่ีปฏิบติัตามกลยทุธ์
น้ีตอ้งเช่ียวชาญดา้นวิศวกรรม การจดัซ้ือ การผลิตและการจดัจาํหน่ายเชิงกายภาพ 
(Physical Distribution) แต่มีทกัษะดา้นการตลาดตํ่า  

 Differentiation (กลยทุธ์สร้างความแตกต่าง) ธุรกิจเนน้ถึงการบรรลุการปฏิบติังาน
ท่ีโดดเด่นในพ้ืนท่ีท่ีลูกคา้คาํนึงถึงประโยชน์สินคา้เป็นสําคญัและตลาดส่วนใหญ่
เห็นคุณค่า บริษทัพยายามสร้างจุดแข็งเหล่านั้นเพ่ือสนบัสนุนเอ้ืออาํนวยต่อการ
สร้างความแตกต่าง ดงันั้น บริษทัท่ีแสวงหาความเป็นผูน้าํดา้นคุณภาพ เป็นตน้ 
ต้องทาํสินคา้ด้วยส่วนประกอบท่ีดีท่ีสุดประกอบเขา้เป็นสินคา้สําเร็จรูปอย่าง
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ชํานาญ  ทําการตรวจสอบอย่างละเอียดและส่ือสารคุณภาพสินค้าอย่างมี
ประสิทธิผล 

 Focus (กลยทุธ์การมุ่งเนน้ตลาดเฉพาะส่วน) ธุรกิจอาจมุ่งเนน้ท่ีส่วนตลาดแคบๆ 
เพียง 1 ส่วนหรือมากวา่นั้น บริษทัตอ้งรู้จกัส่วนตลาดนั้นเป็นอยา่งดี และติดตามว่า
จะใหก้ลยทุธ์น้ีเอนเอียงไปทาง Cost Leadership หรือ Differentiation ภายในส่วน
ท่ีเป็นตลาดเป้าหมาย 
 

พนัธมติรทางการตลาด (Marketing Alliances)  
 
 มี 4 ประเภท ดงัน้ี 

 พนัธมิตรทางดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product of Service Alliances) คือ การท่ี
บริษทัหน่ึงอนุญาตใหอี้กบริษทัหน่ึงผลิตสินคา้ของตน หรือ ทั้ง 2 บริษทัร่วมกนั
ทาํตลาดสินคา้ตนร่วมกนั 

 พนัธมิตรดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotional Alliances) บริษทัหน่ึงยนิยอมท่ี
จะดาํเนินการดา้นส่งเสริมการตลาดสาํหรับสินคา้หรือบริการของอีกบริษทัหน่ึง 

 พนัธมิตรดา้นการส่งกาํลงับาํรุง (Logistics Alliances) บริษทัหน่ึงเสนอบริการ 
Logistical Services  สาํหรับสินคา้ของอีกบริษทัหน่ึง 

 พนัธมิตรดา้นราคา (Pricing Collaborations) บริษทัหน่ึงหรือหลายบริษทัร่วมมือ
กนัเป็นพเิศษในการกาํหนดราคาร่วมกนั  
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บทที ่3 
 

วิธีการศึกษา 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  
 เกบ็รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการคน้ควา้รวบจาก
เอกสารรายงานของสาํนกังาน กสทช. รายงานประจาํปีของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  
 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเป็นวิธีเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยการนาํเอาขอ้มูลท่ีได้
จากการศึกษาค้นควา้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มาทาํการวิเคราะห์และอธิบาย เพ่ือนําเสนอเป็น
ผลการวิจยัและสรุปผลการศึกษา โดยในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้บ่งประเด็นต่างๆ เพ่ือทาํการวิเคราะห์
ดงัน้ี 
 

1. การวิเคราะห์ Diamond Model ตามแนวความคิดของ Michael E. Porter โดยศึกษา
ถึง เง่ือนไขของปัจจยัการผลิต อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนบัสนุนกนั เง่ือนไขทางดา้นอุปสงค ์
สภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์ทางธุรกิจ นโยบายของรัฐบาล  

 
2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis โดยเนน้กลยทุธ์ท่ีก่อใหเ้กิดความเหมาะสมระหว่าง

สภาวะแวดลอ้มภายใน (จุดแขง็และจุดอ่อน) และ สภาวะแวดลม้ภายนอก (โอกาสและอุปสรรค) 
 

3. การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือจดัทาํกลยทุธ์ในการเพ่ิมศกัยภาพการแข่งของ 
TOT3G 
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บทที ่4 
 

สภาวะทัว่ไปของธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที ่
 

สภาวะการแข่งขันในธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที ่ปี 2556 
 

มกราคม – มนีาคม 2556 

 

สถานการณ์ในธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 

1. กสทช. เตรียมโครงการประมูล 4G โดยจะรับคล่ืนความถ่ี 1800 MHz คืนจากผูรั้บ
สัมปทานเม่ือสัญญาสัมปทานส้ินสุดลง จากนั้นจะดาํเนินโครงการ 4G แทน และคาดว่าจะสามารถ
เปิดสัญญาสัมปทานไดท้นัการรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปลายปี 2558 อยา่ง
แน่นอน 

 
 ในเดือน มีนาคม 2556 พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานคณะกรรมการ 

กสทช. กล่าววา่ แผนการประมูลคล่ืนความถ่ี 4G (LTE) จากเดิมท่ีจะมีข้ึนประมาณ ตุลาคม 2556 คง
ตอ้งเล่ือนไปเป็นปลายปี 2557 เน่ืองจากติดปัญหาดา้นกฎหมายและการถือครองคล่ืนของ กสท 

 
 สําหรับแผนการเยียวยาลูกคา้ 2G ท่ีใชค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz ท่ีจะหมดสัญญา

สมัปทานของของทรูมูฟ และดิจิตอลโฟนท่ียงัคงคา้งในระบบประมาณ 17 ลา้นเลขหมายนั้น คาดว่า
จะยกร่างแผนไดเ้สร็จภายในเดือน มิถุนายน 2556 ส่วน กสท ผูเ้ป็นเจา้ของสัญญาสัมปทานจะตอ้ง
ส่งแผนและมาตรการเยยีวยาลูกคา้และดูแลลูกคา้ในระบบอีกดว้ย 

 
 นายก่อกิจ ด่านชยัวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. ยนืยนัว่าเดือน เมษายน 2556 คนไทยจะ

ไดใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz อยา่งแน่นอน โดยผูป้ระกอบการท่ี
เป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 2100 MHz ไดข้อนาํเขา้อุปกรณ์โทรคมนาคม เคร่ืองวิทยุ
คมนาคมประเภท สถานีฐานแลว้รวม 41,628 เคร่ือง และขออนุญาตตั้งสถานีฐานเพ่ิมจาํนวน 1,208 
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สถานี รวมทั้งอตัราค่าบริการจะถูกกวา่ค่าบริการในปัจจุบนั 15% ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคท่ีใชซิ้ม 3G บน
คล่ืนความถ่ี 2100 MHz กบัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรุ่นท่ีรองรับระบบ 3G 

 
2. กทค. ท่ีประชุม กทค. มีมติเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับ

การคืนคล่ืนความถ่ียา่น 1800 MHz ใหย้ดืระยะเวลาสิทธิการถือครองคล่ืนความถ่ียา่น 1800 MHz 
ของทรูมูฟ และดิจิตอลโฟน ท่ีจะส้ินสุดสัญญาสัมปทานในวนัท่ี 15 กนัยายน 2556 ออกไปอีก 1 ปี 
เพ่ือเปล่ียนผ่านจากระบบสัมปทานสู่ระบบใบอนุญาต โดยอาจให้ กสท. เป็นผูด้าํเนินการต่อ ทั้งน้ี
คณะอนุกรรมการจะศึกษาแนวทางและรายละเอียดเพิม่เติมอีกคร้ัง และเม่ือจดัทาํเสร็จส้ินจะส่งเร่ือง
ใหค้ณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. พิจารณา 

 
 ในเดือนมีนาคม 2556 บอร์ด กทค. มีมติเห็นชอบแทนวทางการคิดคาํนวณอตัรา

ค่าเฉล่ียการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G บนคล่ืนความถ่ียา่น 2100 MHz ของสาํนกังาน 
กสทช. ทั้งน้ีเป็นการคิดคาํนวณฐานตวัเลขเฉล่ียทุกบริการ ไดแ้ก่ 1.) บริการดา้นเสียง (Voice) 2.) 
บริการขอ้ความสั้น (SMS) 3.) บริการรับส่งขอ้ความภาพ (MMS) 4.) บริการส่ือสารขอ้มูล (Data) 
การคิดคาํนวณดงักล่าว เป็นการคิดค่าเฉล่ียต่อผูบ้ริโภค โดยผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต 3G จะตอ้งปรับลดค่าบริการไม่นอ้ยกว่า 15% จากค่าเฉล่ียของผูใ้หบ้ริการทุกรายท่ีมีอยู่
ในปัจจุบนั 

 
 ท่ีประชุมบอร์ด กทค. เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม 2556 ไดแ้ต่งตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมการ

เก่ียวกบัการอนุญาตให้ใชค้ล่ืนความถ่ี 1800 MHz ใหบ้ริการ 4G ดว้ยเทคโนโลยี LTE มีหนา้ท่ี
กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีประมูล จาํนวนการถือครองคล่ืนความถ่ี การประเมินมูลค่าคล่ืนความถ่ี 
การกาํหนดราคาเร่ิมตน้ประมูล รูปแบบการประมูล รวมถึงการจดัการกลุ่มคล่ืนความถ่ี เป็นตน้ โดย
จะใชเ้วลาในการดาํเนินการดงักล่าวเป็นเวลา 1 ปี นอกจากนั้นท่ีประชุมยงัไดอ้นุมติัเลขหมาย
โทรคมนาคมใหก้บั AIS จาํนวน 4 ลา้นเลขหมายเพ่ือนาํไปเปิดใหบ้ริการ 3G และอนุมติัเลขหมาย 5 
ลา้นเลขหมายให ้กสท 

 
3. AIS ตั้งเป้าเพิ่มฐานลูกคา้อีก 8 – 10 ลา้นเลขหมายบนโครงข่าย 3G ยา่น 2100 MHz 

จากท่ีมีลูกคา้ทั้งหมด 36 ลา้นเลขหมาย ขณะเดียวกนัในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2556 จะเปิดใหบ้ริการ 
3G ในจงัหวดัหวัเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพ เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นตน้ และจะเปิดให้บริการครบทุก
จงัหวดัภายในส้ินปี 2556 
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 ในเดือน มีนาคม 2556 ไดป้ระกาศเตรียมเปิดใหบ้ริการ AIS 3G ใหม่บนเครือข่าย 2100 
MHz เร่ิมตน้เดือน พฤษภาคม 2556  โดยไดเ้ร่งติดตั้งเครือข่ายเพ่ือให้พร้อมให้บริการไดอ้ย่าง
รวดเร็ว และเร่ิมส่ือสารตรงไปยงัลูกคา้ผ่าน SMS เพ่ือให้ขอ้มูล คาํแนะนาํ ทั้งเร่ือง SIM และ
โทรศพัทท่ี์รองรับการใชง้าน รวมไปถึงเร่ิมเปิดให้บริการสมคัรอพัเกรดบริการ AIS 3G ใหม่ เพ่ือ
รองรับเม่ือเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการในแต่เฟส ลูกคา้ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีนั้นๆ กจ็ะสามารถพร้อมใช้
งานไดท้นัที 

 
4. Truemove H เม่ือวนัท่ี 21 -24 กุมภาพนัธ์ 2556 ไดท้ดสอบบริการ 4G จากทรูมูฟ เอช 

ท่ีลานแฟชัน่ฮอล สยามพารากอน ก่อนเปิดใหบ้ริการ 4G เฟสแรก เดือน เมษายน 2556 ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพ ไดแ้ก่ สยามสแควร์ สีลม สาทร ดว้ยสถานีฐานประมาณ 300 สถานีในช่วงแรก และคาด
วา่จะขยายไดค้รบ 2,100 สถานี ครอบคลุม 15 หวัเมืองหลกัทัว่ประเทศภายในส้ินปี 2556  ส่วนการ
ประมูลคล่ืนความถ่ี 1800 MHz ท่ีจะเกิดข้ึนในปี 2557 นั้น กลุ่มทรูยนืยนัจะเขา้ร่วมประมูลแน่นอน 

 
 ในปี 2555 ทรูมูฟ เอช มีเครือข่าย 3G กว่า 11,000 สถานี ครอบคลุม 77 จงัหวดั และจะ

เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองรวม 18,000 สถานีภายในส้ินปี 2556 โดยจะใชเ้งินลงทุน 15,000 ลา้นบาท และ
ขอเลขหมายเพื่อใหบ้ริการบนคล่ืน 2100 MHz อีก 14 ลา้นเลขหมาย 

 
 ทรูมูฟตั้งเป้าในปี 2556 จะเพ่ิมฐานลูกคา้ข้ึนอีก 6 ลา้นราย จากการให้บริการ 3G บน

คล่ืน 850 MHz และ 2100 MHz รวมทั้งโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 4G ยา่นความถ่ี 2100 MHz ทาํให้
เม่ือรวมกบัลูกคา้เดิมในปี 2555 ท่ีใชง้านทรูมูฟ 17 ลา้นเลขหมาย และทรูมูฟ เอช 3 ลา้นเลขหมาย 
รวมเป็น 26 ลา้นเลขหมาย   

 
 ในเดือนมีนาคม 2556 ไดเ้ปิดตวัเคร่ืองลูกข่าย (Device) ใหม่ท่ีรองรับการใชง้าน 2 

คล่ืนความถ่ี คือ 850 MHz และ 2100 MHz เป็นการต่อยอดจากการเปิดตวัมือถือ “Go Live” รุ่นแรก
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 อีก 4 รุ่น รองรับความเร็วสูงสุด 21 Mbps และประกาศจาํนวนสถานีฐาน 
เพ่ิมเป็น 12,000 สถานี 

 
5. Dtac เป็นผูใ้หบ้ริการรายเดียวในประเทศท่ีตดัสินใจเปล่ียนอุปกรณ์เครือข่ายทีเดียวทั้ง

ระบบ เพ่ือการใชง้านท่ีเตม็ประสิทธิภาพพร้อมรองรับเครือข่าย 3G ท่ีครอบคลุมทุกอาํเภอทัว่ไทย 
และง่ายต่อการปรับเปล่ียนเป็นเทคโนโลยี 4G และเทคโนโลยีทนัสมยัอ่ืนๆ ในอนาคต ยิ่งไปกว่า
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นั้ นอุปกรณ์เครือข่ายใหม่ยงัใช้พลังงานน้อยลงกว่าเดิมมาก ซ่ึงเป็นการช่วยโลกและรักษา
ส่ิงแวดลอ้มในเวลาเดียวกนั Dtac ไดท้าํการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง
ระหว่างปี 2554 -2556 ทุ่มเงินกว่า 4 หม่ืนลา้นบาท เพ่ือยกระดบัโครงข่ายทัว่ประเทศ เปล่ียน
อุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเพ่ือรองรับกบัความตอ้งการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีหลากหลายของ
ลูกคา้ ทั้งในระบบ 2G และ 3G  ทั้งในระบบเสียงและระบบขอ้มูล ขอ้มูลเดือนมกราคม 2556 Dtac 
มีสถานีฐาน 2G ทัว่ประเทศกวา่ 10,000 สถานี และ สถานีฐาน 3G อีกกว่า 5,000 สถานี 

 
6. กสท ท่ีประชุมบอร์ด กสท หารือคล่ืนความถ่ียา่น 1800 MHz ซ่ึงเป็นคล่ืนท่ีทรูมูฟ และ

ดิจิตอลโฟน ใชง้านอยู ่และจะส้ินสุดสัญญาสัมปทานในวนัท่ี 15 กนัยายน 2556 มีมติลงความเห็น
ให้ทาํหนงัสือถึงกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ไอซีที) ขอให้นาํเสนอแนวทาง
ขอปรับปรุงการใชง้านคล่ืนความถ่ีของ กสท ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชิน
วตัร นายกรัฐมนตรี ซ่ึงมีแนวทางการขอปรับปรุงสิทธ์ิใช้คล่ืนความถ่ีคือ คล่ืนทรูมูฟ ขอยืดไป
ส้ินสุดปี 2568 ดิจิตอลโฟนส้ินสุดปี 2559 ส่วนคล่ืนของ Dtac แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ยา่น 850 MHz 
ส้ินสุดปี 2561 และย่าน 1800 MHz ส้ินสุดปี 2568 ตามใบอนุญาตของ กสท เพ่ือดูแลลูกคา้ 
ผูใ้ชบ้ริการ กสท มีความจาํเป็นตอ้งขอเวลาเพ่ือบริหารจดัการต่ออีกระยะเพราะยงัคงมีลูกคา้คา้งอยู่
ในระบบเป็นจาํนวนมาก จึงเห็นวา่ กสทช. ควรขยายเวลาให ้กสท ในช่วงเปล่ียนผา่นน้ี 

 
 ในเดือน มีนาคม 2556 บอร์ด กสท ไดส้ั่งการใหฝ่้ายบริหารทาํหนงัสือแจง้ไปยงัทรูมูฟ

และดิจิตอลโฟน ให้ส่งมอบทรัพยสิ์นตามสัญญาสัมปทานใหเ้สร็จส้ินภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ี
ไดรั้บหนงัสือแจง้จาก กสท หรือภายใน 30 เมษายน 2556 พร้อมกนัน้ีจะตอ้งจดัทาํแนวทางการ
แกปั้ญหากรณีคู่สมัปทานไม่ส่งมอบทรัพยสิ์น 

 
7. ดจิติอลโฟน (DPC) นายวีรวฒัน์ เกรียติพงษถ์าวร กรรมการผูอ้าํนวยการบริษทั ดิจิตอล

โฟน จาํกดั (DPC) กล่าวว่า กรณีสัมปทานให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีความถ่ี 1800 MHz ท่ีทาํ
ร่วมกบั กสท จะหมดลงเดือน กนัยายน 2556 บริษทัอยูร่ะหว่างตกลงรายละเอียดเพ่ิมเติมกบั กสท 
หลงัจากท่ีตกลงกันได้แล้วว่าในช่วงท่ีมีการเยียวยาลูกค้าหลงัหมดสัญญาสัมปทาน ด้วยการ
โอนยา้ยลูกคา้ท่ีตกคา้งจาํนวน 83,000 เลขหมายใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของ กสท และรายไดท้ั้งหมด
ก็จะตกอยู่กบั กสท ดว้ย ขณะท่ี DPC จะรับหนา้ท่ีเป็นผูรั้บจา้งเขา้มาบริหารจดัการระบบต่างๆ 
แทน กสท โดยมีสัญญาจา้งแบบปีต่อปี ซ่ึงวิธีการดงักล่าวเป็นวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของ 
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กทค. ท่ีจะกาํหนดใหมี้ผูบ้ริหารจดัการคล่ืนต่อเป็นเวลา 1 ปี เพือ่เป็นการเยยีวยาลูกคา้ท่ียงัตกคา้งอยู่
ในระบบจนกวา่จะไม่มีผูใ้ชบ้ริการ เช่ือวา่ลูกคา้ท่ีคา้งระบบจะถูกโอนยา้ยไดห้มดภายใน 1 ปี 

 
8. TOT3G  ในวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2556 TOT3G ไดท้ดลองใหบ้ริการ 4G LTE ยา่น

ความถ่ี 2100 MHz จาํนวน 100 สถานีฐาน เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ 4G บนสถานีฐานของ 3G นาํร่อง
ในพ้ืนท่ีสยามสแควร์ รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถไฟฟ้าใตดิ้น โดยจะทดสอบระดบัความเร็ว 60 – 80 
Mbps ขณะเดียวกนัไดเ้ปิดให้บริการ 3G ย่านความถ่ี 2100 MHz ซ่ึงไดติ้ดตั้งสถานีฐานไปแลว้
ประมาณ 3,400 สถานีฐาน คาดว่าจะสามารถติดตั้งสถานีฐานไดค้รบทั้ง 5,320 สถานี ไดใ้นเดือน
เมษายน 2556  

 
 TOT3G ไดล้งนามบนัทึกขอ้ตกลงความเขา้ใจว่าดว้ยความร่วมมือการใชโ้ครงข่าย

โทรคมนาคมร่วมกนั (Roaming Agreement) ระหว่าง TOT3G และ กสท เพ่ือใชโ้ครงข่าย
โทรคมนาคมร่วมกนับนคล่ืนความถ่ี 2100 MHz และ 850 MHz ซ่ึงเป็นการ Roaming สัญญา
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ TOT3G และ My by CAT เบ้ืองตน้ทาํสัญญากนัปีต่อปี มีความจุของ
โครงข่าย (Capacity) ท่ีทาํการ Roaming กนัทั้งขาไปและขากลบั 4 แสนเลขหมาย คิดค่าเช่ือมโยง
โครงข่ายนาทีละ 50 สตางค ์ซ่ึงการ Roaming จะทาํให้ TOT3G มีโครงข่ายเพิ่มข้ึนกว่า 12,000 
สถานี จาก TOT3G 5,000 สถานี และจาก กสท 7,000 สถานี  

 
 ในเดือนมีนาคม 2556 มีแผนขยายการใหบ้ริการ 3G ในระยะท่ีท่ี 2 โดยใชเ้ทคโนโลย ี

HSPA+ (High Speed Package Access Plus) เป็นหลกั และเสริมดว้ยเทคโนโลย ี4G ในพ้ืนท่ี ท่ีมี
การใช้งานดา้นขอ้มูลหนาแน่น โดยมีเป้าหมายโครงการแลว้เสร็จภายในส้ินปี 2556 ภายใต้
งบประมาณกว่า 30,000 ลา้นบาท นอกจากน้ียงัไดป้รับยทุธศาสตร์การดาํเนินงานมาบุกตลาดใน
ลกัษณะการใหบ้ริการ “ซิมท่ี 2” เนน้การใหบ้ริการดา้นขอ้มูลเป็นหลกั เพ่ือใหบ้ริการขอ้มูลหรือการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง หลงัจากผูใ้ชบ้ริการมีซิมแรกจาก 3 ผูใ้ห้บริการรายหลกัใน
ทอ้งตลาด และกาํหนดกลยทุธ์เพื่อมดัใจลูกคา้ดว้ยราคาโปรโมชัน่ท่ีตาํกว่า และการให้บริการแบบ 
Quad Play ท่ีใหบ้ริการทั้งดา้นเสียง ภาพ ขอ้มูล และ Application  

 
  ทั้งน้ียงัไดก้าํหนดกลยทุธ์ธุรกิจแบบขายส่งบริการเพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกในส่วน

โปรโมชัน่แก่ลูกคา้ โดยลูกคา้สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความตอ้งการผ่านพนัธมิตรของ TOT3G คือ 
MVNO ทั้ง 5 ราย ไดแ้ก่ บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน), บริษทั ล็อกซ์เล่ย ์จาํกดั 
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(มหาชน), บริษทั 365 คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั, บริษทั เอ็ม คอนซลัท์เอเชีย จาํกดั และ บริษทั ไออีซี 
เทคโนโลย ีและมีความคืบหนา้ในการเจรจาทาํสญัญา MVNO กบั บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั 
(มหาชน) โดย บริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) ยนิดีปรับส่วนแบ่งการตลาดให ้TOT3G 
ร้อยละ 45 จากเดิมร้อยละ 40 และยอมรับภาระภาษีมูลค่าเพ่ิมร้อยละ 7 และค่าธรรมเนียมการทาํ
ตลาดท่ีตอ้งจ่ายเพื่อวางสินคา้ผา่นช่องทางต่างๆ ดว้ย 

 
กลยุทธ์ของแต่ละ Operator  

1. AIS ขยายโครงข่ายใหค้รอบคลุมร้อยละ 97 ของประชากร และขยายสถานีฐานทั้งหมด 
20,000 สถานี ภายใน 3 ปี 

 
 กลยุทธ์ดา้นการบริการท่ีผสมผสานการทาํงานจากทุกส่วนขององคก์รเพ่ือลูกคา้แบ่ง

ออกเป็น 5 ดา้นคือ 
 

1.1 Advance Technology เช่น Smart Table, Service Kiosk, Payment Kiosk 
1.2 Smart Expert ผูช่้วยท่ีคอยแนะนาํฟังก์ชัน่เคร่ือง การตั้งค่า หรือ Download 

Application 
1.3 Online Touch Point เช่น การเตรียมเปิดตวั AIS Online Call Center, AIS Online 

Store 
1.4 3G 2100 MHz Experience ท่ีเร่ิมเปิดใหท้ดลองมือถือ 3G บนเครือข่าย 2100 MHz 

เป็นคร้ังแรกท่ี AIS Flagship Store ชั้น 4 Central World  
1.5 Exclusive Privilege ซ่ึงขยายความร่วมมือกบัพนัธมิตรมากกว่า 1,000 ราย 10,000 

ร้านคา้ รวมถึงการเปิดตวั Privilege App เพ่ือ Search & Redeem ไดง่้ายๆ เพียง
ปลายน้ิว 
 

