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 การตัดสินใจเปลีย่นเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที ่โดยใช้เลขหมายเดิม 

ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (DECISION FACTOR TOWARDS MOBILE NUMBER PORTABILITY OF 

CONSUMER IN BANGKOK) 

เสาวลกัษณ์  สาระกลู 1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 
--------------------------------------------- 

   บทคัดย่อ 
 การวิจยัในคร้ังน้ีมีจุดมุ ่งหมายเพื่อศึกษาการตัดสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิมของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ

ระหว่าง 20 – 41 ปีข้ึนไป และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัการ

ตัดสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  โดยใช้ เลขหมายเดิมกับข้อมูล

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ซ่ึงการวิจยั

คร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการ อายุระหวา่ง 20 – 41 ปีข้ึน

ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผล

ขอ้มูลนั้น ไดใ้ช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้สถิติการ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Anova t – test  F – test 

และ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ ซ่ึงผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ และรายไดต่้อเดือน 10,001 - 

20,000 บาท  ผลการวเิคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 1  พบวา่ ผูว้จิยัยอมรับ 

สมมติฐานท่ี 1 เฉพาะในส่วนของอายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา และอาชีพ และ

ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในดา้นเพศ และรายได ้

 

----------------------------------------------------  
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 

2 เฉพาะในส่วนของดา้นราคา และดา้นสถานท่ีจดัจาํหน่าย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 

ในด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการขาย ผลการวิเคราะห์และทดสอบ

สมมติฐานท่ี 3 พบว่า ผูว้ิจ ัยยอมรับสมมติฐานท่ี 3 เฉพาะในส่วนของด้านความ

ไวว้างใจในตราสินคา้ และดา้นการบริการหลงัการขาย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ใน

ดา้นภาพลกัษณ์ของสินคา้ อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

คาํสําคญั : โทรศัพท์เคลือ่นที ่ 

Abstract 

 This research aims to study the change in mobile networks. Using the same 

number of users in Bangkok, aged 20-41 years, and to compare the difference 

between the means of the mobile network. Using the same number and demographic 

information, including gender, age, marital status, education, occupation and 

income, which is the purpose of this survey (Survey Research) by using a 

questionnaire. A tool to collect data from a sample of service users aged 20-41 years 

in the Bangkok section 400 analysis. And processing the data. The use of computer-

assisted processing. Were analyzed by frequency, percentage, mean, standard 

deviation Anowa t - test F - test and Multiple Regression Analysis to analyze. The 

results showed that the majority were female, aged between 21-30 years Bachelor 

Degree Single Occupation / Employees. And revenues per month 10,001 to 20,000 

Baht analysis and test hypothesis 1, the authors accept the hypothesis that one 

particular part of the age, marital status, level of education and occupation and reject 

the hypothesis that one of the sex and income effects. Analysis and test showed that 

the two were the only two in the assumption of the price. The location and 

distribution. And reject the null hypothesis that the two products. And promotion. 

Analysis and hypothesis testing, the researchers found that the three assumptions in 

section 3 of the trust in the brand. And after-sales service. And reject the null  
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hypothesis at 3 in the image of the product. Statistically significant at the 0.05 level. 

KEYWORD : MOBILE 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัเป็นยุคของการส่ือสารไร้พรมแดน เทคโนโลยีการส่ือสารมีความ

กา้วลํ้าไปพร้อมๆ กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็ว  ซ่ึงโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ไดก้ลายเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ทั้งเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสารกบั

บุคคลอ่ืน เพื่อรับส่งขอ้มูล หรือเพื่อความบนัเทิง โดยในปัจจุบนัพบว่า จาํนวนเลข

หมายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีสูงถึงประมาณ 75.35 ลา้นเลขหมาย คิดเป็นอตัราส่วนต่อ

ประชากรทั้งหมดของประเทศไทย 67.7 ลา้นคน เป็นร้อยละ 109 % ซ่ึงสะทอ้นถึงจุด

อ่ิมตวัของการขยายตลาดผูใ้ช้บริการรายใหม่ ดงันั้น ผูใ้ห้บริการจึงพยายามออกกล

ยุทธ์ทั้ง การลดค่าโทร การออกโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสม กบัลกัษณะการโทรท่ีแตกต่าง

