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การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ 003” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด  การ
ด าเนินการสื่อสารการตลาดและปัจจัยที่ผลกระทบต่อการด าเนินการสื่อสารการตลาดของผู้
ให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 

การศึกษาครั้ งนี้  ผู้ ศึกษาใช้ รูปแบบการวิจัยเชิ งคุณภาพ  (Qualitative 
Research) โดยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับ
ผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบายทางการสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่จากบริษัทท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่และต าราวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับตลาดรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ และข้อมูลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เผยแพร่เกี่ยวกับรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 โดยมีระยะเวลาในการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557 

ผลการศึกษาพบว่า รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 เป็นรหัสโทรทางไกล
ระหว่างประเทศใหม่ที่เปิดให้บริการในขณะที่ช่วงเวลาดังกล่าวมีรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศอ่ืนๆ อยู่แล้วในตลาดและเป็นที่รู้จักของผู้ใช้บริการ การจะด าเนินการสื่อสาร
การตลาดให้รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 เป็นที่รู้จักและมีส่วนแบ่งทางการตลาด
เป็นอันดับหนึ่งนั้น ผู้บริหารและผู้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดจึงได้ก าหนด
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วย กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และกล
ยุทธ์การให้ความส าคัญ ซึ่งทั้งสองกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์การแข่งขันระดับหน่วยธุรกิจ กล่าวคือ 
กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง โดยการสร้างสิ่งใหม่ให้กับตลาดรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศในภาพรวม คือ การสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ ของรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ
ระดับทั่วไป ให้ครอบคลุมทั้งการใช้งานในเชิงธุรกิจและเรื่องส่วนตัว และสื่อสารเพ่ือก าหนด
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รูปแบบใหม่ของการใช้งานรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ  ยกตัวอย่างเช่น แต่เดิม
ผู้ใช้บริการมักจะพูดคุยกันในระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากมีอัตราค่าบริการสูง แต่รหัสโทร
ทางไกลระหว่างประเทศ 003 ได้ท าการสื่อสารเพ่ือน าเสนอรูปแบบการใช้งานรหัสโทร
ทางไกลระหว่างประเทศแบบใหม่ในเรื่องความคุ้มค่า พร้อมทั้งมีรายการส่งเสริมการขายที่
ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง คือยิ่งโทรนานยิ่งประหยัด การสื่อสารดังกล่าว
จึงเป็นการสร้างความแตกต่างในการใช้งานให้ผู้ใช้บริการทราบและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
งานของผู้ใช้บริการ อีกกลยุทธ์หนึ่งคือ กลยุทธ์การให้ความส าคัญ จากการศึกษาพบว่า
กลุ่มเป้าหมายที่ผู้ให้บริการให้ความส าคัญ คือ ชาวต่างประเทศที่เข้ามาท างานและพักอาศัย
ในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ให้บริการเล็งเห็นศักยภาพในการใช้งานของ
คนกลุ่มนี้จึงด าเนินการสื่อสารการตลาดแบบเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นการก าหนดสาร การ
เลือกช่องทาง และรายการส่งเสริมการขายที่มีขึ้นเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มนี้  

การศึกษาพบว่า นอกจากเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแล้ว องค์ประกอบ
ในด้านอัตราค่าบริการก็เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในตลาด ผู้ใช้บริการที่เลือกใช้รหัสโทรทางไกล
ระหว่างประเทศระดับทั่วไปต่างก็ต้องการที่จะใช้บริการในอัตราค่าบริการที่ไม่สูง  ดังนั้น การ
สื่อสารเรื่องอัตราค่าบริการที่ลดลงตลอดระยะเวลาช่วงแรกและช่วงที่สองของการด าเนินการ
สื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการรหัส 003 จึงเป็นส่วนที่ช่วยผลักดันให้การด าเนินการสื่อสาร
การตลาดประสบความส าเร็จ เพราะสื่อสารโดยให้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ การด าเนินการสื่อสารการตลาดที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ท าให้
การสื่อสารการตลาดประสบผลส าเร็จ เพราะไม่เพียงแต่รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
003 เท่านั้น แต่ขณะเดียวกันคู่แข่งในตลาดอย่างรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 009 ที่
ด าเนินการสื่อสารการตลาดโดยสื่อสารเรื่องอัตราค่าบริการที่ปรับลดลงเช่นเดียวกันก็ส่งผลให้
ส่วนแบ่งทางการตลาดของคู่แข่งเพ่ิมสูงขึ้น ผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 
จึงต้องน ากลุยทธ์การสื่อสารการตลาดอย่าง การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเข้ามาช่วย เพ่ือ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้  
 

บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในโลกยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้ก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของมนุษย์
อย่างมาก การพัฒนาของเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ส่งผลให้วิถีชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไม่หยุดยั้ง หนึ่งในนั้นคือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารเป็น
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พ้ืนฐานส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกคน ท าให้มนุษย์รู้จักที่จะเรียนรู้ แลกเปลี่ยนหรือ
ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสื่อสารเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ แต่เดิมการสื่อสาร
ของมนุษย์อาจจ ากัดอยู่ที่การสื่อสารระหว่างบุคคลแบบซึ่งหน้า ก่อนที่เทคโนโลยีในแต่ละยุค
จะช่วยพัฒนารูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ให้สามารถไปได้ไกลขึ้น จากระดับบุคคล กลุ่มคน 
หมู่บ้าน เมือง ประเทศ ระหว่างประเทศ ไปจนถึงการติดต่อสื่อสารกันข้ามทวีป จนกระทั่ง
เชื่อมโยงกันทั่วโลกได้ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่เกิดขึ้นบนโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นจดหมาย  
โทรเลข โทรศัพท์ ไปจนถึงการติดต่อสื่อสารทางไกลด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  มีการส่ง
ข้อความ จดหมายหรือภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งล้วนท าให้วิถีชีวิตและรูปแบบ
การติดต่อสื่อสารของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป 

การสื่อสารทางไกลระหว่างประเทศนั้นเป็นเรื่องส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่ง ทั้งในเชิงการเมือง สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซ่ึง
ในเชิงเศรษฐกิจนั้น การสื่อสารทางไกลระหว่างประเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้ที่ท าธุรกิจหรือ
การค้าระหว่างประเทศ เป็นกลไกลที่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจหรือการค้าด าเนินต่อไป  และ
ในขณะที่ธุรกิจหรือการค้าระหว่างประเทศต้องใช้การสื่อสารทางไกลระหว่างประเทศเป็น
กลไกขับเคลื่อนนั้น เชิงสถาบันครอบครัวหรือปัจเจกบุคคลก็ส าคัญไม่ยิ่งหย่อน การสื่อสาร
ทางไกลระหว่างประเทศจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนและส่งต่อความรู้สึกระหว่าง
เพ่ือน คนรักหรือครอบครัวได้ และด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาไปในแต่ละยุคสมัย ก็
ช่วยให้การสื่อสารทางไกลระหว่างประเทศนั้นกลายเป็นเรื่องง่าย สะดวกและใกล้ตัวขึ้นนั่นเอง 

