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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา 
บมจ.ทีโอที มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลการด า เ นินงานของ บมจ.  ทีโอที  ตั้ งแต่ ปี  พ.ศ . 
2549-2553 ศึกษาสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของ บมจ.  ทีโอที   
เพื่อศึกษาแนวทางในการน าแผนกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมไปใช้กบัองค์กร โดยรวบรวมจากรายงาน
ประจ าปี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั บมจ.ทีโอที มาวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน และ
ศึกษากลยทุธ์โดยใช ้SWOT analysis   
 สรุปผลการศึกษาผลการด าเนินการด้านการเงิน บมจ.  ทีโอที ยงัคงมีสภาพคล่อง 
ระยะเวลาในการเก็บหน้ีค่อนขา้งนาน ส่วนการใชสิ้นคา้คงเหลือมีประสิทธิภาพ และยงัเป็นกิจการท่ี
ยงัมัง่คงพอสมควร และไม่มีปัญหาในการจ่ายดอกเบ้ีย หลงัจากปี 2551 มีประสิทธิภาพในใช้
สินทรัพยเ์พิ่มข้ึน ความสามารถในการท าก าไรอาจมีปัญหาในช่วงแรกหลงัการเปิดเสรี ต่อมาปี 
2552 องคก์รสามารถปรับตวัไดแ้ละมีแนวโนม้เพิ่มข้ึน  
 ด้านกลยุทธ์ ทีโอทีอยู่ในต าแหน่งจุดอ่อนและมีโอกาสจากแมทริกซ์ TOWS และมี
คะแนนถ่วงน ้ าหนกัรวมจากแมทริกซ์ประเมินปัจจยัภายใน-การประเมินปัจจยัภายนอกปานกลาง 
ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต โดยใช้ 2 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์การเจาะตลาด โดยพยายามปรับปรุง
ต าแหน่งตลาด ในตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และอีกกลยุทธ์คือ กลยุทธ์การพฒันาผลิตภณัฑ์ คือ 
ควรเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากตลาดโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จากบริการ TOT 3G        
 
 
 
 
 

DPU



ง 

 

Thematic Paper Title An Analysis of the Operation and Strategic    
 Management: A Case Study of TOT Public Company  
 Limited  
Author Benjamas Rewriab 
Thematic Paper Advisor Dr.Worapol Pongpech 
Department Telecommunications Management  
Academic 2012 
 

ABSTRACT 

 

 This research provides operation and strategic management analysis of the TOT 
Public Company Limited. The first part of the study dealt with analyzing the financial status and 
operation outcome by using financial ratio analysis to analyze data from annual report from 2006 
to 2010. The second part of the study is a descriptive analysis of the strategic management from 
an internal and external environment using data from the relation data and research of the 
company by SWOT analysis. 
 The result of the financial ratio analysis revealed that TOT Public Company Limited 
has quite good liquidity although the ratio was slightly down in the later years. The asset 
management ratios of the company were found to be low but after 2008 the trend of asset 
turnover was slightly up. For the debt management ratios, found that the company had quite 
good ratio. Two years after telecommunications liberalization in Thailand, the company has low 
profitability, however the profitability ratio had started to increase since 2009. It means the 
company can be adapted to competition in the age of telecommunications liberalization in 
Thailand. 
 The analysis of the strategic management found that the company was in the 
Weakness – Opportunity position in the matrix TOWS, and has medium score rate in the Internal-
External matrix. The company should use the Growth strategy by using two strategies: (1) Market 
penetration strategy, increase broadband internet market share (2) Product development strategy, 
increase market share form TOT 3G service. 
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บทที ่1 
บทน า   

 
1.1  ท่ีมาและความส าคัญของปัญหา 
 บริการสื่อสารโทรคมนาคมของไทยในอดีตการก ากับดูแลอยู่ภายใต้การด าเนินงานของ
การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.)เป็นบริการที่
ผูกขาดการด าเนินการโดยรัฐ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่
ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานในประเทศเพียงผู้ เดียว เช่นเดียวกับบริการสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการอ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีทุกๆ ด้าน ท าให้การสื่อสารเป็นปัจจัยส าคัญอย่างมาก ทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ
และระดับโลก และเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ ต่อมาเกิดการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ แก่งแย่งทางการค้า ผู้ที่ทราบหรือครอบครองข่าวสารข้อมูลที่มากกว่า ย่อม
ได้เปรียบ การสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์ ได้เข้ามามี
บทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของคนมากขึ้น การให้บริการเพื่อรองรับขนาดความต้องการที่
จะมีขึ้นเป็นจ านวนมาก ในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเร่ิมนโยบาย เปิดโอกาสให้เอกชนเข้า
มามีส่วนร่วมลงทุน เช่น บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้
ให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานภายใต้สัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกับ ทศท. และเอไอเอส ผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลือนที่บนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ได้ท าสัญญาร่วมการงาน และจ่าย
ผลตอบแทนในรูปแบบของส่วนแบ่งรายได้จากการบริการ  ให้กับ ทศท ท าให้ทีโอทีรายได้ทั้งจาก
การด าเนินงานเองและจากสัมปทาน 

ต่อมาในปี 2549 ประเทศไทยเปิดเสรีโทรคมนาคมกับต่างประเทศ โดยกระทรวง
คมนาคมได้จัดท า แผนแม่บทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2540 เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดเสรีโทรคมนาคม โดยการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์แห่งชาติ 
(กสช.) และแปรสภาพ ทศท. และ กสท. ให้มีฐานะเทียบเท่ากับเอกชน ซึ่งองค์การโทรศัพท์แห่ง
ประเทศไทย (ทศท.) แปรสภาพมาเป็น บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) หรือ บมจ. ทีโอที (TOT 
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Public Company Limited) ปัจจุบันยังคงมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจประเภทสื่อสารโทรคมนาคม ใน
สังกัดของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือว่าเป็นกิจการโทรศัพท์แห่งชาติของ
ไทย โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 100  บมจ. ทีโอที เป็นผู้ให้บริการด้านสื่อสาร
โทรคมนาคมรายใหญ่ของประเทศ โดยมีบริการโทรคมนาคมหลายรูปแบบ ทั้งบริการโทรศัพท์
ประจ าที่ โทรศัพท์สาธารณะ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ บริการสื่อสารข้อมูล บริการบรอดแบรนด์
มัลติมีเดีย บริการสื่อสารไร้สาย บริการเชื่อมโยงโครงข่าย ซึ่งเป็นบริการที่มีทั้ง บมจ . ทีโอทีการ
ด าเนินการเองและบริการที่ด าเนินการร่วมกับบริษัทร่วมการงานซึ่งได้รับสัมปทานก่อนเปิดเสรี
โทรคมนาคม  

ปัจจุบันกิจการโทรคมนาคมจึงเป็นกิจการที่ในภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่มีความ
รุนแรงมากขึ้น มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น จากเดิมเป็นองค์กรที่ทั้งเป็นผู้ให้บริการและควบคุมการให้บริการ
โทรคมนาคมมีส่วนแบ่งรายได้มาจากสัญญาร่วมการงานเป็นตลาดแบบผูกขาด แต่ในปัจจุบัน 
หน้าที่ก ากับดูแลได้ถูกโอนไปยัง คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กทช.) ปัจจุบัน
เปลี่ยนเป็น คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(ส านักงาน กสทช.) ท าให้หลังสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง และบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ขาด
รายได้จากค่าสัมปทานระหว่าง บมจ. ทีโอที กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 
หรือเอไอเอส จะสิ้นสุดในเดือน กันยายน 2558  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) มีอายุ
สัมปทาน 25 ปี จะสิ้นสุดปี 2560 บริษัท ทีทีแอนด์ที มีอายุสัมปทาน 25 ปี จะสิ้นสุดวันที่ 25 ตุลาคม 
2561  จะท าให้รายได้จากจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนและรายได้จากส่วนแบ่งรายได้ลดไป
ตามล าดับ  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของบมจ. ทีโอที โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์การเงิน และวิเคราะห์กลยุทธ์ เพื่อศึกษาการ
ด าเนินงานโดยใช้งบดุล งบก าไรขาดทุนมาวิเคราะห์  และศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก แล้วน าผลที่ได้ศึกษาแนวทางการน าแผนกลยุทธ์ไปใช้กับองค์กร องค์กรจะต้องมีการ
ปรับตัวอย่างรวดเร็ว และเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางน าพาองค์กรให้รอดพ้นจากวิกฤติได้ 
โดยเฉพาะยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นปัจจุบัน 
 
1.2  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการด า เนินงานของ  บมจ.  ทีโอที  โดยน าข้อมูลมาวิ เคราะห์ อัตราส่วน
ทางการเงิน และวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อม  (SWOT Analysis)  

2.    เพื่อศึกษาแนวทางในการน าแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมไปใช้กับองค์กร 
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1.3  ขอบเขตการวิจัย 
1.  ศึกษาการด าเนินงานของบมจ. ทีโอที โดยใช้งบดุลและงบก าไรขาดทุน รวบรวมข้อมูล

รายงานประจ าปีตั้งแต่ปี พ .ศ. 2549-2553 ระยะเวลา 5 ปี  ใช้การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน ดังต่อไปนี้ 

1.  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios) 
     1.1 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) 
     1.2 อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) 

 2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management 
Ratios) 

     2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover Ratio) 
     2.2 ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (average collection period) 
     2.3 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover Ratio) 
     2.4 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover Ratio) 
3.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้ (Debt Management Ratios) 
     3.1 อัตราส่วนหนี้ (Debt Ratio) 
     3.2 อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Time Interest Earned Ratio) 
4.  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratios) 
     4.1 อัตราส่วนท าก าไรสุทธิ (profit margin) 
     4.2 อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน (BEP Ratio) 
     4.3 อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets) 
     4.4 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return on Total Equity) 

2.  ศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในบมจ. ทีโอที เพื่อน าไปใช้การ
จัดท าแผนกลยุทธ์โดยพิจารณา SWOT Analysis  ท าการวิเคราะห์ 3 ขั้นตอน 

1.  ขั้นตอนปัจจัยน าเข้า การประเมินปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกองค์กร 
2.  ขั้นตอนการจับคู่ โดยใช้ 

      2.1 แมทริกซ์ อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS) 
      2.2 แมททริกซ์การประเมินปัจจัยภายใน–การประเมินปัจจัยภายนอก (IE matrix 
หรือ Internal-External matrix) 

3.  ขั้นตอนการตัดสินใจการวางแผนเชิงกลยุทธ์      
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1.4  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1.  ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
2.  ท าให้ทราบแนวทางในการวางแผน การด าเนินงาน และก าหนดแนวทางในเชิงกลยุทธ์ เพื่อ

น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติให้องค์กรมีทิศทางที่ชัดเจน 
 
1.5  ค านิยามศัพท์ 

บมจ. ทีโอที หมายถึง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
พนักงาน หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
การบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนการด าเนินการและการควบคุม ในแนวทาง

เชิง กลยุทธ์ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
งบการเงิน หมายถึง รายงานทางบัญชีที่จัดท าขึ้นเมื่อครบรอบระยะเวลาบัญชี เพื่อให้ผู้

ถือหุ้นทราบถึงฐานะ และผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา 
อัตราส่วนทางการเงิน หมายถึง การน าตัวเลขที่อยู่ในงบการเงิน มาหาอัตราส่วนเพื่อใช้

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกิจการอ่ืน หรือ เปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานในอดีต ช่วยให้ผู้
วิเคราะห์ประเมินผลการด าเนินงาน แนวโน้ม และความเสี่ยงของกิจการได้ดียิ่งขึ้น 

งบดุล หมายถึง งบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีโดย 
รอบระยะเวลาทางบัญชีเป็นราย 3 เดือน ราย 6 เดือน ราย 9 เดือน หรือรายปี ก็ได้ งบดุลจะบอกว่า 
บริษัทมีสินทรัพย์อยู่เท่าไหร่ มีหนี้สินเท่าไร และมีส่วนของเจ้าของกิจการ (ทุน)เท่าไหร่ ณ วันสิ้น
รอบเวลาบัญชีนั้นๆ ซึ่งจะแบ่งเป็นสองด้าน ด้านซ้ายของงบดุลจะแสดงถึงการใช้เงินทุนของบริษัท 
คือ สินทรัพย์ ด้านขวาของงบดุลจะแสดงถึงแหล่งที่มาของเงินทุนของบริษัท คือ หนี้สินและส่วน
ของเจ้าของ(ทุน) ยอดรวมด้านสินทรัพย์จะต้องเท่ากับยอดรวมของผลบวกของหนี้สินกับส่วนของ
เจ้าของเสมอ 

งบก าไรขาดทุน หมายถึง งบแสดงผลการด าเนินงาน ของกิจการส าหรับงวดระยะเวลา
หนึ่ง อาจเป็น 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อสรุปให้เห็นว่าในช่วงเวลาหนึ่ง กิจการมีรายได้
และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการเท่าไร ผลต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่ายจะบอกถึงก าไรหรือ
ขาดทุนของกิจการน้ันๆ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการด าเนินงานและการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของบมจ. ทีโอที ซึ่งบทที่ 1 กล่าวถึงความส าคัญและที่มา วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
สมมติฐาน ขอบเขตงานวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์การเงิน 
และวิเคราะห์กลยุทธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะกล่าวในบทที่ 2 และบทที่ 3 จะเป็นการรวบรวม

DPU
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ข้อมูล และแนวทางการวิจัย เพื่อศึกษาวิจัยการด าเนินงานโดยใช้งบดุล งบก าไรขาดทุนมาวิเคราะห์  
และศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ในบทที่ 4 จะแสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์
การเงิน และวิเคราะห์กลยุทธ์ แล้วน าไปสรุปผลการศึกษาแนวทางการน าแผนกลยุทธ์ไปใช้กับ
องค์กรจะในบทที่ 5 
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บทที ่2 
แนวคิด  ทฤษฏี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษางานวิจัยเร่ือง “การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กรณีศึกษา บมจ.ทีโอที” เป็นการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกที่ส่งผลต่อองค์กร จะใช้แนวคิด ทฤษฎี ในบทที่ 2 ซึ่งได้แก่ ความเป็นมาของ บมจ.ที
โอที การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์กลยุทธ์ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องนี ้ไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการศึกษางานวิจัย  
 
2.1  บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
       2.1.1  วิสัยทัศน์องค์กรและพันธกิจ 

 (http://www.tot.co.th/2553) บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หรือ บมจ.ทีโอที มี
วิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่สนองตอบต่อความต้องการของ
ลูกค้าและสาธารณชนอย่างใกล้ชิดทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม   

บมจ. ทีโอที ให้บริการโทรคมนาคมด้วยนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ให้ความมั่นใจด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อความมั่นคงของชาติ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมถึง
บริการสาธารณะต่างๆ อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง สอดคล้องกับ สภาพเศรษฐกิจและสังคม   
       2.1.2  ความเป็นมาของ บมจ. ทีโอที 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เร่ิมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 แปลงสภาพมา
จาก องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 บมจ. ทีโอที เป็นองค์กรที่
ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน และให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมแบบ
ครบวงจรตอบสนองความต้องการครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด 
ประเภทธุรกิจ ของ บมจ. ทีโอที ให้บริการโทรคมนาคมและธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่อง โดยดําเนินการ
เอง    และ/ หรือร่วมกับบุคคลอ่ืน นอกจากนี้ยังดําเนินการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
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       2.1.3  การประกอบธุรกิจ  
รายงานประจําปี บมจ. ทีโอที (2553, น.16-24) ประกอบธุรกิจหลักในด้านโทรคมนาคม

ทุกประเภทแบบครบวงจรทั้งบริการด้านเสียง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูล และเป็นผู้ให้บริการ
โทรศัพท์ประจําที่รายใหญ่ที่สุดของประเทศ  

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก ประกอบดว้ย 5 กลุ่ม 
1.  บริการด้านเสียง (Voice) บริการประเภท  
     บริการโทรศัพท์ประจําที่ 
     บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
     บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
     บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 
2.  บริการด้านสื่อสารข้อมูลและอินเทอร์เน็ต (Data & Internet) ประเภทบริการ 
     บริการอินเทอร์เน็ต 
     บริการสื่อสารข้อมูล 
     บริการสื่อสารข้อมูลบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 
     บริการเชื่อมอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศ 
3.  บริการด้านมัลติมีเดียและคอนแทนท์ (Multimedia & Content) ประเภทบริการ 
     TOT Netcall 
     e-learning 
     Game Online 
     TOT e-Conference 
4.  บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก (Related Business) ประเภทบริการ 
     บริการบัตรโทรศัพท์ 
     บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ 
     บริการสอบถามข้อมูล 
     บริการศูนย์เครือข่ายกลางบริการอินเทอร์เน็ต 
     บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 
5.  บริการอ่ืนๆ (Other Business) 
     สถาบันนวัตกรรม ทีโอที 
     สถาบันวิชาการ ทีโอที 
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บมจ. ทีโอที ได้เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมการงานและร่วมลงทุนเพื่อขยาย
ระบบการติดต่อสื่อสารให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้บริษัทเอกชนที่อยู่ภายใต้สัญญาร่วมการงา น
และร่วมลงทุนบางบริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราร้อยละของรายได้ และบาง
บริษัทจะต้องจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนแก่ บมจ. ทีโอทีในอัตราร้อยละของรายได้หรือเงินขั้นต่ําที่
ระบุในแต่ละสัญญาแล้วแต่จํานวนใดสูงกว่า และบางบริษัทเอกชนต้องจัดหาอาคารและอุปกรณ์
และส่งมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บมจ. ทีโอทีในเวลาที่กําหนดในสัญญา โดยบริษัทจะให้สิทธิแก่
กลุ่มบริษัทเอกชนในการใช้สินทรัพย์เพื่อดําเนินงานทางการค้า  และ บมจ. ทีโอที ได้รับโอนสิทธิ
และหน้าที่การถือครองและใช้คลื่นความถี่ 1900 MHz และย่านความถี่ 1965-1980 MHz คู่กับ 2155-
2170 MHz จากบริษัท กสท โทรคมนาคม เพื่อให้เป็นผู้บริหารเพียงผู้เดียว เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 
2551 และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้อนุมัติการโอนและใช้ความถี่ดังกล่าวเมื่อ 
วันที่ 13 มีนาคม 2552 รวมทั้งได้อนุมัติให้บมจ. ทีโอทีประกอบกิจการประเภทขายส่งบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเน้น
การดําเนินธุรกิจในฐานะผู้ให้บริการโครงข่าย ให้เช่าใช้โครงข่าย ต่อมา บมจ. ทีโอทีได้เปิดบริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2552  

บมจ. ทีโอที ได้เปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเข้าร่วมให้บริการ 8 กลุ่มบริการ 
1.  กลุ่มโทรศัพท์ประจําที่ 
     บมจ. ทร ูคอร์ปอเรชั่น บริการโทรศัพท์ประจําที่ 2.6 ล้านเลขหมายเขตนครหลวง 
     บมจ. ทีทีแอนด์ท ีบริการโทรศัพท์ประจําที่ 1.5 ล้านเลขหมายในเขตภูมิภาค 
2.  กลุ่มโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
     บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร ์เซอร์วิส บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 900 MHz 
3.  กลุ่มสื่อสารข้อมูลผ่านโครงข่าย 
     บจก. ทร ูมัลติมีเดีย บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงผ่านโครงข่ายมัลติมีเดีย 
     บจก. จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ บริการวงจรในโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ําฝั่ง

ตะวันออก 
4.  กลุ่มเครือข่ายสื่อสารข้อมูล 
     บจก. แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ บริการสื่อสารข้อมูลทุกประ เภท

โดยใช้ระบบ  Data Virtual Circuit Switch,Frame Relay, ATM และ ADSL 
     บจก. เลนโซ่ ดาต้าคอม บริการสื่อสารข้อมูลผ่านข่ายสายท้องถิ่น 
     บจก. สามารถคอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส บริการสื่อสารข้อมูลผ่านข่ายสายท้องถิ่น 
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5.  กลุ่มโครงข่าย 
     บจก. คอม – ลิงค์ บริการโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วนําแสงตามเส้นทางรถไฟ 
     บจก. จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ บริการโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ํา (ฝั่งทะเล

ด้านตะวันออก) 
     บจก. ไทยลองดิสแทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ บริการโครงข่ายเคเบิ้ลใต้น้ํา (ฝั่งทะเล 

