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ความสัมพนัธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาณ, ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ, 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีส่่งผลต่อการเปลีย่นเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที่ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

RELATIONSHIP BETWEEN SIGNAL QUALITY FACTOR, SERVICE 
QUALITY FACTOR, MARKETING MIX FACTOR THAT EFFECT OF 

CHANGE THE CELLULAR NETWORK OF BANGKOK METROPOLITAN 
  กิตติ คลา้ยมาก 1    ดร.ไกรชิต สุตะเมือง 2 

---------------------------------------------------------- 
บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร, เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหว่าง ปัจจยัด้านคุณภาพของสัญญาณ ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ปัจจยัด้านส่วน
ประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรท่ีใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ เก็บขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี การหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานระหว่างตวั
แปรตน้กบัตวัแปรตาม โดยใชค้่า t-test (Independent Sample t-test) ค่า F-test (One-Way 
ANOVA) ค่า MRA (Multiple Regression Analysis) 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เป็นเพศ หญิง มีอายุ 21-30 ส่วนใหญ่ มี
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน มี
รายไดเ้ฉล่ีย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบัดา้นคุณภาพของ
สัญญาน มากท่ีสุดคือ สามารถสนทนาไดต่้อเน่ืองโดยไม่ถูกตดัสัญญาณเสียงก่อนจบการ
สนทนา ด้านคุณภาพการบริการ ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกสบายในการ
ใหบ้ริการ ส่วนดา้นประสมทางการตลาดท่ีประกอบไปดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ให้ความค าสัญ
มากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของเครือข่าย ดา้นราคา ให้ความค าสัญมากท่ีสุดคือ มีราคาให้
เลือกเหมาะสมกบัการใชบ้ริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 
การช าระค่าบริการผา่นช่องทางอ่ืนๆ ดา้นการส่งเสริมการขาย ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ 
มีบริการเสริมใหเ้ลือกตามลกัษณะการใชง้าน 

ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไป
ดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั  มีเพียงแค่
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัเท่านั้น ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ส่วน
ด้านคุณภาพของสัญญาณ คุณภาพการบริการ ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ งหมดมี
ความสัมพัน ธ์ ต่อการเป ล่ียนเครือข่ ายโทรศัพท์ เค ล่ือนท่ีของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05           
ค าสาคัญ : การตดัสินใจ, เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 

ABSTRACT 
This study aimed to compare personal factors , including gender, age, marital 

status , education, occupation and income, the average monthly change affecting the 
cellular network of the population of Bangkok , to study the relationship between. 
Factors of signal quality Service quality factors Factor of the marketing mix That affect 
population change mobile phone network in Bangkok. 

The samples used in this study include the population using mobile phones in an 
area of 400 research survey . By questionnaire storage Instruments used in the 
experiment. Frequency The percentage mean (Mean) , standard deviation (Standard 
Deviation) and test hypotheses between variables from the variable by using the t-test 
(Independent Sample t-test) the F-test (One-Way ANOVA). the MRA (Multiple 
Regression Analysis). 
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The study found that the majority were female, aged 21-30 , most with a single 
degree . Career as a private company Average income 10,001 - 20,000 baht per month 
were to focus on the quality of the signal is able to talk continuously without the sound 
was cut before the end of the conversation. The quality of service The most important 
The convenience of the service. Part of the marketing mix consists . products To signal 
the most. The reliability of the network signal , the price to the most. Prices to suit the 
service . The distribution channels To signal the most. To pay via other channels . The 
promotion To signal the most. Provide additional services to choose from based 
applications. 

Results of this study found that demographic factors with gender, age , marital 
status , education, occupation and income are different . There are just different levels of 
education only. Affecting change mobile network . The quality of the signal Service 
Quality Marketing Mix All are related to the change in the cellular network of the 
population in Bangkok. Statistically significant at the 0.05 level . 
KEYWORDS : DECISION, THE CELLULAR NETWORK. 
 
 
บทน า 

การพฒันาเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนัมีความก้าวล ้ าไป พร้อมๆกับการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว จนท าให้โลกเกิดยุคท่ีเรียกว่า การส่ือสารแบบไร้
พรมแดน โทรศัพท์เคล่ือนท่ีจึงได้กลายมาเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีมีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต ทั้งเพื่อใชใ้นการติดต่อส่ือสาร รับส่งขอ้มูลกบับุคคลอ่ืน หรือใชเ้พื่อสร้างความ
บนัเทิง โดยปัจจุบนัพบวา่ จ  านวนเลขหมายของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยสูงถึง
ประมาณ 87.45 ล้านหมายเลข คิดเป็นอตัราส่วนต่อประชากรทั้งหมดของประเทศไทย  

65.65 ลา้นคน เป็นร้อยละ 133 % ซ่ึงสะทอ้นถึงจุดอ่ิมตวัของการเพิ่มจ านวนของผูใ้ชบ้ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้เก่าไวใ้ห้ไดม้ากท่ีสุด ผูใ้ห้บริการจึงพยายาม
ออกกลยทุธ์ทั้ง การลดค่าโทร การออกโปรโมชัน่ท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะการโทรท่ีแตกต่าง
กนั รวมถึงการพฒันาบริการเสริมต่างๆ เพื่อจูงใจให้ผูบ้ริโภคเขา้มาเลือกใชบ้ริการของตน 

