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บทคดัย่อ 
 
 การค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย 3G  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  
เขตชั้นใน เขตพญาไท เขตดุสิต เขตชั้นนอก เขตหลกัส่ี เขตบางขนุเทียน ท่ีใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
เครือข่าย  3G  จาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสถิติท่ี
ใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแตกต่างกบักลุ่ม
ตวัแปร 2 กลุ่ม ใช ้Independent Sample t-test การทดสอบความแปรปรวนทางเดียวกบักลุ่มตวัอยา่งท่ี
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช ้ANOVA ในกรณีท่ีพบว่ามีความแตกต่างจะใชก้ารทดสอบรายคู่โดยวิธี Least  
Significant  Difference  (LSD) 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผูเ้ลือกใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24-31 ปี มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้นท่ี
อยู่ ปัจจุบัน  อายุ  ระดับการศึกษา  รายได้ ท่ี มีความแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย 3G แตกต่างกนั และปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี เครือข่าย เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ ด้านการรับรู้  ดา้นทดลอง และดา้นการ
ยอมรับท่ีมีความแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเครือข่าย 3G แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ABSTRACT 
 

            The purpose of the study was to investigate the factors that affected the choice on 3G 
mobile phones.  The sample of the study consisted of 400 Bangkok inhabitants who used 3G mobile 
phones in the inner districts of Bangkok, ie. Phayathai and Dusit, as well as the outer districts 
namely Laksi and Bang Khun Thian.  The questionnaire were used as the data collection tool.  The 
data were analyzed applying Percentage, Mean, Standard Deviation, Independent Sample t-test, 
One-Way ANOVA and Least Significant Difference (LSD). 
            The results of study indicated that the majority of the respondents were female, between 24-
31 years old, graduated with Bachelor’s degree, had a monthly income of 10,000-20,000 Baht.  
Different income caused differences on the choice of 3G mobile phones, and different factors in the 
aspects of innovation and technology acceptance of mobile phones of AIS, DTAC and True Moves 
networks, awareness, trial and recognition had differences on the choice of 3G mobile phones at 
0.05 level of significance.   
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1

บทที� 1

บทนํา

1.1  ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

เนื�องจากโทรศพัทเ์คลื�อนที�เป็นเครื�องมือสื�อสารเทคโนโลยีสําคญัที�คนส่วนใหญ่ จะตอ้งมีไว้

ในครอบครองเพราะจุดเด่นในเรื�องความสะดวกสบาย ในการติดต่อสื�อสาร ทาํให้อุตสาหกรรมการ

สื�อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย มีอตัราการเติบโตอยา่งรวดเร็ว ซึ� งแรงผลกัดนัในการตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ก่อให้เกิดการพฒันา และการให้บริการระบบสื�อสารไร้สายที�เรียกว่า

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ยุคที� 3 หรือ 3G ซึ� งเป็นเทคโนโลยีไร้สาย ที�ทาํให้โทรศพัทเ์คลื�อนที� สามารถรับส่ง

ขอ้มูล แบบมลัติมีเดีย (Multimedia) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถเขา้ถึงโลกแห่ง

ขอ้มูลได้ทุกที�ทุกเวลา ปัจจุบันมีผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� 3 ราย ที�ครองส่วนแบ่ง

การตลาด  3  อนัดบัแรกของประเทศไทย  คือ  เอไอเอส ดีแทค และ ทรุมูฟ 

ส่วนแบ่งการตลาดของ  เอไอเอส  ดีแทค  และ ทรุมูฟ  เมื�อวนัที� 28 ก.ค.  2554  พ.อ.นที 

ศุกลรัตน์ กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) ปฏิบติัหนา้ที� กรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โพสต์ขอ้ความลงในเฟซบุ๊ก และทวิต

เตอร์ส่วนตวั เปิดเผยตวัเลขดชันีชี�วดัความกา้วหนา้ ในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย โดยสรุป 

ในปี 2553 ซึ� งสํานกังาน กสทช. รวบรวม โดยพบวา่  ในปี 2553 มีผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�จาํนวนกว่า 

70 ลา้นเลขหมาย เพิ�มจากปี 2552  7.13%  

ส่วนแบ่งการตลาด บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ เอไอเอส มีส่วน

แบ่งเป็นอนัดบัหนึ�ง 43.73% บริษทั โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) หรือ ดีแทค เป็น

อนัดบัสอง 30.17% และบริษทั ทรุมูฟ จาํกดั (มหาชน) อนัดบัสาม 23.53%  หากแยกตามประเภทการ

ใช้งาน ในส่วนของบริการพรีเพด เอไอเอส มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดที� 44% ดีแทด  29.95%   ทรูมูฟ   

อยูที่�  24.2%

จากการสํารวจดา้นส่วนแบ่งการตลาดโทรศพัทเ์คลื�อนที� ทาํให้เกิดแรงกระตุน้ให้ผูใ้ห้บริการ

พยายามแข่งขนัเพื�อรักษาฐานลูกคา้ตนเอง และพยายามเพิ�มลูกคา้โดยมี Promotion   ต่าง ๆ ให้ลูกคา้ได้

เลือกใชง้าน 
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ผูใ้ห้บริการทั�ง 3 รายนี�  ไดใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในประเทศไทย ตั�งแต่ยุคแรก 

หรือที�เรียกกนัวา่ 1G (First Generation) หลงัจากนั�นไดพ้ฒันาต่อมาเป็นยุค 2G (SecondGeneration) 

ในยุค 2G นี�  เป็นยุคที�ธุรกิจเกี�ยวกบัโทรคมนาคมเติบโตอย่างมาก ผูใ้ห้บริการแต่ละรายหวงัที�จะทาํ

กาํไรให้ไดม้ากที�สุด ในยุค 2G นั�น ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง มีเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ�มเติมทีละขั�น

ไดก้ลายเป็นยคุของเทคโนโลยี 2.5G และ 2.75G ตามลาํดบัจนมาถึงปัจจุบนั เทคโนโลยีการสื�อสารใน

ประเทศไทยไดมี้การพฒันาไปสู่ยคุที� 3 หรือที�เรียกกนัทั�วไปวา่ 3G (Third Generation) 

การเตรียมตวัเพื�อพฒันา ไปสู่ระบบโทรศพัทเ์คลื�อนที�ยุค 3G อยา่งสมบูรณ์แบบในประเทศ

ไทย เป็นประเด็นสําคญัที�ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� และผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 

จะตอ้งให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี และประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์

มิใช่เป็นแค่ปัจจยัหลกัในดา้นการทาํตลาดของเทคโนโลยี 3G แต่เพียงอย่างเดียว ยงัมีปัจจยัอื�น อีก

หลายประการที�ตอ้งพิจารณา 

ดงันั�น ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G จาํเป็นที�จะตอ้ง

ไดรั้บการศึกษาขอ้มูลอยา่งจริงจงั เพื�อให้ทราบถึงความตอ้งการ ที�ผูใ้ชบ้ริการจะเลือกใชแ้ละจะเปลี�ยน

หรือไม่เปลี�ยน ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� ต่อไปในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ

อุตสาหกรรมและการบริการเทคโนโลยีสื�อสารโทรคมนาคม เพื�อตอบความตอ้งการ ของผูใ้ชบ้ริการ

สูงสุด

1.2  วตัถุประสงค์การวิจัย

1.เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ที�มีผลต่อปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและ

เทคโนโลยีโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย  เอไอเอส  ดีแทค  และทรุมูฟ

2. เพื�อศึกษาปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 

เอไอเอส  ดีแทค  และทรุมูฟ ที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

1.3  สมมุติฐานการวิจัย

1. ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์  เพศ ที�อยู่ปัจจุบนั อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้ที�แตกต่าง

กนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

2.ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  

ดีแทค  และทรุมูฟ ดา้นการรับรู้  สนใจ ประเมินค่า ทดลอง ยอมรับ ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G   แตกต่างกนั
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย

การศึกษาครั� งนี�จะทาํการศึกษาปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย  

3G

1.ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตชั�นใน เขตพญาไท เขตดุสิต   เขตชั�นนอก เขตหลกัสี�  

เขตลาดกระบงั ที�ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

2.กลุ่มตัวอย่าง

เนื�องจากไม่ทราบจาํนวนประชากร คาํนวณตวัอยา่งจากสูตร (Taro  Yamane, 1943: 125 )  ซึ� ง

คาํนวณได ้ 385  คน  และสํารองเผื�อความคลาดเคลื�อนอีก  15  คน  จะไดเ้ท่ากบั  400  คน  และเลือก

กลุ่มตวัอยา่งจากประชากรที�มีการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่ายต่างๆ  

3.สถานที�

กรุงเทพมหานคร  เขตชั�นใน เขตพญาไท เขตดุสิต   เขตชั�นนอก เขตหลกัสี�  เขตลาดกระบงั

4.ระยะเวลา

ตั�งแต่เดือน ธนัวาคม 2554 – มกราคม 2555

1.5  คํากําจัดความในการวิจัย

ปัจจัยที�มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G หมายถึง พิจารณาดา้น

สาเหตุที�คาดวา่จะมีผลต่อ   ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G   ดงัที�ได้

กาํหนดเป็นกรอบของการศึกษา

โทรศัพท์เคลื�อนที� หมายถึง ระบบโทรศพัทที์�ผูใ้ชง้านสามารถเคลื�อนที�ในขณะที�ใช้โทรศพัท ์

ภายในพื�นที�บริการ  (Coverage area) ของโครงข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� ซึ� งระบบโทรศพัทเ์คลื�อนที�มีอยู่

หลายระบบดว้ยกนั

3G (โทรศัพท์เคลื�อนที�ยุคที�สาม) หมายถึง เทคโนโลยีการสื�อสารในยุคที� 3 (Third Generation 

Mobile Network) ซึ� งเป็นการผสมผสานอุปกรณ์การสื�อสารต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั เช่น PDโทรศพัทมื์อถือ 

walkman กลอ้งถ่ายรูปและอินเทอร์เน็ต

การเลือกใช้บริการ หมายถึง ผูที้�เลือกใชห้รือที�จะใชห้รือที�ใชเ้ทคโนโลยี 3G ในปัจจุบนั หรือ

อนาคต
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1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย

การทาํวิจยัครั� งนี� ไดก้าํหนดกรอบความคิดการวิจยั  ออกเป็น  2  ส่วน  ส่วนของตวัแปรอิสระ

(Independent  Variable)   ซึ� งประกอบไปดว้ย  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์  และปัจจยัทางดา้นการ

ยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส ดีแทค และทรุมูฟ ส่วนตวั

แปรตาม  (Dependent  Variable)  ประกอบดว้ยปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G   ที�แตกต่างกนั

ที�มา   -แนวคิดส่วนประสมการตลาดของการ     

ให้บริการ (7C’s) , (ชยัสมพล ชาวประเสริฐ 2546:

81)

ที�มา -ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี (Roger and Shoemaker, 1978, p. 76)

ตัวแปรอิสระ

(Independent Variable)

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์

- เพศ

- อายุ

- ระดบัการศึกษา

- รายได้

ตัวแปรตาม

(Dependent Variable)

การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�

เครือข่าย 3G

- คุณค่าที�จะไดรั้บ

- ราคา

- ความสะดวก

- การติดต่อสื�อสาร

- การเอาใจใส่ดูแล

- การตอบสนองความตอ้งการ

- ความสบาย

ปัจจัยทางด้านการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื�อนที� เครือข่าย

เอไอเอส  ดีแทค  และ ทรุมูฟ

- การรับรู้

- สนใจ

- ประเมินค่า

- ทดลอง

- ยอมรับ

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



5

1.7  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ

1.ผลการวิจยัสามารถนาํเป็นขอ้มูลและแนวทางในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด  ของการ

ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ที�ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

2.ผลการวิจัยสามารถนํา เ ป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและพัฒนาบริการของ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

3.ผลการวิจัยสามารถนําเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผุ ้ประกอบการธุรกิจ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�และผูส้นใจให้สอดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย
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บทที�  2

เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวข้อง

การศึกษาเรื�อง  ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3 G   ไดอ้าศยั

แนวความคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวขอ้งต่าง ๆ   ซึ� งสามารถสรุปไดด้งันี�

1. เทคโนโลยี 3G

2. ขอ้มูลของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�

3. ทฤษฎีการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี

4. ปัจจยัที�มีผลต่อความเร็วในการใชง้าน hi-speed Internet

5. แนวคิดส่วนประสมการตลาดของการให้บริการ

6. แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการให้บริการ

7. งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

2.1 เทคโนโลยี 3G

     3G คือ โทรศพัท์เคลื�อนที�ยุคที�สาม หรือมาตรฐาน IMT-2000 นั�นนิยามสั� นๆ เพื�อให้เขา้ใจ

ตรงกนัวา่ ตอ้งมี แพลทฟอร์ม (Platform) สาํหรับการหลอมรวมของบริการต่างๆ อาทิ กิจการประจาํที� 

(Fixed Service) กิจการเคลื�อนที� (Mobile Service) บริการสื�อสารเสียง ขอ้มูล อินเทอร์เน็ต และ พหุสื�อ 

(Multimedia) เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ สามารถถ่ายเท ส่งต่อขอ้มูล ดิจิตอล ไปยงัอุปกรณ์

โทรคมนาคมประเภทต่างๆ ให้สามารถรับส่งขอ้มูลได้ความสามารถใน การใช้โครงข่ายทั�วโลก

(Global Roaming) คือ ผูบ้ริโภคสามารถ ถืออุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื�อนที�ไปใชไ้ดท้ั�วโลก โดยไม่ตอ้ง

เปลี�ยนเครื�องบริการที�ไม่ขาดตอน (Seamless Delivery Service) คือ การใชง้านโทรศพัทเ์คลื�อนที�โดย

ไม่รู้สึกถึงการเปลี�ยน เซลล์ไซต ์(Cell Site) เขาใชค้าํว่า Seam less นั�นแปลวา่ ไร้รอยตะเข็บอตัรา

ความเร็วในการส่งขอ้มูล (Transmission Rate) ในมาตรฐาน IMT-2000 นั�นกาํหนดไวว้่าตอ้งมีอตัรา

ความเร็วดงันี�  

ในสภาวะอยูก่บัที�หรือขณะเดิน มีความเร็วอยา่งนอ้ยที�สุด 2 เมกะบิต/วินาที

ในสภาวะเคลื�อนที�โดยยานพาหนะ มีความเร็วอยา่งนอ้ยที�สุด 384 กิโลบิต/วินาที

ทุกสภาวะ มีความเร็วอยา่งมากที�สุด 14.4 เมกะบิต/วินาที
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จุดเริ�มต้นของเทคโนโลยี 3G

มาตรฐานโทรศพัท์เคลื�อนที�ยุคที� 3 (Third Generation Mobile Network หรือ 3G) เป็น

เทคโนโลยียุคถดัมาจากการเปิดให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ยุคที� 2 หรือ 2G ซึ� งประสบความสําเร็จใน

การสร้างมูลค่าทางธุรกิจสื�อสารไร้สายอย่างมหาศาลนับ ตั� งแต่ พ.ศ. 2537 เป็นตน้มา ในยุคของ

โทรศพัทเ์คลื�อนที� 2G มีมาตรฐานที�สําคญัที�มีการนิยมใชง้านทั�วโลกอยู่ 2 มาตรฐาน กล่าวคือมาตรฐาน 

GSM (Global System for Mobile Communication) อนัเป็นมาตรฐานของกลุ่มสหภาพยุโรป ปัจจุบนัมี

ส่วนแบ่งทางการตลาดทั�วโลกสูงที�สุด และมาตรฐาน CDMA (Code Division Multiple Access) อนั

เป็นมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบัที�สอง

จุดมุ่งหมายของการพฒันามาตรฐานโทรศพัทเ์คลื�อนที� 2G ขึ�น ก็เพื�อตอบสนองความตอ้งการ

ใช้งานระบบสื�อสารไร้สายส่วนบุคคล (Personal Communication) ในลกัษณะไร้พรมแดน (Global 

Communication) โดยเปิดโอกาสให้ผูใ้ชบ้ริการสามารถนาํเครื�องลูกข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ไปใช้ งาน

ในที�ใด ๆ ก็ไดท้ั�วโลกที�มีการให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ดงักล่าว และยงัเป็นยุคของการนาํมาตรฐาน

สื�อสารแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบมาใชรั้กษาความ ปลอดภยั และเสริมประสิทธิภาพในการสื�อสาร

หลากหลายรูปแบบ ไม่วา่จะเป็นบริการส่งขอ้ความแบบสั�น (Short Message Service หรือ SMS) และ

การเริ�มตน้ของยุคสื�อสารขอ้มูลผา่นเครื�องลูกข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� เป็นครั� งแรก โดยมาตรฐาน GSM 

และ CDMA ตอบสนองความตอ้งการสื�อสารขอ้มูลดว้ยอตัราเร็วสูงสุด 9,600 บิตต่อวินาที ซึ� งถือว่า

เพียงพอเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราเร็วของการสื�อสารผา่นโมเด็มใน เครือข่ายโทรศพัทพ์ื�นฐานเมื�อกว่า

สิบปีก่อน

การตอบรับของกลุ่มผูบ้ริโภคบริการสื�อสารไร้สายทั�วโลก ทาํให้มาตรฐานโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

2G สร้างรายไดใ้ห้กบัผูป้ระกอบการณ์ทั�วโลกอยา่งมหาศาล ก่อให้เกิดการเปิดสัมปทานและนาํมาซึ� ง

การแข่งขนัอยา่งรุนแรงในแทบทุกประเทศ ซึ� งปัจจยัดงักล่าวนอกจากจะมีผลทาํให้เกิดการเพิ�มจาํนวน

ของผูใ้ชบ้ริการอยา่ง กา้วกระโดดแลว้ ในขณะเดียวกนัยงัสร้างผลกระทบต่อรายไดโ้ดยเฉลี�ยต่อเลข

หมาย (Average Revenue per User หรือ ARPU) ของผูใ้ห้บริการเครือข่าย อนัเนื�องมาจากการกลยุทธ์

การแข่งขนัดา้นราคา ยิ�งเมื�อมีการเปิดตวับริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�แบบพร้อมใช ้(Prepaid Subscriber) 

ตั�งแต่ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา ก็ทาํให้เกิดการลดถอยของ ARPU ลงอย่างต่อเนื�อง พร้อม กบัปัญหา

ผูใ้ชบ้ริการยา้ยค่าย (Brand Switching) ที�รุนแรงขึ�น

เพื�อเป็นการสร้างความเชื�อมั�นในตราสินคา้และยงัเป็นการสร้างรายได ้เพิ�มเพื�อชดเชย ARPU 

ที�ลดตํ�าลง เนื�องจากปรากฏการณ์อิ�มตวัของบริการสื�อสารดว้ยเสียง (Voice Service) ผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที�ทั�วโลกจึงมีความเห็นตรงกนัที�จะ สร้างบริการสื�อสารไร้สายรูปแบบใหม่ๆ ขึ�น 
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โดยพฒันาเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� 2G ที�เปิดใช้งานอยู่ ให้มีศกัยภาพเพิ�มเติมเพื�อรองรับบริการ

สื�อสารขอ้มูลแบบที�มิใช่เสียง (Non-Voice Communication) พร้อมกบัการวางแผนธุรกิจ แผนปฏิบติั

การทางวิศวกรรม การตลาด และแผนการลงทุน เพื�อสร้างกระแสความต้องการ (Demand 

Aggregation) ให้กบัฐานลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการที�มีอยู่เดิม เพื�อเพิ�ม ARPU ให้สูงขึ�น พร้อม ๆ กบัผลกัดนัให้

เกิดบริการรูปแบบใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการรับส่งขอ้มูลแบบ EMS (Enhanced Messaging Service) 

หรือ MMS (Multimedia Messaging Service) รวมถึงบริการท่องโลกอินเทอร์เน็ตไร้สายผา่นอุปกรณ์

สื�อสารรุ่นใหม่ ๆ ซึ� งมีทั�งที�เป็นโทรศพัท์เคลื�อนที�ทั�ว ๆ ไป อุปกรณ์ไร้สายประเภท PDA (Personal 

Digital Assistant) และโทรศพัทเ์คลื�อนที�อจัฉริยะ (Smart Phone)

เพื�อเป็นการใชป้ระโยชน์จากเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� 2G ที�ไดมี้การลงทุนไวแ้ลว้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด มาตรฐานเทคโนโลยีการสื�อสารขอ้มูลในรูปแบบใหม่ ๆ จึงถูกกาํหนดขึ�น ภายใต้

แนวคิดในการพฒันาเครือข่ายเดิม ไม่วา่จะเป็นเทคโนโลยี HSCSD (High Speed Circuit Switching 

Data), GPRS (General Packet Radio Service) หรือ EDGE (Enhanced Data Rate for GPRS 

Evolution) ของค่าย GSM และเทคโนโลยี cdma20001xEV-DV หรือ cdma20001xEV-DO ของค่าย 

CDMA เทคโนโลยียุค 2.5G / 2.75G ซึ� งในช่วงเวลานี� เองที�ปรากฏมีมาตรฐานโทรศพัทเ์คลื�อนที� PDC

(Packet Digital Cellular) เปิดให้บริการสื�อสารขอ้มูลในลกัษณะของเทคโนโลยี 2.5G ภายใตชื้�อ

เครื�องหมายการคา้ i-mode ซึ� งประสบความสําเร็จอยา่งมากในการเปิดศกัราชของการให้บริการสื�อสาร

ขอ้มูล แบบมลัติมีเดียไร้สายในประเทศญี�ปุ่ น และไดก้ลายเป็นตน้แบบของการจดัทาํธุรกิจ Non-Voice 

ให้กบัผูป้ระกอบการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ทั�วโลกในเวลาต่อมา

การเติบโตของธุรกิจ Non-Voice

ตั�งแต่ พ.ศ. 2543 เป็นตน้มาอนัเป็นยุคเริ�มตน้ของเทคโนโลยี 2.5G ผูใ้ห้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ทั�วโลกรวมทั�งในประเทศไทย มีการผลกัดนับริการสื�อสารขอ้มูลรูปแบบใหม่ ๆ ใน

รูปแบบ Non-Voice เพื�อสร้างกระแสนิยมในกลุ่มผูบ้ริโภคมากขึ�น ไม่ว่าจะเป็นการใชป้ระโยชน์จาก

เครือข่าย 2.5G อยา่งเต็มรูปแบบ หรือเป็นการผลกัดนัให้เกิดการยอมรับในบริการที�มีอยู่แลว้ อนัไดแ้ก่

บริการ SMS ซึ� งในปัจจุบนัจะเห็นวา่บริการเหล่านี� ไดก้ลายเป็นช่องทางสําคญัที�เพิ�ม มูลค่าให้บริการ 

ARPU ของบรรดาผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

สาํหรับธุรกิจโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในประเทศไทยเอง นบัตั�งแต่การเปิดให้บริการประเภท Non-

Voice อย่างจริงจงัเมื�อตน้ปี พ.ศ. 2545 เป็นตน้มา บรรดาผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ก็

สามารถสร้างรายไดเ้พื�อ เสริมทดแทนการลดทอนของค่า ARPU ภายในเครือข่ายของตน โดยเฉพาะ

อยา่งยิ�งเมื�อมีการเปิดตวับริการสื�อสารไร้สายมลัติมีเดียของ บริษทั ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย 
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จาํกดั (HUTCH) เมื�อเดือนกุมภาพนัธ์ 2546 เป็นตน้มา สภาพการแข่งขนัในธุรกิจสื�อสารไร้สายใน

ประเทศไทยก็เริ� มมุ่งความสําคญัในการ สร้างบริการ Non-Voice ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิด

ใหบ้ริการ MMS อยา่งเป็นทางการ การคิดโปรโมชั�นกระตุน้การท่องอินเทอร์เน็ตผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

หรือแมก้ระทั�งการทดลองเปิดให้บริการชมภาพยนตร์ผา่นทางโทรศพัทเ์คลื�อนที� (TV on Mobile) ซึ� ง

ความพยายามของผูใ้ห้บริการเครือข่ายแต่ละราย ทาํให้เกิดกระแสความสนใจใชบ้ริการ Non-Voice 

เพิ�มมากขึ�น มีผลทาํให้บรรดาผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�สามารถเพิ�มค่า ARPU ของตนให้

มีแนวโน้มสูงขึ�น พร้อม ๆ กบัการเพิ�มจาํนวนผูใ้ช้บริการภายในเครือข่ายของตน ซึ� งแตกต่างจาก

สภาพการณ์ในช่วงก่อนหนา้นี�ที�รายไดเ้ฉลี�ยของตนตกลงเรื�อย ๆ สวนทางกบัการเพิ�มจาํนวนของกลุ่ม

ผูใ้ช้บริการ โดยเฉพาะเมื�อพิจารณาถึงกลุ่มผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�พร้อมใช้ ซึ� งถือเป็นกลุ่ม

ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ของประเทศ มีการเพิ�มค่า ARPU ขึ�นอย่างต่อเนื�อง แมส่้วนหนึ� งจะมาจาก

นโยบายการตลาดของผูใ้ห้บริการที�มีการจาํกดัเวลาในการโทร ให้สัมพนัธ์กบัวงเงินก็ตาม แต่ก็ปฏิเสธ

ไม่ไดเ้ช่นกนัวา่ ความนิยมในบริการ Non-Voice ประเภท SMS และ EMS โดยเฉพาะที�อยู่ในรูปแบบ

ของบริการดาวน์โหลดรูปภาพ (Logo/Animation) และเสียงเรียกเขา้ (Ringtone) ในกลุ่มวยัรุ่นและ

นกัศึกษามีผลอยา่งเป็นนยัสําคญัต่อการเพิ�มค่า ARPU 

ข้อจํากัดของเครือข่าย 2.5G และ 2.75G

มาตรฐานโทรศพัทเ์คลื�อนที� 2.5G หรือ 2.75G แมจ้ะสามารถรองรับการสื�อสารประเภท Non-

Voice ได ้แต่ก็ไม่อาจสร้างบริการประเภท Killer Application ที�ผลิกผนัรูปแบบการให้บริการไดอ้ยา่ง

ชัดเจน ดงัจะเห็นได้ จากสถาการณ์การให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ในประเทศไทย ที�แมจ้ะมีการ

เติบโตอยา่งชดัเจนในตลาดประเภท Non-Voice แต่เมื�อศึกษาอย่างละเอียดก็จะพบวา่บริการที�ประสบ

ความสําเร็จเกือบทั�งหมด ล้วนเป็นบริการประเภท SMS และ EMS ทั�งสิ�น ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์

โหลดรูปภาพหรือเสียงเรียกเขา้ รวมถึงการเล่นเกมส์ ตอบปัญหาหรือส่งผลโหวตที�ปรากฏอยูต่ามสื�อ

ชนิดต่าง ๆ ซึ� งบริการเหล่านี�ลว้นเป็นบริการพื�นฐานในเครือข่าย 2G

ขอ้จาํกดัของเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อน 2.5G และ 2.75G เกิดขึ�นมาจากความพยายามพฒันา

เครือข่าย 2G เดิม ไม่วา่จะเป็นมาตรฐาน GSM หรือ CDMA ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุม้ค่าการลงทุน 

ทาํให้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายไม่อาจบริหารจดัการทรัพยากรเครือข่ายโทรศพัท ์เคลื�อนที�ไดอ้ยา่งคล่องตวั 

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในกรณีของเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� GSM ไม่ว่าจะเป็นยา่นความถี� 900 เมกะเฮิตรซ์ 

1800 เมกะเฮิตรซ์ หรือ 1900 เมกะเฮิตรซ์ เนื�องจากอุปกรณ์ที�มีการติดตั�งใช้งานมาตั�งแต่การเปิด

ให้บริการในยุค 2G ลว้นเป็นเทคโนโลยีเก่า มีการทาํงานแบบ Time Division Multiple Access 

(TDMA) ซึ� งเป็นเทคโนโลยีเก่า ตอ้งจดัสรรวงจรให้กบัผูใ้ช้งานตายตวั ไม่สามารถนาํทรัพยากร
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เครือข่ายมาใช้งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีดงักล่าวเหมาะสําหรับการสื�อสารขอ้มูลแบบ 

Voice ซึ� งตอ้งการคุณภาพและความคมชดัในการสนทนา

แมเ้มื�อมีการพฒันาเทคโนโลยี GPRS และ EDGE ซึ� งถือเป็นการเสริมเทคโนโลยีสื�อสาร

ขอ้มูลแบบแพก็เกตสวิตชิ�ง (Packet Switching) ที�มีความยืดหยุ่นในการสื�อสารขอ้มูลแบบ Non-Voice 

ในลกัษณะเดียวกบัที�พบในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็ตาม แต่เทคโนโลยีทั�ง 2 ประเภทนี�ก็ถือวา่เป็นการ 

ต่อยอด บนเครือข่ายแบบเดิมที�มีการทาํงานแบบ TDMA ทาํให้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายตอ้งพะวงกบัการ

จดัสรรทรัพยากรช่องสื�อสาร โดยเฉพาะอยา่งยิ�งกบัการจดัสรรวงจรสื�อสารผ่านคลื�นความถี�วิทยุจาก

สถานีฐาน ไปยงัเครื�องลูกข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� ทาํให้ไม่สามารถเปิดให้บริการแบบ Non-Voice ได้

อยา่งเตม็รูปแบบ เนื�องจากจะทาํให้เกิดผลรบกวน ต่อจาํนวนวงจรสื�อสารแบบ Voice มากจนเกินไปดว้ย

เหตุนี� จึงพบวา่ไม่มีผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 2.5G หรือ 2.75G รายใดในโลก สามารถ

เปิดให้บริการเทคโนโลยี GPRS ดว้ยอตัราเร็วสูงสุด 171 กิโลบิตต่อวินาที หรือ EDGE ดว้ยอตัราเร็ว 

384 กิโลบิตต่อวินาทีได ้เนื�องจากการทาํเช่นนั�นจะทาํให้สถานีฐาน (Base Station) ที�ทาํหนา้ที�รับส่ง

สัญญาณกบัเครื�องลูกข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� ไม่มีวงจรสื�อสารเหลือสําหรับให้บริการแบบ Voice อีก

ต่อไป ผลที�เกิดขึ�นในมุมมองของผูใ้ช้บริการก็คือความเชื�องช้าในการสื�อสารขอ้มูล ผ่านเครือข่าย 

2.5G และ 2.75G ทาํให้หมดความสนใจที�จะใช้บริการต่อไป โดยในขณะเดียวกนัก็มีบริการสื�อสาร

อตัราเร็วสูงแบบ  บรอดแบนด์ผ่านคู่สาย เช่น DSL (Digital Subscriber Line) เป็นทางเลือกสําหรับใช้

บริการ ความสนใจที�จะใชเ้ครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�เพื�อรับส่งขอ้มูลจึงมีอยู ่เฉพาะการเล่นเกมส์และ

ส่ง SMS, MMS ซึ� งทาํไดง่้าย และมีการประชาสัมพนัธ์ดึงดูดใจมากมาย

มาตรฐานโทรศัพท์เคลื�อนที� 3G

เพื�อเป็นการเพิ�มความคล่องตวัในการเปิดให้บริการ Non-Voice อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมทั�ง

ยงัคงรักษาคุณภาพในการให้บริการ Voice ดว้ยระดบัคุณภาพที�ทดัเทียมหรือดีกวา่ในยุค 2G องคก์ร

สากล 3GPP (Third Generation Program Partnership) และ 3GPP2 จึงได้กาํหนดมาตรฐาน

โทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G ขึ�น โดยมีมาตรฐานสําคญัอยู ่2 ประเภท คือ

มาตรฐาน UMTS (Universal Mobile Telecommunications Services) เป็นมาตรฐานที�

ออกแบบมาสําหรับผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที�ไดน้าํ ไปพฒันาจากยุค 2G/2.5G/2.75G 

ไปสู่มาตรฐานยุค 3G อยา่งเต็มตวั รับผิดชอบการพฒันามาตรฐานโดยองค์กร 3GPP มีเทคโนโลยีหลกั

ที�ปัจจุบนัมีการยอมรับใช้งานทั�วโลกคือมาตรฐาน Wideband Code Division Multiple Access              

(W-CDMA) โดยในอนาคตจะมีการพฒันาต่อเนื�องไปสู่มาตรฐาน HSDPA (High Speed Downlink 

Packet Access) ซึ� งรองรับการสื�อสารดว้ยอตัราเร็วสูงถึง 14 เมกะบิตต่อวินาที หรือเร็วกวา่การสื�อสาร
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แบบ 2.75G ถึง 36 เท่า มาตรฐาน W-CDMA นี� เองที�กิจการร่วมคา้ ไทย - โมบาย กาํลงัจะดาํเนินการ

พฒันาเพื�อเปิดให้บริการภายในตน้ปี พ.ศ. 2548 นอกจากจะเป็นเส้นทางในการพฒันาสู่มาตรฐาน 3G 

ของบรรดาผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� GSM แลว้ มาตรฐาน W-CDMA ยงัไดรั้บการ

ยอมรับจากผูใ้ห้บริการรายใหญ่อย่างบริษทั NTT DoCoMo ผูเ้ปิดให้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� I-mode 