กนั รวมถึงการพฒันาบริการเสริมต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการของตน 

อยา่งไรก็ตาม มีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ียงัไม่ปรับเปล่ียนไปใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดดี้ท่ีสุด หรือบางส่วนอาจใช้บริการ

ของผูใ้ห้บริการรายใหม่ควบคู่กบัผูใ้ห้บริการรายเดิม เน่ืองจากไม่ตอ้งการเปล่ียนเลข

หมาย จึงไดเ้กิดแนวคิด “บริการคงสิทธิเลขหมาย” (Mobile Number Portability) 

เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถเปล่ียนผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดโ้ดยยงัคงเลข

หมายเดิม  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ความสําคญัของปัจจยัในการตดัสินใจ

เปล่ียนเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จึงตัดสินใจท่ีจะทําการศึกษาเก่ียวกับ “การ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร”  เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์และ

เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษัทผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีนําข้อมูลเหล่าน้ีมา

วิเคราะห์ ทั้ งยงัสามารถนําไปพฒันาระบบเครือข่ายของบริษัทของตนต่อไปใน

อนาคต 
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2. วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของกระบวนการส่วนประสมการตลาด ต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3. ตัวแปรทีศึ่กษา 

1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแ้ก่ แบ่งเป็นดงัน้ี ปัจจยัดา้น

ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อ

เดือน , ปัจจยัด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคาช่องทางการจัดจาํหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด บุคลากร บริการและกระบวนการ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

ภาพลกัษณ์ของสินคา้  ความไวว้างใจในตราสินคา้  บริการหลงัการขาย 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิม 

4.  สมมติฐานในการวจัิย 

            1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ มีความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจเปล่ียน

เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. ปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของสินคา้, ความไวว้างใจในตรา

สินคา้และการบริการหลงัการขาย มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูศึ้กษาการวิจัยได้กําหนดกรอบแนวคิดเพื่อศึกษาการตัดสินใจเปล่ียน

เค รือข่ า ยโทรศัพ ท์ เค ล่ื อนท่ี  โดย ใช้ เล ขหมา ย เ ดิม  ของผู ้ใช้บ ริกา รใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอสิระ (X)                                                                     ตัวแปรตาม (Y) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

      

   ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

6. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1. เพศ  2.อาย ุ

3.สถานภาพสมรส  4.ระดบัการศึกษา 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด 

1.ดา้นราคา 

2.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

3.ดา้นการส่งเสริม 

4.ดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.ภาพลกัษณ์ของสินคา้  

2.ความไวว้างใจในตราสินคา้  

3.บริการหลงัการขาย 

การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลข

หมายเดิม 
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กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีอายุ

ระหว่าง 20 – 41 ปีข้ึนไป โดยผูว้ิจยักาํหนดขนาดตวัอยา่ง โดยใช้สูตรการคาํนวณ

ประชากรกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจาํนวนประชากร (กลัยา วานิชยปั์ญญา. 2545: 

26) โดยกาํหนดความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 

385 คน และสํารองไวป้ระมาณ 4% ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดเ้ท่ากบั 15 คน รวมเป็น 400 

คนซ่ึงทําการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อนาํผลการวจิยัไปใชก้บัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อนาํผลการวจิยัไปใชก้บัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อนาํขอ้มูลจากการวิจยัไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการกาํหนดกลยุทธ์

ทางการตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย ใหมี้ความไดเ้ปรียบและเหนือกวา่คู่แข่งขนั   

8. แนวความคิด ทฤษฎแีละผลงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  
 ในการศึกษาเร่ือง “การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้

เลขหมายเดิม ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัได้ทาํการทบทวน

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี มี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ความรู้เก่ียวกบัการคงสิทธิเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