แม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารจะพัฒนาไปเพียงใด รูปแบบการติดต่อสื่อสารในแต่
ละรูปแบบก็มีเอกลักษณ์ จุดเด่น จุดด้อย ที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าการสื่อสารระหว่าง
ประเทศจะสามารถท าได้หลายวิธี อาทิ การส่งข้อความ การส่งจดหมายหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งต่อภาพและเสียงผ่านทางอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ แต่การสื่อสารใน
รูปแบบที่แตกต่างกันก็ส่งผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปในแง่มุมของเวลาและความรู้สึก  
เทคโนโลยีการสื่อสารแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว บางครั้งก็ไม่อาจทดแทนได้ เห็นได้
จากสื่ออย่างจดหมายหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อาจพัฒนาในเรื่องการสื่อสารที่สามารถส่ง
ต่อได้ทั้งภาพและเสียง แต่ก็อาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของความรู้สึกและมิติของเวลาที่ผู้รับสารไม่
สามารถรับสารหรือสื่อสารกลับได้ในทันที ขณะที่การโทรทางไกลระหว่างประเทศนั้น ช่วยให้
การสื่อสารเกิดขึ้นได้ทันทีที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าถึงระบบโทรศัพท์ ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
ยังสามารถส่งผ่านอารมณ์และความรู้สึกถึงกันได้อย่างชัดเจน ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกนั้นก็เป็นสิ่ง
ส าคัญอย่างยิ่งในการติดต่อทั้งธุรกิจและเรื่องส่วนตัว ยิ่งในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไป
มาก ท าให้คุณภาพสัญญาณเสียงการโทรทางไกลระหว่างประเทศมีความคมชัดยิ่งขึ้น  
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ประกอบกับอัตราค่าบริการที่ถูกลงและถูกลงไปอีกหากผู้ที่โทรทางไกลระหว่างประเทศใช้
บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ ท าให้การโทรทางไกลระหว่างประเทศนั้นยังคงเป็นที่
นิยมและมียอดผู้ใช้เติบโตขึ้นถึงแม้ว่าเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันจะเอ้ืออ านวยให้เรา
สามารถสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็ตาม 

ส าหรับตลาดบริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศประกอบไปด้วยบริการ
โทรระหว่างประเทศระบบต่อตรง (International Direct Dialing: IDD) ระบบเสียงผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  หรือ VoIP (Voice over Internet Protocol) และบัตรโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ (Calling Card) ซึ่งจากผลส ารวจพบว่า ปีพ.ศ. 2555 ภาพรวมของบริการ
โทรศัพท์ระหว่างประเทศมีมูลค่า 17,793 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีพ.ศ. 2554 ร้อยละ 7.1 
ส่วนในปีพ.ศ. 2556 มูลค่าตลาดเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยคิดเป็นมูลค่า 18,130 ล้านบาท มีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 1.9 ซึ่งฝ่ายวิจัยนโยบาย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2557 ก็จะมีอัตราการเติบโตเท่ากัน ภาพรวม
ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการโทรทางไกลระหว่างประเทศระบบต่อตรงมากที่สุด (ส านักงาน 
กสทช. 2557, น. 28) 

ทั้งนี้อัตราการเติบโตของตลาดบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศนั้นมีอัตรา
คงที่ สืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันที่คนทั่วไปสามารถ
เข้าถึงได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับความสามารถหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่ง
สัญญาณภาพและเสียง ผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี
อัตราค่าบริการที่ถูกกว่า แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดบางประการ เช่น ผู้ติดต่อทั้งต้นทางและปลายทาง
จะต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอยู่พร้อมกัน มีแอปพลิเคชั่นเดียวกัน และอยู่ในพ้ืนที่ให้บริการ
อินเทอร์เน็ต ดังนั้น การใช้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศจึงยังมีความจ าเป็นอยู่  ใน
กรณีท่ีต้องติดต่อแบบเร่งด่วนหรือติดต่อกับปลายทางได้โดยไม่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดดังกล่าว 

ส าหรับตลาดบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศในไตรมาสที่ 3 ปีพ.ศ. 2556 
หรือก่อนที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เนตเวิอร์ค จ ากัดจะเปิดให้บริการรหัสโทรทางไกล
ระหว่างประเทศหมายเลข 003 นั้น มีผู้ให้บริการหลักอยู่ในตลาดแล้วทั้งสิ้น 6 รายได้แก่ 

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT) ให้บริการรหัส 001, 100, 
009 และ 00900 

2. บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด (AIN) ให้บริการผ่านรหัส 005 และ 00500 
ทั้งนี้บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกับบริษัท แอด
วานซ์ ไวร์เลส เนตเวิอร์ค จ ากัดผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
003  
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3. บริษัท ดีแทค เนทเวิร์ค จ ากัด (dtac Network) ให้บริการผ่านรหัส 004 
4. บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (TIC) ให้บริการผ่านรหัส 