อยา่งไรก็ตาม ยงัมีผูบ้ริโภคบางส่วนท่ียงัคงไม่ปรับเปล่ียนไปใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
เครือข่ายอ่ืน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดดี้ท่ีสุด หรือบางส่วนอาจใช้
บริการของผูใ้หบ้ริการรายใหม่ควบคู่กบัผูใ้หบ้ริการรายเดิม เน่ืองจากไม่ตอ้งการเปล่ียนเลข
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หมาย จึงไดเ้กิดแนวคิด “บริการคงสิทธิเลขหมาย” Mobile Number Portability (MNP) เพื่อให้
ผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีโดยยงัคงสามารถใช้เลข
หมายเดิมได ้โดยภาพรวมแลว้ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์โดยตรง จากบริการคงสิทธิ
เลขหมายเน่ืองจากบริการดงักล่าว ช่วยใหผู้บ้ริโภคมีเสรีภาพเต็มท่ีในการยกเลิกและเปล่ียน
ผูใ้ห้บริการได้ โดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเลขหมายเดิม นอกจากจะเป็นการคุม้ครองสิทธิเลข
หมายในการเลือกใชบ้ริการของผูบ้ริโภคแลว้ ยงัเป็นการเพิ่มแรงกดดนัให้ผูใ้ห้บริการตอ้ง
เลือกเครือข่ายท่ีมีคุณภาพและราคาท่ีสามารถตอบสนองการตดัสินใจของผูบ้ริโภคให้
ไดม้ากท่ีสุด เพื่อรักษาฐานลูกคา้เดิม และเพิ่มฐานลูกคา้ใหม่  

ธุรกิจเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงทิศทางการแข่งขนั โดยมี
เป้าหมายของการคงสิทธิเลขหมาย เพื่อประโยชนต่์อผูใ้ชบ้ริการในการเลือกรับบริการ โดย
หลกัเกณฑด์งักล่าวจะส่งผลใหผู้ป้ระกอบการมีการแข่งขนัเพิ่มมากข้ึน มีการพฒันาคุณภาพ
บริการเพื่อรักษากลุ่มลูกคา้ เป็นการส่งเสริมการแข่งขนัของผูใ้ห้บริการ ส่งเสริมการเขา้มา
ของผูใ้หบ้ริการรายใหม่ท่ีสามารถเขา้ถึงหมายเลขโทรคมนาคมอยา่งเท่าเทียม และการเป็น
ส่งเสริมการใชเ้ลขหมาย โทรคมนาคมอยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากผลของการประมูลคล่ืนความถ่ี 3G ท่ียา่น 2100 MHz เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2555 

ทุกบริษทัไดรั้บคล่ืนท่ีมีความกวา้ง 15 MHz เท่ากนัหมด โดยบริษทั AWN (Advanced Wireless 

Network) ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ AIS บริษทั Real Future ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ ทรู และ
บริษทั ดีแทค เน็ท-เวอร์ค จ ากดั บริษทัในเครือดีแทค ต่างประกาศวา่จะปฏิบติัตามเง่ือนไข
การประมูล โดยการติดตั้งโครงข่าย 3G ท่ีสามารถรองรับประชากร 50% หรือประมาณ 34 

ลา้นคนภายในปี 2557 และ 80% หรือประมาณ 52 ลา้นคน ภายในปี 2559 โดยใชเ้ทคโนโลย ี
HSPA+ ความเร็วสูงสุดดาวโหลดสูงสุดท่ี 42 Mbps จากขอ้ก าหนดน้ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการหวงัวา่
การส่ือสารจะมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ความจริงแลว้หากผูใ้ช้บริการมีการใช้งาน Data 

เป็นจ านวนมาก ความเร็วท่ีจะไดรั้บในช่วงเวลาเดียวกนัจะถูกแบ่งไป นัน่เป็นเหตุผลหน่ึงท่ี
ท าใหผู้ใ้ชส่้วนหน่ึงประหลาดใจวา่ใชบ้ริการ 3G แลว้ท าไมประสิทธิภาพกลบัไม่แตกต่าง  

จากเหตุผลดงักล่าวท าใหมี้ความสนใจท่ีจะศึกษา ความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัดา้น
คุณภาพของสัญญาณ, ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ, ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร เพื่อน า
ผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่บริษทัผู ้
ให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวิเคราะห์ ทั้งยงัสามารถน าไปพฒันาระบบ
เครือข่ายของบริษทัของตนต่อไปในอนาคต 
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วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพของสัญญานท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 4. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา  อาชีพ
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ส่งผลต่อการเปล่ียนค่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีของประชากรใน
กรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาณมีความสัมพนัธ์กับการการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กับการการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 4. ปัจจยัด้านส่วนประสมการตลาด มีความสัมพนัธ์กับการการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีจะมุ่งศึกษาประชากรท่ีใช้โทรศัพท ์
เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล, ปัจจยัดา้นคุณภาพของ
สัญญาณ, ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
 3. ขอบเขตดา้นเวลา ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
ในช่วงเดือนกนัยายน ถึง เดือนธนัวาคม 2556 
กรอบแนวความคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิด
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามในการวจิยัดงัน้ี 
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                ตัวแปรอสิระ                     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ  
- อาย ุ 
- สถานภาพสมรส  
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ  
- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาณ 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
- ดา้นผลิตภณัฑ์ 
- ดา้นราคา 
- ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
- ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
 

 

การเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ผลการวิจัยน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนค่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 2. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัดา้นคุณภาพของสัญญาณท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 3. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านคุณภาพการบริการท่ีส่งผลต่อการ
เปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 4. ผลการวิจยัน้ี ท าให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 
 5. เพื่อน าผลการวิจยัไปใช้กบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร  
 6. เพื่อน าขอ้มูลจากการวิจยัไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางการก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดใหต้รงกบักลุ่มเป้าหมาย ใหมี้ความไดเ้ปรียบและเหนือกวา่คู่แข่งขนั 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. “การคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี” หมายความว่า การบริการท่ี

ผู ้ใ ช้บ ริก ารโทรศัพท์ เ ค ล่ื อน ท่ีสามารถขอให้ผู ้ให้บ ริก ารโอนย้า ย  เลขหมาย

โทรศัพท์เคล่ือนท่ีของตนไปใช้บริการของผู ้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายอ่ืนได ้

(ประกาศ กทช.) 