ซึ� งใชเ้ทคโนโลยี PDC ให้เป็นมาตรฐาน 3G สาํหรับใชง้านภายใตเ้ครื�องหมายการค่า “FOMA” โดยได้

เปิดให้บริการในประเทศญี�ปุ่นตั�งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 เป็นตน้มา และปัจจุบนั W-CDMA 

ไดก้ลายเป็นเครือข่าย 3G ที�ใหญ่ที�สุดในประเทศญี�ปุ่ น มาตรฐาน cdma2000 เป็นการพฒันาเครือข่าย 

CDMA ให้รองรับการสื� อสารในยุค 3G รับผิดชอบการพฒันามาตรฐานโดยองค์กร 3GPP2 มี

เทคโนโลยีหลกัคือ cdma2000-3xRTT ที�มีศกัยภาพเทียบเท่ากบัมาตรฐาน W-CDMA ของค่ายยุโรป 

แต่ปัจจุบนัยงัไม่มีกาํหนดความพร้อมสําหรับให้บริการเชิงพาณิชยที์�ชดัเจน สําหรับในประเทศไทย 

บริษทั ฮทัชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มลัติมีเดีย จาํกดั เปิดให้บริการเฉพาะเครือข่าย cdma20001xEV-DO ซึ� ง

ยงัมีขีดความสามารถเทียบเท่าเครือข่าย 2.75G เท่านั�น

มาตรฐานโทรศพัทเ์คลื�อนที� W-CDMA ไดรั้บการออกแบบมาเพื�อให้รองรับการสื�อสารแบบ

มลัติมีเดียสมบูรณ์แบบ โดยเปลี�ยนแปลงรูปแบบการสื�อสารชนิด TDMA ที�ปรากฏอยู่ในเครือข่าย

โทรศพัท์เคลื�อนที�ยุค 2G/2.5G/2.75G ไปเป็นการสื�อสารแบบแพ็กเกตสวิทชิ�งเตม็รูปแบบ สามารถ

รองรับทั�งการสื�อสารทั�ง Voice และ Non-Voice โดยมีมาตรฐานการรองรับและควบคุมคุณภาพของ

ขอ้มูลที�สมบูรณ์แบบ อนัเป็นผลต่อเนื�องมาจาก ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การเขา้รหัสขอ้มูล 

(Information Coding) จึงทาํให้ผูใ้ห้บริการเครือข่าย 3G กา้วพน้จากขอ้จาํกดัในการบริหารจดัการ

ขอ้มูลประเภท Voice และ Non-Voice ดงัที�ปรากฏอยู่ในมาตรฐาน 2G/2.5G/2.75G ไดอ้ยา่งเด็ดขาด

อยา่งไรก็ตามเพื�อให้เครือข่าย W-CDMA สามารถรองรับการสื�อสารขอ้มูลไดอ้ยา่งเต็มรูปแบบ และให้

เกิดความคล่องตวัในการจดัสรรทรัพยากรความถี�วิทยุ จึงจาํเป็นตอ้งมีการกาํหนดยา่นความถี�สําหรับ

ใช้เปิดให้บริการ โดยเป็นไปตามแผนผงัการจดัวางความถี�สากลทั�วโลก ด้วยเหตุดงักล่าวจึงทาํให ้

กิจการร่วมคา้ไทย - โมบาย เป็นเพียงผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�รายเดียวในประเทศไทยที�สามารถ

เปิด ให้บริการเครือข่าย 3G แบบ W-CDMA ไดใ้นทนัที เนื�องจากมีสิทธิ� ใชค้ลื�นความถี�วิทยุในยา่น 

1965-1980 เมกะเฮิตรซ์ และ 2155-2170 เมกะเฮิตรซ์ ขณะที�ผูใ้ห้บริการเครือข่ายรายอื�น ๆ จาํเป็นตอ้ง

ยื�นคาํร้องผา่นกระบวนการจดัสรรคลื�นความถี�วิทยุโดยคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทศัน์แห่งชาติ (กสช.)  ซึ� งคาดว่าจะตอ้งใช้เวลาอีกหลายปีเพื�อได้สิทธิ� ในการเปิดให้บริการ         

W-CDMA เป็นรายต่อไป
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จุดเด่นของมาตรฐานโทรศัพท์เคลื�อนที� 3G แบบ W-CDMA

นอกจากมาตรฐานโทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G จะมีการพฒันาเทคโนโลยีสถานีฐาน (Base Station 

Subsystem) จากยุค 2G ซึ� งใชเ้ทคโนโลยี TDMA เป็นการรับส่งขอ้มูลในรูปแบบแพก็เกตเพื�อความ

คล่องตวัในการจดัสรรทรัพยากร ความถี�สําหรับให้บริการทั�งแบบ Voice และ Non-Voice อยา่งเกิด

ประโยชน์สูงสุด อนัจะช่วยสร้างความรู้สึกให้กบัผูใ้ชบ้ริการ (End User Perception) ถึงความรวดเร็ว

ในการสื�อสารขอ้มูล และยงัคงรักษาคุณภาพของการสนทนาที�เหนือกว่ามาตรฐาน 2G/2.5G/2.75G 

แลว้ มาตรฐาน W-CDMA ยงัมีความคล่องตวัในการเชื�อมต่อเขา้กบัเครือข่ายขอ้มูลที�อยู่ในโลกอิน 

เทอร์เน็ต เนื�องจากมาตรฐานการเชื�อมต่อต่าง ๆ สอดรับกบัมาตรฐานของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตทุก

ประการ ก่อให้เกิดการเปิดกวา้งในรูปแบบของความร่วมมือกบัพนัธมิตรจาํนวนมาก มีความคล่องตวั

ในการบันทึกจัดเก็บ และบริหารจัดการข้อมูลประเภทสื� อขอ้มูล (Content) ต่างๆ เมื�อทาํการ

เปรียบเทียบเฉพาะด้านของอตัราเร็วในการสื�อสารข้อมูลดังแสดงใน รูปที� 6 จะเห็นว่ามาตรฐาน

โทรศพัท์เคลื�อนที� 3G นอกจากจะรองรับการสื�อสารขอ้มูลที�รวดเร็วกว่ามาตรฐาน 2G/2.5G/2.75G 

แล้ว ยงัก่อให้เกิดการถือกาํเนิดของบริการรูปแบบใหม่ ๆ ที�ไม่สามารถสร้างขึ�นบนเครือข่ายยุคใน

ตระกูล 2G/2.5G/2.75G ได ้ที�เห็นไดช้ดัเจนก็คือบริการ Video Telephony และ Video Conference ซึ� ง

เป็นการสื�อสารแบบเห็นหนา้กนั โดยเครือข่าย 3G จะทาํการถ่ายทอดสดทั�งภาพและเสียงระหวา่งคู่

สนทนา โดยไม่เกิดความหน่วงหรือล่าชา้ของขอ้มูล บริการในลกัษณะนี� จะกลายเป็น จุดขาย สําคญั

ประการหนึ�งของมาตรฐานการสื�อสารแบบ 3G ทั�งนี� เครื�องลูกข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G ที�มีจาํหน่าย

ในปัจจุบนั ลว้นรองรับบริการ Video Telephony แลว้ทั�งสิ�น จึงสามารถเปิดให้บริการดงักล่าวได้

ในทนัที  

โดยสรุป ปัจจยัสําคญัที�ส่งผลให้มาตรฐานเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G แบบ W-CDMA มี

แนวโน้มของการประสบความสําเร็จทางธุรกิจที�รวดเร็วกว่ามาตรฐาน 2G จนถึง 2.75G นั�น สืบ

เนื�องมาจากการปฏิวติัรูปแบบของเทคโนโลยีเครือข่าย เพื�อตอบสนองรูปแบบการสร้างความร่วมมือ

ทางธุรกิจให้ผลกัดนับริการ Non-Voice อยา่งเต็มรูปแบบ ทั�งนี�  UMTS Forum ไดก้ล่าวถึงจุดเด่นของ

มาตรฐาน W-CDMA ซึ�งจะนาํความสําเร็จในการดาํเนินธุรกิจให้กบัผูป้ระกอบการดงันี�  (เอกสาร Why 

the world has chosen W-CDMA : 24 September 2003)

1.  เครือข่าย W-CDMA รับประกนัคุณภาพในการรองรับขอ้มูลแบบ Voice และ Non-Voice 

ในแง่ของผูใ้ชบ้ริการจะรับรู้ไดว้า่คุณภาพเสียงจากการใชง้านเครือข่าย 3G ชดัเจนกวา่หรืออยา่งนอ้ย

เทียบเท่าการสนทนาผา่นเครือข่าย 2G ส่วนการรับส่งขอ้มูลแบบ Non-Voice จะรับรู้ถึงอตัราเร็วใน
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การสื�อสารที�สูงกวา่การใชง้านผา่นเครือข่าย 2.5G และ 2.75G มาก อนัเป็นผลมาจากการปรับเปลี�ยน

เทคโนโลยีเครือข่าย และใชย้า่นความถี�ที�สูงขึ�น

2.  W-CDMA เป็นมาตรฐานเปิด (Open Standard) ซึ� งไดรั้บการพฒันาโดยกลุ่ม 3GPP ซึ� งเป็น

กลุ่มเดียวกบัผูพ้ฒันามาตรฐาน GSM ทาํให้ผูใ้ห้บริการ 3G สามารถเชื�อมต่อเครือข่าย 3G เขา้หากนัได้

ถึงขั�นอนุญาตให้มีการใช้งานขา้มเครือข่าย (Roaming) เช่นเดียวกับที�เป็นอยู่ในเครือข่ายยุค 2G 

นอกจากนั�นยงัสามารถเชื�อมต่อเพื�อการใช้งานขา้มเครือข่ายกบัมาตรฐาน 2G/2.5G/2.75G ไดใ้นทนัที 

โดยผูใ้ชบ้ริการเพียงมีอุปกรณ์สื�อสารแบบ Dual Mode เท่านั�น ทาํให้เกิดลู่ทางในการสร้างเครือข่าย 

W-CDMA เพื�อเปิดให้ผูป้ระกอบการเครือข่ายรายอื�นไดร่้วมเขา้ใช้บริการ ในลกัษณะของ Mobile 

Virtual Network Operator (MVNO) เป็นรายไดที้�สําคญันอกเหนือจากการให้บริการ 3G กบั

ผูใ้ชบ้ริการที�จดทะเบียนภายในเครือข่าย

3.  มาตรฐาน W-CDMA เป็นมาตรฐานโลก ที�จะเขา้มาแทนที�เครือข่ายในตระกูล GSM 

เช่นเดียวกบัเหตุการณ์ที�เครือข่าย GSM เขา้มาแทนที�เครือข่าย 1G เมื�อกว่า 10 ปีที�แลว้ จึงเป็นการ

รับประกนัถึงพฒันาการที�มีอย่างต่อเนื�องในดา้นต่าง ๆ การเร่งเปิดให้บริการ 3G จึงเปรียบไดก้บัการ

เร่งเขา้สู่ตลาดโทรศพัทเ์คลื�อนที� 2G ของผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�ยกัษใ์หญ่ในปัจจุบนัที�

เกิดขึ�น ในอดีต

4.  พิจารณาเฉพาะการให้บริการแบบ Voice จะเห็นวา่การลงทุนสร้างเครือข่าย W-CDMA มี

ตน้ทุนที�ต ํ�ากวา่การสร้างเครือข่าย GSM ถึงกวา่ 30 เปอร์เซ็นต ์เนื�องจากมาตรฐาน W-CDMA มีความ

ยดืหยุน่และคล่องตวัให้ผูป้ระกอบสามารถปรับเปลี�ยนทรัพยากรความถี� เพื�อรองรับ Voice และ Non-

Voice ไดอ้ยา่งผสมผสาน ต่างจากการกาํหนดทรัพยากรตายตวัในกรณีของเทคโนโลยี GSM

5.  W-CDMA เป็นมาตรฐานสื�อสารไร้สายชนิดเดียวที�มีรูปแบบการทาํงานแบบแถบความถี�

กวา้ง (Wideband) อนันาํมาซึ� งประสิทธิภาพในการสร้างพื�นที�ให้บริการที�กวา้งใหญ่ ไปพร้อม ๆ กบั

ความสะดวกในการเพิ�มขยายขีดความสามารถในการรองรับขอ้มูลข่าวสาร   ต่างจากเครือข่าย 2G 

โดยทั�วไปที�ปัจจุบนั    เริ�มประสบกบัปัญหาการจดัสรรความถี�ที�ไม่เพียงพอ   ต่อการขยายเครือข่าย 

เนื�องจากเป็นระบบแบบแถบความถี�แคบ (Narrow Band)

6.  กลไกการทาํงานภายในเครือข่าย W-CDMA เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะ

มาตรฐาน IETF (Internet Engineering Task Force) ทาํให้ผูป้ระกอบการสามารถเปิดโอกาสให้

พนัธมิตรทางธุรกิจซึ� งมีความเชี�ยวชาญ ในการพฒันาโปรแกรมหรือบริการพิเศษต่าง ๆ บนเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต ไดท้าํการพฒันาสร้างบริการผา่นอุปกรณ์สื�อสารไร้สาย โดยใชท้กัษะความสามารถและ

ความชาํนาญที�มีอยู ่เป็นการกระตุน้ให้เกิดบริการประเภท Non-Voice ไดส้ารพดัรูปแบบ
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7.  มีแนวทางในการพฒันาขีดความสามารถในรองรับการสื�อสารขอ้มูลที�มีอตัราเร็วสูง ขึ�น 

ไม่วา่จะเป็นการพฒันาสู่มาตรฐาน HSDPA ที�รองรับการสื�อสารขอ้มูลดว้ยอตัราเร็วที�สูงมากถึง 14 เม

กะบิตต่อวินาที ในขณะที�มาตรฐานโทรศพัท์เคลื�อนที� GSM ไม่สามารถพฒันาให้รองรับการสื�อสาร

ขอ้มูลไดม้ากกวา่เทคโนโลยี EDGE ในปัจจุบนั ซึ� งรองรับขอ้มูลไดด้ว้ยอตัราเร็ว 384 กิโลบิตต่อวินาที 

และในความเป็นจริงก็ไม่สามารถเปิดให้บริการดว้ยอตัราเร็วถึงระดบัดงักล่าว ได ้เนื�องจากจะทาํให้

สถานีไม่สามารถรองรับบริการ Voice ไดอี้กต่อไป

8.  ในอนาคตมาตรฐานโทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G มีทิศทางการพฒันาที�ชดัเจนในการรวมตวักบั

มาตรฐานสื�อสารไร้สายชนิดอื�น ๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน Wireless LAN (IEEE802.11b/g) หรือ 

WIMAX (IEEE802.16d/e/e+) ทาํให้ผูใ้ช้บริการเครือข่ายไร้สายสามารถเคลื�อนยา้ยไปใช้งานใน

เครือข่ายใด ๆ ก็ได้ตามความเหมาะสมทางภูมิประเทศ โดยยงัคงได้รับการดูแลโดยผูใ้ห้บริการ

เครือข่าย 3G

ความสําคญัต่าง ๆ เหล่านี� ที�เป็นแรงผลกัดนัให้ผูป้ระกอบการโทรศพัทเ์คลื�อนที� GSM จาํนวน

มากทั�วโลกรวมนักลงทุนหน้าใหม่ ให้ความสําคญัสําหรับการแสวงหาสิทธิ� ในการเปิดให้บริการ

เครือข่าย 3G และมีแผนกาํหนดเปิดให้บริการเทคโนโลยี W-CDMA 

ในทา้ยสุดความสมบูรณ์แบบในการรองรับธุรกิจ Non-Voiceของมาตรฐานโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

3G แบบ W-CDMA จะช่วยผลกัดนัให้เกิดห่วงโซ่ธุรกิจที�สมบูรณ์แบบ แมจ้ะมีความพยายาม ในกลุ่ม

ผูป้ระกอบการธุรกิจโทรคมนาคม ภายในประเทศที�จะผลกัดนัให้เกิดการประสานผลประโยชน์อยา่ง

ลงตวัระหวา่งผูใ้ห้บริการเครือข่าย โทรศพัทเ์คลื�อนที� 2G/2.5G/2.75G กบัผูป้ระกอบการสื�อขอ้มูลต่าง 

ๆ มาก่อนหน้านี�  แต่เนื�องจากขอ้จาํกดัของเครือข่ายในตระกูล GSM และ CDMA เองที�ไม่มีความ

ยดืหยุน่เพียงพอที�จะสร้างความประทบัใจต่อผูใ้ชบ้ริการ จึงทาํให้เกิดการขาดช่วงของความสมดุล ใน

การผสานผลประโยชน์ เมื�อพิจารณาจากความสําเร็จของเครือข่ายโทรศพัท์เคลื�อนที� FOMA ของ

บริษทั NTT DoCoMo ซึ� งเป็นผูใ้ห้บริการรายแรกที�เปิดให้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที� 3G แบบ W-

CDMA และประสบความสําเร็จในการดึงศกัยภาพของเครือข่าย W-CDMA ให้เกื�อหนุนต่อความลง

ตวัสําหรับการร่วมมือในธุรกิจ Non-Voice ในประเทศญี�ปุ่ นอยา่งงดงาม ต่อเนื�องดว้ยความคืบหนา้ใน

การสานต่อโครงสร้างธุรกิจ Non-Voice ในประเทศจีนและอีกหลาย ๆ ประเทศ สรุปไดว้า่มาตรฐาน

โทรศพัทเ์คลื�อนที� 3G แบบ W-CDMA จะเป็นการเปิดประตูสู่ธุรกิจ Non-Voiceในประเทศไทยใน

อนาคตอนัใกล้
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2.2  ข้อมูลของเครือข่ายโทรศัพท์เคลือนที�

AIS

บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) หรือ เอไอเอส เป็นบริษทัในเครือ อินทชั

คอร์ปอเรชั�น (บริษทัเดิม : ชิน คอร์ปอเรชั�น : ชินคอร์ป) ทาํธุรกิจเกี�ยวกับเครือข่ายและบริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ในประเทศไทย มีผูใ้ชบ้ริการประมาณ 31.2 ลา้นราย มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 

53% มากเป็นอนัดบั 1 ของประเทศ 

ประวัติ

เริ�มแรกจดทะเบียนก่อตั�งเป็น บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั เมื�อวนัที� 24 เมษายน 

พ.ศ. 2529 [8] เปิดให้บริการครั� งแรกเมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยเอไอเอสทําสัญญากับ 

องคก์ารโทรศพัทแ์ห่งประเทศไทย ให้ดาํเนินการโครงการบริการระบบโทรศพัทเ์คลื�อนที� 900 MHz 

เป็นระยะเวลา 20 ปี ถึง พ.ศ. 2553   เอไอเอสเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื�อ

วนัที� 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 และแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกัด หลงัจากนั�นบริษทัขยาย

กิจการโดยการเขา้ซื�อกิจการในเครือชินวตัร เช่น ชินวตัร ดาตา้คอม ( ปัจจุบนัคือ บริษทั แอดวานซ์ 

ดาตา้เน็ตเวิร์ค คอมมิวนิเคชั�นส์ จาํกดั ) , ชินวตัร เพจจิ�ง เป็นตน้ บริษทัเปิดบริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

ในระบบจีเอสเอ็ม ในชื�อ Digital GSM ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 และไดข้ยายเวลาร่วมสัญญาเป็น 25 

ปี (หมดสัญญาปี พ.ศ. 2558) เมื�อ พ.ศ. 2539  ประธานคณะกรรมการอาํนวยการคนปัจจุบนัคือ นาย

ไพบูลย ์ลิมปพยอม

บริษทัลูก

-  Mobile From Advance (MFA) - นาํเขา้และจดัจาํหน่ายตวัเครื�องโทรศพัทมื์อถือ

-  บริษทั แอดวานซ์ ดาตา้เน็ตเวิรค์ คอมมิวนิเคชั�นส์ จาํกดั (ADC) ผูใ้ห้บริการสื�อสารทาง

สายโทรศพัท,์ Buddy Broadband

-  บริษทั ดาตา้ เน็ตเวิร์ค โซลูชนัส์ จาํกดั

-  บริษทั ดิจิทลัโฟน จาํกดั - เครือข่ายโทรศพํทเ์คลื�อนที�ระบบ 1800

-  บริษทั แอดวานซ์ คอนแทค เซนเตอร์ จาํกดั - คอลเซ็นเตอร์

-  บริษทั ดาตา้ลายไทย จาํกดั - ผูใ้ห้บริการอินเทอร์เน็ต

-  บริษทั แอดวานซ์ เอ็มเปย ์จาํกดั - การจ่ายเงินผา่นโทรศพัทมื์อถือ

-  บริษทั แอดวานซ์ เมจิกการ์ด จาํกดั – จดัจาํหน่ายบตัรเติมเงิน
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บริการ

-  GSM Advance  โทรศพัทร์ะบบจ่ายรายเดือน

-  1-2-Call  โทรศพัทร์ะบบเติมเงิน

-  สวสัดี

-  GSM 1800  โทรศพัทร์ะบบ 1800 MHz

ตัวอย่างรางวัลที�ได้รับ

พ.ศ. 2542

1. ไดรั้บการจดัอนัดบัจากนิตยสาร Asiamoney ให้เป็นบริษทัชั�นนาํที�มีการบริหารจดัการ

องคก์รดีที�สุดเป็นอนัดบัที� 24 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ซึ� งมีอยูน่บัแสนนบัลา้นบริษทั)

2. เป็นบริษทัที�มีการวางกลยุทธ์ในการบริหารองคก์รยอดเยี�ยมเป็นที� 2 ในไทยไดรั้บการจดั

อนัดบัจากนิตยสาร Far Eastern Economic Review ให้เป็นบริษทัชั�นนาํของเอเชีย  บริษทัชั�นนาํของ

ไทย

3.  ไดรั้บรางวลั GOLD AWARD ประเภทสินคา้บริการ จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย จากแผนการตลาดของ ดิจิตอล จีเอสเอ็ม 2 วตัต์

พ.ศ. 2543

1.  ไดรั้บการจดัอนัดบัจากนิตยสาร Asiamoney ให้เป็นบริษทัที�มีการบริหารจดัการดีที�สุดใน

ประเทศไทย

2.  ไดรั้บการจดัอนัดบัจากนิตยสาร Far Eastern Economic Review ให้เป็นบริษทัชั�นนาํของ

ประเทศไทย

3.  ไดรั้บรางวลั GOLD AWARD ประเภทสินคา้บริการ จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย จากแผนการตลาดของ วนั - ทู - คอล

พ.ศ. 2544

1.  ไดรั้บการจดัอนัดบัจากนิตยสาร FinanceAsia ให้เป็นบริษทัดีเด่นดา้นการจดัการ        

(Best Managed Company)

2.  ไดรั้บการจดัอนัดบัจากนิตยสาร Invester Relations เป็นบริษทัชั�นนาํของเอเชีย

3.  จากนิตยสาร Asiamoney เป็นบริษทัที�มีการบริหารจดัการดีที�สุดในประเทศไทย

4.  จากนิตยสาร Far Eastern Economic Review เป็นบริษทัชั�นนาํของเอเชีย

5.  จากสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย ให้เป็นบริษทัที�มีความเป็นเลิศใน 

-  ดา้นการให้ความสําคญัต่อการสร้างนวตักรรมและการสร้างสรรคสิ์�งใหม่
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-  ดา้นการตลาด

-  ดา้นคุณภาพของสินคา้และบริการ

-  ดา้นวิสัยทศัน์ของผูน้าํ

พ.ศ. 2545

1.  จากนิตยสาร FinanceAsia ให้เป็นบริษทัที�มีความเป็นเลิศในดา้น การจดัการ  การยึดถืด

หลกัของบรรษทัภิบาล  การมีผูบ้ริหารการเงินที�มีความสามารถมากที�สุด

2.  จากนิตยสาร Asiamoney บริษทัที�มีการบริหารจดัการดา้นการเงินดีที�สุด

3.  นิตยสาร Far Eastern Economic Review บริษทัชั�นนาํแห่งปีของไทย  บริษทัแบบอยา่ง 

ในดา้นแนวทางการบริหารงาน

3.  นิตยสาร The Asset บริษทัที�มีการกาํกบัดูแลกิจการยอดเยี�ยมที�สุดในประเทศไทย

4.  สถาบนักรรมการบริษทัไทย บริษทัที�จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยที์�มีการกาํกบัดูแล

กิจการดีที�สุดของประเทศไทย

6. Thailand Corporate Excellence Awards

      -  บริษทัที�มีความเป็นเลิศในดา้นการบริหารเงิน

       -  บริษทัที�มีความเป็นเลิศในดา้นการให้ความสําคญักบันวตักรรมและการสร้างสรรคสิ์�ง

ใหม่ๆ

       -  บริษทัที�มีความเป็นเลิศในดา้นการตลาด

       -  บริษทัที�มีความเป็นเลิศในดา้นคุณภาพสินคา้และบริการ

พ.ศ. 2546

1.  นิตยสาร Institutional Investor บริษทัที�มีการกาํกบัดูแลกิจการดีที�สุดในประเทศไทย

บริษทัที�มีการกาํกบัดูแลกิจการดีที�สุดในเอเชีย

2.  นิตยสาร Far Eastern Economic Review บริษทัชั�นนาํอนัดบั 2 แห่งปีของไทย

3.  บริษทั ไทยเรทติ�ง แอนด์ อินฟอร์เมชั�น เซอร์วิส จาํกดั (ทริส) มอบเครดิตความน่าเชื�อถือ

ขององคก์รในระดบั AA

พ.ศ. 2547

1.  บริษทั ฟิทช์ เรทติ�งส์ (ประเทศไทย) จาํกดั มอบเครดิตความน่าเชื�อถือระยะยาวของ

องคก์รในระดบั AA

2.  Thailand Corporate Excellence Awards 2004 รางวลัการให้ความสําคญัต่อนวตักรรมและ

การสร้างสรรคสิ์�งใหม่  รางวลัความเป็นเลิศในการตลาด
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พ.ศ. 2548

SET Awards 2005 ร่วมกบั วารสารการเงินธนาคาร บริษทัที�มีการประกอบธุรกิจดีเด่น ใน

หมวดเทคโนโลยี  บริษทัที�มีความโดดเด่นดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Best Investor)   บริษทัที�เปิดเผย

ขอ้มูลผลประกอบการดีเด่นตามหลกัธรรมาภิบาล (Best Corporate Governance Awards)Thailand 

Corporate Excellence Award 2004 โดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบนับณัฑิต

บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลยั รางวลัการให้ความสําคญัต่อการสร้างนวตักรรมและ

สร้างสรรคสิ์�งใหม่ ๆ รางวลัความเป็นเลิศดา้นการตลาด

พ.ศ. 2549

1.  นิตยสาร Forbs บริษทัที�มีมูลค่าตามราคาหลกัทรัพยล์าํดบัที� 1338 ของโลก ประจาํปี 2549 

ซึ� งเป็นบริษทัสื�อสารโทรคมนาคมของไทยรายเดียวที�ติดอนัดบั 1 ใน 2000 บริษทัระดบัโลก (Forbe 

Global 2000)

2.  สาํนกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค ภาพยนตร์โฆษณาชุด Always Smile ของเอไอ

เอส ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทส่งเสริมสังคม ศิลปวฒันธรรมและสิ�งแวดลอ้มในงาน

ประกาศภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทศัน์เพื�อผูบ้ริโภค

ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่

ลาํดบัที� รายชื�อผูถื้อหุน้ จาํนวนหุ้นสามญั สัดส่วนการถือหุน้

1 บริษทั ชิน คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 1,263,712,000 42.52%

2 Singtel Strategic Investment PTE Limited 568,000,000 19.11%

3 บริษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จาํกดั 98,596,561 3.32%

4 BNY Mellon Nominees Limited 92,685,000 3.12%

5 State Street Bank and Trust Company for London 72,975,862 2.46%
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DTAC

บริษทั โทเทิ�ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั�น จาํกดั (มหาชน) (Total Access Communication Public 

Company Limited ตวัยอ่ TAC หรือ DTAC) เป็นบริษทัที�ทาํธุรกิจให้บริการโทรศพัทมื์อถือรายหนึ�ง

ในประเทศไทย เดิมเป็นบริษทัในเครือยคูอม ปัจจุบนัถือหุ้นใหญ่โดยเทเลนอร์ จากประเทศนอร์เวย ์ 

ปัจจุบนั ดีแทคเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที� อนัดบัสองของประเทศ บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�ใน

ระบบความถี� 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใตส้ัญญาสัมปทานเป็นเวลา 27 ปีจาก 

บริษทั กสท โทรคมนาคม จาํกดั (มหาชน) (เดิมคือการสื�อสารแห่งประเทศไทย) มียอดผูใ้ช้บริการ 

12,225,498 คน (ขอ้มูล พ.ศ. 2549) โดยแบ่งเป็นระบบสมาชิกรายเดือนประมาณ 2 ลา้นคน และระบบ

เติมเงินประมาณ 10 ลา้นคน  จากการที� DTAC เป็นเครือข่ายที�เปิดให้บริการข่าวทางโทรศพัทมื์อถือ

ทางระบบบริการขอ้ความสั�น (SMS) กบัสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเอเอสทีวี เป็นเครือขา่ยแรก 

ประวัติ

ก่อตั� ง พ.ศ. 2532 และได้สัมปทานโทรศัพท์เคลื�อนที�ในระบบความถี�  800 และ 1800 

เมกะเฮิรตซ์ประเภท สร้าง - โอน - ดาํเนินการ (Build-Transfer-Operate) จากการสื�อสารแห่งประเทศไทย 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2533 และไดจ้ดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศสิงคโปร์ เมื�อเดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2538  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ไดย้ืดสัญญากบั กสท. ไปเป็น พ.ศ. 2561 หลงัจาก

วิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ไดเ้ริ�มตน้ขายหุ้นบางส่วนให้กบัเทเลนอร์ และเปลี�ยนชื�อทางการคา้จาก 

"แทค" เป็น "ดีแทค" ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544  ตระกูลเบญจรงคกุล ผูถื้อหุ้นใหญ่ในยูคอมซึ� งเป็น

บริษทัแม่ของแทค ไดข้ายหุน้ให้กบัเทเลนอร์ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 ทาํให้ปัจจุบนัผูถื้อหุ้นรายใหญ่

ของแทคคือเทเลนอร์

บริการ

-  โทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบจ่ายรายเดือน เช่น feel free 20,feel free 40,feel free 60,zero

-  โทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบเติมเงิน Happy

รางวัลที�ได้รับ

-  เมษายน 2546 จากผลสํารวจ "Asia's Best Companies 2003 - Thailand" โดยนิตยสาร 

Financial Asia บริษทัไดรั้บรางวลัดงัต่อไปนี�  

1. บริษทัยอดเยี�ยมดา้นการบริหารการเงิน (อนัดบั 4)

2. บริษทัยอดเยี�ยมดา้นการสร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุน้ (อนัดบั 5)

3. บริษทัยอดเยี�ยมดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (อนัดบัที� 6)

4. บริษทัยอดเยี�ยมดา้นการจดัการ (อนัดบัที� 7)
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5. บริษทัยอดเยี�ยมดา้นบรรษทัภิบาล (อนัดบัที� 8)

-  ตุลาคม 2546 ไดรั้บรางวลั "Disclosure Report Award 2003" จากสํานกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์

-  เมษายน 2547 จากผลสํารวจ "Asia's Best Companies 2004 - Thailand" โดยนิตยสาร 

Financial Asia บริษทัไดรั้บรางวลัดงัต่อไปนี�  

6. บริษทัยอดเยี�ยมดา้นนกัลงทุนสัมพนัธ์ (อนัดบัที� 4)

7. บริษทัยอดเยี�ยมดา้นการจดัการ (อนัดบัที� 6)

-  ธนัวาคม 2547 ไดรั้บรางวลั "Technology Fast 500 Asia Pacific 2004 Award" จากการจดั

อนัดบัของ Deloitte

-  มิถุนายน 2549 ไดรั้บรางวลั "Best Mobile Operator of the Year 2006" ของประเทศไทยใน

ฐานะเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ยอดเยี�ยม จากนิตยสาร Asian MobileNews ซึ� งนบัเป็นการ

ไดรั้บรางวลัต่อเนื�องเป็นปีที� 2

-  สิงหาคม 2550 รางวลัพระราชทาน "Thailand Corporate Excellence" ประเภทความเป็น

เลิศดา้นการตลาด จดัโดยสมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย และสถาบนับณัฑิตธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั

-  พฤศจิกายน 2551 ATM SIM ไดรั้บรางวลั "Best Mobile Service" จาก Asia Mobile Award 

2008 ซึ� งจดัขึ�นโดย GSMA's Mobile Congress

TURE    MOVE

บริษทั ทรูมูฟ จาํกดั (True Move Co. , Ltd.)  เดิม บริษทั ทีเอ ออนเร็จ จาํกดั (TA Orange Co.