ด้านตะวันตก) 
6.  กลุ่มบริการข้อมูลด้วยเสียงทางโทรศัพท์ (Audiotex) 
     บจก. สามารถ มัลติมีเดีย บริการข้อมูลด้วยเสียงผ่านเลขหมายพิเศษ 1900 
     บจก. ควอลิตี้ ดิจิตอล ไลน์ส บริการข้อมูลด้วยเสียงผ่านเลขหมายพิเศษ 1900 
     บจก. เลเวลอัพ ออนไลน์ บริการข้อมูลด้วยเสียงผ่านเลขหมายพิเศษ 1900 
     บจก. โมโน เทคโนโลยี บริการข้อมูลด้วยเสียงผ่านเลขหมายพิเศษ 1900 
     บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย บริการข้อมูลด้วยเสียงผ่านเลขหมายพิเศษ 1900 
     บจก. ทริปเปิ้ล เอ แอสเซ็ท แมนเนจเม้นท์ บริการข้อมูลด้วยเสียงผ่านเลขหมายพิเศษ 

1900 
7.  กลุ่มโทรศัพท์สาธารณะ 
     บจก. เอเซีย พับบลิคโฟนบริการโทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาเช่าเคร่ืองโทรศัพท์ 

สาธารณะ 
     บจก. ฟิวเจอร์ เทเลคอม บริการโทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาเช่าเคร่ืองโทรศัพท์

สาธารณะ 
     บจก. ลีดดิ้ง พับบลิค เพย์โฟน บริการโทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาเช่าเคร่ืองโทร 

ศัพท์สาธารณะ 
     บจก. พับบลิคโฟน เซอร์วิส บริการโทรศัพท์สาธารณะตามสัญญาเช่าเคร่ืองโทร 

ศัพท์สาธารณะ 
     บจก. ฟังก์ชั่น แอ็ดเวอร์ไทซิ่ง บริการธุรกิจโฆษณาบนตู้โทรศัพท์สาธารณะ 
8.  กลุ่มบริการอ่ืนๆ 
     บมจ. ไทยคม บริการการเช่าใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ (IPSTAR) เป็นช่อง 

ทาง ในการให้บริการ VoIP, Broadband และอ่ืน ๆโดย ทีโอที เป็นผู้ให้บริการหลักแต่ผู้เดียวใน
ประเทศไทย 

     บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บริการระบบเครือข่ายสําหรับ EDC Network Pool 
     บจก. เทรดสยาม บริการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 
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     กิจการร่วมค้า Starcom ปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 470 MHz 
นอกจากนี้บมจ. ทีโอทียังมีการเข้าร่วมลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทเอกชน ได้แก่ 

บจก. เอ ซี ที โมบาย บจก. เลนโซ่ ดาต้าคอม บจก. แอดวานซ์ ดาต้าเน็ทเวอร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์  
บจก. โมไบล์ คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิสเสส บจก. เทลการ์ด บจก. ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์เอเซีย 
บจก. ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บจก. ไทย ลองดิส
แทนส์ เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ บจก. ทรู มัลติมีเดีย บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น และบจก.     
เทรดสยาม  
 
2.2  การวิเคราะห์งบการเงิน    

เพชรี ขุมทรัพย์ (2554, น.1-46) งบการเงิน เป็นรายงานทางบัญชีที่แสดงถึงฐานะ และ
ผลดําเนินงานของบริษัท  ในรอบระยะเวลาที่ผ่านมาครบรอบระยะเวลาทางบัญชี ข้อมูลจากงบ
การเงินเป็นเพียง ข้อมูลเชิงปริมาณ 

จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์งบการเงิน 
1.  ใช้เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์เบื้องต้นในการลงทุนหรือรวมกิจการ 
2.  ใช้เป็นเคร่ืองมือพยากรณ์ฐานะการเงิน 
3.  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบริหารงาน การดําเนินงานที่เกิดขึ้น 
4.  ใช้เป็นเคร่ืองมือประเมินการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 
งบดุล (Balance Sheet) เป็นงบการเงินที่จัดทําขึ้นจากบัญชี  ที่แสดงสถานภาพทาง

การเงินของบริษัทในวันสิ้นงวด แสดงให้เห็นถึงลักษณะการลงทุน การจัดหาเงินทุน ขนาดของ
ธุรกิจ และความเสี่ยงทางการเงิน งบดุลประกอบด้วย 3 ส่วน  

งบดุลประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
1.  สินทรัพย์ (Assets) แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ  
     สินทรัพย์หมุนเวียน ได้แก่ เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราว ตั๋ว

เงินรับ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 
     สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาว สินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ไม่มี

ตัวตน รายจ่ายรอตัดบัญชี และสินทรัพย์อ่ืนๆ 
2.  หนี้สิน (Liabilities) 
     หนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย เงินมัดจําลูกค้าและเงินยืม เงิน

ปันผลค้างจ่าย เงินเบิกเกินบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้ระยะยาวครบกําหนดภายในหนึ่งปี 
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หนี้สินระยะยาว ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารหรือแหล่งอ่ืน ตั๋วเงินจ่ายจํานอง 
และพันธบัตรหรือหุ้นกู้ 

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder’s Equity) 
ส่วนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นสามัญ และกําไรสะสม 
งบดุลตามสมการบัญชี สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินการงาน

บริษัทตั้งแต่เร่ิม ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร  สามารถทราบถึงฐานะและ
ความมั่งคงของธุรกิจได้ 

การวิเคราะห์งบกําไรขาดทุน (Income statement) เป็นงบการเงินที่แสดงผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยแสดงว่า บริษัทมีกําไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ
จากการดําเนินงาน 

การจัดประเภทรายการในงบกําไรขาดทุน 
1. รายได้ หมายถึงรายได้ที่เกิดมาจากการขายหรือให้บริการตามปกติของกิจการ เพื่อ

แลกกับเงินสด และเป็นสิ่งที่ทําให้ทุนหรือส่วนของเจ้าของเพิ่มขึ้น 
2. ค่าใช้จ่าย เป็นค่าใช้จ่ายทั้งในรูปเงินสดและในรูปรายการตัดบัญชีสินทรัพย์ที่เกิดจาก

การออกหุ้น การบริการ หรือเกิดขึ้นเนื่องจากการก่อหนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ 
3. ต้นทุนขาย หมายถึง ต้นทุนสินค้าหรือบริการที่ขายภายในงวดเวลาบัญชี ต้นทุนสิน 

ค้าที่ซื้อ หรือต้นทุนผลิตสินค้า 
4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจําหน่ายสินค้าค่าใช้จ่ายบริหาร 

และค่าใช้จ่ายทั่วไป แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 
ค่าใช้จ่ายในการขาย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขาย รวมทั้งเกิดจากการติดต่อ

เพื่อให้เกิดการขายจนส่งมอบสินค้า ประกอบด้วย เงินเดือนแผนกขาย ค่าขนส่งสินค้า ค่าเดินทาง
และค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขาย ค่านายหน้า ค่าเสื่อมราคารถส่งของ ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายแผนก
ขาย 

ค่าใช้จ่ายบริหารและทั่วไป เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการบริหารไม่รวมดอก เบี้ย
จ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้แก่ ค่าใช้จ่ายฝ่ายบริหาร ค่าใช้จ่ายแผนกบัญชี แผนกจัดซื้อ แผนกให้
สินเชื่อและจัดเก็บหนี้ ประกอบด้วย เงินเดือนฝ่ายบริหาร ค่าสอบบัญชี ค่าใช้จ่ายแผนกสินเชื่อและ
จัดเก็บหนี้ ค่าวัสดุสํานักงานที่ใช้ ค่าเสื่อมราคาเคร่ืองใช้สํานักงาน ค่าใช้จ่ายด้านกฎหมาย ค่า
ไปรษณีย์ และสิ่งพิมพ์ ค่าไฟฟ้า โทรศัพท์ หนี้สูญ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทั่วไป 
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5.  ค่าเสื่อมราคา หมายถึงการกระจายราคาทุนของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชี
ต่างๆ ของสินทรัพย์ประเภทถาวรและมีตัวตนได้แก่ อาคาร เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เคร่ืองใช้
สํานักงาน เป็นสินทรัพย์ที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งปีแต่มีอายุจํากัด 

6.  มูลค่าเสื่อมสิ้น หมายถึงมูลค่าของสินทรัพย์ประเภททรัพยากรธรรมชาติที่หมดไป 
เช่น เหมืองแร่ บ่อน้ํามัน ฯลฯ เป็นสินทรัพย์ที่ลดลง และไม่สามารถทดแทนได้อีก 

7.  กําไรสุทธิต่อหุ้น เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน เพื่อดูความสามารถในการ
หากําไรของบริษัท และดูความสามารถในการหาผลประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่
กับกําไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ และจํานวนหุ้นที่ถือ กําไรต่อหุ้นจะใช้ประโยชน์ ในการ
ประเมินราคาหุ้นสามัญ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น 
 
2.3  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 

Eugene F. Brigham & Michael C. Ehrhardt (2005, p.442-454) อัตราส่วนทางการเงิน 
(Financial ratio) เป็นเคร่ืองมือใช้ประเมินฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพและความสามารถในการ
ทํากําไรของธุรกิจ  
       2.3.1  อัตราส่วนวิเคราะห์ความคล่องตัวทางการเงิน (Liquidity Ratios) เป็นอัตราส่วนวัด
ความสามารถในการจ่ายภาระผูกพันทางการเงินระยะสั้น แบ่งได้ 2 อัตราส่วน 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current ratio) เป็นเคร่ืองชี้ฐานะทางการเงิน ระยะสั้นของ
ธุรกิจแบบคร่าวๆ อัตราส่วนน้ียิ่งสูง ความคล่องตัวยิ่งมาก 

อัตราส่วนเงินหมุนเวียน  =   สินทรัพย์หมุนเวียน 
            หนี้สินหมุนเวียน 
อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick ratio) อัตราส่วนน้ีใช้วัดความสามารถในการชํา ระ

หนี้ระยะสั้นเช่นเดียวกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แต่ตัดสิ่งที่เป็นปัญหาในการเปลี่ยนเป็นเงินสด
ออก 

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว =  สินทรัพย์หมุนเวียน – สินค้าคงเหลือ  
              หนี้สินหมุนเวียน 
       2.3.2  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์  (Asset Management Ratios) 
เป็นอัตราส่วนวัดประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร อัตราส่วนกลุ่มนี้เป็นอัตราส่วนเปรีย บเทียบ
ยอดขายกับเงินลงทุน ความเร็วของการหมุนที่วัดได้จะบอกถึงประสิทธิภาพจากการบริหาร
ทรัพย์สินนั้นๆ 
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อัตราการหมุนเวียนของสินค้า  (Inventory Turnover Ratio) แสดงถึง อัตราการหมุน 
ของสินค้าว่าปีหนึ่งหมุนได้กี่คร้ังหรือกี่รอบ ถ้าจํานวนรอบยิ่งมาก แสดงว่าขายสินค้าได้เร็ว 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้า =     ขายสุทธิ 
                สินค้าคงเหลือ 
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (average collection period) เป็นการวัดว่า บริษัทใช้เวลากี่วัน

ในการเรียกเก็บเงิน กรณีเป็นจํานวนวันจะใช้ 365 วัน หรือ 360 วัน ในการวิเคราะห์ จะใช้ประโยชน์
ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับลูกหนี้ในการทบทวนการให้สินเชื่อ   

ระยะเวลาในการจัดเก็บหนี้ =        ลูกหนี้        =           ลูกหนี้ 
              ขายเชื่อต่อวัน          ขายเชื่อสุทธิ/365 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) แสดงถึง การใช้ประ 

โยชน์สินทรัพย์ถาวร ถ้าหมุนได้จํานวนคร้ังมากขึ้น แสดงว่าการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวร
มากขึ้น 

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร =          ขายสุทธิ 
                                 สินทรัพย์ถาวร 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) เป็นอัตราส่วนวัดประ 

สิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนขายสุทธิกับสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม =          ขายสุทธิ 
                                      สินทรัพย์รวม  

       2.3.3  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้ (Debt Management Ratios) ใช้วัด
ความอ่อนแอทางการเงินอันเกิดจากการก่อหนี้ ใช้วัดขนาดของเงินกู้ยืมธุรกิจได้จัดหา และขนาด
กําไรที่ลดลงได้ก่อนที่ธุรกิจจะปรสบปัญหาจากการจ่ายดอกเบี้ย 

อัตราส่วนแห่งหนี้ (Dept ratio) เป็นอัตราส่วนระหว่างหนี้สินระยะสั้นรวมกับหนี้สิน
ระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม เป็นการวัดเงินทุนรวมที่จัดหามาในรูปของหนี้  ถ้าธุรกิจมีอัตราส่วนนี้สูง
เกินไป ถือว่าอันตรายทั้งเจ้าหน้ีคือถ้ากิจการล้มละลายอาจได้รับชําระหนี้ไม่ครบจํานวน และกิจการ
เองคือ ถ้ารายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดมีโอกาสขาดทุนได้ง่าย เพราะต้องแบกภาระในรูปดอกเ บี้ย
จํานวนมาก แต่ถ้าธุรกิจมีอัตราส่วนตํ่าเกินไปก็ไม่เป็นผลดีเช่นกัน อาจแสดงว่าเครดิตไม่ดีแล้วยังทํา
ให้การขยายตัวเชื่องช้าด้วย 

อัตราส่วนแห่งหนี้ =        หนี้สินรวม  
    สินทรัพย์รวม 
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อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  (Times-Interest-Earned ratio) เป็นอัตรา 
ส่วนระหว่างดอกเบี้ยกับกําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี อัตราส่วนนี้จะแสดงให้เห็นความสามารถของ
กิจการในการชําระดอกเบี้ย 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย =      กําไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 
                   ดอกเบี้ย 

       2.3.4  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหากําไร หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดํา 
เนินงาน (Profitability Ratios)  

ผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) แสดงอัตรากําไรสุทธิต่อยอดขาย 
ผลตอบแทนต่อยอดขาย =     กําไรสุทธิหลังภาษี 
                 ยอดขาย 
อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงาน (Basic Earning Power 

(BEP) Ratio) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดกําไรโดยไม่คํานึงถึง
ผลกระทบดอกเบี้ยและภาษี 

อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงาน =        EBIT  
                                  สินทรัพย์รวม 

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets (ROA)) ผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์หลังดอกเบี้ยและภาษี 

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ =     กําไรสุทธิหลังภาษี 
     สินทรัพย์รวม 

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return on Total Equity (ROE)) เป็นอัตรา
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ  

อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ =      กําไรสุทธิหลังภาษี 
                   ส่วนของเจ้าของ 
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2.4  การวิเคราะห์กลยุทธ์ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, น.13) กระบวนการของการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็น

เคร่ืองมือของผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารจะประสบความสําเร็จจะต้องเร่ิมด้วยการศึกษาการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ เพราะสภาพแวดล้อมของธุรกิจมีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ธุรกิจ
จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยการกําหนดกลยุทธ์ นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ภายใต้เป้าหมาย การสร้างและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และการสร้างความมั่งคั่งแก่ผู้ถือหุ้น 

การวิ เคราะห์ เชิงกลยุทธ์ ในระดับบริษัท จะพิจารณาสภาพแวดล้อมภายใน 
สภาพแวดล้อมภายนอก และสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูลกําหนดกลยุทธ์ 
เรียกว่า การวิเคราะห์ SWOT 

การวิเคราะห์ SWOT หรือการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (th.wikipedia.org/wiki/การ
วิเคราะห์สวอต, 2555) การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม เป็นเคร่ืองมือประเมินสถานการณ์องค์กร จาก
สภาพแวดล้อมภายในคือจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร และจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือโอกาส
และอุปสรรคที่มีผลกระทบกับองค์กร 

1.  จุดแข็ง (Strengths) จุดเด่นหรือจุดแข็ง ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น จุดแข็ง
ด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งทางด้านทรัพยากร เป็นความสามารถในการแข่งขัน 

2.  จุดอ่อน (Waeknesses) จุดด้อย หรือจุดอ่อน ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่งเป็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากภายในองค์กร 

3.  โอกาส (Opportunities) เป็นโอกาสที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งเสริม หรือ
เอ้ือประโยชน์กับองค์กร 

4.  อุปสรรค (Threats) อุปสรรคเป็นข้อจํากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นสิ่งที่
พยายามต้องขจัดออกจากองค์กรให้ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



16 

 
ภาพท่ี 2.1 แสดงการวิเคราะห์ SWOT  
ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น.48) 

จุดแข็ง (Strengths) 
ข้อดีเด่นซึ่งวิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อม
ภายใน 
1. จุดแข็งทางการตลาด 
    1.1 จุดแข็งในส่วนประสมการตลาด  
    1.2 จุดแข็งในหน้าที่การตลาด 
    1.3 จุดแข็งในการบริหารการตลาด 
2. จุดแข็งด้านการเงิน 
3. จุดแข็งด้านการผลิต 
4. จุดแข็งด้านบุคลากร 
5. จุดแข็งด้านอ่ืนขององค์กร 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
ปัญหาหรือข้อเสียซึ่งวิเคราะห์จาก
สิ่งแวดล้อมภายใน 
1. จุดอ่อนทางการตลาด 
    1.1 จุดอ่อนในส่วนประสมการตลาด  
    1.2 จุดอ่อนในหน้าที่การตลาด 
    1.3 จุดอ่อนในการบริหารการตลาด 
2. จุดอ่อนด้านการเงิน 
3. จุดอ่อนด้านการผลิต 
4. จุดอ่อนด้านบุคลากร 
5. จุดอ่อนดา้นอ่ืนขององค์กร 

 
โอกาส (Opportunities) 

ข้อได้เปรียบซึ่งวิเคราะห์จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก 
1. สิ่งแวดล้อมจุลภาค 
    1.1 ลูกค้าหรือตลาด  
    1.2 คู่แข่งขัน 
    1.3 ผู้ขายปัจจัยการผลิต 
    1.4 คนกลาง 
2. สิ่งแวดล้อมมหภาค 
    2.1 ประชากรศาสตร์  
    2.2 เศรษฐกิจ 
    2.3 เทคโนโลยี 
    2.4 สังคมและวัฒนธรรม 
    2.5 การเมืองและกฎหมาย 
    2.6 ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

 
 

อุปสรรค (Threats) 
ปัญหา (อุปสรรค) ซึ่งวิเคราะห์จาก
สิ่งแวดล้อมภายนอก 
1. สิ่งแวดล้อมจุลภาค 
    1.1 ลูกค้าหรือตลาด  
    1.2 คู่แข่งขัน 
    1.3 ผู้ขายปัจจัยการผลิต 
    1.4 คนกลาง 
2. สิ่งแวดล้อมมหภาค 
    2.1 ประชากรศาสตร์  
    2.2 เศรษฐกิจ 
    2.3 เทคโนโลยี 
    2.4 สังคมและวัฒนธรรม 
    2.5 การเมืองและกฎหมาย 
    2.6 ทรัพยากรทางธรรมชาติ 

S 
 

O 
 

W 
 

T 
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      2.4.1  ขอบข่ายการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับบริษัท 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น.131-160) ขอบข่ายการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับ

บริษัทมี 3 ขั้นตอน 
                2.4.1.1  ขั้นที่ 1 ขั้นตอนปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 2 แมทริคซ์  

           1. แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน เป็นแมทริคซ์ที่ประเมินและให้น้ําหนัก
ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) มี 5 ขั้นตอน 

                1.1 ปัจจัยภายในที่สําคัญ คือ ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน 
                1.2 น้ําหนัก เป็นการกําหนดความสําคัญของปัจจัยมีช่วงจาก 0.0 - 1.0 คือ 0.0 

หมายถึง ไม่มีความสําคัญเลย ส่วน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด 
                1.3 การประเมิน มี 4 เกณฑ์ คือ 1 แสดงถึง จุดอ่อนหลัก 2 แสดงถึง จุดอ่อน

รอง 3 แสดงถึง จุดแข็งรอง และ 4 แสดงถึง จุดแข็งหลัก 
                1.4 คะแนนถ่วงน้ําหนัก คือ การนําน้ําหนัก คูณด้วย การประเมิน จะมีค่าต่าง 

กันขึ้นอยู่กับตัวแปร 
                1.5 ค่ารวมของคะแนน เป็นคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนถ่วงน้ําหนัก 
คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายในจะอยู่ระหว่าง 1.0 – 4.0 

ถ้าคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม = 2.5 แสดงว่าแสดงว่า อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย แต่ถ้าน้อยกว่า 2.5 แสดงว่า
อยู่ในตําแหน่งจุดอ่อน ถ้ามากกว่า 2.5 แสดงว่าอยู่ในตําแหน่งจุดแข็ง 

           2.  แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายนอกเป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค
ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย โดยมี 5 ขั้นตอน 

                2.1 ปัจจัยภายนอกที่สําคัญ คือปัจจัยที่เป็นโอกาสและปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 
                2.2 น้ําหนัก เป็นการกําหนดความสําคัญของปัจจัยมีช่วงจาก 0.0 - 1.0 คือ 0.0 

หมายถึง ไม่มีความสําคัญเลย ส่วน 1.0 มีความสําคัญมากที่สุด 
                2.3 การประเมิน มี 4 เกณฑ์ คือ 1 แสดงถึง โอกาสน้อยหรืออุปสรรคมาก 2 