  2. “ผูใ้ห้บริการ” หมายความว่า ผูใ้ห้บริการโทรคมนาคมท่ีไดรั้บอนุญาตจาก

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมถึงผูไ้ดรั้บอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา

จากบริษทั กสทโทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) และ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) หรือ

หน่วยงานของผูไ้ดรั้บอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาท่ีไดรั้บสิทธิหนา้ท่ีรวมถึงผูใ้ห้บริการ

โทรศพัทป์ระจ าท่ีดว้ย  

 3. “ผูใ้ห้บริการรายใหม่” (Recipient Provider) หมายความว่า ผูใ้ห้บริการท่ี

ผูใ้ชบ้ริการขอโอนยา้ยเขา้มาใชบ้ริการ  

 4. “ผูใ้ห้บริการรายเดิม” (Donor Provider) หมายความวา่ ผูใ้ห้บริการท่ีผูใ้ชบ้ริการ

ขอโอนยา้ยออกเพื่อไปใชบ้ริการของผูใ้หบ้ริการรายใหม่  
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 5. “ผูใ้ห้บริการตน้ทาง” (Originating Network Provider) หมายความว่า ผู้

ใหบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการโทรออกซ่ึงอาจเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือประจ าท่ีก็ได ้ 

 6. “ผูใ้ห้บริการปลายทาง” (Terminating Network Provider) หมายความวา่ ผู้

ใหบ้ริการท่ีผูใ้ชบ้ริการรับสายซ่ึงอาจเป็นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีหรือประจ าท่ีก็ได ้ 

 7. “ผูใ้ห้บริการท่ีถือครองเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี” (Number Range Holder) 

หมายความวา่ผูใ้หบ้ริการท่ีไดรั้บการจดัสรรเลขหมายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีจากคณะกรรมการ  

 8. “ผูใ้ชบ้ริการ” หมายความวา่ ผูใ้ชบ้ริการของผูใ้ห้บริการทั้งลกัษณะท่ีเรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการเป็นการล่วงหน้า และลกัษณะท่ีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าบริการภายหลงัไดใ้ชบ้ริการ  

การทบทวนวรรณกรรม 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และมีการทบทวน

วรรณกรรม โดยอาศัยแนวคิดหลายส่วนมาเป็นกรอบและแนวทางในการศึกษา โดย
น าเสนอเป็นประเด็นตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพของสัญญาณ 

เม่ือวนัพุธท่ี 27 มีนาคม 2556 ส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
วทิยโุทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค  (สคบ.) จดัการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พร้อมตรวจสอบปัญหาระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเติมเงิน 
(พรีเพด) เร่ืองวนัหมดอาย ุการลงทะเบียนซิม และอตัราค่าบริการเฉล่ีย 99 สตางค ์

พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธาน
กรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า การตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี กสทช. 
ร่วมกบั สคบ. ออกตรวจคุณภาพสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยในส่วนของ กสทช. จะ
ตรวจสอบเก่ียวกบัคุณภาพของสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ี และตรวจสอบเก่ียวกบัปัญหา
ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบบเติมเงิน วา่เป็นไปตามมาตรฐานท่ี กสทช. ก าหนดไวห้รือไม่ 
และในส่วนสคบ.จะเป็นการตรวจสอบวา่ผลการตรวจสอบเป็นไปตามท่ีทางผูป้ระกอบการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไดโ้ฆษณาไวห้รือไม่ ซ่ึงในส่วนของส านกังาน กสทช. หากตรวจสอบ



540 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 2 (เมษายน – มิถุนายน 2557) 

พบว่าคุณภาพสัญญาณมีปัญหา ทางส านักงาน กสทช. จะมีการแจ้งให้ผูป้ระกอบการ
รับทราบและรีบแกไ้ขปัญหาต่อไป 

ส าหรับเส้นทางท่ีจะออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนั้น จะ
เร่ิมตน้จากส านกังาน กสทช. และส้ินสุดท่ีห้างสรรพสินคา้เมกะบางนา โดยจะเป็นการ
ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ได้แก่ 
บมจ.เอไอเอส, บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส แอนด์ คอมมูนิเคชัน่, บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่, บมจ.ที
โอที และบมจ.กสท โทรคมนาคม ซ่ึงส านกังาน กสทช. ไดใ้ห้ผูเ้ขา้ร่วมสังเกตการณ์เป็นผู ้
ก  าหนดว่าจะไปเส้นทางใด ซ่ึงในการตรวจสอบนั้นจะเป็นการตรวจสอบในเร่ืองเก่ียวกบั
อตัราการโทรส าเร็จ อตัราการโทรไม่ส าเร็จ อตัราสายหลุด ของการใหบ้ริการทางเสียง และ
การตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูล และเม่ือถึง ท่ีหมายแล้วจะเป็นการ
ตรวจสอบปัญหาระบบพรีเพด โดยจะเป็นการตรวจสอบผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 3 
ราย ไดแ้ก่ บมจ.เอไอเอส, บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส แอนด์ คอมมูนิเคชัน่ และ บมจ.ทรู คอร์
ปอเรชัน่ทั้งกรณีการก าหนดวนัหมดอายุบตัรเติมเงิน กรณีการลงทะเบียนผูใ้ช้บริการ และ
กรณีอตัราค่าใชบ้ริการเฉล่ีย 99 สตางค ์