006 และ 00600 
5. บริษัท ทีโอท ีจ ากัด (มหาชน) (TOT) ให้บริการผ่านรหัส 007 และ 008 
6. บริษัท ทริปเปิลที โกลบอลเน็ท จ ากัด ให้บริการผ่านเลขหมาย 002 

จากข้อมูลสิ้นปีพ .ศ . 2555 จากการจัดเก็บข้อมูลของบริษัท  Frost และ 
Sullivan พบว่าส่วนแบ่งในตลาดรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศเรียงล าดับบริษัทผู้
ให้บริการที่มีส่วนแบ่งจากมากไปน้อย ดังนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือ 
CAT (ร้อยละ 34.3) บริษัท เอไอเอ็น โกลบอลคอม จ ากัด (ร้อยละ 21.3) บริษัท ดีแทค เนท
เวิร์ค จ ากัด (ร้อยละ 18.4) บริษัท ทร ูอินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด (ร้อยละ 7.1) 
บริษัท ทีโอที จ ากัด (ร้อยละ 7.4) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 11.5) (ส่วนงานพัฒนากฎกติการการ
ส่ ง เสริมการแข่ งขัน  ส านักงาน  กสทช . 2556, น . 13) ส่วนหนึ่ งที่ท า ให้บริษัท  กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูง เนื่องจากมีการสื่อสารรหัสโทร
ทางไกลระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในเชิงเทคนิคแล้ว บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) มีข้อได้เปรียบเรื่องเคเบิลใต้น้ า มีสายตรงเชื่อมต่อไปยังประเทศต่างๆ กว่า 
200 ประเทศทั่วโลกได้โดยที่ไม่ต้องผ่านศูนย์กลาง  (Hub) ท าให้คุณภาพการสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ สัญญาณไม่ติดขัด และราคาไม่สูงจนเกินไปเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับผู้
บริการรายอื่น 

ส าหรับสภาพการแข่งขันของตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ สามารถพิจารณา
ได้จากการศึกษาดัชนี HHI ซึ่งจากข้อมูลสิ้นปีพ.ศ. 2555 พบว่าค่าดัชนี HHI ตลาดโทรศัพท์
ระหว่างประเทศลดลงทุกปี โดยปีพ.ศ. 2555 ลดลงอยู่ที่ 2,206 ในขณะที่ปีพ.ศ. 2554 ดัชนี 
HHI มีค่า 2,979 ซึ่งดัชนี HHI นับตั้งแต่ข้อมูลปีพ.ศ. 2552 มีค่าดัชนี HHI มากกว่า 1,800 
หมายความว่าตลาดมีการกระจุกตัวสูงและมีการแข่งขันต่ า  แต่จากดัชนี HHI ที่มีค่าต่ าลง
เรื่อยๆ แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันของตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศก าลังเริ่มสูงขึ้น  เท่ากับ
ว่าการออกรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 เป็นการออกรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศรหัสใหม่ในช่วงเวลาที่การแข่งขันในตลาดก าลังสูงขึ้นนั่นเอง1  

                                           
1 ดัชนี Herfindhal-Hirschman Index หรือ HHI เป็นการวัดค่าดัชนีเพื่อหาระดับการกระจุกตัว
ของตลาด โดยน าตัวเลขที่แสดงอัตราส่วนร้อยละของส่วนแบ่งตลาดของผู้ได้รับใบอนุญาตแต่ละ
รายมายกก าลังสองแล้วบวกกัน ยึดจากหลักข้อ 7 ของประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดในกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2552 
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 แม้ว่าจะมีรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศในตลาดหลายเลขหมาย แต่ผู้ให้บริการเอง
ต่างก็มีความสม่ าเสมอในการด าเนินการสื่อสารการตลาดของรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศที่ตนให้บริการแตกต่างกันออกไป รวมถึงงบประมาณและสื่อที่ใช้ในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ของรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศก็แตกต่างกัน ซึ่งในขณะนั้น ผู้ให้บริการ
รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดและด าเนินการสื่อสาร
การตลาดมากที่สุด ได้แก่ รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 009 