 ส่วนการดูแลลูกคา้ Serenade ยงัคง Concept “Always Exclusive Always On Top” ไว้
เสมอ และจะขยายความครอบคลุมต่อเน่ือง 
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2. Dtac ใชก้ลยทุธ์ คือ ดูแลระบบ Network ให้ทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสูงสุด 
สามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบท่ีสุด ซ่ึง Dtac เนน้การสร้างระบบ 
HLR (Home Location Register) และ Core Network ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วท่ีสุด เพราะตอ้งการทาํให้
คุณภาพการใหบ้ริการดีท่ีสุดเท่าท่ีทาํได ้

 
3. Truemove ทดสอบการให้บริการ 4G ในพ้ืนท่ีกรุงเทพ ดว้ยสถานีฐานประมาณ 300 

สถานี และคาดว่าจะขยายไดค้รบ 2,100 สถานีครอบคลุม 15 หวัเมืองหลกัทัว่ประเทศภายในส้ินปี 
2556 และยงัขยายสถานีฐาน 3G อยา่งต่อเน่ืองรวม 18,000 สถานี ภายในส้ินปี 2556  
 
 เปิดตวัเคร่ืองลูกข่าย (Device) ใหม่ท่ีรองรับการใชง้าน 2 คล่ืนความถ่ี คือ 850 MHz 
และ 2100 MHz และ Air Card 3G+ ท่ีรองรับความเร็วสูงสุด 21 Mbps 
 

4. TOT3G ทดลองใหบ้ริการ 4G LTE ยา่นความถ่ี 2100 MHz จาํนวน 100 สถานีฐาน 
และคาดวา่จะขยายสถานีฐาน 3G ครบทั้ง 5,320 แห่งในเดือนเมษายน 2556 และทาํตลาดในลกัษณะ
บริการ “ซิมท่ี 2” เนน้การใหบ้ริการดา้นขอ้มูลเป็นหลกัและกาํหนดกลยทุธ์เพื่อมดัใจลูกคา้ดว้ยราคา
โปรโมชัน่ท่ีต ํ่ากว่าและการให้บริการแบบ Quad Play ท่ีให้บริการทั้งดา้นเสียง ภาพ ขอ้มูล และ 
Application นอกจากน้ียงักาํหนดกลยุทธ์แบบขายส่งบริการเพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้กบัลูกคา้ผ่าน
พนัธมิตรของ TOT3G 
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ตารางที ่4.1 ส่วนแบ่งทางการตลาด ไตรมาส 1/56 

ส่วนแบ่งทางการตลาด ไตรมาส 1/56 
 

ผู้ให้บริการ 

จาํนวนผู้ใช้บริการ Market Share 
(%) Prepaid Postpaid Total 

Q1/56 
(ล้านราย) 

%Growth 
Q4/55 

Q1/56 
(ล้านราย) 

% Growth 
Q4/55 

Q1/56 
(ล้านราย) 

% Growth 
Q4/55 Q1/56 

เปลีย่นแปลง
จาก Q4/55 

AIS 33.29 3.84 3.83 3.86 37.12 3.85 43.44 -0.06 
Dtac 23.59 4.87 3.02 6.24 26.61 5.14 31.14 0.34 
Truemove 17.80 2.19 0.49 -19.81 18.29 1.44 21.41 -0.54 
TruemoveH 1.07 12.09 2.12 9.44 3.19 10.31 3.73 0.22 
TOT3G 0.19 23.32 0.04 2.58 0.23 18.77 0.28 0.04 
Total 75.94 3.91 9.50 4.51 85.44 3.98 100  
ท่ีมา : บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) Annual Report และขอ้มูลจากระบบ IN TOT3G 
 

เมษายน – มถุินายน 2556 

สถานการณ์ในธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที่ 

1. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ธุรกิจบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในปี 2556 มีแนวโนม้ขยายตวั
แขง็แกร่ง โดยไดรั้บปัจจยัหนุนหลกัจากการทยอยเปิดตวับริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz การ
เร่งขยายตลาด Postpaid ซ่ึงมีแรงจูงใจดา้นรายไดต่้อผูใ้ชบ้ริการท่ีสูงข้ึนและสมํ่าเสมอในแต่ละเดือน
และการเร่งสร้างพนัธมิตรเพื่อพฒันาบริการดา้นขอ้มูลใหม่ๆ ท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการ
ผูบ้ริโภคยคุใหม่ ทั้งน้ี  คาดวา่จาํนวนผูบ้ริโภคท่ีหนัมาใชบ้ริการ 3G ใหม่ในปี 2556 จะมีมากกว่า 20 
ลา้นราย ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นผูใ้ชบ้ริการท่ียา้ยมาจากระบบ 2G หรือ 3G เดิม 
  

  ศูนยว์ิจยักสิกรไทย คาดว่าจานวนผูใ้ชง้านบริการ Postpaid ทั้งบนระบบ 2G และ 3G 
ในปี 2556 จะเติบโตจาก 9.7 ลา้นรายในปี 2555 สู่ระดบั 13.1-14.2 ลา้นราย คิดเป็นอตัราการเติบโต
ประมาณ 34.2-45.1% ในขณะท่ีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ Prepaid ชะลอตวัจาก 6.8% ในปี 2555 สู่ระดบั 
2.5-6.7% คิดเป็น 76.1-79.2 ลา้นราย  
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 ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ประเมินภาพรวมของตลาดบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีปี 2556 จะ
เติบโต ประมาณ 12.8-15.2% โดยมีมูลค่าตลาดเพิ่มข้ึนสู่ระดบั 213,600-217,100 ลา้นบาท ในจาน
วนน้ี คิดเป็นแรงหนุนจากการใชบ้ริการดา้นขอ้มูลคิดเป็นมูลค่า 70,900-74,800 ลา้นบาท ขยายตวั
ประมาณ 39.7-47.5%  
 

2. กสทช. เปิดเผยราคากลาง 3G ใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บรู้ โดยไดข้อ้สรุปว่า ตั้งแต่วนัท่ี 27 
พ.ค.56 เป็นตน้ไป หากผูป้ระกอบการจะออกโปรโมชัน่ใหม่จะตอ้งใชเ้กณฑร์าคาค่าเฉล่ียท่ีลดลง
ร้อยละ 15 เทียบจากวนัท่ี 7 ธ.ค.55 เป็นเกณฑใ์นการออกโปรโมชัน่ใหม่ทั้งหมด คือ อตัราค่าโทร
เขา้-ออก ตอ้งไม่เกินนาทีละ 82 สตางค ์ SMS ขอ้ความละ 1.33 บาท MMS ขอ้ความละ 3.32 บาท 
อินเทอร์เน็ต 0.28 บาทต่อ Megabyte ส่วนกรณีเงินคงคา้งในระบบของผูใ้ชบ้ริการแบบ Prepaid 
หากลูกคา้ 2G ตอ้งการยา้ยไป 3G ในเครือข่ายเดิม สามารถโอนยา้ยเงินได ้ส่วนลูกคา้ท่ีตอ้งการยา้ย
จาก 2G ไป 3G บนเครือข่ายอ่ืน ใหผู้ป้ระกอบ การรายเดิมคืนเงินลูกคา้เป็นเงินสดภายใน 30 วนั 

 
 สาํหรับกรณีการกาํหนดวนัหมดอายใุนบตัรเติมเงินหรือ Prepaid  Card ผูป้ระกอบการ
ไดต้อบรับเง่ือนไขตามท่ี กทค. ไดก้าํหนดไวแ้ลว้ โดยผูป้ระกอบการจะจดัให้ผูใ้ชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเติมเงินไดรั้บระยะเวลาใชง้านจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 30 วนัต่อการเติมเงินทุก
มูลค่าและในการเติมเงินเขา้สู่ระบบทุกคร้ังบริษทัจะนบัระยะเวลาการใชง้านท่ีผูใ้ชบ้ริการไดรั้บรวม
กบัระยะเวลาท่ีเหลืออยู ่รวมระยะเวลาสูงสุดในการสะสมวนัใชง้านได ้365 วนั  
 
 ท่ีประชุม กสทช. เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2556 ไดเ้ห็นชอบ “ร่างประกาศ กสทช. เร่ือง
มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการในกรณีส้ินสุดอายกุารอนุญาตสัมปทาน หรือสัญญาณการใหบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พ.ศ. ... เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดปัญหาซิมดบั หลงัส้ินสุดอายสุัญญาสัมปทานคล่ืน
ความถ่ียา่น 1800 MHz ระหว่าง กสท ผูใ้หส้ัมปทานกบัทรูมูฟและ DPC ท่ีจะส้ินสุดอายสุัมปทาน
ในวนัท่ี 15 กนัยายน 2556 ถือเป็นมาตรการเยยีวยาผูใ้ชบ้ริการเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาสัมปทานภายใน
ระยะเวลา 1 ปี ในรายละเอียดของประกาศยงัไม่ไดร้ะบุชดัเจนว่าผูป้ระกอบการรายใดระหว่าง 3 
ราย จะเป็นผูดู้แลลูกคํ้าในช่วง 1 ปีหลงัหมดสัญญาสัมปทาน ซ่ึงตอ้งผา่นขั้นตอนการรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะก่อน 
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3.  กทค. มติบอร์ด กทค. ในวนัท่ี 3 เม.ย.56 ระบุใหผู้ป้ระกอบการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ปรับปรุงแกไ้ขประสิทธิภาพของบริการคงสิทธิเลขหมาย หรือ Mobile Number Portability สามารถ
รองรับผูใ้ช ้บริการไดใ้นจาํนวน 4 หม่ืนเลขหมายต่อวนั นอกจากน้ียงัระบุใหผู้ป้ระกอบการสามารถ
ขยายขีดความ สามารถรองรับปริมาณการโอนยา้ยไดต้ามความตอ้งการจริง รวมกรณีการส้ินสุด
สัมปทานและการเปิดให ้ บริการระบบ 3G ความถ่ี 2.1 GHz และบอร์ดยงัเห็นชอบการเพ่ิมช่อง
ทางการให้บริการยื่นค่าขอการโอนยา้ยโดยผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ เช่น เวบ็ไซต ์ คอลเซ็นเตอร์ 
และ SMS โดยทุกช่องทางตอ้งมีการจดัทาํระบบความปลอดภยัและการตรวจสอบการโอนยา้ย  

 
 กทค. เตรียมออกประกาศคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือ 2G ของทรูมูฟและ DPC 
ยา่นความถ่ี 1800 MHz จาํนวน 20 ลา้นราย เพ่ือป้องกนัปัญหาซิมดบัหลงัสัญญาสัมปทานของทั้ง 2 
บริษทัส้ินสุดลงในวนัท่ี 16 กนัยายน 2556 ประกาศดงักล่าวจะช่วยคุม้ครองผูบ้ริโภคว่ายงัสามารถ
ใชง้านต่อไปไดโ้ดยไม่เกิดปัญหาใดๆ แมว้่าจะส้ินสุดสัมปทานแลว้กต็าม รวมทั้งยงัคุม้ครองสิทธิ
ของผูใ้ชว้่าสามารถฟ้องร้องต่อ กทค.ไดห้ากเกิดปัญหาการใชง้านในอนาคต 
 
 ในเดือนพฤษภาคม บอร์ด กทค. มีมติปรับลดค่าธรรมเนียมบริการคงสิทธิเลขหมาย ใน
อตัรา 29 บาทต่อเลขหมาย จากเดิม 99 บาทต่อเลขหมาย และเร่งรัดการดาํเนินการเปิดใหบ้ริการใน
อตัราดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 มิถุนายน 2556 เพ่ือใหผู้บ้ริโภคไดใ้ชค่้าบริการอตัราใหม่ใน
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 และระยะเวลาการโอนยา้ยเลขหมายตอ้งดาํเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 
วนั นอกจากน้ียงัใหเ้พ่ิมขีดความสามารถโอนยา้ยเลขหมายไดสู้งสุด 300,000 เลขหมาย/วนั รวม 5 
ค่ายมือถือ จากเดิมอยูท่ี่ 40,000 เลขหมาย/วนั จากปัจจุบนัมีการใชง้านจริง 20,000 เลขหมาย/วนั 
 

4. AIS เปิดตวับริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz อยา่งเตม็รูปแบบภายใตแ้นวคิด “AIS 
3G 2100 ตวัจริงมาตรฐานโลก” ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม ทั้งน้ี AIS ไดเ้ตรียมงบลงทุนกว่า 7 หม่ืนลา้น
บาท สาํหรับลงทุนขยายโครงข่ายในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ ปัจจุบนัมีสถานีฐานทั้งหมด 5,000 แห่งใน
พ้ืนท่ี 20 จงัหวดั และจะขยายเพิ่มเดือนละ 800 แห่ง ส่งผลใหส้ิ้นปี 2556 จะมีสถานีฐานทั้งหมด 
11,000 แห่ง ครอบคลุม 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ หรือคิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากร และคาดว่าจะมี
ลูกคา้ 10 ลา้นรายภายในส้ินปี 2556 ขณะน้ีมีลูกคา้เปล่ียนมาใช ้ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz 
แลว้จาํานวน 8 แสนราย  
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 ส่วน Package ค่าบริการของ AIS 3G 2100 จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Package ใหม่
สาํหรับลูกคา้ท่ีซ้ือซิมการ์ดใหม่หรือเปล่ียนโปรโมชัน่ และลูกคา้เก่าท่ีทาํการ Upgrade โดย AIS ยดึ
แนวทางปฏิบติัของ กสทช. ดว้ยการเพ่ิมปริมาณการใชง้านใหมี้มูลค่าสูงกว่าหรือเทียบเท่ากบัร้อยละ 
15 แทนการลดราคา  
 
 Package AIS 3G 2100 รายเดือน เร่ิมตน้ท่ี 299 บาท โทรทุกเครือข่าย VDO Call 100 
นาที สามารถใช ้ Internet ไดไ้ม่จาํกดับนความเร็วสูงสุด 500 MB 6 เดือนแรก ไปจนถึง 999 บาท 
โทรทุกเครือข่าย VDO Call 500 นาที Internet ไม่จาํกดับนความเร็วสูงสุด 3 GB ฟรีไว-ไฟ e-book 
10 เล่ม และ HD Movies 20 เร่ือง นอกจากน้ียงัมี Package เน็ตซิมเร่ิมตน้ท่ี 99 บาท ใชง้านได ้90 
MB ไปจนถึง 799 บาท Internet ไม่จาํกดัท่ีความเร็วสูงสุด 4 GB ฟรีไว-ไฟ e-book 5 เล่ม และ HD 
Movies 30 เร่ือง หรือ Package ค่าโทรรายเดือนปกติ เร่ิมตน้ท่ี 200 บาท โทรทุกเครือข่าย 230 นาที 
ไปจนถึง 1,500 บาท โทรทุกเครือข่าย 2,000 นาที  
 
 นอกจากน้ี AIS ยงัใชง้บประมาณ 40 ลา้นบาท เปิดใหบ้ริการ “AIS 3G Center” เพ่ือ
รองรับลูกคา้ท่ียา้ยมาใชง้าน AIS 3G ใหม่ ดว้ยแนวคิด “1 อาํเภอ 1 AIS 3G Center” โดยลูกคา้
สามารถเขา้ไปใชบ้ริการต่างๆ ทั้งการจดทะเบียนเปิดเบอร์ใหม่, การอพัเกรดเครือข่าย, เปล่ียน
โปรโมชัน่, เปล่ียนซิมการ์ด, การต่อสญัญาณหรือระงบับริการชัว่คราว รวมทั้งการจาํหน่าย Devices 
ท่ีรองรับการใชง้าน 3G คล่ืนความถ่ี 2.1 GHz ในเฟสแรกจะเปิดใหบ้ริการ 157 แห่ง ใน 20 จงัหวดั 
และคาดวา่ภายในส้ินปี 2556 จะมีจาํนวนกว่า 1,000 แห่ง ครอบคลุม 77 จงัหวดัทัว่ประเทศ  
 
 AIS ร่วมมือกบั บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากดั (มหาชน) และบริษทั 
บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จาํกดั ในฐานะของผูพ้ฒันาและใหบ้ริการระบบเงินอิเลก็ทรอนิกส์ 
“แรบบิท” มาเป็นพนัธมิตรร่วมพฒันาบริการ ทาใหแ้รบบิทจะไม่ไดจ้าํกดัอยูใ่นเฉพาะรูปแบบบตัร
อีกต่อไป แต่กาํลงัจะมาอยูใ่นรูปแบบ SIM Card บน AIS 3G ใหม่ ซ่ึงบริการ AIS mPAY Rabbit 
เร่ิมเปิดให้ลูกคา้ท่ีมีความสนใจทดลองใชแ้ลว้ ก่อนจะเปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการในไตรมาส    
ท่ี 3/2556 
 
 ในเดือนมิถุนายน มีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการ AIS 3G 2100 MHz ประมาณ 2.6 ลา้นราย โดย
ส่วนใหญ่เป็นลูกคํ้าเดิมท่ียา้ยบริการกว่าร้อยละ 90 ตั้งเป้าภายในส้ินปี 2556 มีลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ
ประมาณ 10 ลา้นราย เป็นลูกคา้ใหม่ร้อยละ 60 ลูกคา้เดิมร้อยละ 40 และไดเ้ตรียมใหลู้กคา้เขา้ถึงการ
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เปล่ียนการใชบ้ริการไดง่้ายข้ึนดว้ยการเพ่ิมระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต รวมถึงบริการหนา้ร้าน 
จากเดิมลูกคํ้าตอ้งใส่รหัสบตัรประชาํชนผ่านระบบอตัโนมติัเพียงอยา่งเดียว คาดว่าภายในเดือน 
ธนัวาคม 2556 จะมีจาํนวนสถานีฐานมากกว่า 10,000 แห่ง พร้อมเครือข่ายในอาคารมากกว่า 1,500 
แห่ง สาํหรับกิจกรรมการตลาดเพ่ือสร้างการรับรู้ จดจาํแบรนดแ์ละเขา้ไปอยูใ่นใจลูกคา้อยา่งรวดเร็ว 
AIS ไดน้าํ “เจมส์ จิราย ุ ตั้งศรีสุข” มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมกนัน้ีไดเ้ปิดตวัแคมเปญ “ตวัจริงใน
แบบคุณ” เสนอซีรีส์ตวัจริง โดยนาํนกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง ติดอนัดบัโลก ทั้ง แบดมินตนั วอลเลยบ์อล 
และกอลฟ์ ถ่ายทอดเร่ืองราวความมุ่งมัน่ จนไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลวา่เป็นตวัจริง  
 
 AIS ร่วมมือกบั Google เปิดใหบ้ริการ Google Search, Gmail, Google+ บนบริการ 
“AIS Free Zone by Google” โดยลูกคา้ไม่เสียค่าอินเตอร์เน็ตบนมือถือ และแมว้่าลูกคา้จะไม่มี 
Package เล่นอินเตอร์เน็ตกส็ามารถใชบ้ริการไดเ้ช่นกนั เป็นการ Educate กลุ่มลูกคา้ใหม่ไดเ้ร่ิม
ทดลองใชง้านอินเตอร์เน็ตบนมือถือ ซ่ึงความร่วมมือในคร้ังน้ีจะช่วยให้ลูกคา้สามารถใช้งาน 
Google Search คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการทั้งรูปภาพ ข่าว สถานท่ี ฯลฯ, Gmail อ่าน เขียน และตอบกลบั
อี-เมลไ์ดง่้ายๆ สนุกกบั Google+ อ่าน Post Comment อพัโหลดรูป ในสงัคมเครือข่ายไดฟ้รี เม่ือผูใ้ช้
อยูใ่นหนา้ท่ีข้ึนแถบแสดงผลวา่เป็น Free Zone 
 

5. Truemove โดย Truemove H เปิดตวับริการ 4G LTE บนคล่ืน 2.1 GHz ในวนัท่ี 8 
พฤษภาคม 2556 ทาํใหก้ารใชง้าน Data มีความเร็วสูงกว่าเดิม 3-5 เท่า และตอกย ํ้าผูน้าํเครือข่าย 3G 
ท่ีผสมผสานเทคโนโลย ีบนคล่ืน 850 MHz และ 2.1 GHz ไดอ้ยา่งไร้รอยต่อ โดยในปี 2556 บริษทั
ใชง้บประมาณลงทุน 15,000 ลา้นบาท ในการขยายโครงข่าย 4G LTE ส่งผลใหส้ิ้นปีน้ีจะมีสถานี
ฐานจาํนวน 2,000 แห่ง จากปัจจุบนัมี 500 แห่ง และโครงข่าย 3G บนคล่ืน 2.1 GHz จะมีจาํนวน 
5,000 แห่ง จากปัจจุบนัมี 500 แห่ง รวมทั้งโครงข่าย 3G บนคล่ืน 850 MHz จะมีจาํนวน 14,000 แห่ง 
จากปัจจุบนัมี 13,000 แห่ง ทาํใหมี้สถานีฐานรวมทุกโครงข่าย 21,000 แห่ง ภายในส้ินปี 2556  

 
 สาํหรับแนวพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 4G จะครอบคลุมยา่นเศรษฐกิจในกรุงเทพฯ เช่น สยามส
แควร์  สีลมและสาทร และอีก 15 หวัเมืองหลกัภายในส้ินปี 2556 ไดแ้ก่ พทัยา หวัหิน ชะอาํ 
เชียงใหม่ ภูเก็ต สมุย นครปฐม อยธุยา พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี 
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีและสงขลา  
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 Truemove H ตั้งเป้ามีลูกคา้ใหม่ทั้ง 3G บนคล่ืน 850 MHz, 3G บนคล่ืน 2.1 GHz และ 
4G จาํนวน 4 ลา้นราย ทาํใหส้ิ้นปี 2556 จะมีลูกคา้ทั้งส้ินเพ่ิมเป็น 6 ลา้นราย ส่วนอตัราค่าบริการ
บริษทัไดป้รับราคาค่าบริการลงกว่าร้อยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกบั Package เดิม หากเปรียบเทียบ
จากค่าบริการแบบ Prepaid เม่ือเดือน ธนัวาคม 2555 เกบ็ค่าบริการ Data 2 บาท/MB แต่ปัจจุบนั
ลดลงมาอยูท่ี่ 1 บาท/MB และไดใ้หค้วามเร็วเพ่ิมข้ึนดว้ย Package สาํหรับใชบ้ริการ 4G จะมีราคา
เท่ากบั Package 3G โดยสามารถใชร่้วมกบั 3G ได ้และเร่งเปิดตวัเคร่ืองลูกข่ายภายใตแ้บรนด ์“True 
Beyond” แบ่งเป็น Smart Phone 2 รุ่น รองรับระบบ 3G และ 4G และเคร่ือง Tablet ท่ีเนน้พกพาง่าย
เพราะทรูวางแผนติดตั้งระบบ True Cloud นาํตาํราเรียนบรรจุเป็นเน้ือหาให้ลูกคา้ Tablet ท่ีเป็น
นกัเรียน นกัศึกษามาใชง้าน ทรูวางจุดขายของเคร่ืองไวท่ี้ “สเปกคุณภาพ ราคาไม่แพง” เม่ือนาํมา
เทียบกบัเคร่ืองในสเปกเดียวกนั ราคาเคร่ือง True Beyond จะถูกกว่า 2 เท่า นอกจากน้ียงัจา้งวง Girl 
Generation มาทาํหนา้ท่ี Brand Ambassador 35ใหก้บัแอปพลิเคชัน่ท่ีทรูพฒันาข้ึน 
 
 ในเดือนมิถุนายน นายอติรุฒน์ โตทวีแสนสุข กรรมการผูจ้ดัการธุรกิจโมบายส์ กล่าว
ว่า ไดดึ้งทีมฟุตบอลดงั “แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็” จากประเทศองักฤษร่วมพฒันาคอนเทนทเ์ฉพาะ
หรือ Exclusive Content สาํหรับลูกคา้ Truemove H ผา่น “Truemove H แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ซิม” 
ทั้งระบบ เติมเงินและระบบรายเดือน เลือกใชง้านไดท้ั้งบริการ 4G, 3G และ 2G โดยเตรียมซิมระบบ
เติมเงินไวจ้าํหน่ายลอ็ตแรก จาํนวน 100,000 ซิม พร้อมทั้งเปิดตวั Smart Phone “True Beyond 4G 
รุ่นแมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็” ราคา 9,990 บาท พร้อมโบนสัใชง้านฟรี 6,000 บาท 
 

6. Dtac เปิดตวัโครงข่ายอจัฉริยะ “TriNet” ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป็นการรวม
เครือข่ายบนคล่ืน 1800 MHz, 850 MHz และ 2.1 GHz เขา้ไวด้ว้ยกนั จึงท่าใหมี้ Bandwidth ท่ีกวา้ง
ท่ีสุด ปัจจุบนั Dtac มีสถานีฐานคล่ืนความถ่ี 1800 MHz จาํนวน 10,000 สถานีฐาน สถานีฐานคล่ืน
ความถ่ี 850 MHz จาํนวน 5,200 สถานีฐาน และสถานีฐานคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz จาํนวน 1,000 
สถานีฐาน และตั้งเป้าเป็น 5,000 สถานีฐาน ภายในส้ินปี 2556 ครอบคลุมการใหบ้ริการร้อยละ 30 
ของประชากรและจะเพ่ิมข้ึนอีกเท่าตวัในปี 2557 ใชง้บลงทุน 12,500 ลา้นบาทในปีน้ีและอีก 34,000 
ลา้นบาทภายใน 3 ปี ตั้งเป้าส้ินปี 2556 มีลูกคา้ใชง้าน 3G เพ่ิมจาก 3.5 ลา้นราย เป็น 10 ลา้นราย   