ทั้งน้ีผลการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจาก
เส้นทางส านกังาน กสทช. โดยใชเ้ส้นทางออกจากส านกังาน กสทช. ไปทางอนุสาวรียช์ยั 
ตรงไปทางถนน พญาไท เล้ียวเขา้ถนนเพชรบุรีวิ่งไปตามถนนเพชรบุรี เล้ียวขวาเขา้สู่ ถนน
ศรีนครินทร์ เล้ียวซ้ายสู่ถนนบางนา ตราด จากนั้นเล้ียวเขา้สู่เมกาบางนา และส้ินสุดท่ี
หา้งสรรพสินคา้เมกะบางนา พบวา่ 

ผลการทดสอบ Voice Call  
บมจ.เอไอเอส มีเปอร์เซ็นตก์ารโทรส าเร็จ 99.107 เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีสาย

หลุด ไม่มี เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้0.893  
บมจ.โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ มีเปอร์เซ็นตก์ารโทรส าเร็จ 97.222 เปอร์เซ็นต์

ของจ านวนคร้ังท่ีสายหลุด ไม่มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้2.778 
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ มีเปอร์เซ็นต์การโทรส าเร็จ 97.794 เปอร์เซ็นตข์องจ านวน

คร้ังท่ีสายหลุด ไม่มี เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้2.206 
บมจ.ทีโอที 3G มีเปอร์เซ็นต์การโทรส าเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ีสาย

หลุด ไม่มี เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้ไม่มี 
บมจ.กสท โทรคมนาคม มีเปอร์เซ็นต์การโทรส าเร็จ 94.891 เปอร์เซ็นต์ของ

จ านวนคร้ังท่ีสายหลุด ไม่มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีไม่สามารถโทรออกได ้5.109 
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ผลการทดสอบ3G Data Service 
บมจ.เอไอเอส มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีสามารถใชง้าน data service เท่ากบั 

100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใช้งาน 21.827 เปอร์เซ็นต์ท่ี
ความเร็วการใช้งาน data service สูงกวา่ 384 kbps เท่ากบั 197 ความเร็วเฉล่ียของ data 
service (kbps)  เท่ากบั 554.373 

บมจ.โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีสามารถใชง้าน 
data service เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใชง้าน 0.442 
เปอร์เซ็นตท่ี์ความเร็วการใชง้าน data service สูงกวา่ 384 kbps เท่ากบั 226 ความเร็วเฉล่ีย
ของ data service (kbps)  เท่ากบั 1578.92 

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ มีเปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ีสามารถใชง้าน data service 
เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใช้งาน 0 เปอร์เซ็นต์ท่ี
ความเร็วการใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากบั 226 ความเร็วเฉล่ียของ data 
service (kbps)  เท่ากบั 1147.411 

บมจ.ทีโอที 3G มีเปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ีสามารถใชง้าน data service เท่ากบั 
100 เปอร์เซ็นตข์องจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใชง้าน 0.897 เปอร์เซ็นตท่ี์ความเร็ว
การใช้งาน data service สูงกว่า 384 kbps เท่ากบั 223 ความเร็วเฉล่ียของ data service 
(kbps)  เท่ากบั 2878.416 

บมจ.กสท โทรคมนาคม มีเปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ีสามารถใช้งาน data 
service เท่ากบั 100 เปอร์เซ็นต์ของจ านวนคร้ังท่ี data service หลุดขณะใช้งาน 0.881 
เปอร์เซ็นตท่ี์ความเร็วการใชง้าน data service สูงกวา่ 384 kbps เท่ากบั 227 ความเร็วเฉล่ีย
ของ data service (kbps)  เท่ากบั 811.271 

ดา้นนายจิรชยั มูลทองโร่ย เลขาธิการส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
(สคบ.) เปิดเผยวา่ สคบ. ไดรั้บเร่ืองร้องเรียนจากผูบ้ริโภคกรณีปัญหาเก่ียวกบัการใชบ้ริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเร่ืองสัญญาณขาดหาย โทรแล้วสายหลุด สัญญาณอินเตอร์เน็ตบน  
โทรศพัท์มือถือมีปัญหาจ านวนมาก ไม่เป็นไปตามท่ีไดมี้การโฆษณาไว ้นอกจากน้ียงัมี
ประเด็นเร่ืองเก่ียวกบับตัรเติมเงินท่ีมีการก าหนดวนัหมดอายุ เงินไม่หมด แต่วนัหมด ไม่
สามารถใชง้านได ้ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) จึงร่วมกบัส านกังาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(ส านกังาน กสทช.) ออกตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวนัน้ี เพื่อตรวจสอบและทราบถึงปัญหาและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อผู ้บริโภค โดยทาง สคบ. จะรับผลการตรวจสอบของวนัน้ีไป
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เปรียบเทียบกบัท่ีทางผูใ้หบ้ริการไดมี้การโฆษณาไว ้หากพบวา่การให้บริการมีการโฆษณา
เกินจริง จะไดมี้การด าเนินการเพื่อหาทางแกไ้ขต่อไป โดยจะเชิญผูป้ระกอบการมาหารือ 
เพื่อหาแนวทางแกไ้ขในเร่ืองดงักล่าว  
แนวคิดและทฤษฎปีระชากรศาสตร์ 

