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บทคัดยอ 
 
การวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันของผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงใน

ประเทศ   มีจุดมุงหมายหลักที่จะศึกษาพฤติกรรมการแขงขันดานราคา การแขงขันที่มิใชราคา และ
การรวมกลุมของผูใหบริการ โดยใชขอมูลทุติยภูมิในชวงป พ.ศ. 2539 – 2549  ศึกษาและวิเคราะห
เชิงพรรณา (Descriptive Method)  ตามหลักเศรษฐศาสตรและหลักการตลาด 
 

ผลจากการศึกษา ธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศมี
โครงสรางอุตสาหกรรมเปนแบบ ‘ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)’ ที่มีจํานวนผูใหบริการ 4 ราย 
แบงเปน 2  กลุม  คือ 1)  ผูใหบริการภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) จํานวน 1 ราย  คือ บริษัท กสท             
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   2) ผูใหบริการภาคเอกชน จํานวน 3 ราย คือ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร
เมชั่น ไฮเวย จํากัด   บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด และ  บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด  
ไดรับสิทธิ์ดําเนินการจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในลักษณะสัญญาสัมปทาน
แบบ BTO  

 
เนื่องจากผูใหบริการภาคเอกชนมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดใน

สัญญาดําเนินการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ (NON -POTS) ทําให
ผูใหบริการภาคเอกชนมีพฤติกรรมในการกําหนดอัตราคาบริการในลักษณะเดียวกับรัฐวิสาหกิจ
ผูใหสัมปทาน โดยผูใหบริการทุกรายมีพฤติกรรมการแบงแยกราคาขายระดับที่ 2 (Second - Degree 
Price Discrimination) และ การแบงแยกราคาขายระดับที่ 3 (Third – Degree Price Discrimination)   
โดยใช ประเภทวงจร   ระดับความเร็ววงจร และ ระยะทาง เปนเครื่องมือในการแบงแยกราคา 
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สําหรับพฤติกรรมการแขงขันที่มิใชราคา พบวาผูใหบริการทุกรายตางนํานโยบายดาน
บริการ อาทิ การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management) การนําเสนอ
บริการครบวงจร (Total Solution) และการรับประกันคุณภาพ (Warranty) มาใชเพื่อรักษากลุมลูกคา
เดิมและเพิ่มโอกาสในการหาลูกคารายใหม นอกจากนี้ยังพบวาผูใหบริการทุกรายมีการสราง
เครือขายพันธมิตรและรวมกลุมธุรกิจแบบแนวตั้งในลักษณะการรวมกลุมไปดานหนาและไปทาง
ดานหลัง (Forward and Backward Integration) 
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Department Telecommunications Management 
Academic Year 2006 
 

ABSTRACT 
 
                      The main objective of  the study of  the competition behaviour of  Domestic High 
Speed Leased Circuit Service Providers is to  study  price competition  and  non – price  
competition  behavior  together  with the  gathering  of  service  providers  by  using  primary  
data  from  the  period  of  1996 to  2006  ( BE 2539  to 2549 ).  And to  study  and  use  
descriptive  method  under  Economic  and  Marketing. 
  The  result  of  the  study  has  shown  that  the  business  of  providing  Domestic   
High  Speed  Leased  Circuit  Service is  the  “Oligopoly” industrial  structure  which  has  4  
service  providers.  And  it  can  be  divided  into  2  groups ,  they  are  , CAT  Telecom  Public  
Co., Ltd.(State Enterprise),  Smart  Highway  Co., Ltd.  and  Global  Crossing   Service Co., Ltd.  
However, these   three  companies   have  the  concession  from  CAT   Telecom  Public  Co., Ltd.  
as  BTO. 
 As  service  providers  from  private  sector  have  to  comply  with  the  conditions  in  
the  contract  of  providing  Domestic High  Speed  leased  Circuit  Service  ( NON – POTS ) , 
therefore,  it  make  them  to  fix  the  service rates  the  same  as  the  concessioner   ( state  
Enterprise ). However,  every service  provider  has  separated  the  level  2  of  selling  price  
(Second  Degree  Price  Discrimination ), level  3  of  selling  price  (Third   Degree  Price  
Discrimination ), by  using  the  type  of  circuit ,  the  speed  of  circuit  distance  to  be  the  tools  
for  discrimination. 
 For  non – price  competition  behaviour,  it  has  been  found  that  every  service  
provider  is  using  service   policy,  such as, Customer  Relation  Management  ,  Total  Solution  
and  Warranty.  However,  they  are  using  this  policy  in  order  to  maintain  the  present  
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customers,  and  to  have  the  opportunity  to  receive  new  customers. It  can  be  found  that  
every  service  provider  tries  to  build  the  network  of  alliance,  and  they  gather  the  business  
group  as  forward  and  backward  integration.  
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

การใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ (Domestic High -Speed Leased 
Circuit) เปนบริการโทรคมนาคมในลักษณะของการใหเชาวงจรและโครงขายสื่อสัญญาณเพื่อการ
สงสัญญาณขอมูล ภาพ เสียง และสื่อมัลติมีเดียจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Point to Point) 
ผูใชบริการสามารถเลือกระดับความเร็วในการรับ - สงที่เหมาะสมกับความตองการของธุรกิจได     
ทั้งยังสามารถนํามาประยุกตใชเพื่อการใหบริการโทรคมนาคมประเภทอื่นไดดวย เชน บริการ
อินเตอรเน็ต บริการวงจรเสียง  บริการประชุมทางจอภาพ เปนตน 

การใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศมีผูใหบริการ  ปจจุบันมีเพียง  2  
ราย  คือ  บริษัท  ทีโอที  จํากัด  (มหาชน)  และ  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  (มหาชน)  ในป  
2539  เศรษฐกิจมีการขยายตัวอยางมาก  ทําใหมีผูใชบริการสื่อสารขอมูลและวงจรเชาเพิ่มมากขึ้น  
ซ่ึงผูใหบริการเดิมเพียง  2  ราย  ไมเพียงพอ  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายความรวมมือระหวาง
องคกรภาครัฐกับภาคเอกชนในรูปของการทําสัญญารวมการงานแบบ Built Transfer Operate : 
BTO กลาวคือ ผูประกอบการภาคเอกชนจะเปนผูลงทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณในระบบ
ทั้งหมดมาใชในการใหบริการภายใตการควบคุมของรัฐวิสาหกิจผูใหสัมปทาน และตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในสัญญาฯ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ 
ระเบียบคําส่ัง และนโยบายของผูใหสัมปทานตลอดอายุของสัญญานั้น  โดยที่กรรมสิทธิ์ใน
ทรัพยสินดังกลาวทั้งหมดจะตกเปนของผูใหสัมปทาน 
 
1.2  วัตถุประสงคในการวิจัย 

1.2.1  ศึกษาธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศของ  กสท เชน  
การใหบริการ กลุมผูใชบริการ ลักษณะการลงทุนภายในกลุมของกลุมผูประกอบการและบาง
ประเด็นของสัญญารวมการงาน 

1.2.2  ศึกษาพฤติกรรมการแขงขันของผูใหบริการทั้งทางดานราคาและที่มิใชราคา 
รวมถึงลักษณะการรวมกลุมทางธุรกิจของกลุมผูใหบริการ 
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1.3  ขอบเขตการศึกษา 
1.3.1  ศึกษาเฉพาะธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศของ 

กสท  ในชวงเวลาระหวางป พ.ศ. 2539 - 2549  
1.3.2  ศึกษาเฉพาะผูใหบริการภายใตสัญญาดําเนินการใหบริการใหเชาวงจรสื่อ

สัญญาณความเร็วสูงในประเทศของ  กสท  ที่มิใชโทรศัพท (Non - Plain  Old Telephone Service)    
 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.4.1  เพื่อใชวางแผนการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศของ  

กสท  เชน  การใหบริการ  กลุมผูใชบริการ  กลุมผูใหบริการ  สัญญารวมการงาน  พฤติกรรมการ
แขงขันทั้งทางดานราคา/มิใชราคา  ตลอดจนลักษณะการรวมกลุมทางธุรกิจของผูประกอบการใน
อุตสาหกรรมนี้ 

1.4.2  เพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลเพื่อใหผูที่เกี่ยวของในวงธุรกิจหรือผูสนใจไดศึกษา
และพัฒนาเพื่อประโยชนตอการดําเนินงานตอไป 
  
1.5  นิยามศัพท 

วงจรเสียง  (Voice Grade Leased Circuit)   
หมายถึง วงจรโทรศัพท (Phone Circuit) หรือวงจรเสียง (Analog) ซ่ึงมีความถี่อยู

ระหวาง 0.3 – 3.4 KHz  แบงการใชงานออกเปน 2 ประเภท คือ   
1. วงจรเสียงที่เชาแบบ Voice only   เพื่อใชงานในถายทอดเสียงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง 

เชน บริการโทรศัพทพื้นฐาน  เปนตน   
2. วงจรเสียงที่เชาใชเพื่อการสงขอมูลจาก Data Terminal ประเภทตางๆ โดยความเรว็ใน

การใชงานมักจะไมเกิน 56 kbps. 
ส่ือ (Media)  แบงออกเปน  2  ประเภท   
1.  ส่ือประเภทเหนี่ยวนํา  (Conducted Media)  ไดแก  สายคูบิดเกลียว (Twisted Pair  Wire)   

สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable)  สายเคเบิลใยแกว (Optical Fiber Cable)      
2. ส่ือกระจายคลื่น  (Radiated Media)  ไดแก  คล่ืนวิทยุ (Broadcast Radio)  คล่ืน

ไมโครเวฟ (Microwave)  ดาวเทียม (Satellite)    
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี 

 
การศึกษาและการวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็ว

สูงในประเทศของ  กสท  นี้ ใชทฤษฎีหลักเศรษฐศาสตร หลักการจัดการ และหลักการตลาด เปน
แนวทางในการศึกษา  ดังนี้ 
 
2.1  โครงสรางตลาดและระดับของการแขงขัน   (อภิรัฐ  ตั้งกระจาง,  2546  :  173-174 ,  184 ,  190-191) 
   โครงสรางตลาดและระดับของการแขงขัน (Market structure and degree of 
competition)  เปนกระบวนการที่ทําใหราคาและผลผลิตถูกกําหนดโดยตลาดโลก  ซ่ึงเปนผลมาจาก
โครงสรางตลาด  (The structure of the market) 
       ตลาด  (Market)  ในความหมายทางเศรษฐศาสตร  หมายถึง  กลุมผูซ้ือและกลุมผูขายที่
มีการตกลงซื้อขายหรือมีแนวโนมจะทําการซื้อขาย  โดยมีการตอรองกันเพื่อแลกเปลี่ยนสินคาและ
บริการ 
      โครงสรางตลาด  (Market structure)  หมายถึง  สภาพแวดลอมทางการแขงขันที่ผูซ้ือ
และผูขายสินคาดําเนินการ  (Salvatore,  2001  :  735)  หรือหมายถึงลักษณะและระดับของการ
แขงขันในตลาดสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจการกําหนดราคาหรือปริมาณ
ผลผลิตของกิจการ  โครงสรางตลาด  จะจําแนกตามลักษณะและจํานวนของผูซ้ือ  ลักษณะและ
จํานวนของผูขายสินคา  ลักษณะของสินคาที่ทําการซื้อขายในตลาด  ความยากงายในการเขาหรือ
ออกจากตลาด  การประหยัดตอขนาดที่อาจเกิดขึ้น  การเคลื่อนยายของปจจัยการผลิต  (The degree 
of mobility of resource)  เปนตน  โดยทั่วไปโครงสรางตลาดจะแบงเปน  2  ประเภท  คือ 
      ก)   ตลาดแขงขันสมบูรณ  (Perfect  competition)     
        ข) ตลาดแขงขันไมสมบูรณ  (Imperfect competition)  ซ่ึงในตลาดดังกลาวสามารถ
จําแนกออกเปน 
  1.  ตลาดผูกขาด  (Monopoly) 
    2.  ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  (Monopolistic competition) 
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               3.  ตลาดผูขายนอยราย  (Oligopoly)   
 
    ก)  ตลาดแขงขันสมบูรณ 

  ลักษณะของตลาดแขงขันสมบูรณ  (Perfect Competition)  มี  5  ประการ  ดังนี้ 
      1.  มีผูซ้ือและผูขายเปนจํานวนมาก  (Many buyers and sellers)  เนื่องจากตลาด
แขงขันสมบูรณมีผูซ้ือและผูขายเปนจํานวนมาก  ดังนั้นผูซ้ือและผูขายแตละรายจึงไมมีอํานาจใน
การกําหนดราคาสินคา  กลาวคือ  การเปลี่ยนแปลงปริมาณผลผลิตของผูผลิตจะไมมีผลกระทบตอ
อุปทานของตลาด  หรือการเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อของผูซ้ือก็จะไมมีผลตออุปสงคของตลาด
เชนกัน 
  2.  สินคาที่ซ้ือขายมีลักษณะเหมือนกัน  (Homogeneous product)  หรือเปน
ประเภทเดียวกันทําใหผูซ้ือรูสึกวาสินคาของผูผลิตแตละรายมีคุณภาพเหมือนกัน  ผูซ้ือจึงไมพอใจ
สินคาของผูผลิตรายใดเปนพิเศษ  เชน  ขาวหอมมะลิในประเทศไทยที่ดูไมออกวาผลผลิตของผูผลิต
รายใดที่แตกตางกัน  เนื่องจากสินคาที่ผลิตไดมีลักษณะเหมือนกัน  เปนตน 
  3.  การเคลื่อนยายสินคาและปจจัยการผลิตเปนไปอยางเสรี  (Perfect mobility of 
resources)  หรือเปนมาตรฐานเดียวกัน  (Perfectly standardized)  กลาวคือ  ไมมีขอจํากัดที่เปน
อุปสรรคตอการเคลื่อนยายสินคาและปจจัยการผลิต  นอกจากนั้นไมมีปจจัยการผลิตใดที่ถูกผูกขาด
โดยผูขาย  ผูซ้ือ  หรือผูผลิต 
  4.  การเขาหรือออกจากตลาดทําไดอยางเสรี  (Free entry or exit)  ในระยะยาว
ผูผลิตสามารถเขาออกตลาดไดอยางเสรี  หรืออาจจะมีผูผลิตรายใหมๆ  เขามาแขงขันในตลาดได  
เนื่องจากการไมมีขอกีดกันในการเขาหรือออกจากตลาด  เชน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  หรือไมตองขอ
อนุญาตจากภาครัฐ 
  5.  ผูซ้ือและผูขายมีความรูเกี่ยวกับสภาพการณของตลาดเปนอยางดี  กลาวคือ  ผู
ซ้ือและผูขายมีความรูอยางสมบูรณเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาสินคา  อุปสงค  อุปทาน  และ
ตนทุนการผลิตอยางเทาเทียมกัน 
                               หากตลาดที่มีลักษณะเพียง 4 ประการแรก แตไมมีลักษณะที่ 5 เราจะเรียกตลาด
นั้นวา ตลาดแขงขั้นอยางแทจริง( Pure competition) 
    จากลักษณะดังกลาวขางตน  ตลาดแขงขันสมบูรณจึงเกิดขึ้นไดยาก  เนื่องจากขาด
โครงสรางในขอที่  5  คือผูซ้ือและผูขายมีความรูเกี่ยวกับสภาพการณของตลาดเปนอยางดี  แตก็มี
ตลาดที่มีลักษณะใกลเคียงกับตลาดแขงขันสมบูรณมากที่สุด  คือ  ตลาดหุนหรือตลาดสินคา
เกษตรกรรมแบบขายสง 

DPU



 

 
5 

  อยางไรก็ตาม  แมวาในความเปนจริงตลาดแขงขันสมบูรณจะไมมีทางเกิดขึ้น  แต
การศึกษาถึงโครงสรางก็เปนประโยชนตอการอธิบายและการทํานายสภาพการณทางเศรษฐกิจ  ซ่ึง
จะทําใหเราสามารถประมาณการและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรภายใต
โครงสรางของตลาดแบบตางๆ ได 
 
      ข) ตลาดแขงขันไมสมบูรณ  (Imperfect Competition) ซ่ึงในตลาดดังกลาวสามารถ
จําแนกออกเปน 
   1.   ตลาดผูกขาด  

 ลักษณะของตลาดผูกขาด  (Monopoly)  ตลาดผูกขาดเปนตลาดประเภท
หนึ่งของตลาดแขงขันไมสมบูรณซ่ึงมีลักษณะตรงกันขามกับตลาดแขงขันสมบูรณ  ตลาดผูกขาดมี
ลักษณะสําคัญ  4  ประการ  คือ 

  1.  มีผูขายเพียงรายเดียวในตลาด  (One seller)  กลาวคือ  มีผูผลิตหรือ
ผูขายเพียงรายเดียวที่ผลิตสินคา  ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตหรือปริมาณขายของผู
ผูกขาดจะสงผลตอปริมาณสินคาหรืออุปทานของตลาด 

 2.  มีผูซ้ือจํานวนมาก  (Many buyers)  ซ่ึงปริมาณอุปสงคของสินคาจะสูง
หรือต่ําจะขึ้นอยูกับราคาขายสินคา 

 3.  สินคาที่ขายอยูในตลาดเปนสินคาที่ไมมีสินคาใดสามารถทดแทนได  
ผูบริโภคจะรูสึกวาสินคามีความแตกตางกับสินคาอ่ืน  ทําใหไมมีสินคาอ่ืนเขามาทดแทนได 

 4.  การเขาหรือออกจากตลาดเปนไปไดยาก  หรือแทบจะเปนไปไมได  
เนื่องจากจะมีผูผูกขาดอยางแทจริง  (Pure monopoly)  ในปจจัยการผลิตหรือเทคโนโลยีแตเพียงผู
เดียว  หรือผูผลิตอาจจะเปนเจาของลิขสิทธิ์  สิทธิบัตรหรือสัมปทานจากรัฐ  ซ่ึงทําใหผูผลิตรายอื่นๆ 
ไมสามารถเขามาแขงขันในตลาดได  หรืออาจตองใชเงินลงทุนเปนจํานวนมากในการผลิตเพื่อ
กอใหเกิดการประหยัดตอขนาด    

 ในความเปนจริง  ตลาดสินคาอุปโภคที่เปนตลาดผูกขาดนั้นหาไดยาก  
ตัวอยางของตลาดผูกขาด  เชน  สาธารณูปโภค  ไดแก  ไฟฟา  ไปรษณีย  ประปา  โทรศัพท  ซ่ึง
โดยมากรัฐจะเปนผูดําเนินการ  หรือเปนผูใหสัมปทานแกเอกชน  ไดแก  สุรา  หรือรถไฟฟา  BTS  
เปนตน  

 แมวาการผูกขาดอยางสมบูรณนั้นจะเกิดขึ้นไดยาก  แตการศึกษารูปแบบ
ของตลาดผูกขาดก็เปนประโยชนในการอธิบายถึงพฤติกรรมของธุรกิจที่ใกลเคียงกันในตลาด
แขงขันไมสมบูรณ  เชน ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด 
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 2.   ตลาดกึ่งแขงขันก่ึงผูกขาด 
            ลักษณะของตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาด  (Monopolistic competition)  เปน

ตลาดที่มีลักษณะผสมผสานระหวางตลาดผูกขาด  (Monopoly)  และตลาดแขงขันสมบูรณ  (Perfect 
competition)  คือ  สินคาจะมีความแตกตางกัน  ผูขายและผูซ้ือเปนจํานวนมากในตลาด  ตลาดกึ่ง
แขงขันกึ่งผูกขาดมีลักษณะสําคัญ  3  ประการ  คือ 

  1.  มีผูขายเปนจํานวนมากในตลาด  (Many sellers)  ซ่ึงจะผลิตสินคา
คลายคลึงกันออกมาแขงขันในตลาด  เชน  รานขายของชํา  รานเสริมสวย  เปนตน 

  2.  สินคามีความแตกตางกัน  (Differentiated products)  แตสามารถ
ทดแทนกันได  กลาวคือ  สามารถสนองตอบความตองการพื้นฐานไดเหมือนกัน  หรือสามารถ
ทดแทนกันไดในความรูสึกของผูบริโภค 

   ความแตกตางของสินคาแยกออกไดเปน  2  ประเภท  คือ 
   1.  ความแตกตางที่เกิดขึ้นจริง  กลาวคือ  คุณภาพของสินคามีความ

แตกตางกัน  เชน  อาหารยี่หอ  A  มีโปรตีนสูงกวายี่หอ  B 
   2. ความแตกตางที่เกิดจากความคิดของผูบริโภคเอง  เชน  ยา

แอสไพรินนั้นจะมีสวนผสมที่เหมือนกันหมดไมวาจะผลิตมาจากบริษัทใด  แตผูบริโภคก็จะเลือก
ซ้ือเฉพาะยี่หอที่ตนเคยใชเทานั้น  นอกจากนั้นความแตกตางของสินคา  (Products differentiated)  
อาจจะขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง  หรือบริการ  ซ่ึงความแตกตางของสินคาและความสามารถในการ
ทดแทนกันไดนี้  จะเปนปจจัยสําคัญในการกําหนดปริมาณการผลิตที่ผูผลิตจะนําออกมาแขงขันใน
ตลาด 

  3.  การเขาหรือออกจากตลาดทําไดโดยงาย  ไมมีขอกีดกันสําหรับผู
แขงขันรายใหมที่ตองการเขาสูตลาดหรือผูผลิตที่ตองการออกจากตลาด 

         จากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวา  ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดนั้นเปน
สวนผสมระหวางตลาดแขงขันสมบูรณและตลาดผูกขาด  องคประกอบที่เหมือนกับตลาดแขงขัน
สมบูรณ  คือ  ในตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดจะมีผูขายเปนจํานวนมาก  และการเขาหรือออกจาก
ตลาดสามารถทําไดโดยงาย  สวนองคประกอบที่เหมือนกับตลาดผูกขาด  คือ  สินคาที่ผูผลิตแตละ
รายผลิตนั้น  จะมีความแตกตางกันอยูบางในทัศนะของผูบริโภค  ทําใหผูผลิตแตละรายมีอํานาจใน
การกําหนดราคาสินคา  โดยสามารถขายสินคาในราคาที่แตกตางกันได  แตอยางไรก็ตามเนื่องจาก
สินคานั้นสามารถทดแทนกันได  อํานาจในการผูกขาดจึงมีอยูอยางจํากัด  ดังนั้นถาผูผลิตรายใดราย
หนึ่งขึ้นราคาสินคามากเกินไปก็จะทําใหขายไมได ลักษณะที่กลาวมานี้มีผลทําใหผูประกอบการแต
ละรายสามารถควบคุมราคาของตนเองไดบางแตกยังตองเผชิญกับภาวะการแขงขันเดียวกัน 
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   ตลาดกึ่งแขงขันกึ่งผูกขาดเกิดขึ้นในตลาดโดยทั่วไป  โดยเฉพาะตลาด
คาปลีกและตลาดบริการ  ในระดับทองถ่ินตัวอยางที่ดีที่สุดของตลาดกึ่งแขงขันผูกขาด  คือ  รานขาย
ปลีก  รานเสริมสวย  ซ่ึงเราจะเห็นไดวามีอยูเปนจํานวนมาก  ลักษณะของสินคา  ความหลากหลาย
ของสินคา  การอยูในทําเลที่ตั้งที่ดีกวา  ตลอดจนการบริการที่เปนเลิศจะทําใหผูผลิตมีอํานาจใน
ตลาดเหนือคูแขงขัน  เนื่องจากสินคาของผูผลิตแตละรายมีความแตกตางกันบางในทัศนะของ
ผูบริโภค  เพราะฉะนั้นเราจึงไมสามารถสรางเสนอุปสงคของตลาดและเสนอุปทานของตลาดได
เหมือนอยางในตลาดแขงขันสมบูรณ  และไมสามารถกําหนดราคาดุลยภาพ  ณ  ราคาเดียวสําหรับ
สินคาที่มีความแตกตางกัน  แตยังคงความเปนกลุมของราคา  (Cluster of  prices)  ในการวิเคราะห
โดยรูปนั้นไมสามารถทําได  เพราะวาถาเรากําหนดใหกิจการที่ขายสินคาที่คลายคลึงกันอยูบนเสน
ตนทุนและเสนอุปสงคเสนเดียวกันจะเปนการวิเคราะหที่ไมถูกตอง  เนื่องจากการผลิตสินคาที่
แตกตางกันนั้น  จะทําใหมีอุปสงคที่แตกตางกันและมีเสนตนทุนที่แตกตางกัน  แตการใชสมมติฐาน
ดังกลาวจะชวยใหการวิเคราะหงายขึ้นเทานั้น 

   ส่ิงที่ตรงกันขามกับตลาดแขงขันสมบูรณก็คือ  ในตลาดกึ่งแขงขันกึ่ง
ผูกขาดนั้น  ผูผลิตจะเปนผูกําหนดลักษณะของสินคาและจํานวนคาใชจายในการขาย  เชน  คา
โฆษณา  ราคา  และปริมาณสินคา  เพราะฉะนั้นเราจะมุงประเด็นไปที่ราคาและการตัดสินใจดาน
ผลผลิตในระยะสั้นและในระยะยาว  และหลังจากนั้นเราจะตรวจสอบวากิจการสามารถที่จะกําหนด
คาใชจายสูงสุดหรือความแตกตางของสินคาและความพยายามเกี่ยวกับการขายสินคาไดอยางไร 

 
        3.  ตลาดผูขายนอยรายและสวนแบงตลาด (อภิรัฐ  ตั้งกระจาง, 2546 :196-229) 
 ตลาดผูขายนอยราย  (Oligopoly)  เปนรูปแบบของโครงสรางตลาด  ซ่ึงมีผูขาย

จํานวนนอยรายขายสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันหรือแตกตางกัน  โดยมีผูผลิตหรือผูขายเพียงไมกี่
รายครองสวนแบงตลาดสวนใหญ  (Salvatore,  2001  :  426)  ในกรณีที่มีผูขายเพียง  2  ราย  จะ
เรียกวา  (Duopoly)  ถาสินคาที่ขายเปนสินคาที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ  จะเรียกวา  ตลาด
ผูขายนอยรายอยางแทจริง  (Pure oligopoly)  แตถาสินคามีความแตกตางกันจะเรียกวา  ตลาดผูขาย
นอยรายสําหรับสินคาสินคาที่แตกตางกัน  (Differentiated oligopoly)  ผูผลิตรายใหมจะเขาสูตลาด
ไดยาก  เนื่องจากผูผลิตเดิมในตลาดมีอํานาจและครองสวนแบงตลาดไวเปนสวนใหญ 

 ตลาดผูขายนอยรายมีลักษณะที่สําคัญ  3  ประการ  คือ 
 1.  เปนตลาดที่มีผูขายหรือผูผลิตจํานวนนอยรายในตลาด 
 2.  สินคาที่ทําการซื้อขายกันนั้นมีลักษณะที่เหมือนกันหรือเปนมาตรฐานเดียวกัน  

หรือเปนสินคาที่มีลักษณะแตกตางกันแตสามารถใชทดแทนกันได 
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 3.  การเขาหรือออกจากตลาดเปนไปไดยาก 
 ในโลกของธุรกิจที่ เปนจริง  จะมีโครงสรางตลาดแบบตลาดผูขายนอยราย  

โดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรม  เชน  ญี่ปุน  เยอรมัน  หรือแมแตในประเทศกําลังพัฒนา  เชน  
ประเทศไทย  ตัวอยางสินคาที่มีลักษณะเหมือนกัน  (Homogeneous)  ในตลาดผูรายนอยราย  ไดแก  
เหล็ก  ทองแดง  น้ําตาล  เปนตน  สวนสินคาที่มีความแตกตางกัน  (Differentiated)  ในทัศนะของ
ผูบริโภคในตลาดผูขายนอยราย  ไดแก  รถยนต  บุหร่ี  ตลอดจนสินคาอุปโภคบริโภค  เชน  สบู  
ผงซักฟอก  ยาสีฟน  น้ําอัดลม  วิทยุ  ตูเย็น  เครื่องซักผา  เปนตน  ซ่ึงสินคาเหลานี้  ผูบริโภคจะให
ความสําคัญกับคุณลักษณะของสินคา   รูปแบบของบรรจุภัณฑ   ตลอดจนการใหบริการ  
นอกเหนือจากการพิจารณาทางดานราคา 

 เนื่องจากสินคาของผูผลิตอาจจะเหมือนกันหรือแตกตางกันตามทัศนะของ
ผูบริโภค  ดังนั้นผูผลิตในตลาดผูขายนอยรายจะตองเผชิญกับภาวะการณแขงขันกันเองคอนขางสูง  
หากมีผูผลิตรายใดเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตหรือราคาขายก็จะมีผลกระทบตอผูผลิตรายอื่นๆ  
ในตลาดดวย  กลาวคือ  ผูผลิตที่เหลืออาจตองดําเนินการบางอยางตอบโต  เพื่อรักษาสวนแบงตลาด
ของตนไว  เชน  ถาบริษัทโตโยตาลดราคารถยนต  บริษัทฮอนดาซ่ึงเปนบริษัทคูแขงขันที่สําคัญยอม
จะตองดําเนินนโยบายทางดานราคาตอบโต  เปนตน  ซ่ึงการแขงขันทางดานราคาจะนําไปสู
สงครามราคาในที่สุด 

 นอกเหนือจากราคาขาย  ผูผลิตในตลาดผูขายนอยราย  จะใหความสําคัญกับ
ลักษณะของสินคา  รูปแบบของบรรจุภัณฑ  การใหบริการที่ดี  ตลอดจนการโฆษณาและการ
สงเสริมการขาย  ซ่ึงเรียกวา  การแขงขันที่ไมใชราคา (Nonprice competition) เชน ถาบริษัทโตโยตา  
ออกโฆษณาสินคาชิ้นใหมทางสื่อโทรทัศน  บริษัทฮอนดาจะตอบโตโดยการออกโฆษณาชิ้นใหม
บาง 

 อีกตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัดของตลาดผูขายนอยรายในประเทศไทย  คือ  ตลาดน้ํา
ดํา  จะเห็นวาบริษัทเสริมสุขผูผลิตเครื่องดื่มเปปซ่ีกับบริษัทไทยน้ําทิพยผูผลิตเครื่องดื่มโคคา-โคลา  
ไดดําเนินกลยุทธทางดานการแขงขันโดยมุงที่การโฆษณาและการสงเสริมการขาย  มากกวาการใช
กลยุทธทางดานราคา  ซ่ึงจะเห็นไดวาเปปซี่และโคคา-โคลานั้นมีราคาเทากันมาตลอด 

 สรุปไดวา  ตลาดผูขายนอยรายประกอบดวยผูผลิตจํานวนนอยหรือเพียงไมกี่ราย
ในตลาด  การตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งของผูผลิตรายใดรายหนึ่งจะสงผลกระทบตอ
ผูผลิตรายอื่นๆ  ในตลาด  ดังนั้นกอนที่ผูผลิตจะตัดสินใจดําเนินการใดๆ  ผูผลิตจะตองคํานึงถึงการ
ตอบโตของคูแขงรายอื่นๆ  ในตลาด  ตลอดจนตองคาดคะเนถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบ
โตนั้น  เพื่อดูวาเปนการคุมคาหรือไมในการตัดสินใจดําเนินการดังกลาว  เนื่องจากตลาดผูขายนอย
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รายเปนตลาดที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน  จึงทําใหการตัดสินใจทางดานการจัดการในตลาดผูขายนอยราย
นั้นมีความสลับซับซอนมากกวาในตลาดโครงสรางอื่นๆ  อีกทั้งโมเดลของตลาดผูขายนอยรายก็ยัง
มีหลายโมเดล  ซ่ึงแตละโมเดลก็จะเหมาะสมกับสถานการณที่แตกตางกันไป  ขึ้นอยูกับการนําไป
ประยุกตใช 

 ตลาดผูขายนอยราย  (Oligopoly)  มีลักษณะที่คลายคลึงกับตลาดผูกขาด  
(Monopoly)  6  ประการ  ดังนี้   

 1.  การประหยัดตอขนาด  (Economics of scale)  จะเกิดขึ้นเมื่อมีการผลิตเปน
จํานวนมาก 

 2.  การเขามาแขงขันจําเปนตองลงทุนมาก  ตลอดจนใชปจจัยการผลิตเฉพาะดาน  
(เชน  อุตสาหกรรมเหล็ก  อุตสาหกรรมรถยนต  เปนตน)     

 3.  ผูผลิตเดิมซึ่งครองสวนแบงตลาดอยูนั้นอาจจะเปนเจาของลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  
หรือไดรับใบอนุญาตตามกฎหมายในการผลิตสินคาบางประเภท  เชน  บุหร่ี  ยารักษาโรค  เปนตน 

 4.  ผูผลิตเดิมซึ่งครองสวนแบงตลาดอยูนั้นไดรับความภักดีจากลูกคา  โดยขึ้นอยู
กับคุณภาพของสินคาและบริการ  ซ่ึงจะทําใหผูแขงขันรายใหมเขาสูตลาดไดยาก 

 5.  ผูผลิตเดิมซึ่งครองสวนแบงตลาดอยูนั้นจะเปนเจาของ  หรือควบคุมวัตถุดิบที่
จําเปนตองใชในการผลิตสินคา 

 6.  รัฐบาลอาจจะใหสัมปทานแกบางบริษัทในการดําเนินการทางการตลาด 
 คุณลักษณะทั้ง  6  ประการนี้  เปนอุปสรรคตอคูแขงขันรายอื่นในการเขาสูตลาด  

เพราะถาไมมีการจํากัดการเขาสูตลาด  ผูผลิตเดิมในตลาดก็จะไมสามารถครองสวนแบงตลาดไดใน
ระยะยาว  หรือผูผลิตอาจใชวิธีการกําหนดราคาขายใหต่ํา  (Limit pricing)  ซ่ึงจะเปนการกดดันใหผู
แขงขันรายใหมตองตั้งราคาที่ต่ํากวาหรือเทากับผูผลิตเดิมจึงจะสามารถเขาสูตลาดได  ซ่ึงเปนการ
ยอมเสียกําไรในระยะสั้น  เพื่อใหไดรับกําไรสูงสุดในระยะยาว 
 
2.2  การกําหนดราคาสินคาในทางปฏิบัติ 

2.2.1  การกําหนดราคาสินคาหลายชนิด 
  กิจการโดยทั่วไปมักจะทําการผลิตสินคาหลายๆ ชนิดรวมกันมากกวาที่จะผลิต

หรือจําหนายสินคาเพียงชนิดเดียว  ซ่ึงสินคาที่ผลิตนั้นจะมีความเกี่ยวของกัน  โดยอาจเปนสินคาที่มี
ความเกี่ยวพันกันทางดานอุปสงค  ในแงของการเปนสินคาทดแทนกัน  หรือในแงของการเปน
สินคาประกอบกัน  หรืออาจเปนสินคาที่มีความเกี่ยวพันกันทางดานการผลิต  ซ่ึงเราจะพิจารณาเปน
กรณีไป 
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การกําหนดราคาสินคาที่มีความเกี่ยวของกันทางดานอุปสงค  (Pricing of products 
with interrelated demands)  สินคาที่มีความเกี่ยวของกันหรือมีความสัมพันธกันทางดานอุปสงค  
อาจจะเปนสินคาที่ใชทดแทนกัน  เชน  เบียรสิงหกับเบียรลีโอ  ซ่ึงผลิตโดยบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่  
จํากัด  หรือเปนสินคาที่ใชประกอบกัน  เชน  มอลต  ขาวบารเลย  น้ํา  เปนตน  เนื่องจากสินคาและ
อุปสงคตอสินคามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน  กิจการจึงตองคํานึงถึงผลจากการเปลี่ยนแปลงราคา
สินคาชนิดหนึ่งซึ่งจะมีผลตออุปสงคของสินคาอีกชนิดหนึ่งของตน  ตัวอยางเชนการลดราคาของ
เบียรสิงหจะมีผลทําใหอุปสงคของเบียรลีโอ  ซ่ึงผลิตโดยบริษัทเดียวกันลดลง  ในขณะเดียวกันก็จะ
มีผลทําใหอุปสงคตอสินคาประกอบกันเพิ่มสูงขึ้น  ซ่ึงจะเห็นไดวากําไรของผูผลิตนั้นเกิดขึ้นจาก
ปริมาณและราคาของสินคาทุกชนิดที่ขายรวมกัน  ไมใชขึ้นกับสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอยาง
เดียว 

 ความเกี่ยวของทางดานอุปสงค  (Demand interrelationships)  ความเกี่ยวของกัน
ทางดานอุปสงคของสินคาแตละชนิดจะมีอิทธิพลตอการกําหนดราคาของกิจการที่มีการผลิตสินคา
รวมกันหลายชนิด  โดยผานผลของรายรับหนวยสุดทาย  ตัวอยาง  ในกรณีที่กิจการผลิตสินคาเพียง  
2  ชนิด  คือ  สินคา  1  และสินคา  2  สมการรายรับหนวยสุดทายของกิจการสามารถเขียนไดดัง
สมการที่  2.1  และ  2.2  ดังนี้ (อภิรัฐ  ตั้งกระจาง, 2546 :218) 

 
 

                            MR1 = ΔTR1 + ΔTR2   -----(2.1) 

     ΔQ1   ΔQ1

  MR2 = ΔTR2 + ΔTR1   -----(2.2) 

     ΔQ2   ΔQ2

 
 
 
หมายเหตุ  MR       =   รายรับหนวยสุดทาย     
                     MC      =   ตนทุนหนวยสุดทาย 

                    ΔTR    =   การเปลี่ยนแปลงของรายรับรวมของสินคา 

                    ΔQ      =   การเปลี่ยนแปลงปริมาณการขายของสินคา 
 จากสมการขางตนจะเห็นไดวา  รายรับหนวยสุดทาย ของสินคาแตละชนิดของกิจการมี
สวนประกอบ  2  สวน  คือ   
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  1.  การเปลี่ยนแปลงของรายรับรวมของสินคาที่กําลังพิจารณาอยู  อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณการขายของสินคาชนิดนั้นๆ   
  2.  การเปลี่ยนแปลงของรายรับรวมของสินคาชนิดอื่น  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการขายของสินคาที่เราพิจารณาอยู  ดังนั้นคาของเทอมที่สองทางดานขวามือของสมการทั้ง
สอง  จะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของอุปสงคของสินคาที่กิจการผลิตรวมกัน  ตัวอยางเชน  คา  

(ΔTR2) / (ΔQ1)  ในสมการที่  2.1  จะบอกใหรูถึงผลกระทบตอรายรับรวมของกิจการที่เกิดจาก
สินคาชนิดที่  2  ซ่ึงเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการขายของสินคาชนิดที่  1  เพิ่มขึ้น  1  

หนวย  ในทํานองเดียวกัน  คา  (ΔTR1) / (ΔQ2)  ในสมการที่  2.2  จะบอกใหรูถึงผลกระทบตอ
รายรับรวมของกิจการที่เกิดจากการขายสินคาชนิดที่  1  ที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
การขายของสินคาชนิดที่  2  ที่เพิ่มขึ้นอีก  1  หนวย  ถาคาของเทอมที่สองทางดานขวามือมีคาเปน
บวก  จะสะทอนใหเห็นวาการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายของสินคาชนิดที่หนึ่ง  สงผลใหรายรับ
จากยอดขายของสินคาอีกชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้น  แสดงวาสินคาทั้งสองชนิดเปนสินคาประกอบกัน  
(Complementary)  ในทางตรงกันขามถาคาของเทอมที่สองในแตละสมการมีคาเปนลบ  แสดงวา
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายของสินคาชนิดหนึ่ง  จะมีผลทําใหรายรับจากยอดขายของสินคาอีก
ชนิดหนึ่งลดลง  แสดงวาสินคาทั้งสองชนิดเปนสินคาทดแทนกัน  (Substitutes)  ตัวอยางเชน  การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณการขายของเบียรสิงหจะมีผลทําใหอุปสงคตอสวนประกอบของเบียรสิงห
เพิ่มขึ้น  เนื่องจากเปนสินคาประกอบกัน  แตจะทําใหปริมาณการขายเบียรลีโอลดลง  เนื่องจากเปน
สินคาทดแทนกัน 
  การกําหนดราคาและปริมาณการผลิตของกิจการจะตองคํานึงถึงผลลัพธโดยรวม  (Total 
effect)  ที่จะเกิดขึ้นกับกิจการ  ทั้งที่เปนผลทางตรงและผลกระทบกับรายรับหนวยสุดทายของสินคา
ชนิดอ่ืน  การไมคํานึงถึงผลโดยรวมอาจทําใหการกําหนดราคาและปริมาณการผลิตใหผลลัพธต่ํา
กวาที่ควรจะเปน  ตัวอยางเชน  สมมติวากิจการผลิตสินคา  2  ชนิด  คือ  สินคาชนิดที่  1  และสินคา

ชนิดที่   2  ซ่ึงสินคาทั้งสองเปนสินคาประกอบกัน   ทําให   (ΔTR2) /  (ΔQ1)  ในสมการที่                            
2.1  มีคาเปนบวก  แตถากิจการไมไดคํานึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงราคาของสินคาชนิดที่  1  
ที่มีตอยอดขายและรายรับของสินคาชนิดที่  2  โดยกําหนดปริมาณการผลิต  ณ  จุด  MR1  =  MC1  
ผลก็คือ  กิจการจะผลิตสินคาชนิดที่  1  นอยเกินไป  ทําใหไมไดรับกําไรรวมสูงสุด  หรืออีกนัยหนึ่ง  

ถาสินคาชนิดที่  1  และสินคาชนิดที่  2  เปนสินคาทดแทนกัน  เปนผลให  (ΔTR2) / (ΔQ1)  มีคา

เปนลบ  ถากิจการกําหนดปริมาณการผลิต ณ จุด  MR1  =  (ΔTR1) / (ΔQ1)  =  MC1 (ตนทุนหนวย

สุดทาย )(ΔTR = การเปลี่ยนแปลงของรายรับรวมของสินคา)(ΔQ = การเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
ขายของสินคา)กิจการก็จะผลิตสินคาชนิดที่1 มากเกินไปทําใหไมไดรับกําไรรวมสูงสุดดวยเชนกัน 
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2.2.2  การกําหนดราคาขายตางกัน   
  ความหมายและเงื่อนไขของการกําหนดราคาขายตางกัน  (Meaning of and 

conditions for price discrimination)   
  เมื่อผูผลิตจําหนายสินคาหลากหลายชนิดในหลายๆ ตลาด  ผูผลิตยอมตองเผชิญ

กับกลุมลูกคาที่แตกตางกัน  ซ่ึงผูผลิตจะตองกําหนดราคาใหเหมาะสมกับสินคาและผูบริโภคแตละ
กลุม  เพื่อทําใหไดรับกําไรสูงสุด  ตัวอยางที่เห็นไดชัดมักจะเปนทางดานบริการ  เชน  รถไฟฟา  
BTS  จําหนายตั๋วทั้งตั๋วรายวันและตั๋วเดือน  โดยแบงเปนตั๋วเด็กและตั๋วผูใหญ  เปนตน  และมี
กําหนดอัตราการใหบริการที่แตกตางกันดวย  หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือการ  กําหนดราคาสินคาใน
รานอาหาร  เชน  ซุปเปอรมารเก็ต  จะเห็นวาอาหารสําเร็จรูปที่ขายในชวงเย็นนั้นจะมีราคาถูกกวา
ในตอนกลางวัน  เนื่องจากมีการลดราคา  ซ่ึงการดําเนินการเชนนี้เรียกวา  การกําหนดราคาขาย
ตางกัน  (Price discrimination)  เกิดจากการที่กิจการสามารถเพิ่มรายรับรวมและกําไรรวม  ณ  
ระดับยอดขายและตนทุนรวมที่กําหนดใหเนื่องจากการกําหนดราคาขายสินคาที่แตกตางกัน 