“การคงสิทธิเลขหมายโทรศพัท์ขา้มพื้นท่ีให้บริการ” (Geographic Number 

Portability)หมายความวา่ การบริการท่ีผูใ้ช้บริการโทรศพัท์ประจาํท่ีสามารถขอให้ผู ้

ให้บริการโอนย้าย เลขหมายโทรศัพท์ประจําท่ีของตนข้ามไปใช้บริการของผู ้

ใหบ้ริการโทรศพัทป์ระจาํ ท่ีรายอ่ืนในอีกพื้นท่ีใหบ้ริการหน่ึงได ้ 
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2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาด 

 ในการศึกษาถึงตลาดผูบ้ริโภคนั้น จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีนกัการตลาดจะตอ้งทาํ

ความเขา้ใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆของผูบ้ริโภคท่ีเป็นส่วนประกอบท่ีสําคญัท่ีสุดของ

ตลาดผูบ้ริโภค ในการท่ีจะเขา้ใจถึงสาเหตุหรือเหตุผลท่ีวา่ทาํไมผูบ้ริโภคถึงตดัสินใจ

ซ้ือหรือไม่ซ้ือผลิตภัณฑ์ตวัใดตัวหน่ึงนั้ น Phillip Kotler   ได้อธิบายถึงการเกิด

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยอาศยั S-R Theory ในรูปของแบบจาํลองพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค (A Model of Consumer Behavior) ดงัแสดงไวใ้นภาพ 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงโมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

( A Model  of  Consumer  Behavior ) 

แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค จะแสดงให้เห็นถึงเหตุจูงใจท่ีทาํให้เกิดการ

ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulis) ท่ีผา่นเขา้มา

ในความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค (Buyer’s Black Box) ท่ีเปรียบเสมือนกล่องดาํท่ี

ผูผ้ลิต  หรือนกัการตลาดไม่สามารถคาดคะเนไดเ้ม่ือผูบ้ริโภครับรู้ต่อส่ิงกระตุน้และ
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เกิดความตอ้งการแล้วจึงจะเกิดการซ้ือหรือการตอบสนอง (Response) ข้ึน โดยมี

รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ส่ิงกระตุน้ภายนอกของผูซ้ื้อ (Stimuli) ส่ิงท่ีกระตุน้ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคอาจเกิดจากแรงกระตุน้ภายในร่างกายของผูบ้ริโภคเอง 

2. ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) กล่องดาํหรือความรู้สึกนึก

คิดของผูซ้ื้อ เป็นส่วนท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะของผูซ้ื้อ (Buyer Characteristic) 

3. การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Responses) การตอบสนองของผูซ้ื้อ 

หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ดงัน้ี การ

เลือกผลิตภณัฑ ์(Product Choice) ท่ีจะมาตอบสนองความตอ้งการ  

แนวคิดเกีย่วกบัการตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค ( Decision Process) แมผู้บ้ริโภคจะมี

ความแตกต่างกนั มีความตอ้งการแตกต่างกนัแต่ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบการตดัสินใจซ้ือ

ท่ีคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงกระบวนการตดัสินใจซ้ือ แบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

1. การตระหนกัถึงปัญหาหรือความตอ้งการ (Problem or Need Recognition) 

จุดเร่ิมตน้ของปัญหาเกิดข้ึนเม่ือบุคคลรู้สึกถึงความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอุดม

คติ (Ideal)  

2. การเสาะแสวงหาขอ้มูล (Search for Information) เม่ือเกิดปัญหา ผูบ้ริโภค

ก็ตอ้งแสวงหาหนทางแกไ้ข โดยหาขอ้มูลเพิ่มเติมเพื่อช่วยในการตดัสินใจ  

3. การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือผูบ้ริโภค ไดข้อ้มูล

จากขั้นตอนท่ี 2 แลว้ ก็จะประเมินทางเลือกและตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสุด โดยการ

เปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัคุณสมบติัของแต่ละสินคา้  

4. การตดัสินใจซ้ือ (Decision Marking) โดยปกติแลว้ผูบ้ริโภคแต่ละคนจะ

ตอ้งการขอ้มูลและระยะเวลาในการตดัสินใจสาํหรับผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดแตกต่างกนั  