แสดงถึง โอกาสที่เท่ากับค่าเฉลี่ย 3 แสดงถึง โอกาสที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย และ 4 แสดงถึง โอกาสที่ดีมาก 
                2.4 คะแนนถ่วงน้ําหนัก คือ การนําน้ําหนัก คูณด้วย การประเมิน จะมีค่าต่าง 

กันขึ้นอยู่กับตัวแปร 
                2.5 ค่ารวมของคะแนน เป็นคะแนนรวมทั้งหมดของคะแนนถ่วงน้ําหนัก 
คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายนอกจะอยู่ระหว่าง  1.0 – 

4.0 ถ้าคะแนนถ่วงน้ําหนักรวม = 2.5 แสดงว่าแสดงว่า อยู่ในระดับค่าเฉลี่ย ถ้าคะแนนถ่วงน้ําหนัก
รวม = 4 แสดงว่า องค์กรมีโอกาสมากและอุปสรรคน้อย 
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                2.4.1.2  ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการจับคู่ ประกอบด้วย 
           1. แมทรคิซ์ อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น.135) ทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก เกิด

ระหว่างการจับคู่ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน โดยกําหนดให้ T แทนอุปสรรค O แทนโอกาส W 
แทนจุดอ่อน และ S แทนจุดแข็ง  
 

โอกาส (Opportunities) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

SO 
มีจุดแข็งและมีโอกาส 
กลยุทธ์การรุกราน 

(Aggressive strategy) 

WO 
มีจุดอ่อนและมีโอกาส 
กลยุทธ์การอนุรักษ์ 

(Conservative strategy) 

อุปสรรค (Threats) 

ST 
มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 
กลยุทธ์การแข็งขัน 

(Competitive strategy) 

                   WT 
มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค 

กลยุทธ์การตั้งรับ 
(Defensive strategy) 

  

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงทางเลือก 4 ประการของแมทริคซ์ TOWS เพื่อการกําหนดกลยุทธ์  
 

               1.1 กลยุทธ์ SO เป็นเป้าหมายของทุกองค์กร โดยจะใช้จุดแข็งและข้อได้ 
เปรียบจากโอกาส SO ถือเป็นตําแหน่งรุกราน กลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้มี  

                      1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
                      2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
                      3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 
                      4) การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) 
                      5) การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward integration) 
                      6) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) 
                      7) การกระจายธุรกิจที่แตกต่างไปจากเดิม (Conglomerate diversification) 
                      8) การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification) 
                      9) การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal diversification)  
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                     10) กลยุทธ์ผสม (Combination) 
              1.2  กลยุทธ์ WO เป็นสถานการณ์จุดอ่อนและมีโอกาส องค์กรจะต้องพยายาม

แก้ไขจุดอ่อนและใช้ข้อได้เปรียบจากโอกาส WO ถือเป็นตําแหน่งการอนุรักษ์ กลยุทธ์ที่ควร
นํามาใช้มี  

                     1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
                     2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
                     3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development)  
                     4) การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification) 
              1.3  กลยุทธ์ ST เป็นสถานการณ์ที่มีจุดแข็งและมีอุปสรรค ต้องพยายามใช้จุด

แข็งเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคให้ได้ ST ถือเป็นตําแหน่งการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้มี 
                     1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
                     2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
                     3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 
                     4) การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) 
                     5) การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward integration) 
                     6) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) 
                     7) การร่วมทุน (Joint venture) 
              1.4  กลยุทธ์ WT เป็นสถานการณ์ที่มีจุดอ่อนและมีอุปสรรคองค์กรจะต้องพยา 

ยามสร้างจุดแข็งและขจัดอุปสรรคให้ได้ WT ถือเป็นตําแหน่งการต้ังรับ กลยุทธ์ที่ควรนํามาใช้มี 
                     1) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy) ประกอบด้วย 
                         1.1) การไม่ลงทุน (Divestiture) 
                         1.2) การเลิกดําเนินงาน (Liquidation) 
                         1.3) การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Havest) 
                         1.4) การปรับเปลี่ยน (Turnaround) 
                         1.5) การล้มละลาย (Bankruptcy) 
                     2) กลยุทธ์การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง   (Concentric diversification 

strategy) 
       2. แมทรคิซ์กลุ่มที่ปรึกษาบอสตัน (Boston Consulting Group (BCG)) 
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเจริญเติบโตของตลาด กับ ส่วนครองตลาด

เปรียบเทียบของผลิตภัณฑ์ขององค์กร จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรแต่
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ละสายผลิตภัณฑ์ ใช้กับองค์กรที่มีหลายหน่วยธุรกิจ โดยแมทริคซ์กําหนดให้แกนนอนแทนส่วน
ครองตลาดเปรียบเทียบ มีค่า ระหว่าง 0 ถึง 1 กึ่งกลางแกนนอนคือ 0.5 ค่าสูงสุดคือ 1 และค่าต่ําสุด
คือ 0 ส่วนแกนตั้งแทนอัตราการอัตราเจริญเติบโตของตลาดมีค่าระหว่าง -20 ถึง 20 กึ่งกลางแกนตั้ง
คือ 0 ค่าสูงสุดคือ 20 ค่าต่ําสุดคือ -20 จะแบ่งออกเป็น 4 แมทรคิซ์  
 

                            ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ (Relative market share) 
                                 สูง                                              กลาง                                                     ต่ํา   
                                 1.0                                             0.5                                                        0.0 
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2. ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นดาวดวงเด่น 
(Stars) 
- มีตําแหน่งการแข่งขันที่โดดเด่น
ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ กํ า ลั ง
เจริญเติบโต 
- ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต 
- ใช้ทรัพยากรและการขยายธุรกิจ 
 

1. ผลิตภัณฑ์ท่ีมีปัญหา (Question 
marks) 
- ผลิตภัณฑ์ที่มีตําแหน่งการแข่งขัน
ที่มีปัญหาแต่เน่ืองจากเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่จึงมีอัตราการเจริญเติบโตสูง 
- ใช้กลยุทธ์การเจริญเติบโต ถ้า
สามารถแก้ปัญหาได้ หรือกลยุทธ์
ตัดทอนถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

3.ผลิตภัณฑ์ท่ีท าเงิน (Cash cows) 
- ผลิตภัณฑ์ที่เจริญเติบโตเต็มที่ 
โดยมีอัตราการเจริญเติบโตต่ํา 
- ใช้กลยุทธ์คงสภาพเดิม หรือ การ
เจริญเติบโตในระดับปานกลาง 
รักษาประโยชนืจากสภาพคล่อง
ทางการเงิน มีการลงทุนในระดับ
ต่ํา 

4. ผลิตภัณฑ์ท่ีตกต่ า (Dogs) 
- ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา มีการ
เจริญเติบโตต่ํา 
- ใช้กลยุทธ์การตัดทอน การไม่
ล ง ทุ น  ข า ย  ห รื อ ก า ร ย ก เ ลิ ก
ดําเนินงาน 
 

 

 
ภาพท่ี 2.3  แสดงแมทริคซ์ความเจริญเติบโต – ส่วนครองตลาด BCG  
ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น.139) 
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              2.1  ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา (Question marks) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงหรือ
อัตราการเจิญเติบโตของตลาดสูง แต่มีส่วนครองตลาดต่ํา องค์กรจะต้องปรับปรุงให้มีส่วนครอง
ตลาดสูงขึ้น ซึ่งการเพิ่มส่วนครองตลาดต้องใช้ทรัพยากรด้านเงินลงทุนมาก  เพื่อเปลี่ยนเป็น
ผลิตภัณฑ์ดาวดวงเด่น กลยุทธ์ที่ใช้มี  

                     1) กลยุทธ์ความเจริญเติบโต (Growth) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์  
                         1.1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
                         1.2) การพัฒนาตลาด (Market development) 
                         1.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development)  
                     2) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment) 
              2.2  ผลิตภัณฑ์ดาวดวงเด่น (Stars) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงหรืออัตราการ

เจริญเติบโตของตลาดสูง และมีส่วนครองตลาดสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่มียอดขายสูงทําให้
ค่าใช้จ่ายสูงเพราะต้องการเงินจํานวนมากในการผลิต และต้องรักษาการลงทุนในตลาดที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตของตลาดสูง กลยุทธ์ที่ควรใช้มี  

                     1) กลยุทธ์ความเจริญเติบโต  (Growth)   เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ดาวดวงเด่น 
ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ทําเงิน ประกอบด้วย 

                         1.1) การเจาะตลาด (Market penetration) 
                         1.2) การพัฒนาตลาด (Market development),  
                         1.3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 
                         1.4) การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) 
                         1.5) การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward integration) 
                         1.6) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration)  
                         1.7) การร่วมทุน (Joint venture)  
                     2) การขยายธุรกิจ (Build)  
              2.3  ผลิตภัณฑ์ที่ทําเงิน (Cash cows) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดเปรียบ 

เทียบสูง แต่มียอดขายต่ําหรืออัตราการเจริญเติบโตของตลาดต่ํา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําเงินให้องค์กร
เป็นจํานวนมาก และไม่ต้องการเงินลงทุนเพิ่ม ต้องพยายามรักษาส่วนครองตลาด ธุรกิจจะมีเงินสด
คงเหลือเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ดาวดวงเด่น และผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหา กลยุทธ์ที่ควรใช้มี  

                     1) กลยุทธ์การคงที่ (Stability)  
                     2) การเจริญเติบโตในระดับปานกลาง (Modest growth)  
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              2.4  ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ํา (Dogs) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ
ต่ําและมียอดขายต่ําหรืออัตราการเจริญเติบโตของตลาดต่ํา ผลิตภัณฑ์ที่ตกต่ําเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํา
กําไรตํ่า หรือขาดทุน กลยุทธ์ที่ควรใช้คือ  

                     1) กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy) ประกอบด้วย  
                         1.1) กลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestiture strategy)  
                         1.2) กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Havest strategy)  
                         1.3) กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน (Turnaround strategy) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น.53) การจัดสรรทรัพยากรทางการเงินในผังบีจีซี 

แสดงถึงการได้มาของเงินสดและการใช้ไปของเงินสดของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
 

                       ส่วนครองตลาดเปรียบเทียบ 

อัต
รา
กา
รเจ

ริญ
เต
ิบโ
ตข

อง
ยอ
ดข

าย
 

                        สูง                              ต่ํา 
 
สูง 
 
 
 
 
ต่ํา 

Stars 
เงินสดใช้ไป       มาก 
เงินสดได้มา       มาก 
  ไม่มีเงินสดคงเหลือ 

Question marks 
เงินสดใช้ไป       มาก 
เงินสดได้มา       ต่ํา 
   ขาดแคลนเงินสด 

        Cash Cows 
เงินสดใช้ไป       ต่ํา 
เงินสดได้มา       มาก 

มีเงินสดคงเหลือ 

Dogs 
เงินสดใช้ไป       ต่ํา 
เงินสดได้มา       ต่ํา 
ไม่มีเงินสดคงเหลือ 

 

 
ภาพท่ี 2.4  แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรทางการเงิน (Portforlio managrment) สําหรับหน่วยธุรกิจ
หรือผลิตภัณฑ์ในผังบีซีจี  
 

           3. แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – การประเมินปัจจัยภายนอก (IE matrix 
หรือ Internal-External matrix) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น.145) เป็นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ใช้กับองค์กรที่มีหลายหน่วยธุรกิจ  โดย
กําหนดแกนแนวนอนเป็นคะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายใน (IFE) ส่วนแกนตั้งเป็นคะแนน
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ถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายนอก (EFE) มี 3 ระดับ ระดับเข็มแข็งหรือสูงมีค่าระหว่าง 3.0 ถึง 4.0 
ระดับปานกลางมีค่าระหว่าง 2.0 ถึง 2.99 ระดับอ่อนแอหรือต่ํามีค่าระหว่าง 1.0 ถึง 1.99 แมทริคซ์
การประเมินปัจจัยภายใน-ภายนอก (IE matrix) แบ่งเป็น 9 ช่อง ดังนี้ 

             1) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในเข้มแข็ง ปัจจัยภายนอกสูง 
             2) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในปานกลาง ปัจจัยภายนอกสูง 
             3) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในอ่อนแอ ปัจจัยภายนอกสูง 
             4) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในเข้มแข็ง ปัจจัยภายนอกปานกลาง 
             5) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในปานกลาง ปัจจัยภายนอกปานกลาง 
             6) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในอ่อนแอ ปัจจัยภายนอกปานกลาง 
             7) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในเข้มแข็ง ปัจจัยภายนอกต่ํา 
             8) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในปานกลาง ปัจจัยภายนอกต่ํา 
             9) คะแนนถ่วงน้ําหนักรวมของปัจจัยภายในอ่อนแอ ปัจจัยภายนอกต่ํา 

        คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายใน (IFE) 
 ส่วนที่1: 

เ ติ บ โ ต  (Growth)แ ล ะ
สร้าง (Build) 

 เข้มแข็ง 
        3.0 – 4.0 

      ปานกลาง 
       2.0 – 2.99 

      อ่อนแอ 
      1.0 – 1.99 

คะ
แน

นถ
่วง
น้ า
หน

ักร
วม

ขอ
งป

ัจจ
ัย 

ภา
ยน

อก
 (E

FE
) 

                         3.0                       2.0                        1.0 

สูง 
3.0 – 4.0 

4.0  
 

 

 
 

 

 
 

 

ปานกลาง 
2.0 – 2.99 

3.0  
 

 

 
 

 

 
 

 

ต่ํา 
1.0 – 1.99 

2.0  
 

 

 
 

 

 
 

 
  1.0 ส่วนที่ 2: 

การประคับประคอง 
(Hold) และการ
บํารุงรักษา 
(Maintain) 

  

ส่วนที่3: 
เก็บเกี่ยว (Havest) 
หรือไม่ลงทุน 
(Divestiture) 

ภาพท่ี 2.5  แสดงแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – ภายนอก (Internal-External (IE) matrix)                                    
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กลยุทธ์ที่ใช้ในแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – ภายนอก มี 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การเจริญเติบโต (Growth) และสร้างส่วนครองตลาด (Build) ประกอบด้วย

ช่องที่ 1 2 และ 4 กลยุทธ์ที่ควรใช้ คือ กลยุทธ์การขยายตัวให้มากขึ้น (Intensive growth strategy) 
ประกอบด้วย  

การเจาะตลาด (Market penetration) การพัฒนาตลาด (Market development) และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) หรือใช้กลยุทธ์การขยายตัวแบบรวมตัว (Integrative 
growth strategy) ประกอบด้วย การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) การรวมตัวไป
ข้างหน้า (Forward integration) และการรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) 

ส่วนที่ 2 การประคับประคอง (Hold) และการบํารุงรักษา (Maintain) ประกอบด้วยช่อง
ที่ 3 5 และ 7 กลยุทธ์ที่ควรใช้ ประกอบด้วย 

การเจาะตลาด (Market penetration) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development)  
ส่วนที่ 3 การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Havest) และการไม่ลงทุน (Divestiture) ประกอบ 

ด้วยช่องที่ 6 8 และ 9 กลยุทธ์ที่ควรใช้ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy) คือ กลยุทธ์การปรับเปลี่ยน (Turnaround 

strategy) กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Havest strategy) และกลยุทธ์การไม่ลงทุน (Divestiture 
strategy) 

           4.  แมทริคซ์กลยุทธ์หลัก  
เป็นแมทริคซ์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเติบโตของตลาดกับตําแหน่งการแข่งขัน 

แกนตั้งแสดงการเจริญเติบโตของตลาด ด้านบนแทนการเจริญเติบโตของตลาดรวดเร็ว และ
ด้านล่างแทนการเจริญเติบโตของตลาดล่าช้า ส่วนแกนนอนแสดงการแข่งขัน ด้านขวาแทน
ตําแหน่งการแข่งขันรุนแรง ด้านซ้ายแทนตําแหน่งการแข่งขันอ่อนแอ ประกอบด้วย 4 ส่วน 

ส่วนที่ 1 การเจริญเติบโตของตลาดรวดเร็ว ตําแหน่งการแข่งขันรุนแรงควรใช้กลยุทธ์  
              1) การพัฒนาตลาด (Market development) 
              2) การเจาะตลาด (Market penetration) 
              3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 
              4) การรวมตัวไปข้างหน้า (Forward integration) 
              5) การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) 
              6) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) 
              7) การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification) 
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ส่วนที่ 2 การเจริญเติบโตของตลาดรวดเร็ว ตําแหน่งการแข่งขันอ่อนแอควรใช้กลยุทธ์ 
              1) การพัฒนาตลาด (Market development) 
              2) การเจาะตลาด (Market penetration) 
              3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 
              4) การรวมตัวในแนวนอน (Horizontal integration) 
              5) การไม่ลงทุน (Divestiture) 
              6) การเลิกกิจการ (Liquidation) 
ส่วนที่ 3 การเจริญเติบโตของตลาดล่าช้า ตําแหน่งการแข่งขันอ่อนแอ ควรใช้กลยุทธ์ 
              1) การตัดทอน (Retrenchment) 
              2) การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification) 
              3) การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal diversification) 
              4) การกระจายธุรกิจอื่นที่แตกต่างจากเดิม (Conglomerate diversification) 
              5) การไม่ลงทุน (Divestiture) 
              6) การเลิกกิจการ (Liquidation) 
ส่วนที่ 4 การเจริญเติบโตของตลาดล่าช้า ตําแหน่งการแข่งขันรุนแรง ควรใช้กลยุทธ์ 
              1) การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification) 
              2) การกระจายธุรกิจในแนวนอน (Horizontal diversification) 
              3) การกระจายธุรกิจอื่นที่แตกต่างจากเดิม (Conglomerate diversification) 
              4) การร่วมลงทุน (Joint venture) 
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การเจริญเติบโตของตลาดรวดเร็ว 
                                                       (Rapid market growth) 
 
 
 
 
 
 
 
ต า แ ห น่ ง ก า ร
แข่งขันอ่อนแอ 
(Weak 
competitive 
position) 

ส่วนที่ 2 
1. การพัฒนาตลาด 
2. การเจาะตลาด 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. การรวมตัวในแนวนอน 
5. การไม่ลงทุน 
6. การเลิกกิจการ 

ส่วนที่ 1 
1. การพัฒนาตลาด 
2. การเจาะตลาด 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. การรวมตัวไปข้างหน้า 
5. การรวมตัวไปข้างหลัง 
6. การรวมตัวในแนวนอน 
7. การกระจายธุรกิจจากจุด
ศูนย์กลาง 

 
 
 
 
 
 
 
ต า แ ห น่ ง ก า ร
แข่งขันรุนแรง 
(Strong 
competitive 
position) 

ส่วนที่ 3 
1. การตัดทอน  
2. การกระจายธุรกิจจาก
จุดศูนย์กลาง 
3. การกระจายธุรกิจใน
แนวนอน 
4. การกระจายธุรกิจอ่ืนที่
แตกต่างจากเดิม 
5. การเลิกกิจการ 

ส่วนที่ 4 
1. การกระจายธุรกิจจากจุด
ศูนย์กลาง 
3. การก ระ จายธุ รกิ จใ น
แนวนอน 
4. การกระจายธุรกิจอ่ืนที่
แตกต่างจากเดิม 
5. การร่วมทุน 

                   การเจริญเติบโตของตลาดล่าช้า 
                          (Slow market growth) 

 
ภาพท่ี 2.6 แสดงแมทริคซ์กลยุทธ์หลัก  
ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น.150) 
 
 
 
 
 

DPU



27 

                2.4.1.3  ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ 
ผู้บริหารต้องตัดสินใจเลือกกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ขั้นนี้เป็นกลยุทธ์ระดับ

บริษัท หรือกลยุทธ์หลัก กลยุทธ์หลักประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ คือ 
                             
  

 กลยุทธ์หลัก (Grand strategy)  

 
 

การเจริญเติบโต 
(Growth) 

 ความคงที่ 
(Stability) 

 การตัดทอน 
(Retrenchment) 

 
ภาพท่ี 2.7 แสดงกลยุทธ์หลัก  
ท่ีมา:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2546, น.151) 
 
                              1. กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขยายตัวของบริษัท เพื่อการเจริญเติบโตด้านยอดขาย สินทรัพย์ กําไร ประกอบด้วย 
                                   1.1 กลยุทธ์การขยายตัวแบบเข้มข้น (Intensive growth strategies) เป็นการ
พยายามเพิ่มยอดขายให้เพิ่มขึ้นจาก ผลิตภัณฑ์เดิม และตลาดเดิม ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ 
                                          1) กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน (Concentration strategy) หรือกลยุทธ์การ 
เจาะตลาด (Market penetration strategy)  

กลยุทธ์การมุ่งเฉพาะส่วน (Concentration strategy) เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งทรัพยากรของ
องค์กร เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตในหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกัน 

กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็นการพยายามในการดําเนินงาน
มากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม และตลาดเดิม เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะในการใช้ปรับปรุง
ตําแหน่งตลาดขององค์กร 
                                          2) กลยุทธ์การพัฒนาตลาด (Market development strategy) เป็นการ
พยายาม เพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม และแสวงหาตลาดใหม่  
                                          3) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  (Product development strategy)  เป็น 
การพยายามเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากตลาดเดิม หรือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สําหรับตลาดใหม่ 

DPU



28 

                             1.2 กลยุทธ์การเจริญเติบโตแบบรวมตัว (Integrative growth strategy) เป็นการหา 
โอกาสการขยายตัวจากการดําเนินงาน การรวมตัวไปข้างหลังหมายถึงผู้ขายวัตถุดิบหรือปัจจัยการ
ผลิต ถ้าการรวมตัวไปข้างหน้าหมายถึงผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ 
                                   1)  กลยุทธ์การรวมตัวในแนวดิ่ง (Vertical integration strategy) เป็นการพยา 
ยามควบคุมปัจจัยการผลิต และผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือทั้ง 2 อย่าง หรือเป็นการขยายตัวของ
องค์กรในอุตสาหกรรมเดิม กลยุทธ์นี้องค์กรพยายามขยายตัวโดยมีองค์กรมากกว่าหนึ่งองค์กร  
                                        1.1) การรวมตัวไปข้างหลัง (Backward integration) การที่องค์กรเป็นเจ้า 
ของปัจจัยการผลิตเอง หรือจัดหาการผลิตเอง 
                                        1.2) การรวมตัวไปข้างหน้า  (Forward integration) การที่องค์กรเป็นผู้จัด
จํา หน่ายเอง หรือพยายามหาโอกาสขยายธุรกิจโดยเป็นผู้จัดจําหน่ายเอง  
                                   2)  กลยุทธ์การรวมตัวในแนวนอน(Horizontal integration strategy)เป็นการ
ขยายตัวธุรกิจในระดับเดียวกัน หรือเป็นการขยายการดําเนินงานขององค์กรร่วมกับองค์กรอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน กลยุทธ์การรวมตัวในแนวนอนใช้เพื่อเพิ่มยอดขาย กําไร และส่วนครองตลาด 
                             1.3 กลยุทธ์การขยายตัวจากการกระจายธุรกิจ  (Diversification growth strategy) 
เป็นกลยุทธ์การขยายการดําเนินงานไปยังอุตสาหกรรมที่ต่างไ ปจากเดิม หรือการขยายไปสู่
ผลิตภัณฑ์อื่นในอุตสาหกรรมอื่น                            
                                   1) กลยุทธ์การกระจายธุรกิจจากจุดศูนย์กลาง  (Concentric diversification 
strategy) เป็นการผลิตสินค้าใหม่ เพื่อขายในตลาดเดิม โดยใช้เทคโนโลยีเดิม ที่เกี่ยวข้องกับสาย
ผลิตภัณฑ์เดิม   
                                   2) กลยุทธ์การกระจายธุรกิจในระดับเดียวกัน      (Horizontal diversification 
strategy) เป็นการผลิตสินค้าใหม่ เพื่อขายในตลาดเดิม โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาย
ผลิตภัณฑ์เดิม 
                                   3) กลยุทธ์การกระจายธุรกิจที่แตกต่างจากเดิม    (Conglomerate diversification 

strategy) เป็นการผลิตสินค้าใหม่ เพื่อขายในตลาดใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาย
ผลิตภัณฑ์เดิม 
                             1.4 กลยุทธ์การเจริญเติบโตด้านอ่ืน (Other growth strategy) เพิ่มความสามารถ 
ในการแข่งขัน โดยมีกลยุทธ์ 
                                   1) กลยุทธ์การควบรวมธุรกิจ (Merger) การรวมบริษัท ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป
เข้าเป็นบริษัทเดียว การควบรวมธุรกิจถือว่าเป็นการรวมองค์กรระหว่างธุรกิจเพื่อสร้างองค์กรใหม่ 
การควบรวมธุรกิจอาจทําได้ดังนี้ 
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                                        1.1) การควบรวมในแนวนอน (Horizontal mergers)  
                                        1.2) การควบรวมในแนวดิ่ง (Vertical mergers) 
                                        1.3) การควบรวมแบบไม่เกาะกลุ่ม (Conglomerate mergers) 
                                   2) การซื้อกิจการ (Acquisition) เป็นการซื้อบริษัทอ่ืนที่มีขนาดไม่เท่ากัน ทํา
ให้ เข้าถือสิทธิในการดําเนินงานของบริษัทนั้น 
                                   3) วิธีการร่วมลงทุน (Joint venture) เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือเทค 
โนโลยีใหม่จากการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นการเพิ่มสิ่งจูงใจในบริษัทที่ดําเนินงานระหว่างประเทศ 
                             1.5 กลยุทธ์พันธมิตร (Strategic alliance) การเป็นหุ้นส่วนกันของ 2 องค์กรขึ้นไป
เพื่อนําข้อได้เปรียบของแต่ละองค์กรมาเป็นจุดแข็งของกิจการเดิม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ร่วมกัน ประโยชน์ของกลยุทธ์นี้ทําให้ตําแหน่งทางการตลาดมีความเข้มแข็งขึ้น ลดต้นทุน ลดความ
เสี่ยง 
                             1.6 กลยุทธ์ระหว่างประเทศ (International strategies) เป็นกลยุทธ์ที่เกิดจากข้อได้ 
เปรียบในการสร้างรายได้จากตลาดโลก ทําได้หลายวิธีดังนี้ 
                                   1) การส่งออก (Exporting) เป็นการผลิตและส่งสินค้าจากประเทศที่เป็นสํานัก 
งานใหญ่ไปขายประเทศต่างๆ 
                                   2) กิจกรรมต่างประเทศ (Foreign activity) ได้แก่การให้สัมปทาน การให้สิทธิ
ทางการค้า และการร่วมทุน 
                                   3) การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ (Foreign direct investment) การลงทุน 
กิจการในต่างประเทศ ควบคุมบริหารงานและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทั้งหมด 
                         2. กลยุทธ์ความคงที่ (Stability strategy) เป็นการให้บริการหรือเสนอสินค้าเดิม ใน
ตลาดเดิม รักษาขนาดและระดับการดําเนินการปัจจุบันของธุรกิจ ผู้บริหารจะใช้กลยุทธ์นี้เพื่อชะลอ
การขยายตัวที่รวดเร็ว และป้องกันผลกระทบกับส่วนครองตลาด ถ้าเป็นองค์กรเล็กมีข้อจํากัดด้าน
การเงินจะเลือกกลยุทธ์นี้ 
                         3. กลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment strategy) หรือกลยุทธ์การป้องกัน (Defensive 
strategy) เป็นการลดกิจการหรือการดําเนินการปัจจุบัน เมื่อประสบปัญหาด้านการเงิน และมี
อุปสรรคจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ประกอบด้วย 
                             3.1 กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแนวทาง (Turnaround) เป็นกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อให้ธุรกิจ
อยู่รอดมีเข้าสู่ภาวะวิกฤต เมื่อบริษัทประสบปัญหาในการดําเนินงาน เช่น ลดขนาด ลดต้นทุน ลด
ผลิตภัณฑ์และตลาดที่ไม่มีกําไร 
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                             3.2 กลยุทธ์การเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ (Harvest) เป็นกลยุทธ์ในการลดค่าใช้จ่าย
ให้ต่ําสุด ทํากําไรระยะสั้นสุด และอาจวางแผนที่จะขายหรือเลิกกิจการในระยะยาว  
                             3.3 กลยุทธ์การไม่ลงทุน  (Diveestiture) เป็นกลยุทธ์ยุติการดําเนินงานบางส่วน
หรือทั้งหมด เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เพื่อให้องค์กรสามารถอยู่รอดต่อไปได้ 
                             3.4 กลยุทธ์การล้มละลาย (Bankruptcy) เป็นกลยุทธ์เมื่อไม่สามารถบริหารจัด 
การแก้ปัญหา หรือประสบความล้มเหลว หลังจากประสบปัญหามาเป็นเวลานาน  
                             3.5 กลยุทธ์การเลิกกิจการ (Liquidation) เป็นการยุติการดําเนินการเนื่องจากมี
ความอ่อนแอในการดําเนินงาน ไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้ อาจเลิกกิจการหรือขายธุรกิจได้ 
                         4. กลยุทธ์ผสม (Combination strategy) เป็นการใช้กลยุทธ์ทั้งกลยุทธ์การเจริญเติบ 
โต (Growth strategy) กลยุทธ์ความคงที่ (Stability strategy) และกลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment 
strategy) ร่วมกัน 
 
2.5  ประเภทงานวิจัยท่ีแบ่งตามลักษณะของข้อมูล 

นภาภรณ์ จันทรศัพท์ และคณะ (2550, น.15) การวิจัยแบ่งตามลักษณะข้อมูลจะมี 2 
ประเภท คือ 
       2.5.1  การวิจัยเชิงปริมาณ   (Quantitive Research) จะเป็นการวิจัยในลักษณะข้อมูลเป็นตัวเลข 
และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปผล  
       2.5.2  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยที่เป็นข้อมูลคุณลักษณะ อาจเป็น
การวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็น แล้วสรุปบรรยาย  
 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

บุณฑริก ทองคําซุ่ย (2550) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการดําเนินงานและการ
บริหารกลยุทธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 – 2549 สมมติฐานในการวิจัยคร้ังนี้ คือ บริษัท ฟอร์ท คอร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้การวิเคราะห์ SWOT และ
วิเคราะหอั์ตราส่วนทางการเงิน  

ผลการศึกษามี 2 ส่วน ส่วนแรก การวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ บริษัท ฟอร์ท คอร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ควรใช้กลยุทธ์การรักษาตลาด, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกลยุทธ์การขยาย
ธุรกิจ เพราะจากการวิเคราะห์ SWOT อยู่ในตําแหน่งจุดแข็งและโอกาส ส่วนที่สอง การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มีสภาพคล่องสูง มีการใช้
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ประโยชน์จากสินทรัพย์รวมได้มาก มีความสามารถในการชําระหนี้ได้เพิ่มขึ้น มีอัตรากําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้น  

เรืองวิทย์ คงศิลา (2550) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการ
ดําเนินงานและการเจริญเติบโตของธนาคาร และศึกษาการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2548 – 2549 สมมติฐานในการวิจัย คือ ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ผลการศึกษามี 2 ส่วน 1. การวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์ที่เหมาะสม คือ กล
ยุทธ์เจาะตลาด กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาองค์กร เนื่องจากผลการวิเคราะห์
แมทริคซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง อยู่ในตําแหน่ง มีจุดแข็งแต่มีอุปสรรค อยู่ในสถานการณ์
ประคับประคอง และรักษา 2. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่อง ด้านเงิน
สดต่อเงินฝากอยู่ในระดับต่ํา ด้านสภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น อัตราส่วนด้าน
การบริหารหนี้เพิ่มขึ้น อัตราส่วนความสามารถในการทํากําไรลดลง 

เกศแก้ว ทวยเจริญ (2553) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานและการ
บริหารเชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของธนาคารออมสินของปี พ.ศ. 2551 สมมติฐานในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ธนาคารออมสินมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานจากการวางแผนและใช้กลยุทธ์แบบเจริญเติบโต   

ผลการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ธนาคารมีสภาพคล่อง
สูง มีความสามารถในการชําระหนี้สูง มีความสามารถในการทํากําไรสูง มีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและ
สามารถบริหารสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใช้การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมภายนอกและภายใน ธนาคารออมสินมีภาพลักษณ์ที่ดีทําให้มีฐานลูกค้าจํานวนมาก การ
ลงทุนเป็นการลงทุนตราสารในภาครัฐ มีความเสี่ยงต่ํา กลยุทธ์ที่ธนาคารควรเลือกใช้ คือ กลยุทธ์
การเจาะตลาด การขยายและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เนื่องจากการวิเคราะห์ด้วยแมทริคซ์ อุปสรรค-
โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS Matrix) อยู่ในช่วง SO คือ มีทั้งจุดแข็งและโอกาสที่ดี 

นุชนภา วงษ์มงคล (2549) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงาน: 
กรณีศึกษา การประปานครหลวง มีวัตถุประสงค์คือ ศึกษาฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของการประปา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 – 2548 และศึกษาการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดย SWOT Analysis 
สมมติฐานของงานวิจัย การบริหารเชิงกลยุทธ์ของการประปานครหลวง ทําให้เกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานสูงสุด  
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ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ควรใช้กลยุทธ์การ
เจริญเติบโต โดยใช้กลยุทธ์การเจาะตลาด กลยุทธ์การพัฒนาตลาดและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เน่ืองจากการวิเคราะห์ SWOT การประปานครหลวงอยู่ในตําแหน่งจุดแข็งและมีโอกาส ส่วนที่สอง 
คือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การประปามีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนไม่ดี แต่มียอดขาย
สูงขึ้นคุ้มค่ากับการลงทุน มีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และ
มีผลกําไรเชิงเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้น แสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารทรัพย์สิน     

ดุจชนก ชาติสืบ (2550) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาผลการดําเนินงาน และการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2549 
สมมติฐานคือ การบริหารเชิงกลยุทธ์ของบริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จํากัด (มหาชน) ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานสูงสุด  

ผลการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ การวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
บริษัท โครงสร้างตลาดเป็นประเภทผู้ขายน้อยราย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยใช้ SWOT 
Analysis บริษัทมีจุดแข็ง คือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักยอมรับระดับสากล มีจุดอ่อน คือ 
ต้องใช้เงินลงทุนสูง เพื่อพัฒนาและซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
ตลอดเวลา อุปสรรค คือ มีคู่แข่งหลายรายและมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการนําเข้าของสินค้า บริษัทอยู่ในตําแหน่งมีจุดแข็งแต่มีอุปสรรค ส่วนที่สองคือ การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ในระดับปานกลาง อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน
บริษัทมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะชําระหนี้ได้รวดเร็ว มีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์รวมได้มาก 
ความสามารถในการทํากําไรลดลง อัตราผลตอบแทนจากผู้ถือหุ้นมีอัตราเพิ่มขึ้น 

นางสาวอัญชลี กุนากุล (2553) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันของ 
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ต่อการให้บริการในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาโครงสร้าง
ตลาดโทรคมนาคม ศึกษากลยุทธ์การแข่งขันในการดําเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2546 - 2552 และ
การแข่งขันในอนาคต ภายหลังมีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ทําการศึกษา 2 แบบ ศึกษา
แบบพรรณนาโดยการวิเคราะห์ five force model และ SWOT ศึกษาแบบเชิงปริมาณ โดยการ
ประมาณการงบกําไรขาดทุนของบริษัท 

ผลการศึกษาแบบพรรณนา five force model ทีโอทียังคงมีศักยภาพในการแข่งขัน แต่
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป การเปิดเสรีทําให้การแข่งขันรุนแรงขึ้น อํานาจการต่อรองของผู้ใช้บริการ
เพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยที่ลดทอนศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ทีโอที
มีจุดแข็ง คือ มีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ ฐานลูกค้าขนาดใหญ่ บุคลากรมีความสามารถ ซึ่ง
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สามารถพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างความได้เปรียบ และมีจุดอ่อน คือ วัฒนธรรมองค์กร
ไม่ปรับตามสภาวะการแข่งขัน มีภาระค่าใช้จ่ายสูง จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก มีโอกาส คือ
แนวโน้มผู้ ใช้ บ ริการอินเตอร์ เน็ต เพิ่ ม ขึ้น  และ ได้ รับ อนุมัติ ใ ห้ เป็นผู้ ดํ า เนินการระบ บ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 ก่อนคู่แข่งทําให้มีโอกาสสร้างฐานลูกค้าใหม่ แต่มีอุปสรรค คือ แนวโน้ม
การลดลงของผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจําที่ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ทําให้
อุปกรณ์และโครงข่ายล้าสมัยต้องลงทุนเพิ่ม  และการแทรกแซงทางการเมือง  

ผลการศึกษาเชิงปริมาณ จากการประมาณรายได้ จากสมมติฐานว่า ทีโอทีมีรายได้เพิ่ม
จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3  บริการอินเตอร์เน็ต และมีรายได้จากการให้บริการ
โทรศัพท์ยุคที่ 2 แทน AIS แต่ไม่ประสบความสําเร็จในการบริหารหลังสิ้นสุดสัมปทาน พบว่า 
รายได้จากการให้บริการอินเตอร์เน็ต และรายได้จากการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 สามารถ
ชดเชยรายได้ของโทรศัพท์ประจําที่ได้ แต่ไม่สามารถชดเชยส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาสัมปทาน แต่
หากทีโอทีประสบความสําเร็จในการบริหารโครงข่ายโทรศัพท์ยุคที่ 2 แทน AIS จะสามารถชดเชย
รายได้ของโทรศัพท์ประจําที่และสามารถชดเชยส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาสัมปทาน  

เบ็ญจมาศ สังขโชติ (2548) ศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและบริการกล
ยุทธ์หลังการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กรณีศึกษา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
วิธีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ภาพรวมของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) หลังการแปรรูป ศึกษาการ
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการ ในการดําเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2540 – 2547 และศึกษาวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค  

ผลการศึกษา อัตราส่วนทางการเงิน บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) มีสภาพคล่องอยู่ใน
เกณฑ์ดี ทั้งก่อนและหลังแปรรูป ด้านความเสี่ยงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ความสามารถในการทํากําไรอยู่
ในเกณฑ์ต่ําทั้งก่อนและหลังแปรรูป การบริหารลูกหนี้ก่อนแปรรูปสภาพคล่องสูง หลังการแปรรูป
สภาพคล่องต่ํา ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังการแปรรูป ผล
การศึกษาโดยการวิเคราะห์กลยุทธ์ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ควรเลือกใช้กลยุทธ์การเจาะตลาด        

ในบทที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาตัวอย่างงานวิจัยที่มีแนวทางการวิจัยใกล้เคียงกัน โดย
ศึกษาจากผลการวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในกิจการหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจการที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ กิจการด้านการเงินการธนาคาร กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม ทําให้ผู้วิจัยมี
ความเข้าใจในหลักการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และการวิเคราะห์กลยุทธ์มากขึ้น และทราบ
ถึงแนวทางในการทําการวิจัย และเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้วิจัยนําความรู้ที่ได้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้
ในการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน และวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้วิจัยเองยังได้ศึกษางานวิจัย
ที่วิจัยเกี่ยวกับ บมจ.ทีโอที ซึ่งผลการวิจัยแสดงถึง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค และการ
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ประมาณรายได้ขององค์กร แต่ในงานวิจัยไม่ได้ได้แสดงถึง แนวทางการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของ บมจ.ทีโอที แม้จะมีงานวิจัยที่แสดงถึงแนวทางการดําเนินกลยุทธ์ของ บมจ.ทีโอที  แต่ข้อมูลที่
นํามาวิจัยก็เป็นข้อมูลที่ผ่านมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว  ผู้วิจัยจึงขอเสนอระเบียบและวิธีวิจัยในการ
ดําเนินงานวิจัย เพื่อวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา 
บมจ.ทีโอที ในบทที่ 3 ต่อไป  DPU



 
 

บทที ่3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา 

บมจ.ทีโอที”  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ 
บมจ.ทีโอที ระหว่างปี 2549 - 2553 และการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เป็นวิธีการอธิบายในลักษณะพรรณนา ดังนั้นการวิจัยจะแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน อย่างที่
กล่าวไว้ในบทที่ 2 ดังนี ้

3.1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  
3.2 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  