 การกําหนดราคาขายตางกัน  (Price discrimination)  หมายถึง  การกําหนดราคา
สินคาใหแตกตางกันตามปริมาณการผลิตสินคาในระยะเวลาที่แตกตางกัน  โดยมีกลุมผูบริโภคหรือ
ตลาดที่แตกตางกัน  ซ่ึงราคาที่แตกตางกันนั้นไมไดเกิดขึ้นจากความแตกตางทางตนทุนแตประการ
ใด  เงื่อนไขสําคัญที่ผูผลิตจะสามารถทําการกําหนดราคาขายที่ตางกันไดนั้นมี  3  ประการดังนี้ 

 1.  กิจการจะตองมีอํานาจในการควบคุมนอกเหนือจากราคาสินคาที่ตนกําหนดขึ้น  
โดยจะตองเปนผูกําหนดราคา  (Price taker)  คือ  เปนผูผลิตในตลาดแขงขันไมสมบูรณนั่นเอง 

 2.  คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาจะตองแตกตางกันสําหรับปริมาณ
สินคาที่แตกตางกันในเวลาที่ตางกัน  และกลุมลูกคาที่แตกตางกัน  หรือในตลาดที่แตกตางกัน  
กลาวคือ  ถาคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคามีคาเทากัน  กิจการจะไมสามารถเพิ่มรายรับและ
กําไรโดยการใชการกําหนดราคาสินคาใหแตกตางกันได 

 3.  ผูผลิตจะตองสามารถแบงแยกปริมาณของสินคาหรือบริการที่มีการซื้อขาย  
เวลาของการซื้อขายตลอดจนกลุมลูกคาหรือตลาดสินคา  ใหแตกตางกันไดอยางชัดเจน  คือ  กิจการ
สามารถแบงตลาดของตนเองไดไมเชนนั้นแลวบุคคลหรือกิจการอื่นจะซื้อสินคาหรือบริการที่มี
ราคาถูกกวา  และนํากลับมาขายใหมในตลาดที่แพงกวา  ซ่ึงจะมีผลทําใหการกําหนดราคาขายที่
แตกตางกันไมสามารถดํารงอยูไดและจะทําใหผูบริโภคจะไดรับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการได
บริโภคมากขึ้นในราคาตอหนวยที่ถูกลง  

          ประเภทของการกําหนดราคาขายตางกัน  (Degree of price discrimination)  
การกําหนดราคาขายตางกันแบงเปน  3  ระดับ  ในการกําหนดราคาที่ตางกันไมวาจะเปนระดับใดก็
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ตาม  กิจการสามารถเพิ่มรายรับและกําไรรวมโดยการดึงเอาสวนเกินของผูบริโภค  (Consumers’ 
surplus)  บางสวนหรือทั้งหมดมาเปนของตน  ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ 

 1.  การกําหนดราคาขายตางกันในระดับที่หนึ่ง   (First-degree price 
discrimination)  หมายถึง  การกําหนดราคาสินคาใหแกผูบริโภคในราคาตางๆ กัน  ตามที่ผูบริโภค
เต็มใจจะจาย  การตั้งราคาในระดับนี้จะเปนไปไดก็ตอเมื่อกิจการจะตองรูราคาสูงสุดที่ผูบริโภคเต็ม
ใจจะจาย  และขายสินคาในราคานั้น  ถาผูบริโภคไมยอมซื้อสินคาในราคานั้นเขาก็ไมไดสินคานั้น
ไป  กลาวคือ  ผูบริโภคถูกบังคับใหซ้ือสินคาในราคาที่สูงที่สุดที่เขาเต็มใจจะจายสําหรับสินคานั้นๆ 
การดําเนินงานเชนนี้  กิจการสามารถดึงเอาสวนเกินของผูบริโภคมาเปนของตนไดทั้งหมด  และจะ
ทําใหรายรับและกําไรรวมของกิจการสูงสุด  ดังภาพที่  2.1   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2.1  แสดงการกําหนดราคาขายตางกันในระดับที่หนึ่งและระดับที่สอง     
  (First and second  degree price discrimination) 
  
   จากภาพที่  2.1  เสน  D  คือ  เสนอุปสงคของผูบริโภคที่มีตอสินคาของผูผูกขาด  ณ  
ระดับราคาเทากับ  6  บาท  (P  =  6)  กิจการสามารถขายสินคาไดทั้งหมด  400  หนวย  (Q  =  400)  
และมีรายรับรวมเทากับ  2,400  บาท  (TR  =  2,400)  (เทากับพื้นที่ ส่ีเหล่ียม  CFoG)  สําหรับสินคา
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จํานวน  400  หนวยนี้  ถากิจการสามารถขายสินคาแตละหนวยแยกจากกันในราคาที่สูงที่สุดที่
ผูบริโภคเต็มใจที่จะจาย  กิจการจะมีรายไดเทากับพื้นที่ ส่ีเหล่ียม   ACFo  เทากับ  4,800  บาท  สวน
ตางระหวางจํานวนเงินที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะจายกับจํานวนที่จายจริงเทากับ  2,400  บาท  (4,800 – 
2,400)  เทากับพื้นที่  สามเหลี่ยม  ACG  คือสวนเกินของผูบริโภคนั่นเอง  เพราะฉะนั้นการกําหนด
ราคาสินคาตางกันในระดับที่หนึ่ง  (การขายแตละหนวยของสินคาแยกจากกัน  ณ  ระดับราคาสูง
ที่สุดเทาที่จะเปนไปได)  กิจการจึงสามารถดึงเอาสวนเกินของผูบริโภคทั้งหมดออกมาได  
นอกจากนี้ถากิจการกําหนดราคาสินคาเทากับ  12  บาทตอหนวย  (P  =  12)  สําหรับ  200  หนวย
แรกของสินคา  และเทากับ  6  บาทตอหนวย  (P  =  6)  สําหรับผลผลิต  200  หนวยถัดไป  ดังนั้น
รายรับรวมของกิจการจะเปน 3,600 บาท(ซ่ึงเปนผลรวมของพื้นที่ ส่ีเหล่ียม BJoH  และ CFJK) 
เพราะฉะนั้นกิจการก็จะดึงเงินจํานวนเทากับ  1,200  บาท (พื้นที่ ส่ีเหล่ียม  BKGH)  ซ่ึงเปนครึ่งหนึ่ง
ของสวนเกินของผู บริโภค  (สามเหลี่ยม ACG)  จากผูบริโภคมาเปนของตนเอง  ซ่ึงเรียกวา  การ
กําหนดราคาตางกันในระดับที่สอง  (Second – degree price discrimination) 
  จากภาพที่  2.1  สามารถอธิบายรายละเอียดไดดังนี้  เสน  D  คือ  เสนอุปสงคของ
ผูบริโภคที่มีตอสินคาของผูผูกขาด  ณ  ระดับราคาที่  6  บาท  (P  =  6)  กิจการจะสามารถขายสินคา
ไดทั้งหมด  400  หนวย  และมีรับรายรับรวม  2,400  บาท  เทากับพื้นที่ส่ีเหล่ียม CFoG) อยางไรก็
ตาม  สําหรับสินคาจํานวน   400  หนวยนี้  ผูบริโภคเต็มใจที่จะจายที่ เทากับพื้นที่ ส่ีเหล่ียม         
ACFo  เทากับ  4,800  บาท  เสนอุปสงค  D  ระบุวากิจการสามารถขายสินคาหนวยแรก  ณ  ราคา  
18  บาท  และกิจการจะตองลดราคาใหต่ําลงเล็กนอยในการขายสินคาแตละหนวย  เพื่อที่จะขาย
สินคาไดเพิ่มขึ้น  ตัวอยาง  กิจการสามารถขายสินคาหนวยที่สองได  โดยกําหนดราคาต่ํากวา  18  
บาทตอหนวย  โดยจะขายสินคา  200  หนวยแรกที่ราคา  12  บาท  และ  400  หนวยตอไปในราคา  
6  บาท  (จากภาพ)  ดังนั้นจะเห็นวากิจการจะขายสินคาแตละหนวยแยกจากกัน  โดยจะกาํหนดราคา
สูงที่สุดเทาที่จะเปนไปได  ดังนั้นกิจการก็จะไดรับรายรับรวมเทากับ  ACFo  =  4,800  บาท  ใน
กรณีที่เราไมใชการตั้งราคาใหตางกันในระดับที่  1  กิจการจะกําหนดราคาที่  6  บาท  (มากที่สุด
เทาที่ ผูบริโภคเต็มใจจะจายสําหรับ  400  หนวย)  กิจการจะมีรายไดเทากับพื้นที่ ส่ี เหล่ียม            
ACFo  เทากับ  2,400  บาท  ซ่ึงสวนตางระหวางจํานวนเงินที่ผูบริโภคเต็มใจที่จะจายกับจํานวนจริง
เทากับ  2,400  บาท  (4,800 – 2,400)  เทากับพื้นที่สามเหลี่ยม ACG  คือสวนเกินของผูบริโภค
นั่นเอง  เพราะฉะนั้นการกําหนดราคาสินคาใหตางกันในระดับที่หนึ่งนั้น  คือ  การขายสินคาแตละ
หนวยแยกจากกันและการตั้งราคาสินคาที่สูงที่สุดเทาที่จะเปนไปไดในแตละหนวย  กิจการจะ
สามารถดึงเอากําไรสวนเกินของผูบริโภคและทําใหรายรับรวมเพิ่มขึ้นจาก  2,400  บาท  เปน  4,800  
บาทได  เนื่องจากตนทุนรวมในการผลิตสินคา  400  หนวยนั้นไมมีผลกระทบตอราคาสินคาที่จะ
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ขาย  เพราะฉะนั้นกําไรรวมของกิจการก็จะสามารถเพิ่มขึ้นจากการกําหนดราคาที่ตางกันในระดับที่
หนึ่งได 
  อยางไรก็ตามการกําหนดราคาสินคาใหตางกันในระดับที่หนึ่งนั้นเปนไปไดยากในความ
เปนจริง  เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้นกิจการจําเปนที่จะตองมีความรูเกี่ยวกับเสนอุปสงคของผูบริโภค
แตละราย  และตองตั้งราคาสินคาใหสูงที่สุดสําหรับสินคาแตละหนวยที่จะขายใหได  ซ่ึงสิ่งเหลานี้
คอนขางเปนไปไดยาก  ตัวอยางในที่นี้คือ  การขายสินคาในตลาดเปด  เชน  ตลาดจตุจักรในวันเสาร
และอาทิตย  โดยเริ่มจากการขายในระดับราคาสูงสุดในตอนเชา  และคอยๆ ลดราคาลงทีละนอย
ในชวงเย็น  ในทางปฏิบัติการกําหนดราคาขายตางกันในระดับที่สอง  (Second-degree price 
discrimination)  จะเปนไปไดมากกวา 
 2. การกําหนดราคาขายตางกันในระดับที่สอง  (Second-degree price 
discrimination)  หมายถึง  การกําหนดราคาขายสินคาไวในราคาหนึ่งสําหรับปริมาณขายจํานวน
หนึ่ง  และมีการกําหนดราคาขายในระดับที่ต่ําลงมา  สําหรับปริมาณการขายในอีกจํานวนหนึ่ง
ถัดไป  ดังนั้นการดําเนินการดังกลาวนี้จะทําใหกิจการสามารถดึงเอาสวนเกินของผูบริโภคไดเพียง
บางสวนไมใชทั้งหมดเหมือนในกรณีแรก  จากภาพที่  2.1  จะเห็นไดวาถากําหนดราคาขายสินคา
เทากับ  12  บาทตอหนวยสําหรับปริมาณการขายสินคา  200  หนวยแรก  และกําหนดราคาเทากับ  6  
บาทตอหนวย  สําหรับสินคาในปริมาณ  200  หนวยถัดไป  ดังนั้นรายรับรวมของกิจการจะเทากับ
พื้นที่ส่ีเหล่ียม BJoH เทากับ  2,400 บาท ซ่ึงมาจาก  200 หนวยแรกของสินคา บวกกับพื้นที่        
ส่ีเหล่ียม CFJK  เทากับ  1,200  บาทสําหรับสินคาอีก  200  หนวยถัดไป  ดังนั้นรายรับรวมจะเทากับ  
3,600  บาท  ซ่ึงต่ํากวากรณีแรกอยู  4,800 – 3,600  เทากับ  1,200  บาท  เทากับวากิจการสามารถจะ
ดึงเอาสวนเกินของผูบริโภคมาไดเพียงสวนหนึ่งหรือประมาณ   1,200  บาท(พื้นที่ ส่ีเหล่ียม          
BKGH)  โดยผูบริโภคจะยังคงมีสวนเกินเหลืออยูเทากับพื้นที่สามเหลี่ยม ABH  บวกดวยพื้นที่  
สามเหลี่ยม BCK  (ดูจากภาพ)   
 3.  การกําหนดราคาขายตางกันในระดับที่สาม(Third-degree price discrimination)  
หมายถึง  การกําหนดราคาสินคาชนิดเดียวกันในตลาดที่แตกตางกัน  ซ่ึงเปนราคาที่ทําใหรายรับ
หนวยสุดทายของสินคาที่ขายไดในแตละตลาดมีคาเทากับตนทุนหนวยสุดทายของการผลิตสินคา
นั้น  ตัวอยาง  ถากิจการขายสินคาในสองตลาด  คือ  ตลาด  A  และตลาด  B  โดยที่กิจการจะไดรับ
กําไรรวมสูงสุดโดยการขายสินคาในแตละตลาด  จนกระทั่ง  MRA  =  MRB  =  MC  ถาปรากฏวา  
MRA  >  MRB  กิจการยอมไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการกระจายปริมาณการขายจากตลาด  B  
มายังตลาด  A  จนกระทั่ง  MRA  =  MRB  ในกรณีนี้  การที่กิจการจะสามารถกําหนดราคาขาย
ตางกันไดนั้น  กิจการจะตองมีอํานาจผูกขาด  และมีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาสินคาใน
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ตลาดที่แตกตางกัน  ตลอดจนตลาดจะตองสามารถแบงแยกจากกันได  จากกฎเกณฑที่วา  เพื่อจะให
ไดรับกําไรรวมสูงสุดกิจการจะตองขายสินคาในแตละตลาด  จนกระทั่ง  MRA  =  MRB  =  MC  ซ่ึง
จะมีผลทําใหกิจการตองกําหนดราคาสินคาใหสูงกวาในตลาดที่มีคาความยืดหยุนของอุปสงคต่ําเมื่อ
เทียบกับตลาดที่มีคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาที่สูงกวา  ดังภาพที่  2.2 
 ในภาพที่  2.2  (a)  แสดงเสนอุปสงค  DA  และเสนรายรับหนวยสุดทายของสินคา  
(MRA)  ซ่ึงอยูในตลาด  (b)  แสดงเสนอุปสงค  DB  และเสนรายรับหนวยสุดทายของสินคา  MRB  

ซ่ึงอยูในตลาด  B  และในภาพ  (c)  แสดงเสนอุปสงค  ΣDA+B  และเสนรายรับหนวยสุดทายของ

สินคา    ΣMRA+B  ซ่ึงเปนผลรวมของทั้งสองตลาด  เพราะฉะนั้นเสนอุปสงครวมของทั้งสองตลาด

ที่กิจการเผชิญอยูจะไดจากผลรวมในแนวนอนของเสนอุปสงค  DA  กับเสน  DB  (D  =  ΣDA+B)  
จนกระทั่ง  Q  เทากับ  600  หนวยจะได  D  =  DA  ในทํานองเดียวกัน  เสนรายรับหนวยสุดทาย

ทั้งหมดจะไดรับจากผลรวมในแนวนอนของเสน  MRA  กับเสน  MRB  (MR  =  ΣMRA+B)  ณ  
ปริมาณการผลิตที่  Q  =  300  หนวยจะได  MR  =  MRA            
 ปริมาณการผลิตที่ดีที่สุดของกิจการคือ  900  หนวย  ซ่ึงจะกําหนด  ณ  จุด  A  ใน

ภาพ  (c)  ซ่ึง  ณ  จุดดังกลาว  MR  =  ΣMRA+B  =  MC  =  20  บาท เพราะฉะนั้น กําไรสุงสุด ตอง
ขาย500,400หนวย ในตลาดที่ 1,2 (คือ  จุด  EA,  EB  และ  A  ในภาพที่  2.2 )  สําหรับ  Q  =  500  
หนวย  PA  =  70  บาท  บนเสน  DA  ในตลาด  A  และ  QB  =  400  หนวย  PB  =  40  บาท  บนเสน  
DB  ในตลาด  B  จะเห็นไดวา  ราคาจะสูงกวาในตลาดที่มีคาความยืดหยุนของอุปสงคต่ํากวา  ดังนั้น

กิจการจะมีรายรับรวมเทากับ  35,000  บาท  (500 × 70)  ในตลาด  A  และ  16,000  บาท  (400 × 
40)  ในตลาด  B  เพราะฉะนั้นรายรับรวมของกิจการจะเทากับ  51,000  บาท  (35,000 + 16,000)  ซ่ึง
เปนรายรับรวมของทั้งสองตลาดรวมกัน 
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ภาพที่  2.2  แสดงการกําหนดราคาขายตางกันในระดับที่สาม  (Third-degree price discrimination) 
 
  คําอธิบายภาพที่  2.2  ภาพ  (a)  แสดงเสน DA  และ  MRA  ซ่ึงเปนเสนอุปสงคและเสน
รายรับหนวยสุดทายของกิจการในตลาด  A  ตามลําดับ  สวนรูป  (b)  แสดงเสนอุปสงค  DB  และ

เสนรายรับหนวยสุดทายของสินคา  MRB  ซ่ึงอยูในตลาด  B  และรูป  (c)  แสดงเสนอุปสงค  ΣDA+B  

และเสนรายรับหนวยสุดทายของสินคา  ΣMRA+B  ซ่ึงเปนผลรวมของทั้งสองตลาด  ปริมาณผลผลิต
ที่ดีที่สุด  คือ  การผลิตที่  900  หนวย  ซ่ึงกําหนดให  ณ  จุด  A  ในรูป  (c)  ซ่ึงเปนจุดที่  MR  =  MC  
=   20  บาท  ดังนั้นกิจการจะขายสินคาจํานวน  500  หนวยในตลาด  A  และ  400  หนวยในตลาด  
B  ดังนั้น  MRA  =  MRB  =  MR  =  MC  =  20  บาท  (จุด  EA  ,  EB  และ A)  สําหรับปริมาณการ
ผลิตที่  Q  =  500  หนวย  PA  =  70  บาท  บนเสน  DA  ในตลาด  A  และ  QB  =  400  หนวย  PB  =  
40  บาท  บนเสน  DB  ในตลาด  B  สมมติวาถาตนทุนเฉลี่ยเทากับ  30  บาทตอหนวย  สําหรับ  Q  =  
900  หนวย  กิจการจะไดรับกําไรเทากับ  40  บาทตอหนวยในตลาด  A  และไดรับกําไรรวมเทากับ  
20,000  บาท  ในตลาด  A  สวนตลาด  B  ไดกําไร  10  บาทตอหนวย  และไดรับกําไรรวมเทากับ  
4,000  บาท  เพราะฉะนั้นผลกําไรรวมจะเทากับ  24,000  บาท  ซ่ึงเปนกําไรรวมของทั้งสองตลาด  
ในกรณีที่กิจการไมไดตั้งราคาสินคาใหแตกตางกัน  ณ  Q  =  900  หนวย P =   50  บาท  [รูป  c]  
กิจการจะไดรับกําไรเทากับ  20  บาทตอหนวย  และไดรับกําไรรวมเทากับ  18,000  บาท  ซ่ึงจะ
ไดรับกําไรนอยกวากรณีแยกตลาดเปนตลาด  A  (Q  =  500  หนวย)และตลาด  B(Q  =  400  หนวย)  
ซ่ึงมีกําไรเทากับ  24,000  บาท และจะเห็นไดวาการกําหนดราคาขายตางกันในระดับที่สาม ถามีการ
แตกตลาด(ตลาด A   ตลาด B)จะทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้นกวาการที่ไมไดตั้งราคาสินคาใหแตกตางกัน   
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  ถาตนทุนรวมเฉลี่ย  (ATC)  ของกิจการเทากับ  30  บาทตอหนวย  สําหรับปริมาณการ
ผลิตที่ดีที่สุดคือ  900  หนวย  (500  หนวยในตลาด  A  และ  400  หนวยในตลาด  B)  ดังนั้นกิจการ
จะไดรับกําไรเทากับ  PA – ATC  =  70 – 30  =  40  บาทตอหนวย  และไดรับกําไรรวมในตลาด  A  
เทากับ  20,000  บาท  และ  PB  - ATC  =  40 – 30  =  10  บาทตอหนวย  และจะไดรับกําไรเทากับ  
4,000  บาทในตลาด  B  และกําไรรวมของทั้งสองตลาดจะไดเทากับ  24,000  บาท  ในกรณีที่กิจการ
ไมไดกําหนดราคาขายใหแตกตางกัน  กิจการก็จะขาย  ณ  ระดับผลผลิตที่ดีที่สุดที่  Q  =  900  P  =  
50  บาท  [รูป  (c)]  ซ่ึงจะทําใหเกิดรายรับรวมเทากับ  45,000  บาท  (เปรียบเทียบ  TR  =  51,000  
บาท  โดยการกําหนดราคาขายใหตางกันในระดับที่สาม)  ดวย  ATC  =  30  บาทตอ  Q  =  900  
หนวย  เพราะฉะนั้นกิจการจะไดรับกําไรเทากับ  P – ATC  =  50 – 30  =  20  บาทตอหนวย  และจะ
ไดรับกําไรรวมเทากับ  18,000  บาท 
  จากปริมาณการผลิตที่ดีที่สุดและตนทุนที่ดีที่สุด  กิจการจะสามารถเพิ่มรายรับและกําไร
รวมไดดวยการกําหนดราคาขายใหตางกันในระดับที่สาม  ตัวอยาง  การกําหนดราคาขายสินคาให
ตางกันในระดับที่สามพบไดทั่วไปในระบบเศรษฐกิจ  คือ  มีการตั้งราคาสินคาใหแตกตางกัน
สําหรับผูบริโภค  ตัวอยางเชน  ตั๋วหนังสือหรือตั๋วรถไฟ  ซ่ึงจะแบงเปนตั๋วเด็กและตั๋วผูใหญ  เพราะ
คาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคาในสองตลาดนั้นไมเทากัน  จึงตองมีการกําหนดราคาสินคาให
แตกตางกัน  ในกรณีอ่ืนๆ  เชน  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  เปนตน  ซ่ึงจะพบวาคาบริการของภาคธุรกิจ
จะแพงกวาภาคเอกชน  เพราะคาความยืดหยุนของอุปสงคตอราคานั้นมีความแตกตางกัน  การ
กําหนดราคาสินคาตางกันจะทําไดก็ตอเมื่อกิจการสามารถแบงตลาดไดอยางชัดเจน  และแตละ
ตลาดไมมีการกาวกระโดดซึ่งกันและกัน      
         
