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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) ผลสัมฤทธ์ิของการให้บริการการหลอมรวมส่ือ

ของบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยใชว้ธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลเอกสาร (Documentary 
research) และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) กบัผูใ้ห้บริการไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร,
พนกังานในส านกังาน,พนกังานหนา้ร้าน จ านวน 10 คน (2) ผลกระทบทางสังคมในมุมมองของ
ผูใ้ชบ้ริการการหลอมรวมส่ือตลอดจนภาพลกัษณ์ของการหลอมรวมส่ือในมุมมองของผูใ้ช้บริการ
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะท าการศึกษาผูใ้ช้บริการการหลอมรวมส่ือของบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
(มหาชน) โดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูล จากการ
ใช้แบบสัมภาษณ์โดยอิงโครงสร้างปานกลาง (Semi-structural interviews/modderate scheduled 
interview) แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ไดแ้ก่ กลุ่มนกัเรียน - นกัศึกษา อายุ 18 – 25 ปี จ  านวน 10 คน และกลุ่ม
วยัท างาน อาย ุ26 – 40 ปี จ  านวน 10 คนรวมทั้งหมด 20 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มใชบ้ริการใน
เครือของทรู 2 อยา่งข้ึนไป  โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง   

 
ผลการวจัิยพบว่า                                                                                                                                                                              

1. ผลสัมฤทธ์ิของการให้บริการการหลอมรวมส่ือของบริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน)  

บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) มีวสิัยทศัน์ (Vision) คือเป็นผูใ้ห้บริการดา้นการ
ส่ือสารท่ีครบวงจรและมุ่งตอบสนองต่อผูใ้ช้บริการเป็นหลกั มีเป้าหมาย (Goal) คือการเป็นผูน้ า 
Convergence lifestyle enabling ดว้ยบริการทั้งหมดของกลุ่มท่ีมีครบวงจร คือ บริการโทรศพัท์
พื้นฐาน, บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี,บริการโทรทศัน์ระบบบอกรับเป็นสมาชิก,บริการเกมออนไลน์, 
บริการบตัรเงินอิเล็คทรอนิกส์และตวัแทนรับช าระค่าสินคา้และบริการต่างๆรวมถึงมีบริการร้าน
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กาแฟ สินค้า เหล่าน้ีล้วนเป็นอีกช่องทางท่ีจะเข้ามาตอบสนองชีวิตของผู ้ใช้บริการได้ทุก
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีผูบ้ริหารคือนายศุภชยั  เจียรวรนนท์  ไดว้างแนวทางยุทธศาสตร์ในเร่ืองของ
การหลอมรวมส่ือไวเ้ป็นอย่างดี  ขณะน้ีบริษัททรูติด 1 ใน 5 ของโลกเพราะเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ท่ีชดัเจนของบริษทัทรูท่ีตอ้งการให้ผูใ้ช้บริการมีความทนัสมยั และตอบสนองความ
ตอ้งการท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจ  บริษทัเป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มีจุดเด่นกว่า
คู่แข่งคือการหลอมรวมส่ือ อีกทั้งทางบริษทัไดแ้สวงหาเทคโนโลยีและการให้บริการท่ีล ้าหนา้มาอยู่
เสมอเพื่อให้ผูใ้ช้บริการเกิดความพึงพอใจ และเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของผูใ้ช้บริการท่ีเปล่ียนไป
อยา่งรวดเร็ว  

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูใ้ช้บริการ  พบว่ากลุ่มผูใ้ช้บริการกลุ่มนกัเรียน-นกัศึกษา และ
กลุ่มวยัท างานมีการสอดรับตามกลยุทธ์ของบริษทัในดา้นการตลาด  จากการท่ีบริษทัมีการส ารวจ
ความคิดเห็นผูใ้ชบ้ริการในทุกปี  ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษทัมียอดผูใ้ชบ้ริการเพิ่มมากข้ึน 
แต่อยา่งไรก็ตามยงัมีผูใ้ชบ้ริการบางส่วนไม่พึงพอใจในการใหบ้ริการการหลอมรวมส่ือ เพราะความ
เบ็ดเสร็จ เหมือนตอ้งยอมใชก้ารหลอมรวมท่ีทางบริษทัจดัไวแ้บบเบ็ดเสร็จนั้น การเลือกใช้บริการ
สินคา้หน่ึงแมไ้ม่พอใจสินคา้ท่ีรวมมาก็ตอ้งยอมจ านนหรือเลือกใช ้ท าใหไ้ม่ส่งผลกระทบทางลบใน
การเพิ่มยอดผูใ้ชบ้ริการ ในดา้นเทคโนโลยีของสินคา้บริษทัท าการพฒันาและเพิ่มเทคโนโลยีให้มี
ประสิทธิภาพ - ประสิทธิผลเท่าเทียมกบันานาประเทศ  ส่งผลให้ผูใ้ชบ้ริการมีความพึงพอใจในดา้น
ราคาความทนัสมยั เม่ือประมวลบทสรุปทั้ง 3 ดา้น ดา้นการตลาด ดา้นเทคโนโลยี และดา้นความพึง
พอใจของผูใ้ช้บริการท่ีเป็นบวกจึงท าให้ผลประกอบการของบริษทัมียอดผูใ้ช้บริการเพิ่มมากข้ึน 
ทั้งหมดน้ีจึงเป็นสาเหตุท่ีท าใหบ้ริษทัทรูสัมฤทธ์ิผลในดา้นการหลอมรวมส่ือ 