 
 Dtac จะเปิดตวั “TriNet” อยา่งเป็นทางการในเดือน มิถุนายน 2556 พร้อมเปิดตวั Smart 
Phone ราคาประหยดั ส่วนรูปแบบ Package จะเป็นลกัษณะใหลู้กคา้เลือก 2 ส่วน คือ ค่าโทรและค่า 
Internet ก่อนจะนาํ 2 ส่วนมารวมกนัคิดเป็นค่าบริการต่อเดือน ค่าโทรจะเร่ิมท่ี 180 บาท โทรได ้250 



36 
 

นาที, 300 บาท โทรได ้400 นาที และ 500 บาท โทรได ้800 นาที ส่วนการใชง้าน Internet ราคา 249 
บาทต่อความเร็วสูงสุด 750 MB, 349 บาทต่อความเร็วสูงสุด 1.5 GB และ 449 บาทต่อความเร็ว
สูงสุด 3 GB โดยเฉล่ียมีการลดอตัราค่าบริการลงมามากกว่าร้อยละ 15 นอกจากน้ียงัชูวิสัยทศัน์ For 
All ควบแนวคิดบริการใหม่ More Choice ใหลู้กคา้เลือกจดัคู่แพก็เกจใชง้านตามการใชง้านจริง ดว้ย
เครือข่ายท่ีมีศกัยภาพ อุปกรณ์ส่ือสารท่ีหลากหลาย  
 
 Dtac รุกหนกัตลาดภาคอีสาน พร้อมประกาศใชเ้งินลงทุนขยายโครงข่าย 3G คล่ืน 2.1 
GHz 7,000 ลา้นบาท จากงบลงทุนภาพรวมและ 34,000 ลา้นบาทในการลงทุนโครงข่ายตลอด 3 ปี 
ท่ีตอ้งขยายโครงข่ายใหไ้ดร้้อยละ 80 ครอบคลุมจาํนวนประชากร ส่วนกลยทุธ์ในการบุกตลาด
อีสาน มีดงัน้ี  
 
 ประการท่ีหน่ึง ใชก้ลยทุธ์ผสมโครงข่าย 3 คล่ืนความถ่ี (850 MHz, 1800 MHz และ 2.1 
GHz) เพ่ือใหบ้ริการแบบ TriNet ชูจุดเด่นเร่ืองการท่ีมีช่วงคล่ืนรวมกนักว่า 50 MHz  
 
 ประการท่ีสอง คือ จะเปิดตวัโทรศพัทมื์อถือท่ี Dtac เขา้ไปทาํสัญญาซ้ือขายกบัผูผ้ลิต
โดยตรง มี 3 รุ่น แบ่งเป็น Smart Phone ระบบปฏิบติัการ Android และ Feature Phone ท่ีรองรับการ
ใชง้าน 3 คล่ืนความถ่ี ซ่ึงจะวางขายในราคายอ่มเยา นอกจากน้ียงัจะมีบริการรับประกนัและรูปแบบ
การชาระเงินท่ีสะดวกจากการท่ีเขา้ไปร่วมมือกบัธนาคาร  
 
 ประการท่ีสาม คือ มี Package ราคายอ่มเยาและมีจาํนวนหลากหลายสาํหรับลูกคา้
ต่างจงัหวดั และสุดทา้ยใชร้้านคา้ปลีกของ Dtac ในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัเคร่ืองลูกข่าย, สอน
วิธีการใชง้าน และจาํหน่ายเคร่ือง รวมทั้งเปิดตวัแอปพลิเคชัน่ Farmer Info สาํหรับเกษตรกรใน
ประเทศไทย 
 
 Dtac TriNet บุกภาคเหนือ พร้อม Smart Phone สอดรับวิสัยทศัน์ใหม่ “Internet for 
All” Smart Phone คุณสมบติัระดบัสูง ในราคาท่ีเป็นเจา้ของไดง่้าย ขยายโอกาสใหทุ้กคนใช ้ 3G 
เขา้ถึงอินเทอร์เน็ตไดเ้ร็วข้ึน พร้อมเพ่ิมขีดความสามารถในการให้บริการลูกคา้ พฒันาศกัยภาพ 
Dtac Call Center ใหพ้นกังานบริการลูกคา้ไดถึ้ง 10 ภาษา คือ องักฤษ ญ่ีปุ่น จีน พม่า ลาว กมัพูชา 
มาลายู อินโดนีเซีย เวียดนาม และยาวี ทั้งยงัขยายช่องทางจดัจาหน่ายร่วมมือกบัพนัธมิตรใน
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ภาคเหนือเปิด TriNet Partner ช่วยอาํนวยความสะดวกใหลู้กคํ้าเขา้ถึงสินคา้และบริการไดม้ากข้ึน 
และยงัเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายไดใ้หช้าวเหนือ  
 
 Dtac มีลูกคา้ลงทะเบียนใชบ้ริการ TriNet ประมาณ 2 ลา้นราย และคาดว่าภายในส้ินปี 
2556 จะมีลูกคา้ครบ 10 ลา้นรายตามท่ีตั้งเป้าไว ้ส่วนการเปิดใหบ้ริการ TriNet แบ่งช่วงเวลาเป็น 2 
ช่วง คือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2556 จะพร้อมใหพ้นกังานประมาณ 5,000 ราย ทยอยเขา้สู่ระบบ หลงัจาก
นั้น 2-3 สัปดาห์จึงจะเปิดใหบ้ริการลูกคา้ ซ่ึงคาดว่าจะพร้อมใหบ้ริการไดใ้นวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2556 และสาํหรับการปรับลดค่า บริการลงร้อยละ 15 ตามเง่ือนไขของ กสทช. นั้น Dtac มี Package 
เหมาจ่ายใหม่ท่ีรองรับการใชง้านตามพฤติกรรมของลูกคา้ คือ Choice Package เร่ิมตน้ท่ี 199 บาท 
จากราคาเดิม 299 บาท แต่ลูกคํ้าสามารถใชบ้ริการไดเ้ท่าเดิม คือ สามารถโทรได ้ 100 นาที ใช้
อินเทอร์เน็ตได ้50Mb ถือเป็นการปรับลดราคาลงกว่าร้อยละ 33 
 

7. กสท นายกิตติศกัด์ิ ศรีประเสริฐ กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กสท เปิดเผยว่า ภายหลงั กทค. 
มีมติใหบ้ริษทั บีเอฟเคที ซ่ึงเป็นบริษทัลูกในเครือทรู ไม่มีความผิดจากการไม่มีใบอนุญาตประกอบ
กิจการโทรคมนาคม ในการจดัหาและติดตั้งโครงข่ายให้แก่ กสท ตามสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีรูปแบบใหม่บนคล่ืนความถ่ี 850 MHz เพ่ือใหบ้ริการ 3G (HSPA) ส่วนการแกไ้ข
สัญญาการให้บริการเพ่ือไม่ให้ขดัต่อ ม.46 แห่ง พ.ร.บ.องคก์รจดัสรรคล่ืนความถ่ีและกาํกบัการ
ประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ตามท่ี กทค.
กาํหนด มีความคืบหนา้แลว้ 98%  

 
 ส่วนสัญญาสัมปทานคล่ืน 1800 MHz ของ กสท ท่ีจะหมดสัญญาในเดือน กนัยายน 
2556 ซ่ึงมีลูกคา้ประมาณ 17 ลา้นเลขหมาย และทาง กสท ไดย้ืน่ขอเลขหมายเพ่ิมจาก กสทช. เพ่ือ
รองรับลูกคา้บนคล่ืน 850 MHz ท่ีจะมาใชแ้ทนคล่ืน 1800 MHz จานวน 16.25 ลา้นเลขหมาย แต่ 
กสทช. อนุมติัใหเ้พียง 5 ลา้นเลขหมาย เน่ืองจากเห็นว่าลูกคา้มีจานวนนอ้ยประกอบกบัมีเลขหมายท่ี
เคยอนุมติัใหท้าตลาดไปแลว้ประมาณ 10 ลา้นเลขหมาย 
 
 ในเดือนมิถุนายน 2556 กสท มีแผนใหเ้อกชนเช่าใชโ้ครงข่ายเพ่ือใหบ้ริการ (MVNO) 
3G HSPA นอกเหนือจาก True ล่าสุดมีความเป็นไปไดว้่า บริษทั 365 คอมมูนิเคชัน่ จะเป็นรายท่ี 2 
เบ้ืองตน้จะขอเลขหมายทาํตลาด 3 แสนเลขหมาย ซ่ึงจะทาํให้ กสท มีรายไดเ้พิ่ม 300 ลา้นบาท 
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นอกจากน้ี ยงัมีบริษทัรายอ่ืนๆ ท่ีสนใจขอทาํ MVNO รายเลก็อีก เช่น บริษทั เอม็ล้ิงค ์เอเชีย         
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน), เทสโกโ้ลตสั และบริษทัประกนัภยั 

 
8. TOT3G ในเดือนเมษายน เตรียมจดัตั้งบริษทัร่วมทุน “เอดีซี” ใหเ้ช่าอุปกรณ์โครงข่าย

โทรคมนาคม ขณะน้ี TOT และ AIS ไดมี้การหารือเก่ียวกบัการจดัตั้งบริษทัร่วมทุน เพ่ือดาํเนิน
ธุรกิจในลกัษณะของการบริหารจดัการเสาโทรคมนาคม หรือ Tower Company โดยจะใหบ้ริษทัลูก
ของ TOT คือ บริษทั เอทีซี โมบาย จาํกดัและ AIS ถือหุน้ร่วมกนัภายใต ้บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้ 
เน็ทเวอร์ค จาํกดั หรือ เอดีซี สาํหรับโครงข่ายของ AIS ปัจจุบนัมีเสาโทรคมนาคมกว่า 15,000 แห่ง 
ไดโ้อนกรรมสิทธ์ิให ้TOT ตามเง่ือนไขสมัปทานแบบ สร้าง-โอน-ใช ้(BTO) แลว้ 13,000 แห่ง  

 
 ความคืบหนา้บริการ TOT3G ในเดือนเมษายน เฟสแรกไดติ้ดตั้งสถานีฐานแลว้ 4,674 
แห่ง คาดวา่ภายใน พฤษภาคม – มิถุนายน 2556 จะติดตั้งครบ 5,320 แห่ง ล่าสุดไดเ้ปิดใหบ้ริการ 3G 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ นบัเป็นจงัหวดัแรกท่ีติดตั้งสถานีฐานครบตามแผน จาํนวน 138 แห่ง ครอบคลุม
พ้ืนท่ีตวัเชียงใหม่ทั้งหมด ตั้งเป้าใหผู้ใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเชียงใหม่มีซิม TOT3G เป็นซิมท่ี 2 เนน้
บริการ Internet เป็นหลกั สาํหรับการขยายโครงการเฟส 2 คาดว่าจะติดตั้งสถานีฐานไดอ้ยา่งชา้ไม่
เกินตน้ปี 2557 ซ่ึงประมาณการติดตั้งสถานีฐานไวจ้าํนวน 7,500 แห่ง และ 4G LTE อีกจาํนวน 
2,000 แห่ง ภายใตง้บประมาณกว่า 30,000 ลา้นบาท 
 
 เดือนพฤษภาคม TOT3G เปิดตวั “ซิมลิปสติก” เนน้เจาะกลุ่มผูห้ญิงอายรุะหว่าง 14-35 
ปี ท่ีชอบแฟชัน่และมีไลฟ์สไตลท์นัสมยั มีลูกเล่นใหลู้กคา้ลุน้รับลิปสติกจากเคาน์เตอร์แบรนดด์งั
ทุกวนัตลอด 3 เดือน และไดรั้บฟรีบริการ SMS อพัเดตเทรนดแ์ละโปรโมชัน่เคร่ืองสาํอางโดยกูรู
ความงาม “เรเชล หม่า” (SMS beauty secret by Rachel Mha) ทุกสัปดาห์ ซิมลิปสติกเป็นซิมระบบ
เติมเงิน (Prepaid) ราคา 59 บาท มีค่าโทร 20 บาท อินเทอร์เน็ต 3G 200 Mb นอกจากน้ียงัมีโบนสั
พิเศษกรณีเติมเงินในวนัศุกร์ เม่ือเติมเงิน 100 บาท จะไดรั้บอินเทอร์เน็ต 100 Mb คาดว่าจะสามารถ
เพ่ิมฐานลูกคา้ใหม่ได ้40,000-50,000 ราย 
 
 ความคืบหนา้บริการ TOT3G ในเดือนพฤษภาคม ความคืบหนา้การติดตั้งสถานีฐาน 
3G เฟส 1 จานวน 5,230 สถานี นั้น ล่าสุดเหลือการติดตั้งอีก 803 สถานี คาดว่าจะแลว้เสร็จในเดือน 
สิงหาคม 2556 ทั้งน้ี TOT มีสถานีฐาน 3G ท่ีเปิดใหบ้ริการแลว้ 4,221 สถานี  
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 เดือนมิถุนายน นายอุดม พวัสกลุ ประธานบอร์ด ทีโอที กล่าวว่า คณะทาํงาน 3G ไดเ้ร่ง
ดาํเนินการหาสถานท่ีติดตั้งอุปกรณ์ 3G เฟส 1 จาํนวน 5,320 สถานีฐาน ท่ีปัจจุบนัพร้อมใหบ้ริการ
แลว้ 4,500 สถานี และจะติดตั้งครบจาํนวนในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2556 รองรับลูกคํ้าปัจจุบนัท่ีมีอยู ่
269,739 ราย ซ่ึงเป็นลูกคา้ในระบบเติมเงิน 224,906 ราย  
 
 ในขณะท่ีแผนการดาํเนินงาน 3G เฟส 2 จาํนวน 1.5 หม่ืนสถานีฐาน ตามงบประมาณ
เดิมท่ีเคยเสนอ 3 หม่ืนลา้นบาทนั้น อยูร่ะหว่างว่าจา้งบริษทัท่ีปรึกษาศึกษาความเป็นไปไดข้อง
แผนการดาํเนินงาน โดยภายในส้ินปี 2556 จะตอ้งสรุปแผนการดาํเนินการทั้งหมดว่าจะดาํเนินการ
ในรูปแบบใด ส่วนการทาํตลาดรูปแบบขายส่งต่อ หรือ MVNO การประชุมบอร์ด ทีโอที ในวนัท่ี 
24 กรกฎาคม 2556 จะมีการพิจารณาเห็นชอบให ้บริษทั สามารถ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ทาํ 
MVNO กบั ทีโอที จาํนวน 1.2 ลา้นเลขหมาย หรือคิดเป็นร้อยละ 40 จากทั้งหมด 2.88 ลา้นเลขหมาย 
ส่วน บริษทั 365 คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั อยูร่ะหวา่งการเจรจาขอร่วมทาํตลาด MVNO กบัทีโอทีเช่นกนั
ในอตัราร้อยละ 20 
 
กลยุทธ์ของแต่ละ Operator  
 

1. AIS 
-  เปิดตวับริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz ภายใตแ้นวคิด “AIS 3G 2100 ตวั

จริง มาตรฐานโลก” ในวนัท่ี 7 พ.ค.56 เตรียมงบลงทุนกว่า 7 หม่ืนลา้นบาท สาํหรับลงทุนขยาย
โครงข่ายในช่วง 5 ปีขา้งหนา้ โดยจะขยายสถานีฐานเพิม่เดือนละ 800 แห่ง  

 
-  ออก Package AIS 3G 2100 รายเดือน เร่ิมตน้ท่ี 299 บาท ไปจนถึง 999 บาทและ

ยงัมี Package Net Sim เร่ิมตน้ท่ี 99 บาท ไปจนถึง 799 บาท ให้ลูกคา้เลือกใชต้ามพฤติกรรมการใช้
งานหรือตามความตอ้งการของลูกคา้ โดย AIS ยดึแนวทางปฏิบติัของ กสทช.ดว้ยการเพ่ิมปริมาณ
การใชง้านให้มีมูลค่าสูงกว่าหรือเทียบเท่ากบัร้อยละ 15 แทนการลดราคา มิติใหม่ของรูปแบบ
แพก็เกจการใชง้าน 3G ท่ีมีทั้ง Voice/Data/Wi-Fi/Application หลากหลายในแพก็เกจเดียวกนั 

 
-  AIS ใชง้บประมาณ 40 ลา้นบาท เปิดใหบ้ริการ “AIS 3G Center” เพ่ือรองรับ

ลูกคา้ ท่ียา้ยมาใชง้าน AIS 3G ใหม่ ดว้ยแนวคิด “1 อาํเภอ 1 AIS 3G Center” โดยลูกคา้สามารถเขา้
ไปใชบ้ริการต่างๆ ไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว  
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-  AIS ร่วมมือกบั บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากดั (มหาชน) และบริษทั 

บางกอก สมาร์ทการ์ด ซิสเทม จาํกดั จดัทาํบริการ AIS mPAY Rabbit ในรูปแบบ SIM Card บน 
AIS 3G ใหม่ ซ่ึงจะเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการในไตรมาส 3/2556 

 
-  Mobile Payment ท่ีร่วมกบั Master Card, My Cloud ท่ีตอบโจทยก์ารจดัเก็บ

ขอ้มูลของคนรุ่นใหม่ 
 
-  เตรียมใหลู้กคา้เขา้ถึงการใชบ้ริการ AIS 3G 2100 MHz ไดง่้ายข้ึน ดว้ยการเพ่ิม

ระบบออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตและบริการหน้าร้าน ขยายจานวนสถานีฐานทั้งนอกอาคารและ
ภายในอาคาร นาํ “เจมส์ จิราย”ุ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ พร้อมเปิดตวัแคมเปญ “ตวัจริงในแบบคุณ” 

 
-  ร่วมมือกบั Google เปิดใหบ้ริการ Google Search, Gmail, Google+ บนบริการ 

“AIS Free Zone by Google” 
 
2. Dtac 

-  เปิดตวัโครงข่ายอจัฉริยะ “TriNet” ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป็นการรวม
เครือข่ายบนคล่ืน 1800 MHz, 850 MHz และ 2.1 GHz เขา้ไวด้ว้ยกนั และจะเปิดตวั “TriNet” อยา่ง
เป็นทางการในเดือน มิถุนายน 2556 พฒันาจุดแขง็ท่ีแตกต่าง รองรับการใชง้านในรูปแบบต่างๆ ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อม Refresh Brand ใหม่ ควบคู่วิสัยทศัน์สร้างโอกาสใหค้นไทยเขา้ถึง
อินเทอร์เน็ตไดทุ้กคน 

 
-  พร้อมเปิดตวั Smart Phone ภายใตแ้บรนดข์องตวัเอง รองรับตลาดท่ีตอ้งการ

เคร่ืองคุณภาพดีแต่ราคาประหยดั  
 
- ตั้งเป้าขยายสถานีฐานของคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz จาก 1,000 สถานีฐาน เป็น 5,000 

สถานีฐาน ภายในส้ินปี 2556 ใชง้บลงทุน 12,500 ลา้นบาทในปีน้ี และอีก 34,000 ลา้นบาท ภายใน 3 
ปี  
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-  Dtac ออก Package More Choice ใหลู้กคา้เลือก 2 ส่วน คือ ค่าโทรและค่า 
Internet ก่อนจะนาํ 2 ส่วนมารวมกนัคิดเป็นค่าบริการต่อเดือน ค่าโทรเร่ิมจาก 180 บาท ไปจนถึง 
500 บาท ส่วน Internet เร่ิมจาก 249 บาท ไปจนถึง 449 บาท โดยเฉล่ียมีการลดอตัราค่าบริการลงมา
มากกว่าร้อยละ 15 

 
-  รุกตลาดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพราะภูมิภาคน้ีมีประชากรเป็นจานวนมากถึง 

1 ใน 3ของประเทศ แต่มีอตัราส่วนการเขา้ถึงโทรศพัทมื์อถือเพียงร้อยละ 64.1 และภาคอีสานยงัมี
อตัราการเติบโตของ การใช ้ Data สูงสุดในประเทศและมีประชากรท่ีเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่
กวา่ร้อยละ 30 จึงมีโอกาสเติบโตไดอี้กมาก 

 
-  นาํสัญญาณ TriNet บุกภาคเหนือ พร้อม Dtac TriNet Smart Phone ในราคาไม่

แพง ขยายช่องทางจดัจาํหน่ายร่วมกบัพนัธมิตรในภาคเหนือ 
 
-  พฒันาศกัยภาพ Dtac Call Center ใหพ้นกังานสามารถบริการลูกคา้ไดถึ้ง 10 

ภาษา 
 

3. Truemove 
-  เปิดตวับริการ 4G LTE บนคล่ืน 2.1 GHz ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ทาํใหก้าร

ใชง้าน Data มีความเร็วสูงกวา่เดิม 3-5 เท่า และตอกย ํ้าผูน้าํเครือข่าย 3G ท่ีผสมผสานเทคโนโลยบีน
คล่ืน 850 MHz และ 2.1 GHz ไดอ้ยา่งไร้รอยต่อ  

 
-  ใชง้บประมาณลงทุน 15,000 ลา้นบาท ในการขยายโครงข่าย 4G LTE, โครงข่าย 

3G บนคล่ืน 2.1 GHz และโครงข่าย 3G บนคล่ืน 850 MHz ทาํให้มีสถานีฐานรวมทุกโครงข่าย 
21,000 แห่ง ภายในส้ินปี 2556  

 
-  ปรับลดราคาค่าบริการลงกว่าร้อยละ 40 เม่ือเปรียบเทียบกบั Package เดิม 

Package สาํหรับบริการ 4G จะมีราคาเท่ากบั Package 3G โดยสามารถใชร่้วมกบั 3G ได ้ ไดแ้ก่ 
Package iSmart สาํหรับคนชอบโทรและเล่นอินเตอร์เน็ตไดไ้ม่จาํกดั มีใหเ้ลือก 3 Package คือ 699 
บาท 899 บาท และ 1,099 บาท และ Package iNet 999 บาท ใชอิ้นเตอร์เน็ต 4G ความเร็วสูงสุดได ้
5GB และ 1,199 บาท ใชอิ้นเตอร์เน็ต 4G ได ้7GB 
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-  เปิดตวัระบบ 4G LTE 2.1 GHz ภายใตช่ื้อ “เหนือกว่ากบัประสบการณ์ 4G ใชไ้ด้
จริง” เจา้แรกในเมืองไทย เร่งเปิดตวัเคร่ืองลูกข่ายภายใตแ้บรนด ์ “True Beyond” และนาํวง Girl 
Generation มาเป็น Brand Ambassador ใหก้บัแอปพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึน 

 
-  นาํทีมฟุตบอล “แมนเชสเตอร์ ยไูนเต็ด” ร่วมพฒันา Exclusive Content ผา่น 

“ทรูมูฟ เอช แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็ซิม” เปิดตวั Smart Phone “True Beyond 4G รุ่นแมนเชสเตอร์ 
ยไูนเตด็” 
 

4. TOT3G 
-  เตรียมจดัตั้งบริษทัร่วมทุน “เอดีซี” ใหเ้ช่าอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม เพ่ือ

ดาํเนิน ธุรกิจในลกัษณะของการบริหารจดัการเสาโทรคมนาคม หรือ Tower Company โดยจะให้
บริษทัลูกของ TOT คือ บริษทั เอทีซี โมบาย จาํกดัและ AIS ถือหุน้ร่วมกนัภายใต ้บริษทั แอดวานซ์ 
ดาตา้ เน็ทเวอร์ค จาํกดั หรือ ADC  
ตารางที ่4.2 ส่วนแบ่งทางการตลาด ไตรมาส 2/56 

ส่วนแบ่งทางการตลาด ไตรมาส 2/56 
 

ผู้ให้บริการ 

จาํนวนผู้ใช้บริการ Market Share 
(%) Prepaid Postpaid Total 

Q2/56 
(ล้านราย) 

%Growth 
Q1/56 

Q2/56 
 (ล้านราย) 

%Growth 
Q1/56 

Q2/56 
 (ล้านราย) 

%Growth 
Q1/56 Q2/56 

เปลีย่นแปลง
จาก Q1/56 

AIS 2G 33.01  2.71  33.72  38.63  
AIS 3G 2.71  1.24  3.95  4.52  
Dtac 24.01 1.79 3.22 6.62 27.23 5.14 31.20 0.06 
Truemove 17.83 0.17 0.39 -26.99 18.22 -0.41 20.87 -0.54 
TruemoveH 1.52 42.49 2.35 10.61 3.87 21.27 4.43 1.06 
TOT3G 0.27 39.50 0.04 -0.73 0.31 31.87 0.35 0.07 
Total 77.35 1.85 9.95 4.64 87.29 2.16 100  
หมายเหตุ : %Growth Q1/56 ของ AIS ไม่สามารถเปรียบเทียบได ้เน่ืองจาก AIS ปรับระบบใหม่เป็น AIS 2G และ AIS 3G 

ท่ีมา : บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) Annual Report และขอ้มูลจากระบบ IN TOT3G 
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กรกฎาคม – กนัยายน 2556 
 