2.3   พฤติกรรมการแขงขันโดยไมใชราคา (Non-Price Competition) (รัตนา   สายคณิต,  2547)     
  ในตลาดผูขายนอยราย  การแขงขันกันลดราคาที่เรียกวา ‘สงครามราคา’ (Price War) 
เปนสถานการณรายแรงที่นํามาซึ่งความเสียหายแกทุกฝายที่เขามามีสวนรวม กลยุทธการใชราคาจึง
มิใชเครื่องมือเพื่อการแขงขันทางธุรกิจที่ดีเสมอไป เมื่อเปนเชนนั้นผูประกอบการจึงพยายาม
หลีกเลี่ยงและหันมาแขงขันโดยไมใชราคา   ดังนี้ 

      ก)  นโยบายดานผลิตภัณฑ (Product) ไดแก การทําใหสินคาสามารถตอบสนองตอ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ การทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตางจากผลิตภัณฑของผูอ่ืน (Product 
Differentiation) ซ่ึงอาจเปนไปในรูปที่มองเห็นจับตองได (Tangible Object) เชน การปรับปรุง
เปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ  พัฒนาคุณสมบัติของตัวสินคา (Style Changes)  การวิจัย และการพัฒนา 
(Research and Development) เปนตน หรือการสรางความแตกตางในรูปที่ไมสามารถจับตองได 
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(Intangible Offering) เชน การสรางชื่อเสียง ความนาเชื่อถือ ภาพลักษณ  (Image) ตลอดจนการ
กําหนดตําแหนงของผลิตภัณฑ (Product Position) เปนตน 
  ข)  ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of Distribution) เปนกลไกสําคัญในการไหลผาน
ของสินคาจากมือผูผลิตไปยังผูใช ผูประกอบการรายใดมีชองทางการจําหนายที่ดีจะสามารถทําให
สินคาติดตลาดและเปนโอกาสในการเพิ่มสวนแบงในตลาด เชน การจําหนายผานตัวแทน คนกลาง 
ผูคาปลีก การจําหนายโดยตรงกับผูใหสินคา/บริการ การจําหนายพวงกับสินคาอ่ืน เปนตน 

     ค)  การสงเสริมการตลาด (Promotion) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) การเปลี่ยนพฤติกรรมและ
แนวคิดของผูบริโภค  ไดแก  การทําใหผลิตภัณฑเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับของผูบริโภค  เปน
ตน   2) เพื่อเสริมใหพฤติกรรมที่เปนอยูในปจจุบันของผูบริโภคใหมีความมั่นคงไมเปลี่ยนแปลง  
ไดแก  การรักษาฐานลูกคาและการทําใหผูบริโภคเพิ่มปริมาณการบริโภคขึ้นอีก  เปนตน  กรรมวิธี
ในการสงเสริมการตลาด ไดแก การโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) 
การจัด Event / Road Show  เปนตน 

 
2.4  การรวมกลุมและการสรางพันธมิตรทางธุรกิจ (Integration and Business Alliance)               
(ระพีพัฒน  ภาสบุตร,  2547)   
  การรวมกลุมหรือการรวมธุรกิจใหอยูภายใตเจาของเดียวกันเปนพฤติกรรมหนึ่งที่มัก
เกิดขึ้นในตลาดผูขายนอยราย มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน  เพิ่มอํานาจใน
การเจรจาตอรองและเปนเครื่องการกีดกันการเขามาของผูประกอบการรายใหม  ขณะที่การสราง
พันธมิตรทางธุรกิจคือความรวมมือกันระหวางองคกรธุรกิจซึ่งบริษัทแมจะเปนผูวางนโยบายใหแก
บริษัทในเครือ  เปนกลยุทธที่ชวยใหพันธมิตรและกลุมเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน  เหตุผล
สําคัญในการทําพันธมิตรทางธุรกิจในกลุมสื่อสารโทรคมนาคมไทย  ไดแก  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการหาแหลงเงินทุน  เพิ่มอํานาจการตอรอง  และเพื่อสงเสริมชองทางกระจาย
สินคา/บริการ  เปนตน นอกจากนี้แลวยังมีการรวมกลุมของหนวยผลิตสามารถจําแนกไดเปน  3  
รูปแบบ ดังนี้ 

     ก)  การรวมกลุมแบบแนวตั้ง (Vertical Integration) หมายถึง การขยายการผลิตไปใน
ขั้นตอนการผลิตที่แตกตางกันแตมีความเกี่ยวของกัน ไดแก การรวมธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการขั้น
กลาง (Intermediate  Goods) และธุรกิจที่ผลิตสินคา/บริการขั้นสุดทาย (Final  Goods)  เขาดวยกัน
ภายใตเจาของเดียวกัน เปนตน  เปนผลในแงบวกทําใหไมเกิดการขาดแคลนปจจัยการผลิต  เกิดการ
ใชทรัพยากรบางประเภทรวมกันและมีชองทางการจําหนายที่แนนอน การรวมกลุมแบบแนวตั้งทํา
ได  2  รูปแบบ คือ 
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 1)   การรวมกลุมไปทางดานหลัง (Backward Integration) คือการที่ผูผลิตเขาไปมี
บทบาทในการผลิตขั้นกอนๆ หรือเปนการขยายธุรกิจโดยรวมกับธุรกิจที่เคยขายวัตถุดิบใหแกธุรกิจ
นั้น 

 2)  การรวมกลุมไปทางดานหนา (Forward Integration) คือการที่ผูผลิตเขาไปมี
บทบาทในการผลิตขั้นตอมา หรือเปนการรวมธุรกิจหนึ่งเขากับธุรกิจซ่ึงจําหนายผลผลิตของธุรกิจ
นั้น 

ข)  การรวมกลุมแบบแนวนอน (Horizontal Integration) หมายถึง การรวมธุรกิจที่ผลิต
สินคา/บริการประเภทเดียวกันตั้งแต 2 หนวยผลิตขึ้นไปใหอยูภายใตการลงทุนของผูประกอบการ
เดียวกันโดยมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มอํานาจทางการตลาด ซ่ึงการผลิตที่มีขนาดใหญขึ้นอาจสงผลให
เกิดการประหยัดจากขนาดการผลิตดวย 

ค) การรวมกลุมของผูผลิตแบบหลากหลาย (Conglomerate) หมายถึง การขยายการผลิต
ไปในกิจการที่ไมเกี่ยวของกันหรือแตกตางจากสายการผลิตเดิมดวยเหตุผลตาง ๆ   อาทิ เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงในการลงทุน เพื่ออาศัยช่ือเสียงของบริษัทหนึ่งทําการตลาดใหกับสินคา/บริการของอีก
บริษัทหนึ่ง เพื่อการใชทรัพยากรบางอยางรวมกัน หรือแมแตเหตุผลทางภาษีธุรกิจ  เปนตน 

การรวมกลุมและการสรางพันธมิตรทางธุรกิจจะทําใหกลุมมั่นใจไดวาจะไมมีปญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบและมีแหลงรับซื้อที่แนนอน ทําใหตนทุนการผลิต/การใหบริการลดลง  ทําให
กลุมสามารถควบคุมปริมาณและราคาไดพรอม ๆ กัน  ทําใหเกิดความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบ
ภายในอุตสาหกรรมนั้น 
 
2.5  ผลงานที่เก่ียวของ 

2.5.1   การศึกษาท่ีเก่ียวกับการใหสัมปทาน 
    เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานในประเทศไทย อาทิ การใหสัมปทาน
คืออะไร  ลักษณะการใหสัมปทานในประเทศไทยมีกี่ประเภทแตละประเภทมีลักษณะอยางไร  ผูที่
ทําหนาที่ในการตัดสินใจใหสัมปทานแกภาคเอกชนใชปจจัยใดในการตัดสินใจ และแตละวิธีมี
จุดเดนอยางไร   ตลอดจนการใหสัมปทานที่ผานมาสงผลกระทบตอผูเกี่ยวของมากนอยเพียงใด   
เปนตน   ซ่ึงจากตัวอยางการศึกษาไดขอสรุป  ดังนี้ 

 พรายพล คุมทรัพย   สัมปทานในกิจการสาธารณูปโภค  2544  วาการใหสัมปทาน 
คือการที่รัฐใหสิทธิผูกขาดแกเอกชนในการผลิตสินคาหรือใหบริการบางอยางภายใตการกํากับดูแล
ของรัฐซึ่งมีหลายรูปแบบ การใหเอกชนเขามาประกอบกิจการแทนรัฐวิสาหกิจในหลาย ๆ โครงการ
ทําใหประหยัดงบประมาณรายจายภาครัฐเปนเงินจํานวนมาก ทั้งยังสามารถบรรเทาปญหาการขาด
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แคลนโครงสรางพื้นฐาน ปญหาคุณภาพสินคา/บริการ ตลอดจนทําใหมีการบริการอยางทั่วถึง 
อยางไรก็ตามการใหเอกชนเขามามีบทบาทเปนผูผลิตและใหบริการรวมกับภาครัฐก็มีขอจํากัดอยู
หลายประการ  เชน  เร่ืองอัตราคาบริการ  เร่ืองความเหลื่อมลํ้าในการใหบริการระหวางเขตนคร
หลวงกับสวนภูมิภาค  เปนตน จะเห็นไดวาการใหสัมปทานภาคเอกชนเขามาประกอบกิจการแทน
รัฐวิสาหกิจจะชวยใหประหยัดงบประมาณไดมาก 

การใหสัมปทานโดยทั่วไปจะเริ่มจากการกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับสัมปทาน
เพื่อใหไดผูประกอบการที่เหมาะสมโดยใชวิธีที่โปรงใส จากนั้นจึงกําหนดรายละเอียดเงื่อนไข 
รวมถึงสิทธิหนาที่ของทั้งสองฝาย  สัมปทานในประเทศไทยมีหลายรูปแบบ  ดังนี้ 

1) Lease Contract หมายถึง สัญญาเชาดําเนินการที่ภาครัฐเปนเจาของโครงสราง
พื้นฐานแตใหเอกชนเขามาเชาที่และจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับ
ใหบริการโดยออกคาใชจายในการดําเนินงานเองทั้งหมด  เมื่อครบอายุสัญญาเชาเอกชนจะโอน
ทรัพยสินที่จัดหามาใหเปนของรัฐหรือไมแลวแตขอกําหนดในสัญญา  โครงการที่ดําเนินการใน
รูปแบบนี้  ไดแก  ทาเรือแหลมฉบัง  เปนตน 

2) Build Transfer Operate : BTO  หมายถึง สัญญาที่เอกชนผูไดรับสัมปทานเปนผู
ลงทุนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานแลวโอนกรรมสิทธิใหแกผูใหสัมปทานทันทีเมื่อสรางเสร็จ 
โดยผูรับสัมปทานจะไดสิทธิการดําเนินการไปจนครบตามกําหนดตามสัญญา  โครงการที่
ดําเนินการในรูปแบบนี้  ไดแก  ทางดวนขั้นที่ 2  ทางยกระดับดอนเมือง(ดอนเมืองโทลลเวย)  รถ
รวม บขส, สัมปทานเกี่ยวกับการใหบริการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ   (สัมปทานโทรศัพท
พื้นฐานของ บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)  บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน)  สัมปทานโทรศัพทเคล่ือนที่ของ บริษัท แอ็ดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) สัมปทานบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็ว
สูงภายในประเทศ) เปนตน 

3) Build Operate Transfer : BOT หมายถึง สัญญาที่เอกชนผูไดรับสัมปทานเปนผู
ลงทุนในการกอสรางโครงสรางพื้นฐานแลวสามารถดําเนินงานไดเลย เมื่อครบกําหนดสัญญาจึง
คอยโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยนั้นใหแกผูใหสัมปทานในภายหลัง  โครงการที่ดําเนินการในรูปแบบนี้
ไดแก  ทาเรือแหลมฉบัง และ รถไฟฟาบีทีเอส  เปนตน 

ทาเรือแหลมฉบัง  ประกอบดวยทาเทียบเรือ  8  แหง  แบงสัญญาเปน  2  รูปแบบ  คือ  
1) Leased Contract  การทาเรือเปนผูลงทุนกอสรางทาเทียบเรือแลวทําสัญญาใหผูประกอบการ
เอกชน  เชาดําเนินการจํานวน 5 แหง   2) Build-Operate-Transfer การทาเรือทําสัญญาใหเอกชน
เปนผูลงทุนกอสรางและประกอบการเอง 3 แหง มีระยะเวลาดําเนินการ 25-30 ป 
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4) Rehabilitation Operate Transfer : ROT หมายถึง สัญญาที่รัฐมอบสิทธิใหเอกชน
สามารถหาผลประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานของรัฐที่มีอยูกอนแลวระยะเวลาหนึ่ง  โดยที่ผูไดรับ
สัมปทานจะตองซอมทะนุบํารุงโครงสรางนั้นกอนใหใชการได   

5) Build Own Operate : BOO หมายถึง สัญญาที่ผูไดรับสัมปทานเปนผูลงทุน
กอสรางและเปนเจาของกิจการโดยรัฐสัญญาวาจะรับซ้ือสินคา/บริการนั้นในระยะเวลาหนึ่ง  
โครงการที่ดําเนินการในรูปแบบนี้ ไดแก สัญญารับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟารายเล็ก (Small Power 
Producer : SPP) และผูผลิตไฟฟาอิสระรายใหญ (Independent Power Producer : IPP) ของ การ
ไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.)  เปนตน 

สัญญาสัมปทานโดยทั่วไปจะระบุเนื้อหาหลัก ๆ  ที่เปนองคประกอบสําคัญ  และเปน
มาตรฐานสากล ไดแก  การระบุเงื่อนไขการประกอบการ สิทธิ และหนาที่ของทั้งสองฝาย ตลอดจน
รายละเดียดของเนื้อหาที่ครอบคลุมสัญญาในประเด็นตาง ๆ   ดังนี้ 
                          -   ประเภทของบริการและขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพบริการ 
                          -   ขนาดของสัมปทาน ไดแก ขอบเขตของการลงทุนวาตองลงทุนสรางในสวนใด  
                               หรือจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกอยางไรบาง  เปนตน 
                          -   ระยะเวลาสัมปทาน การกําหนดจุดเริ่มตนและสิ้นสุดครบอายุสัญญา ตลอดจน 
                               หลักเกณฑและเงื่อนไขในการขอตอสัญญา  
                          -    การกําหนดคาบริการ  ไดแก   อัตราคาบริการ  แนวทางการปรับคาบริการ วิธี 
                                และเงื่อนไขการเรียกเก็บคาบริการ เปนตน 
                          -    สวนแบงผลประโยชนที่จายใหแกผูใหสัมปทาน ไดแก สวนแบงรายไดของผูรับ 
                          -    สัมปทานกอนหักคาใชจาย  หุนลม  สวนแบงอ่ืน ๆ  เปนตน 
                          -    สิทธิในการพัฒนาโครงการที่ไดรับสัมปทาน  ไดแก การใชพื้นที่ติดตั้งปาย 
                               โฆษณา หรือการใหเชาพื้นที่  เปนตน 
                          -    เร่ืองการใหบริการสังคม  ไดแก  การกําหนดใหมีบริการแกผูดอยโอกาสเปนตน 
                          -    การสิ้นสุดสัญญาและเงื่อนไขเมื่อสัญญาสิ้นสุด 
                          -    ขอกําหนดอื่น ๆ  
 
 2.5.2  การศึกษาเกี่ยวกับแผนหลักการขนสง การสื่อสารและการแปรสัญญารวมการงาน
ดานกิจการโทรคมนาคม 

 เนื่องจากธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศไทยเปน 
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ธุรกิจหนึ่งที่จะไดรับผลกระทบทางตรงจากการเปดเสรีโทรคมนาคมในป พ.ศ. 2549   การไดศึกษา
งานทางวิชาการที่สถาบันวิจัยตาง ๆ  ทําการวิจัยและเผยแพรตอสาธารณะในประเด็นดังกลาวทําให
สามารถเห็นถึงความนาจะเปนของการเปลี่ยนแปลง เห็นการคาดการณและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ
รับกับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลนี้ 
  มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.  รายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษา
จัดทําแผนหลักการขนสงและการสื่อสาร พ.ศ. 2540-2549 ดานการสื่อสาร.  กรุงเทพมหานคร: 
กระทรวงคมนาคม   2539. 
  ผลการศึกษาสรุปวา  ไดจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษาจัดทําแผนหลักการ
ขนสงและการสื่อสาร พ.ศ. 2540 – 2549   สถาบันฯ ไดนําเสนอกรอบนโยบายดานการสื่อสารไว 7 
แนวทาง คือ 1) ใหมีการกระจายเครือขายและบริการ (Network and Service Penetration) สู
ประชาชนทั่วประเทศอยางทั่วถึงโดยเฉพาะโทรศัพทพื้นฐาน   2) ใหมีเครือขายและบริการที่มี
คุณภาพมีความมั่นคง (Quality & Reliability) มีมาตรฐานขั้นพื้นฐานเทียบเทากับมาตรฐานสากล
อยางเสมอภาค  3) มีบริการที่หลากหลายใหประชาชนมีโอกาสเลือก  4) มีกลไกที่ทําใหราคาบริการ
เปนธรรมทั้งสําหรับผูบริโภคและผูผลิต  5) มีเงื่อนไขและแรงจูงใจเพื่อใหผูใหบริการมีความผูกพัน
ที่จะใหบริการทางสังคม(Social Obligation)ที่จําเปน  6) มีระบบที่สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเพื่อใหการพัฒนากิจการสื่อสารมีการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและมีตนทุนต่ํา   7) 
มีบุคลากรดานการสื่อสารที่มีคุณภาพอยางเพียงพอ 

     ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน.  ทําการศึกษาเรื่อง  โครงการ  "การดําเนินงานการแปรสัญญา
รวมการงานดานกิจการโทรคมนาคม" : รายงานฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพมหานคร:  กระทรวง
คมนาคม   2544. 