   
2.ผลกระทบทางสังคมในมุมมองของผู้ใช้บริการการหลอมรวมส่ือตลอดจนภาพลกัษณ์ของการ
หลอมรวมส่ือในมุมมองของผู้ใช้บริการ 

  2.1 ศึกษาผลกระทบทางสังคมในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการการหลอมรวมส่ือ 

 จากการสัมภาษณ์ก ลุ่มนัก เ รียนและนัก ศึกษา ใช้บ ริก ารการหลอมรวม ส่ือ 
(Convergence) เพราะความสะดวกสบาย กลุ่มนกัศึกษาใชบ้ริการการหลอมรวมส่ือ (Convergence) 
เพราะตอ้งการเอ้ือประโยชน์ในดา้นการเรียน การศึกษา คน้ควา้ หาขอ้มูล ซ่ึงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มวยัเรียน 
สนใจการเรียน-รู้ ชอบลอง 

จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมของการหลอมรวมส่ือในกลุ่ม
นกัเรียน – นกัศึกษา เป็นอยา่งมากในดา้นการส่ือสาร ซ่ึงท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆ ท าไดร้วดเร็ว
ครอบคลุม ทั้งยงัสะดวกสบายในการจดัการต่างๆ 
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จากการสัมภาษณ์กลุ่มวยัท างาน พบวา่กลุ่มน้ีตดัสินใจใชบ้ริการเพราะความหลากหลาย
ของสินค้าและบริการ  การด าเนินชีวิตสะดวกสบายรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ในเร่ืองของการช าระ
ค่าบริการต่างๆ การท าธุรกรรมทางธนาคาร การสั่งซ้ือสินคา้ต่างๆ ซ้ือตัว๋เคร่ืองบิน และบางคนยงั
สามารถท างานท่ีบา้นไดอี้กดว้ย แต่กลุ่มวยัท างานท่ีประกอบอาชีพพนกัเอกชนท่ีเป็นส่วนนอ้ยบาง
คนกล่าววา่ความสะดวกสบายในคร้ังท าใหข้าดวนิยั บริหารเวลาไม่เป็น การติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั
ท าใหก้ารพบปะกนันอ้ยลงจนบางคร้ังขาดมารยาททางสังคม 

จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมของการหลอมรวมส่ือในกลุ่มวยั
ท างาน ซ่ึงเกิดจากการใชบ้ริการท่ีครอบคลุมทุกสินคา้และบริการของบริษทัทรู แต่ยงัคงเนน้ไปใน
ดา้นการส่ือสาร เน่ืองจากหนา้ท่ีการงานท่ีตอ้งติดต่อส่ือสารกนัเป็นหลกั ดงัจะเห็นไดจ้ากการท างาน
จากท่ีบา้นได ้การติดต่อท าธุรกรรมต่างๆ ไดจ้ากทุกท่ีอีกดว้ย  
 

2.2 ศึกษาภาพลกัษณ์ของการหลอมรวมส่ือในมุมมองของผูใ้ชบ้ริการ 
จากการสัมภาษณ์กลุ่มนกัเรียน – นกัศึกษา พบว่ากลุ่มน้ีใช้บริการการหลอมรวมส่ือ 

(Convergence) แล้วเกิดความรู้สึกท่ีเป็นบวกในด้านความสะดวกสบายส่งผลให้ภาพลักษณ์การ
หลอมรวมส่ือเป็นบวกแมจ้ะมีบางส่วนท่ีเป็นส่วนนอ้ยรู้สึกวา่การหลอมรวมส่ือเหมือนถูกบงัคบัใช ้