สถานการณ์ในธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 

1. กสทช. ไดเ้ปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ต่อ ร่างประกาศ กสทช. 
เร่ืองมาตรการคุม้ครองผูใ้ช้บริการในกรณีส้ินสุดการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาการให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พ.ศ.... การประชาพิจารณ์คร้ังน้ีเพ่ือฟังความคิดเห็นร่างฯ ประกาศ ดงักล่าว
รองรับการส้ินสุดสัญญาสัมปทานของผูใ้หส้ัมปทานของ กสท ท่ีใหก้บั ทรูมูฟและดีพีซี คาดว่า
กลางเดือน สิงหาคม 2556 กทค. จะนาํความคิดเห็นต่างๆ มาประมวลโดยมีคณะทาํงานวิเคราะห์ใน
ประเดน็ต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและนาํเขา้สู่ท่ีประชุมบอร์ด กสทช. ในวนัท่ี 14 สิงหาคม 2556 เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบและนาํไปประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมี้ผลบงัคบัใชต่้อไป  

 
 กสทช. ไดอ้นุมติัการจดัสรรเลขหมายเพ่ิมเติมใหแ้ก่ Truemove, กสท และ TOT3G 
โดย อนุมติัเลขหมายบนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz ให ้ Truemove จาํนวน 6 ลา้นเลขหมาย อนุมติัเลข
หมายบนคล่ืนความถ่ี 850 MHz ให ้กสท จาํนวน 10 ลา้นเลขหมาย และอนุมติัเลขหมายบนคล่ืน
ความถ่ี 2.1 GHz ให ้TOT จาํนวน 5 ลา้นเลขหมาย โดยมีค่าธรรมเนียมรักษาเลขหมาย 2 บาทต่อเลข
หมายต่อเดือน 
 

2. กทค.  ท่ีประชุมบอร์ด กทค. เม่ือ 31 กรกฎาคม 2556 มีมติเห็นชอบร่างกรอบเวลาการ
อนุญาตใหใ้ชค้ล่ืนความถ่ียา่น 1800 MHz เพ่ือใหบ้ริการ 4G โดยจะมีการเปิดประมูลในช่วงเดือน 
กนัยายน 2557 และจะรับรองผลการประมูลในช่วงเดือน ตุลาคม 2557 คาดว่าจะมอบใบอนุญาตใช้
งานไดใ้นช่วงเดือน พฤศจิกายน 2557 โดยจะเปิดใหมี้การประมูลทั้งส้ิน 25 MHz ตามท่ีไดรั้บคืน
คล่ืนมาเม่ือหมดสญัญาสัมปทาน 
 

3. AIS  กรกฎาคม 2556 เปิดใหบ้ริการ 3G บนคล่ืน 2.1 GHz แลว้จานวน 67 จงัหวดั โดย
จะเปิดใหบ้ริการครอบคลุม 77 จงัหวดัภายในส้ินเดือน สิงหาคม 2556 ขณะน้ีมีลูกคา้ท่ีโอนมาใช ้3G 
แลว้ประมาณ 6 ลา้นราย และตั้งเป้าส้ินปี 2556 จะมีลูกคา้ 10.5 ลา้นราย นอกจากน้ียงัรวมกบั ZTE, 
Acer และ i-Mobile ผลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ให้กบั AIS เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ี
หลากหลายของกลุ่มลูกคา้ พร้อมออกแคมเปญ “AIS 3G Super Combo” สาํหรับมือถือ 3 รุ่นของ 
AIS ประกอบดว้ย ZTE รุ่น F286 ราคา 1,290 บาท Acer Liquid Z3 ราคา 2,590 บาท และ i-Mobile 
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รุ่น i-Style 7.3A ราคา 3,990 บาท พร้อมแพก็เกจโปรโมชัน่สุดคุม้ โดยจะเร่ิมจาหน่ายตั้งแต่วนัท่ี 1 
สิงหาคม 2556 เป็นตน้ไป  
 
 AIS ไดย้ืน่เร่ืองถึง กสทช. เพ่ือขอคืนเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 2G ในตลาด
บนคล่ืนความถ่ียา่น 900 MHz จานวน 3.43 ลา้นเลขหมาย โดยใหเ้หตุผลว่าปัจจุบนัมีผูเ้ปิดเลขหมาย
ใหม่เพ่ือใชง้านในระบบ 2G มีจาํนวนนอ้ยลง เน่ืองจากผูบ้ริโภคหนัไปใชบ้ริการ 3G บนคล่ืน 2.1 
GHz มากข้ึน อยา่งไรกต็ามเม่ือคณะกรรมการ กทค. ไดพิ้จารณาแลว้จึงมีมติให ้AIS ส่งคืนเลขหมาย
ในจาํนวนดงักล่าวได ้
 
 จากการท่ีมีการติดตั้งสถานีฐาน 3G ไดเ้ร็วกว่ากาํหนด 4 เดือน ทาํใหย้อดลูกคา้ 3G ใน
สิงหาคม เพ่ิมเป็น 9 ลา้นเลขหมาย โดยเป็นการอพัเกรดของลูกคา้เดิมร้อยละ 60-70 บริษทัจึงปรับ
เป้าจาํนวนลูกคา้ส้ินปี 2556 เพ่ิมเป็น 10-12 ลา้นเลขหมายจากเดิมท่ีตั้งไว ้8-10 ลา้นเลขหมาย และ
ในปี 2557 ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 15-20 ลา้นเลขหมาย พร้อมกบัใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาด ดา้น Content ท่ี
แตกต่าง หรือแอพพลิเคชัน่ท่ีใชง้านง่าย รวมถึงการกระจายร้าน (Shop) ใหมี้ช่องทางหลากหลาย
ใหบ้ริการลูกคา้ไดม้ากข้ึน  
 
 นอกจากน้ี ยงัมีแนวโนม้จะเพ่ิมงบลงทุนโครงข่าย 3G ในปี 2557 เพ่ิมอีก 2-3 หม่ืนลา้น
บาท จากเดิมท่ีตั้งไว ้7 หม่ืนลา้นบาทท่ีใชใ้นช่วงปี 2556-2558 โดยส้ิน 2556 คาดว่าจะติดตั้งสถานี
ฐานได ้1-1.2 สถานีฐาน และกลางปี 2557 จะเพ่ิมเป็น 1.5 สถานีฐาน ส้ินปี 2557 เพ่ิมเป็น 2 สถานี
ฐาน จากงบเดิมกาํหนดลงทุนติดตั้งเสาสญัญาณ 1.5 สถานีฐาน 

 
4. Truemove ยนืยนัว่าลูกคา้จะไม่มีปัญหาติดขดัในการใชง้านในระบบ 2G เม่ือส้ินสุด

สัญญาสัมปทานในวนัท่ี 15 กนัยายน 2556 การันตีลูกคา้ท่ีอยูใ่นทรูมูฟกว่า 17 ลา้นราย ไม่มีปัญหา
ซิมดบัแน่นอน ตามคาํสั่งในประกาศ กสทช. เร่ือง มาตรการคุม้ครองผูใ้ชบ้ริการในกรณีส้ินสุดการ
อนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี พ.ศ. 2556 Truemove ไดมี้การส่ง 
SMS ถึงลูกคา้ Truemove ทุกคนเพื่อยนืยนัการโอนยา้ยเลขหมายไป Truemove H ทั้งน้ีเม่ือลูกคา้ได้
ยา้ยไปใชบ้ริการ Truemove H เรียบร้อยแลว้และมีการใชง้านต่อเน่ืองถึงส้ินปี 2556 True จะแจกมือ
ถือรองรับ 3G ใหม่ใหลู้กคา้ตั้งแต่ตน้ปี 2557 เป็นตน้ไป สาํหรับโทรศพัทท่ี์แจกใหลู้กคา้จะเป็นยีห่อ้
ซมัซุง ฮีโร่ 3G หรือ โนเกีย 208 3G เพ่ือดึงดูดลูกคา้โอนยา้ยมาใช ้ Truemove H และมัน่ใจว่าจะ
โอนยา้ยลูกคา้ทั้ง 17 ลา้นรายไดท้ั้งหมดทนัวนัท่ี 15 กนัยายน 2557 
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 ส่วนโครงข่าย 3G ยา่น 2.1 GHz ภายในส้ินปี 2556 จะมีสถานีฐานประมาณ 5,000 แห่ง 
หากรวม 2 ยา่นความถ่ี คือ 850 MHz ดว้ยจะมีสถานีฐานกว่า 13,500 แห่ง ครอบคลุมกว่าร้อยละ 98 
ของจาํนวนประชากร เผยยอดลูกคา้ 2G เดิมทยอยเปล่ียนมาเป็น Truemove H แลว้กวา่ 8 แสนราย 
 

5. Dtac  หลงัจากเปิดใหลู้กคา้ Dtac ยา้ยไปใชง้าน Dtac TriNet อยา่งเป็นทางการตั้งแต่ 23 
กรกฎาคม 2556 มีลูกคา้โอนยา้ยไปแลว้กว่า 5 หม่ืนราย เฉล่ียวนัละ 1 หม่ืนราย คาดว่าหลงัจากวนัท่ี 
15 สิงหาคม 2556 จะทาํไดว้นัละ 5 หม่ืนราย ปัจจุบนัมีลูกคา้แจง้ความจาํนงเพ่ือรอยา้ยเครือข่ายไป
ใช ้TriNet แลว้ 3.5 ลา้นราย แบ่งเป็นระบบเติมเงินร้อยละ 80 และรายเดือนร้อยละ 20 ซ่ึงคาดว่าจะ
ยา้ยไดเ้กือบทั้งหมดร้อยละ 98-99 ภายในเดือน ตุลาคม 2556 เบ้ืองตน้ TriNet ตั้งเป้าภายในส้ินปี 
2556 จะมีลูกคา้ใชบ้ริการ 3G ใหม่ 10 ลา้นราย แบ่งเป็นฐานลูกคา้เดิมท่ีโอนยา้ยมาประมาณ 6-7 
ลา้นเลขหมาย อีก 3-4 ลา้นเลขหมายมาจากการขายซิมการ์ดแบบเติมเงิน ปัจจุบนั Dtac และ Dtac 
TriNet มีสถานีฐาน 3G รวมกนัประมาณ 8,000 สถานีฐาน คาดว่าภายในเดือน ตุลาคม 2556 จะมี
มากกว่า 10,000 สถานีฐานทัว่ประเทศ  

 
 Dtac ไดป้รับเพ่ิมประมาณการเงินลงทุนสาํหรับปี 2556 จาก 1.25 หม่ืนลา้นบาท เป็น 
1.45 หม่ืนลา้นบาท เพ่ือใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz คาดว่าจะครอบคลุมประชากรร้อย
ละ 50ภายในส้ินปี 2556 นอกจากน้ียงัมุ่งเนน้วิสัยทศัน์ “Internet for all” เพ่ือให้ทุกพ้ืนท่ีของ
ประเทศไทยไดมี้อินเทอร์เน็ตใชง้านไดอ้ยา่งเท่าเทียมภายใน 3 ปี 
 

6. กสท เดินหนา้แผนการตลาด 3G ภายใตช่ื้อแบรนด ์“มาย” (my) ทนัที หลงับอร์ดอนุมติั
โครงการซ้ือเสาสัญญาณจากบีเอฟเคทีมูลค่า 1.45 หม่ืนลา้นบาท โดยตั้งเป้ารายไดจ้ากการ
ดาํเนินการเองปี 2557 ประมาณ 4 หม่ืนลา้นบาท สาํหรับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ
โอนยา้ยลูกคา้หลงัส้ินสุดสัมปทานกบัทรูมูฟและดีพีซี อยูร่ะหว่างการเจรจาเง่ือนไขท่ีเบ้ืองตน้ทั้ง 2 
ราย ไดเ้สนอจ่ายส่วนแบ่งในอตัราร้อยละ 30 เช่นเดียวกบัสัมปทาน แต่ กสท เห็นว่าน่าจะใชรู้ปแบบ
เดียวกบัการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหบ้ริการ 3G ของ กสทช. มาคาํนวณแทน 
 

7. TOT3G บอร์ดทีโอทีมีมติใหบ้ริษทั สามารถ ไอ-โมบาย จากดั (มหาชน) เป็นผูใ้ห ้
บริการ MVNO ของทีโอที จาํนวน 2.88 ลา้นเลขหมาย หรือร้อยละ 40 ของ capacity ทั้งหมด 7.2 
ลา้นเลขหมาย ส่วนแบ่งรายไดท่ี้ TOT จะไดรั้บคิดเป็นร้อยละ 46  รับประกนัรายไดข้ั้นตํ่า 2 ปีแรก 
โดยปีแรกปรับเพ่ิมเป็น 201 ลา้นบาท จากเดิม 156 ลา้นบาท และปีท่ี 2 เพ่ิมเป็น 593 ลา้นบาท จาก
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เดิม 476 ลา้นบาท ขณะท่ี บริษทัสามารถฯ รับรายไดร้้อยละ 54 ขณะน้ีส่งร่างสัญญา MVNO ให้
สาํนกังานอยัการสูงสุดตรวจสอบเบ้ืองตน้แลว้ และรอสาํนกังานอยัการสูงสุดส่งสัญญาดงักล่าว
กลบัมา จากนั้นจะนดัเซ็นลงนามสญัญากบั บริษทัสามารถฯ ต่อไป 
 
 เดือนสิงหาคม การติดตั้งสถานีฐานสัญญาณ 3G ระยะแรกเสร็จส้ินทัว่ประเทศแลว้
ประมาณร้อยละ 95 เหลือเพียงการติดตั้งในจุดท่ีเป็นสถานีฐานภายในอาคารต่างๆ สาํหรับ          
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีสถานีฐานทั้งหมด 902 สถานี โดยใน จ.นครราชสีมา ซ่ึงเป็นจงัหวดั
เศรษฐกิจสาํคญัมีสถานีฐาน 203 สถานี เปิดใหบ้ริการแลว้ 200 สถานี ครอบคลุมเส้นทางแหล่ง
ท่องเท่ียวบริเวณเขาใหญ่ เช่น ปาลิโอ โรงแรม รีสอร์ท ตลอดถนนธนรัตช ์รวมถึงอาํเภอวงันํ้าเขียว  
 
 ส่วนการทาํการตลาด TOT ใชว้ิธีการขายส่งใหบ้ริษทัคา้ปลีกทาํการตลาดยอ่ย โดยมี        
กลยทุธ์การส่งเสริมการขายร่วมกบับริการและอุปกรณ์ต่างๆ ของ TOT เพ่ือจูงใจผูบ้ริโภค รวมถึง
การตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนท่ี ขณะน้ีมีผูใ้ชบ้ริการเลขหมาย TOT3G ทั้งหมด 
343,000 เลขหมาย 
 
กลยุทธ์ของแต่ละ Operatior 
 

1. AIS 
-  ใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาด ดา้น Content ท่ีแตกต่าง แอพพลิเคชัน่ท่ีใชง้านง่าย และ

การกระจาย Shop ให้มีช่องทางหลากหลายใหบ้ริการลูกคา้ไดม้ากข้ึน นอกจากน้ียงัมีแนวโนม้จะ
เพ่ิม งบลงทุนโครงข่าย 3G เพ่ิมข้ึนอีก 2-3 หม่ืนลา้นบาทในปี 2557 

 
-  ร่วมกบัพนัธมิตร ZTE, Acer และ i-Mobile ผลิตโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G พร้อม

ออก แคมเปญ “AIS 3G Super Combo” ในราคาไม่แพง 
 
2. Dtac  

-  ปรับเพ่ิมเงินลงทุนปี 2556 จาก 1.25 หม่ืนลา้นบาท เป็น 1.45 หม่ืนลา้นบาท เพ่ือ
ใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz และเนน้วิสัยทศัน์ “Internet for all” เพ่ือใหทุ้กพ้ืนท่ีของ
ประเทศไทยมีอินเทอร์เน็ตใชอ้ยา่งเท่าเทียมภายใน 3 ปี 
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-  ปรับโฉมศูนยบ์ริการ Dtac Shop เป็น Dtac Hybrid Shop ใหส้อดคลอ้งกบัการ
ใหบ้ริการ 3G โดยเนน้ใหลู้กคา้เป็นศูนยก์ลาง สามารถสัมผสัและทดลองใชง้านจริงและมีส่วนของ 
Digital Shop เนน้ความรวดเร็ว นอกจากน้ียงัมีการพฒันาฝึกอบรมพนกังานใหมี้ความรู้เร่ือง Smart 
Phone สามารถใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

3. Truemove  
-  ขยายสถานีฐาน 3G บนคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz เป็น 5,000 แห่ง ภายในส้ินปี 2556 
 
-  ใชว้ิธีการส่ง SMS ถึงลูกคา้เพ่ือยนืยนัการโอนยา้ยเลขหมายไป Truemove H เม่ือ

มีการโอนยา้ยเรียบร้อยแลว้และมีการใชง้านต่อเน่ืองถึงส้ินปี 2556 จะแจกเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือ
รองรับ 3G ใหม่ใหก้บัลูกคา้ 

 
4. กสท 

-  เดินหนา้แผนการตลาด 3G my ทนัทีหลงับอร์ดอนุมติัโครงการซ้ือเสาสัญญาณ
จาก        บีเอฟเคที มูลค่า 1.45 หม่ืนลา้นบาท 
 

5. TOT3G 
-  ใชว้ิธีการขายส่งให้บริษทัคา้ปลีกทาการตลาดยอ่ย โดยมีกลยทุธ์การส่งเสริมการ

ขายร่วมกบับริการและอุปกรณ์ต่างๆ ของ TOT รวมถึงการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายในแต่ละ
พ้ืนท่ี 
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ตารางที ่4.3 ส่วนแบ่งทางการตลาด ไตรมาส 3/56 

ส่วนแบ่งทางการตลาด ไตรมาส 3/56 
 

ผู้ให้บริการ 

จาํนวนผู้ใช้บริการ Market Share 
(%) Prepaid Postpaid Total 

Q3/56 
(ล้านราย) 

%Growth 
Q2/56 

Q3/56 
(ล้านราย) 

% Growth 
Q2/56 

Q3/56 
(ล้านราย) 

% Growth 
Q2/56 Q3/56 

เปลีย่นแปลง
จาก Q2/56 

AIS 35.07 4.01 4.05 2.70 39.13 3.87 43.75 0.60 
Dtac 24.14 0.53 3.33 3.46 27.47 0.88 30.72 -0.48 
TruemoveH 19.47 0.58 2.93 7.13 22.40 1.39 25.04 -0.26 
TOT3G 0.39 46.38 0.05 14.89 0.44 41.89 0.49 0.14 
Total 79.06 2.22 10.37 4.22 89.43 2.45 100  
ท่ีมา : บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) Annual Report และขอ้มูลจากระบบ IN TOT3G 

 

ตุลาคม – ธันวาคม 2556 

สถานการณ์ในธุรกจิโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 

1. กสทช. ไดร่้วมมือกบัศูนยศึ์กษาความร่วมมือระหว่างประเทศ มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ และสถาบนัวิจยัประชากรและสังคม มหาวิทยาลยัมหิดล สาํรวจพฤติกรรมการใช้
บริการโทรคมนาคมของประชากรไทยปี 2556 จากประชากรทัว่ประเทศท่ีมีอายตุั้งแต่ 15-70 ปี 
จาํนวน 4,020 ตวัอยา่ง ครอบคลุมพ้ืนท่ีการสาํรวจ 5 เขต ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้และกรุงเทพฯและปริมณฑล  

 
 พบวา่บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นบริการท่ีคนไทยในทุกพ้ืนท่ีนิยมใชสู้งสุดถึงร้อยละ
93.5 ส่วนใหญ่ใชบ้ริการแบบเติมเงิน (Prepaid) ร้อยละ 79.2 
 
 ร้อยละ 31.9 ใชมื้อถือเพ่ือเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตและมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน โดยกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีการใชง้านโมบายอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุด รองลงมาเป็นภาคใต ้ภาคกลาง 
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ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ การใชง้านท่ีนิยมมากสุด คือ บริการเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์เช่น Facebook, Twitter, Line, What App และการคน้หาขอ้มูล  
 
 ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการของ AIS ร้อยละ 51.8, Dtac ร้อยละ 37.2 และ Truemove 
ร้อยละ 11 ปัจจยัหลกัท่ีตดัสินใจเลือกผูใ้ห้บริการ คือ เครือข่ายครอบคลุม สัญญาณเสียงคมชดั 
ติดต่อไดส้ะดวก และค่าบริการราคาถูก 
 

2. Frost & Sullivan นายธีระ กนกกาญจนรัตน์ นกัวิเคราะห์ดา้นไอซีที บริษทั ฟรอสต์
แอนดซ์ลัลิแวนฯ องคก์รให้คาปรึกษาและวิจยัระดบัโลก เปิดเผยว่าในปี 2557 ปัจจยัหลกัท่ีจะ
ขบัเคล่ือนรายไดข้องผูใ้หบ้ริการในตลาดอุปกรณ์รองรับการใชง้านแบบเคล่ือนท่ี หรือโมบายดีไวซ์ 
คือ การเติบโตของการใชง้านโทรศพัทมื์อถือแบบ Smart Phone เพ่ิมข้ึน โดยคาดว่าส้ินปี 2557 จะมี
การใชง้านโทรศพัทมื์อถือในไทยมากกว่า 89 ลา้นเคร่ือง นบัเป็นการเขา้ถึงบริการ (Penetration 
Rate) มากกว่าร้อยละ 130 ของจาํนวนประชากรในประเทศ 
 

3. AIS วางแผนในการลงทุนโครงข่าย 3G ในปี 2557 จาํนวน 2-3 หม่ืนลา้นบาท เพ่ือ
ขยายการใหบ้ริการใหม้ากข้ึน ส่วนการติดตั้งโครงข่ายเสาสัญญาณส้ินปี 2556 คาดว่าติดตั้งได ้1-1.2 
หม่ืนตน้ และแผนการติดตั้งในปี 2556 คาดว่ากลางปีจะติดตั้งไดเ้ป็น 1.5 หม่ืนตน้ และส้ินปี 2557 
จะติดตั้งไดค้รบ 2 หม่ืนตน้ ตั้งเป้าจาํนวนลูกคา้ 3G เพ่ิมเป็น 15-20 ลา้นเลขหมาย นอกจากน้ียงัเพิ่ม
บริการดว้ยการพฒันาดา้น Content เฉพาะดา้นหรือแอพพลิเคชัน่ท่ีใชง้านง่ายกบัลูกคา้ เพ่ือรองรับ
การใชง้านโครงข่าย 3G รวมทั้งกระจายร้านหรือ Shop ใหมี้ช่องทางหลากหลายใหบ้ริการแก่ลูกคา้
ไดม้าก  
 
 สาํหรับเทศกาลปีใหม่ AIS ไดเ้ตรียมพร้อมการใหบ้ริการ ดว้ยการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการรองรับการใชง้านบริเวณแหล่งท่องเท่ียวและสถานท่ีจดักิจกรรมต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ต่างจงัหวดัเป็นพิเศษ รวมถึงสถานีรถโดยสารต่างๆ เพ่ิมความสามารถในการรองรับการใชง้าน 
Data อีกร้อยละ 100 และระบบ SMS รองรับได ้60 ลา้นขอ้ความต่อชัว่โมง และ MMS รองรับได ้
2.5 ลา้นขอ้ความต่อชัว่โมง นอกเหนือจากทีมวิศวกรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี 24 ชัว่โมงตามปกติ ณ ศูนย์
บริหารเครือข่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแลว้ ยงัเตรียมวิศวกร Stand by เพ่ิมเติม ในช่วงคืนวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 รวมถึง AIS Call center ท่ีพร้อมเป็นผูช่้วยตลอด 24 ชัว่โมงเช่นเดิม 
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4. Dtac ร่วมมือทางธุรกิจกบั AIS ในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานของโครงข่ายสาํหรับ
ใหบ้ริการ Wi-Fi มีการแชร์ใชท้ั้งเครือข่ายและตน้ทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานร่วมกนั เพ่ือใหพ้ื้นท่ี
การใหบ้ริการของทั้ง Dtac และ AIS มีความครอบคลุมมากยิง่ข้ึน ทั้งทาํใหก้ารขยายการใหบ้ริการ
ทาํไดร้วดเร็วมากข้ึน  

 
 Dtac ออกแคมเปญ “ยิง่อยูน่าน...ยิ่งรักกนั” ลูกคา้สามารถนาํอายกุารใชง้านในระบบ 
มาเป็นส่วนลดในการซ้ือเคร่ืองโทรศพัทมื์อถือไดท่ี้ศูนยบ์ริการ Dtac ทัว่ประเทศ ถึง 25 ธนัวาคม 
2556 โดยอายกุารใชง้านในระบบ 1 เดือนเท่ากบัส่วนลดค่าเคร่ือง 10 บาท สามารถลดไดสู้งสุดไม่
เกิน 2,400 บาท หรือ 20 ปี  
 