     ผลการศึกษาสรุปวา   ไดจัดทํารายงานฉบับสมบูรณโครงการ “การดําเนินงานการแปร
สัญญารวมการงานดานกิจการโทรคมนาคม” เสนอคณะอนุกรรมการกํากับการแปรสัญญารวมการ
งานดานกิจการโทรคมนาคม (กปส.) โดยไดสรุปภาพรวมในการแปรสัญญาของกลุมสัญญาตาง ๆ   
ดังนี้  

     1)  กลุมสัญญาบริการโทรศัพทพื้นฐาน : ผูใหสัมปทานคือ บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงมีคูสัญญา 2 ราย คือ   บริษัทไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด 
(มหาชน)(ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน))   และ บริษัท เทเลคอมเอเซีย 
คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เมื่อศึกษาเปรียบเทียบแลวพบวา บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)มี
ความเปนไปไดในการแปรสัญญาคอนขางสูงเนื่องจากรายไดคาดการณในกรณีฐานของคูสัญญานั้น
ใกลเคียงกัน  ขณะที่ บริษัท เทเลคอมเอเซีย คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ยังไมมีความพรอมในการ
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เขาสูกระบวนการแปรสัญญาเทาใดนัก  ในกระบวนการแปรสัญญาฯ มีประเด็นที่ควรคํานึงถึง 
ไดแก เงื่อนไขวาดวยสิทธิในการซื้อคืนทรัพยสินที่สงมอบแกรัฐในราคาที่เปนธรรม  การชดเชยคา
ดูแลและบํารุงรักษาสายกระจายตามเงื่อนไขในสัญญาเดิม การโอนภาระคาประกันการใชเลขหมาย
ใหแกบริษัทฯ และวิธีการจายคาชดเชยตอไปตามที่บริษัทฯ ไดยื่นขอเสนอใหเปนสวนหนึ่งของ
เงื่อนไขในการแปรสัญญา   

2)  กลุมสัญญาบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ : ผูใหสัมปทานคือ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  เมื่อศึกษาถึงความเปนไปไดในการ
แปรสัญญา พบวาบริษัทเอกชนที่เปนคูสัญญาสวนใหญไมมีความพรอมในการเขาสูกระบวนการ
แปรสัญญาเนื่องจากความยากลําบากในการประมาณการกระแสรายไดทําใหเกิดความเสี่ยงสูง 
กอปรกับความไมแนนอนดานนโยบายเนื่องจากการมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการแปรสัญญา
ในอนาคต  ซ่ึงทําใหบริษัทเสียเปรียบคูแขงรายอื่นในตลาดเดียวกันหากการเปลี่ยนแปลงนั้นทําให
คูแขงขันของบริษัทไดรับเงื่อนไขในการแปรสัญญาที่ดีกวา  ดังนั้นการเจรจาเพื่อแปรสัญญาจึงยังไม
สามารถหาขอยุติได 

โดยสรุปการไมแปรสัญญารวมการงานโทรศัพทเคล่ือนที่ไมกอใหเกิดผลเสียตอการ
แขงขันในตลาดหรือทําใหประชาชนเสียประโยชนมากนักเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่คูสัญญาฝายรัฐ
จะไดรับในกรณีที่มีการแปรสัญญาตามขอเสนอของคูสัญญาฝายเอกชนบางราย  ดังนั้นการแปร
สัญญารวมการงานการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่จึงไมนาจะเปนภาระกิจที่มีลําดับความสําคัญสูง
ในการดําเนินการตอไป 

3)  กลุมสัญญาบริการสื่อสารขอมูลผานดาวเทียม (VSAT) : คูสัญญารวมการงานใน
กลุมนี้ทั้ง  5  สัญญา   คือ   1. บริษัท คอมพิวเนท คอรปอเรชั่น จํากัด กับ กรมไปรษณียโทรเลข   2. 
บริษัท สามารถเทเลคอม จํากัด กับ กรมไปรษณียโทรเลข  3. บริษัท สยามแซท เน็ทเวอรค จํากัด 
กับ การสื่อสารแหงประเทศไทย  4. บริษัท สยามแซท เน็ทเวอรค จํากัด กับ  การสื่อสารแหง 
ประเทศไทย  และ 5. บริษัท อคิวเมนท จํากัด กับ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

ทุกสัญญาผูรับสัมปทานมีภาระผูกพันที่จะตองโอนกรรมสิทธิ์ในเครื่องมือและอุปกรณ
ที่ใชดําเนินการตามสัญญาใหแกคูสัญญาภาครัฐโดยไมคิดมูลคา  ซ่ึงทุกบริษัทฯ ตางมีความตั้งใจ
ตองการแปรสัญญาและยื่นเงื่อนไขรองขอใหคูสัญญาฝายรัฐยกเลิกสวนแบงรายไดขั้นต่ํา และขอ
ปรับลดสวนแบงรายไดลงซึ่งเปนเงื่อนไขที่ขัดกับกรอบหลักการการแปรสัญญา แตในที่สุด 2 
สัญญาของกรมไปรษณียโทรเลขสามารถหาขอยุติได โดยจะมีการยกเลิกผลประโยชนตอบแทนขั้น
ต่ํา  สวนผลประโยชนตอบแทนรายปจะปรับลงเหลือเพียงรอยละ10 ของรายได (จากเดิมรอยละ 20 
และ 30 ขึ้นกับแตละชวงเวลาของสัญญา)  ทั้งนี้บริษัทฯ จะตองสละสิทธิ์เรียกรองคาชดเชย
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คาธรรมเนียมการอนุญาตประกอบกิจการในขอบเขตตามสัญญาเดิม   สวนสัญญาของ
การสื่อสารแหงประเทศไทยกับคูสัญญาอีก 2 บริษัทยังไมสามารถหาขอยุติได  ขณะที่คูสัญญาของ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยยังอยูระหวางการเสนอประมาณการรายไดและคาชดเชย  ซ่ึง
อุปสรรคสําคัญในการแปรสัญญากลุมนี้อยูที่การขอลดปลประโยชนตอบแทนรัฐตามสัญญา 

4)  สัญญาดําเนินการกิจการดาวเทียม (ไทยคม) : สัญญารวมการงานระหวาง กระทรวง
คมนาคม  กับ  บริษัท ชินแซทแทลไล จํากัด   เปนสัญญาที่มีปญหาในเรื่องการคํานวณมูลคาการ
ชดเชย  เนื่องจากกระแสรายไดของบริษัทฯ มีความไมแนนอนสูง (เปนผลมาจากดาวเทียมไทยคม 
1, 2, 3 จะสิ้นอายุการใชงานในอีกไมกี่ป และแมสัญญาจะระบุวาบริษัทฯ จะตองยิงดาวเทียมหลัก 1 
ดวง และ ดาวเทียมสํารอง 1 ดวง  เพื่อใหมีบริการอยางตอเนื่องตลอดอายุของสัญญา แตก็มิได
กําหนดคุณสมบัติของดาวเทียมดวงตอ ๆ ไป ทําใหเปนการยากตอการประมาณการรายไดใน
อนาคต) ทําใหคูสัญญาทั้งสองฝายตองรับภาระความเสี่ยงมากเกินไป   

แมตอมา บริษัทฯ ตกลงเปลี่ยนขอสมมติฐานที่ใชในการคํานวณรายได จากเดิม วาจะไม
มีการยิงดาวเทียมดวงตอ ๆ ไป หลังจากดาวเทียมไทยคม 3 หมดอายุลง  เปลี่ยนเปนวา บริษัทฯ จะมี
จํานวนวงจรดาวเทียมที่สามารถใหบริการไดจํานวน 12 วงจร (เทากับจํานวนวงจรดาวเทียมดวงแรก
ที่มีการระบุไวในสัญญา) และทําความเขาใจในเรื่องตําแหนงวงโคจร  คล่ืนความถี่ที่บริษัท มีสิทธิ
ไดรับจัดสรร และภาระคาใชจายของใบอนุญาต (กระทรวงคมนาคมจะรับผิดชอบเฉพาะจํานวน
วงจรที่ตกลงกันไว  หากดาวเทียมที่บริษัทฯ ยิงขึ้นสูวงโคจรภายหลังมีความสามารถใหบริการ
มากกวาที่ไดตกลงกันไวในการแปรสัญญา บริษัทฯ ตองรับผิดชอบคาใชจาย ตําแหนงวงโคจร และ
คล่ืนความถี่จากคณะกรรมการกํากับกิจการโทรคมนาคมแหงชาติเอง) แตบริษัทฯ ตองการการ
ชดเชยสวนแบงรายไดในรูปของการลดอัตราคาบริการใหแกผูใชบริการทุกรายในชวงป ค.ศ. 
2001 – 2006 เพราะจะชวยเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันของบริษัทฯ อันจะเปนการเตรียมความ
พรอมสําหรับการเปดตลาดโทรคมนาคมในอนาคต  แตคณะอนุกรรมการกํากับการแปรสัญญารวม
การงานดานกิจการโทรคมนาคม (กปส.) เห็นวา การชดเชยโดยการลดอัตราคาบริการใหแกผูใชไม
เหมาะสมเนื่องจาก  1. ผูบริโภคไทยจะไดรับผลประโยชนนอยมากเพราะกวาครึ่งเปนผูใช
ตางประเทศ และลูกคาไทยสวนใหญก็เปนบริษัทเอกชนในที่เปนบริษัทในเครือของบริษัท ชินแซท
แทลไลท จํากัด  2. สัญญาการเชาวงจรเปนสัญญาระยะยาวที่มีการกําหนดอัตราคาบริการไว
ลวงหนา  การปรับลดอัตราคาเชาในลักษณะการทําโปรโมชั่นจึงไมสงผลใหตลาดขยายตัวเทาใดนัก  
3. สถาบันวิเคราะหกิจการดาวเทียมชันนําหลายแหงในโลกชี้วา ปจจุบันเกิดความขาดแคลนวงจร
ดาวเทียมยาน C-Band (ปริมาณการเชาใชวงจรดาวเทียมยาน C-Band และราคาคาเชาสูงกวายาน 
Ku-Band ถึง 2 เทาตัว)   จึงไมมีความจําเปนตองลดราคาลงแตอยางใด  กปส. จึงเห็นวาหากมีการ

DPU



 

 
26 

ดําเนินการเพื่อแปรสัญญาตอไป  ควรที่จะมีการกําหนดวาควรลดอัตราคาบริการในกรณีนี้ใหแก
ผูใชประเภทใดและอยางไร  เพื่อสรางความชัดเจนในการเจรจาตอไป 

กรณีดังกลาวอาจมีการพิจารณาทางเลือกที่จะไมแปรสัญญา เพราะการไมแปรสัญญาจะ
ไมสงผลกระทบตอภาวะการแขงขันในตลาดแตอยางใด เนื่องจากบริษัทฯ จะเปนผูประกอบการราย
เดียวในประเทศตอไป  และเห็นวา การแขงขันที่สามารถเอื้อประโยชนแกผูบริโภคในอนาคตมิได
เกิดจากการแปรหรือไมแปรสัญญา แตมาจากนโยบายของรัฐที่จะเปดตลาดในลักษณะตางตอบแทน
ใหผูประกอบการตางชาติในภูมิภาคนี้ 

5) กลุมสัญญาบริการวิทยุติดตามตัว สัญญารวมการงานใหบริการวิทยุติดตามตัวมี 5 
สัญญา  คือ  1. บริษัท แพ็คล้ิงค (ประเทศไทย) จํากัด กับ การสื่อสารแหงประเทศไทย  2. บริษัท 
เลนโซ เพจจิ้ง จํากัด  กับ  การสื่อสารแหงประเทศไทย   3. บริษัท แอดวานซ เพจจิ้ง จํากัด  กับ 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  4. บริษัท ฮัทชิสัน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด  5. บริษัท สามารถ 
เพจจิ้ง จํากัด กับ กรมไปรษณียโทรเลข  

การแปรสัญญาของแตละคูสัญญามีปญหาแตกตางกัน ในกรณีของสัญญารวมการงาน
กับองคการโทรศัพท  คูสัญญาฝายรัฐไมประสงคจะแปรสัญญาและแมคูสัญญาจะแสดงเจตนารมณ
ในการแปรสัญญาแตก็ไมไดเรียกรองใหมีการเจรจาใด  ๆ  ในกรณีสัญญารวมการงานของ 
การสื่อสารแหงประเทศไทย  คูสัญญาทั้งสองฝายสามารถตกลงกันไดในเรื่องของมูลคาชดเชยแตยัง
ไมสามารถตกลงในเงื่อนไขอื่น ๆ จึงยังคงตองการเจรจาตอไป  สวนสัญญารวมการงานกับ
กรมไปรษณียโทรเลข  คูสัญญายังไมสามารถตกลงในเรื่องมูลคาชดเชยและประเด็นอื่น ๆ  

อยางไรก็ตาม การแปรหรือไมแปรสัญญารวมการงานใหบริการวิทยุติดตามตัวนั้นไมมี
ผลกระทบตอตลาดโทรคมนาคมมากนัก  เนื่องจากยังมีบริการอื่น ๆ เชน บริการสงขอความดวย
โทรศัพทเคล่ือนที่ที่สามารถใชทดแทนได   นอกจากนี้สัญญาสวนใหญจะหมดอายุไปเองใน 4 - 6 ป  
ทําใหไมจําเปนตองแปรสัญญา  (ยกเวนสัญญารวมการงานกับกรมไปรษณียโทรเลข   ซ่ึง
กรมไปรษณียโทรเลขจะตองเปลี่ยนฐานะเปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการกํากับกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ จึงควรโอนสัญญาดังกลาวใหสํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเปนคูสัญญา
ฝายรัฐแทน) 

6) กลุมสัญญาบริการระบบเชื่อมโยงโครงขาย  เปนการศึกษาเฉพาะสัญญารวมการงาน
ที่ทํากับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย จํานวน 3 สัญญา การเจรจาระหวางคูสัญญาในกลุมนี้
พบวา  บริษัท อคิวเมนท จํากัด และ บริษัท จัสมิน ซับมารีน เทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด ไมขอแปร
สัญญา เพียงยื่นเงื่อนไขขอสิทธิเพิ่มเติมภายหลังสัญญาสิ้นสุดลง โดยมีการชดเชยองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยในสิทธิดังกลาว  สวนบริษัท คอมลิงค จํากัด ที่ยื่นขอแปรสัญญา ยังมิไดประเมิน
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กระแสรายไดและมูลคาที่จะตองชดเชยที่คิดเปนมูลคาปจจุบันแตเสนอใหใชอัตราสวนลดเฉลี่ย
ระหวางอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของรัฐบาลกับอัตรา MLR ของธนาคารกรุงไทยในวันเปด
ซองขอเสนอของบริษัทฯ  ขณะที่องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยยังไมไดจัดทํารายละเอียด
เงื่อนไขการแปรสัญญาอยางใด  อยางไรก็ตาม การไมแปรสัญญาในกลุมนี้ไมนาจะมีผลกระทบตอ
การแขงขันในตลาดนี้หรือมีผลตอตลาดโทรคมนาคมโดยรวมในอนาคต  เนื่องจากการแปรสัญญา
ในกลุมนี้เปนการโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญากลับมาเปนขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย    
ทําใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยเปนผูบริหารและมีสิทธิใชโครงขายแตเพียงผูเดียวอยูดี  จึง
ไมนาจะเอื้อใหเกิดผลประโยชนตกแกผูบริโภคโดยตรงมากกวาการไมแปรสัญญาเทาใดนัก 

7) สัญญาอื่น ๆ  จํานวน 5  สัญญา คือ 1. สัญญาบริการวิทยุคมนาคมเฉพาะกิจระหวาง 
บริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเคชั่น อินดัสตรี จํากัด กับ การสื่อสารแหงประเทศไทย  2. สัญญาใหบริการ
วิทยุโทรคมนาคมสําหรับรถยนตรับจางระหวางบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นส จํากัด กับ 
กรมไปรษณียโทรเลข  3. สัญญาการใหบริการโทรศัพทระหวางประเทศแบบใชบัตรระหวาง บริษทั 
เลนโซ โฟนการด จํากัด กับ การสื่อสารแหงประเทศไทย  4. สัญญาจัดพิมพและโฆษณาสมุด
รายนามผูใชโทรศัพทระหวางบริษัท เทเลอินโฟมีเดีย จํากัด กับ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  
5. สัญญากิจการสื่อสารขอมูลระหวาง บริษัท แอดวานซ ดาตา เน็ทเวอรค คอมมิวนิเคชั่น จํากัด กับ 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย   

 
ในภาพรวมของสัญญากลุมนี้  เปนสัญญาการใหบริการเสริมหลากหลายแตกตางกัน  

แตก็มีการเจรจาจนไดขอตกลง 1 สัญญา  คือ สัญญาระหวาง บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นส 
จํากัด  กับ กรมไปรษณียโทรเลข  สวนสัญญาที่เหลืออยูในระหวางเริ่มตนเจรจา  ซ่ึงอุปสรรคสําคัญ
อยูที่ไมมีความพรอมที่จะเจรจาและแนวคิดการแปรสัญญาที่ไมเปนไปตามกรอบการแปรสัญญา 

อยางไรก็ตาม การไมแปรสัญญา 4 สัญญาที่เหลือจะไมสงผลกระทบตอสภาวะการ
แขงขันและตอตลาดโทรคมนาคมโดยรวมเทาใด  เนื่องจากมีลักษณะการใหบริการประเภทบริการ
เสริมและมีกลุมผูใชมีลักษณะเปนผูใชเฉพาะกลุม/มีจํานวนนอยมาก  จึงมีผลกระทบโดยรวมนอย
มากหรือไมมีเลย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย  

  
                   การวิเคราะหพฤติกรรมการแขงขันการใหบริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง  ของ  บริษัท  
กสท  โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน)  

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดแก  ขอมูลเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมได
จากการคนควาตําราวิชาการ  บทความ และบทวิเคราะหในวารสารวิชาการ  สําหรับขอมูลสัญญา
ดําเนินการฯ รายงานประจําป และแผนการตลาด ไดจาก  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)   บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด   บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากดั  
บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด และจากเว็บไซตที่เกี่ยวของ  เปนตน 

2.  การวิเคราะหขอมูล: ขอมูลที่รวบรวมไดจะนํามาเรียบเรียงและวิเคราะหเชิงพรรณนา 
(Descriptive Method) โดยใชจํานวนผูประกอบการ  ลักษณะสินคา/บริการ และอุปสรรคในการเขา
มาแขงขันของผูประกอบการรายใหมเปนขอมูลในการศึกษา/วิเคราะหโครงสรางอุตสาหกรรม 
สําหรับการศึกษาพฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการจะพิจารณาทั้งดานราคาและที่มิใชราคา 
โดยการศึกษาดานราคาใชวิธีเปรียบเทียบแนวทางการกําหนดอัตราคาบริการ เปรียบเทียบอัตรา
คาบริการและการใหสวนลด เชนเดียวกันกับการศึกษาพฤติกรรมการแขงขันที่มิใชราคาที่จะใช
วิธีการศึกษาในลักษณะการเปรียบเทียบประเด็น คุณภาพวงจร  คุณภาพบริการ  ชองทางการ
จําหนาย   การสงเสริมการตลาด  จากนั้นจึงศึกษาลักษณะโครงสรางการลงทุนของกลุม
ผูประกอบการแตละรายเพื่อสรุปลักษณะการรวมกลุม/การสรางพันธมิตรทางธุรกิจของ
ผูประกอบการ 
 
3.1 ลักษณะธุรกิจ 

ก)  นิยาม  ธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศอาจเรียกอีกชื่อ
หนึ่งวา ‘ธุรกิจวงจรเชา’ (Leased Circuit)   เปนการใหบริการโครงขายโทรคมนาคมสวนบุคคล 
(Private Network) แบบจุดตอจุด (Point to Point) เพื่อการสื่อสาร  2 ทาง (Full Duplex) ส่ือสัญญาณ
ดวยระบบดิจิตอลโดยใชเคเบิลใยแกว คูสายเคเบิลทองแดงและคลื่นไมโครเวฟเปนส่ือนําสัญญาณ 
ระบบจะทําการตรวจสอบคุณภาพบริการและควบคุมการทํางานของโครงขายตลอด  24
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ช่ัวโมง ดวยระบบ Network Management System : NMS ใหบริการตามหลักมาตรฐานสากล (ITU-
T Recommendation) สามารถตอบสนองความเร็วตั้งแต 64 Kbps. - STM-16 (155 Mbps.=STM-1) 
ตามความตองการของผูใชบริการแตละรายที่จะเลือกใช  (ดังภาพที่  3.1) 

วงจรแบงเปน 3 ประเภท คือ  ประเภทที่ 1 วงจรที่เชื่อมตอระหวางสถานที่ของ
ผูใชบริการดานหนึ่งถึงสถานที่ของผูใชบริการอีกดานหนึ่ง หรือแบบ End-to-End   ประเภทที่  2 
วงจรที่เชื่อมตอระหวางชุมสายศูนยกลางดานหนึ่งถึงชุมสายศูนยกลางอีกดานหนึ่ง  หรือแบบ 
Node-to-Node  ประเภทที่ 3  เชื่อมตอระหวางชุมสายศูนยกลางดานหนึ่งถึงสถานที่ผูใชบริการอีก
ดานหนึ่ง  หรือแบบ Node-to-End  

สหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (International Telecommunications Union : 
ITU) เปนองคกรหนึ่งของสหประชาชาติที่ทําหนาที่ควบคุมและกําหนดมาตรฐาน  ตลอดจนศึกษา
แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใหบริการสื่อสารโทรคมนาคม   โดยมีจุดมุงหมาย  เพื่อให
กิจการดานการสื่อสารโทรคมนาคมระหวางประเทศสามารถติดตอส่ือสารกันไดภายใตมาตรฐาน
เดียวกันทั่วโลก  (ปจจุบันมีชาติสมาชิกจํานวน  270  ประเทศ รวมประเทศไทย)  
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ข)  การประยุกตใชงาน  วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศเหมาะสําหรับการ
ส่ือสารระหวางองคกร    การสื่อสารระหวางบริษัทแมกับบริษัทในเครือ  เพื่อการรับ-สงขอมูล
จํานวนมากที่ตองการความรวดเร็ว  ความเปนสวนตัวและความปลอดภัยสูง  หรือเพื่อรองรับการใช
งานประเภทตาง ๆ   อาทิ  
                             - เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Local Area Network, Wide Area  
                                Network) 
                             - เพื่อใชติดตอและควบคุมอุปกรณในระยะไกล  เชน  การใชกับสัญญาณไฟ 

      จราจร  เปนตน 
                             - เพื่อการจัดการขอมูล เชน  จัดการศูนยขอมูลกลาง  จัดการสินคาคงคลัง  เปนตน 
                             - เพื่อการใชทรัพยากรรวมกันระหวางกลุม เชน  Software   อุปกรณสํานักงาน  
                                เปนตน 
                             - เพื่อใชงานประชุมทางจอภาพ (Video Conference) 
                             -  เพื่อใชงานโทรศัพทภายในองคกร  เชน การติดตั้งชุมสายโทรศัพทขนาดเล็ก  
                               (PABX) โทรศัพทสายตรง (Hotline) โทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Phone) เปนตน  
                             - เพื่อใชงานอินเทอรเน็ตในรูปแบบขององคกร (Intranet) 

นอกจากนั้น วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศยังสามารถใชงานรวมกับ
ระบบสื่อสารประเภทอื่น เชน ระบบดาวเทียม ระบบวิทยุไมโครเวฟ ระบบเคเบิลใตน้ํา เพื่อพัฒนา
รูปแบบบริการโทรคมนาคมทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศไดอีกมากมาย  

 
3.2  กลุมผูใชบริการ 

ธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศครอบคลุมกลุมผูใชบริการ
หลากหลายประเภทธุรกจิ  (ดงัภาพที่  3.2)  
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ภาพที่ 3.2 แสดงใหเห็นวาธุรกิจวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศสามารถจําแนก
ประเภทผูใชบริการไดเปน 2 กลุมใหญ คือ 

ก)  กลุมผูบริโภคสินคาขั้นปลาย (Final Consumer) หมายถึง ผูใชบริการที่เชาวงจรเพื่อ
นําไปใชในกิจการของตนและกลุมเทานั้น (สําหรับการนําวงจรไปใชประโยชนของผูบริโภคกลุมนี้
ไดกลาวไวใน 3.1 การประยุกตใชงาน)   ผูใชบริการกลุมนี้ไมมีสิทธิ์นําวงจรไปใชเพื่อการแสวงหา
รายไดหรือเพื่อการใหบริการตอ  ตัวอยางกลุมผูใชบริการกลุมนี้ ไดแก กลุมธุรกิจการเงิน การ
ธนาคาร  กลุมบริษัทประกันภัย  กลุมบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  สถานศึกษา  กระทรวง  ทบวง  กรม   
เปนตน  