การที่บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด2 ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
เดียวกันกับบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  และบริษัท เอไอเอ็น โกลบอล
คอม จ ากัด ได้รับอนุญาตให้เปิดให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศหมายเลขใหม่  
003 ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากในขณะนั้น กลุ่มเป้าหมายต่างก็จดจ าได้แต่รหัส
โทรทางไกลระหว่างประเทศ 009 แล้วทั้งนั้น อีกทั้งยังประสบข้อจ ากัดในเรื่องที่ผู้ที่จะ
สามารถใช้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 ได้นั้น ต้องเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
หมายเลขของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด3 ขณะเดียวกันคู่แข่งหลักในตลาดอย่างรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ 009 มีจุดเด่นอยู่ที่ราคาไม่ต่างจากผู้ให้บริการรายอ่ืนในตลาด มีคุณภาพเสียงคมชัด
ได้มาตรฐาน มีประเทศปลายทางรองรับเป็นจ านวนมาก และที่ส าคัญที่สุดคือ ไม่ว่าจะใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบใด ก็สามารถกดรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 009 ได้ ประกอบ
กับการท าการสื่อสารการตลาดเป็นจ านวนมากและต่อเนื่อง ท าให้รหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ 009 เป็นอันดับหนึ่งในตลาดรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศในประเทศไทยมานาน 

ถึงแม้จะมีข้อจ ากัดเรื่องเลขหมายที่สามารถรับบริการได้ แต่บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ก็ยังเป็นผู้
ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมท่ีมีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทย จากข้อมูลสิ้นไตรมาสที่ 3 
ปีพ.ศ. 2556 ระบุว่ามีผู้ ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่  90,967,628 ราย (หมายเลข) เป็น
ผู้ใช้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) มาก

                                           
2 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั ก่อตั้งวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 เป็นบริษัทใน
เครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส (AIS) และถือหุ้นโดยเอไอ
เอสร้อยละ 99.99 เป็นผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมโดยให้บริหารภายใต้ใบอนุญาตจาก
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
3 บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ต่อไปจะเรียกว่า ผู้ให้บริการ หรือ เอไอเอส 
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ที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 35.2 และผู้ใช้บริการของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด อีก
ร้อยละ 6.4 ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วก็จะมีส่วนแบ่งสูงที่สุดในตลาด ซึ่งหมายความถึงจ านวนผู้ที่
สามารถใช้งานรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศของบริษัท  แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัดมีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้นเอไอเอสสามารถน าจุดแข็งตรงนี้มาใช้ประโยชน์ในการท า
การออกบริหารรหัสโทรทางไกลต่างประเทศรหัสใหม่อย่าง 003 กล่าวคือเอไอเอส มีฐาน
ผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่มากที่สุดในประเทศไทย เท่ากับว่าผู้ที่สามารถกดรหัส 
003 ได้มีจ านวนมากเช่นกัน และการมีฐานผู้ใช้บริการเลขหมายอยู่แล้ว ก็ย่อมท าให้เอไอ
เอสสามารถติดต่อสื่อสารหรือด าเนินการสื่อสารการตลาดกับฐานผู้ใช้บริการในปัจจุบันได้ง่าย
กว่าผู้ให้บริการรายอื่น 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศ 003 

2. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ 003 

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการ
รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
การศึกษา เรื่อง “กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกล

ระหว่างประเทศ 003” ผู้ศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารและผู้ก าหนด
นโยบายทางการสื่อสารการตลาด และเจ้าหน้าที่จากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร
การตลาด รวมถึงการเก็บข้อมูลจากเอกสารเผยแพร่ (Document Study) อาทิ รายงาน
ประจ าปี ต าราวิชาการที่เกี่ยวข้อง และสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่เผยแพร่แล้วของ
รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 แล้วจึงน าข้อมูลมาสรุปและวิเคราะห์ตามแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