ประชากรศาสตร์  หมายถึง ศาสตร์ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ขนาดหรือจ านวนของ
คน ท่ีมีอยูใ่นแต่ละสังคม ภูมิภาค และระดบัโลก นอกจากน้ียงัศึกษาเก่ียวกบัการกระจายตวั 
ของประชากร และองค์ประกอบต่างๆ ของประชากร ทฤษฎีประชากร คือ ทฤษฎีท่ีสร้าง
ข้ึนมาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์ และพฤติกรรมทางประชากร ในลักษณะต่างๆ ทฤษฎี
ประชากรมีอยูห่ลายทฤษฎี แต่ละทฤษฎีจะอธิบายปรากฏการณ์ทางประชากร แตกต่างกนั
ออกไปตามภาวะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในยคุนั้นๆ 

อายุ เป็นคุณลกัษณะทางประชากรอีกลกัษณะหน่ึงท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ระยะเวลาของการมีชีวิตอยูห่รือตามวยัของบุคคล (1) เจนบี (Baby Boom Generation – 
Generation B) คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2489 – 2507 อายุ 45 – 63 ปี (2) เจนเอ็กซ์ 
(Generation X) คือกลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2508 – 2522 อายุ 30 – 44 ปี (3) เจนวาย 
(Generation Y)  คือ กลุ่มคนท่ีเกิดระหวา่งปี พ.ศ.2523  -2543 อายุ 9 – 29 ปี เพศ ลกัษณะ
ทางเพศ เป็นลกัษณะทางประชากรท่ีบุคคลไดรั้บมาแต่ก าเนิด  ประกอบดว้ยประชากรเพศ
ชาย (Male) ประชากรเพศหญิง (Female) การศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาท่ีไดรั้บจาก
สถาบนัการศึกษา มีความพร้อมท่ีจะประกอบการงานอาชีพได้ อาชีพ เป็นรูปแบบการด ารง
ชีพในสังคมมนุษยปั์จจุบนั อาชีพเป็นหนา้ท่ีของบุคคลในสังคม การท่ีบุคคลประกอบอาชีพ
จะได ้ รายได้ เป็นรายรับท่ีมากจากการประกอบอาชีพ หรือจากการด าเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ของบุคคลแสดงถึงฐานะความมัน่คงทางการเงิน สถานภาพสมรส หมายถึง ความ
ผกูพนัระหวา่งชายกบัหญิงในการเป็นสามีภรรยา   

เพื่อใชเ้ป็นแนวคิดในการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ใชบ้ตัร Easy pass สาเหตุท่ีผูว้ิจยัเลือกประชากรกลุ่ม Generation X มาศึกษาเน่ืองจากเป็น
กลุ่มท่ีอยูใ่นวยัท างานและมีครอบครัว มีภาระค่าใชจ่้ายมาก ค่าครองชีพสูง 
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แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัคุณภาพการบริการ (Service Quality) 
ความหมายของคุณภาพ (Quality) 
คุณภาพ คือส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีลูกคา้รับรู้ (Gronroos 1990, Buzzell and Gale 1987: 

อา้งในธีรกิติ, 2548: 179) 
คุณภาพของสินคา้ (Product Quality) คือ ระดบัของคุณประโยชน์แห่งคุณสมบติั

ของสินคา้ท่ีเอ้ืออ านวยต่อผูใ้ชส้อยและตอบสนองความตอ้งการท่ีตั้งใจ หรือความคาดหวงั
ก่อนใชส้อยสินคา้ หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ (วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์, 2539: 14) 

ความหมายของคุณภาพของบริการ (Service Quality) 
คุณภาพของบริการ คือ ความสอดคล้องกบัความตอ้งการของลูกค้า ระดับ

ความสามารถของบริการในการบ าบดัความตอ้งการของลูกคา้  หรือระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้หลงัจากไดรั้บบริการไปแลว้ (วรีพงษ ์เฉลิมจิระรัตน์ , 2539: 14) 

คุณภาพของการบริการ (Service Quality) เป็นระดบัของการให้บริการซ่ึงไม่มี
ตวัตนท่ีน าเสนอให้กบัลูกคา้ท่ีคาดหวงั ซ่ึงจะเป็นผูต้ดัสินคุณภาพการให้บริการ (Etzel, 
Walker and Stanton. 2001: อา้งใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2546: 437) 