                      ข)  กลุมผูบริโภคสินคาขั้นกลาง (Intermediate Consumer) หมายถึง กลุมผูใชบริการที่
เชาวงจรเพื่อนําไปเปนสวนหนึ่งของการผลิตบริการโทรคมนาคมประเภทอื่นตอไป  ฉะนั้นการเชา
วงจรของกลุมผูใชบริการประเภทนี้จึงเปนไปในลักษณะของการซื้อปจจัยการผลิตเพื่อนําไปเพิ่ม
มูลคาอีกทอดหนึ่ง  ตัวอยางกลุมผูใชบริการกลุมนี้ ไดแก กลุมผูใหบริการอินเทอรเน็ต  ผูใหบริการ
เคเบิลทีวี  ผูใหบริการโทรคมนาคมประเภทอื่น   เปนตน 

 
3.3  กลุมผูใหบริการ 

ผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศไทยแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ  
         ก)  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)    คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)  
            ข)  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชน ประกอบดวย ผูใหบริการที่เปน
ผูประกอบการโทรคมนาคมภาคเอกชน  คือ กลุมผูใหบริการภายใตสัมปทานของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 3 ราย   

 
3.4  การศึกษาสัญญาดําเนินการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ 

สัญญาดําเนินการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ ในที่นี้ 
หมายถึง  สัญญาที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวาผูใหสิทธิ์)  ตก
ลงให บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด  บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด และ บริษัท โกลบอล 
ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด (ซ่ึงตอไปจะเรียกวาบริษัทฯ) ดําเนินการใหบริการใหเชาวงจรสื่อ
สัญญาณความเร็วสูงในประเทศที่ไมใชโทรศัพท (Non-Plain Old Telephone service) โดยบริษัทฯ 
มีหนาที่ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดในสัญญาฯ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ขอบังคับ ระเบียบคําส่ัง และนโยบายของผูใหสิทธิ์ 
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3.5 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
                        การวิจัยนี้มีกําหนดการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน สรุปไดดังตารางที่  3.1 
 

    ตารางที่ 3.1  กําหนดการดําเนินการวิจัย 
 

        ขั้นตอนการดําเนินการ                                             กําหนดการ 
 ต.ค.49 พ.ย.49 ธ.ค.49 ม.ค.50 ก.พ.50 มี.ค.50 
1. ศึกษาทฤษฎี ผลการวิจัยที่ 
    เกี่ยวของ 

     

2.รวบรวมขอมูลการใชงาน      
3. ผลการศึกษา       
4. สรุปผลการศึกษา       
5. จัดทํารายงานและตรวจทาน       
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                                                                      บทที่  4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาสภาพทั่วไป   ศึกษาโครงสรางอุตสาหกรรม  พฤติกรรมการแขงขัน และ

พฤติกรรมการรวมกลุมทางธรุกิจ  ของธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงของ  กสท  
จะพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

 
4.1  กลุมผูใหบริการ 

ผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศไทยแบงเปน 2 กลุมใหญ คือ  
ก) ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)   คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน)) : CAT Telecommunication Public Company Limited : CAT  จัดตั้งเมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม 2546  เปนบริษัทที่แปลงสภาพมาจากการสื่อสารแหงประเทศไทย  โดยที่
การสื่อสารแหงประเทศไทยแยกกิจการออกเปน 2 บริษัท คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ดําเนินธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศและระหวางประเทศ  สําหรับ บริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ดําเนินธุรกิจดานการไปรษณีย    

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 10,000 ลานบาท แบง
โครงสรางภายในองคกรออกเปน 7  สายงานและ 1 หนวยงาน  คือ  สายงานบริหาร   สายงาน
การเงิน  สายงาน ตลาดและการขาย   สายงานกลยุทธองคกร   สายงาน CDMA  สายงานปฏิบัติการ
เครือขายและบํารุงรักษา   สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ หนวยงาน E- Business   ดําเนิน
ธุรกิจการใหบริการโทรคมนาคม  42  ประเภทบริการ อาทิ บริการโทรศัพทระหวางประเทศ 
(Oversea Call Services)  บริการสื่อสัญญาณ (Transmission Services)  บริการสื่อสารขอมูล (Data 
Communication Services)  บริการอินเตอรเน็ต (Internet Services) บริการโทรศัพทเคล่ือนที่ 
(Mobile & Wireless)  บริการโปรแกรมประยุกตใชงาน (Application Services) เปนตน 

นอกจากนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ยังลงทุนรวมกับบริษัทเอกชน
หลายรายเพื่อใหบริการโทรคมนาคมประเภทอื่น ๆ   ในลักษณะสัญญารวมการงานและความ
รวมมือทางการตลาดทําใหมีรายไดจากการดําเนินการดังกลาวดวย 

โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีรายไดจากการใหบริการป พ.ศ.  2547 
เทากับ 29,225,107,901  บาท   ในป พ.ศ. 2548 เทากับ 30,130,854,745 บาท  ในป พ.ศ. 2549   
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เทากับ 31,1930,000,000 บาท 
ข) ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชน  ประกอบดวย กลุมผูใหบริการภายใต

สัมปทานของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน 3 ราย ไดแก บริษัท ยูไนเต็ด อิน
ฟอรเมชั่น จํากัด  บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด  และ บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด   

    ผูใหบริการที่เปนภาคเอกชน หมายถึง เอกชนที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูใหบริการโดย
จะตองปฏิบัติและดําเนินการใหบริการภายใตสัญญารวมการงาน(ดังตารางที่ 4.1)   

 DPU
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                      ผูใหบริการภายใตสัญญารวมการงานกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
จํานวน 3 ราย 

1)  บริษัท ยูไนเต็ด  อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด : United Information Highway Co., Ltd. 
: UIH  เปนบริษัทรวมทุนระหวาง  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท ยูไนเต็ด  
คอมมูนิเกชั่น   อินดัสตรี   จํากัด (มหาชน)  ในสัดสวนรอยละ 25 และรอยละ 75 ตามลําดับ  ดําเนิน
ธุรกิจภายใตสัญญารวมการงานใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศของ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ทําสัญญาเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2539  กําหนดระยะเวลา 10 ป  
ใหบริการทั้งในลักษณะการเชื่อมตอแบบจุดตอจุด (Point to Point) และแบบจุดตอหลายจุด (Point 
to Multi-points)  ดวยเทคโนโลยี Leased Line และ Frame Relay  บนโครงขายของตนเองรวมกับ
โครงขายส่ือสัญญาณความเร็วสูงของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โท
เทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) จึงทําใหมีกลุมลูกคากระจายอยูในพื้นที่การใหบริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศ 

โดยในป พ.ศ. 2544 บริษัท ยูไนเต็ด  อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด มีรายไดจากการ
ใหบริการเทากับ 1,532,361,112 บาท,  ในป พ.ศ. 2545 เทากับ 1,599,188,360 บาท,  ในป พ.ศ. 
2546 เทากับ 1,689,194,594 บาท  และในป พ.ศ 2547 เทากับ 1,934,420,364 บาท  

2)  บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด: Smart Highway Co., Ltd. : SH เปนบริษัทรวมทุน
ระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท อคิวเมนท จํากัด   ในสัดสวนรอยละ 
32 และ 65 ตามลําดับ  ดําเนินธุรกิจภายใตสัญญารวมการงานใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็ว
สูงภายในประเทศของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   ทําสัญญาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 
2542  กําหนดระยะเวลา 10 ป  ใหบริการทั้งในลักษณะการเชื่อมตอแบบจุดตอจุด (Point to Point)  
และแบบจุดตอหลายจุด (Point to Multi-points)  ดวยเทคโนโลยี Leased Line และ Frame Relay 
ดวยโครงขายสื่อสัญญาณความเร็วสูงของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงมี
ความสามารถใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ 

โดยในป พ.ศ. 2544 บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด มีรายไดจากการใหบริการเทากับ 
45,343,179 บาท,  ในป พ.ศ. 2545 เทากับ 73,757,732 บาท,  ในป พ.ศ. 2546 เทากับ99,285,448 
บาท และในป พ.ศ 2547 เทากับ 209,438,846 บาท 

3)  บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด : Global Crossing Services Co., Ltd. : 
GCS  เปนบริษัทรวมทุนระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) กับ บริษัท โกลบอล 
ครอสซิ่ง ซิสเต็มส จํากัด  ในสัดสวนรอยละ 32 , 65   และพนักงาน บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) รอยละ 3    ดําเนินธุรกิจภายใตสัญญารวมการงานใหบริการวงจรสื่อสัญญาณ
ความเร็วสูงภายในประเทศของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ทําสัญญาเมื่อวันที่ 7 
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มีนาคม 2543 กําหนดระยะเวลา 10 ป   ใหบริการวงจรสื่อสัญญาณขอมูลความเร็วสูงในประเทศ
รวมทั้งบริการประยุกตดวยอุปกรณเครือขายที่ทันสมัยภายใตช่ือบริการ Violin ดวยโครงขายสื่อ
สัญญาณความเร็วสูงที่สรางขึ้นเองรวมกับโครงขายของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
จึงมีสามารถใหบริการครอบคลุมทั่วประเทศ 

โดยในป พ.ศ. 2544 บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด มีรายไดจากการ
ใหบริการเทากับ 12,893,220 บาท  ในป พ.ศ. 2545 เทากับ 39,637,782 บาท  ในป พ.ศ. 2546 เทากับ 
71,582,875 บาท  และในป พ.ศ 2547 เทากับ 123,390,946 บาท  

 
4.2  ลักษณะการดําเนินการของสัญญา 

 เปนการสรุปขอกําหนดและเงื่อนไขของสัญญาในลักษณะเปรียบเทียบเพื่อความเขาใจ
กอนการวิเคราะหในประเด็นอื่นตอไป  เนื่องจากการดําเนินการใหบริการภายใตสัญญาที่แตกตาง
กัน อาจสงผลกระทบตอความสามารถทางการแขงขันระหวางผูใหบริการที่ เปนหนวยงาน
ภาคเอกชนเปนสาเหตุของพฤติกรรมทางธุรกิจที่อาจเหมือนหรือตางกัน  (ดังตารางที่ 4.2) 
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ตารางที่ 4.2  การศึกษาขอกําหนดในสัญญารวมการงานของผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเรว็
สูงของบริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน) 

 
 

ประเด็น 
 

หลักการตามสัญญาฯ กสท 
 

 

วัตถุประสงคของสัญญา 
        

 เพื่อการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็ว
สูงในประเทศ(ที่ไมใชโทรศัพท) โดยทางขายสายแกบุคคล
ดังนี้ 
- ผูไดรับอนุญาตใหบริการ Cable TV เพื่อใชใหบริการ 
- หนวยงานรัฐ/นิติบุคคลเพื่อใชงานภายในหนวยงาน 
- นิติบุคคลซึ่งไดรับสิทธิ์ใหบริการโทรคมนาคมเพื่อใช

ในการใหบริการแกผูใช (ตามขอบเขตสิทธิที่ไดรับ
อนุญาต) 

 

 

สวนแบงผลประโยชนที่ จ าย
ใหแกผูใหสัมปทาน  
 

 

 บริษัทตองจัดสรรหุนใหแก กสท โดยท่ีบริษัทเปนผู
ชําระคาหุนแทนทั้งหมด (กสท ไดรับการจัดสรรหุนจาก
บริษัท UIH, SH, GCS ในอัตรารอยละ  25,  32,  32  ของ
ทุนจดทะเบียน ตามลําดับ) 
 

 

ระยะเวลาสัมปทาน   เงื่อนไขใน
การขอตอสัญญา  การบอกเลิก
สัญญา     และผลของการบอก
เลิกสัญญา 

 

ระยะเวลาสัมปทาน : 10 ป 
 

เงื่อนไขในการขอตอสัญญา : ไมไดระบุไว 
 

การบอกเลิกสัญญา  :   
- เมื่อบริษัทถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
- เมื่อบริษัทปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใด 
- เมื่อ กสท มิไดเปนผูถือหุนอยูในบริษัท 
ผลของการบอกเลิกสัญญา  : 
- บริษัทยินยอมให กสท เรียกรองจากธนาคารผูออก

หนั ง สื อ ค้ํ า ป ร ะกั นทั้ ง หมดหรื อบ า งส ว น   ถ า
หลักประกันดังกลาวไมพอชําระหนี้ บริษัทยินยอม
ชําระเงินใหแก กสท จนครบถวน 
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ตารางที่ 4.2   (ตอ) 
 

 
ประเด็น 

 

หลักการตามสัญญาฯ กสท 
 

  

- บริษัทตองสงมอบอาคารสถานที่ที่ติดตั้งเครื่องและ
อุปกรณ เครื่องและอุปกรณ รวมทั้งอะไหลในสภาพดี
และใชงานได 

- บริษัทตองใหรายละเอียดขอมูลที่ จํ า เปนในการ
ใหบริการ ขอมูลทางการตลาด รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับ
ระบบการใหบริการ และบริษัทจะตองจัดฝกอบรมให
เจาหนาที่ กสท ใหสามารถควบคุมระบบการทํางาน
และสามารถปฏิบัติงานแทนบริษัทไดทันที โดยบริษัท
เปนผูออกคาใชจายทั้งส้ิน 

 

ขนาดของสัมปทาน ไดแก
ขอบเขตการลงทุน  กรรมสิทธิ์
การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก
และการดําเนนิงาน 

 
ขอบเขตการลงทุน 
- บริษัทจะตองจัดหาหรือสรางขายเชื่อมโยงเผื่อไว

สําหรับให กสท นําไปใชในกิจการของ กสท   โดย 
กสท ไมตองชําระคาตอบแทนใหแกบริษัทแตอยางใด 

- บริษัทตองเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงของ กสท 
ตามเงื่อนไขและอัตราคาเชาที่ กสท กําหนด  เพื่อใช
สําหรับใหบริการ 

- กรณีที่ กสท ไมมีโครงขายหรือมีไมเพียงพอ กสท อาจ
พิจารณาอนุญาตใหบริษัทจัดหาหรือสรางโดยบริษัท
เปนผูลงทุนและออกคาใชจายเองทั้งส้ิน 

- บริษัทเปนผูลงทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณใน
ระบบทั้งหมดตามสัญญานี้ 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

 
ประเด็น 

 
หลักการตามสัญญาฯ กสท 

 
  

กรรมสิทธ์ิ 
กรรมสิทธิ์ในบรรดาเครื่องและอุปกรณรวมทั้งอะไหล

ทั้งหมดเปนของ กสท เมื่อ กสท ตรวจสอบ ทดสอบถูกตอง
เรียบรอยและใหความเห็นชอบเปนหนังสือแลว 
 
การจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก 
 

- กสท อาจพิจารณาอนุญาตใหบริษัทใชสถานที่ อาคาร 
หรือส่ิงปลูกสรางอื่นใดเพื่อติดตั้งเคร่ืองและอุปกรณ 
โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาน้ํา คาไฟฟา และหรือ
คาใชจายอื่น ๆ เองทั้งหมด 

 
การโอนสิทธ์ิ :   
 
กสท สงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ และหนาที่ตามสัญญานี้
ใหแกนิติบุคคลอื่นใด   ซ่ึงจัดตั้ งขึ้นมาดํา เนินกิจการ
โทรคมนาคมตามที่ กสท เห็นสมควร  โดยถือวาบริษัทตก
ลงและยินยอมในการโอนดังกลาวโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ 
ทั้งสิ้น  ทั้งนี้ กสท จะแจงการโอนสิทธิและหรือหนาที่
ดังกลาวใหบริษัททราบเปนลายลักษณอักษร 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

 

ประเด็น 
 

หลักการตามสัญญาฯ กสท 
 

 
 

การดําเนินงานและจัดใหบริการ 
- การดําเนินการใด ๆ บริษัทตองขอความเห็นชอบจาก 

กสท กอน 
- บริษัทตองพรอมและเริ่มเปดใหบริการภายใน 3 เดือน

นับตั้งแตวันลงนามในสัญญา 
-  

 

การกําหนดราคาคาบริการ 
การกําหนดคาบริการ ไดแก   
อัตราคาบริการ  แนวทางการ
ปรับคาบริการ วิธีและเงื่อนไข
การเรียกเก็บคาบริการ เปนตน 
 
 
 
 
 
 

 

การกําหนดราคาคาบริการ 
- บริษัทตองคืนเงินที่เรียกเก็บโดยไมมีสิทธิ์ใหแกผูใช 

บริการ ภายใน 7 วัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจาก กสท 
เปนหนังสือ 

- บริษัทตองจายคาปรับเปนเงิน 10 เทาของคาบริการและ
หรือคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บเกินหรือแตกตางไปจากที่
กําหนด  หรือเงินอื่นใดที่เรียกเก็บโดยไมมีสิทธิ์  ภายใน 
15 วัน  นับตั้งแตวันที่ไดรับแจงจาก กสท เปนหนังสือ 

- คาบริการและคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูใชบริการ
ตองเปนไปตามที่  กสท  ไดใหความเห็นชอบเปน
หนังสือแลว 

 -      การเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการและคาธรรมเนียม 
        จะตองไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจาก กสท  

 

เอกสารประกอบสัญญา 
 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของบริษัท 
- รูปการตอเช่ือมโยง Network Configuration, 
  Network Management 
- สําเนาสัญญาผูถือหุนบริษัท 
-  

 
ที่มา : สัญญา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)    
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4.3  ลักษณะสินคาและบริการ 
เมื่อทําการศึกษาธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศในเรื่อง

คุณภาพวงจรและคุณภาพบริการ   อนุมานไดวาธุรกิจการใหบริการวงจรความเร็วสูงในประเทศ
ไทยเปนธุรกิจที่มีการใหบริการแตกตางกันในความรูสึกของผูบริโภค (Artificial Differentiated 
Product)  กลาวคือ แมวาดานคุณภาพวงจรจะเปนไปตามมาตรฐานเดียวกันและสามารถใชทดแทน
กันไดอยางสมบูรณ แตการใหบริการมีความแตกตางกันทั้งในดานการดูแลลูกคา  และซอม
บํารุงรักษากรณีวงจรเกิดเหตุขัดของ  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการโยกยายอุปสงคของ
ผูใชบริการจากผูใหบริการรายหนึ่งไปอีกรายหนึ่ง  

 
4.4  อุปสรรคกีดกันการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม 

ธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ จัดไดวาเปนธุรกิจที่มี
อุปสรรคกีดกันการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหมมากมาย  ดังนี้ 

ก) อุปสรรคอันเนื่องมาจากขอกฎหมาย  
ตลอดระยะเวลาที่ผาน การจะเปนผูใหบริการในธุรกิจนี้จะตองเปนผูไดรับสิทธิ์

ดําเนินการ(สัมปทาน) จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จึงจะถือวาเปนผูใหบริการที่
ถูกตองตามกฎหมายซึ่งนับวาเปนอุปสรรคสําคัญในการกีดกันการเขาสูตลาดของผูประกอบการราย
ใหม   

จากการศึกษาขอกําหนดในสัญญาฯ พบวาหนวยงานรัฐสงวนสิทธิ์ที่จะใหสิทธิ์หรือ
อนุญาตการใหบริการวงจรความเร็วสูงในลักษณะเดียวกันนี้แกผูอ่ืนอีกได  ขณะเดียวกับที่นโยบาย
การเปดเสรีโทรคมนาคม ในป พ.ศ. 2549  ‘สัมปทาน’ จึงมิใชอุปสรรคสําคัญอีกตอไป   ความ
เปนไปไดของการเพิ่มจํานวนผูใหบริการจึงอยูที่เงื่อนไขและขอกําหนดของ กทช. ซ่ึงยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาวาจะสงผลโดยตรงตอภาคโทรคมนาคมอยางไรในอนาคต 

ข)  อุปสรรคอันเนื่องมาจากมูลคาการลงทุนขนาดใหญ  
การดําเนินธุรกิจบริการวงจรเชานั้น ‘ฐานะทางการเงิน’ ถือเปนปจจัยสําคัญที่ไมอาจ

ปฏิเสธได    เนื่องจากตองใชเงินลงทุนมหาศาลเพื่อการสรางโครงขายใหครอบคลุมพื้นที่บริการ, 
จัดซ้ือเครื่องมือ/อุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการใหบริการ ตลอดจนการสรรหาบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพมารวมปฏิบัติงาน 

ค) อุปสรรคอันเนื่องมาจากความแตกตางในผลิตภัณฑ  
เนื่องจากธุรกิจนี้เปนการใหบริการที่มีมาตรฐานทางวิศวกรรมเปนตัวกําหนดคุณภาพ

ของวงจรอยูแลว ผูใหบริการทุกรายจึงพยายามดําเนินนโยบายในดานการใหบริการเพื่อสรางความ
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แตกตาง ซ่ึงหากผูใชบริการใหความสําคัญหรือมีความเชื่อมั่นในผูใหบริการรายหนึ่งรายใดมากเปน
พิเศษ (Brand Loyalty) ก็อาจกลาววาบริการมีความแตกตางกันได 

ง) อุปสรรคอันเนื่องมาจากตนทุนการเปลี่ยนแปลงของผูใชบริการ (Switching Cost)  
ตนทุนของที่ผูใชบริการที่ตองเผชิญหากประสงคจะเปลี่ยนแปลงการใชบริการจากผู

ใหบริการรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งประกอบดวย  ตนทุนที่เปนตัวเงินและตนทุนที่ไมไดเปนตัวเงิน  
ซ่ึงอาจรวมเรียกวาตนทุนเหลานี้วา  ‘ตนทุนคาเสียโอกาส’   โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

      1)  ตนทุนที่เปนตัวเงิน ไดแก คาติดตั้งวงจรใหม,  คาวัสดุ/อุปกรณ/คาใชจายอื่นที่ใช
ในการยายวงจร, คาปรับ (กรณี ขอยกเลิกสัญญาเชาฯ กอนครบกําหนด บางสัญญาระบุวาผูใช 
บริการตองจายคาใชบริการเปนจํานวนเงินเทากับคาใชบริการตามสัญญาจนครบกําหนด) เปนตน 