จากการศึกษาข้อมูลจากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ย้อนหลังสองปีก่อนวันที่  บริษัท  แอด
วานซ์  ไวร์เลส  เนทเวอร์ค  จ ากัด  ออกรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 สู่ตลาดนั้น 
พบว่ามีผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศอยู่สองประเภท ได้แก่ ผู้ให้บริการรหัส
โทรทางไกลระหว่างประเทศที่ด าเนินการสื่อสารการตลาดอย่างสม่ าเสมอ และผู้ให้บริการที่
ไม่ได้ด าเนินการสื่อสารการตลาดหรือด าเนินการสื่อสารการตลาดน้อยมาก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 001 ให้บริการโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) มีอัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศเริ่มต้นที่นาทีละ 9 บาท 
สามารถโทรไปได้ทั่วโลก สื่อที่ออกมามีรูปแบบและข้อความส าคัญที่พูดในเรื่อง
ของการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศในเชิงธุรกิจ ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทุกเครือข่ายสามารถกดรหัสนี้ได้ 

2. รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 004 ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค เนทเวิร์ค 
จ ากัด มีอัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศเริ่มต้นที่นาทีละ 3 บาท ผู้ที่จะใช้
บริการต้องเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขของ dtac หรือบริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน)  

3. รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 005 ให้บริการโดย บริษัท เอไอเอ็น โกลบอล
คอม จ ากัด มีอัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศเริ่มต้นที่นาทีละ 9 บาท 
เช่นเดียวกับรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 001 และ 007 สามารถโทรไปได้
กว่า 240 ประเทศทั่วโลก เน้นการสื่อสารในแง่ของคุณภาพเป็นหลัก ผู้ที่จะใช้
บริการต้องเป็นผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขของ AIS หรือบริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด และ AWN หรือบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด 

4. รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 00500 ให้บริการโดย บริษัท เอไอเอ็น โก
ลบอลคอม จ ากัด มีอัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศที่ถูกกว่ารหัสโทร
ทางไกลระหว่างประเทศ 005 โดยเริ่มต้นที่ 3 บาทต่อนาที สามารถโทรออกไป
ได้กว่า 230 ประเทศทั่วโลก เน้นการใช้งานการโทรทางไกลระหว่างประเทศใน
ราคาประหยัด มีข้อด้อยตรงที่รหัสค่อนข้างยาว อาจท าให้ผู้บริโภคจ าไม่ได้หรือ
สับสน ส าหรับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขของเอไอเอส หรือบริษัท แอด
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วานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และ AWN หรือบริษัท แอดวานซ์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 

5. รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 006 ให้บริการโดย บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่น
แนล คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด มีอัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศที่ถูกที่สุด อยู่
ที่ 2.75 บาทต่อนาที เนื่องจากมีรายการส่งเสริมการขาย โทรไปยังประเทศใน
กลุ่ มประชาคมเศรษฐกิจ เอเซียน  (AEC) ผู้ที่ จะใช้บริการต้องเป็นผู้ ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลขของบริษัท ทรูมูฟ จ ากัดหรือบริษัทในกลุ่ม 

6. รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 007  ให่้บริการโดย บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) มีอัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศเริ่มต้นนาทีละ 9 บาท สามารถ
โทรออกไปได้ 213 ประเทศทั่วโลก เน้นเจาะกลุ่มการโทรเพ่ือด าเนินธุรกิจหรือ
การค้า 

7. รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ  008 ให่้บริการโดย บริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) มีอัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศเริ่มต้นนาทีละ 3 บาท สามารถ
โทรออกไปได้ 153 ประเทศทั่วโลก เน้นในเรื่องของการคุยกับคนในครอบครัว
หรือคนสนิท 

8. รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 009 ให้บริการโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) มีอัตราค่าโทรทางไกลระหว่างประเทศเริ่มต้นนาที  3 บาท 
สามารถโทรออกไปได้ 232 ประเทศทั้้วโลก เป็นหมายเลขที่มียอดผู้ใช้สูงสุดใน
ตลาด มีการท าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ดาราในสื่อ
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ ท าให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และ
จดจ าได้เป็นอย่างด ี
ในช่วงเวลาดังกล่าว เอไอเอสผู้ให้บริการรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 005 