คุณภาพบริการตามแนวคิดของ Parasuraman เช่ือวา่คุณภาพบริการข้ึนอยูก่บัช่อง
วา่ระหวา่งความคาดหวงั และการรับรู้ของผูรั้บบริการเก่ียวกบับริการท่ีไดรั้บจริง ซ่ึงความ
คาดหวงัของผูรั้บผูบ้ริการเป็นผลจากค าบอกเล่าท่ีบอกต่อกันมา ความต้องการของ
ผูรั้บบริการเอง และประสบการณ์ในการรับบริการท่ีผา่นมา รวมถึงข่าวสารจากผูใ้ห้บริการ
ทั้งโดยตรงและโดยออ้มส่วนการรับรู้ของผูรั้บบริการเป็นผลมาจากการไดรั้บบริการและ
การส่ือสารจากผูใ้ห้บริการไปยงัผูรั้บบริการ ถา้บริการท่ีไดรั้บจริงดีกว่าหรือเท่ากบัความ
คาดหวงัถือวา่บริการนั้นมีคุณภาพ (Parasuraman et al., 1985, 1988) นกัการตลาดไดน้ า
แนวคิดด้านการตลาดในการสร้างคุณภาพการบริการ  ให้เท่ากับหรือมากกว่าท่ีลูกค้า
คาดหวงั เม่ือลูกคา้ไดรั้บบริการจะเปรียบเทียบคุณภาพการบริการท่ีไดรั้บกบัคุณภาพการ
บริการท่ีคาดหวงัไว ้ ถา้ผลท่ีไดพ้บวา่คุณภาพการบริการท่ีไดรั้บจริงนอ้ยกวา่ท่ีคาดหวงัไว ้
ลูกคา้จะไม่พอใจและไม่มาใชบ้ริการอีก ในทางตรงกนัขา้มถา้การบริการท่ีไดรั้บจริงเท่ากบั
หรือมากกวา่ท่ีคาดหวงั ลูกคา้จะพอใจและกลบัมาใชบ้ริการอีก (Kotler, 2003: 455) 
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แนวคิดทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาด  
 ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  
 คอตเลอร์ (Kotler, 2000: 14) ไดใ้หค้วามหมายของส่วนประสมทางการตลาดไวว้า่ 
เป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ในการปฏิบติัตามวตัถุประสงค์ทางการ
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546: 53) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทาง
การตลาดวา่เป็นตวัแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได ้ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย  
 เสรี วงษ์มณฑา (2547: 17) ไดใ้ห้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix หรือ 4Ps) ไวว้า่ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาด
ท่ีควบคุมได ้ ซ่ึงบริษทัใชร่้วมกนั เพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย หรือเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ร่วมกันเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการติดต่อส่ือสารขององค์การจาก
ความหมายขา้งตน้ พอจะสรุปได้ว่าส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได้ ซ่ึงเป็นกลุ่มของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้ร่วมกนั เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการแก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 
หรือ 4Ps) เป็นเคร่ืองมือท่ีประกอบดว้ยส่ิงต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 
2546: 53-55)  
 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความ
จ าเป็นหรือความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ย ส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละ
สัมผสัไม่ได ้ เช่น บรรจุภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการ และช่ือเสียงของผูข้าย 
ผลิตภณัฑอ์าจจะเป็นสินคา้ บริการสถานท่ี บุคคลหรือความคิด (Etzel, Michael J., Bruce J. 
Walker, 2001: 9) ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัคนหรือไม่มีตวัตนก็ได ้ ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบดว้ย สินคา้ บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคลผลิตภณัฑ์ตอ้งมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าให้ผลิตภณัฑ์
สามารถขายได ้

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้
ไดผ้ลิตภณัฑ์ (Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2001 : 7) หรือหมายถึง คุณค่า 
ผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเองราคา เป็น P ตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็นตน้ทุน 
(Cost) ของลูกคา้ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ของผลิตภณัฑ์กบัราคา 
(Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 
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3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทาง ซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมใชเ้พื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงั
ตลาดสถาบนัท่ีน าผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมาย คือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ี
ช่วยในการกระจายตวัสินคา้ ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษา
สินคา้คงคลงั การจดัจ าหน่าย จึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี  

 3.1 ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channel of Distribution หรือ Distribution 
Channel หรือ Marketing Channel) หมายถึง กลุ่มของบุคคลหรือธุรกิจท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบั การเคล่ือนยา้ยกรรมสิทธ์ิในผลิตภณัฑ์ หรือเป็นการเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไป
ยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างธุรกิจ(Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2001 : 3) หรือหมายถึง 
เส้นทางท่ีผลิตภณัฑแ์ละ (หรือ) กรรมสิทธ์ิท่ีผลิตภณัฑถู์กเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ประกอบดว้ยผูผ้ลิต คนกลางผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจจะ
ใชช่้องทางตรง (Direct Channel) จากผูผ้ลิต (Producer)ไปยงัผูบ้ริโภค(Consumer) หรือ
ผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชช่้องทางออ้ม (Indirect Channel) จากผูผ้ลิต 
(Producer) ผ่านคนกลาง (Middleman) ไปยงัผูบ้ริโภค (Consumer) หรือผูใ้ช้ทาง
อุตสาหกรรม (Industrial User)  

 3.2 การกระจายตวัสินคา้ หรือการสนบัสนุนการกระจายตวัสินคา้สู่ตลาด 
(PhysicalDistribution หรือ Market logistics) หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผน การ
ปฏิบติัการตามแผนและการควบคุมการเคล่ือนยา้ยวตัถุดิบ  ปัจจยัการผลิต และสินคา้
ส าเร็จรูป จากจุดเร่ิมตน้ไปยงัจุดสุดทา้ยในการบริโภค เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้โดยมุ่งหวงัก าไร (Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2003: 5) หรือหมายถึง 
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค  หรือผูใ้ชท้าง
อุตสาหกรรม  