 2)  ตนทุนที่ไมไดเปนตัวเงิน  ไดแก  เวลาที่สูญเสียไปจากการยาย/การทดสอบวงจร,  
ภาพลักษณ/ความเชื่อมั่นของผูใชบริการ  เปนตน 

 ภาระตนทุนการเปลี่ยนแปลงของผูใชบริการมีผลตอการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
การใชบริการของผูใชบริการโดยตรง  ผูใชบริการที่มีวิจารณญาณยอมตระหนักถึงตนทุนการ
เปลี่ยนแปลงโดยเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่จะไดรับจากการเปลี่ยนแปลงการใชบริการกอนการ
ตัดสินใจ  

จ) อุปสรรคจากการประหยัดจากขนาดการผลิตของผูประกอบการรายเกา  
พบวา ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาครัฐเปนผูใหบริการการโทรคมนาคมหลากหลาย

ประเภท  การใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศจึงเปนการลงทุนเพิ่มเติมใน
บางสวนและใชทรัพยากรในสวนที่มีอยู (ไดแก วงจร/โครงขายส่ือสัญญาณ และทรัพยากรบุคคล) 
ใหเกิดมูลคาเพิ่ม ขณะที่บริษัทเอกชนที่เปนผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ
ไทยเกือบทั้งหมดลวนเปนบริษัทในเครือของกลุมผูประกอบธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญในประเทศ
ไทย อาทิ  กลุมจัสมิน  กลุมยูคอม   เปนตน  ซ่ึงแตละกลุมตางก็มีการลงทุนสรางโครงขายเพื่อการ
ใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน, โทรศัพทเคลื่อนที่ หรือบริการสื่อสารขอมูลประเภทตาง ๆ อยูแลว  
ดังนั้น จึงไมจําเปนตองลงทุนสรางโครงขายใหครอบคลุมทั่วประเทศไวรองรับการใหบริการเสมอ
ไป  แตสามารถใชวิธีเชาโครงขายของกลุมในเสนทางที่มีสรางไวแลว  แลวนําไปใหบริการตอได
เลย (สัญญาฯ เปดโอกาสใหทําได)  ซ่ึงนอกจากจะประหยัดเงินลงทุนกอนใหญแลวยังประหยัดเวลา
ทําใหสามารถใหบริการลูกคาไดรวดเร็วขึ้น  

ขณะเดียวกันก็พบวา การซื้อวัสดุ/อุปกรณจากบริษัทในเครือเดียวกันยอมทําใหไดราคา
และเงื่อนไขในการชําระเงินที่ดีกวา  มั่นใจไดวาจะไมเกิดปญหาขาดแคลนวัตถุดิบอยางแนนอน  
ดังนั้น  การเปนบริษัทในเครือของผูใหบริการโทรคมนาคมรายใหญยอมสรางความไดเปรียบใน
การแขงขันเชิงธุรกิจใหแกบริษัทไดมากกวาการที่ไมมีเครือขายใด ๆ เลย    
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4.5  พฤติกรรมการแขงขนัดานราคา 
การศึกษาสัญญารวมการงานฯ  ทําใหเราทราบวาผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชน

ทุกรายที่เปนคูสัญญาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จะตองใชอัตราคาบริการที่ผูให
สัมปทานประกาศใช  ในการเรียกเก็บคาบริการและคาธรรมเนียมจากผูใชบริการ  (เนื่องจากมีการ
แขงขันในธุรกิจของผูใหบริการประกอบกับนโยบายของบริษัท กสท โทรคมนาคม  จํากัด(มหาชน) 
เปนความลับทําใหขอมูลบางประการไมสามารถที่จะนํามาเผยแพรได) 

อัตราคาใชบริการ หมายถึง คาใชจายซึ่งผูใหบริการเรียกเก็บจากผูใชบริการตอหนึ่งการ
ขอใชบริการ/ตอหนึ่งวงจร  ประกอบดวยคาใชจาย  3  ประเภท  คือ 

1) คาขอใชวงจร / คาติดตั้งวงจร (Entry Fee) เปนคาใชจายที่ผูใชบริการตองจายทุก
คร้ังที่ขอเปดใชบริการใหม   โดยที่  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีแนวทางในการ
กําหนดอัตราคาขอใชวงจร/คาติดตั้งวงจรในลักษณะเดียวกัน  กลาวคือ  ปจจัยที่ใชกําหนดอัตราคา 
Entry Fee ไดแก ประเภทวงจร  และระดับความเร็ววงจร  ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.3  อัตราคาธรรมเนียมในการขอใชวงจร / คาติดตั้งวงจร (Entry Fee)  ของ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ระดับความเรว็วงจร 
(Kbps. - Mbps.) 

อัตราคาขอใชวงจร / 
คาติดตั้งวงจร(บาท) 

    64 Kbps.  –     256 Kbps.    8,000.- 
  384 Kbps.  –  2.048 Mbps. 16,000.- 
    34 Mbps.  –      45 Mbps. 30,000.- 
  140 Mbps.  –     155 Mbps. 60,000.- 

 
หมายเหตุ   1. อัตราในตาราง 4.3 เปนอัตราสําหรับวงจรประเภท End-to-End 
 2.  วงจรประเภท Node-to-Node  ไมมีการคิดคาขอใชวงจร/คาติดตั้งวงจร 

 3. วงจรประเภท Node-to-End คิดคาขอใชวงจร/คาติดตั้งวงจรในอัตรา ½ ของอัตราคา
ขอใชวงจร/คาติดตั้งวงจรแบบ End-to-End 

 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
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ตารางที่  4.3  แสดงใหเห็นวา  การขอเปดวงจรประเภท End-to-End  ความเร็ว 64 Kbps. 
- 256 Kbps.  ผูใหบริการจะเรียกเก็บ  Entry Fee  จากผูใชบริการเทากับ  8,000 บาท  หรือถาเปน
วงจรประเภท Node-to-End ณ ระดับความเร็วเดียวกัน   Entry Fee  จะเทากับ 4,000 บาท  แตถาเปน
วงจรประเภท Node-to-Node ผูใชบริการก็จะไมตองจาย Entry Fee เชนนี้เปนตน 

2) คาบริการรายเดือน (Usage Fee) หมายถึง คาใชจายประจําที่ผูใชบริการจะตองจายแก
ผูใหบริการตามอัตราที่ตกลงกันไวในสัญญาเชา โดยที่ผูใหบริการทุกรายมีแนวทางในการกําหนด
อัตราคาบริการรายเดือนในลักษณะเดียวกัน คือ ใชประเภทของวงจร, ระดับความเร็ววงจร,  และ
ระยะทาง (จากจุดตนทาง-ปลายทางของวงจรเชา) เปนปจจัยกําหนดอัตราคาบริการรายเดือน  

ตารางที่  4.4  แสดงใหเห็นวา  ถาผูใชบริการประสงคจะขอเปดวงจรประเภท End-to-
End ที่ระดับความเร็ว 64 Kbps. ระยะทาง 100 กิโลเมตร  จํานวน 1 วงจร ผูใชบริการจะตองจาย
คาบริการในอัตรา 8,000 บาทตอเดือน หรือถาเปนวงจรประเภท Node-to-Node ที่ระดับความเร็ว
และระยะทางเดียวกัน  ผูใชบริการตองจายคาบริการ 5,600 บาทตอเดือน หรือจาย 6,800 บาทตอ
เดือน   ถาเปนวงจรประเภท Node-to-End  เชนนี้เปนตน 
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     ตารางที่ 4.4   อัตราคาบริการวงจรสื่อสัญญาณความเรว็สูงในประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม  
       จํากัด (มหาชน) 

 

อัตราคาบริการวงจรสื่อสัญญาณความเรว็สูงภายในประเทศที่ระดับความเร็ว 64 Kbps. 

ระยะทาง 
(ระหวางจดุตนทาง-ปลายทาง) 

วงจรประเภทที่ 
1  End-to-End 

วงจรประเภทที่ 
2 Node-to-Node 

วงจรประเภทที่ 3 
Node-to-End 

 
เขตจังหวัดเดียวกัน 

- ชุมสายเดยีวกันระยะทางไมเกิน10 กม 
-  ชุมสายตางกัน 

 
 

   3,600.-  
  6,000.- 

    
 

3,200.- 

     
 

4,600.- 

. 
เขตจังหวัดตางกัน 

-  ระยะทาง       0  –  50  กม 
-  ระยะทาง     51 – 100  กม. 
-  ระ-ยะทาง 101 – 150  กม. 
-  ระยะทาง  151 – 200  กม 
-  ระยะทาง  201 – 250  กม. 
-  ระยะทาง  251 – 300  กม. 
-  ระยะทาง  301 – 450  กม.  
-  ระยะทาง  451 – 600  กม. 
-  ระยะทาง  601  กม.  ขึ้นไป 

 
 

   7,000.- 
   8,000.- 
  9,000.- 
11,000.- 
12,000.- 
13,500.- 
16,500.- 
19,500.- 
25,500.- 

 
 

   4,900.- 
   5,600.- 
  6,200.- 
   8,800.- 
   8,600.- 
10,700.- 
14,200.- 
16,700.- 
22,700.- 

 
 

   6,000.- 
   6,800.- 
  7,600.- 
   9,900.- 
10,800.- 
12,100.- 
15,400.- 
18,100.- 
24,100.- 

 
ที่มา :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
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20,500

8,000
7,000

11,000
9,000

16,500

อัตราคาเชาวงจร
(บาท/เดือน)

ระยะทาง
(กิโลเมตร)

 
ภาพที่  4.1   กราฟแสดงความสัมพันธระหวางอัตราคาบริการกับระยะทางของวงจรประเภท  End-

to-End  ที่ระดบัความเร็ววงจร  64  Kbps.  ของ  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด  
(มหาชน) 

 
                   3)  คาใชจายอื่น ๆ  ไดแก  คาเชาเครื่องและอุปกรณ  คาอุปกรณที่ตอเชื่อมโยงจากวงจร
ตนทาง – ปลายทาง  เปนตน  คาใชจายดังกลาวขึ้นอยูกับการตกลงกันของผูใหบริการกับผูใชบริการ
วาใครจะเปนผูจัดหา/เปนผูออกคาใชจาย  ซ่ึงจะแตกตางกันเปนกรณีไป 

การศึกษาอัตราคาใชบริการของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ทําใหได
ขอสรุปวา ผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศทุกรายมีพฤติกรรมการกําหนดราคา
ขายตางกันในระดับที่ 2 (อธิบายไวในบทที่ 2) ซ่ึงทําใหอัตราคาบริการมีหลากหลายอัตรา  ผูบริโภค
จึงสามารถเลือก package ที่เหมาะสมที่สุดกับความตองการของตนในแตละชวงเวลา 

 
สวนลดการคา  ผูประกอบการแตละกลุมมีแนวทางการใหสวนลด ดังนี้  

                      1.  ผูใหบริการที่ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ (บริษัท กสท โทรคมนาคม  จํากัด 
(มหาชน)  จะใหสวนลดแกผูใชบริการแตละรายแตกตางกันไปตามสถานะภาพของผูใชบริการ 
ระยะเวลาในการทําสัญญา ระยะเวลาในการชําระคาใชบริการลวงหนา  ยอดคาใชบริการ และ
ปริมาณการเชาวงจร  ดังนี้ 
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 1.1)  สวนลดตามสถานะภาพของผูใชบริการ : ผูใชบริการที่เปนสถาบันการศึกษา  
หนวยงานของรัฐ  และหนวยงานที่ไมแสวงหากําไรหรือผลประโยชนเชิงพาณิชย  จะไดรับสวนลด
รอยละ 25 ของอัตราปกติหากใชบริการของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

 
 1.2) สวนลดตามระยะเวลาในการทําสัญญา : ผูใหบริการจะใหสวนลดแกผูใชบริการ

เปนอัตรารอยละของคาบริการรายเดือนเมื่อมีการทําสัญญาระยะยาวหรือใชบริการอยางตอเนื่อง (ดัง
ตารางที่ 4.5) 
 
ตารางที่ 4.5  อัตราสวนลดคาบริการรายเดือนที่แปรผันตามระยะเวลาในการทําสัญญาของ  
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
 
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

สัญญาระยะยาว 
 (ป) 

อัตราสวนลด 
(รอยละ) 

สัญญา  1  ป x 
สัญญา  2  ป x 
สัญญา  3  ป x 
สัญญา  4  ป x 
สัญญา  5  ป  ขึ้นไป x 

 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
 

 1.3)  สวนลดตามระยะเวลาในการชําระคาใชบริการลวงหนา : ผูใหบริการจะให
สวนลดแกผูใชบริการที่มียอดคาใชบริการสูงเปนอัตรารอยละของคาบริการรายเดือน  โดยดูจาก
ระยะเวลาในการชําระคาบริการลวงหนา (ดังตารางที่ 4.6) 
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ตารางที่ 4.6  อัตราสวนลดคาบริการรายเดือนที่แปรผันตามระยะเวลาในการชําระคาใชบริการ
ลวงหนาของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ระยะเวลาในการ 
ชําระเงินลวงหนา (เดือน) 

อัตราสวนลด 
(รอยละ) 

ลวงหนา     3    เดือน  x 
ลวงหนา     6    เดือน x     
ลวงหนา   12    เดือน x 

 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

 
 1.4)  สวนลดตามยอดคาใชบริการ : ผูใหบริการจะใหสวนลดแกผูใชบริการที่มียอด

คาใชบริการสูงเปนอัตรารอยละของคาบริการรายเดือน  โดยดูยอดคาใชบริการตอเดือนเปนเกณฑ
ในการใหสวนลด (ดูตารางที่ 4.7) 

 
ตารางที่ 4.7  อัตราสวนลดคาบริการรายเดือนที่แปรผันตามยอดคาใชบริการ (Volume Discount) 
  ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ยอดคาใชบริการ 
(บาท/เดือน) 

อัตราสวนลด 
(รอยละ) 

   นอยกวา 1,000,000 x 
1,000,000 -  3,000,000 x 

   3,000,000   ขึ้นไป x 
 
ที่มา :  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
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 1.5)  สวนลดตามปริมาณการเชาวงจร : ผูใหบริการจะใหสวนลดแกผูใชบริการเปน
อัตรารอยละของคาบริการรายเดือน  โดยนับจํานวนวงจร/คูสายที่ลูกคาเชาใชบริการเปนเกณฑใน
การใหสวนลด  (ดูตารางที่ 4.8) 

 
ตารางที่ 4.8  อัตราสวนลดคาบริการรายเดือนที่แปรผันตามปริมาณการเชาวงจร 

ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   
 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

สัญญาระยะยาว (ป) อัตราสวนลด (รอยละ) 
การเชาวงจรที่   1–25   คิดคาใชจายในอัตราปกต ิ
การเชาวงจรที่ 26–50 x 
การเชาวงจรที่ 51–75   x 
การเชาคูสายที่ 76 ขึ้นไป x 

 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  

 
ขอมูลที่ไดจากการศึกษาแนวทางการใหสวนลดคาบริการรายเดือนของผูใหบริการ ทํา

ใหสรุปไดวา การที่ผูใหบริการสรางหลักเกณฑในการคัดแยกผูใชบริการออกเปนหลายกลุมโดย
อาศัยลักษณะอุปสงคของลูกคาในแตละรายที่ไมเหมือนกันเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหอัตราสวนลด
การคาที่ใหแกผูใชบริการมีหลายรูปแบบและหลายอัตรานั้นเปนพฤติกรรมการกําหนดราคาขาย
ตางกันในระดับที่ 3 (Third-degree Price Discrimination)  

 
4.6  พฤติกรรมการแขงขนัที่มิใชราคา 

การศึกษาพฤติกรรมการแขงขันที่มิใชราคา แบงประเด็นศึกษาเปน 4 ประเด็น  ดังนี้ 
ก)  นโยบายดานผลิตภัณฑ  : ผูใหบริการแตละรายมีพฤติกรรมในการบริหารจัดการ

วงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูที่ใชใหบริการ  และรูปแบบการใหบริการของตนใหมีความแตกตาง
จากผูใหบริการรายอื่น  ดังนี้ 
 
        1)  วงจรที่ใชใหบริการ : แยกศึกษา 2 ประเด็น คือ ดานคุณภาพวงจร และความสามารถ
ในการใหบริการอยางทั่วถึง  ดังนี้ 
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 1.1)  ดานคุณภาพวงจร แมจะเปนการใหบริการวงจรสื่อสารภายในประเทศ  แตผู
ใหบริการทุกรายตางก็มีการควบคุมคุณภาพวงจรใหไดระดับมาตรฐานสากล ITU – T V. Series 
Recommendation    มีการทดสอบวงจรกอนการใหบริการ   และใหบริการดวยอุปกรณที่ได
มาตรฐานสากล   

 1.2)  ความสามารถในการใหบริการอยางทั่วถึง  
 -  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) : จากการที่เปนผูดําเนินการ

ใหบริการโทรคมนาคมมาอยางยาวนานและยังมีการลงทุนจัดสรางโครงขายโทรคมนาคมเรื่อยมา 
ทั้งยังสามารถนําโครงขายโทรคมนาคมของผูรับสัมปทานประเภทอื่น ๆ เชน โครงขายของบริษัทผู
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ มาใชได (ในสัญญาสัมปทานจะกําหนดใหผูรับสัมปทานตองสราง
วงจรสํารองเผื่อไวจํานวนหนึ่งใหแกผูใหสัมปทานใช/เชา ซ่ึงปริมาณวงจรสํารองในแตละเสนทาง
จะแตกตางกันไปในแตละสัญญา) จึงทําใหความสามารถในการใหบริการของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  คอนขางคลอบคลุมทั่วประเทศ  

 -  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชน : วงจรที่นํามาใชใหบริการของ  บริษัท 
ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด (เปนผูใหบริการรายใหญรายหนึ่ง) สวนหนึ่งมาจากการลงทุน
สรางโครงขายของเอง (เมื่อหมดอายุสัญญาดําเนินการผูรับสัมปทานจะตองสงมอบโครงขาย
ทั้งหมดใหแกผูใหสัมปทานตามสัญญา) สวนพื้นที่ที่ไมมีการลงทุนเชนในสวนภูมิภาค บริษัท
สามารถเชาใชโครงขายของกลุมบริษัทพันธมิตรเพื่อนําไปใหบริการได  ขณะที่บริษัท ยูไนเต็ด อิน
ฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด จะใชโครงขายของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน))  สําหรับ  บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด มีการลงทุน
สรางโครงขายนอยมาก วงจรที่ใชในการใหบริการสวนใหญเปนของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน)  เชนเดียวกับ  บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด ซ่ึงมีการลงทุนสราง/
ขยายโครงขาย รวมกับการเชาโครงขายของผูใหสัมปทานในการใหบริการ 

เมื่อพิจารณาจากขอมูลที่ไดจึงสรุปวา ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชนทุกรายมี
ความสามารถที่จะใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงครอบคลุมทั่วประเทศแมในพื้นที่ที่ตนเอง
ไมมีการลงทุนกอสรางโครงขายก็ตาม  ทั้งนี้เนื่องจากผูใชบริการภาคเอกชนทุกรายสามารถเชาใช
โครงขายของผูใหสัมปทานและ/หรือเชาใชโครงขายของกลุมบริษัทพันธมิตรเพื่อนํามาใชใหบริการ
แกลูกคาของตนได  แตการจะใหบริการหรือไมนั้นยังตองคํานึงถึงตนทุนในการใหบริการในแตละ
เสนทางดวย ดังนั้นจึงอาจพบวา ผูใหบริการบางรายเลือกที่จะใหบริการเฉพาะในบางจังหวัด/บาง
เสนทางและเลือกที่จะไมดําเนินการใหบริการในบางจังหวัด/เสนทาง 

2)  นโยบายดานบริการ : เครื่องมือสําคัญที่ผูใหบริการใชเพื่อรักษาฐานลูกคาเดิมและ
สรางโอกาสใหแกธุรกิจในการแสวงหาลูกคารายใหม ไดแก การบริหารความสัมพันธกับลูกคา การ 
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 นําเสนอบริการครบวงจร และการรับประกันคุณภาพ ซ่ึงเปนนโยบายดานบริการที่ผูใหบริการแทบ
ทุกรายหยิบมาใช  (ดังตารางที่ 4.9) 
 
ตารางที่ 4.9  นโยบายดานบริการของผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ 

 
นโยบายดานบริการ CAT UIH SH GCS 

การบริหารความสัมพันธกับลูกคา มี มี มี มี 
การนําเสนอบริการครบวงจร มี มี มี มี 
การรับประกันคุณภาพ 
- 

- 

กําหนดระยะเวลาในการแกไข 
 เหตุขัดของ 
กรณีวงจรขัดของ ผูใหบริการยินยอม 

 คิดสวนลดคาใชบริการให (ลดคาเชา 
 วงจรรายเดือน) 

 
มี 
 
มี 

 
มี 
 
มี 

 
มี 
 
มี 

 
มี 
 
มี 

 
ที่มา : ขอมูลรวบรวมจากการศึกษา 

 
2.1)  การบริหารความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relationship Management :CRM) : 

ผูใหบริการแตละรายคอนขางใหความสําคัญในเรื่องการดูแลลูกคา โดยจะนํานโยบายดังกลาวมาใช
ในศูนยบริการลูกคาเกือบทุกแหง 

2.2)  การนําเสนอบริการครบวงจร (Total Solution) : การเปนตัวกลางประสานงานการ
ใหบริการโทรคมนาคมประเภทตาง ๆ แบบครบวงจรนั้นเปนอีกหนึ่งรูปแบบบริการ  ที่เกิดจาก
ความรวมมือทางธุรกิจของกลุมบริษัทในเครือและกลุมพันธมิตรซึ่งสวนใหญอยูในสายธุรกิจ
โทรคมนาคม  โดยผูใหบริการจะใหบริการขอมูล คําปรึกษา คําแนะนําอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการ
ใหบริการวงจรเชา (Single Point of Contact) เพื่อสนองตอบความตองการของผูใช ทําใหบริษัทมี
ภาพลักษณที่ดีในมุมมองของผูใชบริการ ขณะเดียวกันก็เปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวาง
พันธมิตรและรายไดที่เพิ่มขึ้นจากการนําบริการผูกเขาดวยกัน (Product Bundling)  

2.3)  การรับประกันคุณภาพ (Warranty) : ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชนทุกราย
มีการกําหนดมาตรฐานเวลาในการซอมแซม/แกไขวงจรเมื่อเกิดเหตุขัดของ และมีการคืนเงินคาเชา
ใช (Refund) ใหกับลูกคาในกรณีที่วงจรขัดของไมสามารถใชงานได (เปนเวลา 3 ช่ัวโมงติดตอกัน
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ขึ้นไป) ในเดือนถัดไป   ขณะที่ผูใหบริการที่เปนรัฐวิสาหกิจมีการระบุมาตรฐานเวลาในการซอมฯ 
และมีนโยบายลดคาเชาฯ ใหแกผูใชบริการในกรณีวงจรเกิดเหตุขัดของไมสามารถใชงานไดเชนกัน 
(เปนเวลานาน 1 ช่ัวโมงติดตอกัน)  (ดูตารางที่ 4.10 – 4.11) 

 
ตารางที่ 4.10  ระยะเวลาในการดําเนินการซอมแซมวงจรเมื่อเกิดเหตุขดัของของผูใหบริการ(กสท

และภาคเอกชน) 
 

ระยะเวลาในการดําเนินการซอมแซมวงจร 
ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 
นอกเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล ผูใหบริการ 
ในเวลาปกต ิ นอกเวลา

ปกต ิ
ในเวลาปกต ิ นอกเวลา

ปกต ิ
บริษัท กสท  โทรคมนาคม  จํากัด 
(มหาชน) 

<= 4 ชม. <= 8 ชม. <= 8 ชม. <= 24 ชม. 