และ 00500 พบว่า ตลาดรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ  ยังมีการเติบโตอยู่  และ
กลุ่มเป้าหมายเองก็มีการเพ่ิมจ านวนมากขึ้น แต่เนื่องจากรหัส 00500 มีจุดอ่อนเรื่องความ
ยาวของรหัสท าให้ท าให้ผู้บริโภคใช้งานไม่สะดวก ในขณะที่คู่แข่งที่เป็นผู้น าในตลาดอย่าง 
009 เป็นรหัสที่ด าเนินการสื่อสารการตลาดมาเป็นเวลานาน มีการใช้พรีเซนเตอร์อยู่เป็น
ประจ า ท าให้คนทั่วไปสามารถจดจ ารหัส 009 ได้มากกว่า 00500 ท าให้ผู้บริหารขออนุญาต
รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศใหม่ เพ่ือเปิดให้บริการและด าเนินการสื่อสารการตลาด
ทดแทนรหัส 00500 เดิม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริการ ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับ
ผู้ใช้บริการ และเพ่ือก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในตลาดรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 
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รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 เปิดให้บริการภายใต้การบริหารการ
สื่อสารการตลาดของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด โดยมีหน่วยธุรกิจการตลาด
และการสื่อสารการตลาดเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก าหนดกลยุทธ์การสื่อสาร
การตลาด การศึกษาพบว่า ผู้บริหารได้น าเอากลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
มาใช้ในการสื่อสารการตลาด ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง และกลยุทธ์การให้
ความส าคัญ  

กลยุทธ์ทั้งสอง เป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้รหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 
ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในตลาด กล่าวคือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง เป็นการสร้างสิ่งใหม่
ให้กับตลาดรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศในภาพรวมผ่านการสื่อสารการตลาด การสร้าง
ความแตกต่างโดยการสื่อสารในทีนี้ ได้แก่ การก าหนดรูปแบบการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มใหม่ท่ีมีความครอบคลุมกว่าเดิม กล่าวคือ จากเดิมการสื่อสารของบริการรหัสโทรทางไกล
ระหว่างประเทศระดับทั่วไปจะเน้นไปที่กลุ่มผู้ใช้งานในเรื่องส่วนตัวเป็นหลัก  แต่การ
ก าหนดการสื่อสารใหม่นั้นเป็นการสร้างความแตกต่างโดยสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายที่
ครอบคลุมทั้งผู้ใช้งานในเรื่องส่วนตัวและผู้ใช้งานในเชิงธุรกิจ และการสร้างความแตกต่างใน
ด้านการใช้งาน กล่าวคือ แต่เดิมผู้ใช้งานรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศจะใช้บริการใน
ระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากมีความคิดว่าอัตราค่าบริการค่อนข้างสูง แต่การก าหนดความ
แตกต่างในการใช้งานใหม่ที่ได้สื่อสารออกไป คือการแสดงภาพการใช้บริการโทรทางไกล
ระหว่างประเทศในระยะเวลาที่นานขึ้นโดยไม่มีความกังวลเรื่องค่าบริการแต่อย่างใด 
เนื่องจากมีรายการส่งเสริมการขายที่ช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างอย่างการ
ลดอัตราค่าบริการต่อนาที ท าให้ค่าบริการถูกลง ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้นานขึ้น เมื่อ
ผู้ใช้บริการใช้นานขึ้น อัตราค่าบริการต่อครั้งในการใช้งานก็สูงขึ้น ส่งผลให้รายได้จากการ
ให้บริการของรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 สูงขึ้น และส่วนแบ่งในตลาดก็เพ่ิมสูงขึ้น
ตามไปด้วย 