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึง
พอใจต่อตราสินคา้หรือบริการ หรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ (Persuade) ให้
เกิดความตอ้งการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก ความเช่ือและพฤติกรรมการซ้ือ (Etzel, Michael J., Bruce J. Walker, 2001 : 10) 
หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและ
พฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) ท าการขาย และ
การคิดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non personal Selling) เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมี
หลายประการ องคก์ารอาจใชห้น่ึงหรือหลายเคร่ืองมือ ซ่ึงตอ้งใชห้ลกัการเลือกใชเ้คร่ืองมือ
การส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication หรือ 
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IMC) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลูกคา้ ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกนัได ้
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ศิริพร ทบัทิม (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบริษทัโทเท่ิลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั 
(มหาชน) DTAC ในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC อยา่งมีนยัส าคญั
ท่ีระดบั 0.05 โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 1) ดา้นบริการมีความสัมพนัธ์กบั พฤติกรรมฯ ใน
หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี หวัขอ้นอกจากโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC 
แลว้ท่านใช ้ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ หวัขอ้ท่านเสียค่าใช้จ่ายในการใชบ้ริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด และ หัวขอ้ท่านเลือกใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) 2) ด้านพนักงาน มี 
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภท
ใด หวัขอ้ระยะเวลาท่ีท่านใช้ บริการผ่านเครือข่ายน้ี หัวขอ้นอกจากโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
DTAC แล้วท่านใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ หัวข้อ ท่านเลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเน่ืองจากกิจกรรมใด (นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) และหวัขอ้
ท่านเสียค่าใช้จ่ายใน การใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด 3) ดา้น
กระบวนการให้บริการมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมฯ ใน หัวข้อปัจจุบนัท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภทใด หวัขอ้หากท่านไม่เลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC 
ท่านจะ เลือกใชเ้ครือข่ายใด และหวัขอ้ท่านเสียค่าใชจ่้ายในการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด 4) ดา้นราคา มี ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหัวขอ้นอกจาก
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC แลว้ท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ และหวัขอ้ท่าน
เสียค่าใช้จ่ายในการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด 5) ด้านการจดั
จ าหน่าย มี ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมฯ ในหัวขอ้ปัจจุบนัท่านใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
DTAC ประเภทใด และหัวขอ้ท่านเลือกใช้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีเน่ืองจากกิจกรรมใด 
(นอกจากรับสายโทรเขา้และโทรออก) และ 6) ดา้นการส่งเสริมการตลาด มี ความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมฯ ในหวัขอ้ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC ประเภทใด หวัขอ้ท่าน
เสียค่าใชจ่้ายใน การใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ต่อเดือนเป็นเงินเท่าใด หวัขอ้ระยะเวลาท่ี
ท่านใชบ้ริการผา่นเครือข่ายน้ี และหวัขอ้นอกจาก โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC แลว้ ท่านใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบอ่ืนหรือไม่ 
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เสาวลักษณ์  สาระกูล (2555) ศึกษาเร่ือง “การตัดสินใจเปล่ียนเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใช้เลขหมายเดิม”ของผูใ้ช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ
ระหวา่ง 20 – 41 ปี ข้ึนไป และเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัการตดัสินใจ
เปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยใชเ้ลขหมายเดิมกบัขอ้มูลประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูใ้ชบ้ริการ อายรุะหวา่ง 20 – 41 ปี ข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 
ชุด ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล และประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
ช่วยในการประมวลผล โดยใชส้ถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน Anova t – test F – testและ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะห์ ซ่ึง
ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหวา่ง 21 - 30 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ รับราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ และรายไดต่้อ
เดือน 10,001-20,000 บาท ผลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่ ผูว้ิจยัยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1 เฉพาะในส่วนของอายุ, สถานภาพ, ระดบัการศึกษา และอาชีพ และปฏิเสธ
สมมติฐานท่ี 1 ในดา้นเพศ และรายไดผ้ลการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานท่ี  2 พบวา่ 
ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 2 เฉพาะในส่วนของดา้นราคา และดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย และ
ปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2 ในดา้นผลิตภณัฑ์ และดา้นการส่งเสริมการขาย ผลการวิเคราะห์และ
ทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ผูว้ิจยัยอมรับสมมติฐานท่ี 3 เฉพาะในส่วนของดา้นความ
ไวว้างใจในตราสินคา้ และดา้นการบริการหลงัการขาย และปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ในดา้น
ภาพลกัษณ์ของสินคา้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
วธีิด าเนินการวจัิย 

จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี คือ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยก าหนดสุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ผูว้ิจยัได้สร้างแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่ง

โครงสร้างออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดบัการศึกษา  อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นแบบสอบถามแบบมีลกัษณะเป็น Check 
List วเิคราะห์ค านวณจ านวน และค่าร้อยละ 
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ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับด้านคุณภาพของสัญญาณ เป็น
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านคุณภาพของสัญญาณโทรศัพท์เคล่ือนท่ี  ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัคุณภาพการบริการ เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัขอ้มูลดา้นคุณภาพการบริการของผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนผสมทางการตลาด เป็นแบบสอบถาม
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วนประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบั
ท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มากท่ีสุด 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 
ของผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า 11 ระดบั โดยเรียงล าดบัจาก ระดบัท่ี 0 นอ้ยท่ีสุด ไปจนถึงระดบัท่ี 10 มาก
ท่ีสุด 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน พบวา่ กลุ่ม

ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.3 มีอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.3 มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 72 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 69.3 มีอาชีพ
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.3 ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 10,001 – 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 40.5 

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพของสัญญาน 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นคุณภาพสัญญาน โดย

ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ สามารถสนทนาไดต่้อเน่ืองโดยไม่ถูกตดัสัญญานเสียง
ก่อนจบการสนทนา มีค่าเฉล่ีย 6.56 ล าดบัท่ี 2 คือ ความคมชดัของสัญญานเสียงในระหวา่ง
การสนทนา มีค่าเฉล่ีย 6.50 ล าดบัท่ี 3 คือ มีสัญญานโทรศพัท ์และ 3G ครอบคลุมพื้นท่ีการ
ใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 6.323  
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3. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบั ดา้นคุณภาพการบริการ โดย

ปัจจยัท่ีใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกสบายในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.24 
ล าดบัท่ี 2 คือ พนกังานมีความรู้ ความช านาญในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.20 ล าดบัท่ี 3 คือ 
ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.14 

4. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ ์

โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ความน่าเช่ือถือของเครือข่าย มีค่าเฉล่ีย 6.56 ล าดบั
ท่ี 2 คือ คุณภาพของ SIM โทรศพัทมื์อถือมีความทนทาน มีค่าเฉล่ีย 6.47 ล าดบัท่ี 3 คือ มี
ความเช่ือมัน่วา่ใชง้านไดทุ้กท่ี มีค่าเฉล่ีย 6.20 
 ด้านราคา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั ราคา โดยปัจจยัท่ี
ให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ มีราคาให้เลือกเหมาะสมกับการใช้บริการ มีค่าเฉล่ีย  6.10 
ล าดบัท่ี 2 คือ ความซ่ือสัตยใ์นการคิดค่าบริการ มีค่าเฉล่ีย 6.03 ล าดับท่ี 3 คือ ความ
เหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง มีค่าเฉล่ีย 6.00 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ การช าระค่าบริการ
ผา่นช่องทางอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 6.71 ล าดบัท่ี 2 คือ ความทัว่ถึงของศูนยบ์ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.45 
ล าดบัท่ี 3 คือ จ านวนศูนยบ์ริการท่ีใหบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 6.35 
 ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า กลุ่มตวัอย่าง 400 ราย ให้ความคิดเห็นเก่ียวกบั 
ดา้นการส่งเสริมการขาย โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ บริการเสริมให้เลือกตาม
ลกัษณะการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 6.16 ล าดบัท่ี 2 คือ บริการแจง้เตือนค่าใช้อินเตอร์เน็ต มี
ค่าเฉล่ีย 6.08 ล าดบัท่ี 3 คือ บริการโทร.ฟรีวนัเกิด มีค่าเฉล่ีย 5.82 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของ
ประชากรณ์ในกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 400 ราย ใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผต่อการเปล่ียนค่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยปัจจยัท่ีให้ความส าคญัมากท่ีสุดคือ ประสบการณ์การใช้บริการ
เครือข่ายปัจจุบนั มีค่าเฉล่ีย 6.55 ล าดบัท่ี 2 คือ ความครอบคลุมของสัญญาน มีค่าเฉล่ีย  
6.49 ล าดบัท่ี 3 คือ มีโปรโมชัน่หลากหลาย มีค่าเฉล่ีย 6.38 
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สรุปผลการวจัิย 
ตารางที ่1  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สมมติฐานท่ี 3 และสมมติฐานท่ี 4 
 

ตัวแปรอสิระ 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. 
Error 

Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 0.485 0.164  2.957 0.003   
ดา้นคุณภาพ
ของสัญญาณ 

(X1) 

0.14 0.027 0.132 2.910 0.000 0.170 5.020 

ดา้นคุณภาพ
การบริการ (X2) 

0.17 0.048 0.174 3.539 0.000 0.198 5.056 

ดา้นผลิตภณัฑ์
(X3) 

0.16 0.056 0.159 2.995 0.003 0.169 5.911 

ดา้นราคา(X4) 0.13 0.051 0.142 2.558 0.011 0.155 6.448 
ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย

(X5) 

0.29 0.052 0.275 5.778 0.000 0.210 4.756 

ดา้นการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด(X6) 

0.20 0.044 0.217 4.636 0.000 0.217 4.607 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.901a 0.812 0.809 1.10142 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (R) = 0.901a  แสดงวา่ ปัจจยัดา้นคุณภาพของสัญญาณ 

ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ และปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด มีความสัมพนัธ์กบัการ
การเปล่ียนค่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ในระดับสูง 
(เน่ืองจาก R มีค่ามาก) 
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ค่าสัมประสิทธ์ิการท าหนด (R2) = 0.812 หมายความว่า ปัจจยัดา้นคุณภาพของ
สัญญาณ ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ และปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์กบัการเปล่ียนค่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
คิดเป็น 81.2 เปอร์เซ็นต ์ท่ีเหลืออีก 18.8 เปอร์เซ็นต ์เป็นผลเน่ืองจากตวัแปรอ่ืน 

ค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการประมาณ (Standard Error of The Estimate) 
เท่ากบั 1.10142 หมายความวา่ การประมาณค่าของ ปัจจยัการเปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคาดเคล่ือนเกิดข้ึนเท่ากบั 1.10142 

จากผลการวเิคราห์พบวา่ ค่า VIF สูงสุดท่ีไดคื้อ ดา้นราคา มีค่า 6.448 ซ่ึงไม่เกิน 10 
หรือค่า Tolerance ท่ีมีค่าน้อยสุดคือ ดา้นราคา มีค่า 0.155 ซ่ึงต ่ากว่า 0.2 แสดงว่าตวัแปร
อิสระมีความสัมพนัธ์กนั (Multi collinearity) 
ตารางที ่2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ 
สถิติที่
ใช้ 

ค่านัยส าคัญ 
ผลการทดสอบ
สมมิตฐาน 

สมมติฐานที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ t-Test 0.101 ปฏิเสธ 
อาย ุ F-Test 0.116 ปฏิเสธ 
สถานภาพ F-Test 0.239 ปฏิเสธ 
ระดบัการศึกษา F-Test 0.027 ยอมรับ 
อาชีพ F-Test 0.339 ปฏิเสธ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-Test 0.132 ปฏิเสธ 
สมมติฐานที ่2 ปัจจัยด้านคุณภาพสัญญาน MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

สมมติฐานที ่4 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ดา้นผลิตภณัฑ์ MRA 0.003 ยอมรับ 

ดา้นราคา MRA 0.011 ยอมรับ 

ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย MRA 0.000 ยอมรับ 

ดา้นการส่งเสริมการขาย MRA 0.000 ยอมรับ 
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จากผลการวจิยัพบวา่  
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปด้วย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได้และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีเพียงระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างเท่านั้นท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเปล่ียนค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 

จากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นคุณภาพของสัญญาน มีความสัมพนัธ์กบัการการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัพบวา่ ดา้นคุณภาพการบริการ มีความสัมพนัธ์กบัการการเปล่ียน
ค่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัการการเปล่ียน
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