บริษัท ยูไนเตด็ อินฟอรเมชัน่ ไฮเวย 
จํากัด 

<= 4 ชม. <= 8 ชม. <= 8 ชม. <= 24 ชม. 

บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด <= 4 ชม. <= 8 ชม. <= 8 ชม. <= 24 ชม. 
บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิส
ซิส จํากัด 

<= 4 ชม. <= 8 ชม. <= 8 ชม. <= 24 ชม. 

 
ที่มา : ขอมูลรวบรวมจากการศึกษา 
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ตารางที่ 4.11   เงื่อนไขในการระยะเวลาในการดําเนนิการซอมแซมวงจรเมื่อเกิดเหตุขดัของของ   
ใหบริการ 

 

ผูใหบริการ 
เงื่อนไขและวธีิการคํานวณ 

สวนปรับลดคาใชบริการ (Refund) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

1.   เกิดการขัดของเปนเวลาไมนอยกวา  1 ชม . 
ติดตอกัน(เศษของชั่วโมงไมนับ) 
2.  วิธีคํานวณ ช่ัวโมงที่เสีย x คาใชบริการรายเดือน 

 720

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด 

บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด 

บริษัท  โกลบอล  ครอสซิ่ง  เซอรวิสซิส 
จํากัด 

1.   เกิดการขัดของเปนเวลาไมนอยกวา  3 ชม . 
ติดตอกัน(เศษของชั่วโมงไมนับ) 
2.  วิธีคํานวณ ช่ัวโมงที่เสีย x คาใชบริการรายเดือน 
 720

 
ที่มา : ขอมูลรวบรวมจากการศึกษา 
 

ข)  ชองทางการจําหนาย (Place) : จําแนกออกเปน  2  แนวทาง  ดังนี ้
 

        1)  การขายตรง (Direct Sale)  ทมีขายของผูใหบริการทุกรายจะไดรับการฝกอบรมอยาง
ดีทางดานเทคนิค ทักษะในการนําเสนอและการเจรจาตอรอง   เพื่อใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการแตละกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพ   แตพบวาผูใหบริการแตละกลุมมี
รูปแบบพฤติกรรมแตกตางกันดังนี้ 

 1.1)  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) :  ไมเนนการทําการตลาดเชิง
รุก  การใหบริการสวนมากเปนไปในลักษณะที่ลูกคาเปนฝายติดตอเขามาเพื่อขอใชบริการ สําหรับ
ทีมฝายขายมักเนนงานตามหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และงานโครงการ เปนตน  แตคาดวาใน
อนาคตรูปแบบการทําการตลาดจะเปลี่ยนเปนเชิงรุกมากขึ้น  ทั้งนี้เปนผลจากการแปลงสภาพองคกร
และภาวะการแขงขันที่รุนแรงขึ้น 

1.2)  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชน : เนนการทําตลาดเชิงรุกโดยเนนเจาะ 
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ตลาดกลุมผูใชบริการที่มีสาขามาก  อาทิ ธุรกิจธนาคาร  บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพยและ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ตลอดจนกลุมพันธมิตรที่เปนผูใหบริการอินเตอรเน็ต บริการเคเบิลทีวีและ
พบวามีการสงตอลูกคาใหแกกันของกลุมพันธมิตรดวย (เกิดจากการทํา Total Solution เพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกลูกคาและสรางความเขมแข็งภายในกลุม) 

 
        2)  การขายผานศูนยบริการและการขายผานโทรศัพท (Retail and Telesale Channel 
Management) ผูใหบริการแตละกลุมมีรูปแบบพฤติกรรมแตกตางกัน  ดังนี้ 

 2.1)  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาครัฐ(รัฐวิสาหกิจ) : จะมีสํานักงานบริการ
โทรคมนาคม/ศูนยบริการลูกคากระจายอยูทั่วประเทศและมี Home Page เปนของตนเอง 

 2.2)  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชน : จะใชสํานักงานเปนศูนยบริการลูกคา
แบบเบ็ดเสร็จ  และใชศูนยบริการของบริษัทแม/กลุมบริษัทในเครือท่ีใหบริการลูกคาแบบ One Stop 
Service ในการสงตองานใหแกกันและกัน  โดยทุกบริษัทมี Home Page เปนของตนเองรวมทั้งทํา 
Web Link ไวกับบริษัทแม/กลุมพันธมิตรดวย 

 
ค)  การสงเสริมการตลาด (Promotion)  ผูใหบริการมีนโยบายคลายกัน ดังนี้ 

 1)  การโฆษณา ผูใหบริการการทุกรายจะมีการประชาสัมพันธผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
มีการโฆษณาในสื่อส่ิงพิมพนอยมาก สวนใหญเปนการใหขาวของบริษัทแมในเชิงสรางภาพลักษณ
บริษัทและกลุมบริษัทในเครือ  ดังนั้น  งบประมาณดานการโฆษณาในสวนของธุรกิจบริการวงจร
ความเร็วสูงภายในประเทศจึงไมมีขอมูลปรากฏในงบการเงิน 

 2)   การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย  มีการจัดกิจกรรมเพื่อการตอบแทนผูใชบริการ
และผูมีอุปการะคุณโดยผูใหบริการคาดหวังวาจะไดรับการสนับสนุนที่ดีอยางที่ผานมา   กิจกรรมที่
ปรากฏใหเห็น   ไดแก  การจัดแรลลี่  การแจกบัตรเขาชมภาพยนตรรอบพิเศษ  การมอบของชํารวย 
การสงกระเชาของขวัญในวาระพิเศษ  ตลอดจนการมอบทุนสนับสนุนโครงการตาง ๆ เปนตน 

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาพฤติกรรมการแขงขันที่มิใชราคาของผูใหบริการสรุปไดวา ผู
ใหบริการทุกรายไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนตางมีความพยายามสรางโครงขายเพื่อรองรับ
การใหบริการ(ไมวาจะเปนในรูปแบบของการลงทุนสรางหรือการเชาโครงขายของผูประกอบการ
โทรคมนาคมประเภทอื่น/รายอ่ืนมาใหบริการ) และพยายามที่จะนําเสนอบริการโดยเนนการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relation Ship Management) การนําเสนอบริการครบวงจร 
(Total Solution)  การรับประกันคุณภาพ (Warranty) รวมทั้งการสงเสริมการตาด ที่สามารถ
ตอบสนองความตองการ และสรางความพึงพอใจใหแกผูใชบริการใหไดมากที่สุด เพื่อรักษาฐาน
ลูกคาเดิมและแสวงหาลูกคารายใหม 
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4.7  พฤติกรรมการรวมกลุมทางธุรกิจ 
การศึกษาโครงสรางการลงทุนของกลุมผูใหบริการ พบวา ผูใหบริการแตละรายดําเนิน

นโยบายสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการรวมกลุมธุรกิจคลาย ๆ กันคือ จะลงทุน/รวมลงทุนกับกลุม
ธุรกิจในสายโทรคมนาคมในลักษณะการรวมกลุมตามแนวตั้งแบบไปขางหนาและแบบไปขางหลัง 
(Forward Integration and Backward Integration) ดังนี้ 

ก) กลุมผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ) :  
 1) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีการรวมลงทุนในกลุมธุรกิจ

ใหบริการอินเทอรเน็ต ธุรกิจใหบริการวิทยุโทรคมนาคม  ธุรกิจบริการสื่อสารขอมูล ซ่ึงเปน
ลักษณะการรวมกลุมแบบไปขางหนา (Forward Integration)  นอกจากนั้น ยังมีการรวมลงทุน
ระหวางประเทศ เชน การลงทุนในบริษัทเรือซอมเคเบิลอาเซียน เปนตน ซ่ึงเปนลักษณะการ
รวมกลุมแบบไปขางหลัง (Backward Integration) ดวย  

ข)  กลุมผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาคเอกชน :  

 1)  บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด มีกลุมบริษัท ยูไนเต็ด คอมมูนิเกชั่น 
อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญซ่ึงมีการลงทุนและรวมทุนในธุรกิจจัดจําหนาย
อุปกรณส่ือสารแบบครบวงจร  ธุรกิจบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ธุรกิจใหบริการโทรศัพท
พื้นฐาน/ โทรศัพทเคล่ือนที่  และธุรกิจประเภทอื่น ๆ  ซ่ึงจัดไดวามีลักษณะการรวมกลุมแบบไป
ขางหนาและแบบไปขางหลัง (Forward and Backward Integration)  

 2) บริษัท สมารท ไฮเวย จํากัด มีกลุมบริษัท จัสมิน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
(มหาชน) เปนผูถือหุนรายใหญ มีการลงทุนและรวมทุนในธุรกิจดานการใหบริการระบบ
โทรคมนาคม   ธุรกิจดานการออกแบบงานวิศวกรรม /ติดตั้งอุปกรณโทรคมนาคม /ระบบ
คอมพิวเตอรและจัดจําหนาย  ธุรกิจบริการดานอินเตอรเน็ต และธุรกิจประเภทอื่น ๆ มีลักษณะการ
รวมกลุมแบบไปขางหนา (Forward Integration)  

 3) บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส มีการลงทุนและรวมทุนในธุรกิจดานการ
ใหบริการระบบโทรคมนาคม  และธุรกิจประเภทอื่น ๆ  

 

ภาพที่ 4.2 อธิบายลักษณะการรวมกลุมธุรกิจของผูใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็ว
สูงของ  บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน)  2 แบบ  คือ 

1) การรวมกลุมแบบแนวตั้งในลักษณะไปขางหลัง (Backward Integration) ผู
ใหบริการทุกกลุมมีการกระจายการลงทุนในสายงานที่เกี่ยวของในขั้นกอน ๆ ทั้งกลุมผูผลิต/จัดหา
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วัตถุดิบ (Producers and Equipment Suppliers) กลุมธุรกิจที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน (Supply 
Chain) ไดแก ธุรกิจผูผลิตและจําหนายชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณโทรคมนาคม  ธุรกิจออกแบบ
และวางระบบโทรคมนาคม และธุรกิจที่มีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง เชน ผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ โทรศัพทพื้นฐาน  เปนตน 

2) การรวมกลุมแบบแนวตั้งในลักษณะไปขางหนา (Forward Integration) กลุมผู
ใหบริการทุกกลุมมีการกระจายการลงทุนในสายงานที่เกี่ยวของในขั้นตอ ๆ มา ทั้งกลุมลูกคา 
(Customer) และกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของในหวงโซอุปทาน (Supply Chain)  ซ่ึงไดแก ธุรกิจใหบริการ
โทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก  ธรกิจบริการอินเตอรเน็ต  ธุรกิจบริการขาวสาร/บันเทิง ธุรกิจบริการ 
วิชาการ/การฝกอบรม/พัฒนา  และธุรกิจบริการเคลียร่ิง/การจายเงินทางอิเล็กทรอนิกส  เปนตน 
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กลุมลูกคา 
ไดแก  ธุรกิจใหบริการอินเตอรเน็ต 
ธุรกิจโทรทัศนบอกรับเปนสมาชิก 
ธุรกิจใหบริการขาวสารและบันเทิง 

 ฯลฯ 

กลุมผูจัดหาวัตถุดิบ 
ไดแก  ธุรกิจผลิตช้ินสวนอะไหล 

อุปกรณโทรคมนาคม   ธุรกิจดานวิศวกรรม 
กอสรางและวางขายสายตอนนอก 

ฯลฯ 

ธุรกิจใหบริการวงจรสื่อสัญญาณ 
ความเร็วสูงในประเทศของ  กสท. 

กลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวของในหวงโซ 
ไดแก ธุรกิจจําหนายอุปกรณโทรคมนาคม 
ธุรกิจออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร 
ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนท่ี โทรศัพทพื้นฐาน 

ธุรกิจส่ือสารไรสาย ฯลฯ 

การรวมกลุมแบบแนวตั้ง 
ไปขางหลัง 

(Backward Integration) 

การรวมกลุมแบบแนวตั้ง 
ไปขางหนา 

(Forward Integration) 

กลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวของในหวงโซ 
ไดแก  ธุรกิจบริการดูแลซอมบํารุงเครือขาย 
ธุรกิจจําหนายระบบโทรคมนาคมครบวงจร 
ธุรกิจเคลียริ่ง/การเงินทางอิเล็กทรอนิกส 
ศูนยบริการวิชาการ ฝกอบรมและพัฒนา 

ฯลฯ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.2  การรวมกลุมของธุรกิจบริการวงจรสื่อสัญญาณความเรว็สูงในประเทศ 
 
ที่มา : ขอมูลรวบรวมจากการศึกษา 
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บทที่ 5 

   สรุปผลการศึกษา 
 

 
ธุรกิจการใหบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศของ กสทเปนธุรกิจที่มี

โครงสรางอุตสาหกรรมเปนแบบ ‘ตลาดผูขายนอยราย (Oligopoly)’ ที่ใหบริการวงจรเพื่อการ
ส่ือสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (Point to Point) โดยมีระดับความเร็วตั้งแต 64 Kbps.- STM 16 
มีจํานวนผูใหบริการ 4 ราย แบงเปน  2  กลุม  ประกอบดวย  1)  ผูใหบริการที่เปนหนวยงานภาครัฐ 
(รัฐวิสาหกิจ) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)   2) ผูใหบริการที่เปนหนวยงาน
ภาคเอกชน  จํานวน  3  ราย  คือ บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอรเมชั่น ไฮเวย จํากัด  บริษัท สมารท ไฮเวย 
จํากัด และ บริษัท โกลบอล ครอสซิ่ง เซอรวิสซิส จํากัด  และเปนธุรกิจที่มีขอกําหนดทางกฎหมาย
เปนอุปสรรคกีดกันการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหม กลาวคือ การจะเปนผูใหบริการวงจร
ส่ือสัญญาณความเร็วสูงภายในประเทศ จะตองไดรับสิทธ์ิจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน)  นอกจากนี้ ยังเปนธุรกิจที่ตองการเงินลงทุนสูง เปนธุรกิจที่มีการประหยัดจากขนาดการ
ผลิต และเปนธุรกิจที่มีความแตกตางในการใหบริการ  

และเนื่องจากผูใหบริการภาคเอกชนที่ไดรับสิทธิ์ดําเนินการมีหนาที่ตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขตาง ๆ ตามที่กําหนดในสัญญาดําเนินการใหบริการใหเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงใน
ประเทศ (NON -POTS) ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมาย  ขอบังคับ ระเบียบคําสั่ง และนโยบายของ
ผูใหสิทธิ์  จึงเปนสาเหตุทําใหผูใหบริการภาคเอกชนมีพฤติกรรมในการกําหนดอัตราคาบริการใน
ลักษณะเดียวกับรัฐวิสาหกิจผูใหสัมปทาน  กลาวคือ มีการเรียกเก็บคาบริการเปนรายเดือน (Usage 
Fee)จํานวนหนึ่ง และ เรียกเก็บคาธรรมเนียมการขอใชวงจร (Entry Fee) อีกจํานวนหนึ่ง โดยอัตรา
คาบริการจะแตกตางกันตามประเภทวงจร  ระดับความเร็ววงจรระยะทางจากจุดตนทาง-ปลายทาง 
พรอมทั้งมีการใหสวนลดแกผูใชบริการซึ่งจะแปรผันตามลักษณะการใชบริการ เชน สวนลดตาม
ระยะเวลาในการทําสัญญา สวนลดตามระยะเวลาในการชําระคาใชบริการลวงหนา สวนลดตามยอด
คาใชบริการ  และสวนลดตามปริมาณการเชา  เปนตน  นอกจากนี้แลว  ผูใหบริการทุกรายมี
พฤติกรรมการกําหนดราคาขายตางกันในระดับที่ 2  (Second - Degree Price Discrimination)  การ
กําหนดราคาขายตางกันในระดับที่ 3 (Third – Degree Price Discrimination) โดยใช ประเภทวงจร 
ระดับความเร็ววงจร และระยะทาง เปนเครื่องมือในการแบงแยกราคา 
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สําหรับพฤติกรรมการแขงขันที่มิใชราคา ผูใหบริการทุกรายพยายามดําเนินนโยบายดาน
บริการและการนําเสนอบริการเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา โดยเนนการบริหาร
ความสัมพันธกับลูกคา (Customer Relation Ship Management) การนําเสนอบริการครบวงจร 
(Total Solution)  การรับประกันคุณภาพ (Warranty) รวมท้ังการสงเสริมการตาด มาใชภายใน
ศูนยบริการลูกคา และพยายามทําใหลูกคาตระหนักถึงความแตกตางของการบริการ เพื่อเปนรักษา
กลุมลูกคาเดิมและเพิ่มโอกาสในการหาลูกคารายใหม  และจากการศึกษายังพบวา ผูใหบริการ
ภาคเอกชนทั้ง 3 ราย มีการทําตลาดเชิงรุกมากกวาผูใหบริการภาครัฐ (รัฐวิสาหกิจ)   

นอกจากนี้ ผูใหบริการทุกรายยังมีพฤติกรรมการรวมกลุมตามแนวตั้งในลักษณะไป
ขางหนาและไปขางหลัง (Forward and Backward Integration)  ซ่ึงนอกจากจะทําใหธุรกิจมีความ
เขมแข็ง มีความไดเปรียบในการแขงขันและสรางอํานาจเหนือตลาดแลวยังเทากับเปนอุปสรรคกีด
กันการเขาสูตลาดของผูประกอบการรายใหมดวย  คาดการณวาในอนาคต นอกจากผูประกอบการ
จะดําเนินนโยบายความรวมมือทางธุรกิจ/พันธมิตรทางธุรกิจในลักษณะการรวมกลุมตามแนวตั้ง
(Vertical Integration) แลว จะมีการรวมกลุมตามแนวนอน (Horizontal Integration) และการ
กระจายทุนสูธุรกิจอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับธุรกิจเดิม (Conglomerate) ทั้งภายประเทศและระหวาง
ประเทศดวย 
                    ในอนาคตการเปดเสรีโทรคมนาคมจะเทากับเปนการสรางโอกาสใหภาคเอกชนผู
ปรารถนาที่จะเขามาสูอุตสาหกรรมนี้สามารถขอใบอนุญาตและประกอบการไดงายขึ้น แนนอนวา
รูปแบบพฤติกรรมการแขงขันของผูประกอบการจะเปลี่ยนไปทั้งดานราคาและที่มิใชราคา  
แนวโนมการรวมกลุมธุรกิจและการสรางพันธมิตร  ซ่ึงการจับขั้วทางการธุรกิจยังคงเปนประเด็น
นาสนใจและติดตามสําหรับธุรกิจโทรคมนาคมทุกประเภท   
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	หลักการตามสัญญาฯ กสท 



	 
	กรรมสิทธิ์ 
	การจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก 
	 
	การโอนสิทธิ์ :   
	 
	 
	ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
	 
	หลักการตามสัญญาฯ กสท 
	 



	การดำเนินงานและจัดให้บริการ 
	การกำหนดราคาค่าบริการ 
	เอกสารประกอบสัญญา
	ตารางที่ 4.3  อัตราค่าธรรมเนียมในการขอใช้วงจร / ค่าติดตั้งวงจร (Entry Fee)  ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  

	 
	 นำเสนอบริการครบวงจร และการรับประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นนโยบายด้านบริการที่ผู้ให้บริการแทบทุกรายหยิบมาใช้  (ดังตารางที่ 4.9) 



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ภาพที่ 4.2  การรวมกลุ่มของธุรกิจบริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงในประเทศ 
	 
	ที่มา : ข้อมูลรวบรวมจากการศึกษา 
	   สรุปผลการศึกษา 
	                                                              ประวัติผู้เขียน 
	 
	ชื่อ – นามสกุล                                นายทรงยศ  จันทรา 
	ประวัติการศึกษา                   วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  
	               มหาวิทยาลัยศรีปทุม    
	ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน                          ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายศูนย์ควบคุมเครือข่าย   
	                                บริษัท  กสท  โทรคมนาคม  จำกัด  (มหาชน) 
	ประสบการณ์การทำงานปัจจุบัน               เครือข่ายโทรคมนาคมเชื่อมโยงภายในประเทศ  


	App-bip
	Vita