อีกกลยุทธ์หนึ่งที่ผู้บริหารการสื่อสารการตลาดของรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศน ามาใช้คือ กลยุทธ์การให้ความส าคัญ การศึกษาพบว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
ข้อมูลของผู้ใช้บริการมาก มีการเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการเพ่ือท าการวิเคราะห์ เพ่ือหาช่องทางใน
การด าเนินการสื่อสารการตลาดอยู่เสมอ โดยผู้บริหารได้พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญแลก
จ าแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ือด าเนินการสื่อสารการตลาดด้วยภาษาและรูปแบบการส่งเสริม
การตลาดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติที่
เข้ามาท างานหรือพักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปีนั้น ผู้ให้บริการ
เล็งเห็นศักยภาพในการใช้บริการของกลุ่มเป้าหมายนี้จึงให้ความส าคัญและด าเนินการสื่อสาร
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การตลาดแบบเฉพาะเจาะจงไม่ว่าจะเป็นการก าหนดสาร มีการใช้แปลข้อความโฆษณา
ประชาสัมพันธ์บนแผ่นพับ ใบปลิวเป็นภาษาของกลุ่มเป้าหมาย การเลือกช่องทาง เช่น หาก
เป็นแรงงานต่างด้าว ก็จะมุ่งไปท าการสื่อสารที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ก็จะไป และรายการ
ส่งเสริมการขายที่มีขึ้นเป็นพิเศษส าหรับกลุ่มนี้ เช่น โทรกลับประเทศบ้านเกิดในอัตราพิเศษ 
เป็นต้น 

จากการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลสืบเนื่องมายังการด าเนินการงานสื่อสาร
ตลาดในการออกแบบและผลิตสาร และคัดเลือกช่องทางที่เหมาะสมไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่ง
แตกต่างกันออกไปในแต่ละช่วงเวลาของการด าเนินการสื่อสารการตลาด  ซึ่งในช่วงแรกและ
ช่วงที่สองของการด าเนินการ ยังไม่มีคู่แข่งขันในตลาดด าเนินการสื่อสารการตลาดมาเพ่ือตอบ
โต้ ท าให้การด าเนินการสื่อสารการตลาดประสบความส าเร็จตามที่ผู้บริหารตั้งเป้าไว้  
จนกระทั่งคู่แข่งอย่างรหัส 009 กลับมาท าการสื่อสารการตลาดอีกครั้ง ท าให้ส่วนแบ่งทาง
การตลาดของรหัสโทรทางไกลระหว่างประเทศ 003 ลดลง ผู้บริหารจึงได้ตอบโต้ภายใต้กล
ยุทธ์การแข่งขันทั้งสองกลยุทธ์ที่ได้ตั้งไว้ และยังปรับรายการส่งเสริมการขายใหม่ เลือกเอา
การชิงโชค ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ชื่นชอบมาเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจใช้รหัส 003 
แทนรหัสคู่แข่ง 

อย่างไรก็ตามการด าเนินการในช่วงที่  3 ไม่สามารถท าให้รหัสโทรทางไกล
ระหว่างประเทศ 003 กลับขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งได้อีกครั้ง เนื่องจากปัจจัยหลักสองประการ 
ได้แก่ คู่แข่งขันที่ด าเนินการสื่อสารการตลาดด้วยการใช้สื่อที่เข้าถึงคนจ านวนมาก  ประกอบ
กับการใช้พรีเซนเตอร์และเพลงที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ า
รหัส 009 ได้อีกครั้ง อีกประการหน่้งคือ การเลือกใช้สื่อในช่วงการตอบโต้ของรหัสโทร
ทางไกลระหว่างประเทศ 003 ไม่ได้ใช้สื่อที่เข้าถึงกลุ่มมวลชนจ านวนมาก แต่กลับเลือกใช้สื่อ
ที่เจาะเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพ่ือรักษาฐานลูกค้าเป้าหมายแทน ท าให้การรับรู้ในภาพรวมของ
ตลาดลดลง ส่งผลต่อจ านวนผู้ใช้บริการที่ลดลง แม้ว่าจะมีรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ
หรือกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อมากก็ตาม จึงอาจสรุปได้ว่าตลาดรหัสโทรทางไกลระหว่าง
ประเทศนั้น ส่วนแบ่งทางการตลาดและจ านวนผู้ใช้บริการขึ้นอยู่กับความถี่ความสม่ าเสมอใน
การสื่อสารการตลาดและการสร้างการรับรู้ให้เกิดข้ึนในตลาดให้ได้มากท่ีสุด 
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