 การทาํตลาด Dtac TriNet Phone นั้น ค่อนขา้งประสบความสาํเร็จสูง เน่ืองจากมีราคาท่ี
ไม่สูงและใชง้านง่าย มียอดขายอยูใ่นหลกัแสนเคร่ือง ซ่ึงในปี 2557  Dtac จะใช ้Dtac TriNet Phone 
ในการทาํใหเ้กิดการใชง้านอยา่งกวา้งขวาง ใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของบริษทั คือ Internet for 
All  
 สาํหรับช่วงเทศกาลปีใหม่  Dtac จะเพ่ิมความพร้อมของโครงข่ายเพ่ือรองรับอยา่งเตม็ท่ี 
ทีมงานจะมีการวางแผนและคาดการณ์พร้อมรับมือเป็นพิเศษในพื้นท่ียอดนิยมต่างๆ ช่วงเทศกาล 
เช่น ลานหนา้ Central World หรือสถานท่ีจดังานในจงัหวดัสาํคญัทัว่ประเทศ รวมถึงสถานท่ี
ท่องเท่ียวท่ีคนนิยมไปพกัผอ่นโดย Dtac ไดมี้การ Monitor พร้อมปรับ Parameter ใหเ้สาส่งสัญญาณ
จากสถานีฐานต่างๆ รองรับพ้ืนท่ีการใชง้านท่ีหนาแน่นใหดี้ท่ีสุด และเพ่ิม Capacity ตามแผนใน   
แต่ละจุดของพ้ืนท่ีรองรับการใชง้านหนาแน่นช่วงเทศกาลใหดี้ยิง่ข้ึน พร้อมส่งรถ Mobile เพ่ิมขยาย
ช่องสัญญาณรองรับการใชง้านเพ่ิมเติม นอกจากน้ียงัมีการเตรียมทีมงานพิเศษและร่วมกบัพนัธมิตร 
ดูแลเครือข่ายการใชง้านเป็นอยา่งดี ตลอด 24 ชัว่โมง ทุกวนั พร้อมแกปั้ญหาทนัที เพ่ือสร้างความ
มัน่ใจใหก้บัลูกคา้ 
 

5. TOT3G ความคืบหนา้การติดตั้งสถานีฐาน TOT3G เฟส 1 เหลือเพียงการติดตั้งภายใน
อาคาร 11 แห่งเท่านั้น ส่วนภายนอกอาคารติดตั้งเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแลว้ คาดว่าสามารถติดตั้งให้
ครบทั้ง 5,320 สถานีฐานไดภ้ายในเดือน มกราคม 2557 ปัจจุบนัมีลูกคา้ 4.2 แสนราย 
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กลยุทธ์ของแต่ละ Operator 
 

1. AIS 
-  “โปรโทรทุกค่าย” นาทีละ 55 สตางค ์ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชัว่โมง  
-  “AIS mPAY rabbit SIM” เปล่ียนมือถือใหเ้ป็นกระเป๋าสตางค ์สามารถใชช้าํระ

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS และร้านคา้ต่างๆ ท่ีร่วมรายการ  
-  “Premier League Live Package” ชมถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกตลอด

ฤดูกาล 380 แมทช ์
 

2. Dtac 
-  “แฮปป้ี 55 ฟรีเวอร์” นาทีละ 55 บาท ทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชัว่โมง ฟรี 

Facebook และ Internet นาน 3 เดือน  
-  “ซิมแฮปป้ีโทรสนุกทุกค่าย, “ซิมแฮปป้ีโทรสนุกทุกเบอร์ดีแทค” และ “ ซิม 

Smart Phone” เล่น Facebook ฟรีนาน 99 วนั หลงัจากเปิดใชซิ้มวนัแรก พร้อมใหใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตฟรี
ทุกวนั วนัละ 5 นาที นาน 3 เดือน  

-  Dtac ตอ้งการให้ลูกคา้มีประสบการณ์การใชง้านอินเทอร์เน็ตอยา่งเตม็ท่ี ตาม
วิสัยทศัน์ “Internet for All” พร้อมตอบสนองพฤติกรรมการใชง้านท่ีหลากหลาย เพ่ือดึงดูดความ
สนใจจากลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
 

3. Truemove 
ขายสมาร์ทโฟนในราคาพิเศษลด 50% โดยมีแบรนดส์มาร์ทดีไวชย์อดนิยมเขา้ร่วม

รายการ เช่น ไอโฟน, ซมัซุง, โซน่ี, โนเกีย, ทรู บียอนด ์และโก ไลฟ์ รวม 21 รุ่น ใหแ้ก่ลูกคา้ท่ีซ้ือ
เคร่ืองพร้อมเปิดเบอร์ใหม่, ลูกคา้ยา้ยค่ายเบอร์เดิม และลูกคา้ทรูมูฟ เอช ท่ีเปล่ียนจากแบบเติมเงิน
เป็นรายเดือน ทั้งน้ีลูกคา้ตอ้งสมคัรแพค็เกจ ไอสมาร์ท นาน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนด 
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ตารางที ่4.4 ส่วนแบ่งทางการตลาด ไตรมาส 4/56 

ส่วนแบ่งทางการตลาด ไตรมาส 4/56 
 

ผู้ให้บริการ 

จาํนวนผู้ใช้บริการ Market Share 
(%) Prepaid Postpaid Total 

Q4/56 
(ล้านราย) 

%Growth 
Q3/56 

Q4/56 
(ล้านราย) 

% Growth 
Q3/56 

Q4/56 
(ล้านราย) 

% Growth 
Q3/56 Q4/56 

เปลีย่นแปลง
จาก Q3/56 

AIS 35.59 4.34 4.27 5.26 40.86 4.44 44.32 0.57 
Dtac 24.44 1.26 3.50 5.05 27.94 1.72 30.31 -0.41 
TruemoveH 19.72 1.28 3.16 7.92 22.88 2.15 24.82 -0.22 
TOT3G 0.46 18.42 0.05 0.02 0.51 16.29 0.55 0.06 
Total 81.21 2.72 10.98 5.92 92.19 3.35 100  
ท่ีมา : บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) Annual Report และขอ้มูลจากระบบ IN TOT3G 
 

ผลประกอบการของบริษทัโทรคมนามคมในประเทศไทย 
 

1. เปรียบเทยีบผลประกอบการผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมการส่ือสาร 
ภาพรวมธุรกิจโทรคมนาคมของไทยปี 2556 ไดมี้การ Benchmarking รายไดแ้ละกาํไร

สุทธิของบริษทัโทรคมนาคมต่างๆ ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า 
มูลค่ารายไดร้วมของธุรกิจโทรคมนาคมไทยในปี 2556 เท่ากบั573,202.86 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
8.17 เม่ือเทียบกบัปี 2555 และกาํไรสุทธิมีมูลค่าเท่ากบั 76,250.90 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.47 เม่ือ
เทียบกบัปี 2555  

 
ถา้พิจารณาดา้นรายได ้จะพบว่า บริษทัท่ีมีรายไดสู้งสุดคือ ADVANCE โดยมีรายได้

เท่ากบั 142,782.88 ลา้นบาท รองลงมา คือ บริษทั TRUE มีรายไดเ้ท่ากบั 96,213.70 ลา้นบาท อนัดบั
ท่ี 3 คือ บริษทั DTAC มีรายไดเ้ท่ากบั 94,616.99 ลา้นบาท อนัดบัท่ี 4 ไดแ้ก่ CAT เท่ากบั 75,814.98 
ลา้นบาท อนัดบัท่ี 5 คือ TOT มีรายไดเ้ท่ากบั 55,829.10 ลา้นบาท  

 
ถา้พิจารณาด้านกาํไรสุทธิ บริษทั ท่ีมีกาํไรสูงสุดคือ ADVANCE โดยมีกาํไรสุทธิ

เท่ากบั 36,230.00 ลา้นบาท รองลงมาคือ INTUCH มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 15,032.41 ลา้นบาท อนัดบัท่ี 
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3 คือ CAT มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 11,031.46 ลา้นบาท อนัดบั 4 ไดแ้ก่บริษทั DTAC กาํไรสุทธิเท่ากบั 
10,566.82 ลา้นบาท และอนัดบัท่ี 5 คือบริษทั TOT มีกาํไรสุทธิเท่ากบั 4,128.00 ลา้นบาท 
 
ตารางที่ 4.5  แสดงการเปรียบเทียบรายได้ของบริษทัโทรคมนาคมในประเทศไทย ปี 2556       

(กรณีรวมรายไดร่้วมการงาน) 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ลาํดับ บริษัท รายได้ 2556 รายได้ 2555 %เปลีย่นแปลง 
ส่วนแบ่งตลาด 

(%) 

1 ADVANCE 142,782.88 141,549.11 0.87 24.91 
2 TRUE 96,213.70 89,381.91 7.64  16.79 
3 DTAC 94,616.99 89,497.36 5.72 16.51 
4 CAT 75,814.98 58,561.19 24.46 13.23 
5 TOT 55,829.10 58,137.30 - 3.97 9.74 
6 INTOUCH 24,581.76 23,134.40 6.26  4.29 
7 SAMART 22,433.56 17,096.67 31.22 3.91 
8 JAS 11,260.09 10,501.36 7.23  1.96 
9 SIM 10,300.30 7,041.68 46.28  1.80 
10 SAMTEL 9,367.12 7,738.50 21.05 1.63 
11 THCOM 8,091.62 7,391.60 9.47  1.41 
12 AIT 6,023.23 4,187.92 43.82  1.05 
13 MFEC 4,790.64 3,696.48 29.60  0.84 
14 MLINK 4,773.71 5,116.87 - 6.71 0.83 
15 CSL 3,050.85 2,944.36 3.62  0.53 
16 TT&T 2,119.06 2,587.59 - 18.11 0.37 
17 IEC 774.36  1,055.07 - 26.61 0.14 
18 INET 378.91 301.44 25.70 0.07 

รวม 573,202.86 529,920.81 8.17 100.00 
หมายเหตุ : รายได ้CAT ไดรั้บจาก สคร. และเป็นตวัเลขท่ียงัไม่ผา่น สตง. 
ท่ีมา : Financial Statement 2556 กลุ่ม ICT ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ตารางที ่4.6  แสดงการเปรียบเทียบกาํไรสุทธิของบริษทัโทรคมนาคมในประเทศไทยปี 2556  
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ลาํดับ บริษัท กาํไรสุทธิปี 2556 กาํไรสุทธิปี 2555 %เปลีย่นแปลง 
1 ADVANCE 36,230.00 34,899.08 3.81 
2 INTOUCH  15,032.41 13,686.96 9.83 
3 CAT  11,031.46 12,685.45 - 13.04 
4 DTAC 10,566.82 11,282.27 - 6.34 
5 TOT 4,128.00 10,874.00 - 62.04 
6 JAS 3,076.64 1,949.15 57.85 
7 SAMART 2,039.58 1,377.76 48.04 
8 THCOM 1,127.52 173.90 548.43 
9 SAMTEL 856.73 826.72 3.63 
10 SIM 810.76 161.52 401.96 
11 AIT 547.82 366.73 49.38 
12 CSL 462.35 383.06 20.70 
13 MFEC 241.44 182.09 32.59 
14 IEC 60.90 - 288.76 121.09 
15 MLINK 58.79 953.73 - 93.84 
16 INET 3.06 - 1.25 344.80 
17 TT&T - 882.54 - 7,655.01 185.73 
18 TRUE - 9,140.94 - 7,447.70 - 172.22 

รวม 76,250.90 74,409.70 2.47 
หมายเหตุ : รายได ้CAT ไดรั้บจาก สคร. และเป็นตวัเลขท่ียงัไม่ผา่น สตง. 
ท่ีมา : Financial Statement 2556 กลุ่ม ICT ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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2. การ Benchmarking ทโีอท ีกบับริษทัโทรคมนาคมในประเทศไทย 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 4.5 และตารางท่ี 4.6  ผลประกอบการของบริษทั ทีโอที จาํกดั 

(มหาชน) เปรียบเทียบกบับริษทัโทรคมนาคม แบ่งไดเ้ป็น 2 กรณี ดงัน้ี 
 
กรณีท่ี 1 รายไดข้องทีโอที รวมกบัรายไดร่้วมการงาน พบว่า มีรายไดร้วมอยูอ่นัดบัท่ี 5 

รองจากบริษทั ADVANCE, TRUE, DTAC และ CAT นอกจากน้ี ถา้พิจารณาส่วนแบ่งการตลาดจะ
พบว่า บริษทั ADVANCE มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 24.91 รองลงมาคือ บริษทั 
TRUE เท่ากบั ร้อยละ 16.79 บริษทั DTAC เท่ากบั ร้อยละ 16.51 บริษทั CAT เท่ากบั ร้อยละ 13.23 
และ ทีโอที เท่ากบั ร้อยละ 9.74 

 
กรณีท่ี 2 รายไดข้องทีโอที ไม่รวมกบัรายไดร่้วมการงาน พบว่า ทีโอที มีรายไดร้วมอยู่

ในอนัดบัท่ี 5 รองจากบริษทั ADVANCE, INTOUCH, CAT และ DTAC 
 

สภาวะแวดล้อมภายในบริษทั ทโีอท ีจํากดั (มหาชน) 
 

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) 
 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของทีโอทีมุ่ง เน้นให้มีโครงสร้างบุคลากรท่ีส่งเสริมขีด
ความสามารถขององคก์รให้สามารถแข่งขนัในธุรกิจโทรคมนาคมได ้ โดยไดมี้การพฒันาปรับปรุง
ทั้งในดา้นระบบการบริหารจดัการ อตัรากาํลงัและขีดความสามารถของบุคลากร โดยมีแผนแม่บท
การบริหารและพฒันาทรัพยากรบุคคลซ่ึงสอดคลอ้งกบั แผนยุทธศาสตร์องค์กรเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ิมผลผลิตทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพ โดยควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้หมาะสม 
เน่ืองจากธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขนัท่ีสูงมาก ดงันั้นผูใ้หบ้ริการตอ้งสามารถสนองตอบความ
ตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว และมีคุณภาพ 

 
ทีโอที ยงัไดใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างมาก โดยมีการลงทุน

ทางดา้นทรัพยากรบุคคลเป็นจาํนวนมาก ทั้งการให้ทุนการศึกษา ในการศึกษาต่อระดบัปริญญาโท 
และปริญญาเอก หรือ การจดัตั้งสถาบนัวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) เพ่ือเป็นสถานท่ีในการ
อบรม พฒันาศกัยภาพของบุคลากร นอกจากนั้นยงัไดส่้งเสริมให้มีการวิจยัและพฒันาทางดา้น
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เทคโนโลย ีโดยจดัตั้งสถาบนันวตักรรมทีโอที (TOT Innovation Institute) เพ่ือเป็นแหล่งวิจยัและ
พฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยทีางการส่ือสารอีกดว้ย 

 
ขอ้มูลจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)  มีสภาพการจา้งงาน 4 

รูปแบบการจา้งงานดงัน้ี 
 
1. พนักงานสามัญ คือ พนกังานของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ท่ีปรับเปล่ียนมาจาก

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย  ใช้ระเบียบการจ้างงานโดยใช้ข้อบังคับ
องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย ว่าดว้ย การกาํหนดอตัรากาํลงัผูป้ฏิบติังาน พ.ศ. 
2536 
 

2. พนักงาน ที่เข้าปฏิบัติงานหลัง 1 มกราคม 2553 คือ พนกังานของบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) ท่ีคณะกรรมการ บมจ. ทีโอที ในการประชุมคร้ังท่ี 21/2552 เม่ือ 2 ธนัวาคม 
2552 มีมติอนุมติัให ้ ทีโอที จา้งพนกังานใหม่ โดยใชโ้ครงสร้างตาํแหน่งใหม่ และ
โครงสร้างค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างตาํแหน่งใหม่ โดยกาํหนดเกษียณอาย ุ
55 ปี โดยมีผลใชก้บัพนกังานท่ีเขา้ปฏิบติังานหลงั 1 มกราคม 2553 เป็นตน้ไป 

 
3. ผู้ปฏิบัติงานมีกําหนดเวลา คือ การจ้างผูป้ฏิบติังานแบบมีกาํหนดเวลาเพ่ือเป็นการ    

สั่งสมประสบการณ์ก่อนคัดเลือกผูท่ี้มีศักยภาพสูงสุดบรรจุเป็นพนักงานประจํา 

พนักงานท่ีผ่านการสอบคดัเลือกเขา้ทาํงานในบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) และ        
มีสัญญาการจา้งงาน 2 ปี ก่อนท่ีจะไดรั้บการบรรจุเขา้เป็น พนกังาน ท่ีเขา้ปฏิบติังาน
หลงั 1 มกราคม 2553 

 
4. พนักงานจ้างผ่านบริษัท Outsource คือ พนกังานท่ี บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) จา้ง

เขา้ทาํงาน ผา่นบริษทั Outsource โดยไดรั้บเงินเดือน และสวสัดิการตามสัญญาการจา้ง
งานของบริษทั Outsource 

 
ซ่ึงจากการรวบรวมขอ้มูลสถิติอตัรากาํลงั จากฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ทีโอที จาํกดั 

(มหาชน) รวบรวมขอ้มูลของพนกังาน 3 รูปแบบ คือ พนกังานสามญั, พนกังานท่ีเขา้ปฏิบติังานหลงั 
1 มกราคม 2553,  พนกังานผูป้ฏิบติังานมีกาํหนดเวลา สามารถสรุปไดเ้ป็นประเภทไดด้งัน้ี 
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1. สรุปจาํนวนผู้ปฏิบัตงิาน 
 

ตารางที ่4.7 สรุปจาํนวนผูป้ฏิบติังาน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ลาํดบั รายการ 
พนักงาน 
สามญั 

พนักงาน 
หลงั 
1 ม.ค. 53 

ผู้ปฏิบัติงาน 
มกีาํหนด 
เวลา 

รวม 
รวมตั้งแต่ 
ม.ค. 54 ถงึ 
ธ.ค. 56 

1 ยอดยกมา 15,763 516 256 16,535 - 
2 บรรจุใหม่ 0 0 11 11 841 
3 เกษียณอาย ุ 0 0 0 0 652 
4 ถึงแก่กรรม 2 0 0 2 101 
5 ลาออก 1 0 1 2 140 
6 ลาออก Early 0 0 0 0 1,263 
7 ใหอ้อก 0 0 0 0 10 
8 ไล่ออก 1 0 0 1 12 
9 เลิกจา้งตามสัญญา 0 0 0 0 434 

 รวม 15,795 516 266 16,541 - 
ท่ีมา :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
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2. จาํแนกตามคุณวุฒิและสาขาวชิา 
ตารางที ่4.8 สรุปจาํนวนผูป้ฏิบตัิงานจาํแนกตามคุณวุฒิและสาขาวิชา ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

ลาํดบั 
ระดับ ปริญญา

เอก 
ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

อนุ 
ปริญญา 

ปวส. ปวช. ปวท. 
มัธยม 
ศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

รวม 
สาขา 

1 วิศวกรรมศาสตร์ 25 222 1,844 0 0 0 0 0 0 2,091 
2 คอมพิวเตอร์/สารสนเทศ 0 304 689 0 1 0 0 0 0 994 
3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13 
4 บญัชี 0 100 1,076 0 0 0 0 0 0 1,176 
5 การเงิน-การธนาคาร/พณิชยศาสตร์ 3 67 295 0 0 0 0 0 0 365 
6 การตลาด 0 257 452 0 0 0 0 0 0 709 
7 บริหาร/การจดัการ/การปกครอง/บุคคล 5 1,045 3,729 0 0 0 0 0 0 4,779 
8 บริหารโทรคมนาคม/เทคโนโลย ี 0 53 0 0 0 0 0 0 0 53 
9 นิติศาสตร์ 0 30 237 0 0 0 0 0 0 267 
10 นิเทศศาสตร์ 0 37 241 0 0 0 0 0 0 278 
11 เศรษฐศาสตร์ 0 107 120 0 0 0 0 0 0 227 
12 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ดา้นช่าง) 0 0 1 3 1,115 836 0 1 0 1,956 
13 ตํ่ากวา่ปริญญาตรี (ดา้นธุรการ) 0 0 1 36 531 535 2 25 0 1,130 
14 วท./สส./ศศ./ว./ค./ศส./กศ./ศ./พ./พย./สถิติ 2 118 1,259 0 1 0 0 0 0 1,380 
15 อื่นๆ 1 5 26 0 21 2 0 962 106 1,123 

รวม 36 2,345 9,983 39 1,669 1,373 2 988 106 16,541 

ที่มา :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน)
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3. จาํแนกตามสังกดั 

ตารางที ่4.9 สรุปจาํนวนผูป้ฏิบติังานจาํแนกตามสังกดั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

ลาํดบั สายงาน 
ผู้ปฏบิัติงาน 
มกีาํหนด 
เวลา 

พนักงาน 
หลงั 
1ม.ค.53 

พนักงาน 
สามัญ 

รวม 

1 คณะกรรมการทีโอที 0 0 29 29 
2 กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 3 1 188 192 
3 ตรวจสอบ 0 0 95 95 
4 ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 42 60 221 323 
5 บริการส่ือสารไร้สารและบริการ

เพ่ือสงัคม 
2 3 141 146 

6 ทรัพยากรบุคคล 11 1 354 366 
7 ประสิทธิผลองคก์ร 8 42 423 473 
8 การเงิน 6 4 419 429 
9 กฎหมายและบริหารผลประโยชน์ 4 10 314 328 
10 บริหารทรัพยสิ์น 2 0 484 486 
11 โครงข่าย 35 53 958 1,046 
12 การตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ ์ 43 94 991 1,128 
13 ขายและบริการลูกคา้นครหลวง 46 123 4,471 4,640 
14 ขายและบริการลูกคา้ภูมิภาค 64 125 6,671 6,860 

รวม 266 561 15,714 16,541 
ท่ีมา :  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 



60 
 

โครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) 
 
 บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มี ท่ีดินอาคาร และส่ิงปลูกสร้างกระจายอยู่ทัว่ประเทศ มี
ชุมสายโทรศพัททุ์กอาํเภอ รวมไปถึงตูชุ้มสายขนาดเลก็ระดบัตาํบล รองรับการขยายตวัของ ระบบ
ส่ือสญัญาณ อุปกรณ์โครงข่ายและการกาํลงั เพ่ือรองรับการขยายตวัโครงข่ายโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต 
และระบบส่ือสัญญาณ ให้กระจายไปยงัทุกพื้นท่ีทั่วประเทศ ซ่ึงทีโอที มีระบบส่ือสัญญาณ
ครอบคลุมมากท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงสามารถใหบ้ริการไดท้ั้งลูกคา้รายใหญ่ ซ่ึงเป็นองคก์รขนาดใหญ่ 
และลูกคา้รายยอ่ย ซ่ึงเป็นลูกคา้ตามท่ีพกัอาศยัทัว่ไป 
 
 นอกจากน้ี  ยังมีอุปกรณ์เสาโทรคมนาคม  ซ่ึงเป็นอุปกรณ์สําคัญในการให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงทีโอที มีทั้งเสาขนาดใหญ่และขนาดเลก็ เป็นของตนเองมากกว่า 6,000 ตน้ 
และยงัมีในส่วนของเสาโทรคมนาคมท่ีเกิดจากสัญญาสัมปทาน กบั บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ AIS ท่ีจะตอ้งส่งมอบเม่ือส้ินสุดสัญญาสัมปทานอีกมากกว่า 13,000 
ตน้ จะทาํให ้ทีโอที มีเสาโทรคมนาคมมากกวา่ 19,000 ตน้ อีกดว้ย 
 

การวเิคราะห์ผลเศรษฐกจิไทยไตรมาที ่4/2556 และผลกระทบต่อทโีอที 
 
 จากการรวบรวมขอ้มูลเพื่อนาํมาทาํการวิเคราะห์โดย ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องคก์ร ซ่ึงได้
รวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ และผลกระทบต่อ
ทีโอที สามารถสรุปได ้คือ 
 

1. แนวโน้มเศรษฐกจิไทยไตรมาส 4/2556 
 ขอ้มูลจาก ศูนยว์ิจยักสิกรไทย ประเมินว่าอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในช่วง
ไตรมาสสุดทา้ยของ ปี 2556 จะชะลอตวัอีกคร้ัง อยูท่ี่ระดบัประมาณร้อยละ 1.0 หลงัจากท่ีขยายตวั
ร้อยละ 2.7 ในช่วงไตรมาส 3/2556 เน่ืองจากการฟ้ืนตวัในกรอบท่ีจาํกดัของการส่งออก แมสั้ญญาณ
จากเศรษฐกิจโลกจะเร่ิมมีเสถียรภาพมากข้ึน แต่กย็งัคงอยูใ่นระดบัท่ีไม่สูงมากนกั ดงันั้น แมสิ้นคา้
ส่งออกของไทยบางรายการจะเร่ิมมีสัญญาณฟ้ืนตวัจากช่วงเทศกาลปลายปี แต่ภาพรวมของการ
ส่งออกกย็งัไม่สามารถกลบัสู่เส้นทางการฟ้ืนตวัไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยคาดวา่การส่งออกในช่วงไตรมาส 
4/2556 อาจเติบโตประมาณร้อยละ 1.5 ขณะท่ีสัญญาณซบเซาของการใชจ่้ายในประเทศ โดยเฉพาะ
กาํลงัซ้ือของภาคครัวเรือน ท่ียงัถูกจาํกดัจากความกงัวลต่อภาระหน้ี/ค่าครองชีพ และการลงทุน
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โดยรวมท่ียงัคงรอสัญญาณท่ีชดัเจนของสถานการณ์เศรษฐกิจ-การเมืองในประเทศ ซ่ึงหาก
สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศพฒันาไปถึงจุดท่ีมีความรุนแรงเกิดข้ึน คาดว่าการบริโภคและ
การลงทุนโดยรวมอาจอยูใ่นภาวะหดตวัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหต้วัเลข GDP ประจาไตรมาส 4/2556 
คงจะไม่สามารถรักษาทิศทางการเติบโตไวไ้ด ้
 

2. ประมาณการเศรษฐกจิทั้งปี 2556 
 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่า
เศรษฐกิจไทยในปี 2556 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 3.0 เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 6.5 ในปี 2555 
อตัราเงินเฟ้อเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ร้อยละ 2.4 เทียบกบัร้อยละ 3.0 ในปี 2555 และดุลบญัชีเดินสะพดัขาด
ดุลร้อยละ 0.9 ของ GDP จากการขาดดุลร้อยละ 0.4 ของ GDP ในปี 2555 โดยมีเหตุผลดงัน้ี 
 