, Ltd.) เป็นบริษทัที�ทาํธุรกิจให้บริการโทรศพัทมื์อถือรายหนึ�งในประเทศไทย เดิมเป็นบริษทัร่วมทุน

ระหว่างเทเลคอม เอเชีย กบักลุ่มออเร้นจ์ จากประเทศฝรั�งเศส ในชื�อ ทีเอ ออเร้นจ ์แต่ใน พ.ศ. 2547 

กลุ่มออเร้นจไ์ดถ้อนทุนออกไปจากประเทศไทย ทางเทเลคอมเอเชียซึ� งเป็นบริษทัแม่จึงไดเ้ปลี�ยนชื�อ

เป็นทรู คอร์ปอเรชั�น และเปลี�ยนชื�อ ทีเอ ออเร้นจ ์เป็น ทรู มูฟ

ปัจจุบนัทรูมูฟมีเครือข่ายของตนเองสองเครือข่าย คือทรูมูฟ และทรูมูฟ-เอช ที�เป็นของบริษทั

ลูก โดยเครือข่ายทรูมูฟปัจจุบนั ไม่รับลูกคา้ประเภทจดทะเบียนหรือรายเดือนเพิ�มแลว้ และอยูร่ะหวา่ง

การจดัรายการส่งเสริมการขายในการที�จะให้ลูกคา้ทรูมูฟเก่า ยา้ยไปเป็นลูกคา้ของทรูมูฟ-เอชแทน 

โดยเมื�อทรูมูฟ-เอชเปิดให้บริการอยา่งเป็นทางการ เครือข่ายทรูมฟูก็จะยกเลิกการทดลองให้บริการ 3G 

ลง และเปิดเครือข่ายไวส้ําหรับการใช้งานขา้มเครือข่ายของทรูมูฟ-เอชเท่านั�น ทั�งนี� ก็เป็นเพราะว่า
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สัญญาสัมปทานในการดาํเนินงานกบักสท

กบัทรูมูฟ - เอช จะคุม้ค่ากวา่ในระยะยาว

สมัยก่อนหน้า

ทีเอ ออเรนจ์

2546-2547

2.3  ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การยอมรับของผูบ้ริโภคที�มีต่อนวตักรรมและเทคโนโลยี 

เรียกวา่ กระบวนการยอมรับซึ� งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที�แสดงออกถึงการยอมรับนาํไป

ปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั�นตอน 

 ขั�นที� 1 การรับรู้ (awareness stage) 

วิธีการใหม่ ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั�น ยงัไม่มีความรู้ลึกซึ� ง

เกี�ยวกบัเนื�อหา หรือคุณประโย

 ขั�นที� 2 สนใจ (interest stage) 

ใหม่ ๆ เพิ�มเติม จะทาํให้ความรู้เกี�ยวกบัวิธีการใหม่ ๆ หรือสิ�งใหม่ ๆ มากขึ�น ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบับุคลิกภาพ 

และค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทางสังคม หรือประสบการณ์เก่า ๆ ของบุคคลนั�น 

 ขั�นที� 3 ประเมินค่า 

วิธีการหรือวิทยาการใหม่ ๆ ดีหรือไม่ เมื�อนาํมาใชแ้ลว้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ โดยบุคคล

นั�นมกัจะคิดว่าการใช้วิทยาใหม่ ๆ เป็นการเสี�ยงทาํให้ไม่แน่ใจถึงผลที�จะไดรั้บ ในขั�นนี� จึงเป็นการ

สร้างแรงเสริม (reinforcement) 

ความรู้สึกที�ดีต่อนวตักรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์

ขั�นที� 4 ทดลอง (trial stage) 

ทดลองบางส่วนก่อนเพื�อจะได้ดูว่

ประเมิน ซึ� งผลการทดลองจะมีความสําคญัอยา่งยิ�งต่อการตดัสินใจที�จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป

ขั�นที� 5 ยอมรับ (adoption stage) 

กิจกรรมของตนอยา่งเตม็ที�หลงัจากไดท้ดลองปฏิบติัดูและเห็นประ

สัญญาสัมปทานในการดาํเนินงานกบักสท. โทรคมนาคมใกลสิ้�นสุดแลว้ และกลุ่มทรูเล็งเห็นวา่ ลงทุน

เอช จะคุม้ค่ากวา่ในระยะยาว

ทรูมูฟ

ทรูมูฟ

(2547-ปัจจุบนั)

ทฤษฎีการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

การยอมรับของผูบ้ริโภคที�มีต่อนวตักรรมและเทคโนโลยี (adoption and innovation theory) 

เรียกวา่ กระบวนการยอมรับซึ� งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที�แสดงออกถึงการยอมรับนาํไป

ขั�นตอน (Roger and Shoemaker, 1978, p. 76) 

awareness stage) เป็นขั�นแรกที�จะนาํไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธสิ�งใหม่ 

วิธีการใหม่ ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั�น ยงัไม่มีความรู้ลึกซึ� ง

เกี�ยวกบัเนื�อหา หรือคุณประโยชน์ของนวตักรรมนั�น ๆ ทาํให้เกิดความอยากรู้นั�นต่อไป

interest stage) เป็นขั�นที�เริ�มมีความสนใจ หารายละเอียดเกี�ยวกบัวิทยาการ

ใหม่ ๆ เพิ�มเติม จะทาํให้ความรู้เกี�ยวกบัวิธีการใหม่ ๆ หรือสิ�งใหม่ ๆ มากขึ�น ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบับุคลิกภาพ 

และค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทางสังคม หรือประสบการณ์เก่า ๆ ของบุคคลนั�น 

ประเมินค่า (evaluation stage) เป็นขั�นที�จะไดไ้ตร่ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้

วิธีการหรือวิทยาการใหม่ ๆ ดีหรือไม่ เมื�อนาํมาใชแ้ลว้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ โดยบุคคล

นั�นมกัจะคิดว่าการใช้วิทยาใหม่ ๆ เป็นการเสี�ยงทาํให้ไม่แน่ใจถึงผลที�จะไดรั้บ ในขั�นนี� จึงเป็นการ

reinforcement) เพื�อให้เกิดความแน่ใจยิ�งขึ�นว่าสิ� งที�เขาตดัสินใจเพื�อเป็นการสร้าง

ความรู้สึกที�ดีต่อนวตักรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์

trial stage) เป็นขั�นที�ใชว้ิทยาการใหม่ ๆ นั�น กบัสถานการณ์ตนเองเป็นการ

ทดลองบางส่วนก่อนเพื�อจะได้ดูว่าผลลัพธ์และประโยชน์ที�จะได้รับว่าดีจริงอย่างที�คิดไวใ้นขั�น

ประเมิน ซึ� งผลการทดลองจะมีความสําคญัอยา่งยิ�งต่อการตดัสินใจที�จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป

adoption stage) เป็นขั�นที�บุคคลรับวิทยาการใหม่ ๆ นั�น ไปใชใ้นการ

หลงัจากไดท้ดลองปฏิบติัดูและเห็นประโยชน์แลว้ยอรับนวตักรรมเหล่านั�น
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โทรคมนาคมใกลสิ้�นสุดแลว้ และกลุ่มทรูเล็งเห็นวา่ ลงทุน

สมัยถัดไป

ทรูมูฟ เอช

2554-ปัจจุบัน

adoption and innovation theory) 

เรียกวา่ กระบวนการยอมรับซึ� งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที�แสดงออกถึงการยอมรับนาํไป

เป็นขั�นแรกที�จะนาํไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธสิ�งใหม่ 

วิธีการใหม่ ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั�น ยงัไม่มีความรู้ลึกซึ� ง

ชน์ของนวตักรรมนั�น ๆ ทาํให้เกิดความอยากรู้นั�นต่อไป

เป็นขั�นที�เริ�มมีความสนใจ หารายละเอียดเกี�ยวกบัวิทยาการ

ใหม่ ๆ เพิ�มเติม จะทาํให้ความรู้เกี�ยวกบัวิธีการใหม่ ๆ หรือสิ�งใหม่ ๆ มากขึ�น ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบับุคลิกภาพ 

และค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทางสังคม หรือประสบการณ์เก่า ๆ ของบุคคลนั�น 

เป็นขั�นที�จะไดไ้ตร่ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้

วิธีการหรือวิทยาการใหม่ ๆ ดีหรือไม่ เมื�อนาํมาใชแ้ลว้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ โดยบุคคล

นั�นมกัจะคิดว่าการใช้วิทยาใหม่ ๆ เป็นการเสี�ยงทาํให้ไม่แน่ใจถึงผลที�จะไดรั้บ ในขั�นนี� จึงเป็นการ

เพื�อให้เกิดความแน่ใจยิ�งขึ�นว่าสิ� งที�เขาตดัสินใจเพื�อเป็นการสร้าง

เป็นขั�นที�ใชว้ิทยาการใหม่ ๆ นั�น กบัสถานการณ์ตนเองเป็นการ

าผลลัพธ์และประโยชน์ที�จะได้รับว่าดีจริงอย่างที�คิดไวใ้นขั�น

ประเมิน ซึ� งผลการทดลองจะมีความสําคญัอยา่งยิ�งต่อการตดัสินใจที�จะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป

เป็นขั�นที�บุคคลรับวิทยาการใหม่ ๆ นั�น ไปใชใ้นการปฎิบติั

โยชน์แลว้ยอรับนวตักรรมเหล่านั�น    
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กลุ่มคนในสังคมซึ� งจะมีบทบาทสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงทางสังคมจากการเป็นผูย้อมรับ

หรือปฏิเสธเทคโนโลยีต่าง ๆ ที�จะเขา้มาภายในสังคมนั�น ซึ� งจะเป็นตวับ่งชี� ที�สําคญัว่าสังคมใดบา้งที�

จะเปลี�ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว หรือสังคมใดจะเปลี�ยนแปลงช้า ได้แบ่งกลุ่มผูรั้บนวตักรรม

ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ (ปรเมศวร์ กุมารบุญ, 2552)

1.  กลุ่มที� รับนวตักรรมเป็นกลุ่มแรกในสังคม (innovators) เป็นกลุ่มที� มีบทบาทต่อการ

เปลี�ยนแปลงทางสังคมมากที�สุด เพราะจะเป็นกลุ่มที�เป็นผูส้ร้างหรือผูน้าํนวตักรรมต่าง ๆ เขา้มาใน

สังคม

2.  กลุ่มรับนวตักรรมเร็วส่วนแรก (early adopter) ซึ� งอาจรับจากสื�อเฉพาะต่าง ๆ เช่น วารสาร

หรือสื�อบุคคล เป็นกลุ่มที�เป็นพวกทนัสมยั ชอบการเปลี�ยนแปลง ซึ� งจะทาํให้สังคมมีแนวโนน้และมี

บรรยากาศของการเปลี�ยนแปลงมากขึ�น

3.  กลุ่มรับเร็วส่วนใหญ่ (early majority) เป็นคนกลุ่มที�จะผลกัดนัให้เกิดการเปลี�ยนแปลงทาง

สังคมเกิดขึ�น

4.  กลุ่มรับเร็วส่วนหลงั (late majority) เป็นกลุ่มคนที�ตดัสินใจในการยอมรับสิ�งใหม่ ๆ 

ค่อนขา้งชา้และตอ้งการความมั�นใจในระดบัหนึ�งก่อนที�จะยอมรับนวตักรรม

5.  กลุ่มลา้หลงั (laggards) เป็นกลุ่มที�ไม่ชอบการเปลี�ยนแปลง ซึ� งมกัเป็นผูที้�มีทศันคติในเรื�อง

ใดเรื� องหนึ� งอย่างเหนียวแน่น ซึ� งหากในสังคมใดมีคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ� ง จาํนวนมาก ก็จะทาํให้เกิด

ความเปลี�ยนแปลงทางสังคม ได้ง่ายหรืออยากแตกต่างกนั กล่าวคือหากในสังคมหรือประเทศใด

ตอ้งการที�จะเปลี�ยนแปลงหรือพฒันาด้านต่าง ๆ แต่คนในสังคมส่วนใหญ่เป็นพวกล้าหลัง การ

เปลี�ยนแปลงก็ยอ่มเกิดขึ�นไดย้าก 

ปัจจุบนันวตักรรมเกี�ยวกบัเทคโนโลยีการสื�อสารที�สามารถโตต้อบกนัไดร้ะหว่างผูส่้งสาร

หรือผูรั้บสารในการติดต่อสื�อสาร (interactive communication technology) มีแนวโนน้ที�จะแพร่กระจาย

อยา่งมาก และเป็นที�ตอ้งการของบุคคลในสังคมค่อนขา้งสูง ทาํให้เกิดการยอมรับนวตักรรมดงักล่าว

อยา่งรวดเร็ว ซึ� งคุณลกัษณะของเทคโนโลยีสมยัใหม่ที�สามารถสนองตอบต่อความตอ้งการของบุคคล

มีลกัษณะที�พบสรุปได ้ดงันี�

(1) สื�อใหม่ มีความสามารถในการสนองตอบการสื�อสารทั�งในระดบัเล็กและระดบัใหญ่ 

(2) คนส่วนใหญ่มกัจะใชสื้�อนี�ไดก้บัการดาํเนินงานในทุกประเภท 

(3)  ทั�งคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมต่างมีความสัมพนัธ์ และมีความยืดหยุน่ต่อ

การปรับใชก้บัเครื�องมือต่าง ๆ ไดต้ามที�ตอ้งการในเรื�องต่าง ๆ อาทิ ใชเ้ป็นสื�อวิทยุ หรือสื�อโทรทศัน์

หรือหน่วยประมวลผล เป็นตน้
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ปัจจัยที�มีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม 

ปัจจยัเกี�ยวกบัลกัษณะของนวตักรรม

เนื� องจากนว ัตกรรมเป็นสิ� งใหม่ที�ก ํา เ นิดมาจากงานวิจัย (Research) และการพัฒนา

(Development) รวมทั�งมาจากประสบการณ์ของผูใ้ชน้วตักรรมนั�นเอง ดงันั�นนวตักรรมแต่ละอย่างจึงมี

ลกัษณะเฉพาะตวัซึ� งสามารถนาํมาใชแ้กไ้ขปัญหา  หรือเพิ�มแระสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานไดต้าม

สถานการณ์และความตอ้งการของผูใ้ชน้วตักรรมนั�นๆ ซึ�งไม่จาํเป็นที�นวตักรรมซึ� งใชไ้ดผ้ลดีในที�แห่ง

หนึ� ง จะไดผ้ลดีในที�อื�น ๆ  ดว้ยขึ�นอยู่กบัว่านวตักรรมนั�น ๆ  มีความเหมาะสมกบัสถานการณ์นั�น ๆ

หรือไม่ ดงันั�นลกัษณะของนวตักรรมนั�นเองจึงเป็นปัจจยัหนึ�งที�มีผลต่อการโน้มนา้วใจ (persuasion) 

ให้เกิดการยอมรับ โดยนาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมินนวตักรรมของผูรั้บสาร และตดัสินใจไดว้่า

จะดาํเนินการอยา่งไรต่อไป

ลกัษณะของนวัตกรรม  5  ประการ ซึ�งเป็นปัจจัยที�ส่งผลต่อการยอมรับ   ได้แก่

1.  ผลประโยชน์ที�ไดรั้บจากนวตักรรม (Relation  advantage)  คือ ระดบัของการรับรู้หรือ

ความเชื�อวา่นวตัการมนั�นมีคุณสมบติัที�ดีกวา่ความคิด หรือสิ�งที�มีอยู่เดิม  ซึ� งถูกแทนที�ดว้ยสิ�งใหม่ ถา้

หากนวตักรรมนั�นมีขอ้ดี และให้ประโยชน์ต่อผูใ้ช้นวตักรรมนั�น มากเท่าใดก็มีโอกาสที�จะมีผลที�

ยอมรับมากขึ�น

2.  การเขา้กนัไดดี้กบัสิ�งที�มีอยู่เดิม (Compatibility) การเขา้กนัได ้คือ ระดบัของนวตักรรมซึ� ง

มีความสอดคล้องกบัคุณค่า ประสบการณ์และความตอ้งการที�มีอยู่แลว้ในตวัผูรั้บนวตักรรมนั�นๆ ถา้

หากนวตักรรมนั�นสามารถเขา้กนั ไดดี้กบัสิ�งต่าง ๆ  ที�กล่าวมาก็มีโอกาสไดรั้บการยอมรับไดง่้ายขึ�น

3.  ความซบัซ้อน (Complexity) ความซบัซ้อนคือระดบัของความเชื�อว่านวตักรรมนั�น มี

ความยากต่อการเขา้ใจ และการนาํไปใชน้วตักรรมบางอย่าง สามารถทาํความเขา้ใจ และนาํมาใช้ได้

ง่าย ในขณะที�บางอย่างมีความซับซ้อน และเขา้ใจยากกว่า นวตักรรมที�มีความซับซ้อนน้อยกว่ามี

โอกาสที�จะไดรั้บการยอมรับมากกวา่

4.  การทดลองได ้(Trainability) การทดลองได ้คือระดบัของนวตักรรมที�สามารถมองเห็นผล

จากการทดลองปฏิบติัเพื�อให้เห็นผลไดจ้ริง อย่างน้อยภายใตส้ภาพที�จาํกดั ความคิดเหล่านี� สามารถ

ทดสอบหรือทดลองได้อย่างเป็นขั�นตอน หรือเป็นช่วง ๆไป  ก็จะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็ว

นวตักรรมไม่สามารถทดลองไดก่้อนมีโอกาสที�จะไดรั้บการยอมรับนอ้ยกวา่

5.  การสังเกตได้   (Observability) การสังเกตได ้คือ  ระดบัของนวตักรรมที�สามารถมองเห็น

กระบวนการในการปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม สามารถสัมผสัและแตะตอ้งไดจ้ริงๆ  การเสนอขาย

สินคา้ที�เป็นแบบขายตรงที�ไดรั้บผลสําเร็จสูงถึงแมว้า่ราคาจะค่อนขา้งแพงก็เนื�องมาจากของนวตักรรม
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ในขอ้นี�  คือ สามารถนาํมาให้ลูกคา้ชมและสาธิตให้ดูวา่สินคา้ชิ�นนี�มีขอ้ดีอยา่ง ไร  เป็นขั�น ๆ เมื�อดูแลว้

ลูกคา้มีความเห็นวา่ดีจริงซื�อสินคา้นั�น

ปัจจัยเกี�ยวกับผู้รับนวัตกรรม

การที�บุคคลจะยอมรับนวตักรรมหรือไม่ ปัจจยัหนึ�งก็คือตวัชองผูรั้บนวตักรรมนั�นเอง เพราะ

ถึงแมว้่านวตักรรมและเทคโนโลยีจะมีลกัษณะที�ดีและเหมาะสมเพียงใด  แต่ผูรั้บนวตักรรมนั�นไม่มี

ความพร้อมที�จะยอมรับและปฏิบติั นวตักรรมนั�นก็ไร้ความหมายปัจจยัเกี�ยวกบัผูรั้บนวตักรรม  ไดแ้ก่

1.  สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคมของบุคคล  (socioeconomic  status)  เช่น  ระดบัการศึกษา 

รายได ้ ฐานะทางเศรษฐกิจ อาชีพ  ตลอดจนการมีตาํแหน่งเป็นผูน้าํในสังคมลว้นเป็นปัจจยัที�สําคญัที�มี

ผลต่อการยอมรับ

2.  คุณลกัษณะของบุคลิกภาพ (personality)  เป็นลกัษณะเฉพาะตวัของบุคคลที�ไดรั้บการสั�ง

สมมาตั�งแต่เล็กจนโต  จากการหล่อหลอมของครอบครัว ขนบธรรมเนียมประเพณี  จนกระทั�งถึง

สถาบนัการศึกษา เป็นส่วนที�ทาํให้เกิดบุคลิกภาพ  เช่น อาจจะเป็นคนที�อ่อนโยน แข็งกระด้าง การ

ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้�น การต่อตา้นสังคม เป็นตน้ ลักษณะทางบุคลิกภาพย่อมเป็นส่วนที�

เกื�อหนุนหรือต่อตา้นการยอมรับนวตักรรมก็เป็นได้

2.4  ปัจจัยที�มีผลต่อความเร็วในการใช้งาน hi-speed Internet

ขอ้มูลพื�นฐาน : ระยะความยาวคู่สายโทรศพัทก์บัความเร็ว hi-speed Internet ที�สามารถใช้

บริการไดโ้ดยไม่คาํนึงถึงปัจจยัอื�นที�มีผลทาํให้ความเร็วในการใชบ้ริการลดลง 

ระยะความยาวคู่สายโทรศัพท์จากชุมสาย ถึง

บ้านที�ใช้บริการhi-speed Internet(กโิลเมตร) ความเร็วเฉลี�ยที�ให้บริการได้

ระยะทาง 0   กม. ถึง 1.5 กม. 5120/512 Kbps

ระยะทาง 1.5 กม. ถึง 2.5 กม. 4096/512 Kbps

ระยะทาง 2.5 กม. ถึง 2.8 กม. 3072/512 Kbps

ระยะทาง 2.8 กม. ถึง 3.0 กม. 2560/512 Kbps

ระยะทาง 3.0 กม. ถึง 3.3 กม. 1024/512 Kbps

ระยะทาง 3.3 กม. ถึง 4.0 กม. 512/256 Kbps

ระยะทาง 4.0 กม. ถึง 4.2 กม. 256/128 Kbps
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   แต่ยงัมีอีกหลายปัจจยั ที�มีผลทาํให้ความเร็วในการใช้บริการ hi-speed Internet ไม่เป็นไปตาม

ความเร็วเฉลี�ย ตามระยะความยาวคู่สายโทรศพัท ์จากชุมสายถึงบา้น อาทิ เช่น 

  1.  คุณภาพของคู่สายโทรศพัทภ์ายในบา้น 

ถา้ภายในบา้นมีจุดต่อพ่วงโทรศพัท์มากกว่า 1 จุด และไม่ไดใ้ชต้วัแยกสัญญาณ (splitter) จะมีผลให้

สัญญาณ hi-speed Internet ถูกรบกวนและใชค้วามเร็วสูงไม่ได ้ถา้สายโทรศพัทภ์ายในบา้นมีอายุการ

ใชง้านนานหรือเป็นสายที�มีคุณภาพตํ�า จะมีผลให้ใช ้hi-speed Internet ความเร็วสูงไม่ไดเ้ช่นกนั 

2.  สัญญาณรบกวนในคู่สายโทรศพัท ์

Noise Margin คือค่าคุณภาพของสัญญาณ adsl ต่อสัญญาณรบกวนในสายโทรศพัท์ ซึ� งค่าที�สูงจะ

หมายถึงการเชื�อมต่อที�มีคุณภาพมากกว่าค่าตํ�า และค่าที�ยอมรับไดไ้ม่ควรตํ�ากวา่ 15 db Attenuation 

เป็นค่าที�แสดงว่าสัญญาณ ในคู่สายถูกลดทอนไปมากน้อยเพียงไร จากชุมสายถึงโมเด็มค่าความ

แตกต่างสูงจากชุมสายตน้ทางถึงโมเด็มปลายทาง หมายถึงโอกาสนอ้ยลงในการใช ้hi-speed Internet 

ความเร็วที�สูงขึ�น ค่าที�ยอมรับไดโ้ดยทั�วไปไม่ควรเกิน 65 db นอกจากนี� ยงัตอ้งคาํนึงถึงค่าความ

แตกต่างของการรับ-ส่งขอ้มูล (upload-download) ที�ไม่ควรเกิน 20 db ดว้ย Data Rate เป็นค่าที�แสดง

ให้เห็นว่าสัญญาณความเร็วปลายทางที�ไดรั้บตรงกบัสัญญาณความเร็วที�ปล่อยจากชุมสายตน้ทาง

หรือไม่ หากค่าความต่างสูงย่อมหมายถึงโอกาสที�สัญญาณขาดก็สูงขึ�นดว้ย สัญญาณไฟฟ้าแทรกใน

คู่สายโทรศีพท ์ซึ� งสังเกตไดจ้ากเสียงซ่า หรือเสียงแทรก (เช่นเสียงวิทยุความถี� AM) ก็มีผลต่อความเร็ว

ของ hi-speed Internet ที�สามารถใชบ้ริการได ้

ปัจจัยภายนอกที�มีผลต่อความเร็วในการเชื�อมต่อ

โชคไม่ดีที�มีเหตุการณ์และเงื�อนไขบางประการ ที�อยู่นอกเหนือการควบคุม แมแ้ต่กบัการ

เชื�อมต่อแบบเร็ว ปัจจยัภายนอก เช่น เว็บไซต์ที�ไม่ว่างหรือไวรัสคอมพิวเตอร์ที�แพร่กระจายอยู ่

สามารถทาํให้เวบ็ทั�งหมดทาํงานชา้ได ้เวบ็ไซตที์�ไดรั้บความนิยมอาจประสบปัญหาการมีผูใ้ชล้น้ได ้

ตวัอยา่งเช่น เมื�อโฆษณาทางโทรทศัน์กล่าวถึงเวบ็ไซต์หนึ� ง คนจาํนวนมากอาจพยายามที�จะเยี�ยมชม

ไซต์ดังกล่าวพร้อมกัน ถ้าไม่มีการเตรียมพร้อมเว็บไซต์เพื�อรับมือกับปริมาณการใช้งาน คุณอาจ

ประสบปัญหาความล่าช้าได้ ในช่วงเวลาที�มีการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างรุนแรง 

อินเทอร์เน็ตสามารถทาํงานชา้ลงไดเ้ช่นกนั ไวรัสหลายชนิดแพร่กระจาย ดว้ยการทาํให้คอมพิวเตอร์

ส่งสําเนาของไวรัสนั�นเป็นจาํนวนร้อยหรือพนัออกไป ซึ� งเป็นเหตุให้อินเทอร์เน็ตช้าลงตามจาํนวน

ไวรัสที�เพิ�มขึ�นเต็มที� คุณสามารถดูการแพร่กระจายของไวรัสที�สําคญัๆ ที�เกิดขึ�นในปัจจุบนัได้ ดว้ย

การไปที�เว็บไซต์ของผูจ้าํหน่ายโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือที�เว็บไซต์เกี�ยวกับ การรักษาความ

ปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ที�บา้น การคบัคั�งของการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉพาะที� ทาํให้เกิดความเร็วในการ
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เชื�อมต่อที�ช้ากว่าปกติไดเ้ช่นกนั การทาํงานที�ชา้ลงเหล่านี� จะเกิดขึ�นเมื�อมีคนจาํนวนมากพยายามที�จะ

เชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกนั และเกิดขึ�นบ่อยที�สุดในช่วงเวลาที�มีกิจกรรมสูงสุด เช่น หลงัเลิก

เรียน เมื�อนกัเรียนกลบัถึงบา้นและเชื�อมต่อกบัเวบ็ ถา้คุณอยูบ่นเครือข่ายขององค์กร การใช้เครือข่าย

ทั�วไป และพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ มีผลต่อประสิทธิภาพอินเทอร์เน็ตของคุณได้ ผูดู้แลระบบเครือข่ายส่วน

ใหญ่จะคอยตรวจสอบการใชอิ้นเทอร์เน็ต และพยายามที�จะป้องกนัคนส่วนใหญ่ไม่ให้ทาํสิ�งต่างๆ เช่น 

ดาวน์โหลดแฟ้มขนาดใหญ่ในชั�วโมงที�มีการใช้งานสูง ถา้บางครั� งพบวา่การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตชา้ลง 

อาจปรึกษาเรื�องนี�กบัผูดู้แลระบบเครือข่าย

2.5  แนวคิดส่วนประสมการตลาดของการให้บริการ  (Marketing Mix)

ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการจะมีความแตกต่างจากส่วนประสมการตลาดของ

สินคา้ทั�วไป กล่าวคือ จะตอ้งมีการเนน้ถึงพนกังาน กระบวนการในการให้บริการ และสิ�งแวดลอ้มทาง

กายภาพ ซึ� งทั�งสามส่วนผสมเป็นปัจจยัหลกัในการส่งมอบบริการ ดงันั�นส่วนประสาทางการตลาดของ

การบริการประกอบดว้ย 7P’s ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา   ช่องทางการจดัจาํหน่าย การส่งเสริมการตลาด 

พนกังาน กระบวนการให้บริการ และสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ  (Payne, 1993 อา้งถึงใน ชยัสมพล 

ชาวประเสริฐ, 2546: 63-73)

1.  ผลิตภณัฑ์ (Product) บริการเป็นผลิตภณัฑ์อย่างหนึ� ง แต่เป็นผลิตภณัฑ์ที�ไม่มีตวัตนไม่

สามารถจบัตอ้งได ้มีลกัษณะ เป็นอาการนาม ไม่วา่จะเป็นความสะดวก ความรวดเร็ว  ความสบายตวั  

ความสบายใจ การให้ความเห็น  การให้คาํปรึกษา เป็นตน้

2.  ราคา (Price) ราคาเป็นสิ�งที�กาํหนดรายไดข้องกิจการ  กล่าวคือ การตั�งราคาสูงก็จะทาํให้

ธุรกิจมีรายไดสู้งขึ�น  การตั�งราคาตํ�าก็จะทาํให้รายไดข้องธุรกิจนั�นตํ�า ซึ� งอาจจะนาํไปสู่ภาวะขาดทุน

ได ้  อยา่งไรก็ตามก็มิไดห้มายความวา่ธุรกิจหนึ�งจะตั�งราคาไดต้ามใจชอบธุรกิจ จะตอ้งอยูใ่นสภาวะ

ของการมีคู่แข่ง  หากตั�งราคาสูงกวา่คู่แข่งมาก  แต่บริการของธุรกิจนั�น ไม่ไดมี้คุณภาพสูงกวา่คู่แข่ง

มากเท่ากบัราคาที�เพิ�ม ย่อมทาํให้ลูกคา้ไม่มาใช้บริการกบัธุรกิจนั�นต่อไป หากธุรกิจตั�งราคาตํ�าก็จะ

นาํมาสู่สงครามราคา เนื�องจากคู่แข่งรายอื�นสามารถลดราคาตามไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว

3.  ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ในการให้บริการนั�น สามารถให้บริการผา่นช่องทางจดั

จาํหน่ายได ้4 วิธีคือ (Zeithaml & Bitner, 1996 อา้งถึงใน ชยัสมพล ชาวประเสริฐ, 2546: 70)

    3.1  การให้บริการผ่านร้าน (Outlet) การให้บริการแบบนี� เป็นแบบที�ทาํกนัมานาน  เช่น 

ร้านตดัผม ร้านซึกรีด ร้านให้บริการอินเตอร์เน็ต ให้บริการดว้ยการเปิดร้านคา้ตามตึกแถว ในชุมชน

หรือในห้างสรรพสินคา้ แล้วขยายสาขาออกไปเพื�อให้บริการลูกคา้ได้สูงสุด โดยร้านประเภทนี� มี
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วตัถุประสงคเ์พื�อทาํให้ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการมาพบกนั ณ สถานที�แห่งหนึ�ง โดยการเปิดร้านคา้

ขึ�นมา

    3.2  การให้บริการถึงที�บา้นลูกคา้หรือสถานที�ที�ลูกคา้ตอ้งการ การให้บริการแบบนี� เป็นการ

ส่งพนกังานไปให้บริการถึงที�บา้นลูกคา้หรือสถานที�อื�นตามความสะดวกของลูกคา้ เช่นการบริการ

จดัส่งอาหารตามสั�ง

    3.3  การให้บริการผ่านตวัแทน การให้บริการแบบนี� เป็นการขยายธุรกิจดว้ยการขายแฟรน

ไชส์ หรือการจดัตั�งตวัแทนในการให้บริการ เช่น แมคโดนลัด์หรือเคเอฟซีที�ขยายธุรกิจไปทั�วโลก 

บริษทัการบินไทยขายตั�วเครื�องบินผา่นบบริษทัองเที�ยว

    3.4  การให้บริการผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ การให้บริการแบบนี� เป็นบริการที�ค่อนขา้งใหม่   

โดยอาศยัเทคโนโลยีมาช่วยลดตน้ทุนจากการจา้งพนกังาน เพื�อทาํให้การบริการ    เป็นไปไดอ้ย่าง

สะดวกและทุกวนัตลอด 24 ชั�วโมง

4.  การส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลา้ย

กบัธุรกิจขายสินคา้ กล่าวคือ   การส่งเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทาํได ้  ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะ

เป็นการโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การใชข้่าว การลดแลกแจกแถม   การตลาดทางตรงผ่านสื�อต่าง ๆ 

ซึ� งการบริการที�ตอ้งการเจาะลูกคา้ระดบักลางและระดบัล่าง ซึ� งเนน้ราคาค่อนขา้งตํ�า ตอ้งอาศยัการลด

แลกแจกแถม เป็นตน้

5. พนกังาน (People) พนกังานจะประกอบดว้ยบุคคลทั�งหมดในองคก์รที�ให้บริการนั�นซึ� งจะ

รวมตั�งแต่เจา้ของ ผูบ้ริหาร พนกังานในทุกระดบั ซึ� งบุคคลดงักล่าวทั�งหมดมีผลต่อคุณภาพ ของการ

ให้บริการ

6. กระบวนการให้บริการ (Process) กระบวนการให้บริการเป็นส่วนผสมทางการตลาดที�มี

ความสําคัญมาก   ต้องอาศยัพนักงานที�มีประสิทธิภาพหรือเครื� องมือทันสมัยในการทาํให้เกิด

กระบวนการที�สามารถส่งมอบบริการที�มีคุณภาพได้   เนื�องจากการให้บริการโดยทั�วไปมกัจะ