 
3.1  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ  

รวบรวมรายงานประจ าปีของ บมจ.ทีโอที ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 และน า
ตัวเลขต่างๆในงบการเงินจะแสดงถึงฐานะทางการเงินของ บมจ.ทีโอที มาวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน ซึ่งเป็นเป็นเคร่ืองมือใช้ประเมินฐานะทางการเงิน ประสิทธิภาพและความสามารถในการท า
ก าไรของธุรกิจ มี 4 อัตราส่วนดังนี้      
 3.1.1  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)  
 3.1.1.1  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นเคร่ืองชี้ฐานะ ทางการเงิน
ระยะสั้นของธุรกิจแบบคร่าวๆ อัตราส่วนน้ียิ่งสูง ความคล่องตัวยิ่งมาก  
 3.1.1.2  อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง (Quick Ratio) เปน็การวัดความสามารถ ใน
การช าระหนี้ระยะสั้นเช่นเดียวกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แต่ตัดสิ่งที่ เป็นปัญหาในการ
เปลี่ยนเป็นเงินสดออก 
 3.1.2  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Ratios) 
    3.1.2.1  อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover Ratio) แสดงถึงอัตราการ
หมุนของสินค้าว่าปีหนึ่งหมุนได้กี่ครั้งหรือกี่รอบ ถ้าจ านวนรอบยิ่งมาก แสดงว่าขายสินค้าได้เร็ว 
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  3.1.2.2  ระยะเวลาในการเก็บหนี้  (average collection period) กรณีเป็นจ านวนวันจะใช้ 
365 วัน หรือ 360 วัน ในการวิเคราะห์ จะใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดกับลูกหนี้ใช้
ประโยชน์ในการทบทวนการให้สินเชื่อ 
 3.1.2.3  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร   (Fixed Asset Turnover)    แสดงการ
ใช้ประโยชน์สินทรัพย์ถาวร ถ้าหมุนได้จ านวนคร้ังมากขึ้น แสดงว่าการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ถาวรมากขึ้น 
 3.1.2.4  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover)   เป็นอัตราส่วน
วัดประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนขายสุทธิกับสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 
 3.1.3  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้ (Debt Management Ratios) 
 3.1.3.1  อัตราส่วนแห่งหนี ้ (Dept ratio)  เป็นอัตราส่วนระหว่างหนี้สินระยะสั้นรวมกับ
หนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม เป็นการวัดเงินทุนรวมที่จัดหามาในรูปของหนี้ ถ้าธุรกิจมีอัตรา  
ส่วนนี้สูงเกินไป ถือว่าอันตรายทั้งเจ้าหนี้คือถ้ากิจการล้มละลายอาจได้รับช าระหนี้ไม่ครบจ านวน 
และกิจการเองคือ ถ้ารายได้ไม่เป็นไปตามที่คาดมีโอกาสขาดทุนได้ง่าย เพราะต้องแบกภาระในรูป
ดอกเบี้ยจ านวนมาก แต่ถ้าธุรกิจมีอัตราส่วนต่ าเกินไปก็ไม่เป็นผลดีเช่นกัน อาจแสดงว่าเครดิตไม่ดี
แล้วยังท าให้การขยายตัวเชื่องช้าด้วย 
 3.1.3.2  อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย   (Times – Interest - Earned ratio) 
เป็นอัตราส่วนระหว่างดอกเบี้ยกับก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี อัตราส่วนนี้จะแสดงให้เห็น
ความสามารถของกิจการในการช าระดอกเบี้ย 
 3.1.4  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร    หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด า 
เนินงาน (Profitability Ratios)  
 3.1.4.1  อัตราส่วนท าก าไรสุทธิ (profit margin) แสดงอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย 
 3.1.4.2  อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน (BEP Ratio) แสดง
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดก าไรโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบดอกเบี้ยและภาษี 
 3.1.4.3  อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets) ผลตอบแทนจากสิน 
ทรัพย์หลังดอกเบี้ยและภาษี        
 3.1.4.4  อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return on Total Equity) เป็นอัตราผล 
ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ 
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3.2  การวิเคราะห์เชิงพรรณา  
เป็นการใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระดับบริษัทมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง

ภายในและภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม หรือเรียกว่า การวิเคราะห์ SWOT ของ 
บมจ.ทีโอที เพื่อเป็นข้อมูลพิจารณาความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อใช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 
       3.2.1  การวิเคราะห์ SWOT  

เป็นเคร่ืองมือประเมินสถานการณ์ บมจ.ทีโอที จากสภาพแวดล้อมภายในคือจุดแข็งและ
จุดอ่อนของ บมจ.ทีโอที และจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบกับ 
บมจ.ทีโอที   
                 3.2.1.1  จุดแข็ง  (Strengths) จุดเด่นหรือจุดแข็งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของ บมจ.
ทีโอที 
                 3.2.1.2  จุดอ่อน  (Waeknesses)  จุดด้อยหรือจุดอ่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ซึ่ง
เป็นปัญหาหรือข้อบกพร่องจากภายใน บมจ.ทีโอที 
                 3.2.1.3  โอกาส   (Opportunities) เป็นโอกาสที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่ส่งเสริม 
หรือเอ้ือประโยชน์กับ บมจ.ทีโอที 
                 3.2.1.4  อุปสรรค (Threats) อุปสรรคเป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก  เป็น
สิ่งที่พยายามต้องขจัดออกจาก บมจ.ทีโอที  
       3.2.2  ขอบข่ายการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับบริษัท 

ขอบข่ายการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับบริษัท มี 3 ขัน้ตอน 
ขั้นที่ 1 ขั้นตอนปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 2 แมทริคซ์ 
1) แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน เป็นแมทริคซ์ที่ประเมินและให้น้ าหนักปัจจัยภาย 

ใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
2) แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายนอก เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค ที่มีผล 

กระทบต่อบริษัททั้งสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และกฎหมาย    
ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการจับคู่   หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้ามาน ามา   วิเคราะห์ต า 

แหน่งกลยุทธ์ของ บมจ.ทีโอที โดยใช้ 2 แมทริคซ์ 
1) แมทรคิซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS) 
2) แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – การประเมินปัจจัยภายนอก     (IE matrix หรือ 

Internal - External matrix)  
ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการตัดสินใจการวางแผนเชิงกลยุทธ์  
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งานวิจัยนี้ผู้วิจัยแบ่งกระบวนการวิจัยได้ตามระยะเวลาดังที่แสดงในตารางที่ 3.1  

 
ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินการ 
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย มี.ค เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง       
2. ก าหนดขอบเขตงานวิจัย       
3. รวบรวมข้อมูลรายงานประจ าปี บมจ. ทีโอที       
4. รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับตลาดโทรคมนาคม       
5. วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินและประมวลผล       
6. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม บมจ. ทีโอที และ
ประมวลผล 

      

7. สรุปผลจากการวิจัย       
 
ในบทที่ 3 เป็นขอบเขตในการศึกษาวิจัยการด าเนินงานโดยใช้งบดุล งบก าไรขาดทุนมา

วิเคราะห์  และศึกษาสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ซึ่งผู้วิจัยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์การเงิน 
และวิเคราะห์กลยุทธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะกล่าวในบทที่ 2 มาใช้เป็นแนวทางการวิจัย และ
ในบทที่ 4 จะแสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์การเงิน และวิเคราะห์กลยุทธ์  

DPU



 
 

บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
กรณีศึกษา บมจ.ทีโอที” การวิเคราะห์ผลจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นผลการวิเคราะห์
เชิงปริมาณเป็นการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เป็นการค านวนและแปลผลในการเปรียบเทียบ
ตัวเลขต่างๆในงบการเงินของ บมจ. ทีโอที และจะมีการสรุปผลค่าอัตราส่วนต่างๆไว้ในบทที่ 5 
ส่วนที่สองเป็นผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนาเป็นการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระดับบริษัท เป็นผลจาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม และผล
การวิเคราะห์ต าแหน่งกลยุทธ์ และเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับองค์กร แล้วน าไปสรุปผลในบทที่ 5 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
4.1  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  
 จากการวิเคราะหร์ายงานประจ าปีของ บมจ.ทีโอที ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2553 ได้
ข้อมูลส าคัญที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินดังตารางที่ 4.1 และ 4.2  
 

ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลส่วนหน่ึงของงบดุลจากรายงานประจ าปี บมจ.ทีโอที พ.ศ.2549-2553 
(หน่วย:บาท) 

รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

สินทรัพย์หมุนเวียน 54,225,747,741 54,533,216,704 48,008,250,335 45,405,051,191 45,060,090,037 

ลูกหน้ีการค้า 14,430,617,870 14,340,420,083 14,295,466,904 14,407,855,841 14,242,222,254 

สินค้าคงเหลือ 3,048,893,738 2,597,458,017 2,299,835,507 1,851,512,984 1,743,790,393 

สินทรัพย์ถาวร 187,348,376,058 211,710,818,179 205,785,902,023 205,875,804,183 190,729,318,593 

สินทรัพย์รวม 241,574,123,799 266,244,034,883 253,794,152,358 251,280,855,374 235,789,408,630 

หน้ีสินหมุนเวียน* 35,367,241,068 30,750,744,132 27,314,754,968 30,714,927,959 31,714,030,485 

หน้ีสินรวม 138,387,771,800 156,732,917,886 145,158,085,179 138,748,471,513 120,705,033,598 

ส่วนของเจ้าของ 103,186,351,999 109,511,116,997 108,636,067,179 112,532,383,861 115,084,375,032 

 

หมายเหตุ.  * หนี้สินหมุนเวียนไม่รวมรายได้รอตัดบัญชี – ส่วนที่จะรับรู้เป็นรายได้ภายในหนึ่งปี 
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ตารางท่ี 4.2  ข้อมูลส่วนหน่ึงของงบก าไรขาดทุนจากรายงานประจ าปี บมจ.ทีโอที พ.ศ.2549-2553 
 

 (หน่วย:บาท) 
รายการ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ขายสุทธ ิ 75,764,654,155 71,186,676,212 72,160,949,443 71,008,220,286 73,035,489,128 

ขายเชื่อสุทธิ* 57,461,409,992 50,142,125,769 50,125,880,572 47,698,401,994 49,687,595,635 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 13,176,168,161 9,927,191,889 8,893,406,698 10,239,506,367 12,085,667,107 

ดอกเบี้ย 1,867,763,333 1,016,203,047 662,417,310 810,299,108 475,266,223 

ก าไรสุทธิหลังภาษี 6,981,223,329 6,232,659,356 5,602,869,502 6,599,656,428 7,742,087,746 

 
หมายเหตุ.  * ขายเชื่อสุทธิ ยอดขายที่มีลูกหนี้การค้า 
ท่ีมา:  รายงานประจ าปีของ บมจ.ทีโอที ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2553 
 
     4.1.1  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)  
              4.1.1.1  อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เป็นเคร่ืองชี้ฐานะทางการเงิน
ระยะสั้นของบมจ. ทีโอที แบบคร่าวๆ ดังตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
 

(หน่วย:บาท) 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 54,225,747,741 54,533,216,704 48,008,250,335 45,405,051,191 45,060,090,037 
หนี้สินหมุนเวียน 35,367,241,068 30,750,744,132 27,314,754,968 30,714,927,959 31,714,030,485 

อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 
(เท่า) 

1.53 1.77 1.76 1.48 1.42 
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ภาพท่ี 4.1 แสดงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
 
                  ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเป็นการวัดอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน
เทียบกับหนี้สินหมุนเวียน วัดความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นคร่าวๆของ บมจ. ทีโอที 
ในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 1.53, 1.77, 1.76, 1.48 และ 1.42 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปี พ.ศ. 2549-
2553 มีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน  
              4.1.1.2  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว (Quick ratio) อัตราส่วนนี้ใช้วัดความสามารถใน
การช าระหนี้ระยะสั้นเช่นเดียวกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แต่ตัดสิ่งที่ เป็นปัญหาในการ
เปลี่ยนเป็นเงินสดออก ตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  แสดงอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว 
 

 (หน่วย:บาท) 
อัตราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวั ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 54,225,747,741 54,533,216,704 48,008,250,335 45,405,051,191 45,060,090,037 
สินค้าคงเหลือ (3,048,893,738) (2,597,458,017) (2,299,835,507) (1,851,512,984) (1,743,790,393) 

สินทรัพย์หมุนเวยีน - สินค้าคงเหลือ 51,176,854,003 51,935,758,687 45,708,414,828 43,553,538,207 43,316,299,644 
สินทรัพย์หมุนเวยีน - สินค้าคงเหลือ 51,176,854,003 51,935,758,687 45,708,414,828 43,553,538,207 43,316,299,644 

หนี้สินหมุนเวียน 35,367,241,068 30,750,744,132 27,314,754,968 30,714,927,959 31,714,030,485 

อัตราส่วนสินทรัพยค์ล่องตวัเท่ากับ 
(เท่า) 

1.45 1.69 1.67 1.42 1.37 
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ภาพท่ี 4.2  แสดงอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว 
 

ผลการวิเคราะห์ อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว  เป ็นการวัดอัตราส่วนสินทรัพย์
หมุนเวียนเทียบกับหนี้สินหมุนเวียน แต่หักส่วนของสินค้าคงเหลือออกจากสินทรัพย์หมุนเวียน 
เนื ่องจากส ินค ้าคง เหล ือม ีสภาพคล ่องน ้อยกว ่าส ินทร ัพย ์หม ุน เว ียนอื ่นๆ  เป ็นการว ัด
ความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างเข้มงวดของ บมจ . ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-
2553 เท่ากับ 1.45, 1.69, 1.67, 1.42 และ 1.37 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ปี พ.ศ. 2549-2553 มีสินทรัพย์
หมุนเวียนหักส่วนของสินค้าคงเหลือออกมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน  
     4.1.2  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์  (Asset Management Ratios)  
              4.1.2.1 อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover Ratio) แสดงถึงอัตราการ
หมุนของสินค้าว่าปีหนึ่งหมุนได้กี่รอบหรือกี่เท่า ดังตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงอัตราการหมุนเวียนของสินค้า  
 

 (หน่วย:บาท) 
อัตราการหมุนเวียนของสินค้า ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ขายสุทธ ิ 75,764,654,155 71,186,676,212 72,160,949,443 71,008,220,286 73,035,489,128 
สินค้าคงเหลือ 3,048,893,738 2,597,458,017 2,299,835,507 1,851,512,984 1,743,790,393 

อัตราการหมุนเวียนของสินค้าเท่ากับ 
(เท่า) 

24.85 27.41 31.38 38.35 41.88 
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ภาพท่ี 4.3  แสดงอัตราการหมุนเวียนของสินค้า  
 

ผลการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินค้า  เป็นการวัดว่าสินค้าคงเหลือหรือ
พัสดุส านักงานและพัสดุในการให้บริการ ขยายงานและซ่อมแซมโครงข่าย สามารถสร้าง
ยอดขายหรือรายได้ของ บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 24.85, 27.41, 31.38, 38.35 
และ 41.88 เท่า    
              4.1.2.2  ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (average collection period) เป็นการวัดว่าบริษัทใช้เวลา
กี่วันในการเรียกเก็บเงิน ดังตารางที่ 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงระยะเวลาในการเก็บหนี้ 
 

 (หน่วย:บาท) 
ระยะเวลาในการเก็บหนี้ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ขายเชือ่สุทธ ิ 57,461,409,992 50,142,125,769 50,125,880,572 47,698,401,994 49,687,595,635 
ขายเชือ่สุทธิ/365 157,428,521 137,375,687 137,331,180 130,680,553 136,130,399 
ลูกหนี้การค้า 14,430,617,870 14,340,420,083 14,295,466,904 14,407,855,841 14,242,222,254 

ขายเชือ่สุทธิต่อวัน 157,428,521 137,375,687 137,331,180 130,680,553 136,130,399 

ระยะเวลาในการเก็บหนี้เท่ากับ (วัน) 92 104 104 110 105 
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ภาพท่ี 4.4  แสดงระยะเวลาในการเก็บหนี้  
 

ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาในการเก็บหนี้ จากลูกหนี้ของบมจ. ทีโอที หมายถึง ลูกหนี้
ผู้ใช้บริการจากโครงข่ายของ บมจ. ทีโอที ,ลูกหนี้ของผู้ใช้บริการร่วมการงานและร่วมลงทุน
คือ ลูกหนี้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์พื้นฐานโดย บริษัท ทรู และทีทีแอนด์ที  และลูกหนี้ตามสัญญา
ส่วนแบ่งรายได้คือ รายได้ค้างรับจาก AIS และลูกหนี้การรับรู้รายได้ขั้นต่ าตามสัญญาร่วมการ
งานและรวมลงทุน จะเห็นว่า บมจ. ทีโอที ใช้ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้  ในปี พ.ศ. 
2549-2553 ประมาณ 92, 104, 104, 110 และ 105 วัน  
              4.1.2.3  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) แสดงการใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ถาวร ถ้าหมุนได้จ านวนเท่ามากขึ้น แสดงว่าการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ถาวรมากขึ้น ดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 แสดงอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร 
 

 (หน่วย:บาท) 
อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย์ถาวร 
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

 ขายสุทธ ิ 75,764,654,155 71,186,676,212 72,160,949,443 71,008,220,286 73,035,489,128 
สินทรัพย์ถาวร 187,348,376,058 211,710,818,179 205,785,902,023 205,875,804,183 190,729,318,593 

อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์ถาวรเท่ากับ (เท่า) 

0.40 0.34 0.35 0.34 0.38 
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ภาพท่ี 4.5  แสดงอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร  
 
                     ผลการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เป็นการวัดประสิทธิภาพการ
ใช้สินทรัพย์ถาวร ซึ่งคือ อาคาร  ที่ดิน และอุปกรณ์ คือสินทรัพย์ถาวรของ บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 
2549-2553 จะก่อให้เกิดรายได้เทา่กับ 0.40, 0.34, 0.35, 0.34 และ 0.38 เท่า      
              4.1.2.4  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (Total Assets Turnover) เป็นอัตราส่วนวัด
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เป็นอัตราส่วนขายสุทธิกับสินทรัพย์รวม ดังตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
 

(หน่วย:บาท) 
อัตราการหมุนเวียนของ

สินทรัพย์รวม 
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ขายสุทธ ิ 75,764,654,155 71,186,676,212 72,160,949,443 71,008,220,286 73,035,489,128 
สินทรัพย์รวม 241,574,123,799 266,244,034,883 253,794,152,358 251,280,855,374 235,789,408,630 

อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวมเท่ากับ (เท่า) 

0.31 0.27 0.28 0.28 0.31 

 
ท่ีมา:  จากการค านวณ 
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ภาพท่ี 4.6  แสดงอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  
 
                     ผลการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์รวมของ บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 0.31, 0.27, 0.28, 0.28 และ 0.31 เท่า      
     4.1.3  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้ (Debt Management Ratios) 
              4.1.3.1  อัตราส่วนแห่งหนี้ (Dept ratio) เป็นอัตราส่วนระหว่างหนี้สินระยะสั้นรวมกับ
หนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์รวม เป็นการวัดเงินทุนรวมที่จัดหามาในรูปของหนี้ ดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงอัตราส่วนแห่งหนี ้
 

 (หน่วย:บาท) 
อัตราส่วนแห่งหน้ี ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

หน้ีสินรวม 138,387,771,800 156,732,917,886 145,158,085,179 138,748,471,513 120,705,033,598 
สินทรัพย์รวม 241,574,123,799 266,244,034,883 253,794,152,358 251,280,855,374 235,789,408,630 

หน้ีสินรวม * 100 13,838,777,180,000 15,673,291,788,600 14,515,808,517,900 13,874,847,151,300 12,070,503,359,800 
สินทรัพย์รวม 241,574,123,799 266,244,034,883 253,794,152,358 251,280,855,374 235,789,408,630 

อัตราส่วนแห่งหน้ี
เท่ากับ (%) 

57.29 58.87 57.20 55.22 51.19 
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ภาพท่ี 4.7  แสดงอัตราส่วนแห่งหนี ้
 

ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนแห่งหนี ้เป็นการเปรียบเทียบหนี้สินรวมกับสินทรัพย์รวม
ของ บมจ. ทีโอที จะแสดงให้เห็นว่าส่วนของหนี้ของ บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 คิดเป็น 
57.29, 58.87, 57.20, 55.22 และ 51.19 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์รวม ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่ามากก็จะ
มีความเสี่ยงมาก 
              4.1.3.2  อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Times-Interest-Earned ratio) เป็น
อัตราส่วนระหว่างดอกเบี้ยกับก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี อัตราส่วนน้ีจะแสดงให้เห็นความสามารถ
ของกิจการในการช าระดอกเบี้ย ดังตารางที่ 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 
 

(หน่วย:เท่า) 
อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย

ดอกเบ้ีย 
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ก าไรก่อนดอกเบ้ียและภาษี 13,176,168,161 9,927,191,889 8,893,406,698 10,239,506,367 12,085,667,107 
ดอกเบ้ีย 1,867,763,333 1,016,203,047 662,417,310 810,299,108 475,266,223 

อัตราส่วนความสามารถในการจ่าย
ดอกเบ้ียเท่ากับ (เท่า) 

7.05 9.77 13.43 12.64 25.43 
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ภาพท่ี 4.8  แสดงอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย  
 
                     ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เป็นการวัดการก าไร
ก่อนการจ่ายดอกเบี้ยและภาษีที่ บมจ. ทีโอที สามารถท าได้ ในปี พ.ศ. 2549-2553 คิดเป็น 7.05, 
9.77, 13.43, 12.64 และ 25.43 เท่าของดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย    
     4.1.4  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนิน 
งาน (Profitability Ratios) 
              4.1.4.1 ผลตอบแทนต่อยอดขาย (Profit Margin on Sales) แสดงอัตราก าไรสุทธิต่อ
ยอดขาย ดังตารางที่ 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11  แสดงผลตอบแทนต่อยอดขาย 
 

 (หน่วย:บาท) 
ผลตอบแทนต่อยอดขาย ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ก าไรสุทธิหลังภาษี 6,981,223,329 6,232,659,356 5,602,869,502 6,599,656,428 7,742,087,746 
ขายสุทธ ิ 75,764,654,155 71,186,676,212 72,160,949,443 71,008,220,286 73,035,489,128 