5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post purchase Behavior) หลงัจากมีการซ้ือแลว้ 

ผูบ้ริโภคจะไดรั้บประสบการณ์ในการบริโภค ซ่ึงอาจจะไดรั้บความพอใจหรือไม่

พอใจก็ได ้ 
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รูปท่ี 2.2  รูปขั้นตอนในกระบวนการตดัสินใจซ้ือปกติ (Stage of the buying decision 

process)   ท่ีมา : Kotler (2003)  

 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

 คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 14) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาด

ไวว้า่ เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองคก์รใชใ้นการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์

ทางการตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

 เสรี วงษม์ณฑา (2547: 17) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไวว้่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง

การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงบริษัทใช้ร่วมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่

กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการ

ติดต่อส่ือสารขององคก์ารจากความหมายขา้งตน้ 

 ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ี

ประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546: 53-55) 

 1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนอง

ความจาํเป็นหรือความต้องการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วย ส่ิงท่ี

สัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้

 2. ราคา (Price) หมายถึง จาํนวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่าย

เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ (Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2001 : 7) หรือหมายถึง 

คุณค่า ผลิตภณัฑใ์นรูปตวัเองราคา เป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product 

 3.  การจดัจาํหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของ

ช่องทาง ซ่ึงประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการ

จากองคก์ารไปยงัตลาดสถาบนัท่ีนาํผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย 

การรับรู้

ปัญหา 

การคน้หา

ขอ้มูล 
การประเมิน

ทางเลือก 
การ

ตดัสินใจซ้ือ 
พฤติกรรม

หลงัจากซ้ือ 
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 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ 

(Persuade) ใหเ้กิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจาํ (Remind)  

9. การจัดกระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 

หลงัจากรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดท่ีทาํการตอบเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยันาํ

แบบสอบถามทั้งหมดมาดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิทางสถิติ 

2.นําข้อมูลท่ีได้มาจําแนกตามหมวดหมู่และแจงนับความถ่ี (Frequency 

Distribution) 

3.วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามในด้านเพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดต้่อเดือน โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และคิดเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) 

 4.การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบ

สมมติฐานแต่ละขอ้โดยใชส้ถิติ t-test และ One-Way ANOVA (F-test) เพื่อทดสอบ

ความแตกต่างในการวิเคราะห์ความแตกต่าง รวมทั้ง Multiple Regression Analysis 

(MRA) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบถดถอย ใชใ้นการวิเคราะห์กลุ่มตวัอยา่งเชิงกลุ่ม 

เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 

10.  ผลการวจัิย  

 1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาคือเพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 

21 - 30 ปี มีสถานภาพ ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ รับ

ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ และมีรายได ้10,001 - 20,000  ส่วนความคิดเห็นการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์

พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์ มีสัญญาณ 3 G ครอบคลุมพื้นท่ีการใชง้านเป็นอนัดบัแรก  ดา้น

ราคา พบว่า ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง  ด้านสถานท่ีจดั
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จาํหน่าย พบว่า จาํนวนศูนยบ์ริการท่ีให้บริการ ด้านสถานท่ีจดัจาํหน่าย พบว่า การ

ชดเชยค่าบริการ กรณีสายหลุด  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจยั

ประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย อายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา และอาชีพ มีความ

แตกต่างกนักบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01, 0.00, 0.00 และ 0.00 

ตามลาํดบั ขณะปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบด้วย เพศ และรายได ้ไม่มีความ

แตกต่างกนักบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยั

ด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบด้วยราคา และสถานท่ีจัดจําหน่าย  มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิม 

ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 และ 

0.00 ตามลาํดับ และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันกับการตดัสินใจเปล่ียน

เค รือข่ า ยโทรศัพ ท์ เค ล่ื อนท่ี  โดย ใช้ เล ขหมา ย เ ดิม  ของผู ้ใช้บ ริกา รใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร ขณะปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบด้วยผลิตภณัฑ ์