ประกอบดว้ยหลายขั�นตอน ไดแ้ก่ การตอ้นรับ การสอบถามขอ้มูลเบื�องตน้  การให้บริการ ตามความ

ตอ้งการ การชาํระเงิน เป็นตน้ ซึ� งในแต่ละขั�นตอนตอ้งประสารเชื�อมโยงกนัอย่างดี  หากมีขั�นตอน

ใดไม่ดีแมแ้ต่ขั�นตอนเดียวยอ่ทาํให้การบริการไม่เป็นที�ประทบัใจแก่ลูกคา้

7.  สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Evidence) สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่  อาคารของ

ธุรกิจบริการ เครื�องมือ และอุปกรณ์ เช่นเครื�องคอมพิวเตอร์ เครื�องเอทีเอ็ม เคาน์เตอร์ ให้บริการ การ

ตกแต่งสถานที� ล็อบบี�  ลานจอดรถ  สวน ห้องนํ� า  การตกแต่ง ป้ายประชาสัมพนัธ์ แบบฟอร์มต่าง ๆ 

สิ�งต่าง ๆ เหล่านี� เป็นสิ�งที�ลูกคา้ใชเ้ป็นเครื�องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ กล่าวคือ ลูกคา้จะ
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อาศยัสิ�งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจยัหนึ� งในการเลือกใช้บริการ   ดงันั�น สิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ

ยี�ห้อดูหรูหราและสวยงามเพียงใด บริการน่าจะมีคุณภาพตามดว้ย

ส่วนผสมทางการตลาดในมุมมองลูกค้า (7C’s)

การทาํธุรกิจจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ ส่วนประกอบทางการตลาดทั�ง 7 ตวั   ที�

กล่าวมาเป็นมุมมองของธุรกิจที�ให้บริการ     การที�จะบริการการตลาดของธุรกิจให้ประสบความสําเร็จ

นั�น   จะตอ้งพิจารณาถึงส่วนผสมการตลาดในมุมมองของลูกคา้ดว้ย (ชยัสมพล   ชาวประเสริฐ, 2546: 81)  

ดงัต่อไปนี�

1.  คุณค่าที�ลูกคา้จะไดรั้บ (Customer Value) ลูกคา้จะเลือกใชบ้ริการ อะไรหรือกบัใคร สิ�งที�

ลูกคา้ใชพิ้จารณาเป็นหลกัคือ คุณค่า หรือคุณประโยชน์ต่าง ๆ ที�จะไดรั้บเมื�อเทียบกบัเงินที�จ่าย ดงันั�น

ธุรกิจตอ้งเสนอเฉพาะบริการ  ที�ตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง

2.  ตน้ทุน (Cost to Customer)  ตน้ทุนหรือเงินที�ลูกคา้ยินดี   ที�จะจ่ายสําหรับบริการนั�นตอ้ง

คุม้ค่ากบับริการที�จะได ้  หากลูกคา้ยินดีจ่ายในราคาสูง  แสดงว่าความคาดหวงัในบริการนั�นยอ่มสูง

ดว้ย ดงันั�นการตั�งราคา   ค่าบริการธุรกิจจะตอ้งหาราคาที�ลูกคา้ยินดีที�จะจ่ายให้ได้ เพื�อนาํราคานั�นไป

ใชใ้นการลดค่าใชจ่้าย  ต่าง ๆ ทาํให้สามารถเสนอบริการในราคาที�ลูกคา้ยอมรับได้

3.  ความสะดวก (Convenience)   ลูกคา้จะใชบ้ริการกบัธุรกิจใด   ธุรกิจนั�นจะตอ้งสร้างความ

สะดวกให้ลูกคา้  ไม่วา่จะเป็นการติดต่อสอบถามขอ้มูล  และการไปใชบ้ริการ หากลูกคา้ไปติดต่อใช้

บริการ ได้ไม่สะดวก ธุรกิจจะตอ้งทาํหน้าที�สร้างความสะดวกด้วยการให้บริการถึงที�บ้านหรือที�

ทาํงานลูกคา้

4.  การติดต่อสื�อสาร (Communication)  ลูกคา้ยอ่มตอ้งการไดรั้บข่าวสารอนัเป็นประโยชน์

จากธุรกิจ ในขณะเดียวกนัลูกคา้ ตอ้งการติดต่อธุรกิจเพื�อให้ขอ้มูล ความเห็น หรือขอ้ร้องเรียน ธุรกิจ

จะตอ้งจดัหาสื�อที�เหมาะสม   กบัลูกคา้เป้าหมาย  เพื�อการให้และรับขอ้มูลความเห็นจากลูกคา้ ดงันั�น

การส่งเสริมการตลาดทั�งหลายจะไม่ประสบความสําเร็จเลยหากการสื�อสารลม้เหลว

5.  การดูแลเอาใจใส่ (Caring)  ลูกคา้ที�มาใชบ้ริการไม่วา่จะเป็นบริการที�จาํเป็นหรือบริการที�

ฟุ่มเฟือย เช่น   ดา้นความงาม    ลูกคา้ตอ้งการการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากผูใ้ช้บริการ เริ�มตั�งแต่

กา้วเทา้แรก   เขา้มาจนถึงกา้วออกจากร้านนั�น  ไม่ว่าจะเป็นครั� งแรกหรือครั� งใดของการใช้บริการก็

ตาม   หรือไม่วา่จะเป็นพนกังานผูใ้ดที�ให้บริการก็ตาม

6.  ความสําเร็จในการตอบสนองความตอ้งการ (Completion)  ลูกคา้มุ่งหวงัให้ได้รับการ

ตอบสนองความตอ้งการอยา่งสมบูรณ์แบบ ไม่วา่จะเป็น   การบริการตดัผม ผมที�ออกมาจะตอ้งมีความ

เรียบร้อย ตรงกบัความตอ้งการลูกคา้ หรือการ เขา้รักษาอาการป่วย  ไม่วา่ในโรงพยาบาลใดอาการป่วย
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จะตอ้งหาย ในแต่ละธุรกิจบริการ  แมข้ั�นตอนการให้บริการจะมีความซบัซ้อนเพียงใด ตอ้งจพ้นกังาน

จาํนวนมากมายเพียงใดลูกคา้ไม่มีส่วนมารับรู้   รู้อยา่งเดียวว่ากระบวนการให้บริการตอ้งตอบสนอง

ความตอ้งการ  อยา่งครบถว้นไม่ขาดตกบกพร่อง

7.  ความสบาย (Comfort)  สิ� งแวดล้อมของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์

บริการ ห้องนํ�า ทางเดิน   ร้านอาหาร  ป้ายประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ จะตอ้งสร้างความสบายตาและสบาย

ใจให้ลูกคา้

2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกับการให้บริการ

การให้บริการเป็นธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัความพอใจ ความสะดวก และปลอดภยั ของลูกคา้ซึ� งมี

ผูที้�ศึกษา และสรุปเป็นสาระอนัประกอบดว้ย ความหมาย องคป์ระกอบ แนวคิดเกี�ยวกบั การให้บริการ 

คุณภาพการให้บริการ และแนวคิดเกี�ยวกบัการให้บริการ ดงัต่อไปนี�

ความหมายของการบริการ

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542: 607) ให้ความหมาย

ของคาํวา่ บริการ หมายถึง การปฏิบติัรับใช ้การให้ความสะดวกต่าง ๆ

จิราภรณ์ กนิษฐรัต (2535: 9) กล่าววา่ “บริการ” หมายถึง สิ�งที�มีจาํหน่ายในลกัษณะของกิจกรรม

ต่างๆ อาทิ การอาํนวยความสะดวก การให้ความช่วยเหลือ โดยมกัไม่เห็นเป็นตวัตนหากแต่จะมี

สิ�งของมาประกอบการให้บริการดงักล่าว เพื�อให้เห็นเป็นรูปธรรมยิ�งขึ�น

คอทเลอร์ (Kotler, 1997: 467) กล่าววา่ การบริการ เป็นกิจกรรมที�ผูเ้สนอสามารถเสนอสิ�งที�

สําคญัที�มองไม่เห็นเป็นตวัตนและไม่มีผลในการเป็นเจา้ของ ผลผลิตของบริการอาจเป็นหรือไม่เป็น

ผลิตภณัฑก์็ได้

วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2542: 6-7) กล่าวว่า การบริการหมายถึง พฤติกรรมการกระทาํ หรือ

กิจกรรม ที�บุคคลหนึ�งกระทาํให้หรือส่งมอบต่ออีกบุคคลหนึ�ง โดยมีเป้าหมายและมีความตั�งใจในการ

ส่งมอบบริการนั�น อีกทั�งบริการเป็นสิ�งที�จบัสัมผสั แตะตอ้งไดย้าก และเป็นสิ�งที�เสื�อมสูญสลายไปได้

โดยง่าย บริการจะไดรั้บการผลิตขึ�นและส่งมอบสู่ผูรั้บบริการเพื�อใชง้านไดโ้ดยทนัทีหรือเกือบจะใน

ทนัทีทนัใดที�มีการให้บริการเกิดขึ�น

มตัสึชิตะ (ม.ป.ป. อา้งถึงใน คมัภีรพนัธ์ุ ขาํภิบาล, 2544: 13) กล่าวถึงความสาํคญัของการบริการ

ว่า สินคา้ การขาย และบริการ คือ สามเสาหลกัที�มิอาจแยกออกจากกนัได ้ธุรกิจที�ดีจาํเป็นตอ้งเอื�อ

อาทรต่อลูกคา้ และความเอื�ออาทรนั�นแสดงออกตรงที� การให้บริการ ธุรกิจที�ดีตอ้งมีสินคา้ที�ดี และ

เหนืออื�นใดตอ้งมีบริการที�ดีดว้ย เพราะดว้ยบริการที�ดีธุรกิจสามารถพฒันาให้มีศกัยภาพถึงจุดสูงสุดได้
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ความสําคัญของการบริการ

ไพรัช วิริยะลพัภะ (2544: 9) กล่าววา่ งานบริการเป็นงานสร้างความพึงพอใจ และประทบัใจ

ให้กบัลูกคา้ที�มาติดต่อ การบริการที�ดียอ่มมีผลดีต่อ การปฏิบติังาน ความลม้เหลวในการบริการจะเป็น

ผลเสียอยา่งร้ายแรงหากไม่ไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีขึ�น ดงันั�น ผูรั้บผิดชอบในการให้บริการและ

การตอ้นรับตอ้งตระหนกั และระลึกอยูเ่สมอวา่ “การบริการที�ดีตอ้งมีความรับผิดชอบ”การให้บริการที�

ดี และมีคุณภาพจากตวับุคคลซึ� งตอ้งอาศยัเทคนิค กลยุทธ์ ทกัษะ และความแนบเนียนต่าง ๆ ที�จะทาํ

ให้ชนะใจลูกคา้ที�ติดต่อหรือบุคคลทั�วไปที�มาใชบ้ริการ จึงถือไดว้า่มีความสําคญัอยา่งยิ�งในปัจจุบนันี�

การบริการอย่างมีคุณภาพ (Total Quality Service)

ไพรัช วิริยะลพัภะ (2544: 20-21) กล่าววา่ การบริการที�มีคุณภาพเป็นสิ�งจาํเป็นสําหรับธุรกิจ 

การบริการที�ดีเป็นที�พึงพอใจของลูกคา้จะตอ้งมาจาก 2 ส่วนดว้ยกนั คือ ตอ้งเริ�มจากมีจิตสํานึกในการ

ให้บริการ (Sense of Service) ผสมผสานกบัการแสดงออกดว้ยท่าทางบุคลิกที�ดีอ่อนนอ้ม สุภาพ ซึ� ง

เรียกวา่ มาตรฐานการบริการ (Standard of Service) การบริการอยา่งมีคุณภาพหมายถึง การบริการที�

พนกังาน ผูใ้ห้บริการมีความพร้อมทางดา้นจิตใจ ที�จะให้บริการและแสดงออกมาดว้ยกิริยามารยาทที�

ควรปฏิบติั ซึ� งทาํให้ลูกคา้เกิดความพึงพอใจอยา่งยิ�งการบริการ

การบริการแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะดงันี�

1.  การให้การตอ้นรับ การช่วยเหลือ หมายถึง การให้การตอ้นรับช่วยเหลือดว้ยความเต็มใจดุจ

ญาติพี�นอ้ง จะเป็นการสร้างความประทบัใจกบับุคคลที�มาติดต่อ

2. เพื�อแสดงออกซึ�งความเอื�อเฟื� อ เอาใจใส่ ทาํให้อยากกลบัมาติดต่ออีก

3. เพื�อช่วยเหลือ คือ พยายามให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวก

4. เพื�อรับใช ้เพื�อช่วยทาํทุก ๆ สิ�ง ทุก ๆ อยา่ง เท่าที�จะทาํไดเ้ต็มความสามารถ

กุญแจสําหรับการให้บริการ

1. การเขา้ใจในความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ

2. การรู้จกัวิธีติดต่อสื�อสารที�ดี ทั�งภาษาที�พูด สําเนียง กิริยาท่าทาง หรืออวจันภาษา

     2.1  ใชค้าํสุภาพ

     2.2 หลีกเลี�ยงในการพูดเรื�องส่วนตวัต่อหนา้ผูใ้ห้บริการ

     2.3 หลีกเลี�ยงที�จะพูดภาษาเฉพาะ

     2.4 หลีกเลี�ยงการบ่นต่อหนา้ผูใ้ชบ้ริการ

     2.5 หนา้ที�การบริการที�ดีควรฟังมากกวา่พูด

     2.6 อยา่ตอบห้วน ๆ กบัผูใ้ชบ้ริการ
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     2.7 อยา่ทะเลาะกบัผูใ้ชบ้ริการ

     2.8 อยา่หวัเราะเยาะผูใ้ชบ้ริการ

     2.9 มองหนา้ผูใ้ชบ้ริการเมื�อพูดกบัเขาเสมอ

3.  ความมีมารยาท คือ การที�ผูใ้ห้บริการมีการแสดงออกที�ดีต่อหนา้ผูม้าใชบ้ริการ

     3.1  มีความสุภาพอ่อนนอ้ม รู้จกัไปลามาไหว้

     3.2 ควรรู้จกัเก็บ และรักษาอารมณ์

     3.3 ควรสํารวมกิริยาท่าทาง

     3.4 รู้จกัอดทน อดกลั�น งานบริการเป็นงานที�ตอ้งอาศยัความอดทน

     3.5 ยอมรับคาํตาํหนิติชม จงถือคติวา่ การตาํหนินั�นเป็นการกระทาํหรือการติเพื�อก่อมิใช่

เพื�อทาํลาย เพื�อเราจะไดพ้ฒันาปรับปรุง หรือแกไ้ขให้ดีขึ�น

     3.6 ควรตั�งใจฟังผูใ้ชบ้ริการ

     3.7 ควรกล่าวคาํขออภยัเมื�อมีการชี�แจงเหตุผลดว้ยเสมอ

     3.8 ควรขอบคุณผูที้�มาใชบ้ริการในโอกาสอนัควร

4.  การมีความรับผิดชอบต่องานที�ไดรั้บมอบหมายเป็นอยา่งดี

5. ความมีความสามารถรอบรู้ในการให้บริการ เพราะจะทําให้เกิดทัศนคติที� ดีต่อการ

ให้บริการ

6.  การมีความน่าเชื�อถือ

การบริการที�ประทับใจ

ไพรัช วิริยะลพัภะ (2544: 22-23) กล่าวว่า ในปัจจุบนัธุรกิจเกือบทุกประเภทและทุกขนาดมี

การแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงและจริงจงัในรูปแบบต่าง ๆ กนั เพื�อที�จะรักษาสถานภาพหรือเพื�อโอกาส

กา้วหนา้ในธุรกิจของตนเอง ในการแข่งขนัที�มีการกระทาํกนัอยา่งทุ่มเท จริงจงัไม่หยุดย ั�งเลย คือ การ

พฒันาทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื�อให้เกิดสิ� งใหม่ ๆ ที�ก้าวลํ� านําหน้าคู่แข่งขนัเสมอ 

อยา่งไรก็ตามการพฒันาทางดา้นนี� แมจ้ะมีความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพก็ตาม ก็ยงั

ไม่อาจเอาชนะหรือสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่ต่อสู้ไดอ้ยา่งแทจ้ริง เพราะความสามารถทางดา้นนี� มี

โอกาสที�จะกา้วตามให้ทนักนัอยูเ่สมอ และอาจมีโอกาสกา้วลํ�านาํหนา้ไปดว้ย

ปัจจุบนัการแข่งขนัที�จาํเป็นอีกอยา่งหนึ� ง คือ การบริการ (Service) และการพฒันาทางดา้น

ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ซึ� งจดัไดว้่า เป็นทรัพยากรหลกัของการดาํเนิน

ธุรกิจ ทุกชนิดผูบ้ริการจะตอ้งตระหนกั และเขา้ใจถึงความตอ้งการ และความคาดหวงัของลูกคา้ที�หวงั

จะไดรั้บ คือ สินคา้หรือบริการที�มีคุณภาพสูงสุดสิ�งที�ทาํให้เกิดความประทบัใจ
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1.  ความประทบัใจในครั� งแรก

     1.1 การจดัสถานที�ทาํงาน

     1.2 สภาพของผูป้ฏิบติังาน

2. การให้ความสนใจอยา่งจริงจงั

     2.1 การสนทนา

     2.2 การมีท่าที - สีหนา้

     2.3 ความรวดเร็ว และเต็มใจในการทาํงาน

3. การให้เกียรติ ยกยอ่ง

     3.1 การให้ความสนใจ

     3.2 การสนทนา มีท่าทีสีหนา้

     3.3 ความเท่าเทียม

กุลธน ธนาพงศธร (2522 อา้งถึงใน ไพรัช วิริยะลพัภะ, 2544: 21) ไดชี้� ให้เห็นถึงหลกัการ

ให้บริการที�สําคญัมี 5 ประการ คือ

1.  หลกัความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประโยชน์และ

บริการที�องค์การจดัให้นั�น จะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของบุคลากรส่วนใหญ่ หรือทั�งหมดมิใช่

เป็นการจดัให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งโดยเฉพาะ มิฉะนั�นแลว้ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์สูงสุดใน

การเอื�ออาํนวยประโยชน์ และบริการแลว้ ยงัไม่คุม้กบัการดาํเนินงานนั�น ๆ ดว้ย

2.  หลักความสมํ�าเสมอกล่าวคือ การให้บริการนั�น ๆ ต้องดาํเนินการอย่างต่อเนื�องและ

สมํ�าเสมอ มิใช่ทาํ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริหาร หรือผูป้ฏิบติัการ

3.  หลกัความเสมอภาค บริการที�จดันั�นตอ้งให้แก่ผูม้าใชบ้ริการทุกคนอย่างสมํ�าเสมอและเท่า

เทียมกนั ไม่มีการใช้สิทธิพิเศษแก่บุคคล หรือกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ�งในลกัษณะต่างจากกลุ่มคนอื�น 

ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั

4.  หลกัความประหยดั ค่าใช้จ่ายที�ตอ้งใช้ในการบริการจะตอ้งไม่มากจนเกินกว่าผลที�จะ

ไดรั้บ

5.  หลกัความสะดวก บริการที�จดัให้แก่ผูรั้บบริการจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะปฏิบติัไดง่้าย 

สะดวก สบาย สิ�นเปลืองทรัพยากรไม่มากนกั ทั�งยงัไม่เป็นการสร้างภาระยุง่ยากใจให้แก่ผูใ้ห้บริการ 

หรือผูใ้ชบ้ริการมากจนเกินไป

สมชาติ กิจยรรยง (2540 อา้งถึงใน ไพรัช วิริยะลพัภ, 2544: 28) กล่าววา่ การทาํธุรกิจนั�น

จะตอ้งพยายามทาํทุกวิถีทางที�ทาํให้ลูกคา้มารับบริการ และพร้อมที�จะให้บริการกบัลูกคา้อย่างมี
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คุณภาพดว้ย ซึ� งจะเอาคาํวา่ “บริการ” มาแปลเป็นภาษาองักฤษวา่ “Service” แลว้แยกอกัษรแต่ละตวัมา

แปรรูปเป็นความหมายต่าง ๆ ของการให้บริการซึ� งจะไดผ้ลออกมาดงันี�

S คือ แนวความคิดรวบยอดในการบริการ (Service Concept) และการสร้างความพึงพอใจ 

(Satisfaction) ใหก้บัลูกคา้ผูม้าติดต่อ หรือมาขอใชบ้ริการ และรับบริการ ก่อนอื�นเราจะตอ้งมี Concept 

คือ แนวความคิดรวบยอด การให้บริการที�ดีต่อลูกคา้นั�นเป็นหน้าที�โดยตรง และตอ้งพยายามทาํให้

ลูกคา้เกิดความพึงพอใจให้มากที�สุด

E คือ ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) หมายความว่า พนักงานทุกคนจะตอ้งมีความ

กระตือรือร้น ไม่ว่าจะเป็นพนกังานตอ้นรับ พนกังานให้บริการ ฯลฯ ซึ� งถา้เห็นลูกคา้เขา้มา ก็ตอ้งรีบ

เขา้ไปแสดงการตอ้นรับ และกล่าวทกัทายปราศรัยด้วยใบหน้ายิ�มแยม้แจ่มใส และตอ้งพร้อมที�จะ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าตลอดเวลา และคอยสังเกตลูกคา้ตลอดเวลาว่าลูกคา้ตอ้งการ

อะไรบา้ง หรือตอ้งการให้ช่วยเหลืออะไรบา้ง แลว้รีบบริการทนัที

R คือ ความพร้อม (Readiness) และความรวดเร็ว (Rapidness) หมายถึง ความพร้อมอยู่

ตลอดเวลา และความรวดเร็วฉบัพลนัทนัใจทนัเวลา

V คือ ความมีคุณค่า (Values) หมายถึง ไม่ว่าจะเป็นบริการประเภทใด ท่านจะตอ้งทาํทุก

วิถีทางทาํให้ลูกคา้เกิดความรู้สึกเสมอว่า เมื�อเขามารับบริการจากท่าน เขารู้สึกไม่ผิดหวงั และเห็นว่า

การบริการของท่านนั�นมีคุณค่าสําหรับเขา

I คือ ความสนใจ (Interesting) และความประทบัใจ (Impressive) หมายถึง การให้ความสนใจ

อยา่งจริงใจต่อลูกคา้ และการสร้างความประทบัใจให้กบัลูกคา้ทุกระดบั และทุกคนโดยไม่เลือกที�รัก

มกัที�ชัง หรือแบ่งชั�นวรรณะ เพราะลูกคา้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเขา้ตอ้งการที�จะได้รับบริการที�ดี

ดว้ยกนัทั�งนั�น และเราก็จะตอ้งให้ความสนใจต่อลูกคา้ทุกคนโดยเสมอภาคกนั

C คือ ความสะอาด (Cleanliness) ความถูกตอ้ง (Creativeness) และความมีไมตรีจิต(Courtesy) 

สิ�งเหล่านี� เป็นองคป์ระกอบสําคญัในการขายบริการ นั�นคือ ไม่ว่าท่านจะทาํธุรกิจในดา้นใด สถานที�

ของท่านจะตอ้งสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย คือ มีการดูแลที�ดีเพราะใคร ๆ ก็ชื�นชอบ

ความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรื�องของความถูกตอ้ง

E คือ ความอดทนอดกลั�น (Endurance) และการรู้จกัควบคุมอารมณ์(Emotional Control)ผู ้

ให้บริการ หรือการบริการที�ดีนั�นจะตอ้งมีคุณสมบติัที�พิเศษอยา่งหนึ�ง นั�นคือ ความอดทนอดกลั�นและ

การรู้จกัควบคุมอารมณ์ ทั�งนี� เพราะว่า ลูกคา้ทั�งหลายนั�นก็คือ มนุษยธ์รรมดา ซึ� งมีความแตกต่างกนั

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นดา้นของนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด ความสามารถ ความเขา้ใจความตอ้งการ 
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ฯลฯ เหมือนกบัคาํสอนของศาสดาที�วา่ “นานาจิตต”์ คือ ต่างคนต่างจิตนั�นเอง ดงันั�นจึงเป็นเรื�องที�ยาก

พอสมควรในการที�ท่านจะบริการให้ถูกใจลูกคา้ทุกคนได้

S คือ ความจริงใจ (Sincerity) และการรู้จกัยิ�มแยม้แจ่มใส (Smiling) ในการให้บริการลูกคา้

นั�น ท่านจะตอ้งรู้จกัยิ�ม และมีความรู้สึกในทางบวกเกิดขึ�น โดยจะตอ้งแสดงให้ลูกคา้เห็นทั�งโดยวาจา 

ท่าทาง ตลอดจนสีหนา้ และแววตา วา่ท่านมีความจริงใจและเต็มใจที�จะให้บริการแก่ลูกคา้ก็จะทาํให้

ลูกคา้รู้สึกติดใจกบัการให้บริการของท่าน

ลกัษณะของการให้บริการ

Kotler (1997: 428) ไดก้ล่าววา่การบริการมีลกัษณะเป็นกิจกรรมหรือการปฏิบติัที�ผูป้ระกอบการ

กระทาํเพื�อตอบสนอง ความตอ้งการของลูกคา้ ซึ� งลกัษณะของกิจกรรมไม่สามารถจบัตอ้งได ้และได้

จดัแบ่งธุรกิจที�มีส่วนผสมการบริการ (Service Mix) ไดเ้ป็น 5 ประเภทดงันี�

1.  ขายแต่สินคา้โดยไม่มีการบริการ เช่น สบู่ แปรงสีฟัน

2. ขายสินคา้ที�มีการให้บริการหลงัการขาย เช่น รถยนต ์คอมพิวเตอร์

3. ขายสินคา้ควบการบริการ เช่น ร้านอาหาร

4. ขายการบริการเป็นหลกั เสริมสินค้าอื�น ๆ หรือมีบริการเพิ�มเติม เช่น สายการบินที�

ให้บริการขนส่ง แต่เสริมดว้ยอาหารและเครื�องดื�ม

5.  ขายการบริการแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีสินคา้ เช่น สถานรับเลี�ยงเด็กซึ� งในการคา้ปลีก

นํ� ามนัผ่านช่องทางสถานีบริการนํ� ามนัจดั เป็นบริการที�มีสินคา้ควบมาดว้ย ในลกัษณะเช่นเดียวกบั

ธุรกิจร้านอาหาร ซึ� งมีทั�งการจาํหน่ายสินคา้ และการให้บริการ

จรวยพร กุลอาํนวยชยั (2538: 44) ไดก้ล่าววา่ ลกัษณะของงานบริการไวด้งันี�

1.  งานบริการเป็นงานที�มีการผลิตและการบริโภคขึ� นพร้อมกันคือไม่อาจกําหนดความ

ตอ้งการที�แน่นอนได ้ขึ�นอยูก่บัวา่ผูใ้ชบ้ริการนั�น ตอ้งการอะไรและเมื�อใด

2.  งานบริการเป็นงานที�ไม่อาจกาํหนดปริมาณงานล่วงหนา้ได ้การมาใชห้รือไม่ใชขึ้�นอยู่กบั

เงื�อนไขของผูใ้ชบ้ริการ การกาํหนดบริการล่วงหน้าจึงไม่อาจทาํไดน้อกจากคาดคะเนความน่าจะเป็น

เท่านั�น

3.  งานบริการเป็นงานที�ไม่มีตวัสินคา้ ไม่มีผลผลิต สิ�งที�ผูใ้ชบ้ริการจะได ้คือความพึงพอใจ 

ความรู้สึกคุม้ค่าที�ไดม้าใชบ้ริการ ดงันั�นคุณภาพของงานจึงเป็นสิ�งที�สําคญัมาก

4.  งานบริการเป็นงานที�ตอ้งตอบสนองในทนัที ผูใ้ชบ้ริการตอ้งการให้ลงมือปฏิบติัในทนัที 

ดงันั�นผูใ้ห้บริการจะตอ้งพร้อมที�จะตอบสนองตลอดเวลา และเมื�อนดัหมาย วนั เวลาใดก็จะตอ้งปฏิบติั

ไดต้รงตามนดัหมายและขอ้สัญญา
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กุลธน ธนาพงศธร  (2528 อา้งถึงใน เกศสินี กลั�นบุศย,์ 2540: 18)  ดก้ล่าววา่หลกัการให้บริการไว้

ดงันี�

1.  หลักความสอดคล้อง  กับความต้องการของบุคคลส่วนใหญ่ กล่าวคือ บริการและ

ประโยชน์ที�องค์กรจดัให้นั�นจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการ  ของบุคคลเป็นส่วนใหญ่ทั�งหมด มิใช่

เป็นการจดัให้แก่บุคคลกลุ่มหนึ�งกลุ่มใดโดยเฉพาะ

2.  หลักความสมํ�าเสมอ   กล่าวคือ การให้บริการนั�นๆ ตอ้งดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง และ

สมํ�าเสมอ มิใช่ทาํ ๆ หยุด ๆ ตามความพอใจของผูบ้ริการหรือผูป้ฏิบติังาน

3.  หลกัความเสมอภาค กล่าวคือ บริการที�จดันั�นตอ้งให้แก่ผูม้าใช้บริการทุกคนอยา่งเสมอ

หนา้และเท่าเทียมกนัไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดในลกัษณะแตกต่างจากกงคน

อื�น ๆ อยา่งเห็นไดช้ดั

4.  หลกัความประหยดั กล่าวคือ ค่าใชจ้่ายที�ใชใ้นการบริการตอ้งไม่มากจานเกินกว่าผลที�จะ

ไดรั้บ

5.  หลกัความสะดวกบริการ ที�จดัให้แก่ผูรั้บบริการ จะตอ้งเป็นไปในลกัษณะที� ปฏิบติัไดง่้าย

สะดวกสบาย สิ�นเปลืองทรัพยากรไม่มากนัก ทั�งยงัตอ้งไม่เป็นการสร้างภาวะยุ่งยากใจให้แก่ผูใ้ห้

บริการมากจนเกินไป

เกศสินี กลั�นบุศย ์(2540: 18) ไดใ้ห้ความคิดเห็นเกี�ยวกบัคุณลกัษณะของงานให้บริการวา่ตอ้ง

ประกอบดว้ยปัจจยัสําคญั 3 ประการ คือ

1.  คุณภาพของทรัพยากร ตอ้งเลือกสรรแล้วว่าสอดคลอ้ง กบัความตอ้งกาของผูใ้ช้ และมี

คุณภาพดี

2.  คุณภาพของบุคลากรผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการจะตอ้งมีทกัษะในงานบริการนั�นเป็นอยา่งดี

3.  การติดต่อสื�อสาร เช่น การสื�อสารระหว่างผูใ้ห้บริการ การใช้ภาษาสัญลกัษณ์สามารถ

สื�อสารให้เขา้ใจกนัไดเ้ป็นอยา่งดี
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2.7  งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง

สุดสดา รัตนะวงค์ (2548) ไดศึ้กษาเรื�อง โทรศพัทเ์คลื�อนที� ถือไดว้า่เป็นข่ายการสื�อสารอยา่ง

หนึ� งซึ� งถือว่ามีความสําคญัยิ�งในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั โทรศพัท์เคลื�อนที�เริ�มเขา้มามีบทบาทใน

สังคมไทย ทุกวนันี� โทรศพัท์เคลื�อนที�กลายเป็นสิ�งที�จาํเป็นในชีวิตประจาํวนัไป  แลว้ประโยชน์ของ

โทรศพัทเ์คลื�อนที� คือ สามารถใชใ้นการติดต่อสื�อสารกนั ให้ความสะดวกสบาย เพราะสามารถพกติด

ตวัไปไหนมาไหนไดร้ะบบโทรศพัท์เคลื�อนที�มีการพฒันาความกา้วหน้าอย่างต่อเนื�องนบัจาอดีตถึง

ปัจจุบนั ระบบโทรศพัท์เคลื�อนที�ในอดีตจะเป็นระบบอนาล็อกโดยที�มีระบบที�สําคญัอยู่ 3 ระบบ คือ 

ระบบAMPS 800 ในประเทศสหรัฐอเมริกา ระบบ  TACS 900 ในประเทศองักฤษ และระบบ NMT 

450/NMT 900 ในกลุ่มประเทศแถบสแกนดิเนวีย ระบบอนาล็อกนี� จัดอยู่ในประเภทโมบายล์

โทรคมนาคมยุที�  1 ซึ� งยงัมีข้อจาํกัดในการใช้งาน  หลายอย่างด้วยกัน ทาํให้มีการพฒันาระบบ

โทรศพัท์แบบดิจิตอล ขึ�นมาซึ� งเพิ�มความสามารถของ  ระบบและบริการในหลาย ๆ เรื� องด้วยกัน 

โทรศพัท์ถือเริ�มเขา้มามีบทบาทในสังคมไทยเมื�อ 4-5 ปี  ที�ผ่านมา ซึ� งเมื�อเปรียบเทียบจากอดีตจนถึง

ปัจจุบนัแลว้แตกต่างกนัมาก โดยปกติแลว้  โทรศพัทเ์คลื�อนที�จะมีใช้แค่นกัธุรกิจเท่านั�น คนธรรมดา

น้อยมากที�จะมีโทรศพัท์เคลื�อนที�ใช้   เพราะมีราคาแพง แต่ทุกวนันี� สังคมไทยมีการเปลี�ยนแปลง