ก าไรสุทธิหลังภาษี * 100 698,122,332,900 623,265,935,600 560,286,950,200 659,965,642,800 774,208,774,600 
ขายสุทธ ิ 75,764,654,155 71,186,676,212 72,160,949,443 71,008,220,286 73,035,489,128 

ผลตอบแทนต่อยอดขายเท่ากับ 
(%) 

9.21 8.76 7.76 9.29 10.60 
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ภาพท่ี 4.9  แสดงผลตอบแทนต่อยอดขาย  
 

ผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนต่อยอดขาย เป็นการวัดการท าก าไรของบมจ. ทีโอที ต่อ
ยอดขาย จะแสดงให้เห็นว่าการท าก าไรสุทธิของ บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 คิดเป็น 
9.21, 8.76, 7.76, 9.29 และ 10.60 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย  
              4.1.4.2  อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน (Basic Earning 
Power (BEP) Ratio) แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดก าไรโดยไม่ค านึงถึง
ผลกระทบดอกเบี้ยและภาษี ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12  แสดงอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน  
 

 (หน่วย:บาท) 
อัตราส่วนความสามารถในการท า

ก าไรจากการด าเนินงาน 
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 13,176,168,161 9,927,191,889 8,893,406,698 10,239,506,367 12,085,667,107 
สินทรัพย์รวม 241,574,123,799 266,244,034,883 253,794,152,358 251,280,855,374 235,789,408,630 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี * 100 1,317,616,816,100 992,719,188,900 889,340,669,800 1,023,950,636,700 1,208,566,710,700 
สินทรัพย์รวม 241,574,123,799 266,244,034,883 253,794,152,358 251,280,855,374 235,789,408,630 

อัตราส่วนความสามารถในการท า
ก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 

5.45 3.73 3.50 4.07 5.13 
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ภาพท่ี 4.10 แสดงอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน  

 
ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน เป็นการ

ประเมินประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมของบมจ. ทีโอที ที่ก่อให้เกิดก าไรจากการ
ด าเนินงานในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 5.45, 3.73, 3.50, 4.07 และ 5.13 เปอร์เซ็นต์   
              4.1.4.3 อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets (ROA)) ผลตอบแทน
จากสินทรัพย์หลังดอกเบี้ยและภาษี ดังตารางที่ 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13  แสดงอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ 
 

 (หน่วย:บาท) 
อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ก าไรสุทธิหลังภาษ ี 6,981,223,329 6,232,659,356 5,602,869,502 6,599,656,428 7,742,087,746 
สินทรัพย์รวม 241,574,123,799 266,244,034,883 253,794,152,358 251,280,855,374 235,789,408,630 

ก าไรสุทธิหลังภาษี * 100 698,122,332,900 623,265,935,600 560,286,950,200 659,965,642,800 774,208,774,600 
สินทรัพย์รวม 241,574,123,799 266,244,034,883 253,794,152,358 251,280,855,374 235,789,408,630 

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์  
(%) 

2.89 2.34 2.21 2.63 3.28 
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ภาพท่ี 4.11  แสดงอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์  
 
                     ผลการวิเคราะห์อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ เป็นแสดงประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์รวมของบมจ. ทีโอที ที่ก่อให้เกิดก าไรสุทธิในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 2.89, 
2.34, 2.21, 2.63 และ 3.28 เปอร์เซ็นต์  
              4.1.4.4 อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return on Total Equity (ROE)) เป็น
อัตราผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น ดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14  แสดงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ  
 

 (หน่วย:บาท) 
อัตราผลตอบแทนจากส่วน

ของเจ้าของ 
ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 

ก าไรสุทธิหลังภาษี 6,981,223,329 6,232,659,356 5,602,869,502 6,599,656,428 7,742,087,746 
ส่วนของเจ้าของ 103,186,351,999 109,511,116,997 108,636,067,179 112,532,383,861 115,084,375,032 

ก าไรสุทธิหลังภาษี * 100 698,122,332,900 623,265,935,600 560,286,950,200 659,965,642,800 774,208,774,600 
ส่วนของเจ้าของ 103,186,351,999 109,511,116,997 108,636,067,179 112,532,383,861 115,084,375,032 

อัตราผลตอบแทนจากส่วน
ของเจ้าของ  (%) 

6.77 5.69 5.16 5.86 6.73 

 
ท่ีมา:  จากการค านวณ 
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ภาพท่ี 4.12  แสดงอัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ  
 

ผลการวิเคราะห์อัตราตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ  เป็นการวัดการท าก าไรสุทธิ
เทียบกับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น หมายถึงเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีโอที ก่อให้เกิดก าไร
สุทธิในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 6.77, 5.69, 5.16, 5.86 และ 6.73 เปอร์เซ็นต์   
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เชิงพรรณา 
4.2  การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ระดับบริษัท เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม ของ บมจ.ทีโอที จะได้ผลข้อมูลมาพิจารณา
ความสามารถในการแข่งขัน และเพื่อใช้ในเป็นแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ 
       4.2.1  การวิเคราะห์ SWOT  

เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ บมจ.ทีโอที จากสภาพแวดล้อมภายในคือจุดแข็งและ
จุดอ่อนของ บมจ.ทีโอที และจากสภาพแวดล้อมภายนอกคือโอกาสและอุปสรรคที่มีผลกระทบกับ 
บมจ.ทีโอที   
                 4.2.1.1  วิเคราะห์จุดเด่นหรือจุดแข็ง (Strengths) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของ 
บมจ.ทีโอที มีดังนี้ 
                              1. มีโครงข่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 
                              2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
                              3. เป็นองค์กรที่ด าเนินการมายาวนานมีภาพพจน์ที่ดี ด้านความซื่อสัตย์ และช่วย 
เหลือสังคม      
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              4.2.1.2  วิเคราะห์จุดด้อยหรือจุดอ่อน (Waeknesses) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในซึ่งเป็น
ปัญหาหรือข้อบกพร่องจากภายใน บมจ.ทีโอที  
                           1. รายได้ต้องพึ่งพาส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาสัมปทานดังภาพที่ 4.13  
 

 
 
ภาพท่ี 4.13  แสดงงบก าไรขาดทุนรายงานประจ าปี บมจ. ทีโอที 2553  
 
ท่ีมา:  รายงานประจ าปี บมจ. ทีโอที (2553, น.100) 
 
                            2. ขาดความคล่องตัวในการบริหารเพราะโครงสร้างมีลักษณะเป็นราชการมาก 
กว่าเอกชน 
                            3. วัฒนธรรมองค์กร ไม่ปรับไปตามสภาวะแวดล้อมที่มีการแข่งขัน 
                            4. ขาดความพร้อม และประสบการณ์ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3  
               4.2.1.3  วิเคราะหโ์อกาส (Opportunities) ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งเสริม หรือ 
เอ้ือประโยชน์กับ บมจ.ทีโอที 
                            1. บมจ. ทีโอที ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 เป็นราย
แรกจะช่วยสร้างโอกาสในการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
                            2. แนวโน้มผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีอัตราการขยายตัวต่อเน่ือง  
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ภาพท่ี 4.14  แสดงแนวโน้มผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
 
ท่ีมา:  รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2553 (2553, น.67) 
                              
                           3. แนวโน้มการเติบโตของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตเพิ่มขึ้น ท าให้ความ
ต้องการสื่อสารข้อมูลมากขึ้น  
 

 
 
ภาพท่ี 4.15  แสดงแนวโน้มการเติบโตของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน 
 
ท่ีมา:  http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2017015                
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              4.2.1.4  วิเคราะห์อุปสรรค (Threats) เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ของ 
บมจ.ทีโอที  
                            1. ความไม่แนน่อนทางการเมือง 
                            2. การเปิดเสรี ท าให้มีการแข่งขันสูงส่งผลกับราคา และฐานลูกค้า 
                            3. แนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่มีอัตราลดลง  
 

 
 

ภาพท่ี 4.16  แสดงแนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ 
 
ท่ีมา:  รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจ าปี พ.ศ. 2553 (2553, น.47)    
   
     4.2.2  ขอบข่ายการวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับบริษัท มี 3 ขั้นตอน 
               4.2.2.1  ขั้นที่ 1 ขั้นตอนปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย 2 แมทริคซ ์
                            1) แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน เป็นแมทริคซ์ที่ประเมินและให้น้ าหนัก
ปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) แสดงได้ดังตารางที่ 4.17 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายในของบมจ. ทีโอที 
 

ปัจจัยภายในท่ีส าคัญ น้ าหนัก* 
การ

ประเมิน 
คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จุดแข็ง       
1. มีโครงข่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ 0.20 4 0.80 

2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

0.10 3 0.30 

 3. เป็นองค์กรที่ด าเนินการมายาวนาน มีภาพพจน์ที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือสังคม 

0.10 4 0.40 

จุดอ่อน       

1. รายได้ต้องพึ่งพาส่วนแบ่งรายได้จากสัญญา
สัมปทาน 

0.20 1 0.20 

2. ขาดความคล่องตัวในการบริหาร เพราะโครงสร้าง
มีลักษณะเป็นราชการมากกว่าเอกชน 

0.10 2 0.20 

3. วัฒนธรรมองค์กร ไม่ปรับไปตามสภาวะแวดล้อม
ที่มีการแข่งขัน 

0.20 1 0.20 

4. ขาดความพร้อม และประสบการณ์ในการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3  

0.10 2 0.20 

รวม 1.00   2.30 
 

หมายเหตุ.  *  น้ าหนัก ความส าคัญมากสุด คือ 1 และไม่มีความส าคัญเลยคือ 0  
คะแนนการประเมิน 4 คือ จุดแข็งหลัก 3 คือ จุดแข็งรอง 2 คือ จุดอ่อนรอง และ 1 คือ จุดอ่อนหลัก 
ท่ีมา:  จากค่าเฉลี่ยจากการส ารวจแบบสอบถามของพนักงาน บมจ.ทีโอที  
 

คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0-4.0 คะแนน 2.5 คือค่าเฉลี่ย, คะแนน
มากกว่า 2.5 คือธุรกิจอยู่ในต าแหน่งจุดแข็ง และคะแนนน้อยกว่า 2.5 คือธุรกิจอยู่ในต าแหน่ง
จุดอ่อน 
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ผลการวิเคราะห์แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายในของบมจ. ทีโอทีมีคะแนนถ่วง
น้ าหนักรวมเท่ากับ 2.3 แสดงว่า บมจ. ทีโอทีอยู่ในต าแหน่งจุดอ่อน 
                           2) แมทรคิซ์การประเมินปัจจัยภายนอก เป็นการวิเคราะห์ถึงโอกาสและอุปสรรค ที่
มีผลกระทบต่อ บมจ.ทีโอที แสดงดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.16  แสดงแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายนอกของบมจ. ทีโอที 
 

ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ น้ าหนัก* 
การ

ประเมิน 
คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

โอกาส       
1. ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 
3 เป็นรายแรก 

0.20 4 0.80 

2. แนวโน้มผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีอัตรา
การขยายตัวต่อเน่ือง  

0.20 4 0.80 

3. แนวโน้มการเติบโตของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บ
เล็ตเพิ่มขึ้น  

0.10 3 0.30 

อุปสรรค      

1. ความไม่แน่นอนทางการเมือง 0.25 1 0.25 

2. การเปิดเสรี ท าให้มีการแข่งขันสูง 0.15 2 0.30 

3.  แนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่มีอัตราลดลง 0.10 1 0.10 

รวม 1.00   2.55 

 
หมายเหตุ. * น้ าหนัก ความส าคัญมากสุด คือ 1 และไม่มีความส าคัญเลยคือ 0  
คะแนนการประเมิน 4 คือโอกาสหลัก 3 คือโอกาสรอง 2 คือ อุปสรรครอง และ 1 คือ อุปสรรคหลัก 
ท่ีมา:  จากค่าเฉลี่ยจากการส ารวจแบบสอบถามของพนักงาน บมจ.ทีโอที  
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คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1.0-4.0 คะแนน 2.5 คือค่าเฉลี่ย, คะแนน
มากกว่า 2.5 คือธุรกิจอยู่ในต าแหน่งโอกาส และคะแนนน้อยกว่า 2.5 คือธุรกิจอยู่ในต าแหน่ง
อุปสรรค  

ผลการวิเคราะห์แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายนอกของบมจ. ทีโอทีมีคะแนนถ่วง
น้ าหนักรวมเท่ากับ 2.55 แสดงว่า บมจ. ทีโอทีอยู่ในต าแหนง่ที่มีโอกาส 
              4.2.2.2  ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการจับคู่ หลังจากได้ผลการวิเคราะห์ปัจจัยน าเข้ามา น ามาวิเคราะห์
ต าแหน่งกลยุทธ์ของ บมจ.ทีโอที โดยใช้ 2 แมทริคซ์ 
                           1) ผลการวิเคราะห์แมทริคซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS) 

เป็นแมทริคซ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จาก
ขั้นตอนปัจจัยน าเข้า จะได้ผลการวิเคราะห์แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายในท าให้ทราบว่า 
บมจ. ทีโอที อยู่ในต าแหน่งจุดอ่อนและวิเคราะห์แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายนอกอยู่ใน
ต าแหน่งที่มีโอกาส ดังนั้นจะเห็นว่าต าแหน่งของบมจ. ทีโอที ในแมทริคซ์อุปสรรค-โอกาส-
จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS) อยู่ในต าแหน่ง WO มีจุดอ่อนและมีโอกาส   
 

 

โอกาส (Opportunities) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

 

SO 
มีจุดแข็งและมีโอกาส 
กลยุทธ์การรุกราน 

(Aggressive strategy) 

WO 
มีจุดอ่อนและมีโอกาส 
กลยุทธ์การอนุรักษ์ 

(Conservative strategy) 

อุปสรรค (Threats) 

ST 
มีจุดแข็งและมีอุปสรรค 
กลยุทธ์การแข็งขัน 

(Competitive strategy) 

                   WT 
มีจุดอ่อนและมีอุปสรรค 

กลยุทธ์การตั้งรับ 
(Defensive strategy) 

  

 
ภาพท่ี 4.17  ผลการวิเคราะห์ด้วยแมทริคซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS) 
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                           2) ผลการวิเคราะห์แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – การประเมินปัจจัย
ภายนอก (IE matrix หรือ Internal-External matrix) 

จากขั้นตอนปัจจัยน าเข้า จะได้ผลการวิเคราะห์แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน
ของ บมจ. ทีโอทีมีคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมเท่ากับ 2.3 ผลการวิเคราะห์แมทริคซ์การประเมิน
ปัจจัยภายนอกของบมจ. ทีโอทีมีคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมเท่ากับ 2.55 
 
        คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายใน (IFE) 
 ส่วนที่1: 

เติบโต (Growth) 
และสร้าง (Build) 

 เข้มแข็ง 
       3.0 – 4.0 

      ปานกลาง 
     2.0 – 2.99 

      อ่อนแอ 
     1.0 – 1.99 

คะ
แน

นถ
่วง
น้ า

หน
ักร
วม

ขอ
งป

ัจจ
ัย 

ภา
ยน

อก
 (E

FE
) 

                              
3.0 

                      
2.0 

                       
1.0 

สูง 
3.0 – 4.0 

4.0  
 

 

 
 

 

 
 

 

ปานกลาง 
2.0 – 2.99 

3.0  
 

 

 
 

 

 
 

 

ต่ า 
1.0 – 1.99 

2.0  
 

 

 
 

 

 
 

 
  1.0 ส่วนที่ 2: 

การ
ประคบัประคอง 
(Hold) และการ
บ ารุงรักษา 
(Maintain) 

  

ส่วนที3่: 
เก็บเกี่ยว (Havest) 
หรือไม่ลงทุน 
(Divestiture) 

 
ภาพท่ี 4.18  ผลการวิเคราะห์ด้วยแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – ภายนอก (Internal-External 
(IE) matrix) 
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จากผลการวิเคราะห์ด้วยแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – ภายนอก (IE matrix) 
พบว่า บมจ. ทีโอที อยู่ในช่องที่ 5 คือมีคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายในปานกลาง และ
ปัจจัยภายนอกปานกลาง เป็นสถานการณ์การประคับประคอง (Hold) และการบ ารุงรักษา 
(Maintain)  
              4.2.2.3  ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการตัดสินใจการวางแผนเชิงกลยุทธ์  

จากผลการวิเคราะห์แมทริคซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง (TOWS) จะเห็นว่า 
บมจ.ทีโอที มีสถานการณ์ที่มีจุดอ่อนและมีโอกาส อยู่ในต าแหน่งอนุรักษ์ จากทฤษฎีในบทที่ 2 
ต าแหน่งนี้จะมีกลยุทธ์ที่ควรน ามาใช้ 4 กลยุทธ์คือ การเจาะตลาด (Market penetration), การพัฒนา
ตลาด (Market development), การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) และการกระจายธุรกิจ
จากจุดศูนย์กลาง (Concentric diversification)  

จากผลการวิเคราะห์ด้วยแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – ภายนอก (IE matrix) จะ
เห็นว่า บมจ.ทีโอที มีสถานการณ์การประคับประคอง (Hold) และการบ ารุงรักษา (Maintain) จาก
ทฤษฎีในบทที่ 2 ต าแหน่งนี้ จะมีกลยุทธ์ที่ควรน ามาใช้ 2 กลยุทธ์ คือ การเจาะตลาด (Market 
penetration) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) 

จากผลการวิเคราะห์ข้างต้น บมจ.ทีโอที ควรใช้กลยุทธ์ระดับบริษัทหรือกลยุทธ์หลัก 
คือ  กลยุทธ์การเจริญเติบโต (Growth strategy) เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของบริษัท 
เพื่อการเจริญเติบโตด้านยอดขาย สินทรัพย์ ก าไร โดยใช้กลยุทธ์การขยายตัวให้มากขึ้น (Intensive 
growth strategies) ประกอบด้วย 

1) กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็นการพยายามในการด าเนิน 
งานมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม และตลาดเดิม  คือ บมจ.ทีโอที ควรใช้กลยุทธ์นี้
พยายามปรับปรุงต าแหน่งตลาด ในตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งปัจจุบัน บจก. ทรูอินเตอร์เน็ต 
เป็นผู้น าในตลาด 

2) กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) เป็นการพยายามเพิ่ม
ยอดขายโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากตลาดเดิม หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ส าหรับตลาดใหม่ คือ บมจ.ทีโอทีควรเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ จาก
บริการ TOT3G หรือเพิ่มรายได้จากการให้ เช่าโครงข่ายจากผู้ขอใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ MVNO (Mobile Virtual Network Operators) โดยการเร่งสร้างและขยาย
เครือข่ายให้มีคุณภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บริการปัจจุบัน 
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 กลยุทธ์หลัก (Grand strategy)  

 
 

การเจริญเติบโต 
(Growth) 

 ความคงที่ 
(Stability) 

 การตัดทอน 
(Retrenchment) 

 
ภาพท่ี 4.19  แสดงกลยุทธ์หลัก บมจ.ทีโอที 
                                                                   

ในบทที่ 4 เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน ประกอบด้วย อัตราส่วน
สภาพคล่อง อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ อัตราส่วนแสดงความสามารถใน
การบริหารหนี้และอัตราส่วนวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เป็นการน าตัวเลขต่างๆจาก
ข้อมูลงบการเงินมาวิเคราะห์ และอีกส่วนเป็นผลการวิเคราะห์กลยุทธ์จากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและ อุปสรรค ของ บมจ. ทีโอที โดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ แมทริคซ์การประเมิน
ปัจจัยภายใน แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายนอก แมทริคซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง 
และแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน-การประเมินปัจจัยภายนอก มาเป็นส่วนประกอบในการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์หลัก และจะสรุปผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 ส่วนในบทที่ 5  
 

DPU



 
 

 
 

บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเร่ือง  “การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

กรณีศึกษา บมจ.ทีโอที”  โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ บมจ.ทีโอที ระหว่างปี 2549 - 2553 
และผลการวิเคราะห์การบริหารเชิงกลยุทธ์ ในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการวิเคราะห์อัตราส่วนด้านการเงิน   
      5.1.1  อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)  

ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องในรูปแบบของอัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง โดยอัตราส่วนทั้งสองจะสะท้อนให้เห็นว่า บมจ.  
ทีโอที มีสินทรัพท์หมุนเวียนมากหรือน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน ในการค านวนอัตราส่วนสภาพ
คล่องนั้นควรได้ค่าที่มากกว่า 1 แสดงถึงการมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน ยิ่ง
มากกว่า 1 เท่าใดก็จะสะท้อนศักยภาพในการช าระหนี้ระยะสั้นได้ดีเท่านั้น แสดงให้เห็นว่ากิจการมี
สินทรัพย์หมุนเวียนที่เมื่อน ามาขายแล้วมากพอที่จะช าระหนี้ระยะสั้นในส่วนของหนี้สินหมุนเวียน  

1. อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) วัดความสามารถในการช าระหนี้
ระยะสั้นคร่าวๆของ บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 1.53, 1.77, 1.76, 1.48 และ 1.42 
เท่า จากการวิเคราะห์พบว่า  

ปี พ.ศ. 2549-2550 มีหนี้สินหมุนเวียนลดลง จากการช าระคืนเงินกู้ยืมจากกระทรวงการ 
คลัง ท าให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น ปี พ.ศ. 2551 มีสินทรัพย์หมุนเวียนในส่วนของเงิน
สดลดลง จากการลงทุนเพิ่มขึ้น อาทิ เช่น มีการลงทุนซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์เพิ่มขึ้น และจ่ายเงิน
ปันผลให้กระทรวงการคลัง(ผู้ถือหุ้น) เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน และหนี้สินหมุนเวียนลดลงเช่นกันจากการ
ไม่ต้องส ารองหนี้สินส าหรับบริษัทร่วมการค้าไทย โมบาย อีกต่อไป เพราะบมจ. ทีโอที รับโอนหุ้น
จาก กสท. มาเป็น ทีโอทีถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต ์ท าให้ความสามารถในการช าระหนี้ลดลงเล็กน้อย 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2552-2553 มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น จากเจ้าหนี้การค้าในปี2552 และ
ยังมีตัวแปรส าคัญในส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้คือ การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ 
รฟท. ที่เพิ่มขึ้นแบบต่อเน่ือง โดยส่วนของการให้บริการเชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิลใยแก้วน าแสงตาม
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เส้นทางรถไฟ อันเนื่องมาจากบริษัทมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่จะแบ่งผลประโยชน์เป็นร้อย
ละที่ก าหนดของรายได้ที่ได้รับจริงหลังหักส่วนแบ่งของให้แก่ภาคเอกชนที่ร่วมลงทุนแก่   รฟท. แต่
ต่อมาในปี 2544 บริษัทตกลงกับ รฟท.ใหม่ว่าจะจ่ายส่วนแบ่งก่อนร้อยละ 50 เป็นรายเดือน โดยที่ยัง
ไม่ได้ก าหนดว่าจะจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อใด จึงท าให้มีหนี้สินในส่วนนี้ค้างสะสมเพื่มมากขึ้นทุกปี   
ส่งผลให้อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนมีแนวโน้มลดลงเร่ือยๆ  
 2.  อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว  (Quick Ratio)  อัตราส่วนนี้ใช้วัดความสามารถใน
การช าระหนี้ระยะสั้นเช่นเดียวกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน แต่ตัดสิ่งที่ เป็นปัญหาในการ
เปลี่ยนเป็นเงินสดออก เป็นการวัดความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นที่ค่อนข้างเข้มงวดของ 
บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 1.45, 1.69, 1.67, 1.42 และ 1.37 เท่า จากการวิเคราะห์
พบว่า  

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวมีทิศทางเช่นเดียวกันกับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน 
ต่างกันที่อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวจะไม่รวมในส่วนของสินค้าคงเหลือเข้าไปในสินทรัพย์
หมุนเวียน เนื่องจากสินค้าคงเหลือเป็นสินค้าที่ไม่ค่อยจะมีสภาพคล่องอันเนื่องจากสินค้าอาจ
ล้าสมัย หรือเป็นสินค้าที่ผลิตรอส าหรับรอเปิดตลาดใหม่ๆ ส่งผลให้สินค้าคงเหลือไม่มีความ
คล่องตัวในการแปลงเป็นเงินสด จึงน าเอาออกจากรายการของสินทรัพย์หมุนเวียน เพื่อให้
สินทรัพย์หมุนเวียนเหลือแต่รายการที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้จริง     
      5.1.2  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ (Asset Management Ratios) 

ในการวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ เป็นการวัด
ความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
สินทรัพย์ ทั้งอาคาร ที่ดิน อุปกรณ์ หรือ สินค้าคงคลัง และจากการที่บมจ.ทีโอที เป็นผู้ให้บริการ
โทรคมนาคมที่มีโครงข่ายเป็นของตนเอง ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากในวางโครงข่ายให้
ครอบคลุมและเพียงพอต่อการให้บริการ ส่งผลให้ต้นทุนหลักในการให้บริการจึงอยู่ในรูปของ
สินทรัพย์ถาวรมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน ในขณะที่สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของวัสดุ
ทดแทนส าหรับการบ ารุงรักษาโครงข่าย 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงแบ่งวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการจัดการ
สินทรัพย์ออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

1. อัตราการหมุนเวียนของสินค้า (Inventory Turnover Ratio) ผลการวิเคราะห์อัตรา
การหมุนเวียนของสินค้า  เป็นการวัดว่าสินค้าคงเหลือหรือพัสดุส านักงานและพัสดุในการ
ให้บริการ ขยายงานและซ่อมแซมโครงข่าย สามารถสร้างยอดขายหรือรายได้ของ บมจ. ทีโอที 
ในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 24.85, 27.41, 31.38, 38.35 และ 41.88 เท่า จากการวิเคราะห์พบว่า  
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บมจ. ทีโอที มีความสามารถในการจัดการสินทรัพย์ได้ดีขึ้น ในการวิเคราะห์อัตราการ
หมุนเวียนของสินค้าของบมจ.ทีโอที จากการที่รายการสินค้าคงเหลือมีมูลค่าลดลงทุกปี ส่งผลให้
อัตราการหมุนเวียนของสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ท าให้บ่งบอกได้ว่าบริษัทมีการใช้วัสดุทดแทน
หรืออะไหล่ส าหรับการบ ารุงรักษาโครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. ระยะเวลาในการเก็บหนี้ (average collection period) ผลการวิเคราะห์ระยะเวลาใน
การเก็บหนี้ จากลูกหนี้ ซึ่งลูกหนี้ บมจ. ทีโอที หมายถึง ลูกหนี้ผู้ใช้บริการจากโครงข่ายของ 
บมจ. ทีโอที ,ลูกหนี้ของผู้ใช้บริการร่วมการงานและร่วมลงทุนคือ ลูกหนี้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์
พื้นฐานโดย บริษัท ทรู และทีทีแอนด์ที  และลูกหนี้ตามสัญญาส่วนแบ่งรายได้คือ รายได้ค้างรับ
จาก AIS และลูกหนี้การรับรู้รายได้ขั้นต่ าตามสัญญาร่วมการงานและรวมลงทุน การให้บริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ บริการโทรศัพท์สาธารณะการขายบัตรโทรศัพท์  จะเห็นว่า บมจ. ทีโอที ใช้
ระยะเวลาในการเก็บเงินจากลูกหนี้ ในปี พ.ศ. 2549-2553 ประมาณ 92, 104, 104, 110 และ 105 
วัน จากการวิเคราะห์พบว่า  

ปี พ.ศ. 2549 มีระยะเวลาในการเก็บหนี้ต่ าสุด คือ 92 วัน เพราะระยะเวลาในการเก็บหนี้
ขึ้นอยู่กับขายเชื่อสุทธิ ถ้าขายเชื่อสุทธิมากจะท าให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง แต่ปี พ.ศ. 2550-
2551 มีรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมจาก บมจ. ทีโอทีด าเนินการเองและรายได้จากการร่วม
การงานและร่วมลงทุนของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น(ทรู) และทีทีแอนด์ที ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขาย
เชื่อสุทธิลดลงจากปี 2549 ท าให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นเป็น 104 วัน  

ปีพ.ศ. 2552 ขายเชื่อสุทธิลดลง ทั้งรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมรายได้จากการ
ร่วมการงานและร่วมลงทุน และรายได้จากส่วนแบ่งรายได้จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากัด(AIS) ลดลงจากปีก่อน ท าให้ระยะเวลาในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้นอีกเป็น 110 วัน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 รายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมและรายได้จากส่วนแบ่ง
รายได้เพิ่มขึ้นท าให้ขายเชื่อสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ระยะเวลาในการเก็บหนี้จึงลดลงเป็น 105 วัน 

3. อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset Turnover) แสดงการใช้
ประโยชน์สินทรัพย์ถาวร ถ้าหมุนได้จ านวนเท่ามากขึ้น แสดงว่าการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์
ถาวรมากขึ้นผลการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร เป็นการวัดประสิทธิภาพการ
ใช้สินทรัพย์ถาวร ซึ่งคือ อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ คือสินทรัพย์ถาวรของ บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 
2549-2553 จะก่อให้เกิดรายได้เท่ากับ 0.40, 0.34, 0.35, 0.34 และ 0.38 เท่า จากการวิเคราะห์พบว่า 

มีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ถาวรหรือมีประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ลดลงใน
ช่วงแรกของการเปิดเสรีโทรคมนาคม(ปี 2549-ปี2550) จากการที่รายได้ขององค์กรลดลงในขณะที่
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากการรับโอนที่ดินอาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน
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สุทธิ ต่อมาในปี พ.ศ.2550-2552 รายได้ของบริษัทแต่ละปีค่อนข้างคงที่  เมื่อพิจารณาไปใน
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ถาวรพบว่ามูลค่าสินทรัพย์ถาวรมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงลดลงตาม
มูลค่าทางบัญชีของที่ดินอาคารและอุปกรณ์จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน-สุทธิ ในทุกๆปี แต่
หลังจากปี พ.ศ. 2552 ประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่รายได้ของบริษัท
เพิ่มขึ้น 

4.  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม   (Total Assets Turnover)   ผลการวิเคราะห์
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เป็นการวัดประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์รวมของ บมจ. ที
โอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 0.31, 0.27, 0.28, 0.28 และ 0.31 เท่า จากการวิเคราะห์พบว่า 

ปี พ.ศ. 2549-2550 มีการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์รวมหรือมีประสิทธิภาพการใช้
สินทรัพย์ลดลงแต่หลังจากนั้นประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันกับอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร  เมื่อพิจารณาจากการที่สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ถาวร ท า
ให้ผลการวิเคราะห์อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรและอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์
รวมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
       5.1.3  อัตราส่วนแสดงความสามารถในการบริหารหนี้ (Debt Management Ratios) 

สินทรัพย์เท่ากับส่วนของทุนรวมกับส่วนของหนี้สิน เป็นสมการของงบดุล ซึ่งเป็นงบ
การเงินที่มีความส าคัญมากในการวิเคราะห์งบการเงิน จะเห็นได้ว่าการที่จะสร้างสินทรัพย์นั้น
สามารถได้มาจาก 2 ส่วนคือส่วนของทุนและส่วนของหนี้สิน บมจ.ทีโอทีเป็นองค์กรที่เป็นเจ้าของ
โครงข่ายโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จึงต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลในการด าเนินกิจการ
ท าให้ส่วนของหนี้สินก็มากตามไปด้วย แม้ว่าการมีหนี้สินจะให้ความรู้สึกด้านลบต่อคนทั่วไป แต่
ถ้ามีการบริหารหนี้สินที่ดี การมีหนี้สินก็สามารถสร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรได้เช่นกัน ใน
ส่วนน้ีผู้วิจัยจึงวิเคราะหแ์สดงความสามารถในการบริหารหนี้โดยวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
 1. อัตราส่วนแห่งหนี้ (Dept ratio) เป็นอัตราส่วนระหว่างหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
เป็นการวัดเงินทุนรวมที่จัดหามาในรูปของหนี้  ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนแห่งหนี้ เป็นการ
เปรียบเทียบหนี้สินรวมกับสินทรัพย์รวมของ บมจ. ทีโอที จะแสดงให้เห็นว่าส่วนของหนี้ของ 
บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 คิดเป็น 57.29, 58.87, 57.20, 55.22 และ 51.19 เปอร์เซ็นต์ของ
สินทรัพย์รวม ถ้าอัตราส่วนนี้มีค่ามากก็จะมีความเสี่ยงมาก จากการวิเคราะห์พบว่า  

ปี พ.ศ. 2550 มีรายได้รอตัดบัญชีจากสินทรัพย์ที่ได้รับจากการรวมการงานและร่วม
ลงทุนซึ่งอยู่ในส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้น จึงท าให้อัตราส่วนแห่งหนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2549 และ
ต่อมาปี 2551 เป็นต้นมาอัตราส่วนแห่งหนี้มีแนวโน้มลดลงตามรายได้รอตัดบัญชีเช่นกัน ในงบ
ดุลนั้นจะพบว่าสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินรวมกับส่วนทุน หมายถึงสินทรัพย์ของบริษัทนั้นจะต้องมา
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จากส่วนของทุนหรือหนี้สินทางใดทางหนึ่ง การที่อัตราส่วนแห่งหนี้ของบมจ.ทีโอทีมีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยปี พ.ศ. 2553 มีอัตราส่วนแห่งหนี้เท่ากับ 51.19%  บ่งบอกได้ว่ากิจการยังคง
มีความมั่นคงพอสมควร  

2. อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (Times-Interest-Earned ratio) ผลการ
วิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย เป็นการวัดการก าไรก่อนการจ่ายดอกเบี้ย
และภาษีที่ บมจ. ทีโอที สามารถท าได้ ในปี พ.ศ. 2549-2553 คิดเป็น 7.05, 9.77, 13.43, 12.64 
และ 25.43 เท่าของดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย จากการวิเคราะห์พบว่า 

ปี พ.ศ. 2550 บมจ. ทีโอที มีความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณา
ในอัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย จากการที่หนี้สินในส่วนที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยซึ่งเป็น
ดอกเบี้ยเงินกู้ และดอกเบี้ยสัญญาเช่าทางการเงินลดลง ท าให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเช่นกัน ส่งผลให้
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด แสดงให้เห็นได้ว่า
กิจการไม่มีปัญหาในการจ่ายดอกเบี้ย แต่ในปี 2552 บมจ. ทีโอที มีการจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มในส่วนของ
ดอกเบี้ยอ่ืนโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดไว้ในงบการเงิน จึงท าให้ปี 2552 นี้มีอัตราส่วนความสามารถ
ในการจ่ายดอกเบี้ยลดลงจากปี 2551       
      5.1.4  อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการหาก าไร หรือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด า  
เนินงาน (Profitability Ratios)  
 ในการท าธุรกิจนั้นทุกกิจการย่อมต้องการก าไร ในการด าเนินธุรกิจจะต้องมีการลงทุน 
น าไปสร้างสินทรัพย์เพื่อที่จะประกอบกิจการ เกิดยอดขายแล้วน าไปสู่การท าก าไรในที่สุด ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเพื่อจะวิเคราะห์หาความสามารถในการท าก าไรของ
กิจการโดยวิเคราะห์เทียบการท าก าไรต่อยอดขาย ต่อสินทรัพย์ ต่อทุน และการท าก าไรจากการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผลตอบแทนต่อยอดขาย (profit margin) เป็นการวัดการท าก าไรของบมจ. ทีโอที ต่อ
ยอดขาย จะแสดงให้เห็นว่าการท าก าไรสุทธิของ บมจ. ทีโอที ในปี พ.ศ. 2549-2553 คิดเป็น 
9.21, 8.76, 7.76, 9.29 และ 10.6 เปอร์เซ็นต์ของยอดขาย จากการวิเคราะห์พบว่า 

ปี พ.ศ. 2550 รายได้บมจ. ทีโอที ลดลงจากรายได้จากการบริการโทรคมนาคมหลังจาก
เปิดเสรีโทรคมนาคมปี 2549 ท าให้ก าไรสุทธิหลังภาษีลดลง เป็นผลให้ผลตอบแทนต่อยอดขาย
ลดลง และปี 2551 ยังคงมีก าไรสุทธิหลังภาษีลดลง จากรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมลดลง
และค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มงบโฆษณาและประชามสัมพันธ์ และ
เพิ่มเงินเดือนพนักงานที่นอกเหนือจากปกติจากมติของรัฐ และมีโครงการ early retirement เป็นผล
ให้ผลตอบแทนต่อยอดขายลดลง 
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ต่อมา ปี 2552 มีก าไรสุทธิหลังภาษีเพิ่มขึ้นจากการลดต้นทุนในการให้บริการ ค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร และลดค่าใช้จ่ายอ่ืน ท าให้ผลตอบแทนต่อยอดขายเพิ่มขึ้น และปี  2553 มีรายได้จาก
การส่วนแบ่งรายได้ และรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมของบริษัทเองที่เพิ่มขึ้น ท าให้มีก าไร
สุทธิหลังภาษีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อยอดขายเพิ่มขึ้น    

2. อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน (BEP Ratio) แสดงให้เห็น
ถึงประสิทธิภาพของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดก าไรจากการด าเนินงานโดยไม่ค านึงถึงผลกระทบ
ดอกเบี้ยและภาษีผลการวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน เป็น
การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมของบมจ. ทีโอที ที่ก่อให้เกิดก าไรจาก
การด าเนินงานในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 5.45, 3.73, 3.50, 4.07 และ 5.13 เปอร์เซ็นต์ จากการ
วิเคราะห์พบว่า  

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ผลตอบแทนต่อยอดขาย คือ ในปี พ.ศ. 2550 มีก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีลดลงจากรายได้จาก
การให้บริการโทรคมนาคมของ บมจ. ทีโอที เองลดลงจากปี 2549 เป็นจ านวนมาก และยังคง
ลดลงอีกในปี 2551 พร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้นจนท าให้ปี 2551 มี
ความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานต่ าสุด แต่บริษัทได้มีการลดค่าใช้จ่ายในปี 2552 เป็น
ผลให้มีก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเพิ่มขึ้น และปี 2553 มีรายได้จากการให้บริการและรายได้
จากส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเป็นผลท าให้ความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น
ตามล าดับ    

3. อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Total Assets) เป็นการเปรียบเทียบผล 
ตอบแทนที่ได้จากสินทรัพย์หลังดอกเบี้ยและภาษี ผลการวิเคราะห์อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์ 
เป็นแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมของบมจ. ทีโอที ที่ก่อให้เกิดก าไรสุทธิในป ี
พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 2.89, 2.34, 2.21, 2.63 และ 3.28 เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์พบว่า  

ค่าของอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์นั้นแปรผันตามมูลค่าของก าไรสุทธิหลังภาษี 
คือลดลงในช่วงแรกจนถึงปี 2551 แล้วค่อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  เช่นเดียวกันกับผลตอบแทน
ต่อยอดขายและอัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน          

4. อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ (Return on Total Equity) เป็นการวัดอัตรา
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสามัญ ผลการวิเคราะห์อัตราตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ  เป็นการวัด
การท าก าไรสุทธิเทียบกับเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น หมายถึงเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นของบมจ. ทีโอที 
ก่อให้เกิดก าไรสุทธิในปี พ.ศ. 2549-2553 เท่ากับ 6.77, 5.69, 5.16, 5.86 และ 6.73 เปอร์เซ็นต์ จาก
การวิเคราะห์พบว่า  
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อัตราผลตอบแทนจากส่วนของเจ้าของลดลงในช่วงแรกจนถึงปี 2551 แล้วค่อยมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากการที่ก าไรสุทธิเปลี่ยนแปลงตามรายได้และรายจ่ายของ บมจ. ทีโอที 
เช่นเดียวกันกับผลตอบแทนต่อยอดขาย อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการ
ด าเนินงาน และอัตราตอบแทนจากสินทรัพย์    
  
5.2  สรุปผลการวิเคราะห์อัตราส่วนด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า มีปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของ บมจ. ทีโอที ดังนี้ 
      5.2.1  การวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็งของบมจ. ทีโอที คือเป็นองค์กรที่มีการด าเนินการมายาวนาน และมีโครงการ
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง มีโครงข่ายในการให้บริการ และมีศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ประกอบกับองค์กรมีการส่งเสริมพนักงานให้มีการอบรมอย่างสม่ าเสมอ ท าให้พนักงานมี
ความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

จุดอ่อนของบมจ. ทีโอที คือขาดความคล่องตัวในการบริหาร เพราะมีโครงสร้างเป็น
ราชการมากกว่าเอกชน วัฒนธรรมองค์กรไม่ปรับตามภาวะการแข่งขัน รายได้ต้องพึ่งพาส่วนแบ่ง
รายได้จากสัญญาสัมปทาน และขาดความพร้อมประสบการณ์ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
3G   

โอกาสของบมจ. ทีโอที คือได้รับการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G เป็น
รายแรก ปัจจุบันแนวโน้มการเติบโตของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตเพิ่มขึ้น และบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีอัตราการขยายตัวต่อเน่ือง 

อุปสรรคของบมจ. ทีโอที คือ ความไม่แน่นอนทางการเมือง การเปิดเสรี ท าให้มีการ
แข่งขันสูง และแนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่มีอัตราลดลง 
      5.2.2  แมทริคซ์การประเมินสภาพแวดล้อมและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของ 
บมจ. ทีโอที อยู่ในต าแหน่งจุดอ่อน และแมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายนอก จากการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรของ บมจ. ทีโอที อยู่ในต าแหน่งโอกาส 