การสัมภาษณ์กลุ่มวยัท างาน  พบว่ากลุ่มน้ีใช้บริการการหลอมรวมส่ือ (Convergence) 
แลว้เกิดความรู้สึกท่ีเป็นบวกในดา้นความสะดวก ท าให้ประหยดัเวลาในแง่ของการสั่งซ้ือสินคา้ ตัว๋
เคร่ืองบิน และท าธุรกรรมทางธนาคาร มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถท างานท่ีบา้นได้ แต่ก็มี
ผูใ้ช้บริการจ านวนหน่ึงเกิดความรู้สึกท่ีอยากให้ทรูมูฟปรับปรุงในดา้นคุณภาพของสัญญาณ ใน
ภาพรวมกลุ่มวยัท างานรู้สึกดีในดา้นความสะดวกสบาย ความหลากหลายของสินคา้และบริการ  
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ABSTRACT 
This research aims to study on (1) the achievement of media convergence service of True 

Corporation Public Company Limited by means of documentary research and in-depth interview 
conducted with 10 interviewees from service providers such as management team, officer, and in 
-store staff. This study also explores (2) the social effect and the image of media convergence 
through the users’ view. The qualitative research is applied as the data collection method where 
semi-structural interview takes place with 2 focus groups; 10 college students of age between 18-
25 years old, and 10 working age people of age between 26-40 years old. All of them are selected 
by purposive sampling method and have been provided at least 2 services by True.  

 
The research reveals 
(1) The achievement of True Corporation Public Company Limited in providing media 

convergence service 
True set their vision to be the telecommunication provider whose service covers the 

entire telecommunication business and to be responsive to their users. Their goal is to be the 
leader in convergence lifestyle enabling. We can see that all of their services have entirely played 
a key role in customers’ lifestyle in every target groups; for example: fixed-line telephone, mobile 
phone, Cable television subscription, Online games, Top-up cash card, paying agent service, and 
including coffee shop. Thanks to True’s Managing Director, Mr.Supachai Jiaraworanun, he plans 
very precisely the convergence strategy. At present, True is world’s Top 5 as a result of the 
explicit strategy which principally aims to their customers to be modern and react instantly to 
their various demands. The company is leading in advance technology and the convergence 
service provides them a better competitive advantage over their competitors. Moreover, True 
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always fulfills their customers with new technology and service in order to increase customer 
satisfaction and react to people’s lifestyle which is now changing day by day. 

 
From the group interview, the result shows that both college students and working age 

group accept True’s marketing strategy in the evidence of customer satisfaction survey which 
True conducts every year allowing them to gain the increased users. However, some customers 
are not quite satisfied with convergence service because they will end up with using an extra 
service beyond their need from the all-inclusive product and service offered by True. 
Consequently, there is no negative effect to number of users. For technological issue, because 
True develops its technology to be as effective and efficient as other countries, users are satisfied 
in terms of advance technology. By considering True’s marketing, customer satisfaction, and 
technology, these three issues result in positive feedback reflecting an increase of users which can 
be say that True gain an achievement in providing media convergence service. 

 
(2) The social effect and the image of media convergence through users’ view. 

2.1 Study on the social effect of media convergence through users’ view 
Regarding to the interview with college students, they choose the media convergence service 
because of its convenience to support their studies when they need to search the information 
related to lessons. The behavior of this group is eager to learn and examine new things. So, this 
presents the social effect from media convergence through college students’ view especially in 
communication matter that they can access into the information more easily and manage them 
more convenient. 

Another interview is conducted with working age people, they select the media 
convergence because of the variety of product and service that let them live more comfortably by 
paying the bill more easily, doing banking transaction, ordering goods, booking airline ticket, and 
moreover they can even work at their home. But a small number of employees working in private 
sector think that this convenience causes an indiscipline, low quality of time management, and 
lack of social manner with good quality resulted by the communication that requires no face-to-
face interaction. Therefore, the media convergence through working age people’s view reveals the 
social effect from the entire product and service of True. Still, the important product and service 
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focuses at communication because the working process of working age people is principally 
dominated by communication; for example, they work at home or access all transaction at any 
places.  

 
2.2 Study on the image of media convergence through users’ view 
The interview with college students shows that they use the media convergence service 

with the positive feedback in terms of convenience although some of them feel uncomfortable 
with the all-inclusive system of product and service. For the working age people, this media 
convergence service receives the positive feedback from them in exchange of the convenience 
because they can spend less time ordering goods, booking airline ticket, doing banking 
transaction, and some people can work at their home as well. Besides, some customers would like 
True to improve the signal strength. To conclude, this group of interviewees has a positive view 
on convenience, and variety of product and service. 
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