รวดเร็วมาก ภายในระยะเวลาไม่กี�ปี   คนไทยแทบทุกคน  ตอ้งมีโทรศพัท์เคลื�อนที�แมก้ระทั�งเด็ก

อนุบาลยงัตอ้งใชโ้ทรศพัทเ์คลื�อนที�มากถึง 50%

ฉนัทนา โต๊ถม (2548) ไดศึ้กษาเรื�อง ปัจจยัที�มีผลต่อการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�  ระบบ 

GSM เปรียบเทียบกบัคู่แข่งในเขตบางนา” พบวา่ในการศึกษาครั� งนี�  มีวตัถุประสงคใ์น  การวิจยัเพื�อ

ศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้ที�มีต่อการใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบ GSM  เปรียบเทียบกบั

คู่แข่งในเขตบางนา และนาํผลที�ไดจ้ากการวิจยันี� ไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ  ให้ดียิ�งขึ�น ความ

พึงพอใจโดยภาพรวมของลูกคา้ที�มีต่อกลยุทธ์การให้บริการของ  โทรศพัท์เคลื�อนที�ระบบ GSM 2 

WATTS ของบริษทั AIS ในระดบั “เฉยๆ ” ค่าเฉลี�ยเท่ากบั  3.50 โดยกลยุทธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) เป็นกลยุทธ์ที�ทาํให้ลูกคา้ที�ใช้บริการเกิดความ  พึงพอใจมากที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.63

ในขณะที�กลยุทธ์การตลาดดา้นราคา (Price) เป็นกลยุทธ์ที�ทาํให้ลูกคา้ใชบ้ริการเกิดความพึงพอใจนอ้ย

ที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.34 ความพึงพอใจโดย  ภาพรวมของลูกคา้ที�มีต่อกลยุทธ์การให้บริการของ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบ 1800 MHz ในระดบั  “เฉยๆ ” ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.07 โดยกลยุทธ์การตลาด  

ดา้นการสร้างและการนาํเสนอลกัษณะทาง  กายภาพ (Physical) เป็นกลยุทธ์ที�ทาํให้ลูกคา้ที�ใชบ้ริการ

เกิดความพึงพอใจมากที�สุด ค่าเฉลี�ย 3.26     ในขณะที�กลยุทธ์การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็น

กลยุทธ์ที�ทาํให้ลูกคา้ที�ใชบ้ริการเกิดความ  พึงพอใจนอ้ยที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.85 ความพึงพอใจโดย
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ภาพรวมของลูกคา้ที�มีต่อกลยุทธ์การ  ให้บริการของโทรศพัทเ์คลื�อนที�ระบบ 1800 MHz ของบริษทั 

Orange ในระดบั “เฉยๆ ” ค่าเฉลี�ย  เท่ากบั 3.03 โดยกลยุทธ์การตลาดดา้นการสร้างและการนาํเสนอ

ลกัษณะทางกายภาพ (Physical)  เป็นกลยุทธ์ที�ทาํให้ลูกคา้ที�ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที�สุด 

ค่าเฉลี�ย 3.19 ในขณะที�กลยุทธ์  การตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) เป็นกลยุทธ์ที�ทาํให้ลูกคา้ที�ใช้

บริการเกิดความพึงพอใจนอ้ย  ที�สุด ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.91

สุนิสา บุญพึ�ง (2548) ไดศึ้กษาเรื�องการใชปั้จจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซื�อโทรศพัทเ์คลื�อนที�

ของผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร การวิจยัครั� งนี� มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษา การใช้ปัจจยั

ทางการตลาดในการตดัสินใจซื�อโทรศพัทเ์คลื�อนที�ของผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครใน 

4 ดา้น คือ ดา้นสินคา้ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาดและเพื�อ

เปรียบเทียบการใช้ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซื�อโทรศพัท์เคลื�อนที� ของผูบ้ริโภคในเขต

ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยจาํแนกตาม เพศ อายุ  สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายไดสุ้ทธิ

ต่อเดือน อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�   เป็นผูบ้ริโภคโทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�พกัอาศยัอยู่ใน

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ชุด  สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ คือ การแจกแจงความถี� 

เปอร์เซ็นต ์ค่าเฉลี�ยค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที    (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดียว F-test หากพบความแตกต่างอย่างมี นัยสําคญัทางสถิติจึงทดสอบรายคู่โดยวิธี LSD (Least 

significant difference)ผลของการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตพื�นที�ที�ศึกษาให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้น  ผลิตภณัฑ์ ในเรื�องคุณภาพของโทรศพัทเ์คลื�อนที� ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายในเรื�อง

การลด  ค่าบริการ และปัจจยัดา้นราคาในเรื�องมูลค่าของโทรศพัทเ์คลื�อนที� ระดบัมากในการตดัสินใจ

ซื�อโทรศพัท์เคลื�อนที� โดยจากการเปรียบเทียบการใช้ปัจจยัทางการตลาด 4 ดา้นพบว่า กลุ่มตวัอย่าง

เพศชาย ให้ความสําคัญด้านการส่งเสริมการตลาดในระดับมาก เพศหญิงให้ความสําคัญด้าน

ผลิตภณัฑ์ในระดับมาก ผูบ้ริโภคที�มีอายุต่างกัน ใช้ปัจจยัทางด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และใช้ปัจจยัดา้นราคากบัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูบ้ริโภคที�มีระดบัการศึกษาต่างกนัใช้ปัจจยัดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่ายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั 0.05 และใช้ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา และดา้น

การส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 ผูบ้ริโภคที�มีสถานภาพโสด

ให้ความสําคญัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ผูบ้ริโภคที�สมรส

แลว้ให้ความสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาดในระดบัมาก อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ ผูบ้ริโภคที� มี

รายไดสุ้ทธิต่อเดือนต่างกนั ใช้ปัจจยัทางการตลาดโดยรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัที�ระดบั 0.01 

ผูบ้ริโภคที�มีอาชีพต่างกัน ใช้ปัจจยัด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั อย่างมี
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นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และใชปั้จจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายแตกต่างกนัอยา่งมี นยัสําคญั

ที�ระดบั 0.01

มนตรี มาคสิรกุล (2548) ไดศึ้กษาเรื�อง การวิเคราะห์การพฒันาเทคโนโลยีสื�อสารไร้สายสู่ยุค

ที� 3 เมื�อโลกของเทคโนโลยีการติดต่อสื�อสารมีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว  และมีการเปลี�ยนแปลงจาก 

ระบบการสื�อสารแบบเดิม  มาเป็นการใช้ระบบมาตรฐานเทคโนโลยีในยุคที� 3 กนับา้งแลว้สําหรับ

ประเทศไทยเองเรื�องของระบบโครงข่าย 3G เป็นสิ�งที�มีการพูดถึงมาเป็นเวลานานพอสมควร  ในการที�

จะนาํเทคโนโลยี  และบริการของระบบ 3G มาใช้แต่แนวโนม้และทิศทางของการพฒันาที�แน่นอนใน

การดาํเนินการพฒันาระบบโครงข่าย 3G  ก็ยงัคงมีความไม่ชดัเจน  และยงัไม่สามารถเปิดให้ใชบ้ริการ

ภายในประเทศได ้ สาเหตุของปัญหามาจากในหลายๆ ดา้น  เช่น  การดาํเนินงานและการพฒันา  การ

ออกใบอนุญาตกิจการโทรศพัท์เคลื�อนที� มาตรฐานระบบโครงข่าย 3G และแนวโน้มทิศทางของใน

การพฒันาเทคโนโลยีการสื�อสารในยุคที� 3G  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํให้เราจาํเป็นตอ้งมีการศึกษา  ทาํ

ความเขา้ใจ  และหาสาเหตุของปัญหาที�เกิดขึ�นจากปัจจยัต่างๆ ที�ส่งผลต่อการดาํเนินงานในการพฒันา

เทคโนโลยีสื� อสารไร้สายในยุคที� 3 ทั� งทางตรงและทางออ้ม  จากขอ้มูลจากแหล่งที�มาต่างๆ ทั� ง

หนงัสือ  บทความ เอกสารประกอบ และทาํแบบสํารวจ   โดยอาศยัวิธีการศึกษาดว้ยการวิเคราะห์และ

เปรียบเทียบในหลายปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อให้ทราบถึงสาเหตุ  และหาวิธีการในการแกไ้ขปัญหาและ

ขอ้ผิดพลาดที�เกิดขึ�น  พร้อมทั�งนาํเสนอแนวความคิดในการกาํหนดทิศทางในการพฒันาเทคโนโลยี

สื�อสารไร้สายในอนาคต  

วรารัตน์  สันติศิวกุล  และ ไกรฤกษ์  ปิ� นแกว้ (2551) ไดศึ้กษาเรื�อง  การรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อ

เกณฑ์การตดัสินใจเลือกซื�อโทรศพัทมื์อถือหนา้จอสัมผสัและ การแบ่งส่วนตลาดตามการรับรู้ วิจยันี� มี

วตัถุประสงค์เพื�อศึกษาการรับรู้ของผูบ้ริโภคต่อเกณฑ์การตดัสินใจซื�อโทรศพัท์มือถือหน้าจอสัมผสั

และเพื�อกาํหนดส่วนตลาด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ ในการเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริโภค ที�เคยซื�อ

โทรศพัทมื์อถือหน้าจอสัมผสัจาํนวน 400 คนในเขตกรุงเทพมหานคร สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ คือ 

การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาํรวจดว้ยวิธีตวัประกอบหลกัและหมุนแกนแบบมุมฉากดว้ยวิธีแวริแมกซ์ และ

การวิเคราะห์กลุ่มโดยใช ้K-Mean Cluster Analysis จากการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสํารวจพบวา่ เกณฑ์การ

ตดัสินใจเลือกซื� อโทรศพัท์มือถือหน้าจอสัมผสัประกอบด้วยปัจจยั 7 ด้าน คือ ตวัแทนจาํหน่าย 

ประสิทธิภาพการทาํงานของสินคา้ เงื�อนไขของการชาํระเงิน พนกังานขาย ราคาและการส่งเสริมการ

ขาย รูปลกัษณ์และชื�อเสียง และการสื�อสาร ส่วนการวิเคราะห์แบบ K-Mean Cluster Analysis พบวา่ 

ผู ้บริโภคสามารถแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มความเกี�ยวพัน กลุ่มที� เน้นความคุ้มค่า กลุ่มเน้น

ประสิทธิภาพการทาํงานของสินคา้ กลุ่มที�เนน้ขอ้มูล และกลุ่มอ่อนไหวต่อราคา
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บทที� 3

วธิีดําเนินการวจัิย

การศึกษาวิจยัเรื�อง  “ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G”  มุ่ง

ศึกษา ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G เพื�อนาํผลที�ไดจ้ากการวิจยั ซึ� ง

ในบทนี�   จะกล่าวถึง วิธีดาํเนินงานวิจยั โดยมีหวัขอ้ในการศึกษา ดงัต่อไปนี�

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

2.  เครื�องที�ใชใ้นการวิจยั

3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล

4.  การวิเคราะห์ขอ้มูล

5.  สถิติที�ใชใ้นการวิจยั

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ขอบเขตด้านประชากร

ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตชั�นใน เขตพญาไท เขตดุสิต เขตชั�นนอก เขตหลกัสี�  

เขตลาดกระบงั  ที�ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G 

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที�ใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  เขตชั�นใน เขตพญาไท เขต

ดุสิต  เขตชั�นนอก เขตหลกัสี�  เขตลาดกระบงัโดยกลุ่มตวัอย่างจะทาํการเลือกจากประชากรกลุ่ม

ดงักล่าวที�มีการใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่ายต่าง ๆ ตวัอย่างไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-

Probability)  โดยคาํนวณไดจ้ากสูตร (Taro  Yamane, 1943: 125 )  โดยกาํหนดระดบัความเชื�อมั�นของ

กลุ่มตวัอย่างมีค่าเท่ากบัร้อยละ 95 ซึ� งหมายความวา่ยอมรับให้มีความคลาดเคลื�อนของกลุ่มตวัอย่าง

ร้อยละ 5    

สูตรที�ใช้

� =
��

���

n  =   ขนาดตวัอยา่ง

Z    =   ค่ามาตรฐานของระดบัความเชื�อมั�น (95% เท่ากบั 1.96)  
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e     =   ค่าความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับให้เกิดขึ�น

   � =
(�.��)�

�(�.��)�

n   =   384.16

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั  คือ  384.16  หรือประมาณ  385  ตวัอยา่งและ

สาํรองค่าความคลาดเคลื�อนจึงสํารองไว ้15 ตวัอยา่ง  ดงันี�

n   =   385 + 15

n   =   400

เพราะฉะนั�นขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที�ไดป้ระมาณ 400 ตวัอยา่ง

การสุ่มตัวอย่าง

1.  สุ่มเลือกเขตที�จะเก็บขอ้มูล  กรุงเทพมหานครชั�นใน  2 เขต  กรุงเทพมหานครชั�นนอก 

2 เขต  โดยการจบัฉลาก

2.  เมื�อไดเ้ขตแลว้ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยสุ่มจาก

กรุงเทพมหานครเขตชั�นใน เขตพญาไทสุ่ม 100 ตวัอยา่ง เขตดุสิตสุ่ม 100 ตวัอยา่ง กรุงเทพมหานคร

ชั�นนอก  เขตหลกัสี� สุ่ม 100 ตวัอยา่ง  เขตลาดกระบงั สุ่ม  100 ตวัอยา่ง

3.2  เครื�องมือวิจัยที�ใช้ในการวิจัย

การศึกษาวิจยัครั� งนี�  ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมือในการวิจยั  โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

ส่วนที�  1   เป็นคําถามเกี�ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คําถามเกี�ยวกับปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check -List) สรุปผลเป็นร้อยละ (percentage)

ส่วนที�  2 เ ป็นคําถามเกี� ยวกับปัจจัยทางด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

โทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ    เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check -List) 

สรุปผลเป็นร้อยละ (percentage)

ส่วนที� 3  เป็นขอ้มูลเกี�ยวกบัการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G คุณค่าที�จะ

ไดรั้บ  ราคา  ความสะดวก การติดต่อสื�อสาร  การเอาใจใส่ดูแล      การตอบสนองความตอ้งการ   

ความสบาย  โดยคาํตอบใชม้ารตราส่วนประมารค่า (Rating scale)  5 ระดบั  

เกณฑ์การวัดระดับและแปลความหมายของคะแนน

เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั�น (Interval scale)  ลกัษณะของเครื�องมือเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  5  ระดบั  คือ  มากที�สุด  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  และนอ้ย
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ที�สุด  ตามลาํดบั  ของ  Likert  Scale  (อา้งอิงในธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2553: 75) โดยกาํหนดค่าคะแนน

แต่ละระดบัดงันี�

ระดบัคะแนน ระดบัความคิดเห็น

5 มากที�สุด

4 มาก

3 ปานกลาง

2 นอ้ย

1 นอ้ยที�สุด

ในการแปลความหมายของคะแนนที�ใช้ในการตีความหมายของคะแนนเฉลี�ย ที�ใช้วิเคราะห์  

ซึ� งคะแนนที�ไดมี้ความหมาดงัต่อไปนี� (อา้งอิงในธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2553: 75)   โดย ใชเ้กณฑ์ การ

แปลความหมายจากช่วงคะแนนเฉลี�ยดงัต่อไปนี�

ค่าเฉลี�ย  4.50 - 5.00 หมายถึง มากที�สุด

ค่าเฉลี�ย  3.50 – 4.49 หมายถึง มาก

ค่าเฉลี�ย  2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง

ค่าเฉลี�ย  1.50 – 2.49 หมายถึง นอ้ย

ค่าเฉลี�ย  1.00 – 1.49 หมายถึง นอ้ยมาก

การทดสอบเครื�องมือที�ใช้ในการวิจัย

นาํแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งแลว้มาทดสอบ (Try – Out ) กบักลุ่ม

ตวัอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เขตชั�นใน เขตพญาไท เขตดุสิต เขตชั�นนอก เขตหลกัสี�  

เขตลาดกระบังโดยกลุ่มตัวอย่างจะทาํการเลือกจากประชากรกลุ่มดังกล่าวที� มีการใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่ายต่าง ๆ  จาํนวน 30 คน พร้อมทั�งตรวจสอบค่าความเชื�อมั�น (Reliability)  

โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิอลัฟ่าของ Cronbach alpha Coefficient) ไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 

0.8986  แสดงวา่มีค่าความเชื�อมั�นสูง
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3.3  การเก็บรวบรวมข้อมูล

ไดด้าํเนินการเก็บขอ้มูลตามขั�นตอน ดงันี�

1.  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตชั� นใน เขตพญาไท เขตดุสิต เขตชั� นนอก เขตหลักสี�  เขต

ลาดกระบงัโดยนาํ แบบสอบถามไปดาํ เนินการสอบถามกบักลุ่มเป้าหมาย แลว้นาํแบบสอบถามมา

วิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติต่อไป

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นควา้จากข้อมูลที�มีผูร้วบรวมไว้ คือ

หนงัสือพิมพ ์วารสาร สิ�งพิมพต่์าง ๆ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต หนงัสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที�  1 :  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่  

เพศ ที�อยูปั่จจุบนั อายุ   สถานภาพ  ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจง

ความถี� และค่าร้อยละ

ส่วนที�  2 :  การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยกบัปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี

โทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ ทรูมูฟ โดยวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถี�  

และค่าร้อยละ

ส่วนที�  3 :  การวิเคราะห์ขอ้มูลการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3 G  คุณค่าที�จะ

ไดรั้บ   ราคา  ความสะดวก  การติดต่อสื�อสาร  การเอาใจใส่ดูแล  การตอบสนองความตอ้งการ  ความ

สบายใจวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถี�  ค่าร้อยละ สถิติค่าเฉลี�ย  และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การศึกษาครั� งนี� ใชส้ถิติเพื�อวิเคราะห์ขอ้มูล  โดยแบ่งออกเป็น  2  ประเภท

1.  การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)

เป็นสถิติที�ใชอ้ธิบายลกัษณะทั�วไปของขอ้มูล เช่น  การแจกแจงความถี�(Frequency) และร้อย

ละ (Percentage) การหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) โดย

ใชค่้าโปรแกรมสําเร็จรูปเพื�อการวิเคราะห์ทางสถิติ
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2.   การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistic)

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลมีดงันี�

สมมุติฐานขอ้ที� 1 ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เพศ   ที�อยูปั่จจุบนั   อาย ุ  ระดบั   การศึกษา

รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั ทดสอบ

โดยใชส้ถิติ  (t-test)  (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 179) ในกรณีความแปรปรวนของประชากรทั�ง  3  กลุ่ม  

ใชส้ถิติ One way ANOVA และทดสอบความแตกต่างโดยใช ้LSD ที�ระดบันยัสําคญั 0.05

สมมุติฐานขอ้ที� 2  ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยโีทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย

เอไอเอส  ดีแทค  และ ทรุมูฟ  ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G   

แตกต่างกนั   ทดสอบโดยใชส้ถิติ One way ANOVA และทดสอบความแตกต่างโดยใช ้LSD ที�ระดบั

นยัสําคญั 0.0
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บทที� 4

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล

การศึกษาวิจยัเรื�อง  “ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G”  มุ่ง

ศึกษา ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G เพื�อนาํผลที�ไดจ้ากการวิจยั ซึ� ง

ในบทนี�   จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ขอ้มูลและแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล กาํหนด

สัญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปนี�

n     แทน จาํนวนในกลุ่มตวัอยา่ง

 แทน ค่าเฉลี�ย (Mean)

S.D. แทน ค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

t        แทน สถิติทดสอบที�ใชพ้ิจารณาใน (t-Distribution)

Sig แทน ค่านยัสาํคญัทางสถิติจากการทดสอบที�โปรแกรมคาํนวณไดใ้ชใ้น              

                                    การสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน

SS แทน ผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Squares)

df แทน ชั�นความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)

MS แทน     ค่าคะแนนเฉลี�ยของผลบวกกาํลงัสองของคะแนน 

(Mean  of  Squares)      

F แทน ค่าที�ใชพ้จิารณา (F-Distribution)

LSD     แทน    ค่าผลต่างนยัสาํคญัที�คาํนวณสําหรับการทดสอบความแตกต่าง

(Least Significant Difference)

* แทน      ค่านยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05
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4.1  การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

    ส่วนที� 1  ผลการวิเคราะห์คําถามเกี�ยวกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

4.2  ผลการวิเคราะห์

ส่วนที� 1  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์  

การวิเคราะห์ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ประกอบดว้ย เพศ ที�อยูปั่จจุบนั อายุ  ระดบั  

การศึกษา รายได ้ 

ตารางที� 4.1  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตามเพศ

เพศ จาํนวน(คน) ร้อยละ

ชาย 137 34.30

หญิง 263 65.80

รวม 400 100.00

ผลจากตารางที� 4.1  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 263 คน 

คิดเป็นร้อยละ 65.80  และ เพศชาย จาํนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30

ตารางที� 4.2  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตามอายุ

อายุ จาํนวน ร้อยละ

15 ปีหรือตํ�ากวา่ 10 2.50

16-23 ปี 139 34.80

24-31 ปี 167 41.80

32-39 ปี 73 18.30

40 ปีขึ�นไป 11 2.80

รวม 400 100.00

ผลจากตารางที� 4.2  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 24-31 ปี จาํนวน 167 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.80 และ อายุ 16-23 ปี จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.80
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ตารางที� 4.3  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตาม ระดบัการ     

ศึกษา

ระดบัการศึกษา จาํนวน ร้อยละ

มธัยมศึกษา 17 4.30

ปวส/ปวส 20 5.00

ปริญญาตรี 283 70.80

ปริญญาโท 78 19.50

ปริญญาเอก 2 0.50

รวม 400 100.00

ผลจากตารางที� 4.3  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

จาํนวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.80 และ ปริญญาโท จาํนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.50

ตารางที� 4.4  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์จาํแนกตามรายได ้         

รายได้ จาํนวน ร้อยละ

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 108 27.0

10,000 - 20,000 บาท 182 45.50

20,001 - 30,000 บาท 75 18.80

มากกวา่ 30,000 บาท 35 8.80

รวม 400 100.00

ผลจากตารางที� 4.4  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได ้ 10,000 - 20,000 บาท     

จาํนวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 และ รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท จาํนวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 

27.0
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ส่วนที� 2  ผลการวิเคราะห์คําถามเกี�ยวกับปัจจัยทางด้านการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที� 4.5  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโน                                   

โลยโีทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ จาํแนกตามการรับรู้      

ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G    

การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G         จาํนวน ร้อยละ

เครือข่ายเอไอเอส 138 34.50

เครือข่ายดีแทค 95 23.80

เครือข่ายทรูมูฟ 165 41.30

อื�นๆโปรดระบุ.... 2 0.50

รวม 400 100.00

ผลจากตารางที� 4.5 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัเทคโนโลย ี

3G จากเครือข่ายทรูมูฟ จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 และ เครือข่ายเอไอเอส จาํนวน 138 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.50
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ตารางที� 4.6  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี

โทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ   จาํแนกตามความ   สนใจที�

จะหารายละเอียดเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ขอ้มูลเทคโนโลยี 3G

ความสนใจที�จะหารายละเอียดเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ขอ้มูล

เทคโนโลยี 3G

จาํนวน ร้อยละ

เครือข่ายเอไอเอส 140 35.50

เครือข่ายดีแทค 93 23.30

แครือข่ายทรูมูฟ 164 41.00

อื�นๆโปรดระบุ.... 3 0.80

รวม 400 100.00

              ผลจากตารางที� 4.6  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความสนใจที�จะหารายละเอียด

เกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ขอ้มูลเทคโนโลยี 3G จากเครือข่ายทรูมูฟ จาํนวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.00 

และ เครือข่ายเอไอเอส จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.50

ตารางที� 4.7  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี

โทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ   จาํแนกตามเทคโนโลยี 3G 

ที�ให้ประโยชน์และคุม้ค่าแก่การใชง้านมากที�สุด

เทคโนโลยี 3G ที�ใหป้ระโยชน์และคุม้ค่าแก่การใชง้านมาก

ที�สุด

จาํนวน ร้อยละ

เครือข่ายเอไอเอส 138 34.50

เครือข่ายดีแทค 80 20.00

แครือข่ายทรูมูฟ 179 44.80

อื�นๆโปรดระบุ.... 3 0.80

รวม 400 100.00

ผลจากตารางที� 4.7  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่เทคโนโลยี 3G ที�ให้ประโยชน์

และคุ้มค่าแก่การใช้งานมากที�สุด คือเครือข่ายทรูมูฟ จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 และ

เครือข่ายเอไอเอส จาํนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50
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ตารางที� 4.8  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลย ี    

โทรศพัทเ์คลื�อนที�  เครือข่าย  เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ   จาํแนกตามการมีโอกาส 

ทดลองเลือกใชเ้ทคโนโลยี 3G 

การมีโอกาสทดลองเลือกใชเ้ทคโนโลยี 3G จาํนวน ร้อยละ

เครือข่ายเอไอเอส 156 39.00

เครือข่ายดีแทค 79 19.80

แครือข่ายทรูมูฟ 165 41.30

อื�นๆโปรดระบุ.... 0 0.00

รวม 400 100.00

ผลจากตารางที� 4.8  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ถา้มีโอกาสทดลองเลือกใชเ้ทคโนโลยี

3G จะเลือกใช้ เครือข่ายทรูมูฟ จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 และ เครือข่ายเอไอเอส จาํนวน 

156 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00

ตารางที� 4.9  แสดงจาํนวน (ความถี�) และค่าร้อยละ ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี

โทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ   จาํแนกตาม เทคโนโลยี 3G

เครือข่ายใดไดรั้บการยอมรับมากที�สุด

เทคโนโลยี 3G เครือข่ายใดไดรั้บการยอมรับมากที�สุด จาํนวน ร้อยละ

เครือข่ายเอไอเอส 143 35.80

เครือข่ายดีแทค 55 13.80

แครือข่ายทรูมูฟ 197 49.30

อื�นๆโปรดระบุ.... 5 1.30

รวม 400 100.00

                                                     ผลจากตารางที� 4.9  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ให้การยอมรับเทคโนโลยี 3G จาก

เครือข่ายทรูมูฟ จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.30 และ เครือข่ายเอไอเอส จาํนวน 156 คน คิดเป็น

ร้อยละ 39.00
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ส่วนที� 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ส่วนที� 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกับการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G  

ประกอบไปดว้ย  คุณค่าที�จะไดรั้บ ราคา ความสะดวก การติดต่อสื�อสาร การเอาใจใส่ดูแล  การตอบสนอง

ความตอ้งการ ความสบาย  

ตารางที� 4.10  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เกี�ยวกบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือ

                        ข่าย 3G ดา้น คุณคา่ที�จะไดรั้บ

ผลจากตารางที� 4.10  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของขอ้มูลเกี�ยวกบั

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�จะไดรั้บโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 

โดยมีค่าเฉลี�ย 3.89 (S.D. = 0.780) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ความชดัเจนของสัญญาณภาพและเสียง 

อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบั1 โดยมีค่าเฉลี�ย 3.97 (S.D . = 0.717) รองลงมาคือ คุณภาพการเชื�อมต่อ

อินเตอร์เน็ตโดยมีค่าเฉลี�ย 3.91 (S.D. = 0.772)

ระดบัความสาํคญั

คุณค่าที�ไดรั้บ มาก

ที�สุด

มาก ปาน

กลาง

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด
X S.D. ระดบั

ความสาํคญั

อนั

ดบั

-ความชดัเจนของ

สัญญาณภาพและเสียง

79

(19.8)

216

(54.0)

97

(24.3)

8

(2.0)

-

-

3.97 0.717 มาก (1)

-คุณภาพการเชื�อมต่อ

อินเตอร์เน็ต

86

(21.5)

209

(52.3)

90

(22.5)

14

(13.5)

1

(0.3)

3.91 0.772 มาก (2)

-คุณภาพการDownload 

ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

เช่น เพลง คลิปวีดีโอ 

หรือ Applications 

ต่างๆ

83

(21.3)

168

(42.0)

125

(31.3)

20

(5.0)

2

(0.5)

3.79 0.852 มาก (3)

คุณค่าที�ไดรั้บในภาพรวม 3.89 0.780 มาก                   
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ตารางที� 4.11  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เกี�ยวกบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

3G ดา้น ราคา

ผลจากตารางที� 4.11  แสดงใหเ้ห็นถึงผลการวเิคราะห์ระดบัความสาํคญัของขอ้มลูเกี�ยวกบัการ                              

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  ดา้นราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉลี�ย 3.47 (S.D. = 0.883) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่แบบรายเดือน  การคิดค่าบริการแบบ

เหมาจ่ายรายเดือน อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉลี�ย 3.61 (S.D. = 0.757) รองลงมาคือ การ

คิดค่าบริการแบบจ่ายตาม ขนาดของขอ้มูลที� Download จริงโดยมีค่าเฉลี�ย 3.50 (S.D. = 0.873)

ระดบัความสาํคญั

ราคา มาก

ที�สุด

มาก ปาน

กลาง

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด
X S.D. ระดบั

ความสาํคญั

อนั

ดบั

แบบรายเดือน

-การคิดค่าบริการแบบ

เหมาจ่ายรายเดือน

41

(10.3)

185

(46.3)

156

(39.0)

14

(3.5)

4

(1.0)

3.61 0.757 มาก (1)

- การคิดค่าบริการแบบ

จ่ายตามขนาดของ

ขอ้มูลที� Download จริง

44

(11.0)

160

(40.0)

160

(40.0)

25

(6.3)

11

(2.8)

3.50 0.873 มาก (2)

แบบเติมเงิน

-การคิดค่าบริการแบบ

จ่ายก่อนแลว้ค่อยเปิดใช้

บริการได(้Prepaid)

38

(9.5)

144

(36.0)

143

(35.8)

49

(12.3)

26

(6.5)

3.30 1.018 ปานกลาง (3)

คุณค่าที�ไดรั้บในภาพรวม 3.47 0.883 ปานกลาง
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ตารางที� 4.12  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เกี�ยวกบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์ครือข่าย 3G

ดา้นความสะดวก

ผลจากตารางที� 4.12  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของขอ้มูลเกี�ยวกบั

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  ดา้นความสะดวก โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

โดยมีค่าเฉลี�ย 3.75 (S.D. = 0.707) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ความสามารถลงทะเบียนการใช้

งานและชาํระค่าบริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉลี�ย 3.80 (S.D. =

0.741) รองลงมาคือ สามารถลงทะเบียนการใชง้านและชาํระค่าบริการผา่นทาง Shop ของผูใ้ห้บริการ

ได้ โดยมีค่าเฉลี�ย 3.78 (S.D. = 0.806)

ระดบัความสาํคญั

ความสะดวก มาก

ที�สุด

มาก ปาน

กลาง

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด

X S.D. ระดบั

ความสาํคญั

อนั

ดบั

-สามารถลงทะเบียน

การใชง้านและชาํระ

ค่าบริการผา่นทาง

อินเตอร์เน็ต

59

(14.8)

225

(56.3)

100

(25.0)

14

(3.5)

2

(0.5)

3.81 0.741 มาก (1)

-สามารถลงทะเบียน

การใชง้านและชาํระ

ค่าบริการผา่นทาง Shop 

ของผูใ้ห้บริการได้

74

(18.5)

183

(45.8)

124

(31.0)

18

(4.5)

1

(0.3)

3.78 0.806 มาก (2)

3.3 สามารถลงทะเบียน

การใชง้านและชาํระ

ค่าบริการผา่นทาง 7 

Elevenห้างสรรพสินคา้

ซุปเปอร์สโตร์ เช่น บิ�ก

ซี โลตสั หรือ คาฟูร์

80

(20.0)

175

(43.8)

96

(24.0)

30

(7.5)

19

(4.8)

3.67 1.029 มาก (3)

คุณค่าที�ไดรั้บในภาพรวม 3.75 0.707 มาก
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ตารางที� 4.13  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เกี�ยวกบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย          

เครือ               3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร

ผลจากตารางที� 4.13  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของขอ้มูลเกี�ยวกบั

การเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อส่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉลี�ย 3.68 (S.D. = 0.958) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ การให้บริการแจง้ข่าวสาร 

ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา จากผูใ้ห้บริการ ผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที� อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบั 

1 โดยมีค่าเฉลี�ย 3.88 (S.D. = 0.749) รองลงมาคือ ผูใ้ห้บริการจดัทาํ 3G Club เพื�อเป็นที�รวบรวม

ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G โดยมีค่าเฉลี�ย 3.64 (S.D . = 2.132)

ระดบัความสาํคญั

การติดต่อส่อสาร มาก

ที�สุด

มาก ปาน

กลาง

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด
X S.D. ระดบั

ความสาํคญั

อนั

ดบั

- การให้บริการแจง้

ข่าวสาร ขอ้มูล

ประชาสัมพนัธ์ การ

โฆษณา จากผ้

ให้บริการ ผา่น

โทรศพัทเ์คลื�อนที�

70

(17.5)