และการส่งเสริมการขาย ไม่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติต่อการตดัสินใจ

เปล่ียนเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผู ้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานตามสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ปัจจยั

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปดว้ย ความไวว้างใจในตราสินคา้และการบริการหลงัการขาย 

มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมาย

เดิม ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.00 

และ 0.00 ตามลาํดบั และมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจเปล่ียน

เค รือข่ า ยโทรศัพ ท์ เค ล่ื อนท่ี  โดย ใช้ เล ขหมา ย เ ดิม  ของผู ้ใช้บ ริกา รใ นเข ต

กรุงเทพมหานคร ขณะปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีประกอบด้วยภาพลักษณ์ของสินคา้ ไม่มี
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ควา ม สั ม พัน ธ์ อย่ า ง มี นัย สํ า คัญท า ง ส ถิ ติต่ อก า รตัด สิ นใ จ เป ล่ี ย นเค รือข่ า ย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

11. การอภิปรายผล 

 สมมติฐานที ่1: ปัจจยัประชากรศาสตร์ ท่ีประกอบดว้ย เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, 

ระดบัการศึกษา, อาชีพ และรายไดมี้ความแตกต่างกนักบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย 

โดยใชเ้ลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 1 เฉพาะในส่วนของอาย,ุ สถานภาพ, ระดบั

การศึกษา และอาชีพ และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ในดา้นเพศ และรายได ้

 สมมติฐานที่  2: ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด ท่ีประกอบไปด้วย

ผลิตภณัฑ,์ ราคา, สถานท่ีจดัจาํหน่าย และการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้น ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 2 เฉพาะในส่วนของด้านราคา และด้าน

สถานท่ีจดัจาํหน่าย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริม

การขาย 

สมมติฐานที่ 3: ปัจจยัด้านอ่ืนๆ ท่ีประกอบไปด้วยภาพลักษณ์ของสินค้า, 

ความไวว้างใจในตราสินค้าและการบริการหลังการขาย มีความสัมพนัธ์กับการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม ของผูใ้ชบ้ริการใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

ดงันั้น ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 3 เฉพาะในส่วนของดา้นความไวว้างใจใน

ตราสินค้า และด้านการบริการหลังการขาย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี  3 ในด้าน

ภาพลกัษณ์ของสินคา้ 

12. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย  

 1. ผูผ้ลิตเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ควรให้ความสําคญัต่อปัจจยัด้านความ

หลากหลายของรูปแบบและการใช้งาน รวมทั้งความทนัสมยัตามความตอ้งการใน
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ตลาดท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัมาก 

 2. เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิมควรมีการส่งเสริม

การตลาดดว้ยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารให้สามารถ

เขา้ถึงผูบ้ริโภคและทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ใจควบคู่กบัการดึงดูดกลุ่มลูกคา้ดว้ยโปรแกรม

โปรโมชัน่และลดราคา ซ่ึงถือว่าเป็นปัจจยัทางดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาดท่ี

กลุ่มผูบ้ริโภคให้ความสําคญั ทั้ งน้ีควรให้ความสําคญัในด้านบริการหลังการขาย

สาํหรับการสร้างโดดเด่นและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัดว้ยเช่นกนั 

13. ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาดกบัการ

ตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิมของประชาชนใน

พื้นท่ีอ่ืนหรือต่างจงัหวดั เพื่อผลงานวจิยัครอบคลุมตลาดไดก้วา้งขวางมากข้ึน 

 2. ควรทาํการศึกษาใหม่เป็นระยะๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความทนัสมยัตรงกบั

ความตอ้งการท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วตลอดเวลา 

 3. ควรศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัอ่ืนๆ โดยเฉพาะปัจจยัดา้นจิตวิทยา

และดา้นสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้

เลขหมายเดิม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมีประโยชน์แทจ้ริงสาํหรับนาํไปประยกุตใ์หพ้ฒันา 

ผลิตภณัฑแ์ละบริการใหมี้คุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
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