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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อทราบถึงภาวการณ์
แข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดในด้านของผู ้ให้บริการบนระบบ 3G บนมือถือ ของเครือข่าย   
TRUEMOVEH   DTAC   AIS ประการท่ีสองเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการ 3G 
บนมือถือของเครือข่าย TRUEMOVEH     DTAC   AIS  ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยาโดยท าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในอ าเภอปง จงัหวดัพะเยาจ านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและใชแ้บบจ าลอง
โพรบิตแบบเรียงล าดบั (Oredred Probit)  

จากการศึกษาลกัษณะโดยรวมของการใช้แพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G บนมือถือ ของผูบ้ริโภค
นั้น พบวา่ งบการเงินของบริษทั AIS จากปี 54-58 โดยเฉล่ียมีอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนใน 4 ปีท่ีผา่นมา
เน่ืองมาจาก AIS  มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงผลกระทบจากการใชต้น้ทุนในการขยายเครือข่าย
นอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบั DTAC และ ทรูมูฟ  และการโอนยา้ยผูใ้หบ้ริการ  AIS มีการโอนยา้ยเขา้ของเลข
หมายจาก 2G มาเป็น 3G มากท่ีสุดและ AIS ได้มุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองจึงไม่มี
ผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ TRUE และจากการขยายโครงข่ายของ DTAC     ส่วนในด้านของ 
DTAC ในส่วนของ อตัราก าไรสุทธิ  จากปี 54-58 ลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีแนวโน้มมาจากการรับรู้
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดท่ี้ลดลงจากการให้บริการภายใตร้ะบบใบอนุญาตและเตรียมพร้อม
ส าหรับการหมดอายุของสัมปทานการและผลกระทบเชิงลบจากการเพิ่มทุนของทรู ส่วนทางด้าน 
DTAC ยงัคงมุ่งเนน้การลงทุนแบบระมดัระวงัซ่ึงอาจจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กบั TRUE และ 
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AIS   ทา้ยสุดในส่วนของ TRUEMOVE  อตัราก าไรสุทธิ  จากปี 54-58 มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงมา
จาก  TRUE ไดอ้ดัฉีดเงินเพิ่มทุนซ่ึงจะส่งผลให้การเงินของบริษทัดีข้ึนรวมทั้ง TRUE ไดจ้บัมือกบั ไช
น่าโมบายล์ ซ่ึงจะส่งผลให้ TRUE ไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน และ ผลท่ีมาจากความส าเร็จ
ในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและยุทธศาสตร์ในการขยายฐานลูกคา้แบบคอนเวอร์เจนซ์ท า
ใหผ้ลประกอบการและโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มทรูมัน่คงข้ึน  

ลกัษณะโดยรวมของการใช้แพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดั
พะเยานั้นจ านวน 400 ราย พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการเครือข่าย TRUEMOVEH มากท่ีสุดจ านวน 
172 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาใช้เครือข่าย DTAC จ านวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 และโดย
ส่วนใหญ่มีการใช้ปริมาณแพ็คเก็จ 3G  อยู่ในช่วง 1GB-2GB จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาใช้อยู่ในช่วง 500 MB- 750 MB จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5   ด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชแ้พค็เก็จบริการขอมูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ไดท้  าการศึกษาโดย
ใชแ้บบจ าลอง โพรบิต แบบ ล าดบั (order  probit) ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้พค็เก็จบริการขอมูล 
3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพเกษตรกรรม รายไดต่้อ
เดือน เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียต่อวนั เครือข่ายผูใ้ห้บริการ 3G  DTAC การมีพื้นท่ีครอบคลุม
คุณภาพความเร็วของสัญญาณ และการมีบริการหรือแพค็เก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย     
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ABSTRACT 
 

The present study has two objectives: 1) to get an insight into competitiveness and market 
share of 3G mobile phone service providers including TRUEMOVEH, DTAC, and AIS,  and 2) to 
understand the factors determining consumers’ choice for services packages offered by 
TUREMOVEH,  DTAC, and AIS in the area of Pong District, Phayao Province.  The needed 
information was collected through questionnaire from 400 samples of consumers in Pong District, 
Phayao Province.  The analysis was based on the results of descriptive statistics and Ordered Probit 
regression model application. 
 From the study on the general use of 3G data services packages of consumers, it was found 
that AIS in the past four years of operation based on 2011 – 2015 financial statements experienced 
the growth in net profit and got the largest market share as it used relatively less cost for expanding 
its network coverage compared to TRUEMOVEH and DTAC. In terms of transfer of services 
subscribers, AIS received the most transfer from 2G to 3G system.  Furthermore, AIS has focused 
on continued network coverage expansion and thus was not affected by the increase in capital 
investment of TRUE nor by the network coverage expansion of DTAC.  Meanwhile, net profit 
growth rate of DTAC during 2011 – 2015 was on continuing declining trend.  The is likely to be 
due to the recognition of the fee and the decline of revenue share from DTAC’s services provision 
under license system which has definite concessional term, and to the negative effect from TRUE’s 



 

ช 

increased investment.  The fact the DTAC still used conservative investment approach is also likely 
to lead to the loss of its market share to TRUE and AIS.  On the part of TRUEMOVE, its net profit 
during 2011 – 2015 appeared to have an increasing trend as it has mobilized fund for investment 
which will improve its financial status. It has also formed alliance with China Mobile Company 
which can help enhance its competitiveness.  Furthermore, its success in improving its financial 
restructure and in using convergence-based consumers expansion strategy has contributed to an 
improved operational performance and more secured financial structure of the TRUE group. 
 On the general behavior of subscribers of 3G data services packages in Pong District of 
Phayao Proving, the study found that 172 out of 400 samples or 43 % used TRUEMOVEH 
telecommunications network, and 168 or 42 % used DTAC.  The most popular 3G packages were in 
the 1GB – 2GB range which were used by 150 samples under study or 39 % followed by those in 
500 MB – 750 MB range used by 106 users or 27.5 %.  The investigation on factors determining 
consumers’ choice of 3G data services packages based on Ordered Probit regression model revealed 
that the determinants of choice of consumers in Pong District of Phayao Province include level of 
education, farming occupation, monthly income, average total internet use time per day, network of 
DTC 3G services providers, service area coverage, quality regarding speed of signal, and diversity 
of other services or supplementary packages. 
 