227

(56.8)

89

(22.3)

11

(2.8)

3

(0.8)

3.88 0.749 มาก (1)

-ผูใ้ห้บริการจดัทาํ 3G 

Club เพื�อเป็นที�

รวบรวมขอ้มูลข่าวสาร

เกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G

43

(10.8)

163

(40.8)

167

(41.8)

20

(5.0)

6

(1.5)

3.64 2.132 มาก (2)

-มีการแจง้เตือน

เกี�ยวกบัโปรโมชั�น

ใหม่ๆ

66

(16.5)

151

(37.8)

128

(32.0)

10

(10.0)

14

(3.5)

3.54 0.996 ปานกลาง (3)

คุณค่าที�ไดรั้บในภาพรวม 3.68 0.958 มาก
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ตารางที� 4.14  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เกี�ยวกบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

เครือ               3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล

ผลจากตารางที� 4.14  แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ระดบัความสาํคญัของขอ้มูลเกี�ยวกบั

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  ดา้นการเอาใจใส่ดูแล โดยภาพรวมอยู่ในระดบั

มาก โดยมีค่าเฉลี�ย 3.92(S.D. = 0.804) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบว่า เจา้หน้าที� Call Center 

บริการดว้ยความเตม็ใจ สุภาพ เป็นมิตร อยูใ่นระดบัมาก เป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉลี�ย 3.96 (S.D. = 0.885)

รองลงมาคือ เจา้หนา้ที� Shop บริการดว้ยความเตม็ใจ สุภาพ เป็นมิตร โดยมีค่าเฉลี�ย 3.91 (S.D. = 0.860)

ระดบัความสาํคญั

การเอาใจใส่ดูแล มาก

ที�สุด

มาก ปาน

กลาง

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด
X S.D. ระดบั

ความสาํคญั

อนั

ดบั

- เจา้หนา้ที� Call Center 

บริการดว้ยความเต็มใจ 

สุภาพ เป็นมิตร

118

(29.5)

175

(43.8)

86

(21.5)

16

(4.0)

5

(1.3)

3.96 0.885 มาก (1)

-เจา้หนา้ที� Shop บริการ

ดว้ยความเต็มใจ สุภาพ 

เป็นมิตร

105

(26.3)

178

(44.5)

95

(23.8)

20

(5.0)

2

(0.5)

3.91 0.860 มาก (2)

-เจา้หนา้ที� Call Center 

มีความรู้ ความสามารถ

ในการตอบคาํถามและ

ให้ขอ้มูล

113

(28.3)

163

(40.8)

95

(23.8)

22

(5.5)

7

(1.8)

3.88 0.941 มาก (3)

คุณค่าที�ไดรั้บในภาพรวม 3.92 0.804 มาก
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ตารางที� 4.15  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เกี�ยวกบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

เครือ               3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ

ผลจากตารางที� 4.15 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัของขอ้มูลเกี�ยวกบั

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการโดยภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ย 3.76 (S.D. = 0.715) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ การให้บริการแจง้

เตือนชาํระค่าบริการผ่านโทรศพัท์เคลื�อนที� อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉลี�ย 3.83 (S.D. =

0.784) รองลงมาคือ การให้บริการรับเรื�องร้องเรียนหรือแจง้ปัญหาผา่น Call Center ตลอด 24 ชั�วโมง

โดยมีค่าเฉลี�ย 3.80 (S.D. = 0.911)

ระดบัความสาํคญั

การตอบสนองความ

ตอ้งการ

มาก

ที�สุด

มาก ปาน

กลาง

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด
X S.D. ระดบั

ความสาํคญั

อนั

ดบั

- การให้บริการแจง้

เตือนชาํระค่าบริการ

ผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที�

71

(17.8)

210

(52.5)

100

(25.0)

17

(4.3)

2

(0.5)

3.83 0.784 มาก (1)

-การให้บริการรับเรื�อง

ร้องเรียนหรือแจง้

ปัญหาผา่น Call Center

ตลอด 24 ชั�วโมง

95

(23.8)

160

(40.0)

119

(29.8)

20

(5.0)

6

(1.5)

3.80 0.911 มาก (2)

-การให้บริการรับชาํระ

ค่าบริการผา่นตู ้ATM / 

หกัผา่นบญัชี

74

(18.5)

162

(40.5)

129

(32.3)

20

(5.0)

15

(3.8)

3.65 0.962 มาก (3)

คุณค่าที�ไดรั้บในภาพรวม 3.76 0.715 มาก
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ตารางที� 4.16  แสดงค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน เกี�ยวกบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

เครือ               3G ดา้นความสบาย

ผลจากตารางที� 4.16 แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ระดบัความสําคญัของขอ้มูลเกี�ยวกบั

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นดา้นความสบาย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก

โดยมีค่าเฉลี�ย 3.99 (S.D. = 0.725) เมื�อพิจารณาในแต่ละขอ้ พบวา่ ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ของผู ้

ให้บริการ น่าเชื�อถือ อยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบั 1 โดยมีค่าเฉลี�ย 4.01 (S.D. = 0.818) รองลงมาคือ 

ศูนยบ์ริการหรือ Shop ให้บริการเป็นกนัเอง โดยมีค่าเฉลี�ย 4.0 (S.D. = 0.780)

ส่วนที� 4   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน

   สมมติฐานที� 1  ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เพศ  ที�อยู่ปัจจุบนั  อายุ  ระดบั  การศึกษา 

รายได ้ ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั  

โดยสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี�

สมมติฐานที� 1.1  เพศที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

3G แตกต่างกนั

H0 :  เพศที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่

แตกต่างกนั

H1 :  เพศที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G 

แตกต่างกนั

ระดบัความสาํคญั

ดา้นความสบาย มาก

ที�สุด

มาก ปาน

กลาง

นอ้ย นอ้ย

ที�สุด
X S.D. ระดบั

ความสาํคญั

อนั

ดบั

- ศูนยบ์ริการหรือ Shop 

ให้บริการเป็นกนัเอง

111

(27.8)

188

(47.0)

91

(22.8)

9

(2.3)

1

(0.3)

4.0 0.787 มาก (2)

-ภาพลกัษณ์ขององคก์ร 

ของผูใ้ห้บริการ 

น่าเชื�อถือ

118

(29.5)

181

(45.3)

90

(22.5)

8

(2.0)

3

(0.8)

4.01 0.818 มาก (1)

- เลือกผูใ้ห้บริการแลว้

ทาํให้เกิดความรู้สึก

มั�นใจ

109

(27.3)

181

(45.3)

96

(24.0)

13

(3.3)

1

(0.3)

3.96 0.816 มาก (3)

คุณค่าที�ไดรั้บในภาพรวม 3.99 0.725 มาก
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ตารางที� 4.17  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย     

3G จาํแนกตามเพศ

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

t-test for Equality of Means

เพศ  S.D. t df. Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ชาย 3.91 0.659 0.717 398 0.474

หญิง 3.85 0.706

ราคา ชาย 3.43 0.800 -0.803 398 0.422

หญิง 3.49 0.678

ความสะดวก ชาย

หญิง

3.67 0.746 -1.706 398 0.089

3.80 0.684

การติดต่อสื�อสาร ชาย 3.64 0.660 -0.316 398 0.752

หญิง 3.66 0.701

การเอาใจใส่ดูแล ชาย 3.99 0.835 1.292 398 0.197

หญิง 3.88 0.786

การตอบสนองความตอ้งการ ชาย 3.78 0.711 0.475 398 0.635

หญิง 3.75 0.717

ความสบาย ชาย 4.07 0.741 1.640 398 0.102

หญิง 3.95 0.715

ดา้นภาพรวม ชาย 3.78 0.479 0.317 398 0.751

หญิง 3.77 0.476

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.17 แสดงใหเ้ห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  จาํแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติ  Independent  Samples    

t-test เมื�อพิจารณาแลว้พบวา่ดา้นภาพรวมและดา้นอื�น ๆ พบวา่มีค่า Sig. เท่ากบั 0.751 , 0.474 , 0.422 , 

0.089 , 0.752 , 0.197 , 0.635 และ 0.102 ซึ� งมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั

H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า เพศที�แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05
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สมมติฐานที� 1.2  ที�อยูปั่จจุบนัที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

H0 :  ที�อยูปั่จจุบนัที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 

3G ไม่แตกต่างกนั

H1 :  ที�อยูปั่จจุบนัที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 

3G แตกต่างกนั

ตารางที� 4.18  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย   

3G  จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 9.907 3 3.302 7.267 0.000*

ภายในกลุ่ม 179.974 396 0.454

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 25.216 3 8.405 18.222 0.000*

ภายในกลุ่ม 182.666 396 0.461

รวม 207.882 399

ควาทสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 21.474 3 7.158 15.913 0.000*

ภายในกลุ่ม 178.134 396 0.450

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 15.670 3 5.223 12.000 0.000*

ภายในกลุ่ม 172.361 396 0.435

รวม 188.031 399

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 22.743 3 7.581 12.761 0.000*

ภายในกลุ่ม 235.256 396 0.594

รวม 257.999 399
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ตารางที� 4.18 (ต่อ)

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 23.299 3 7.766 17.048 0.000*

ภายในกลุ่ม 180.401 396 0.456

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม 10.757 3 3.586 7.128 0.000*

ภายในกลุ่ม 199.189 396 0.503

รวม 209.946 399

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 10.158 3 3.386 16.657 0.000*

ภายในกลุ่ม 80.494 396 0.203

รวม 90.652 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.18 แสดงใหเ้ห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั โดยใช้สถิติ One way 

ANOVA เมื�อพิจารณาแลว้พบว่าดา้นภาพรวมและดา้นอื�น ๆ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ทุกค่า ซึ� งมีค่าน้อย

กว่าระดบันัยสําคญั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับรอง H1 หมายความวา่ ที�อยู่ปัจจุบนัที�

แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวมและด้านอื�นๆ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05
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ตารางที� 4.19  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดรั้บ จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ที�อยูอ่าศยั กลุ่ม J

เขตพญาไท เขตดุสิต เขตหลกัสี� เขตลาดกระบงั

กลุ่มI Mean 3.77 4.02 4.02 3.66

เขตพญาไท 3.77 - -0.25 -0.25 0.11

(0.009*) (0.009*) (0.249)

เขตดุสิต 4.02 - - 0.00 0.36

(1.000) (0.000*)

เขตหลกัสี� 4.02 - - - 0.36

(0.000*)

เขตลาดกระบงั 3.66 - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.19  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดรั้บ จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนัพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยั

อยูใ่นเขตพญาไท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดรั้บ นอ้ยกวา่   ผูอ้าศยั

อยู่ในเขตดุสิต และเขตหลกัสี�  อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.009 และ 

0.009 มีผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.25 และ 0.25 โดยค่าเฉลี�ยผูที้�อาศยัอยู่ในเขตลาดกระบงั มีการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดรั้บ นอ้ยกวา่ ผูอ้าศยัอยู่ในเขตดุสิต และ 

เขตหลกัสี�  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.000 มีผลต่าง

ของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.36 และ 0.36  
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ตารางที� 4.20  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นราคา จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั  

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ที�อยูอ่าศยั กลุ่ม J

เขตพญาไท เขตดุสิต เขตหลกัสี� เขตลาดกระบงั

กลุ่มI Mean 3.75 3.08 3.60 3.45

เขตพญาไท 3.75 - 0.68 0.15 0.30

(0.096) (0.111) (0.002*)

เขตดุสิต 3.08 - - -0.52 -0.38

(0.000*) (0.000*)

เขตหลกัสี� 3.60 - - - 0.15

(0.128)

เขตลาดกระบงั 3.45 - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.20  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นราคา จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนัพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยู่ใน

เขตพญาไท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นราคา มากกวา่ ผูอ้าศยัอยู่ในเขต

ลาดกระบงั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 ผลต่างของค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 0.30  และค่าเฉลี�ยของผูผู้ที้�อาศยัอยูใ่นเขตดุสิต มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 

3G ดา้นราคา นอ้ยกวา่ ผูอ้าศยัอยู่ในเขตหลกัสี�   เขตลาดกระบงั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

โดยมีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.52 และ 0.38  
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ตารางที� 4.21  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�                  

เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั  

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ที�อยูอ่าศยั กลุ่ม J

เขตพญาไท เขตดุสิต เขตหลกัสี� เขตลาดกระบงั

กลุ่มI Mean 4.05 3.43 3.86 3.66

เขตพญาไท 4.05 - 0.62 0.19 0.39

(0.000*) (0.046*) (0.000*)

เขตดุสิต 3.43 - - -0.43 -0.23

(0.000*) (0.014*)

เขตหลกัสี� 3.86 - - - 0.20

(0.036*)

เขตลาดกระบงั 3.66 - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.21  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือขา่ย 3G ดา้นความสะดวก จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนัพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยั

อยูใ่นเขตพญาไท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก มากกวา่ ผูอ้าศยั

อยู่ในเขตดุสิต เขตหลกัสี�  และเขตลาดกระบงั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  โดยมีมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 , 0.046 และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.62 , 0.19 และ 0.39 โดยค่าเฉลี�ยของผูที้�

อาศยัอยูใ่นเขตดุสิต มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก นอ้ยกวา่ ผูอ้าศยั

อยู่ในเขตหลกัสี�   และเขตลาดกระบงั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 

0.000 และ 0.014  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.43 และ 0.23  และค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยู่ในเขตหลกัสี�  

มีการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก มากกวา่ ผูอ้าศยัอยู่ในเขต

ลาดกระบงั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.036 ผลต่างของค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 0.20  
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ตารางที� 4.22  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�              

เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ที�อยูอ่าศยั กลุ่ม J

เขตพญาไท เขตดุสิต เขตหลกัสี� เขตลาดกระบงั

กลุ่มI Mean 3.89 3.37 3.77 3.58

เขตพญาไท 3.89 - 0.52 0.12 0.31

(0.000*) (0.199) (0.001*)

เขตดุสิต 3.37 - - -0.40 -0.22

(0.000*) (0.021*)

เขตหลกัสี� 3.77 - - - 0.19

(0.046*)

เขตลาดกระบงั 3.58 - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.22  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนัพบวา่  ค่าเฉลี�ยของผูที้�

อาศยัอยู่ในเขตพญาไท มีการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร 

มากกวา่ ผูอ้าศยัอยูใ่นเขตดุสิต และเขตลาดกระบงั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 และ 0.001 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.52 และ 0.31 โดยค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยู่ในเขต

ดุสิต มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร นอ้ยกวา่ ผูอ้าศยัอยู่ใน

เขตหลกัสี�    และเขตลาดกระบงั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 

และ 0.021 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.40 และ 0.22  และค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยู่ในเขตหลกัสี�  มีการ

เลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร มากกว่า ผูอ้าศยัอยู่ในเขต

ลาดกระบงั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.046 ผลต่างของค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 0.19  
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ตารางที� 4.23  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�     

เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ที�อยูอ่าศยั กลุ่ม J

เขตพญาไท เขตดุสิต เขตหลกัสี� เขตลาดกระบงั

กลุ่มI Mean 4.29 3.84 3.92 3.63

เขตพญาไท 4.29 - 0.45 0.36 0.66

(0.000*) (0.109) (0.000*)

เขตดุสิต 3.84 - - -0.09 0.23

(0.427) (0.055)

เขตหลกัสี� 3.92 - - - 0.30

(0.007*)

เขตลาดกระบงั 3.63 - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.23  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนัพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�

อาศยัอยู่ในเขตพญาไท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล 

น้อยกว่า ผูอ้าศยัอยู่ในเขตดุสิต และเขตลาดกระบงั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.45 และ 0.66  และค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยู่

ในเขตหลกัสี�  มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล มากกวา่ ผูอ้าศยัอยู่

ในเขตลาดกระบงั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 ผลต่างของ

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.30  
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ตารางที� 4.24  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�  

เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ที�อยูอ่าศยั กลุ่ม J

เขตพญาไท เขตดุสิต เขตหลกัสี� เขตลาดกระบงั

กลุ่มI Mean 4.10 3.45 3.84 3.64

เขตพญาไท 4.10 - 0.65 0.27 0.47

(0.000*) (0.005*) (0.000*)

เขตดุสิต 3.45 - - -0.38 -0.18

(0.000*) (0.055)

เขตหลกัสี� 3.84 - - - 0.20

(0.037*)

เขตลาดกระบงั 3.64 - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.24  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ จาํแนกตามที�อยู่ปัจจุบนัพบว่า  

ค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยูใ่นเขตพญาไท มีการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการ มากกว่า ผูอ้าศยัอยู่ในเขตดุสิต เขตหลักสี� และเขตลาดกระบงั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 , 0.005 และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ย

เท่ากับ 0.65, 0.27 และ0.47 โดยค่าเฉลี� ยของผู้ที�อาศัยอยู่ในเขตดุสิต มีการเลือกใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ น้อยกว่า ผูอ้าศยัอยู่ในเขตหลกัสี�    

อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.38  

และค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยูใ่นเขตหลกัสี�  มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการ

ตอบสนองความตอ้งการ มากกว่า ผูอ้าศยัอยู่ในเขตลาดกระบงั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.037 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.20
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ตารางที� 4.25  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�     

เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ที�อยูอ่าศยั กลุ่ม J

เขตพญาไท เขตดุสิต เขตหลกัสี� เขตลาดกระบงั

กลุ่มI Mean 4.14 4.15 3.90 3.76

เขตพญาไท 4.14 - -0.01 0.24 0.38

(0.921) (0.017*) (0.000*)

เขตดุสิต 4.15 - - 0.25 0.39

(0.013*) (0.000*)

เขตหลกัสี� 3.90 - - - 0.14

(0.174)

เขตลาดกระบงั 3.76 - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.25  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนัพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยั

อยูใ่นเขตพญาไท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย มากกวา่ ผูอ้าศยัอยู่

ใน เขตหลกัสี�  และเขตลาดกระบงั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 

และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.24 และ 0.38 และค่าเฉลี�ยผูที้�อาศยัอยูใ่นเขตดุสิต มีการเลือกใช้

บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย มากกวา่ ผูอ้าศยัอยู่ในเขตหลกัสี�  และเขต

ลาดกระบงั   อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.013 และ 0.000 ผลต่างของ

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.25 และ 0.39  
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ตารางที� 4.26  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�   

เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนั

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ที�อยูอ่าศยั กลุ่ม J

เขตพญาไท เขตดุสิต เขตหลกัสี� เขตลาดกระบงั

กลุ่มI Mean 4.00 3.62 3.85 3.63

เขตพญาไท 4.00 - 0.38 0.15 0.37

(0.000*) (0.016*) (0.000*)

เขตดุสิต 3.62 - - -0.23 -0.01

(0.000*) (0.905)

เขตหลกัสี� 3.85 - - - 0.22

(0.001*)

เขตลาดกระบงั 3.63 - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.26  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม จาํแนกตามที�อยูปั่จจุบนัพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยู่

ในเขตพญาไท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม มากกวา่ ผูอ้าศยัอยู่

ในเขตดุสิต เขตหลกัสี�  และเขตลาดกระบงั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 

0.000 , 0.016 และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.38 , 0.15 และ 0.37 โดยค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยู่

ในเขตดุสิต มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวมน้อยกวา่ ผูอ้าศยัอยู่ใน

เขตหลกัสี�  อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 0.23  และค่าเฉลี�ยของผูที้�อาศยัอยู่ในเขตหลกัสี�  มีการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวมมากกวา่ ผูอ้าศยัอยู่ในเขตลาดกระบงั  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.22  
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สมมติฐานที� 1.3   อายทีุ�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G 

แตกต่างกนั

H0 :  อายุที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่

แตกต่างกนั

H1 :  อายุที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G

แตกต่างกนั

ตารางที� 4.27  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย          

3G จาํแนกตามอายุ

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 3.451 4 .863 1.828 0.123

ภายในกลุ่ม 186.431 395 0.472

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 5.707 4 1.427 2.787 0.026*

ภายในกลุ่ม 202.175 395 0.512

รวม 207.882 399

ความสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 8.796 4 2.199 4.552 0.001*

ภายในกลุ่ม 190.813 395 0.483

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 9.389 4 2.347 5.190 0.000*

ภายในกลุ่ม 178.642 395 0.452

รวม 188.031 399

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 7.739 4 1.935 3.054 0.017*

ภายในกลุ่ม 250.260 395 0.634

รวม 257.999 399
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ตารางที� 4.27 (ต่อ)

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 6.107 4 1.527 3.052 0.017*

ภายในกลุ่ม 197.593 395 0.500

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม 5.561 4 1.390 2.687 0.031*

ภายในกลุ่ม 204.385 395 .517

รวม 209.946 399

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.796 4 0.699 3.142 0.015*

ภายในกลุ่ม 87.856 395 0.222

รวม 90.652 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.27  แสดงให้เห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  จาํแนกตามอายุ โดยใชส้ถิติ One way ANOVA เมื�อพิจารณา

แลว้พบว่าดา้นภาพรวม ราคา  ความสะดวก  การติดต่อสื�อสาร  การเอาใจใส่ดูแล  การตอบสนองความ

ตอ้งการ  ความสบาย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.015 , 0.026 , 0.001 , 0.000 , 0.017 , 0.017 , 0.031 และ 0.015

ซึ� งมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัสําคญั 0.05  จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับรอง H1 หมายความว่า 

อายทีุ�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม  ราคา  ความสะดวก  

การติดต่อสื�อสาร  การเอาใจใส่ดูแล  การตอบสนองความตอ้งการ  ความสบาย แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ที�ระดบันัยสําคญั

0.05
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ตารางที� 4.28  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นราคา จาํแนกตามอายุ

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

อายุ กลุ่ม J

15ปีหรือตํ�า

กวา่

16-23ปี 24-31ปี 32-39ปี 40ปีขึ�น

ไป

กลุ่มI Mean 3.57 3.31 3.52 3.62 3.47

15ปีหรือตํ�ากวา่ 3.57 - 0.25 0.04 -0.50 -0.04

(0.282) (0.851) (0.837) (0.900)

16-23ปี 3.31 - - -0.21 -0.30 -0.29

(0.011*) (0.004*) (0.193)

24-31ปี 3.52 - - - -0.093 -0.083

(0.352) (0.709)

32-39ปี 3.62 - - - - 0.01

(0.964)

40ปีขึ�นไป 3.47 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.28  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นราคา จาํแนกตามอายุพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีอายุ 16-23 ปี มีการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นราคา นอ้ยกว่า ผูมี้อายุ 24-31 ปี และ 32-39 ปี อยา่ง

มีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 และ 0.004 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั  

0.21 และ 0.30
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ตารางที� 4.29  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�        

เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก จาํแนกตามอายุ

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

อายุ กลุ่ม J

15ปีหรือตํ�า

กวา่

16-23ปี 24-31ปี 32-39ปี 40ปีขึ�น

ไป

กลุ่มI Mean 3.37 3.61 3.78 3.94 4.18

15ปีหรือตํ�ากวา่ 3.37 - -0.25 -0.42 -0.57 -0.82

(0.278) (0.067) (0.016*) (0.008*)

16-23ปี 3.61 - - -0.17 -0.32 -0.57

(0.035*) (0.001*) (0.009*)

24-31ปี 3.78 - - - -0.15 -0.40

(0.116) 0.066

32-39ปี 3.94 - - - - -0.25

(0.275)

40ปีขึ�นไป 4.18 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.29  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก จาํแนกตามอายุพบว่า ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีอายุ 15 ปี

หรือตํ�ากวา่ มีการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก นอ้ยกวา่ ผูมี้อาย ุ

32-39ปี และ 40ปีขึ�นไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 และ 0.008 

ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.57 และ 0.82 และค่าเฉลี�ยของผูที้�มีอายุ 16-23 ปี  มีการเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก นอ้ยกวา่ ผูมี้อายุ 24-31 ปี 32-39 ปี และ 40 ปีขึ�นไป 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.035 , 0.001 และ 0.009  ผลต่างของค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 0.17, 0.32 และ 0.57  
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ตารางที� 4.30  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�  

เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร จาํแนกตามอายุ

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

อายุ กลุ่ม J

15ปีหรือตํ�า

กวา่

16-23ปี 24-31ปี 32-39ปี 40ปีขึ�น

ไป

กลุ่มI Mean 2.80 3.63 3.66 3.73 4.03

15ปีหรือตํ�ากวา่ 2.80 - -0.83 -0.56 -0.93 -1.23

(0.000*) (0.000*) (0.000*) (0.000*)

16-23ปี 3.63 - - -0.04 -0.10 -0.40

(0.638) (0.293) (0.057)

24-31ปี 3.66 - - - -0.07 -0.37

(0.485) (0.081)

32-39ปี 3.73 - - - - -0.30

(0.169)

40ปีขึ�นไป 4.03 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.30  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร จาํแนกตามอายพุบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีอายุ 15 ปี

หรือตํ�ากวา่ มีการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร น้อยกวา่ ผูมี้

อายุ 16-23 ปี  24-31 ปี   32-39 ปี และ 40 ปีขึ�นไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.000 , 0.000 , 0.000 และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.83 , 0.56 , 0.93 และ 1.23
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ตารางที� 4.31  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามอายุ

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

อายุ กลุ่ม J

15ปีหรือตํ�า

กวา่

16-23ปี 24-31ปี 32-39ปี 40ปีขึ�น

ไป

กลุ่มI Mean 3.10 3.94 3.97 3.86 4.09

15ปีหรือตํ�ากวา่ 3.10 - -0.84 -0.87 -0.76 -0.99

(0.001*) (0.001*) (0.005*) (0.005*)

16-23ปี 3.94 - - -0.03 0.08 -0.16

(0.720) (0.505) (0.533)

24-31ปี 3.97 - - - 0.11 -0.12

(0.327) 0.620

32-39ปี 3.86 - - - - -0.23

(0.367)

40ปีขึ�นไป 4.09 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.31  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามอายพุบว่า ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีอายุ 15 ปี

หรือตํ�ากว่า มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล นอ้ยกวา่ ผูมี้

อายุ 16-23 ปี  24-31 ปี   32-39 ปี และ 40 ปีขึ�นไป อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. 

เท่ากบั 0.001 , 0.001 , 0.005 และ 0.005 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.84 , 0.87 , 0.76 และ 0.99
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ตารางที� 4.32  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที

เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ จาํแนกตามอายุ

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

อายุ กลุ่ม J

15ปีหรือตํ�า

กวา่

16-23ปี 24-31ปี 32-39ปี 40ปีขึ�น

ไป

กลุ่มI Mean 3.67 3.59 3.86 3.83 3.94

15ปีหรือตํ�ากวา่ 3.67 - 0.07 -0.19 -0.16 -0.27

(0.756) (0.411) (0.503) (0.378)

16-23ปี 3.59 - - -0.26 -0.23 -0.34

(0.001*) (0.024*) (0.121)

24-31ปี 3.86 - - - 0.03 -0.08

(0.764) (0.706)

32-39ปี 3.83 - - - - -0.11

(0.622)

40ปีขึ�นไป 3.94 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.32  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ จาํแนกตามอายุพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�มี

อายุ 16-23ปี มีการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ 

นอ้ยกว่า ผูมี้อายุ 24-31 ปี และ 32-39 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 

0.001 และ 0.024 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.26 และ 0.23
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ตารางที� 4.33  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการความสบาย จาํแนกตามอายุ

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

อายุ กลุ่ม J

15ปีหรือตํ�า

กวา่

16-23ปี 24-31ปี 32-39ปี 40ปีขึ�น

ไป

กลุ่มI Mean 3.47 4.10 3.98 3.87 4.00

15ปีหรือตํ�ากวา่ 3.47 - -0.63 -0.51 -0.40 -0.53

(0.007*) (0.030*) (0.099) (0.091)

16-23ปี 4.10 - - 0.12 0.23 0.10

(0.138) (0.025*) (0.655)

24-31ปี 3.98 - - - 0.11 -0.02

(0.274) (0.922)

32-39ปี 3.87 - - - - -0.13

(0.570)

40ปีขึ�นไป 4.00 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.33  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการความสบาย จาํแนกตามอายุพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีอายุ 15 ปี

หรือตํ�ากวา่ มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย นอ้ยกวา่ ผูมี้อายุ 16-23 ปี 

และ 24-31 ปี  อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.007 และ 0.030 ผลต่าง

ของค่าเฉลี�ยเท่ากับ 0.63 และ 0.51 และค่าเฉลี�ยของผูที้�มีอายุ 16 - 23 ปี มีการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย มากกวา่ ผูมี้อายุ 32-39 ปี อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.025 ผลต่างของค่าเฉลี�ย 0.23
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ตารางที� 4.34  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม จาํแนกตามอายุ

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

อายุ กลุ่ม J

15ปีหรือตํ�า

กวา่

16-23ปี 24-31ปี 32-39ปี 40ปีขึ�น

ไป

กลุ่มI Mean 3.35 3.73 3.80 3.81 4.00

15ปีหรือตํ�ากวา่ 3.35 - -0.38 -0.45 -0.46 -0.65

(0.014*) (0.004*) (0.004*) (0.002*)

16-23ปี 3.73 - - -0.07 -0.08 -0.27

(0.226) (0.230) (0.071)

24-31ปี 3.80 - - - -0.02 -0.20

(0.805) (0.170)

32-39ปี 3.81 - - - - -0.19

(0.225)

40ปีขึ�นไป 4.00 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.34  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม จาํแนกตามอายพุบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีอายุ 15 ปีหรือตํ�ากวา่ 

มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม น้อยกวา่ ผูมี้อายุ 16-23 ปี   24-31ปี  

32-39 ปี และ 40 ปีขึ�นไป มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม มากกวา่ ผู ้

มีอายุ 15ปีหรือตํ�ากวา่ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.014 , 0.004 , 0.004 

และ 0.002  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.38 , 0.45 , 0.46 และ 0.65  
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สมมติฐานที� 1.4 ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

H0 :  ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนั

H1 :  ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

ตารางที� 4.35  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่า

3G จาํแนกตามระดบัการศึกษา

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 8.466 4 2.116 4.608 0.001*

ภายในกลุ่ม 181.416 395 0.459

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 2.479 4 0.620 1.192 0.314

ภายในกลุ่ม 205.403 395 0.520

รวม 207.882 399

ความสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 2.347 4 0.587 1.175 0.321

ภายในกลุ่ม 197.262 395 0.499

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 7.525 4 1.881 4.116 0.003*

ภายในกลุ่ม 180.506 395 0.457

รวม 188.031 399

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 16.188 4 4.047 6.611 0.000*

ภายในกลุ่ม 241.811 395 0.612

รวม 257.999 399
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ตารางที� 4.35 (ต่อ)

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 7.960 4 1.990 4.016 0.003*

ภายในกลุ่ม 195.740 395 0.496

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม 3.757 4 0.939 1.799 0.128

ภายในกลุ่ม 206.188 395 0.522

รวม 209.946 399

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 2.948 4 0.737 3.319 0.011*

ภายในกลุ่ม 87.704 395 0.222

รวม 90.652 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.35 แสดงใหเ้ห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G จาํแนกตามระดบัการศึกษาโดยใชส้ถิติ One way 

ANOVA เมื�อพิจารณาแลว้พบวา่ดา้นภาพรวม คุณค่าที�ไดรั้บ การติดต่อสื�อสาร การเอาใจใส่ดูแล การ

ตอบสนองความตอ้งการ  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011, 0. 001 , 0.003 , 0.000 และ 0.003  ซึ� งมีค่านอ้ยกวา่ระดบั

นัยสําคญั 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับรอง H1 หมายความว่า ระดบัการศึกษาที�

แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ด้านภาพรวม คุณค่าที�ได้รับ การ

ติดต่อสื�อสาร การเอาใจใส่ดูแล  การตอบสนองความตอ้งการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั 0.05  จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ที�ระดบันัยสาํคญั 0.05
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ตารางที� 4.36  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดรั้บ จาํแนกตามระดบัการศึกษา

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ระดบั

การศึกษา

กลุ่ม J

มธัยมศึกษา ปวช/ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มI Mean 3.53 3.63 3.96 3.68 3.83

มธัยมศึกษา 3.53 - -0.10 -0.43 -0.15 -0.30

(0.642) (0.011*) (0.422) (0.549)

ปวช/ปวส 3.63 - - -0.33 -0.04 -0.20

(0.037*) (0.805) (0.691)

ปริญญาตรี 3.96 - - - 0.29 0.13

(0.001*) (0.789)

ปริญญาโท 3.68 - - - - 0.16

(0.745)

ปริญญาเอก 3.83 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.36  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดรั้บ จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�มี

การศึกษาระดบัปริญาตรี มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดร้ับ 

มากกวา่ ผูมี้ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา และ ปวช/ปวส อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมี

ค่า Sig. เท่ากบั 0.011 และ 0.037  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.43 และ 0.33 และค่าเฉลี�ยของผูที้�มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดร้ับ 

มากกว่า ปริญญาโท อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.001 ผลต่างของ

ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.29
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ตารางที� 4.37  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร จาํแนกตามระดบัการศึกษา