2.1 การปรับตวัทางเศรษฐกิจยงัเป็นไปอยา่งชา้ๆ โดยเฉพาะในดา้นการส่งออกซ่ึงจะ
เห็นไดจ้ากการปรับตวัลดลงของดชันีปริมาณการส่งออกร้อยละ 2.5 เม่ือเทียบกบัไตรมาสท่ี 2 
ในขณะท่ีการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์าคครัวเรือนยงัมีขอ้จาํกดัจากการปรับตวัเขา้สู่ภาวะปกติของการ
บริโภคสินคา้คงทน เม่ือรวมกบัฐานการขยายตวัท่ีสูงทาํให ้GDP ในไตรมาสท่ี 3 ขยายตวัร้อยละ 2.7 
ตํ่ากวา่ประมาณการ 

 
2.2 การฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกมีความล่าชา้กว่าการคาดการณ์ โดย สศช. ไดป้รับลด

ประมาณการอตัราการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกในปี 2556 เป็นร้อยละ 2.9 ซ่ึงเป็นอตัราการ
ขยายตวัตํ่าสุดในรอบ 4 ปีเทียบกบัการขยายตวัของเศรษฐกิจโลกร้อยละ 3.3 ในสมมติฐานการ
ประมาณการคร้ังก่อนหนา้ ความล่าชา้ในการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกเม่ือรวมกบัความล่าชา้ในการ
ฟ้ืนตวัของการผลิตสินคา้ประมงและการฟ้ืนตวัของราคาสินคา้ในตลาดโลกทาํให้มูลค่าการส่งออก
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2556 ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.1 และส่งผลใหมู้ลค่าการส่งออกทั้งปีทรงตวั 
เทียบกบัการขยายตวัร้อยละ 5.0 ในการประมาณการคร้ังก่อน 
 

2.3 การปรับตวัดีข้ึนอยา่งชา้ ๆ ของเศรษฐกิจทาํใหอ้ตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจใน
ไตรมาสสุดทา้ยเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน ยงัเผชิญกบัแรงตา้นจากฐานการขยายตวัท่ีสูง 
โดยเฉพาะปริมาณการจาํหน่ายรถยนตใ์นไตรมาสท่ี 4 ของปี 2555 สูงถึง 399,697 คนั เทียบกบั
ปริมาณการจาํหน่ายล่าสุด 295,967 คนั ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2556 ซ่ึงทาํใหอ้ตัราการขยายตวัในไตร
มาสสุดทา้ยของปี อยูใ่นเกณฑต์ํ่า รวมทั้งทาํใหป้ริมาณการผลิตรถยนตใ์นปี 2556 มีแนวโนม้ท่ีจะตํ่า
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กว่า 2.5 ลา้นคนั ในสมมติฐานการประมาณการคร้ังท่ีผา่นมา เช่นเดียวกบัแรงตา้นจากฐานท่ีสูงของ
การลงทุนภาคเอกชน ในหมวดเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เง่ือนไขดงักล่าวจะทาํใหก้ารบริโภค และการ
ลงทุนภาคเอกชนในปี 2556 ขยายตวัเพียงร้อยละ 0.8 และร้อยละ 0.7 ตามลาํดบั ตํ่ากว่าการขยายตวั
ร้อยละ 2.5 และร้อยละ 4.0 ในการประมาณการคร้ังก่อนหนา้  
 

2.4 ความล่าชา้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ โดยงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2556 มี
การเบิกจ่ายเพียงร้อยละ 90.3 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 94.0 ในขณะท่ีการเบิกจ่ายงบประมาณจาก
แผนบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า ณ ส้ินเดือนกนัยายน 2556 สามารถเบิกจ่ายสะสม ไดเ้พียง 15,502 
ลา้นบาท นอกจากน้ีการเบิกจ่ายจากแผนการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นระบบคมนาคมขนส่ง 
มีแนวโนม้ท่ีจะสามารถเร่ิมเบิกจ่ายไดใ้นปี 2557 เง่ือนไขดงักล่าวทาํใหก้ารลงทุนภาครัฐมีแนวโนม้ 
ท่ีจะขยายตวัร้อยละ 1.3 เทียบกบัร้อยละ 13.8 ในการประมาณการคร้ังก่อนหนา้ 
 

2.5 ผลกระทบจากปัญหาอุทกภยัช่วงเดือนกนัยายน และตุลาคมในพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทาํใหพ้ื้นท่ีทางการเกษตรเสียหายประมาณ 4 ลา้นไร่ และ
ส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตรในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี 2556 

 
3. แนวโน้มเศรษฐกจิไทยปี 2557 

 แนวโนม้เศรษฐกิจไทย ปี 2557 คาดว่าจะขยายตวัร้อยละ 4.0 - 5.0 โดยมีปัจจยั
สนบัสนุนจากการปรับตวัดีข้ึนของเศรษฐกิจโลก การดาํเนินการตามแผนการลงทุนของภาครัฐทั้ง
ในดา้นการลงทุนภายใตแ้ผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ า และแผนการลงทุนดา้นโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รวมทั้งราคานํ้ามนัและเงินเฟ้อซ่ึงอยูใ่นระดบัตํ่า และเอ้ืออาํนวยต่อการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ 
คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินคา้จะขยายตวั ร้อยละ 7.0 การบริโภคของครัวเรือนและการลงทุนรวม
ขยายตวัร้อยละ 2.7 และ 7.1 ตามลาํดบั อตัราเงินเฟ้อทัว่ไปอยูใ่นช่วงร้อยละ 2.1 – 3.1 และบญัชี
เดินสะพดัขาดดุล ร้อยละ 0.6 ของ GDP การบริหารนโยบายเศรษฐกิจในปี 2557 ประกอบดว้ย 1) 
การเร่งรัด การส่งออกใหส้ามารถขยายตวัไดเ้ตม็ศกัยภาพ โดยใหค้วามสาํคญักบั การเพ่ิมรายไดจ้าก
ตลาดหลกั ซ่ึงรวมถึงการแกไ้ขปัญหาของภาคการผลิต การเพ่ิมรายไดจ้ากตลาดใหม่ท่ีมีศกัยภาพ 
และ การส่งเสริมการคา้ชายแดนและการคา้ในภูมิภาค และการส่งเสริมผูป้ระกอบการไปเจาะตลาด
ประเทศเพ่ือนบา้น เป็นตน้ 2) การเร่งรัด การขยายตวัของการลงทุนภาคเอกชน โดยเร่งรัดการใช้
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชนภายใตยุ้ทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ให้มีความ
ชดัเจน และการแกไ้ขปัญหาอุปสรรคตลอดกระบวนการท่ีทาํให้การดาํเนินโครงการลงทุนของ
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ภาคเอกชนมีความล่าชา้ 3) การเร่งรัด การลงทุนดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานภายใตพ้ระราชบญัญติัให้
อาํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งิน เพ่ือการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นคมนาคมขนส่งของประเทศ 
พ.ศ. ..... และแผนบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า เพ่ือสนบัสนุนการขยายตวัทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศระยะยาว  4) การดูแล สภาพคล่องของระบบเศรษฐกิจและ
การเขา้ถึงเงินทุนของผูป้ระกอบการขนาดกลาง และขนาดยอ่ม รวมถึงการขยายประเภทหลกัทรัพย์
คา้ประกนัสินเช่ือ การส่งเสริมการประกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน การจดัตั้งกลไกร่วม
ลงทุนในธุรกิจใหม่ เป็นตน้ 
 

4. ผลกระทบต่อภาคธุรกจิการส่ือสารโทรคมนาคม 
 แมน้ว่าแนวโน้มการขยายตวัของเศรษฐกิจไทยในปี 2556 จะเป็นไปอย่างช้าๆ 
โดยเฉพาะในดา้นการส่งออกซ่ึงเห็นไดจ้ากการปรับตวัลดลงของดชันีปริมาณการส่งออกร้อยละ 
2.5 ในขณะท่ีการฟ้ืนตวัของอุปสงคภ์าคครัวเรือนยงัมีขอ้จาํกดั อยา่งไรกต็ามภาคบริการยงัมีทิศทาง
ท่ีดี โดยไดรั้บปัจจยัสนบัสนุนจากการขยายตวัของการท่องเท่ียว ซ่ึงการฟ้ืนตวัของภาคอุตสาหกรรม 
และการขยายตวัทางเศรษฐกิจท่ียงัมีขอ้จาํกดัอยู ่ จากเง่ือนไขดา้นเศรษฐกิจโลกท่ียงัมีแนวโนม้ฟ้ืน
ตวัอยา่งชา้ ๆ คาดวา่ยงัมีความเส่ียงท่ีจะผนัผวนต่อเน่ืองอีกในปี 2557  
 
 จากการท่ีบริการส่ือสารโทรคมนาคมถือเป็นสินคา้จาํเป็น ไม่ว่าเศรษฐกิจของประเทศ
จะเป็นเช่นใดประชาชนกย็งัมีความจาํเป็นตอ้งใชบ้ริการส่ือสารโทรคมนาคมอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจาก
มูลค่าตลาดโทรคมนาคมในปี พ.ศ. 2555 มีมูลค่ารวมสูงถึงประมาณ 2.7 แสนลา้นบาท หรือร้อยละ 
2.39 เม่ือเทียบกบัมูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ณ ราคาประจาํปี (Gross Domestic 
Product: GDP at Current Market Prices) คาดว่าในปี พ.ศ. 2556 มูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคมจะ
ยงัคงเติบโตเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 13 ต่อปี และเพ่ิมสูงข้ึนถึงร้อยละ 25 ภายในปี พ.ศ. 2559 – 2560 จาก
แรงขบัเคล่ือนหลกัในตลาดบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ท่ีเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการในช่วง
ไตรมาสสองของปี 2556 ทาํให้อตัราการเติบโตของปริมาณขอ้มูลท่ีมีการรับส่งผ่านเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพ่ิมข้ึนแบบกา้วกระโดดและคาดว่าบริการแบบไม่ใช่ทางเสียง (Non-voice) จะมี
สัดส่วนตลาดเพ่ิมมากข้ึนจากปัจจุบนัท่ีสูงถึงร้อยละ 32 และจะเพ่ิมมากข้ึนกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 
พ.ศ. 2559 ซ่ึงจะมีผลทาํให้ผูใ้ชบ้ริการทุกคนสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไดทุ้กท่ี      
ทุกเวลา ดว้ยคุณภาพการให้บริการท่ีดีข้ึน ผูใ้ชบ้ริการประหยดัเวลา และค่าใชจ่้ายในการ
ติดต่อส่ือสาร หรือใชบ้ริการอินเทอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารผา่น Social Network เช่น 
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Facebook, Twitter, Google+, Instagram, LINE และ WhatsApp การใชบ้ริการ TV on Demand การ
ติดต่อส่ือสารทางเสียงผา่น Voice over IP ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดม้ากข้ึน  
 
 อยา่งไรกต็าม ประมาณการว่าตลาดบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G บนยา่นความถ่ี 
2.1 GHz จะมีจาํนวนผูใ้ชบ้ริการ (Subscriber) สูงถึงประมาณ 60 ลา้นเลขหมาย หรือคิดเป็นมูลค่า
ตลาดรวมสูงถึง 6 แสนลา้นบาทในระยะเวลา 5 ปี (ณ ส้ินปี 2556 คาดว่าจานวนผูใ้ชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G จะมีประมาณ 20 ลา้นเลขหมาย) ผลดีท่ีจะเกิดข้ึนกบัภาคอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมคือ ผูใ้หบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจะไดป้ระโยชนจ์ากการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 
สร้างความน่าเช่ือถือใหแ้ก่นกัลงทุนสามารถใหบ้ริการร่วมกบัผูป้ระกอบการในภาคส่วนอ่ืนๆ ดว้ย
การใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเป็นส่ือกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการวิทยุกระจายเสียงและ
โทรทศัน ์ 
 
 นอกจากน้ีผูใ้หบ้ริการจะมีตน้ทุนในการให้บริการท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัตน้ทุนในการ
ใหบ้ริการภายใตร้ะบบ 2G ซ่ึงจะส่งผลใหร้ะดบัการแข่งขนัในตลาดมีเพ่ิมสูงข้ึนภายในกรอบสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเท่าเทียมกนั นาํไปสู่การนาํเสนอบริการท่ีหลากหลายเพือ่เพ่ิมทางเลือก หรือนวตักรรมใน
การให้บริการท่ีมากข้ึนดว้ยคุณภาพในการให้บริการท่ีดีข้ึน และกาํหนดอตัราค่าบริการท่ีต ํ่าลง 
ก่อใหเ้กิดการใชบ้ริการเพิม่สูงข้ึนไม่ว่าจะในแง่ของผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ย หรือผูใ้ชบ้ริการท่ีเป็นหน่วย
ธุรกิจอ่ืนๆ มีช่องทางในการเพ่ิมรายไดจ้ากการพฒันาผลิตภณัฑต่์อยอด ซ่ึงจะส่งผลกระทบในทาง
กระตุน้เศรษฐกิจของประเทศจากลกัษณะเฉพาะของธุรกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคมท่ีสามารถ
ส่งผลกระทบกบัธุรกิจตน้นํ้า และธุรกิจปลายนํ้า ซ่ึงการส่งผลกระทบในทางกระตุน้เศรษฐกิจท่ีจะ
เกิดข้ึนกบั ระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ (Macro Economic Impact) ผา่นเงินลงทุนทั้งหมด
ของผูป้ระกอบการ (Capital Expenditure) ซ่ึงไดแ้ก่ การลงทุนในการสร้างเครือข่าย การติดตั้งวสัดุ
อุปกรณ์ การสร้างและวางระบบ และค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน (Operating Expenditure) ซ่ึงไดแ้ก่ 
การตลาดและการขาย ตน้ทุนเงินลงทุน ดอกเบ้ีย ค่าธรรมเนียมต่างๆ ซ่ึงประมาณการว่าจะมีเงิน
ลงทุนเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั 3G ในระยะ 5 ปีแรกสูงถึง 1.6 แสนลา้นบาท 
 
 หากพิจารณาผลกระทบของอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมต่อมูลค่าผลิตภณัฑม์วล
รวมภายใน ประเทศ จะพบว่า การลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนในอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมจะทาํใหเ้กิด
การขยายการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตท่ีเช่ือมโยงไปขา้งหนา้และขา้งหลงั (Forward and 
Backward Linkage Output Multiplier) กบัอุตสาหกรรมส่ือสารโทรคมนาคมในระบบเศรษฐกิจ
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เพ่ิมข้ึน จากการขยายตวัของอุตสาหกรรมตน้นํ้า (Upstream) ซ่ึงจะมีผลใหร้ะบบเศรษฐกิจมีการผลิต 
การจา้งงาน และการส่งสินคา้ออกไดม้ากข้ึนประมาณการไดม้ากกว่า 30,000 ลา้นบาท ขณะท่ีการ
ขยายตวัของอุตสาหกรรมปลายนํ้า (Downstream) เช่น ธุรกิจบริการของธนาคาร ธุรกิจคา้ปลีกและ
คา้ส่ง E-commerce ท่ีจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในธุรกิจโดยนาํ
เทคโนโลย ี3G ไปใชใ้นการใหบ้ริการ 
 

5. แนวโน้มตลาดโทรคมนาคมปี 2557 
5.1 บริการโทรศพัทป์ระจาํท่ี (Fixed line Service) มูลค่าตลาดบริการโทรศพัทป์ระจาํ

ท่ีในปี 2555 คิดเป็น 21,363 ลา้นบาท และในปี 2556 มูลค่าลดลงเป็น 19,823 ลา้นบาท หรือมีอตัรา
ลดลงประมาณร้อยละ 7.2 จากปี 2555 และคาดว่าจะลดลงอีกในปี 2557 คิดเป็นมูลค่าประมาณ 
18,067 ลา้นบาท หรือ มีอตัราลดลงร้อยละ 8.9 

 
5.2 บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี (Mobile Service) คาดว่ามูลค่าของตลาด

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ียงัมีแนวโนม้การเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึน โดยมูลค่าตลาดบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในปี 
2555 คิดเป็น 175,626 ลา้นบาท และในปี 2556 มูลค่าเพิ่มข้ึนเป็น 188,333 ลา้นบาท หรือมีอตัรา
เพ่ิมข้ึนประมาณร้อยละ 8.1 จากปี 2555 และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองอีกในปี 2557 คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 205,844 ลา้นบาท หรือ มีอตัราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.2 ซ่ึงเป็นผลมาจากความนิยมในการใช ้  
สมาร์ทโฟน และแทบ็เลต็ ท่ีเพ่ิมมากข้ึน โดยในปัจจุบนัประเทศไทยมีจาํนวนผูใ้ชส้มาร์ทโฟนอยู่
ประมาณ 15.3 ลา้นคน ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 25 ของจาํนวนผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทั้งหมด และคาดว่า
ตลาดสมาร์ทโฟนในปี 2557 จะยงัคงเติบโตข้ึนเร่ือยๆ จนถึงระดบั 20 ลา้นเคร่ือง หรือประมาณร้อย
ละ 38 ของตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทั้งหมด ขณะท่ีตลาดแทบ็เลต็จะยงัคงเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดย
ปัจจุบนัจาํนวนผูใ้ชแ้ทบ็เลต็มีอยูป่ระมาณ 4 ลา้นคน คิดเป็น ร้อยละ 6 ของประชากรทั้งหมด ซ่ึง
คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 7 ลา้นคน หรือร้อยละ 11 ของประชากรในปี 2557 โดยมีปัจจยัสาํคญัท่ี
ผลกัดนัการเติบโตคือ ความนิยมของผูบ้ริโภคในการใชแ้ทบ็เลต็ แทนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ PC 
 

5.3 บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) คาดว่าในปี 2557 ตลาด
บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผา่น ADSL จะเร่ิมชะลอตวัลง โดยมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ประมาณ
ร้อยละ 8 คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 33,211 ลา้นบาท เน่ืองจากการเติบโตของบริการ FTTx โดย
ปัจจุบนัผูใ้หบ้ริการ FTTx หรือ การต่ออินเตอร์เน็ตแบบใชส้ายใยแกว้นาํแสง ส่งตรงถึงบา้นลูกคา้ มี
อตัราการเติบโตสูงข้ึน เน่ืองจากคาดว่าจะมีผูใ้หบ้ริการเพ่ิมข้ึน อาทิ CTH และ AIS จากท่ีปัจจุบนัมีผู ้
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ใหบ้ริการอยู ่3 รายหลกัคือ ทีโอที 3BB และ ทรู ทาํใหต้ลาดมีการแข่งขนัท่ีสูงข้ึน ส่งผลใหอ้ตัรา
ค่าบริการถูกลงเร่ือยๆ และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

การท่ีราคาค่าบริการ FTTx ถูกลง จะทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการ ADSL หนัไปสนใจใช้
บริการ FTTx มากข้ึน เน่ืองจากความเร็วท่ีได ้และคุณภาพเหนือกว่า ADSL มาก แต่อาจติดปัญหา
ในการใหบ้ริการท่ีพ้ืนท่ีให้บริการ FTTx ยงัไม่ครอบคลุม ซ่ึงจะอยูใ่นเขตพ้ืนท่ีหนาแน่น และการ
ติดตั้งจะยงัใชร้ะยะเวลานาน  

 
สาํหรับตลาด Mobile Internet ในปี 2557 ถือเป็นตลาดอินเทอร์เน็ตท่ีมีอตัราการ

เติบโตสูงท่ีสุดคือร้อยละ 26.4 คิดเป็นมูลค่าตลาดประมาณ 14,627 ลา้นบาท ทั้งน้ีการปรับเปล่ียน
ระบบโทรศพัทข์องผูใ้ชบ้ริการจาก 2G ไปสู่ 3G ไดท้าํใหย้อดขายอุปกรณ์โทรศพัท ์ และการใช้
บริการระบบ 3G เพ่ิมมากข้ึนเพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของผูใ้ชง้านท่ีส่ือสารผา่น App ต่างๆ เช่น 
Line, WeChat, Skype, หรือ Facebook แทนท่ีการใชโ้ทรศพัทแ์บบธรรมดา หรือการส่งขอ้ความ 
SMS 

 
 อยา่งไรกต็ามในปี 2557 งบลงทุนดา้นไอซีที คาดว่าจะมีอตัราการเติบโตอยูท่ี่ร้อยละ 
7.2 มี แนวโนม้ชะลอตวั จากปัจจยัทางการเมือง โดยภาคเอกชนต่างๆ กาลงัรอดูแนวทางว่าปัญหา
ในปัจจุบนัจะไดรั้บการแกไ้ขอยา่งไร รวมถึงโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐฯ เกิดการ
ชะลอแผนงาน และมีปัจจยัเสริมอ่ืนๆ เช่น ภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีพุง่สูงข้ึน ความเช่ือมัน่ต่อการบริโภค
ท่ีลดลงของภาคธุรกิจและ ประชาชน และการเติบโตเทคโนโลยส่ีงผลต่อการเปล่ียนนโยบายดา้น 
ไอทีของธุรกิจ 
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6. เปรียบเทยีบการให้บริการ Mobile Broadband ของอาเซียน 
 
 

 
แผนภูมทิี ่4.1 Mobile Broadband Subscriptions / 100 Population 
ท่ีมา : ITU World Telecommunication / ICT Indicator Database 2012 
 
 
 การจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยประจาํปี 2012-2013 โดย 
World Economic Forum : WEF ไดจ้ดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยปี 2555 
ซ่ึงถูกจดัอยูใ่นอนัดบัท่ี 38 จากทั้งหมด 144 ประเทศ ดีข้ึนจากปี 2554 ท่ีอยูอ่นัดบัท่ี 39 จาก 142 
ประเทศ และเม่ือพิจารณาจากปัจจยัหลกัท่ีนาํมาใชใ้นการจดัอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั   
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐาน ปัจจยัยกระดบัประสิทธิภาพ ปัจจยันวตักรรมและ
ศกัยภาพทางธุรกิจ โดยปัจจยันวตักรรมและศกัยภาพทางธุรกิจ ถือเป็นจุดอ่อนท่ีสุดของประเทศไทย 
โดยหน่ึงในปัจจยัสาํคญั คือปัจจยัความพร้อมดา้นเทคโนโลยขีองประเทศไทยท่ีอยูใ่นอนัดบัทา้ย ๆ 
ไดแ้ก่  
 

6.1 จาํนวนการจดทะเบียนเช่ือมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบเคล่ือนท่ีต่อประชากร 
100 คน (Mobile Broadband Subscriptions/100 Population) ซ่ึงประเทศไทยมีสัดส่วนไม่ถึง 1 ต่อ
ประชากร 100 คน อยูใ่นระดบัเดียวกบั ลาว เขมร และเมียนมา ในขณะท่ีสิงคโปร์มีอนัดบัดีท่ีสุด มี
สูงถึง 111 ต่อประชากร 100 คน  
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6.2 สัดส่วนการใชอิ้นเทอร์เน็ตของประชากร (Percentage of individuals using 
Internet) ประเทศไทยมีผูใ้ชร้้อยละ 23.70 (อนัดบัท่ี 94)  

 
6.3 สัดส่วน Bandwidth อินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศต่อจาํานวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 

(International Internet Bandwidth , kb/s per user) ประเทศไทยมีสัดส่วน 10.62 kb/s per user 
(อนัดบัท่ี 84)  
 
 ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การเขา้ถึงบริการอินเทอร์เน็ตของประชากรไทยยงัอยูใ่นระดบัตํ่า ซ่ึง
ส่ิงน้ีเป็นเคร่ืองบ่งช้ีวา่ประเทศไทยจะตอ้งเร่งเพ่ิมขีดความสามารถ และศกัยภาพในการพฒันา ขยาย
การให้บริการ Broadbandอินเทอร์เน็ต ตามนโยบาย Smart Thailand ของภาครัฐท่ีส่งเสริมให้มี 
Broadbandเป็นสาธารณูปโภค เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และความมัน่คง และทาํใหป้ระชาชน
สามารถเขา้ถึงแหล่งความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร รวมทั้งบริการสาธารณะต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือทาํให้
คุณภาพชีวิต และสภาพทางเศรษฐกิจของประชาชนไทยดีข้ึนทัว่ทุกแห่งในประเทศ อยา่งไรกต็าม
โครงสร้างพ้ืนฐานของบริการ Broadband ท่ียงัมีไม่เพียงพอต่อการเขา้ถึงของประชาชนไทย ทาํให้
ประเทศไทยจาํเป็นต้องมีการลงทุนพฒันาด้านโทรคมนาคมอย่างรวดเร็ว เพ่ือยกระดบัขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และเตรียมความพร้อมในการเขา้สู่การเปิดเสรีของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซ่ึง ทีโอที ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้
สังกดักระทรวงไอซีที น่าจะไดรั้บประโยชน์จากการดาํเนินการตามนโยบาย Smart Thailand ของ
รัฐบาล และสร้างโอกาสในการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ของ ทีโอที ดว้ยการขยายโครงการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G เฟส 2 เพ่ือใหมี้สถานีฐานท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศโดยเร็ว เพ่ือสร้างฐาน
ลูกคา้ใหม่ และสร้างรายไดใ้หก้บั ทีโอที และยกระดบัศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศดว้ย 
 