แมทริคซ์อุปสรรค-โอกาส-จุดอ่อน-จุดแข็ง(TOWS) อยู่ในต าแหน่ง WO มีจุดอ่อนและ
มีโอกาส แมทริคซ์การประเมินปัจจัยภายใน – การประเมินปัจจัยภายนอก (IE matrix หรือ Internal-
External matrix) อยู่ในต าแหน่งช่องที่ 5 มีคะแนนถ่วงน้ าหนักรวมของปัจจัยภายในปานกลาง และ
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ปัจจัยภายนอกปานกลาง เป็นสถานการณ์การประคับประคอง (Hold) และการบ ารุงรักษา 
(Maintain) 

การตัดสินใจการวางแผนเชิงกลยุทธ์เลือกใช้กลยุทธ์เจริญเติบโตเป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการขยายตัวของบริษัท เพื่อการเจริญเติบโตด้านยอดขาย สินทรัพย์ ก าไร โดยใช้กลยุทธ์การ
ขยายตัวให้มากขึ้น ประกอบด้วย กลยุทธ์การเจาะตลาด (Market penetration strategy) เป็นการ
พยายามในการด าเนินงานมากขึ้น เพื่อเพิ่มยอดขายจากผลิตภัณฑ์เดิม และตลาดเดิม คือ บมจ.ทีโอที 
ควรใช้กลยุทธ์นี้พยายามปรับปรุงต าแหน่งตลาด ในตลาดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งปัจจุบัน บจก. 
ทรูอินเตอร์เน็ต เป็นผู้น าในตลาด และกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development strategy) 
เป็นการพยายามเพิ่มยอดขายโดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ จากตลาดเดิม 
หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ส าหรับตลาดใหม่ คือ บมจ.ทีโอทีควรเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากบริการ TOT3G หรือเพิ่มรายได้จากการให้เช่าโครงข่ายจากผู้ขอใช้บริการ
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ MVNO (Mobile Virtual Network Operators) โดยการเร่งสร้างและ
ขยายเครือข่ายให้มีคุณภาพเพื่อสอดคล้องกับความต้องการผู้ใช้บริการปัจจุบัน 

 
5.3 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะห์งบการเงินของ บมจ. ทีโอที พบว่า อัตราส่วนสภาพคล่อง ทั้งอัตรา 
ส่วนเงินทุนหมุนเวียนและอัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัวมีผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ  ในปี 
2550 มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนลดลง จากการช าระคืนจากการกู้ยืมกระทรวงการคลัง 
และปี 2551 มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง จากการลงทุนเพิ่มและหนี้สินหมุนเวียนลดลงจากการไม่
ต้องส ารองหนี้สิน ปี 2552-2553 มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากส่วนของเจ้าหนี้ตามส่วนแบ่งรายได้
คือ รฟท. แม้ปี 2550-2553 มีแนวโน้มลดลงแต่องค์กรมียังคงมีสภาพคล่อง 

อัตราส่วนความสามารถในการการจัดการสินทรัพย์ จากอัตราการหมุนเวียนของสินค้า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จากรายการสินค้าคงเหลือลดลงทุกปี แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีการใช้วัสดุ  
อะไหล่หรืออุปกรณ์โครงข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากระยะเวลาในการเก็บหนี้ของ บมจ.ทีโอที 
มีระยะเวลาค่อนข้างนาน จะแปรผกผันกับยอดขายเชื่อสุทธิซึ่งประกอบด้วย รายได้จากการ
ให้บริการโทรคมนาคม รายได้จากการร่วมการงานและร่วมลงทุน และรายได้จากส่วนแบ่งรายได้
ของแต่ละปี อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรและอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 
เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ ปี 2550 มีรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมลดลงจากปี 2549 แต่มี
สินทรัพย์ถาวรจากการร่วมงานและร่วมลงทุนเพิ่มขึ้น ท าให้ประสิทธิภาพในใช้สินทรัพย์ลดลง และ
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ในปีต่อๆมามไีปตามมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ถาวรจากการร่วมการงานและร่วมลงทุนลดลง ท า
ให้มีแนวโน้มประสิทธิภาพในใช้สินทรัพย์เพิ่มขึ้น  

อัตราส่วนความสามารถในการบริหารหนี้  จากอัตราส่วนแห่งหนี้ บมจ. ทีโอที มี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2550 แสดงว่า บริษัทยังมีความมั่นคงพอสมควร และอัตราส่วน
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากการที่ บมจ. ทีโอที มีการช าระหนี้สินที่มี
ต้นทุนทางการเงินต่อเน่ืองโดยไม่มีการก่อหนี้เพิ่ม แสดงว่า กิจการไม่มีปัญหาในการจ่ายดอกเบี้ย 

อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไร จากผลตอบแทนต่อยอดขาย 
อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการด าเนินงาน อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์และอัตรา
ตอบแทนจากส่วนของเจ้าของ มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ บมจ. ทีโอที มีแนวโน้ม
ลดลงในช่วงแรกของการเปิดเสรี แล้วค่อยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่า บมจ. ทีโอที มีการ
ปรับตัวที่ดใีนการแข่งขัน สรุปได้ดังตารางที่ 5.1 

จากการศึกษาการบริหารกลยุทธ์ บมจ.ทีโอที พบว่า บมจ. ทีโอที มีจุดอ่อนและมีโอกาส 
ควรใช้กลยุทธ์กลยุทธ์การเจาะตลาด เพื่อพยายามปรับปรุงต าแหน่งตลาด ในตลาดอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง  และใช้กลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เพื่อ เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดจากตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จากบริการ TOT3G 
 ข้อเสนอแนะการศึกษาคร้ังนี้เป็นช่วงที่ บมจ. ทีโอที เร่ิมลงทุนโครงข่าย TOT3G และ
เพิ่งเปิดให้บริการ รวมทั้งผู้บริการรายอ่ืนยังไม่ได้รับใบอนุญาต ดังนั้นอนาคตผู้สนใจ อาจท า
วิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันในการให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G หรือเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานเทียบกับ บมจ. กสท ซึ่งมีลักษณะธุรกิจที่ใกล้เคียงกันหลังจากหมดสัญญาสัมปทาน 
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ตารางท่ี 5.1  แสดงการสรุปผลวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 

รายการ ผลการวิเคราะห์ ผลท่ีเกิด ข้อเสนอแนะ 
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง อัตราส่วนเงินทนุหมุนเวียน หลังปีจาก  2551 เริ่ม

มีแนวโน้มที่ลดลง 
ยังมีสภาพคล่องอยู่เกณฑ์ดี ควรรีบจัดการหนีค้้างจ่าย รฟท. 

  

อัตราส่วนสินทรัพย์คล่องตัว   หลังปีจาก  2551 
เริ่มมีแนวโน้มที่ลดลง 

ยังมีสภาพคล่องอยู่เกณฑ์ดี ควรรีบจัดการหนีค้้างจ่าย รฟท. 

2. อัตราส่วนแสดงความสามารถในการ
จัดการสินทรัพย ์ 

อัตราการหมุนเวียนสินค้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น การใช้สินค้าคงเหลือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

  

  

ระยะเวลาในการเก็บหนี ้ค่อนข้างนาน ระยะเวลาค่อนข้างนาน ส่งเสริมการช าระค่าบริการ โดยช าระเงิน
ภายในวันที่ก าหนดในรอบบิลจะได้รับ
ส่วนลด  

  

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร มีอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวรหลังปี 52 มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ 

แต่ยังมีปัญหาในการบรหิาร
จัดการสินทรัพย์ทีร่ับโอนมา 

จัดตั้งหน่วยงานดูแลจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับ
โอนมา 

  

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  มีอัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมลดลงหลังปี 52 มี
แนวโน้มเพิ่มขึน้ 

มีปัญหาในการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ที่รบัโอนมา 

จัดตั้งหน่วยงานดูแลจัดการสินทรัพย์ที่ได้รับ
โอนมา 
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ตารางท่ี 5.1  (ต่อ) 
 

รายการ ผลการวิเคราะห์ ผลท่ีเกิด ข้อเสนอแนะ 
3. อัตราความสามารถในการบริหารหนี ้ อัตราส่วนแห่งหนี้มีแนวโน้มลดลง กิจการยังคงมคีวามมั่นคง

พอสมควร 
  

  
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้น 

กิจการไม่มีปัญหาในการจ่าย
ดอกเบี้ย 

  

4. อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร ผลตอบแทนจากยอดขายลดลงในช่วงแรก
หลังจากเปิดเสรีโทคมนาคม หลังจากนั้น
ผลตอบแทนจากยอดขายมีแนวโน้มสูงขึ้น 

องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อ
การแข่งขันหลังเปิดเสรี
โทรคมนาคม 

ควรเพิ่มรายได้จากการบริการ และลดรายจ่าย 

  

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไรจากการ
ด าเนินงาน ลดลงในช่วงแรกหลงัจากเปิดเสรี
โทรคมนาคม หลังจากนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น 

องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อ
การแข่งขันหลังเปิดเสรี
โทรคมนาคม 

ควรเพิ่มรายได้จากการบริการ และลดรายจ่าย 

  

อัตราตอบแทนจากสินทรัพย์  ลดลงในช่วงแรก
หลังจากเปิดเสรีโทรคมนาคม หลังจากนั้นมี
แนวโน้มสูงขึ้น 

องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อ
การแข่งขันหลังเปิดเสรี
โทรคมนาคม 

ควรเพิ่มรายได้จากการบริการ และลดรายจ่าย 
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แบบสอบถามงานวิจัยและ 

ผลการประเมินปัจจัยภายในและภายนอก บมจ. ทีโอที 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

 
เร่ือง การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและการบริหารเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บมจ.ทีโอที 

การศึกษาวิจัยนี้เพื่อประกอบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

 

ค าชี้แจง 
 

1.  ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ  พนักงาน บมจ. ทีโอที 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  เพื่อการศึกษาเร่ือง การบริหารเชิงกลยุทธ์ กรณีศึกษา บมจ. ทีโอที 
3.  แบบสอบถามแบ่งออกได้  2  ตอน  คือ  
ตอนท่ี  1  แบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายในของ บมจ. ทีโอที 
ตอนท่ี  2  แบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายนอกของ บมจ. ทีโอที 
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ตอนท่ี 1   แบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายในของบมจ. ทีโอที 
ค าชี้แจง  กรุณาประเมินน้้าหนักและคะแนนของแต่ละปัจจัย 
 โดยที่ความส้าคัญมากสุด คือ 1 และไม่มีความส้าคัญเลยคือ 0 

คะแนนการประเมิน 4 คือ จุดแข็งหลัก 3 คือ จุดแข็งรอง 2 คือ จุดอ่อนรอง และ 1 คือ 
จุดอ่อนหลัก 
 
 

ปัจจัยภายในท่ีส าคัญ น้ าหนัก 
การ

ประเมิน 
คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

จุดแข็ง       
1. มีโครงข่ายและศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศ    

2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

   

 3. เป็นองค์กรที่ด้าเนินการมายาวนาน มีภาพพจน์ที่ดี
ด้านความซื่อสัตย์ และช่วยเหลือสังคม 

   

จุดอ่อน    

1. รายได้ต้องพึ่งพาส่วนแบ่งรายได้จากสัญญา
สัมปทาน 

   

2. ขาดความคล่องตัวในการบริหาร เพราะโครงสร้าง
มีลักษณะเป็นราชการมากกว่าเอกชน 

   

3. วัฒนธรรมองค์กร ไม่ปรับไปตามสภาวะแวดล้อม
ที่มีการแข่งขัน 

   

4. ขาดความพร้อม และประสบการณ์ในการ
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3  

   

รวม 1.00   
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ตอนท่ี 2   แบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายนอก ของบมจ. ทีโอที 
ค าชี้แจง  กรุณาประเมินน้้าหนักและคะแนนของแต่ละปัจจัย 
 โดยที่ความส้าคัญมากสุด คือ 1 และไม่มีความส้าคัญเลยคือ 0 

คะแนนการประเมิน 4 คือโอกาสหลัก, 3 คือโอกาสรอง, 2 คือ อุปสรรครอง และ 1 คือ 
อุปสรรคหลัก 

 
 

ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ น้ าหนัก 
การ

ประเมิน 
คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

โอกาส       
1. ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 
3 เป็นรายแรก 

   

2. แนวโน้มผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีอัตรา
การขยายตัวต่อเน่ือง  

   

3. แนวโน้มการเติบโตของอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บ
เล็ตเพิ่มขึ้น  

   

อุปสรรค    

1. ความไม่แน่นอนทางการเมือง    

2. การเปิดเสรี ท้าให้มีการแข่งขันสูง    

3.  แนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพท์ประจ้าที่มีอัตราลดลง    

รวม 1.0   

 
 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณาให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้  
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ตอนท่ี 1 ตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายในของ บมจ.ทีโอที  
 

ปัจจัยภายในที่ส าคัญ น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก 

จุดแข็ง               

1. มีโครงข่ายและศูนยบ์ริการครอบคลุมทั่วประเทศ 0.15 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 

2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 0.1 0.1 0.2 0.1 0.15 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 

 3. เป็นองค์กรทีด่้าเนินการมายาวนาน มีภาพพจน์ที่ดีด้านความ
ซ่ือสัตย์ และช่วยเหลือสังคม 

0.15 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.15 0.1 0.1 0.2 

จุดอ่อน           

1. รายได้ต้องพึ่งพาส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาสัมปทาน 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 

2. ขาดความคล่องตัวในการบรหิาร เพราะโครงสร้างมีลักษณะ
เป็นราชการมากกว่าเอกชน 

0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 

3. วัฒนธรรมองค์กร ไม่ปรบัไปตามสภาวะแวดล้อมที่มีการ
แข่งขนั 

0.2 0.2 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

4. ขาดความพร้อม และประสบการณ์ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 3  

0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.05 0.1 0.1 0.1 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายในของ บมจ.ทีโอที (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายในที่ส าคัญ น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก 

น้ าหนัก
เฉลี่ย 

จุดแข็ง                

1. มีโครงข่ายและศูนยบ์ริการครอบคลุมทั่วประเทศ 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2075 

2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1425 

 3. เป็นองค์กรทีด่้าเนินการมายาวนาน มีภาพพจน์ที่ดีด้าน
ความซ่ือสัตย์ และช่วยเหลือสังคม 

0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.13 

จุดอ่อน            

1. รายได้ต้องพึ่งพาส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาสัมปทาน 0.1 0.2 0.1 0.25 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1575 

2. ขาดความคล่องตัวในการบรหิาร เพราะโครงสร้างมี
ลักษณะเป็นราชการมากกว่าเอกชน 

0.1 0.1 0.1 0.15 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1275 

3. วัฒนธรรมองค์กร ไม่ปรบัไปตามสภาวะแวดล้อมที่มีการ
แข่งขนั 

0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1275 

4. ขาดความพร้อม และประสบการณ์ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 3  

0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1075 

รวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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ตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายในของ บมจ.ทีโอที (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายในที่ส าคัญ 
การ

ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

จุดแข็ง               

1. มีโครงข่ายและศูนยบ์ริการครอบคลุมทั่วประเทศ 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 

2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน 

3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

 3. เป็นองค์กรทีด่้าเนินการมายาวนาน มีภาพพจน์ที่ดีด้าน
ความซ่ือสัตย์ และช่วยเหลือสังคม 

3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 

จุดอ่อน           

1. รายได้ต้องพึ่งพาส่วนแบ่งรายได้จากสัญญาสัมปทาน 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

2. ขาดความคล่องตัวในการบรหิาร เพราะโครงสร้างมี
ลักษณะเป็นราชการมากกว่าเอกชน 

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

3. วัฒนธรรมองค์กร ไม่ปรบัไปตามสภาวะแวดล้อมที่มีการ
แข่งขนั 

1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 

4. ขาดความพร้อม และประสบการณ์ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 3  

1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 
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ตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายในของ บมจ.ทีโอที (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายในที่ส าคัญ 
การ

ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน
เฉล่ีย 

จุดแข็ง                 

1. มีโครงข่ายและศูนยบ์ริการครอบคลุมทั่วประเทศ 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3.75 

2. พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน 

4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

 3. เป็นองค์กรทีด่้าเนินการมายาวนาน มีภาพพจน์ที่ดี
ด้านความซ่ือสัตย์ และช่วยเหลือสังคม 

4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3.5 

จุดอ่อน            

1. รายได้ต้องพึ่งพาส่วนแบ่งรายได้จากสัญญา
สัมปทาน 

1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1.5 

2. ขาดความคล่องตัวในการบรหิาร เพราะโครงสร้างมี
ลักษณะเป็นราชการมากกว่าเอกชน 

1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 

3. วัฒนธรรมองค์กร ไม่ปรบัไปตามสภาวะแวดล้อมที่
มีการแข่งขัน 

2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1.5 

4. ขาดความพร้อม และประสบการณ์ในการให้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 3  

1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1.5 
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ตอนท่ี 2 ตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายนอกของ บมจ.ทีโอที 
 

ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก 

โอกาส                     

1. ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 3 
เป็นรายแรก 

0.15 0.15 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.1 0.3 

2. แนวโน้มผู้ใช้บริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงมีอัตราการ
ขยายตัวต่อเนื่อง  

0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 

3. แนวโน้มการเติบโตของอปุกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บ
เล็ตเพิ่มขึน้  

0.15 0.15 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 

อุปสรรค           

1. ความไม่แน่นอนทางการเมอืง 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 

2. การเปิดเสรี ท้าให้มีการแข่งขันสูง 0.1 0.15 0.2 0.1 0.2 0.15 0.1 0.1 0.2 0.1 

3.  แนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพทป์ระจ้าที่มีอัตราลดลง 0.1 0.15 0.1 0.2 0.2 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 

รวม 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายนอกของ บมจ.ทีโอที (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนัก น้ าหนักเฉลี่ย 

โอกาส                       

1. ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ยุคที่ 3 เป็นรายแรก 

0.3 0.3 0.1 0.25 0.1 0.3 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2025 

2. แนวโน้มผู้ใช้บริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงมี
อัตราการขยายตัวต่อเนื่อง  

0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1 0.25 0.1 0.2 0.2 0.1925 

3. แนวโน้มการเติบโตของอปุกรณ์สมาร์ทโฟน และ
แท็บเลต็เพิ่มขึน้  

0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.1 0.15 0.2 0.1 0.1 0.1625 

อุปสรรค            

1. ความไม่แน่นอนทางการเมอืง 0.1 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.25 0.1825 

2. การเปิดเสรี ท้าให้มีการแข่งขันสูง 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.1 0.15 0.2 0.2 0.15 0.14 

3.  แนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพทป์ระจ้าที่มีอัตรา
ลดลง 

0.1 0.1 0.1 0.1 0.15 0.1 0.15 01 0.1 0.1 0.12 

รวม 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
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ตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายนอกของ บมจ.ทีโอที (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ 
การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

โอกาส                     
1. ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุที่ 3 
เป็นรายแรก 

3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 

2. แนวโน้มผู้ใช้บริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงมีอัตราการ
ขยายตัวต่อเนื่อง  

4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 

3. แนวโน้มการเติบโตของอปุกรณ์สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต
เพิ่มขึ้น  

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

อุปสรรค           

1. ความไม่แน่นอนทางการเมอืง 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 

2. การเปิดเสรี ท้าให้มีการแข่งขันสูง 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 

3.  แนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพทป์ระจ้าที่มีอัตราลดลง 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
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ตารางผลการประเมินจากแบบสอบถามการประเมินปัจจัยภายนอกของ บมจ.ทีโอที (ต่อ) 
 

ปัจจัยภายนอกที่ส าคัญ 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน 

การ
ประเมิน
เฉลี่ย 

โอกาส                      

1. ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ใหบ้ริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุ
ที่ 3 เปน็รายแรก 

4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3.6 

2. แนวโน้มผู้ใช้บริการอินเตอรเ์น็ตความเร็วสูงมีอัตรา
การขยายตัวต่อเนื่อง  

4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3.55 

3. แนวโน้มการเติบโตของอปุกรณ์สมาร์ทโฟน และ
แท็บเลต็เพิ่มขึน้  

4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3.25 

อุปสรรค            

1. ความไม่แน่นอนทางการเมอืง 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1.3 

2. การเปิดเสรี ท้าให้มีการแข่งขันสูง 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1.45 

3.  แนวโน้มผู้ใช้บริการโทรศัพทป์ระจ้าที่มีอัตราลดลง 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1.25 
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ประวัติผู้เขียน  
 
ชื่อ ชื่อสกุล   นางสาวเบญจมาศ เร็วเรียบ 
วัน เดือน ปี เกิด   5 กันยายน 2523 
สถานที่เกิด   จังหวัดพังงา 
วุฒิการศึกษา   วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  
     สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

ปีการศึกษา 2544                                                       
ต าแหน่งหน้าที่   วิศวกร ศูนย์บ ารุงรักษาระบบโครงข่ายส่วนปฏิบัติการและ                                                 
     บริการลูกค้าสนามบินสุวรรณภูมิ 

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
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