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ระดบั

การศึกษา

กลุ่ม J

มธัยมศึกษา ปวช/ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มI Mean 3.02 3.62 3.67 3.72 4.00

มธัยมศึกษา 3.02 - -0.60 -0.65 -0.70 -0.98

(0.008*) (0.000*) (0.000*) (0.053)

ปวช/ปวส 3.62 - - -0.06 -0.10 -0.38

(0.721) (0.550) (0.445)

ปริญญาตรี 3.67 - - - -0.05 -0.33

(0.600) (0.495)

ปริญญาโท 3.72 - - - - -0.28

(0.560)

ปริญญาเอก 4.00 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.37  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผู ้

ที� มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา มีการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� เครือข่าย 3G ด้านการ

ติดต่อสื�อสาร นอ้ยกวา่ ผูมี้ระดบัการศึกษา ปวช/ปวส ปริญญาตรี และปริญญาโท อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.008 , 0.000 และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.60 , 0.65

และ 0.70
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ตารางที� 4.38  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามระดบัการศึกษา

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ระดบั

การศึกษา

กลุ่ม J

มธัยมศึกษา ปวช/ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มI Mean 3.00 3.77 3.96 4.02 2

มธัยมศึกษา 3.00 - -0.77 -0.96 -1.02 -0.67

(0.003*) (0.000*) (0.000*) (0.255)

ปวช/ปวส 3.77 - - -0.19 -0.25 0.10

(0.292) (0.195) (0.863)

ปริญญาตรี 3.96 - - - -0.06 0.29

(0.524) (0.601)

ปริญญาโท 4.02 - - - - 0.35

(0.527)

ปริญญาเอก 2 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.38  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผู ้

ที�มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่

ดูแล นอ้ยกวา่ ผูมี้ระดบัการศึกษา ปวช/ปวส  ปริญญาตรี และปริญญาโท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.003 , 0.000 และ 0.000 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.77 , 0.96 และ

1.02  
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ตารางที� 4.39  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ จาํแนกตามระดบัการศึกษา

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ระดบั

การศึกษา

กลุ่ม J

มธัยมศึกษา ปวช/ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มI Mean 3.49 3.68 3.70 4.03 3.83

มธัยมศึกษา 3.49 - -0.19 -0.21 -0.54 -0.34

(0.406) (0.226) (0.004*) (0.515)

ปวช/ปวส 3.68 - - -0.02 -0.35 -0.15

(0.903) (0.050) (0.774)

ปริญญาตรี 3.70 - - - -0.33 -0.13

(0.000*) (0.795)

ปริญญาโท 4.03 - - - - 0.20

(0.697)

ปริญญาเอก 3.83 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.39  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบว่า 

ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีการศึกษาระดบัปริญาโท มีการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้น

ตอบสนองความตอ้งการ มากกว่า ผูมี้ระดบัการศึกษา มธัยมศึกษา และ ปวช/ปวส อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.004 และ 0.327 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.54 และ 0.33
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ตารางที� 4.40  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษา

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

ระดบั

การศึกษา

กลุ่ม J

มธัยมศึกษา ปวช/ปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

กลุ่มI Mean 3.41 3.65 3.78 3.84 3.69

มธัยมศึกษา 3.41 - -0.24 -0.37 -0.43 -0.28

(0.119) (0.002*) (0.001*) (0.429)

ปวช/ปวส 3.65 - - -0.13 -0.19 -0.04

(0.237) (0.108) (0.919)

ปริญญาตรี 3.78 - - - -0.06 0.09

(0.311) (0.780)

ปริญญาโท 3.84 - - - - 0.15

(0.647)

ปริญญาเอก 3.69 - - - - -

- - - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.40  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีการศึกษา

ระดบัมธัยมศึกษา มีการเลือกใช้บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G นอ้ยกวา่ ผูมี้ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี และ ปริญญาโท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.002 และ 

0.001 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.37 และ 0.43
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สมมติฐานที� 1.5  รายไดที้�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 

3G แตกต่างกนั

H0 :  รายไดที้�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G 

ไม่แตกต่างกนั

H1 :  รายไดที้�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G 

แตกต่างกนั

ตารางที� 4.41  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

3G จาํแนกตามรายได้

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3 G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 0.642 3 0.214 0.448 0.719

ภายในกลุ่ม 189.240 396 0.478

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 0.159 3 0.053 0.101 0.959

ภายในกลุ่ม 207.723 396 0.525

รวม 207.882 399

ความสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 0.706 3 0.235 0.469 0.704

ภายในกลุ่ม 198.902 396 0.502

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.201 3 0.067 0.142 0.935

ภายในกลุ่ม 187.829 396 0.474

รวม 188.031 399

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 12.338 3 4.113 6.630 0.000*

ภายในกลุ่ม 245.661 396 0.620

รวม 257.999 399
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ตารางที� 4.41 (ต่อ)

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 0.763 3 0.254 0.497 0.685

ภายในกลุ่ม 202.936 396 0.512

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม 4.827 3 1.609 3.107 0.026*

ภายในกลุ่ม 205.118 396 0.518

รวม 209.946 399

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.483 3 0.161 0.707 0.548

ภายในกลุ่ม 90.169 396 0.228

รวม 90.652 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.41 แสดงใหเ้ห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  จาํแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติ One way ANOVA

เมื�อพิจารณาแลว้พบวา่ดา้นภาพรวม คุณค่าที�จะไดรั้บ ราคา ความสะดวก การติดต่อสื�อสาร การตอบสนอง

ความตอ้งการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.548 , 0.719 , 0.959 , 0.704 , 0.093 , 0.685 , 0.548 ซึ� งมีค่ามากกวา่ระดบั

นยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิเสธ H1 หมายความวา่ รายไดที้�แตกต่างกนัไม่มีผล

ต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้น การเอาใจใส่ดูแล ความสบาย  มีค่า 

Sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.026 ซึ� งมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั�นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติ

ฐานรอง H1 หมายความวา่  รายไดที้�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

การตอบสนองความตอ้งการ  ความสบาย  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  จึงทาํให้

มีการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD ที�ระดบันัยสาํคญั 0.05
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ตารางที� 4.42  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามรายได้

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

รายได้ กลุ่ม J

นอ้ยกวา่

10,000บาท

10,000-

20,000บาท

20,001-

30,000บาท

มากกวา่30,000

บาท

กลุ่มI Mean 3.81 4.05 3.97 3.45
นอ้ยกว่า10,000บาท 3.81 - -0.24 -0.16 -0.36

- (0.013*) (0.173) (0.018*)
10,000-20,000บาท 4.05 - - 0.08 0.60

- - (0.482) (0.000*)
20,001-30,000บาท 3.97 - - - 0.53

- - - (0.001*)
มากกว่า30,000บาท 3.45 - - - -

- - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.42  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามรายได ้พบว่า ค่าเฉลี�ยของผูที้�มี

รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่

ดูแล นอ้ยกวา่ มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท และ มากกว่า 30,000 บาท อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�

ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.013 และ 0.018  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.24 และ 0.36 โดย

ค่าเฉลี�ยของ ผูที้�มีรายได ้มากกว่า 30,000 บาท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G 

ดา้นการเอาใจใส่ดูแล น้อยกว่า ผูมี้รายได1้0,000 - 20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.001  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.60

และ 0.53
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ตารางที� 4.43  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย จาํแนกตามรายได้

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

รายได้ กลุ่ม J

นอ้ยกวา่10,000

บาท

10,000-20,000

บาท

20,001-30,000

บาท

มากกวา่30,000

บาท

กลุ่มI Mean 3.99 4.05 3.99 3.65
นอ้ยกว่า10,000บาท 3.99 - -0.07 0.00 0.34

- (0.454) (0.975) (0.016*)
10,000-20,000บาท 4.05 - - 0.06 0.41

- - (0.530) (0.002*)
20,001-30,000บาท 3.99 - - - 0.34

- - - (0.020*)
มากกว่า30,000บาท 3.65 - - - -

- - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.43  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย จาํแนกตามรายได ้พบว่าค่าเฉลี�ยของผูที้�มีรายได้

มากกวา่ 30,000 บาท มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย นอ้ยกวา่ ผูมี้

รายได ้นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  10,000 - 20,000 บาท  และ 20,001 - 30,000 บาท อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.016 , 0.002 และ 0.020  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.34 , 0.41

และ 0.34  
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สมมติฐานที� 2  ปัจจัยทางด้านการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื�อนที�

เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ ทรุมูฟ ดา้นการรับรู้  สนใจ ประเมินค่า ทดลอง ยอมรับ ที�แตกต่างกนั

มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนสมมติฐาน

ทางสถิติไดด้งันี�

สมมติฐานที� 2.1  การรับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

H0 :  การรับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนั

H1 :  การรับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

ตารางที� 4.44  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

3G จาํแนกตามการรับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 0.440 3 0.147 0.307 0.820

ภายในกลุ่ม 189.442 396 .478

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 2.253 3 0.751 1.446 0.229

ภายในกลุ่ม 205.629 396 0.519

รวม 207.882 399

ความสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 4.460 3 1.487 3.017 0.030*

ภายในกลุ่ม 195.149 396 0.493

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 1.614 3 .538 1.143 0.331

ภายในกลุ่ม 186.417 396 0.471

รวม 188.031 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05
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ตารางที� 4.44 (ต่อ)

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 0.325 3 0.108 0.166 0.919

ภายในกลุ่ม 257.674 396 0.651

รวม 257.999 399

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 1.806 3 0.602 1.181 0.317

ภายในกลุ่ม 201.894 396 0.510

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม .085 3 0.028 0.054 0.984

ภายในกลุ่ม 209.860 396 0.530

รวม 209.946 399

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.506 3 0.169 0.741 0.528

ภายในกลุ่ม 90.146 396 0.228

รวม 90.652 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.44  แสดงให้เห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G จาํแนกตามการรับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G โดยใชส้ถิติ

One way ANOVA เมื�อพิจารณาแลว้พบวา่ดา้นภาพรวม คุณค่าที�ไดรั้บ ราคา การติดต่อสื�อสาร  การเอาใจ

ใส่ดูแล การตอบสนองความตอ้งการ ความสบาย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.528 , 0.820 , 0.229 , 0.331 , 0.919, 

0.317 , 0.984 ซึ� งมีค่ามากกว่าระดบันัยสําคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิเสธสม

มติฐานรอง H1 หมายความว่า การรับรู้ที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้น ความสะดวก มีค่า Sig. เท่ากบั 0.030 

ซึ� งมีค่าน้อยกว่านัยสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 นั�นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติ

ฐานรอง H1 หมายความว่า  การรับรู้ข่าวสารเกี�ยวกับเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G การติดต่อสื�อสาร  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05  จึงทาํใหมี้การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ LSD ที�ระดบันยัสาํคญั 0.05
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ตารางที� 4.45  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก จาํแนกตามการรับรู้ขา่วสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

การรับรู้ข่าวสาร

เกี�ยวกบั

เทคโนโลยี 3G

กลุ่ม J

เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ อื�นๆ..โปรด

ระบุ

กลุ่มI Mean 3.67 3.76 3.80 5.00

เอไอเอส 3.67 - -0.10 -0.13 -1.33

- (0.306) (0.107) (0.008*)

ดีแทค 3.76 - - -0.04 -1.24

- - (0.698) (0.014*)

ทรูมูฟ 3.80 - - - -1.20

- - - (0.017*)

อื�นๆ..โปรดระบุ 5.00 - - - -

- - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.45 แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก จาํแนกตามการรับรู้ข่าวสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G

พบว่าค่าเฉลี�ยการรับรู้ข่าวสารเกี�ยวกับเทคโนโลยี 3G จากเครือข่ายอื�นๆ มีการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวก มากกวา่ ผูใ้ชเ้ครือเอไอเอส  ดีแทค และทรูมฟู  อยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.008 , 0.014 และ 0.017  ผลต่างของค่าเฉลี�ย

เท่ากบั 1.33 , 1.24 และ 1.20
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สมมติฐานที� 2.2  ความสนใจเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ๆ ขอ้มูลเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

H0 :  ความสนใจเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ๆ ขอ้มูลเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนั

H1 :  ความสนใจเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ๆ  ขอ้มูลเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

ตารางที� 4.46  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

3G จาํแนกตามความสนใจเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ๆ ขอ้มูลเทคโนโลยี 3G

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 0.731 3 0.244 0.510 0.676

ภายในกลุ่ม 189.151 396 0.478

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 1.364 3 0.455 0.872 0.456

ภายในกลุ่ม 206.518 396 0.522

รวม 207.882 399

ความสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 1.674 3 0.558 1.116 0.342

ภายในกลุ่ม 197.935 396 0.500

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.905 3 0.302 0.639 0.591

ภายในกลุ่ม 187.126 396 0.473

รวม 188.031 399

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 1.645 3 0.548 0.847 0.469

ภายในกลุ่ม 256.353 396 0.647

รวม 257.999 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



92

ตาราง ที� 4.46 (ต่อ)

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 1.635 3 0.545 1.068 0.362

ภายในกลุ่ม 202.064 396 0.510

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม 0.731 3 0.244 0.461 0.709

ภายในกลุ่ม 209.214 396 .528

รวม 209.946 399

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.127 3 0.042 0.185 0.906

ภายในกลุ่ม 90.525 396 0.229

รวม 90.652 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.46  แสดงให้เห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  จาํแนกตามความสนใจเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ๆ ขอ้มูล

เทคโนโลยี 3Gโดยใชส้ถิติ One way ANOVA เมื�อพิจารณาแลว้พบวา่ดา้นภาพรวมและดา้นอื�นๆ พบวา่

มีค่า Sig. เท่ากบั 0.906 , 0.676 , 0.456 , 0.342 , 0.591 , 0.469 , 0.362 , 0.709 , 0.906 ซึ� งมีค่ามากกวา่ระดบั

นยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่ ความสนใจ

เกี�ยวกับวิทยาการใหม่ๆ ข้อมูลเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกันไม่ มีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

สมมติฐานที� 2.3  เทคโนโลยี 3G เครือข่ายที�ให้ประโยชน์และคุม้ค่าแก่การใชง้าน ที�

แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

H0 :  เทคโนโลยี 3G เครือข่ายที�ให้ประโยชน์และคุม้ค่าแก่การใชง้าน ที�แตกต่างกนัมี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนั

H1 :  เทคโนโลยี 3G เครือข่ายที�ให้ประโยชน์และคุม้ค่าแก่การใชง้าน ที�แตกต่างกนัมี

ผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั
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ตารางที� 4.47  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

3G จาํแนกตามเทคโนโลยี 3G เครือข่ายที�ให้ประโยชน์และคุม้ค่าแก่การใชง้าน

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 1.905 3 0.635 1.337 0.262

ภายในกลุ่ม 187.977 396 0.475

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 0.789 3 0.263 0.503 0.681

ภายในกลุ่ม 207.093 396 0.523

รวม 207.882 399

ความสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 0.859 3 0.286 0.570 0.635

ภายในกลุ่ม 198.750 396 0.502

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 0.585 3 0.195 0.412 0.745

ภายในกลุ่ม 187.446 396 0.473

รวม 188.031 399

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 3.942 3 1.314 2.048 0.107

ภายในกลุ่ม 254.057 396 0.642

รวม 257.999 399

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 0.326 3 0.109 0.212 0.888

ภายในกลุ่ม 203.373 396 0.514

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม 3.842 3 1.281 2.461 0.062

ภายในกลุ่ม 206.104 396 0.520

รวม 209.946 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05
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ตารางที� 4.47 (ต่อ)

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.220 3 0.073 .322 0.810

ภายในกลุ่ม 90.431 396 0.228

รวม 90.652 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.47 แสดงใหเ้ห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  จาํแนกตามเทคโนโลยี 3G เครือข่ายที�ให้ประโยชน์

และคุม้ค่าแก่การใช้งาน โดยใชส้ถิติ One way ANOVA เมื�อพิจารณาแลว้พบวา่ดา้นภาพรวมและดา้น

อื�น ๆ  พบวา่ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.810 , 0.262 , 0.681 , 0.635 , 0.745 , 0.107 , 0.888 , 0.062 ซึ� งมีค่ามากกวา่

ระดับนัยสําคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 และปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า 

เทคโนโลยี 3G เครือข่ายที�ให้ประโยชน์และคุม้ค่าแก่การใช้งาน ที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 

0.05

สมมติฐานที� 2.4  โอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

H0 : โอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนั

H1 : โอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั
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ตารางที� 4.48  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

3G จาํแนกตามโอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 0.549 2 0.275 0.576 0.563

ภายในกลุ่ม 189.333 397 0.477

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 1.486 2 0.743 1.429 0.241

ภายในกลุ่ม 206.396 397 0.520

รวม 207.882 399

ความสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 0.155 2 0.078 0.155 0.857

ภายในกลุ่ม 199.453 397 0.502

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 1.306 2 0.653 1.388 0.251

ภายในกลุ่ม 186.725 397 0.470

รวม 188.031 399

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 6.766 2 3.383 5.346 0.005*

ภายในกลุ่ม 251.233 397 0.633

รวม 257.999 399

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 3.174 2 1.587 3.142 0.044*

ภายในกลุ่ม 200.526 397 0.505

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม 2.821 2 1.410 2.703 0.068

ภายในกลุ่ม 207.125 397 0.522

รวม 209.946 399
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ตารางที� 4.48 (ต่อ)

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.813 2 0.406 1.796 0.167

ภายในกลุ่ม 89.839 397 0.226

รวม 90.652 399

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.48 แสดงให้เห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  จาํแนกตามโอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G โดยใชส้ถิติ One

way ANOVA เมื�อพิจารณาแลว้พบวา่ดา้นภาพรวม คุณค่าที�ไดรั้บ ราคา ความสะดวก การติดต่อสื�อสาร 

ความสบาย มีค่า Sig. เท่ากบั 0.167 , 0.563 , 0.241 , 0.857 , 0.251 , 0.068 ซึ� งมีค่ามากกวา่ระดบันยัสาํคญั 

0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่ โอกาสการทดลองใช้

เทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นภาพรวม

ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้น การเอาใจใส่ดูแล การตอบสนอง

ความตอ้งการ  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 และ 0.044 ซึ� งมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั�นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0

และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่  โอกาสการทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อ

การเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ด้าน การเอาใจใส่ดูแล  การตอบสนองความ

ตอ้งการ  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  จึงทาํให้มีการทดสอบความแตกต่าง

เป็นรายคู่ดว้ยวิธี LSD ที�ระดบันัยสาํคญั 0.05
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ตารางที� 4.49  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามโอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G     

  LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

โอกาสทดลองใช้

เทคโนโลยี 3G
กลุ่ม J

เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ

กลุ่มI Mean 4.02 4.05 3.76

เอไอเอส 4.02 - -0.03 0.25

(0.790) (0.005*)

ดีแทค 4.05 - - 0.28

- - (0.010*)

ทรูมูฟ 3.76 - - -

- - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.49 แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามโอกาสทดลองใช้เทคโนโลยี 3G 

พบว่าค่าเฉลี�ยของผูที้�มีโอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G จากเครือข่าย ทรูมูฟ มีการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล นอ้ยกวา่ ผูที้�มีโอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลยี 3G  

จากเครือข่าย เอไอเอส และ ดีแทค อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 

และ 0.010 ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.25 และ 0.28  
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ตารางที� 4.50  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการจาํแนกตามโอกาสทดลองใช้เทคโนโลยี

3G                                  

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

โอกาสทดลองใช้

เทคโนโลยี 3G
กลุ่ม J

เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ

กลุ่มI Mean 3.87 3.71 3.67

เอไอเอส 3.87 - 0.15 0.19

- (0.116) (0.016*)

ดีแทค 3.71 - - 0.04

- - (0.694)

ทรูมูฟ 3.67 - - -

- - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.50 แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ จาํแนกตามโอกาสทดลองใชเ้ทคโนโลย ี

3G พบว่า  ค่าเฉลี�ยของผูที้�มีโอกาสทดลองใช้เทคโนโลยี 3G จากเครือข่าย เอไอเอส มีการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ มากกวา่ ผูที้�มีโอกาสทดลอง

ใช้เทคโนโลยี 3G จากเครือข่าย ทรูมูฟ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 

0016  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.19

สมมติฐานที� 2.5  การยอมรับเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั

H0 : การยอมรับเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3 G ไม่แตกต่างกนั

H1 : การยอมรับเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั
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ตารางที� 4.51  แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย

3G จาํแนกการยอมรับเทคโนโลยี 3G

การเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

แหล่งความ

แปรปรวน
SS df MS F Sig.

คุณค่าที�จะไดรั้บ ระหวา่งกลุ่ม 0.658 3 0.219 0.459 0.711

ภายในกลุ่ม 189.224 396 0.478

รวม 189.882 399

ราคา ระหวา่งกลุ่ม 2.793 3 0.931 1.797 0.147

ภายในกลุ่ม 205.089 396 0.518

รวม 207.882 399

ความสะดวก ระหวา่งกลุ่ม 2.497 3 0.832 1.672 0.172

ภายในกลุ่ม 197.112 396 0.498

รวม 199.609 399

การติดต่อสื�อสาร ระหวา่งกลุ่ม 3.727 3 1.242 2.670 0.047*

ภายในกลุ่ม 184.304 396 0.465

รวม 188.031 399

การเอาใจใส่ดูแล ระหวา่งกลุ่ม 5.535 3 1.845 2.894 0.035*

ภายในกลุ่ม 252.464 396 0.638

รวม 257.999 399

การตอบสนองความตอ้งการ ระหวา่งกลุ่ม 1.092 3 0.364 0.712 0.545

ภายในกลุ่ม 202.607 396 0.512

รวม 203.700 399

ความสบาย ระหวา่งกลุ่ม 5.699 3 1.900 3.683 0.012*

ภายในกลุ่ม 204.247 396 0.516

รวม 209.946 399

ดา้นภาพรวม ระหวา่งกลุ่ม 0.523 3 0.174 0.766 0.514

ภายในกลุ่ม 90.129 396 0.228

รวม 90.652 399
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ผลจากตารางที� 4.51 แสดงใหเ้ห็นถึงผลแสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  จาํแนกตามการยอมรับเทคโนโลยี 3Gโดยใชส้ถิติ

One way ANOVA เมื�อพิจารณาแลว้พบว่าดา้นภาพรวม คุณค่าที�จะไดรั้บ ราคา ความสะดวก การ

ตอบสนองความตอ้งการ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.514 , 0.711 , 0.147 , 0.172 , 0.545 ซึ� งมีค่ามากกวา่ระดบั

นยัสาํคญั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฎิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่ การยอมรับ

เทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัไม่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้น

ภาพรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้น การติดต่อสื�อสาร การเอาใจใส่ดูแล 

ควาทสบาย  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.047 , 0.035 และ 0.012 ซึ� งมีค่านอ้ยกวา่ 0.05 นั�นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความวา่  การยอมรับเทคโนโลยี 3G ที�แตกต่างกนัมีผลต่อ

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้น การติดต่อสื�อสาร การเอาใจใส่ดูแล ความ

สบาย  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  จึงทาํให้มีการทดสอบความแตกต่างเป็น

รายคู่ดว้ยวิธี LSD ที�ระดบันัยสาํคญั 0.05
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ตารางที� 4.52  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร จาํแนกตามการยอมรับเทคโนโลยี 3G

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

การยอมรับ

เทคโนโลยี 3G

กลุ่ม J

เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ อื�นๆ..โปรด

ระบุ

กลุ่มI Mean 3.72 3.42 3.67 3.67

เอไอเอส 3.72 - 0.30 0.05 0.05

- (0.006*) (0.489) (0.863)

ดีแทค 3.42 - - -0.25 -0.25

- - (0.017*) (0.436)

ทรูมูฟ 3.67 - - - 0.00

- - - (0.996)

อื�นๆ..โปรดระบุ 3.67 - - - -

- - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.52  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร จาํแนกตามการการยอมรับเทคโนโลยี 3G

พบว่า  ค่ า เฉ ลี� ย การยอมรับเทคโนโลยี  3G จากเค รือข่ าย เอไอเอส มีการ เ ลือกใช้บ ริกา ร

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร มากกวา่ เครือข่ายดีแทค อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติที�ระดบั 0.05โ ดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.006  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.30 ค่าเฉลี�ยการยอมรับ

เทคโนโลยี 3G จากเครือข่ายดีแทค มีการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการ

ติดต่อสื�อสาร นอ้ยกว่า เครือข่ายทรูมูฟ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 

0.017  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.25
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ตารางที� 4.53  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามการยอมรับเทคโนโลยี 3G

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

การยอมรับ

เทคโนโลยี 3G

กลุ่ม J

เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ อื�นๆ..โปรด

ระบุ

กลุ่มI Mean 4.03 4.02 3.80 4.27

เอไอเอส 4.03 - 0.00 0.22 -0.24

- (0.991) (0.011*) (0.507)

ดีแทค 4.02 - - 0.22 -0.24

- - (0.069) (0.516)

ทรูมูฟ 3.80 - - - -0.46

- - - (0.200)

อื�นๆ..โปรดระบุ 4.27 - - - -

- - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.53  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแล จาํแนกตามการการยอมรับเทคโนโลยี 3G พบวา่

ค่าเฉลี�ยของการยอมรับเทคโนโลยี 3G จากเครือข่ายเอไอเอส  มีการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสาร มากกวา่ เครือข่าย ทรูมูฟ อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.011  ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.22
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ตารางที� 4.54  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย จาํแนกตามการยอมรับเทคโนโลยี 3G

LSD

ผลต่างของค่าเฉลี�ยระหวา่ง 2 กลุ่ม Mean Difference (I-J)

การยอมรับ

เทคโนโลยี 3G

กลุ่ม J

เอไอเอส ดีแทค ทรูมูฟ อื�นๆ..โปรด

ระบุ

กลุ่มI Mean 4.09 4.15 3.87 3.87

เอไอเอส 4.09 - -0.05 0.22 0.23

- (0.647) (0.005*) (0.488)

ดีแทค 4.15 - - 0.27 0.28

- - (0.013*) (0.406)

ทรูมูฟ 3.87 - - - 0.00

- - - (0.988)

อื�นๆ..โปรดระบุ 3.87 - - - -

- - - -

* มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

ผลจากตารางที� 4.54  แสดงค่าเฉลี�ยการเปรียบเทียบความแตกต่างต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นความสบาย จาํแนกตามการยอมรับเทคโนโลยี 3G พบวา่ค่าเฉลี�ย

การยอมรับเทคโนโลยี 3G จากเครือข่ายทรูมูฟ  มีการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G 

ดา้นการติดต่อสื�อสาร นอ้ยกวา่ เครือข่าย เอไอเอส และ ดีแทค อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

โดยมีค่า Sig. เท่ากบั 0.005 และ 0.013   ผลต่างของค่าเฉลี�ยเท่ากบั 0.22 และ 0.27  
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ตารางที� 4.55  แสดงผลสรุปรวมของสมมติฐานที� 1 

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ เพศ ที�อยู่

ปัจจุบนั

อายุ ระดบั

การศึกษา

รายได้

คุณค่าที�ไดรั้บ -  -  

ราคา -   - -

ความสะดวก -   - -

การติดต่อสื�อสาร -    -

การเอาใจใส่ดูแล -    

การตอบสนองความตอ้งการ -    -

ความสบาย -   - 

ภาพรวม -    -

ตารางที� 4.56  แสดงผลสรุปรวมของสมมติฐานที� 2 

ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรม

และเทคโนโลยีโทรศพัทเ์คลื�อนที� 

เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ 

ทรุมูฟ

การรับรู้ การสนใจ การ

ประเมิน

ค่า

การ

ทดลอง

การยอมรับ

คุณค่าที�ไดรั้บ - - - - -

ราคา - - - - -

ความสะดวก  - - - -

การติดต่อสื�อสาร - - - - 

การเอาใจใส่ดูแล - - -  

การตอบสนองความตอ้งการ - - -  -

ความสบาย - - - - 

ภาพรวม - - - - -

 มีความแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05

- ไม่มีความแตกต่าง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05
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บทที�  5

สรุปผลการวจิยั  การอภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ

5.1  สรุปผลการวิจัย

การคน้ควา้อิสระเรื�อง  “ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G”    

มีวตัถุประสงค ์ โดยสรุปผลการศึกษาออกเป็น 4 ส่วนดงันี�

ส่วนที� 1  ผลการวิเคราะห์คาํถามเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 24 - 31 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 

ส่วนใหญ่มีรายได ้10,000 - 20,000 บาท 

ส่วนที� 2 ผลการวิเคราะห์คาํถามเกี�ยวกบัปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี

โทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ    

ดา้นการรับรู้ข่าวสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G จากเครือข่ายทรูมูฟ  ให้ความสนใจ ที�จะหา

รายละเอียดเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ขอ้มูลเทคโนโลยี 3G จากเครือข่ายทรูมูฟ โดยคิดวา่เทคโนโลยี 3G 

ที�ให้ประโยชน์และคุม้ค่าแก่การใช้งานมากที�สุด คือเครือข่ายทรูมูฟ และถา้มีโอกาสทดลองเลือกใช้

เทคโนโลยี 3G จะเลือกใช ้เครือข่ายทรูมูฟ และให้การยอมรับเทคโนโลยี 3G จาก เครือข่ายทรูมูฟ 

ส่วนที� 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  

ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ร ะ ดับ ค ว า ม สํ า คัญข อ ง ข้อ มู ล เ กี� ย ว กับ ก า ร เ ลือ ก ใ ช้บ ริก า ร

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G  ในภาพรวมพบวา่ ดา้นคุณค่าที�จะไดรั้บ ดา้นความสะดวก   ดา้นการ

ติดต่อส่อสาร ดา้นการเอาใจใส่ดูแล ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ และ ดา้นดา้นความสบาย อยู่ใน

ระดบัมาก  ส่วนดา้นราคา อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ส่วนที� 4  การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื�อทดสอบสมมติฐาน

1. สรุปผลได้ว่า ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ดา้น ที�อยู่ปัจจุบนั อายุ  ระดบัการศึกษา  

รายได้ ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั  ส่วนดา้น  

เพศ  ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนั

2.สรุปผลได้ว่า ปัจจัยทางด้านการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื�อนที�

เครือข่าย เอไอเอส  ดีแทค  และ ทรุมูฟ   ดา้นการรับรู้   ดา้นทดลอง และดา้นการยอมรับ   สรุปผลได ้

มีวา่ความแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั และใน
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ปัจจยัย่อยในส่วนของ  ด้านการสนใจ และ ดา้นการประเมินค่า  ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใช้

บริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนั

5.2  การอถิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาเรื� อง  ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G มี

ประเด็นสําคญัที�สามารถนาํมาอภิปรายผลไดคื้อ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอาย ุ

24-31 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  ส่วนใหญ่มีรายได้ 10,000 - 20,000 บาท ซึ� งสอดคล้องกับ

งานวิจยัของ คุณากร พนัธ์โภชน์ (2554) ไดศึ้กษาเรื�อง ความตอ้งการใช้บริการ 3G ของผูใ้ช้บริการ

ขอ้มูล GPRS/EDGE ในโทรศพัทเ์คลื�อนที�ในพื�นที�กรุงเทพมหานคร ผูใ้ชบ้ริการขอ้มูล GPRS/EDGE 

ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ ระดบัปริญญาตรี สถานภาพ 

โสด อาชีพ รับราชการ รายได้ต่อเดือน ตั� งแต่ 10,000-15,000 บาท ปัจจัยทางด้านการยอมรับ

นวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศพัทเ์คลื�อนที� ดา้นการรับรู้   ดา้นการสนใจ  ดา้นการประเมินค่า  ดา้น

การทดลองใช ้ และดา้นการยอมรับ เกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G ลว้นมาจากเครือข่ายทรูมูฟ  ซึ� งสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของ นายโยธิน  เลือดทหาร (2548)   จากการศึกษาวิจยัเรื� อง การศึกษาพฤติกรรมของ

ผู ้บ ริโภคที� มี ต่อการ เ ลือกใช้ เค รือข่ ายโทรศัพท์มือถื อ ผลจากการศึกษาพบว่า  เค รือข่ า ย

โทรศพัทเ์คลื�อนที�ที�มีผูใ้ชม้ากที�สุดคือเครือข่าย AIS

ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ที�มีความแตกต่างกนัมี

ผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที� เครือข่าย 3G แตกต่างกันโดยแบ่งปัจจัยทางด้าน

ประชากรศาสตร์ย่อย ออกเป็น   ที�อยู่ปัจจุบนั อายุ  ระดบัการศึกษา  รายได ้ที�มีความแตกต่างกนัมีผล

ต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนัซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วร

สิทธิ�   วิมลประภาพร และ กมลทิพย ์ ชีวะวิชวาลกุล  (2554)ไดก้ล่าวไวว้่า อายุ ระดบัการศึกษา  ที�

แตกต่างกนัมีผลต่อทศันคติและการยอมรับนวตักรรม 3G เคลื�อนที�แตกต่างกนั  และปัจจยัดา้น

ประชากรในส่วน เพศ ที�แตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่

แตกต่างกนั

ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส  

ดีแทค  และ ทรุมูฟ ที�มีความแตกต่างกนัมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G 