7. ผลกระทบต่อทโีอที 
7.1 ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจสหรัฐ และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลกท่ีเป็นไปอยา่งล่าชา้

ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไม่มากเหมือนภาคอุตสาหกรรมการผลิต การ
ส่งออก การบริการ และการท่องเท่ียว เป็นตน้ เน่ืองจากบริการโทรคมนาคมถือเป็นสินคา้จาํเป็น ไม่
วา่เศรษฐกิจของประเทศจะเป็นเช่นใด ประชาชนยงัจาเป็นตอ้งใชบ้ริการส่ือสารโทรคมนาคมอยู ่ซ่ึง
ผลกระทบท่ี ทีโอที ไดรั้บจะเกิดจากปริมาณการใชบ้ริการท่ีมีแนวโนม้ลดลงจากฐานลูกคา้ของ ทีโอ
ที ในภาคธุรกิจ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการส่งออก และธุรกิจ SMEs  
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อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทางการเมืองท่ีมีแรงกดดันจากการชุมนุมประท้วง
รัฐบาล และทาํใหเ้กิดการยบุสภาข้ึน ไดส่้งผลกระทบต่อโครงการสาํคญัของ ทีโอที ท่ีรอการอนุมติั
จากคณะรัฐมนตรี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7 หม่ืนลา้นบาท ประกอบดว้ย โครงการอินเทอร์เน็ตผา่น
สายไฟเบอร์ (FTTx) มูลค่า 32,550 ลา้นบาท ระยะเวลา 3 ปี (ปี 2557-2559) โครงการ TOT3G เฟส 
2 จาํนวน 1.5 หม่ืนสถานี มูลค่า 3 หม่ืนลา้นบาท และ โครงการเคเบิลใยแกว้ใตน้ํ้ามูลค่า 5,979 ลา้น
บาท ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้ในการดาํเนินโครงการ 

 
7.2 การปรับค่าจา้งแรงงานขั้นตํ่าเป็น 300 บาท ตั้งแต่ตน้ปี 2556 กอปรกบัการชะลอ

ตวัของเศรษฐกิจไทยยงัเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจรายยอ่ย และธุรกิจขนาดเลก็ ซ่ึงคาด
ว่ายอดการปิดกิจการในปี 2556 น่าจะมีประมาณ 50,000 – 70,000 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นธุรกิจราย
ยอ่ยและธุรกิจขนาดเลก็ท่ีมีการจา้งงาน  ไม่เกิน 50 คน โดยประเภทธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบมาก
ท่ีสุดคือ ภาคการผลิต      ท่ีตอ้งอาศยัแรงงานฝีมือจาํนวนมาก เช่น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองนุ่งห่ม และ
รองลงมาคือ ภาคบริการ ซ่ึง ทีโอที มีลูกคา้ท่ีใชบ้ริการในกลุ่ม SMEs จาํนวนกว่า 9       หม่ืนรายใน
ธุรกิจเหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าจะมีส่วนหน่ึงท่ีไดรั้บผลกระทบจนตอ้งปิดกิจการ และส่งผลกระทบต่อ
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการของ ทีโอที ตามลาํดบั 

 
7.3 จาํนวนผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตท่ีเพ่ิมสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง สวนทางกบัวิกฤติเศรษฐกิจ

โลก และการชะลอตวัของเศรษฐกิจประเทศไทย ซ่ึงคาดว่าในปี 2556 จะมีผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ประมาณ 26 ลา้นคน เพ่ิมจากปี 2555 ท่ีมีประมาณ 24 ลา้นคน ส่งผลดีต่อการใหบ้ริการ Broadband  
Internet ของ ทีโอที ท่ีคาดว่าจะมีแนวโนม้การใชบ้ริการสูงข้ึน ซ่ึง ทีโอที ควรเร่งขยายการ 
Broadband  Internet  เพ่ือสร้างรายไดใ้ห ้ ทีโอที โดยการเร่งขยายตลาดไปสู่กลุ่มลูกคา้ใหม่ใน
ภูมิภาคมากข้ึน เน่ืองจากจาํนวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตยงัอยู่ในระดบัตํ่า ในขณะเดียวกบัการพฒันา/
ปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือจูงใจใหก้ลุ่มลูกคา้ยงัคงมีความเช่ือมัน่ และพร้อม
ท่ีจะใชบ้ริการของ ทีโอที ต่อไป 
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บทที ่5 
 

ผลการวจัิย 
 

 การวิจยัเร่ือง “ศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G กรณีศึกษา บริษทั 
ทีโอที จาํกดั (มหาชน)” ผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
การคน้ควา้รวบรวมรายงานการวิจยัและการศึกษา รายงานต่างๆของ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
เอกสารอา้งอิง ตาํรา และบทความต่างๆ จนสามารถนาํขอ้มูลทั้งหมดมาทาํการวิเคราะห์ SWOT 
ภายใตรู้ปแบบ Diamond Model ตามแนวคิดทฤษฎีความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั  (Competitive 
Advantage of Nations) ของ Michael E.Porter จากนั้นจึงนาํไปจดัทาํ TOWS Matrix เพ่ือนาํเสนอ
กลยทุธ์เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนัไดด้งัน้ี 
 
 ส่วนท่ี 1 เง่ือนไขปัจจยัการผลิต (Factor Condition) 
 ส่วนท่ี 2 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงสนบัสนุนกนั (Related and Supporting Industries) 
 ส่วนท่ี 3 เง่ือนไขทางดา้นอุปสงค ์(Demand Conditions) 
 ส่วนท่ี 4 สภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์ทางธุรกิจ (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
 ส่วนท่ี 5 รัฐบาล (Government) 
 ส่วนท่ี 6 TOWS Matrix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

ส่วนที ่1 เง่ือนไขของปัจจยัการผลติ (Factor Condition) 
ตารางที ่5.1  แสดง SWOT Analysis ปัจจยัเง่ือนไขของปัจจยัการผลิต 
จุดแขง็ 
1.เ ป็นองค์กรขนาดใหญ่ ท่ีดํา เ นินธุร กิจมา
ยาวนานกว่า 60 ปี มีสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนมาก 
2.มีสภาพคล่องทางการเงินสูง 
3.เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีแปรรูปเป็นบริษทั 
มหาชน ถือหุน้โดยกระทรวงการคลงั จึงมีความ
มัน่คงสูง 
4.มีโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นส่ิงก่อสร้างเอ้ือต่อ
การดาํเนินงาน อยูทุ่กพื้นท่ีทัว่ประเทศ 
5.มีระบบส่ือสัญญาณเป็นของตนเอง มีขนาด
ใหญ่ และมีความครอบคลุมพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ 
6.มีคล่ืนท่ีอยูใ่นความครอบครองหลายความถ่ี 
7.มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ 
8.โครงข่าย TOT3G มีความจุ (Capacity) รองรับ
ลูกคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
 

จุดอ่อน 
1.เป็นองคก์รท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีมีพนกังานท่ีมีอายุ
การทํางานมากและฐานเงินเดือนสูงอยู่ เป็น
จาํนวนมาก ทาํให้มีค่ายใช้ด้านเงินเดือน และ
สวสัดิการพนกังานสูงมาก 
2.เป็นองคก์รรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงอยูใ่นความควบคุม
ของรัฐซ่ึงมีขั้นตอนการดาํเนินการหลายขั้นตอน
ส่งผลถึงความล่าชา้ในการดาํเนินงาน 
3.เ ป็นองค์กร ท่ีอยู่ภ ายใต้การควบคุมของ
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
และถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง  ทําให้ มี
ขั้นตอนในการดาํเนินงานเพ่ิมมากข้ึน จากการ
ดาํเนินการท่ีตอ้งผา่นสองกระทรวง 
4.โครงข่ายระบบ TOT3G ยงัไม่ครอบคลุมทัว่
ประเทศ 
5.การติดตั้งโครงข่ายท่ีล่าชา้จากกาํหนด 

โอกาส 
1.มีคล่ืนท่ีอยูใ่นความครอบครองอยูแ่ลว้สามารถ
ใหบ้ริการไดโ้ดยไม่ตอ้งประมูลคล่ืนความถ่ีจาก 
กสทช. 
2.มีฐานลูกค้าของ ทีโอที ทั้ งระบบโทรศัพท์
พ้ืนฐาน และระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง เป็น
จาํนวนมาก 
3.ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดท่ีมีประสิทธิภาพมี
ความสามารถในการประหยดัการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าลงไดเ้ป็นอยา่งมาก  
4.ได้รับคล่ืนความถ่ีเป็นรายแรก ทาํให้ได้รับ
คล่ืนความถ่ีช่วงคล่ืนท่ีดีท่ีสุดในทางเทคนิค 

อุปสรรค์ 
1.ระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของระบบราชการท่ี
ใชเ้วลานาน  
2.การดาํเนินงานท่ีผูบ้ริหารโดยตรงไม่สามารถ
อนุมติัไดต้อ้งมีการขออนุมติัผ่านบอร์ดบริหาร
ของบริษัท  ท่ี ล่าช้า  เ น่ืองจากบอร์ดบริหาร
ประชุมเพียงเดือนละคร้ัง  
3.การหาเงินลงทุนดว้ยตนเองไม่สามารถทาํได ้
ต้องดาํเนินการผ่านกระทรวงการคลงั ซ่ึงหาก
ไม่ไดรั้บการอนุมติั กจ็ะไม่สามารถลงทุนได ้
4.ผลกระทบจากภาวะนํ้ าท่วมในปี 2554 ทาํให้
การขยายโครงข่ายล่าชา้ไปกวา่แผนเดิม 
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ส่วนที ่2 อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วโยงและสนับสนุนกนั (Related and Supporting Industries) 
 โดยทัว่ไปอุตสาหกรรมต่างๆ จะประกอบดว้ยอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยง (Related Industries) 
และอุตสาหกรรมสนบัสนุน (Supporting Industries) จะมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัของกิจกรรม
ต่างๆ ในกระบวนการผลิต  (Active Linkages) ตามห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในลกัษณะของ
การเช่ือมโยงในแนวตั้ง (Vertical Linkages) อยูแ่ลว้ ซ่ึงตามแนวคิดการพฒันาแบบ Cluster ของ 
Michael E.Porter โดยใช ้Diamond Model ในการวิเคราะห์นั้น นอกจากจะใหค้วามสาํคญักบัการ
เช่ือมโยงแนวตั้งของธุรกิจต่างๆ ดงักล่าวแลว้ ยงัใหค้วามสาํคญักบัความเช่ือมโยงในแนวนอน 
(Horizontal Linkages) ซ่ึงหมายถึง การเช่ือมโยงกบัอุตสาหกรรมท่ีมีความสมัพนัธ์เก้ือหนุนกนั โดย
นาํหลกัการดงักล่าวมาประกอบการวิเคราะห์ SWOT ไดด้งัน้ี 
 
ตารางที ่5.2  แสดง SWOT Analysis ปัจจยัอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยงและสนบัสนุนกนั 
จุดแขง็ 
1.มีระบบส่ือสัญญาณ ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ
พร้อมรองรับการขยายตวัของธุรกิจ 
2.มีเสาส่งสญัญาณท่ีเตรียมรับมอบจาก AIS ใน
อนาคตเม่ือหมดสญัญาสมัปทาน ทาํใหมี้เสาส่ง
สญัญาณท่ีพร้อมรองรับการขยายตวัในอนาคต 
3.มีระบบ Wi-Fi รองรับกว่า 100,000 จุดทัว่
ประเทศ รอบการการทาํ (Wi-Fi Off Load) 
4.มีระบบเดินสายใต้ดินโดยการร้อยท่อ โดยมี
ท่อเป็นของตนเองในหวัเมืองหลกั 
5.มี ธุ ร กิ จ อ่ื นๆ  ของ ที โ อ ที  ท่ี เ อ้ื อ ต่ อก า ร
ดํา เนินงาน  เ ช่น  ระบบอินเตอร์เน็ตเกตเวย์
ระหว่างประเทศเป็นของตนเอง ระบบโทรศพัท์
ทางไกลระหว่างประเทศ 

จุดอ่อน 
1.มีธุรกิจท่ีสนับสนุนกัน แต่มีความยุ่งยากใน
การผูกบริการเขา้ดว้ยกนั (Bundle) เน่ืองจากอยู่
คนละสายงาน และการประสานงานมีความ
ยุง่ยากซบัซอ้น 
2.วฒันธรรมองคก์ร ท่ีมีระบบ KPI ในการวดั
รายไดข้องแต่ละสายงาน ทาํให้มีความร่วมมือ
ขา้มสายงานกนันอ้ย 
3.มีบริการเสริมนอ้ยเม่ือเทียบกบัผูใ้ห้บริการราย
อ่ืนๆ ในตลาด 
4.ไม่สามารถนาํเคร่ืองไปใชง้านในต่างประเทศ
ไ ด้ เ น่ื อ ง จ า ก ไ ม่ มี พัน ธ มิ ต ร ใ น ก า ร ทํ า 
International Roaming 

โอกาส 
1.การเปิดให้บริการระบบทีวีดิจิตอล ส่งผลถึง
รายไดจ้ากการเช่าใช้โครงข่าย Fiber Optic, 
Microwave และเสาส่งสัญญาณ 

อุปสรรค์ 
1.การติดต่อเพ่ือหาพนัธมิตรทางธุรกิจ มีขั้นตอน
ในการพิ จ ารณาอนุมัติ ท่ีซับซ้อน  และใช้
เวลานาน เป็นผลให้ขาดพนัธมิตรทางธุรกิจ ใน
บริการท่ีสาํคญั เช่น ระบบเพลงรอสาย เป็นตน้ 
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ส่วนที ่3 เง่ือนไขทางด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) 
 
ตารางที ่5.3  แสดง SWOT Analysis ปัจจยัเง่ือนไขทางดา้นอุปสงค ์
จุดแขง็ 
1.คว ามต้อ ง ก า ร ใช้ ง าน อิน เ ตอ ร์ เ น็ ตบน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในความเร็วสูง 
2.การขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของธุรกิจ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
3.การใหบ้ริการระบบ 3G บนคล่ืน 2100 MHz 
เป็นรายแรกของประเทศ 
 

จุดอ่อน 
1.มีจุดจัดจาํหน่ายน้อย ไม่สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ไดท้นัท่วงที 
2.การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ มี
น้อย  ผู ้ใช้บริการไม่ทราบถึงคุณสมบัติของ
ผลิตภณัฑ ์
3.ไม่มีพนัธมิตรทางการคา้ในการจัดจาํหน่าย
ร่วมกบัเคร่ืองโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีทาํให้ขาดความ
น่าสนใจในการเลือกใชผ้ลิตภณัฑ ์
4.มีบริการเสริมใหลู้กคา้นอ้ย เช่น เพลงรอสาย 
4.Promotion การขายปลีกไม่ตอบโจทยก์ารใช้
งานของลูกคา้ และมีราคาท่ีสูง 

โอกาส 
1.ผู ้ให้บริการรายเดิม  มีผู ้ใช้บริการท่ีเกินขีด
ความสามารถของคล่ืนท่ีรองรับได้ ทําให้
คุณภาพลดลง ส่งผลให้ลูกคา้มองหาบริการท่ี
ดีกวา่ 
2.พฤ ติกรรมของผู ้บ ริ โภคกับการใช้ง าน
อินเตอร์เน็ตท่ีเปล่ียนไป ต้องการระบบการ
ส่ือสารไร้สายความเร็วสูงและสามารถใชง้านได้
ทุกท่ี 
4.การขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยส่งผลต่อ
ความตอ้งการระบบการส่ือสารท่ีทนัสมยั 
5.การเตรียมเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community) ท่ีทาํใหเ้กิด
ความตอ้งการเพิ่มสูงข้ึน จากแรงงานต่างชาติท่ี
เขา้มาทาํงานในไทย 

อุปสรรค์ 
1.ขอ้จาํกดัในการหา้มติดตั้งสถานีฐาน หรือหา้ม
มีคล่ืนความถ่ีโทรศพัทเ์ขา้ไป เช่น บริเวณรอบ
เรือนจาํ หรือ บางมหาวิทยาลยัท่ีหา้มติดตั้งเสา
ส่งสญัญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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ส่วนที ่4 สภาวะการแข่งขนัและกลยุทธ์ทางธุรกจิ ( Firm Strategy Structure and Rivalry) 
 

 ปัจจุบนัผลกระทบท่ีไดรั้บจากการแข่งขนัในระดบัโลก (Exposure to Global Competition) 
เป็นสภาวะเง่ือนไขท่ีทุกประเทศกาํลงัเผชิญและไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ ซ่ึงตามแนวคิดของ 
Michael E.Porter สภาวะการแข่งขนัท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นปัจจยัผลกัดนัให้ธุรกิจตอ้งปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของตน โดยมุ่งสู่การใชปั้จจยัการผลิตให้มีประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพ่ิมของสินคา้และบริการ
ดว้ยการสร้างนวตักรรมมากข้ึน ซ่ึงจะทาํใหอุ้ตสาหกรรมมีความเขม้แขง็และสามารถแข่งขนัไดม้าก
ข้ึนในทา้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่5.4  แสดง SWOT Analysis ปัจจยัสภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์ทางธุรกิจ 
จุดแขง็ 
1.สามารถเปิดให้บริการเชิงพาณิชยเ์ป็นรายแรก
ในประเทศไทย 
2.มี Bandwidth เหลือใหบ้ริการเป็นจาํนวนมาก 
3.มีความจุโครงข่าย (Capacity) เหลือใหบ้ริการ
เป็นจาํนวนมาก 
4.มีบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกันและสามารถ
นาํมาผูกการใหบ้ริการ (Bundle) กนัได ้ เช่น  
Wi-Fi 
 

จุดอ่อน 
1.การติดตั้งโครงข่ายท่ีล่าชา้ 
2.แผนการตลาดไม่มีความชดัเจน 
3.Promotion ท่ีไม่มีความหลากหลาย และราคา
ค่าบริการสูง 
4.มีตาํแหน่งทางการตลาดท่ีไม่ชดัเจน 
5.มีข้อจํากัดในการทําการตลาดเพราะไม่
สามารถแข่งกบั MVNO ได ้

โอกาส 
1. การท่ีผูใ้ห้บริการรายเดิมในระบบ 2G ไม่มี
คล่ืนให้บริการอินเตอร์ เ น็ตความเ ร็วสูง ท่ี
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าท่ีมีความ
ตอ้งการเพิม่มากข้ึน 
2.การประมูลคล่ืนความถ่ี 2100MHz ท่ีล่าชา้ จาก
การเล่ือนการประมูลคล่ืนความถ่ี 

อุปสรรค์ 
1.การเปิดประมูลคล่ืน 3G 2100MHz จะทาํใหมี้
คู่แข่งขนัเขา้มาในตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
2.ระบบการคงสิทธ์ิเลขหมาย ทาํให้ลูกคา้ยา้ย
โครงข่ายไดง่้ายข้ึน 
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ส่วนที ่5 รัฐบาล (Government) 
 
ตารางที ่5.5  แสดง SWOT Analysis ปัจจยัรัฐบาล 

จุดแขง็ 
1.เป็นรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นกิจการของรัฐ 
 

จุดอ่อน 
1.แปรรูปมาเป็นบริษทั จาํกดั (มหาชน) แต่ยงัติด
ขอ้บงัคบัทางกฎหมายไม่สามารถระดมทุนใน
ตลาดทุนได ้
2.เปล่ียนแปลงบอร์ดบริหาร ตามรัฐบาลท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 
3.เปล่ียนแปลงผู ้บริหาร  ตามรัฐบาลท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง 
4.มีตาํแหน่งทางการตลาดท่ีไม่ชดัเจน 
5.มีขอ้จาํกดัในการทาํการตลาดจาก มติ ครม.ใน
การอนุมติัโครงการ TOT3G 

โอกาส 
1.การท่ี กสทช. ยงัไม่มีคณะกรรมการ กสท ทาํ
ใหไ้ม่สามารถประมูลคล่ืนความถ่ีได ้

อุปสรรค์ 
1.การเปิดประมูลคล่ืน 3G 2100MHz ของ 
กสทช. จะทาํให้มีคู่แข่งขนัเขา้มาในตลาดเพิ่ม
มากข้ึน 
2.ระบบการคงสิทธ์ิเลขหมาย (MNP) ทาํให้
ลูกคา้ยา้ยโครงข่ายไดง่้ายข้ึน 
3.การเปล่ียนแปลงทางการเมืองส่งผลกระทบต่อ
การอนุมติัโครงการขนาดใหญ่ของทีโอที 
4.การเขา้มาควบคุมคุณภาพของ กสทช. 
5.ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการชุมนุม
ทางการเมือง  
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ส่วนที ่6 TOWS Matrix 
ตารางที ่5.6  แสดงการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

ปัจจัยภายใน 
(IFAS) 

 
 
ปัจจยัภายนอก 
(EFAS) 

จุดแขง็ (Strengths (S)] 
S1 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ถือหุน้โดยกระทรวงการคลงั 
S2 มีโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมเป็นของตนเอง 
S3 มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ 
S4 มี Bandwidth และ Capacity พร้อมใหบ้ริการ 
S5 มีบริการที่เกี่ยวเนื่องกนัสามารถนาํมา Bundle กนัได ้

จุดอ่อน [Weakness (W)] 
W1 มีตน้ทุนเงินเดือนและสวสัดิการพนกังานสูง 
W2 โครงขา่ยยงัไม่มีความครอบคลุม 
W3 มีขั้นตอนการดาํเนินแบบรัฐที่ยุง่ยากซบัซอ้น 
W4 แผนการตลาดและการจดัจาํหน่ายไม่มีประสิทธิภาพ 
W5 การเปลี่ยนแปลงผูบ้ริหารตามการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองทาํใหก้ารดาํเนินงานขาดความต่อเนื่อง 

โอกาส [Opportunities (O)] 
O1 การประมูลคลื่นความถี่ที่ล่าชา้ของ กสทช. 
O2 ความตอ้งการของผูบ้ริโภคที่ตอ้งการ Mobile Internet 
O3 ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูง 
  

กลยุทธ์ SO 
1 บริหารจดัการความคลื่นความถี่และสินทรัพยใ์หเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด โดยการใหเ้ช่าคลื่นที่ไม่ไดใ้ชง้าน 
2 Bundle เขา้กบับริการอื่นๆ ของทีโอที เพื่อนาํเสนอจุดแขง็
ร่วมกนั เล่น IPTV, Cloud Storage 
3 ใชโ้ครงสร้างพื้นฐานร่วมกนัเพื่อลดการลงทุนซํ้ าซอ้น 

กลยุทธ์ WO 
1 บริหารค่าใชจ้่ายดา้นเงินเดือนและสวสัดิการใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
2 กลยทุธ์ Allianceเพือ่การทาโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ และ
การทาตลาดเชิงรุก เช่น Sport Marketing  
3 จดัตั้งบริษทัลูก เพื่อใหม้ีประสิทธิภาพและความคล่องตวั
ในการดาํเนินงาน  

อุปสรรค์ [Threats (T)] 
T1 ระเบียบการจดัซื้อของราชการที่ใชเ้วลานาน 
T2 ผลกระทบจากนํ้ าท่วมทาํใหต้ิดตั้งล่าชา้ 
T3 การเปิดประมูลคลื่น 2100MHz ทาํใหม้ีคู่แข่ง 
T4 ระบบการคงสิทธิ์เลขหมาย ทาํใหลู้กคา้ยา้ยโครงข่าย 
T5 ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการชุมนุม 

กลยุทธ์ ST 
1 หาพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมลงทุน ลดระยะเวลาการจดัซื้อจดั
จา้งดว้ยตนเอง เพื่อขยายและพฒันาโครงข่าย 
2 ใหบ้ริการ Infrastructure Sharing  
3 ปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการเสริมใหท้นัตามความ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและความตอ้งการของลูกคา้ 

กลยุทธ์ WT 
1 หาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อใหม้ีบริการเสริมที่หลากหลาย 
เช่น เพลงรอสาย ดูทีวีออนไลน ์ 
2 หาพนัธมิตรทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจดัจาํหน่าย 
3 ตั้งบริษทัลูก เพื่อเขา้ทาํการไประดมทุนในตลาดทุนได ้
ทดแทนการลงทุนดว้ยการกูเ้งินจากธนาคารพาณิชย ์



77 
 

บทที ่6 
 

ผลการวจัิย 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

 อุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการแข่งขนักนัสูง โดยเฉพาะใน
ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีและการส่ือสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยเฉพาะหลงัจากการเปิดประมูล
คล่ืนความถ่ี 2100MHz ของ กสทช. เพ่ือใหบ้ริการระบบ 3G และ TOT3G เป็นอีกหน่ึงผูใ้หบ้ริการท่ี
เขา้สู่ตลาดการส่ือสารโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โครงการสร้างโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียคุท่ี3 ระยะท่ี1 
ไดรั้บการอนุมติัจากคณะรัฐมนตรีและได้เร่ิมดาํเนินการ พฤษภาคม 2554 ซ่ึงมีมูลค่าการลงทุน 
15,999.50 ลา้นบาท ใชเ้งินกูโ้ดยกระทรวงการคลงั เป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินกู ้ดาํเนินการติดตั้งโครงข่าย
หลกัและสถานีฐานทัว่ประเทศจาํนวน 4,772 แห่ง กาํหนดแลว้เสร็จภายใน พฤษภาคม 2555 โดย   
ทีโอทีจะเป็นผูใ้ห้บริการโครงข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี (Mobile Network Provider) โดยเนน้การ
ใหบ้ริการแบบขายส่ง (Wholesale) เป็นหลกั ใหบ้ริการในระบบ 3.9G ความเร็วสูงสุดท่ี 42 Mbps .
ใหบ้ริการทัว่ประเทศดว้ยจาํนวนสถานีฐานรวมกบัโครงการระยะแรกแลว้จะมีสถานีฐานรวม 5,320 
สถานีฐาน  
 
 จากปัญหาความล่าชา้ในการขยายโครงข่ายการใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของ
ทีโอที ส่งผลให้ ทีโอที สูญเสียโอกาสในการสร้างรายไดจ้ากการให้บริการ Mobile Broadband 
กอปรกบัการเปิดใหบ้ริการ 3G ของผูรั้บใบอนุญาตใหบ้ริการ 3G บนคล่ืนความถ่ี 2100MHz จาก
การประมูลของ กสทช. ไดเ้ปิดการให้บริการอย่างเป็นทางการแลว้ ยิ่งทาํให้โอกาสในการสร้าง
รายได ้และศกัยภาพในการแข่งขนัของทีโอที จากการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ลดนอ้ยลง
ทุกขณะ เน่ืองจากการแข่งขนัในบริการ 3G ในปี 2557 จะรุนแรงมากขั้น จากเป้าหมายในการจดั
ใหบ้ริการ TOT3G จดัเป็นธุรกิจหลกัท่ีจะสร้างรายไดใ้หอ้งคก์ร ใหอ้ยูร่อดไดห้ลงัจากการส้ินสุดลง
ของรายไดจ้ากสัมปทานคล่ืน 900MHz จาก AIS แต่ในความเป็นจริง TOT3G กลบัเป็นตวัฉุดร้ัง
องค์กร ดว้ยเงินลงทุนจาํนวนมหาศาล และดอกเบ้ีย แต่ยงัไม่สามารถสร้างรายไดก้ลบัคืนมาให้
องคก์รไดต้ามท่ีคาดการณ์ไว ้
 



78 
 

 โดยในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้การวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีทีโอที จะนาํมาใชใ้นการเสริมสร้าง
ศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G โดยใชแ้นวคิดของ Michael E.Porter เป็น
แนวทาง ปัจจยัท่ีนาํมาศึกษาคือ เง่ือนไขปัจจยัการผลิต (Factor Condition) อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวโยง
สนบัสนุนกนั (Related and Supporting Industries) เง่ือนไขทางดา้นอุปสงค ์ (Demand Conditions) 
สภาวะการแข่งขนัและกลยทุธ์ทางธุรกิจ (Firm Strategy Structure and Rivalry) และรัฐบาล 
(Government) และศึกษาถึง จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ์ของแต่ละปัจจยั จากนั้นจึงนาํมา
จดัทาํเป็น TOWS Matrix 
 
 จากกรศึกษาพบวา่ ผลิตภณัฑ ์TOT3G ของบริษทัทีโอที จาํกดั (มหาชน)  มีศกัยภาพในการ
แข่งขนัในหลายๆ ปัจจยั และมีปัจจยัสนับสนุนท่ีก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัไดจ้าก
ธุรกิจท่ีเก่ียวโยงและสนบัสนุนกนัเป็นอย่างมาก แต่ก็ยงัมีจุดอ่อนจากนโยบายของรัฐบาล ความไม่
แน่นอนทางการเมือง และระบบราชการท่ีมีขั้นตอนท่ีมากมาย ยุ่งยาก และเป็นอุปสรรค์ต่อการ
ดาํเนินงานของทีโอที ผลสรุปจากการศึกษามีดงัน้ี 
 

การวเิคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขัน (Competitive Advantage) 
 
1. เง่ือนไขปัจจยัการผลติ (Factor Condition) 
  
 TOT3G มีทรัพยากรรองรับดา้นการให้บริการท่ีเพียบพร้อม สามารถรองรับการให้บริการ
ไดแ้ก่ 
 

1.1 เป็นองคก์รขนาดใหญ่ท่ีดาํเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 60 ปี มีสินทรัพยเ์ป็นจาํนวนมาก 

ช่วยใหล้ดเมด็เงินในการท่ีตอ้งลงทุนเพ่ิมใหม่ทั้งหมดไปไดเ้ป็นจาํนวนมาก 

1.2 มีสภาพคล่องทางการเงินสูง จากรายไดจ้ากการดาํเนินงานในแต่ละปีท่ีมีจาํนวนมาก 

1.3 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ท่ีแปรรูปเป็นบริษทั มหาชน ถือหุน้โดยกระทรวงการคลงั 

จึงมีความมัน่คงสูง 

1.4 มีโครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้นส่ิงก่อสร้างเอ้ือต่อการดาํเนินงาน อยูทุ่กพื้นท่ีทัว่ประเทศ 

เช่น อาคารชุมสาย เสาส่งสญัญาณ ระบบไฟฟ้าสาํรอง เป็นตน้ 
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1.5 มีระบบส่ือสัญญาณเป็นของตนเอง มีขนาดใหญ่ และมีความครอบคลุมพื้นท่ีทั่ว

ประเทศซ่ึงลดเงินลงทุน หรือค่าใชจ่้ายไดเ้ป็นอยา่งมาก 

1.6 มีคล่ืนท่ีอยู่ในความครอบครองหลายความถ่ี ท่ีสําคญัเช่น 470MHz, 900MHz, 

1900MHz, 2100MHz และ 2300MHz 

1.7 มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้และประสบการณ์ทางดา้นวิศวกรรมโทรคมนาคม และ

สาขาอ่ืนๆ เป็นจาํนวนมาก 

1.8 โครงข่าย TOT3G เป็นโครงข่ายท่ีใชเ้ทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซ่ึงมีความจุ (Capacity) 

รองรับลูกคา้ไดเ้ป็นจาํนวนมาก ไม่เกิดปัญหาคอขวด 

1.9 มีฐานลูกคา้ของ ทีโอที ทั้งระบบโทรศพัทพ้ื์นฐาน  ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและ

บริการอ่ืนๆ เป็นจาํนวนมาก 

 

2. อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วโยงสนับสนุนกนั (Related and Supporting Industries) 

 

2.1 มีระบบส่ือสัญญาณ ท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศพร้อมรองรับการขยายตวัของธุรกิจ ทั้ง

ระบบ Metro LAN, Fiber Optic, Internet Gateways 

2.2 มีเสาส่งสัญญาณท่ีเตรียมรับมอบจาก AIS ในอนาคตเม่ือหมดสัญญาสัมปทาน ทาํให้

มีเสาส่งสญัญาณท่ีพร้อมรองรับการขยายตวัในอนาคตโดยไม่ตอ้งลงทุนเพ่ิมกว่า 10,000 ตน้ 

2.3 มีระบบ Wi-Fi รองรับกว่า 100,000 จุดทัว่ประเทศ รอบการการทาํ (Wi-Fi Off Load) 

ในบริเวณท่ีตอ้งการความเร็วท่ีสุด หรือมีจาํนวนผูใ้ชห้นาแน่น เช่น หา้งสรรพสินคา้ 

2.4 มีระบบเดินสายใต้ดินโดยการร้อยท่อ โดยมีท่อเป็นของตนเองในหัวเมืองหลัก 

สามารถนาํมาใหเ้ช่า เพือ่เพิม่รายไดไ้ดอี้กทางหน่ึง 

2.5 มีธุรกิจอ่ืนๆ ของทีโอที ท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินงาน เช่น บริการ Internet Gateways

ระหว่างประเทศเป็นของตนเอง, บริการ Internet Service Provider, บริการระบบโทรศพัทท์างไกล

ระหว่างประเทศ, บริการ IPTV, บริการทางดา้น Multimedia อ่ืนๆ 
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3. เง่ือนไขทางด้านอุปสงค์ (Demand Conditions) 
 

3.1 ความตอ้งการใชง้านอินเตอร์เน็ตบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ในความเร็วสูงของผูบ้ริโภคท่ี

ใชง้านไดทุ้กท่ี ทุกเวลา 

3.2 การขยายตวัอยา่งกา้วกระโดดของธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ทั้งการมีเคร่ืองโทรศพัทรุ่์น

ใหม่ออกมากระตุน้ความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยคุณสมบติัท่ีรองรับความเร็วไดสู้งข้ึนเร่ือยๆ 

3.3 การใหบ้ริการระบบ 3G บนคล่ืน 2100 MHz เป็นรายแรกของประเทศ 

3.4 ผูใ้ห้บริการรายเดิม มีผูใ้ชบ้ริการท่ีเกินขีดความสามารถของคล่ืนท่ีรองรับได ้ทาํให้

คุณภาพลดลง ส่งผลใหลู้กคา้มองหาบริการท่ีดีกวา่ 

3.5 การขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยส่งผลต่อความตอ้งการระบบการส่ือสารท่ีทนัสมยั 

เช่น ธนาคารนาํระบบ 3G ไปใชก้บัตู ้ATM ในบริเวณท่ีระบบส่ือสารทางสายเขา้ไม่ถึง 

3.6 การเตรียมเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) ท่ีทาํให้

เกิดความตอ้งการเพ่ิมสูงข้ึน จากแรงงานต่างชาติท่ีเขา้มาทาํงานในไทย 

 
4. สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกจิ (Firm Strategy Structure and Rivalry) 
 

4.1 สามารถเปิดใหบ้ริการเชิงพาณิชยเ์ป็นรายแรกในประเทศไทย แสดงถึงความพร้อมท่ีมี

เหนือคู่แข่งรายอ่ืนในตลาด ทาํใหเ้ร่ิมประชาสมัพนัธ์ไดเ้ป็นรายแรก 

4.2 มี Bandwidth เหลือใหบ้ริการเป็นจาํนวนมาก 

4.3 มีความจุโครงข่าย (Capacity) เหลือใหบ้ริการเป็นจาํนวนมาก 

4.4 บริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกนัและสามารถนาํมาผกูการใหบ้ริการ (Bundle) กนัได ้ เช่น  

Wi-Fi, โทรศพัทพ้ื์นฐาน, IPTV, Multimedia  

4.5 การท่ีผูใ้ห้บริการรายเดิมในระบบ 2G ไม่มีคล่ืนให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงท่ี

เพียงพอกบัความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีความตอ้งการเพ่ิมมากข้ึน และตอ้งการความเร็วท่ีสูงข้ึน 

4.6 การประมูลคล่ืนความถ่ี 2100MHz ท่ีล่าช้า จากการเล่ือนการประมูลคล่ืนความถ่ี      

ทาํใหที้โอที สามารถดาํเนินการต่างๆ ไดก่้อนคู่แข่งขนั 
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5. รัฐบาล (Government) 
 
 การท่ีบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เป็นรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงเป็นกิจการของรัฐ ภายใตก้ารกาํกบั
ของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) และถือหุน้โดยกระทรวงการคลงั ทาํให้
ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการดาํเนินการต่างๆ  
 
 

สรุปปัจจยัท่ีก่อให้เกดิความได้เปรียบและเสียเปรียบเชิงแข่งขัน 
 

ตารางที ่6.1  สรุปปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบเชิงแข่งขนั 
ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความได้เปรียบเชิงแข่งขนั ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเสียเปรียบเชิงแข่งขัน 

1.เง่ือนไขปัจจยัการผลติ 
   - สินทรัพย ์
   - โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ระบบส่ือสญัญาณ 
   - คล่ืนความถ่ี 
   - ทรัพยากรบุคคล 
   - อุปกรณ์เทคโนโลย ี
   - ฐานลูกคา้เดิม 

1.เง่ือนไขปัจจยัการผลติ 
   - เงินเดือนและสวสัดิการ 
   - ระเบียบราชการ 
   - โครงข่ายไม่ครอบคลุม 
   - ขั้นตอนการอนุมติัลงทุน 

2.อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วโยงสนับสนุนกนั 
   - ระบบส่ือสญัญาณ 
   - เสาส่งสญัญาณจาก AIS 
   - ระบบ Wi-Fi 
   - ผลิตภณัฑอ่ื์นของทีโอที 

2.อุตสาหกรรมท่ีเกีย่วโยงสนับสนุนกนั 
   - การประสานงานภายในทีโอที 
   - วฒันธรรมองคก์ร 
   - บริการเสริมนอ้ย 
   - International Roaming 

3.เง่ือนไขทางด้านอุปสงค์ 
   - ความตอ้งการ Mobile Internet 
   - การขยายตวัของธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

3.เง่ือนไขทางด้านอุปสงค์ 
   - จุดจดัจาํหน่าย 
   - การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
   - พนัธมิตรทางการคา้ 
   - Promotion 
   - บริการเสริม 
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ตารางที ่6.1  (ต่อ) 
ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความได้เปรียบเชิงแข่งขนั ปัจจยัทีก่่อให้เกดิความเสียเปรียบเชิงแข่งขัน 

4.สภาวะการแข่งขนัและกลยุทธ์ทางธุรกจิ 
   - ใหบ้ริการรายแรก 
   - Bandwidth 
   - Capacity 
   - ผลิตภณัฑอ่ื์นของทีโอที 
   - Bandwidth ระบบ 2G ไม่พอ 
 

4.สภาวะการแข่งขันและกลยุทธ์ทางธุรกจิ 
   - ติดตั้งโครงข่ายล่าชา้ 
   - แผนการตลาด 
   - ตาํแหน่งทางการตลาด 
   - Mobile Number Portability 

5.รัฐบาล 
   -  
 

5.รัฐบาล 
   - ขอ้บงัคบัทางกฎหมายในการระดมทุน 
   - เปล่ียนแปลงบอร์ด 
   - เปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร 
   - ความไม่แน่นอนทางการเมือง 
 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
 

Factor Analysis 
 ในการศึกษาศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที 
จาํกดั (มหาชน) สามารถนาํปัจจยัท่ีไดเ้ปรียบและเสียเปรียบดา้นการแข่งขนัจากการวิเคราะห์ความ
ไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (Diamond Model) มาพิจารณา ปัจจยัภายใน (Internal Factor) คือ จุดแขง็ 
จุดอ่อน และ ปัจจยัภายนอก (External Factor) โอกาส อุปสรรค์ ของการดาํเนินธุรกิจ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยสามารสรุปในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 



83 
 

ปัจจยัภายใน (Internal Factor) 
 
ตารางที ่6.2  แสดงปัจจยัภายใน (Internal Factor) 

จุดแขง็ จุดอ่อน 
S1 เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่ีถือหุ้นโดยกระทรวง 

การคลงั 
S2 มีโครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมเป็นของ

ตนเอง 
S3 มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ 
S4 มี Bandwidth และ Capacity พร้อมใหบ้ริการ 
S5 มีบริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนัสามารถนาํมา Bundle กนั

ได ้   

W1 มีตน้ทุนเงินเดือนและสวสัดิการพนกังานสูง 
W2 โครงข่ายยงัไม่มีความครอบคลุม 
W3 มีขั้นตอนการดาํเนินแบบรัฐท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
W4 แผนการตลาดและการจดัจาํหน่ายไม่มี

ประสิทธิภาพ 
W5 การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารตามการเปล่ียนแปลงทาง

การเมืองทาํใหก้ารดาํเนินงานขาดความต่อเน่ือง 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
ปัจจยัภายนอก (External Factor) 
 
ตารางที ่6.3  แสดงปัจจยัภายนอก (External Factor) 

โอกาส อุปสรรค์ 
O1 การประมูลคล่ืนความถ่ีท่ีล่าชา้ของ กสทช. 
O2 ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการ Mobile 

Internet 
O3 ใชเ้ทคโนโลยใีหม่ล่าสุดท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

 

T1 ระเบียบการจดัซ้ือของราชการท่ีใชเ้วลานาน 
T2 ผลกระทบจากนํ้าท่วมทาํใหติ้ดตั้งล่าชา้ 
T3 การเปิดประมูลคล่ืน 2100MHz ทาํใหมี้คู่แข่ง 
T4 ระบบการคงสิทธ์ิเลขหมาย ทาํใหลู้กคา้ยา้ย
โครงขา่ย 
T5 ความไม่แน่นอนทางการเมืองและการชุมนุม 

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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TOWS Matrix 
 จากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ซ่ึงไดพิ้จารณาถึงจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ์
สามารถนาํมาจดัทาํกลยุทธ์ทางเลือกเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) โดยนาํมาทาํการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือใชใ้น
การกาํหนดกลยทุธ์เพือ่พฒันาศกัยภาพในการแข่งขนั 
 
ตารางที ่6.4  แสดงกลยทุธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

กลยุทธ์ SO กลยุทธ์ WO 
1 บริหารจดัการความคล่ืนความถ่ีและสินทรัพยใ์หเ้กิด
ประโยชนสู์งสุด โดยการใหเ้ช่าคล่ืนท่ีไม่ไดใ้ชง้าน 
2 Bundle เขา้กบับริการอ่ืนๆ ของทีโอที เพื่อนาํเสนอจุด
แขง็ร่วมกนั เล่น IPTV, Cloud Storage 
3 ใชโ้ครงสร้างพื้นฐานร่วมกนัเพ่ือลดการลงทุนซํ้ าซอ้น 

1 บริหารค่าใชจ่้ายดา้นเงินเดือนและสวสัดิการใหมี้
ประสิทธิภาพ 
2 กลยทุธ์ Allianceเพือ่การทาโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ 
และการทาตลาดเชิงรุก เช่น Sport Marketing 
3 จดัตั้งบริษทัลูก เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและความ
คล่องตวัในการดาํเนินงาน 

กลยุทธ์ ST กลยุทธ์ WT 
1 หาพนัธมิตรทางธุรกิจร่วมลงทุน ลดระยะเวลาการ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยตนเอง เพื่อขยายและพฒันาโครงข่าย 
2 ใหบ้ริการ Infrastructure Sharing 
3 ปรับปรุงรูปแบบการใหบ้ริการเสริมใหท้นัตามความ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลย ีและความตอ้งการของ
ลูกคา้ 

1 หาพนัธมิตรทางธุรกิจเพื่อใหมี้บริการเสริมท่ี
หลากหลาย เช่น เพลงรอสาย ดูทีวีออนไลน์ 
2 หาพนัธมิตรทางการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการจดั
จาํหน่าย 
3 ตั้งบริษทัลูก เพ่ือเขา้ทาํการไประดมทุนในตลาดทุน
ได ้ทดแทนการลงทุนดว้ยการกูเ้งินจากธนาคาร
พาณิชย ์

ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ขอ้มูล 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) มีศกัยภาพในการแข่งขนัใน
ธุรกิจโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ซ่ึงสามารถแข่งขบักบัคู่แข่งได ้เน่ืองจากบริษทั ทีโอที จาํกดั 
(มหาชน) มีปัจจยัการผลิตในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากมาย และเป็นท่ีน่าสนใจของผูใ้ชบ้ริการ 
ทั้งยงัมีปัจจยัสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจอย่างครบครันสามารถนาํมาต่อยอดได ้แต่อย่างไรก็ตาม
จาํนวนผูใ้ชบ้ริการท่ีลดลง อาจเน่ืองมาจากความไม่ครอบคลุมของสัญญาณในเขตภูมิภาค บริการ
เสริมท่ีมีนอ้ย และระบบการทาํการตลาด ประชาสัมพนัธ์ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอกลยุทธ์
สาํหรับการดาํเนินนโยบายทางธุรกิจเพ่ือใหส้ามารถแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื ดงัน้ี 
 

1. จดัตั้งบริษทัลูกข้ึนมาดาํเนินการ 
1.1 บริษทัลูกดา้นการขยายโครงข่าย โดยทีโอที ถือหุ้นใหญ่ และเขา้ไประดมทุนใน

ตลาดหลักทรัพย  ์ดาํเนินการด้านการลงทุนขยายโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีและบริการเสริม 
จากนั้นจึงนาํโครงข่ายท่ีไดล้งทุนดาํเนินการติดตั้งแลว้ ให้ทีโอที เช่าใชใ้นการให้บริการ จะช่วยให้
ลดขั้นตอนในการขออนุมติัการลงทุนจาก สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระทรวงการคลงั และคณะรัฐมนตรี ลงได ้ทั้งยงัช่วยให้
ประหยดัเงินจากอตัราดอกเบ้ียเงินกูใ้นแบบเดิมท่ีเคยดาํเนินการลงได ้

 
1.2 บริษทัลูกดา้นการตลาด โดยทีโอที ถือหุ้นใหญ่ และเขา้ไประดมทุนในตลาด

หลกัทรัพย ์เพ่ือดาํเนินการลงทุนดา้นการประชาสัมพนัธ์และการทาํการตลาดอยา่งมืออาชีพ ทาํให้
ลดขั้นตอนในการขออนุมติัการทาํการตลาด และมีโปรโมชัน่ใหบ้ริการท่ีหลากหลาย เหมาะสมกบั
สภาพการแข่งขนัในตลาด และแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในตลาด 

 
2. Bundle ผลิตภณัฑข์องทีโอทีเขา้ดว้ยกนั 

การท่ี Bundle ผลิตภณัฑท่ี์มีหลากหลายของทีโอทีเขา้ดว้ยกนั จะใหมี้ฐานลูกคา้เพ่ิมข้ึน 
จากฐานลูกคา้เดิมของแต่ละผลิตภณัฑ ์และลูกคา้ใหม่ให้ความสนใจในโปรโมชัน่ของผลิตภณัฑ์
และเขา้มาเป็นลูกคา้เพิ่มมากข้ึนกว่าการขายแยกผลิตภณัฑ ์ซ่ึงหลงัการ Bundle แลว้รายรับอาจจะ
ลดลงกว่าการขายแยก แต่จะขายไดม้ากข้ึน เม่ือขายไดม้ากข้ึน รายรับรวม (Marginal Revenue) 
เพ่ิมข้ึน กจ็ะทาํใหก้าํไรรวม (Total Revenue) ของทีโอทีเพ่ิมข้ึนดว้ยเช่นกนั เช่น  
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2.1 TOT3G + Wi-Fi 
2.2 TOT3G + Wi-Fi + IPTV 
2.3 TOT3G + Wi-Fi + Cloud Storage  
2.4 TOT3G + ADSL 
2.5 TOT3G + FTTx 
2.6 TOT3G + ADSL, FTTx + Wi-Fi 
2.7 TOT3G + Cloud Storage 
2.8 TOT3G + Game Online 
2.9 TOT3G + Fixed Line 
 

3. หาพนัธมิตรทางธุรกิจ 
3.1 พนัธมิตรดา้นบริการเสริม เพื่อเป็นการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการให้ทนัตาม

ความนิยมและความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเนน้การใชง้านแบบ Non – Voice ท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบนั 
เช่น บริการเพลงรอสาย บริการเพลงเรียกเขา้ บริการ Movie Online เป็นตน้ 

 
3.2 พนัธมิตรดา้นบริการ International Roaming เพ่ือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการ

ใหบ้ริการใหลู้กคา้สามารถนาํโทรศพัทเ์ลขหมายเดิม ไปใชง้านทั้งการโทรออก การรับสาย และการ
ใชง้าน Internet ขณะเดินทางไปต่างประเทศได ้

 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

4.1 บริหารค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพ เช่น การลดจาํนวนพนกังานทีโอทีในระดบั
ปฏิบติัการดา้นช่าง ซ่ึงนอกจากจะมีค่าใชจ่้ายดา้นเงินเดือนท่ีสูงแลว้ยงัค่าใชจ่้ายดา้นสวสัดิการท่ีสูง 
โดยหนัไปใชพ้นกังานช่างผา่นระบบ Outsourcing แทน ซ่ึงจะมีตน้ทุนท่ีตํ่ากว่า คงเหลือพนกังานไว้
เพียงระดบับริหาร 

 
4.2 บริหารจดัการสินทรัพยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด ทั้งสินทรัพยท่ี์เป็นเสาโทรคมนาคม 

คล่ืนความถ่ีท่ีไม่ไดใ้ชง้าน ระบบส่ือสัญญาณ Fiber Optic, Microwave อุปกรณ์ชุมสาย โดยใหผู้ใ้ห ้
บริการรายอ่ืนร่วมเช่าใชเ้พ่ือใหเ้กิดการใชง้านโครงข่ายร่วม (Infrastructure Sharing) ทาํใหมี้รายได้
เพ่ิมข้ึนอีกดว้ย 
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  ได้ทําการศึกษา เ ก่ี ยวกับศักยภาพในการแ ข่งขัน ธุร กิจ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพียงผลิตภณัฑเ์ดียว เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ใหอ้งคก์รทั้งองคก์ร คือ บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) เพ่ิมศกัยภาพเก่ียวกบัผลิตภณัฑอ่ื์น
เพ่ือการข้ึนเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไดจึ้งควรศึกษาผลิตภณัฑห์ลกัอ่ืนๆ 
ดว้ย 

 
2. จากการศึกษาคร้ังน้ีพบปัจจยัหลายอยา่ง ท่ีไดส่้งผลกระทบทาํให้เกิดขอ้เสียเปรียบใน

การแข่งขนัในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม เพ่ือให้สามารถขจัดข้อเสียเปรียบให้หมดไป ควร
ทาํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดขอ้เสียเปรียบเหล่าน้ีใหช้ดัเจน 
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