แตกต่างกนั โดยแบ่งปัจจยัการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศพัท์เคลื�อนที�ยอ่ยออกเป็น ดา้น

การรับรู้ ด้านทดลอง และด้านการยอมรับ ที� มีความแตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G แตกต่างกนั เพราะในปัจจุบนัทุกคนลว้นมีโทรศพัทเ์คลื�อนที�ติดตวั อยู่
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ที�วา่จะรับรู้  ทดลอง และยอมรับเทคโนโลยี 3G เขา้มาเป็นส่วนหนึ�งในชีวิตหรือไม่ และในปัจจยัยอ่ย

ในส่วนของ  ด้านการสนใจ และ ด้านการประเมินค่า  ที�แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้บริการ

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ไม่แตกต่างกนั

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G 

ดา้นคุณค่าที�จะไดรั้บ  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดรั้บในภาพรวม ในระดบัมาก  โดยอนัดบัแรกให้ความสําคญัในเรื�อง  

ความชดัเจนสัญญาณภาพและเสียง  รองลงมาคือคุณภาพการเชื�อมต่ออินเตอร์เน็ต และคุณภาพการ 

Download ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น เพลง คลิปวีดีโอ หรือ Applications ต่างๆ  ตามลาํดบั เพราะ

การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G เราจะตอ้งคาํนึงถึงคุณค่าที�จะไดรั้บเป็นเรื�องสําคญั  

เนื�องจากราคาของค่าบริการสูง ถา้คุณค่าที�ไดรั้บตํ�าเรายอ่มเกิดความไม่พึงพอใจต่อการบริการนั�นๆ

ดา้นราคา  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 

3G ดา้นราคาในภาพรวม  ในระดบัปานกลาง  โดยแบบรายเดือน  การคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายราย

เดือน และ การคิดค่าบริการแบบจ่ายตาม ขนาดของขอ้มูลที� Download จริง ให้ความสําคญัในระดบั

มาก   เพราะคนส่วนใหญ่ก็ไม่ชอบที�จะตอ้งจ่ายค่าบริการจาํนวนมาก ดงันั�นจึงคาํนึงถึงเรื� องนี� เป็น

สาํคญั  แบบเติมเงิน  การคิดค่าบริการแบบจ่ายก่อนแลว้ค่อยเปิดใชบ้ริการได ้(Prepaid) ให้ความสําคญั

ในระดบัปานกลาง  เพราะการคิดค่าบริการแบบเติมเงินเราสามารถควบคุมค่าใชจ้่ายไดด้ว้ยตนเอง อยู่

ที�วา่เราจะเติมเงินหรือไม่เติมเงิน ซึ� งเราจะเห็นวา่กลุ่มตวัอยา่ง  ให้ความสําคญัดา้นราคาแบบรายเดือน

มากกวา่แบบเติมเงิน

ดา้นความสะดวก  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นความสะดวกในภาพรวม ในระดบัมาก  โดยอนัดบัแรกให้ความสาํคญัในเรื�อง สามารถ

ลงทะเบียนการใชง้านและชาํระค่าบริการผา่นทางอินเตอร์เน็ต  รองลงมาคือสามารถลงทะเบียนการใช้

งานและชาํระค่าบริการผ่านทาง Shop ของผูใ้ห้บริการได ้ และ สามารถลงทะเบียนการใช้งานและ

ชาํระค่าบริการผ่านทาง 7 Eleven ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์สโตร์ เช่น บิ�กซี โลตสั หรือ คาฟูร์  

ตามลาํดบั เพราะคนส่วนใหญ่ชอบความสะดวกสบาย และการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัก็ดาํเนินไปดว้ย

ความรีบร้อน จึงให้ความสําคญัในเรื� องความสะดวกระดบัมาก  สะดวกตรงไหนก็สามารถชาํระ

ค่าบริการไดที้�นั�นเลย

ด้านการติดต่อสื� อสาร  พบว่าก ลุ่มตัวอย่ างให้ความสําคัญกับการเ ลือกใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการติดต่อสื�อสารในภาพรวม  ในระดบัมาก  โดยอนัดบัแรกให้

ความสําคญัในเรื�อง การให้บริการแจง้ข่าวสาร ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา จากผูใ้ห้บริการ ผา่น
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โทรศพัทเ์คลื�อนที�  รองลงมาคือผูใ้ห้บริการจดัทาํ 3G Club เพื�อเป็นที�รวบรวมขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบั

เทคโนโลยี 3G เพราะการที�เราเลือกใช้โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G เราตอ้งคิดแลว้วา่ บริการนี�ตอ้ง

ดีเยี�ยม ในเรื�องการติดต่อสื�อสาร เพราะจากสื�อโฆณาที�ว่า เทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนโลยีที�ดีทาํให้เรา

ไม่พลาดทุกการติดต่อสื�อสาร  และมีการแจง้เตือนเกี�ยวกบัโปรโมชั�นใหม่ๆ  ให้ความสําคญัในระดบั

ปานกลาง เพราะก่อนที�เราจะบริการโทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G เราตอ้งมีการศึกษาเกี�ยวกบั

โปรโมชั�นมาเป็นอยา่งดี เพื�อให้เหมาะสมกบัปริมาณการใชบ้ริการของเรา

ด้านการเอาใจใส่ ดูแล  พบว่าก ลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญกับการเ ลือกใช้บริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการเอาใจใส่ดูแลในภาพรวม ในระดบัมาก โดยอนัดบัแรก 

เจา้หนา้ที� Call Center บริการดว้ยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร  รองลงมาคือเจา้หน้าที� Shop บริการ

ดว้ยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร  และ เจา้หน้าที� Call Center มีความรู้ ความสามารถในการตอบ

คาํถามและให้ขอ้มูล  ตามลาํดบั เพราะถา้เราเกิดปัญหาในการใชบ้ริการเราติดต่อเจา้หนา้ที�ไป เราย่อม

หวงัให้การบริการเราดว้ยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร เราย่อมรู้สึกดีและพอใจกบัการดูแลเอาใจใส่

นั�นๆ

ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  พบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสําคญักบัการเลือกใชบ้ริการ

โทรศพัท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นการตอบสนองความตอ้งการในภาพรวม  ในระดบัมาก  โดย

อนัดบัแรก  การให้บริการแจง้เตือนชาํระค่าบริการผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที�  รองลงมาคือการให้บริการ

รับเรื� องร้องเรียนหรือแจง้ปัญหาผ่าน Call Center ตลอด 24 ชั�วโมง และการให้บริการรับชําระ

ค่าบริการผา่นตู ้ATM / หกัผา่นบญัชี  ตามลาํดบั เพราะการตอบสนองความตอ้งการ การแจง้เตือน

ชาํระค่าบริการ  การให้บริการแจง้ปัญหาผา่น Call Center ตลอด 24 ชั�วโมง และการชาํระค่าบริการ

ผา่นตู ้ATM ยอ่มให้ความสําคญัในระดบัมาก บางทีเราอาจลืมก็มีการแจง้เตือนเขา้มาเราก็สามารถไป

จ่ายไดที้�ตู ้ATM ไดท้นัที ซึ� งทาํให้เราสะดวกยิ�งขึ�น 

ดา้นความสบาย   พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความสําคญักบัการเลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

เครือข่าย 3G ดา้นความสบายในภาพรวม ในระดบัมาก โดยอนัดบัแรกคือ ศูนยบ์ริการหรือ Shop 

ให้บริการเป็นกนัเอง  รองลงมาคือภาพลกัษณ์ขององคก์ร ของผูใ้ห้บริการ น่าเชื�อถือ  และภาพลกัษณ์

ขององคก์ร ของผูใ้ห้บริการ น่าเชื�อถือ  ตามลาํดบั เพราะการดาํเนินชีวิตปัจจุบนัที�เป็นไปดว้ยความเร่ง

รีบ เราจึงเนน้เรื�องความสบาย ที�ทาํให้เราสะดวกรวดเร็วมากที�สุดและพอกบัการไดรั้บการบริการ
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5.3  ข้อเสนอแนะที�ได้จากการวิจัย

จากการศึกษาเรื�อง  ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ผูว้ิจยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัต่อไปนี�

1.มีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ 24-31 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี  ซึ� งกาํลงั

ศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือจบการศึกษาระดบัปริญญาตรีแลว้  ดงันั�นผูใ้ห้บริการโทรศพัท์เคลื�อนที�

เครือข่าย 3G ควรเน้นความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดม้ากที�สุด เช่น

สื�อโฆณาเกี�ยวกบัโปรโมชั�นต่างๆ ควรเป็นพรีเซนเตอร์ที�กลุ่มเป้าหมายให้ความสําคญัมากที�สุด

2.ทางดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้การยอมรับจาก

เครือข่ายทรูมูฟเป็นอนัดบัหนึ�งนั�นแสดงถึง  การเป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลยี 3G  ของประเทศไทยที�

สามารถครอบคลุมทุกพื�นที�ไดม้ากที�สุด  นั�นหมายถึงเครือข่ายอื�นควรรับเร่งพฒันาเรื�องของการเขา้ทุก

ทุกพื�นที�และสามารถใช ้3G ไดจ้ริง

3.เทคโนโลยี 3G เป็นเทคโนยีใหม่ ที�ยงัมีกลุ่มคนบางส่วนยงัมีความรู้ความเขา้ใจไม่ถ่องแท ้

เช่น กลุ่มคนในต่างจงัหวดั  เราควรให้เครือข่ายโทรศพัทเ์คลื�อนที�แต่ละเครือข่าย  มีการให้ความรู้แก่

ลูกคา้ของตนเองมากยิ�งขึ�น

4 . เ ค รือ ข่ า ย เ อ ไ อ เ อ ส  แ ล ะ เ ค รือข่ า ย ดี แท ค ค ว ร รีบ ป รับ ป รุง  คุ ณ ภ า พ ก า ร บ ริ ก า ร

โทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G ดา้นคุณค่าที�ไดรั้บ  ดา้นราคา  ดา้นความสะดวก  ดา้นการติดต่อสื�อสาร  

ดา้นการเอาใจใส่ดูแล  ดา้นการตอบสนองความตอ้งการ  และดา้นความสบาย  ให้เท่าและทดัเทียมกบั

เครือข่ายทรูมูฟ  ที�ไดรั้บการยอมรับให้เป็นผูน้าํทางดา้นเทคโนโลยี 3G เป็นอนัดบัหนึ�งของประเทศ

ไทย  เพื�อผูเ้ลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G จะไดมี้ทางเลือกในการเลือกใชบ้ริการมาก

ยิ�งขึ�น

5.4  งานวิจัยที�เกี�ยวเนื�องในอนาคต

1.ทาํการวิจยัเพิ�มเติม โดยเนน้ดา้นความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G กบัคนต่างจงัหวดั

ให้มากยิ�งขึ�น

2.ทาํการวิจยัเพิ�มเติม  โดยการขยายพื�นที�การศึกษาให้มากยิ�งขึ�น  เช่นออกไปศึกษาตามเขต

ต่างจงัหวดัที�มีการให้บริการเทคโนโลยี 3G

3.ควรศึกษาปัจจยัดา้นอื�น ๆ เพิ�มเติม เช่น ปัจจยัดา้นรูปแบบการใชชี้วิต (Lifestyle) เนื�องจาก

เป็นปัจจยัที�เชื�อว่ามีผลต่อการใช้เทคโนโลยี 3G ซึ� งจะทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการเทคโนโลยี 3G 

ตลอดจนค่านิยมและความทนัสมยัของเทคโนโลยีการสื�อสารภายในประเทศมากยิ�งขึ�น
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สุนิสา  บุญพึ่ง. 2548. ได้ศึกษาเร่ืองการใช้ปัจจัยทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศัพท์เคลือ่นที ่
 ของผู้บริโภคในเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต.              
 บณัฑิตวิทยาลยั.  มหาวิทยาลยันอร์กรุงเทพ.   
อจิมมี เวลส์. 2555. “การสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต,” [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก: 
 http://th.wikipedia.org, [สืบคน้เม่ือ 2 มกราคม 2555] 
อดุลย ์ จาตุรงคกลุ. 2543. หลกัการตลาด. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
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แบบสอบถาม

เรื�อง...ปัจจยัที�มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3G

คําชี�แจง 

ส่วนที� 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม โปรดทาํเครื�องหมาย  ลงในช่อง � ที�ตรงกบัความ

เป็นจริงของท่านมากที�สุด

ส่วนที� 2 ขอ้มูลดา้นการยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีโทรศพัทเ์คลื�อนที� เครือข่าย เอไอเอส   ดีแทค  

และ  ทรูมูฟ  โปรดทาํเครื�องหมาย   ลงในช่อง � ที�ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที�สุด

ส่วนที� 3 การเลือกใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3 G  โปรดทาํเครื�องหมาย   ลงในช่อง  � ที�

ตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากที�สุด

คําถามตรวจสอบข้อมูล

ปัจจุบนัท่านใชบ้ริการโทรศพัทเ์คลื�อนที�เครือข่าย 3 G  หรือไม่

� 1.ใช้      �  2. ไม่ใช.้. (จบการเก็บขอ้มูล)
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ส่วนที� 1  ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.เพศ

� 1.ชาย   � 2. หญิง

2.ที�อยูปั่จจุบนั

� 1. เขตพญาไท � 2. เขตดุสิต

� 3. เขตหลกัสี� � 4. เขตลาดกระบงั 

3.อายุ

� 1.  15หรือตํ�ากวา่ � 2.  16-23 ปี

� 3.  24-31 ปี � 4.  32-39 ปี

� 5.  40 ปี  ขึ�นไป

4.ระดบัการศึกษา

� 1.  มธัยมศึกษา � 2.  ปวช/ปวส

� 3.  ปริญญาตรี � 4.  ปริญญาโท

� 5.  ปริญญาเอก

5.รายได้

� 1.นอ้ยกวา่ 10,000  บาท   �2. 10,000 - 20,000  บาท

� 3. 20,001 - 30,000  บาท �4. มากกวา่ 30,000 บาท
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ส่วนที�2  ข้อมูลด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื�อนที� เครือข่าย

เอไอเอส  ดีแทค  และ  ทรูมูฟ 

1. ท่านรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเกี�ยวกบัเทคโนโลยี   3G   จากเครือข่ายใดมากที�สุด

�   1. เอไอเอส   � 2.   ดีแทค

�   3. ทรูมูฟ     �  4. อื�นๆ  โปรดระบุ……………

2. ท่านให้ความสนใจที�จะหารายละเอียดเกี�ยวกบัวิทยาการใหม่ๆ ขอ้มูลเทคโนโลยี  3G  จากเครือข่าย

ใดมากที�สุด

�   1. เอไอเอส   � 2.   ดีแทค

�   3. ทรูมูฟ     �  4. อื�นๆ  โปรดระบุ……………

3. ท่านคิดวา่เทคโนโลยี  3G ของเครือข่ายใด   จะให้ประโยชน์และคุม้ค่าแก่การใชง้านมากที�สุด

�   1. เอไอเอส   � 2.   ดีแทค

�   3. ทรูมูฟ     �  4. อื�นๆ  โปรดระบุ……………

4. ท่านคิดวา่ถา้มีโอกาสทดลองเลือกใชเ้ทคโนโลยี  3G  ท่านจะทดลองเลือกใชจ้ากเครือข่ายใด

�   1. เอไอเอส   � 2.   ดีแทค

�   3. ทรูมูฟ     �  4. อื�นๆ  โปรดระบุ……………

5. ปัจจุบนัท่านคิดวา่เทคโนโลยี   3G   เครือข่ายใดที�ไดรั้บการยอมรับมากที�สุด

�   1. เอไอเอส   � 2.   ดีแทค

�   3. ทรูมูฟ     �  4. อื�นๆ  โปรดระบุ……………
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ส่วนที�3. การเลือกใช้บริการโทรศัพท์เคลื�อนที�เครือข่าย 3 G

การบริการ

มาก

ที�สุด มาก

ปาน

กลาง น้อย

น้อย

ที�สุด

5 4 3 2 1

1.คุณค่าที�จะได้รับ

1.1 ความชดัเจนของสัญญาณภาพและเสียง

1.2 คุณภาพการเชื�อมต่ออินเตอร์เน็ต

1.3 คุณภาพการ Download ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น เพลง คลิป

วิดีโอ หรือ Applications ต่างๆ

2. ราคา 5 4 3 2 1

แบบรายเดือน

2.1 การคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน

2.2 การคิดค่าบริการแบบจ่ายตาม ขนาดของขอ้มูลที� Download 

จริง

แบบเติมเงิน

2.3 การคิดค่าบริการแบบจ่ายก่อนแลว้ค่อยเปิดใชบ้ริการได้

(Prepaid)

3. ความสะดวก 5 4 3 2 1

3.1สามารถลงทะเบียนการใชง้านและชาํระค่าบริการผา่นทาง

อินเตอร์เน็ตได้

3.2 สามารถลงทะเบียนการใชง้านและชาํระค่าบริการผา่นทาง 

Shop ของผูใ้ห้บริการได้

3.3 สามารถลงทะเบียนการใชง้านและชาํระค่าบริการผา่นทาง

7 Eleven  ห้างสรรพสินคา้ ซุปเปอร์สโตร์ เช่น บิ�กซี โลตสั

หรือ คาฟูร์
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การบริการ

มาก

ที�สุด มาก

ปาน

กลาง น้อย

น้อย

ที�สุด

5 4 3 2 1

4. การติดต่อสื�อสาร

4.1 การให้บริการแจง้ข่าวสาร ขอ้มูลประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา 

จากผูใ้ห้บริการ ผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที�

4.2 ผูใ้ห้บริการจดัทาํ 3G Club เพื�อเป็นที�รวบรวมขอ้มูลข่าวสาร

เกี�ยวกบัเทคโนโลยี 3G

4.3 มีการแจง้เตือนเกี�ยวกบัโปรโมชั�นใหม่ๆ

5. การเอาใจใส่ดูแล 5 4 3 2 1

5.1 เจา้หนา้ที� Call Center บริการดว้ยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร

5.2 เจา้หนา้ที� Shop บริการดว้ยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร

5.3 เจา้หนา้ที� Call Center มีความรู้ ความสามารถในการตอบ

คาํถามและให้ขอ้มูล

6. การตอบสนองความต้องการ 5 4 3 2 1

6.1 การให้บริการแจง้เตือนชาํระค่าบริการผา่นโทรศพัทเ์คลื�อนที�

6.2 การให้บริการรับเรื�องร้องเรียนหรือแจง้ปัญหาผา่น Call Center

ตลอด 24 ชั�วโมง

6.3 การให้บริการรับชาํระค่าบริการผา่นตู ้ATM / หกัผา่นบญัชี

ธนาคาร

7.ความสบาย 5 4 3 2 1

7.1 ศูนยบ์ริการหรือ Shop ให้บริการเป็นกนัเอง

7.2 ภาพลกัษณ์ขององคก์ร ของผูใ้ห้บริการ น่าเชื�อถือ

7.3 เลือกผูใ้ห้บริการแลว้ทาํให้เกิดความรู้สึกมั�นใจ
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ผลทางสถิติ

ค่าความเชื�อมั�น

Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -  S C A L E   (A L P H A)

                             Mean        Std Dev       Cases

  1.     V11.1             4.3000          .5350        30.0

  2.     V11.2             4.2667          .5833        30.0

  3.     V11.3             4.2333          .6789        30.0

  4.     V12.1             4.1333          .6288        30.0

  5.     V12.2             4.0667          .5833        30.0

  6.     V12.3             4.1667          .6989        30.0

  7.     V13.1             4.2333          .5040        30.0

  8.     V13.2             4.1333          .7303        30.0

  9.     V13.3             4.2667          .5833        30.0

10.     V14.1             4.5000          .5085        30.0

11.     V14.2             4.2333          .5683        30.0

12.     V14.3             4.2333          .6261        30.0

13.     V15.1             4.5000          .5724        30.0

14.     V15.2             4.4000          .5632        30.0

15.     V15.3             4.4667          .6288        30.0

16.     V16.1             4.2667          .5833        30.0

17.     V16.2             4.3667          .6149        30.0

18.     V16.3             4.2000          .6644        30.0

19.     V17.1             4.4667          .6288        30.0

20.     V17.2             4.4667          .5713        30.0

21.     V17.3             4.4000          .6215        30.0

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected

               Mean         Variance       Item-            Alpha

              if Item        if Item       Total           if Item

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted

V11.1         86.0000        50.4138        .3722           .8974

V11.2         86.0333        50.0333        .3822           .8974

V11.3         86.0667        48.8230        .4473           .8961

V12.1         86.1667        46.6954        .7490           .8875

V12.2         86.2333        47.4264        .7171           .8888

V12.3         86.1333        46.0506        .7367           .8873

V13.1         86.0667        51.1678        .2920           .8990

V13.2         86.1667        48.9713        .3936           .8981

V13.3         86.0333        48.9989        .5129           .8941

V14.1         85.8000        49.7517        .4903           .8948

V14.2         86.0667        49.0989        .5155           .8940

V14.3         86.0667        47.9264        .6009           .8917

V15.1         85.8000        49.5448        .4536           .8956
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V15.2         85.9000        48.5759        .5903           .8922

V15.3         85.8333        48.2126        .5634           .8927

V16.1         86.0333        49.9644        .3909           .8971

V16.2         85.9333        49.3057        .4451           .8959

V16.3         86.1000        47.4034        .6212           .8910

V17.1         85.8333        50.8333        .2564           .9009

V17.2         85.8333        48.4195        .6014           .8919

V17.3         85.9000        47.1276        .7048           .8888

Reliability Coefficients

N of Cases =     30.0                    N of Items = 21

Alpha =    .8986

เพศ

อายุ

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid ชาย 137 34.3 34.3 34.3

หญิง 263 65.8 65.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 15หรือตํ�า

กวา่
10 2.5 2.5 2.5

16-23ปี 139 34.8 34.8 37.3

34-31ปี 167 41.8 41.8 79.0

32-39ปี 73 18.3 18.3 97.3

40ปีขึ�นไป 11 2.8 2.8 100.0

Total 400 100.0 100.0
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การศึกษา

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid มธัยมศึก

ษา
17 4.3 4.3 4.3

ปวช/

ปวส
20 5.0 5.0 9.3

ปริญญา

ตรี
283 70.8 70.8 80.0

ปริญญา

โท
78 19.5 19.5 99.5

ปริญญา

เอก
2 .5 .5 100.0

Total 400 100.0 100.0

รายได้

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ยกวา่10,000 

บาท
108 27.0 27.0 27.0

10,000-20,000 

บาท
182 45.5 45.5 72.5

20,001-30,000 

บาท
75 18.8 18.8 91.3

มากกวา่30,000

บาท
35 8.8 8.8 100.0

Total 400 100.0 100.0
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การรับรู้

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid เครือข่ายเอ

ไอเอส
138 34.5 34.5 34.5

เครือข่าย

ดีแทค
95 23.8 23.8 58.3

เครือข่าย

ทรูมูฟ
165 41.3 41.3 99.5

อื�นๆโปรด

ระบุ...
2 .5 .5 100.0

Total 400 100.0 100.0

ความสนใจ

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid เครือข่ายเอ

ไอเอส
140 35.0 35.0 35.0

เครือข่าย

ดีแทค
93 23.3 23.3 58.3

เครือข่าย

ทรูมูฟ
164 41.0 41.0 99.3

อื�นๆโปรด

ระบุ...
3 .8 .8 100.0

Total 400 100.0 100.0
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ประโยชน์

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid เครือข่ายเอ

ไอเอส
138 34.5 34.5 34.5

เครือข่าย

ดีแทค
80 20.0 20.0 54.5

เครือข่าย

ทรูมูฟ
179 44.8 44.8 99.3

อื�นๆโปรด

ระบุ...
3 .8 .8 100.0

Total 400 100.0 100.0

โอกาส

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid เครือข่ายเอ

ไอเอส
156 39.0 39.0 39.0

เครือข่าย

ดีแทค
79 19.8 19.8 58.8

เครือข่าย

ทรูมูฟ
165 41.3 41.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

ยอมรับ

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid เครือข่ายเอ

ไอเอส
143 35.8 35.8 35.8

เครือข่าย

ดีแทค
55 13.8 13.8 49.5

เครือข่าย 197 49.3 49.3 98.8
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ทรูมูฟ

อื�นๆโปรด

ระบุ...
5 1.3 1.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

Frequency Table ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน

ความชัดเจนของสัญญาณภาพและเสียง

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย 8 2.0 2.0 2.0

ปาน

กลาง
97 24.3 24.3 26.3

มาก 216 54.0 54.0 80.3

มากที�สุด 79 19.8 19.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

คุณภาพการเชื�อมต่ออนิเตอร์เน็ต

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
1 .3 .3 .3

นอ้ย 14 3.5 3.5 3.8

ปาน

กลาง
90 22.5 22.5 26.3

มาก 209 52.3 52.3 78.5

มาก

ที�สุด
86 21.5 21.5 100.0

Total 400 100.0 100.0
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คุณภาพการ Download ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต เช่น เพลง คลิปวีดีโอ หรือ Applications ต่างๆ

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ยที�สุด 2 .5 .5 .5

นอ้ย 20 5.0 5.0 5.5

ปานกลาง 125 31.3 31.3 36.8

มาก 168 42.0 42.0 78.8

มากที�สุด 85 21.3 21.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

คุณค่าที�ได้รับในภาพรวม

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 2 1 .3 .3 .3

นอ้ย 6 1.5 1.5 1.8

2 3 .8 .8 2.5

3 12 3.0 3.0 5.5

ปาน

กลาง
39 9.8 9.8 15.3

3 47 11.8 11.8 27.0

4 81 20.3 20.3 47.3

มาก 102 25.5 25.5 72.8

4 28 7.0 7.0 79.8

5 28 7.0 7.0 86.8

มากที�สุด 53 13.3 13.3 100.0

Total 400 100.0 100.0
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การคิดค่าบริการแบบเหมาจ่ายรายเดือน

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ยที�สุด 4 1.0 1.0 1.0

นอ้ย 14 3.5 3.5 4.5

ปานกลาง 156 39.0 39.0 43.5

มาก 185 46.3 46.3 89.8

มากที�สุด 41 10.3 10.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

การคิดค่าบริการแบบจ่ายตาม ขนาดของข้อมูลที� Download จริง

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
11 2.8 2.8 2.8

นอ้ย 25 6.3 6.3 9.0

ปาน

กลาง
160 40.0 40.0 49.0

มาก 160 40.0 40.0 89.0

มากที�สุด 44 11.0 11.0 100.0

Total 400 100.0 100.0
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การคิดค่าบริการแบบจ่ายก่อนแล้วค่อยเปิดใช้บริการได้

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
26 6.5 6.5 6.5

นอ้ย 49 12.3 12.3 18.8

ปาน

กลาง
143 35.8 35.8 54.5

มาก 144 36.0 36.0 90.5

มากที�สุด 38 9.5 9.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

ราคาในภาพรวม

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
4 1.0 1.0 1.0

นอ้ย 12 3.0 3.0 4.0

2 20 5.0 5.0 9.0

3 24 6.0 6.0 15.0

ปาน

กลาง
83 20.8 20.8 35.8

3 54 13.5 13.5 49.3

4 72 18.0 18.0 67.3

มาก 75 18.8 18.8 86.0

4 25 6.3 6.3 92.3

5 20 5.0 5.0 97.3

มากที�สุด 11 2.8 2.8 100.0

Total 400 100.0 100.0
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สามารถลงทะเบียนการใช้งานและชําระค่าบริการผ่านทาง

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
2 .5 .5 .5

นอ้ย 14 3.5 3.5 4.0

ปาน

กลาง
100 25.0 25.0 29.0

มาก 225 56.3 56.3 85.3

มากที�สุด 59 14.8 14.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

สามารถลงทะเบียนการใช้งานและชําระค่าบริการผ่านทาง Shop ของผู้ให้บริการได้

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
1 .3 .3 .3

นอ้ย 18 4.5 4.5 4.8

ปาน

กลาง
124 31.0 31.0 35.8

มาก 183 45.8 45.8 81.5

มากที�สุด 74 18.5 18.5 100.0

Total 400 100.0 100.0
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สามารถลงทะเบียนการใช้งานและชําระค่าบริการผ่านทาง7 Eleven ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์สโตร์

เช่น บิ�กซี โลตัส หรือคาร์ฟูร์

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
19 4.8 4.8 4.8

นอ้ย 30 7.5 7.5 12.3

ปาน

กลาง
96 24.0 24.0 36.3

มาก 175 43.8 43.8 80.0

มากที�สุด 80 20.0 20.0 100.0

Total 400 100.0 100.0

ความสะดวกในภาพรวม

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
1 .3 .3 .3

นอ้ย 6 1.5 1.5 1.8

2 8 2.0 2.0 3.8

3 19 4.8 4.8 8.5

ปาน

กลาง
56 14.0 14.0 22.5

3 50 12.5 12.5 35.0

4 57 14.3 14.3 49.3

มาก 111 27.8 27.8 77.0

4 31 7.8 7.8 84.8
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5 25 6.3 6.3 91.0

มาก

ที�สุด
36 9.0 9.0 100.0

Total 400 100.0 100.0

การให้บริการแจ้งข่าวสาร ข้อมูลประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา จากผู้ให้บริการ ผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
3 .8 .8 .8

นอ้ย 11 2.8 2.8 3.5

ปาน

กลาง
89 22.3 22.3 25.8

มาก 227 56.8 56.8 82.5

มากที�สุด 70 17.5 17.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

ผู้ให้บริการจัดทํา 3G Club เพื�อเป็นที�รวบรวมข้อมูลข่าวสาร

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
6 1.5 1.5 1.5

นอ้ย 20 5.0 5.0 6.5

ปาน

กลาง
167 41.8 41.8 48.3

มาก 163 40.8 40.8 89.0

มากที�สุด 43 10.8 10.8 99.8

43 1 .3 .3 100.0
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มีการแจ้งเตือนเกี�ยวกับโปรโมชั�นใหม่ๆ

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
14 3.5 3.5 3.5

นอ้ย 40 10.0 10.0 13.5

ปาน

กลาง
128 32.0 32.1 45.6

มาก 151 37.8 37.8 83.5

มาก

ที�สุด
66 16.5 16.5 100.0

Total 399 99.8 100.0

Missing System 1 .3

Total 400 100.0

การติดต่อสื�อสารในภาพรวม

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ยที�สุด 2 .5 .5 .5

1 1 .3 .3 .8

2 2 .5 .5 1.3

นอ้ย 4 1.0 1.0 2.3

2 7 1.8 1.8 4.0

3 17 4.3 4.3 8.3

ปานกลาง 57 14.3 14.3 22.6

3 75 18.8 18.8 41.4

4 77 19.3 19.3 60.7

มาก 73 18.3 18.3 78.9

Total 400 100.0 100.0
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4 39 9.8 9.8 88.7

5 23 5.8 5.8 94.5

มากที�สุด 21 5.3 5.3 99.7

17 1 .3 .3 100.0

Total 399 99.8 100.0

Missing System 1 .3

Total 400 100.0

เจ้าหน้าที� Call Center บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
5 1.3 1.3 1.3

นอ้ย 16 4.0 4.0 5.3

ปาน

กลาง
86 21.5 21.5 26.8

มาก 175 43.8 43.8 70.5

มากที�สุด 118 29.5 29.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

เจ้าหน้าที� Shop บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ เป็นมิตร

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
2 .5 .5 .5

นอ้ย 20 5.0 5.0 5.5

ปาน

กลาง
95 23.8 23.8 29.3

มาก 178 44.5 44.5 73.8

มากที�สุด 105 26.3 26.3 100.0

Total 400 100.0 100.0
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เจ้าหน้าที� Call Center มีความรู้ ความสามารถในการตอบคําถามและให้ข้อมูล

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
7 1.8 1.8 1.8

นอ้ย 22 5.5 5.5 7.3

ปาน

กลาง
95 23.8 23.8 31.0

มาก 163 40.8 40.8 71.8

มากที�สุด 113 28.3 28.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

การเอาใจใส่ดูแลในภาพรวม

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
1 .3 .3 .3

1 1 .3 .3 .5

2 3 .8 .8 1.3

นอ้ย 9 2.3 2.3 3.5

2 4 1.0 1.0 4.5

3 12 3.0 3.0 7.5

ปาน

กลาง
45 11.3 11.3 18.8

3 36 9.0 9.0 27.8

4 51 12.8 12.8 40.5

มาก 102 25.5 25.5 66.0

4 27 6.8 6.8 72.8

5 34 8.5 8.5 81.3

มากที�สุด 75 18.8 18.8 100.0
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Total 400 100.0 100.0

การให้บริการแจ้งเตือนชําระค่าบริการผ่านโทรศัพท์เคลื�อนที�

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ย

ที�สุด
2 .5 .5 .5

นอ้ย 17 4.3 4.3 4.8

ปาน

กลาง
100 25.0 25.0 29.8

มาก 210 52.5 52.5 82.3

มากที�สุด 71 17.8 17.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

การให้บริการรับเรื�องร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาผ่าน Call Center ตลอด 24 ชั�วโมง

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ยที�สุด 6 1.5 1.5 1.5

นอ้ย 20 5.0 5.0 6.5

ปานกลาง 119 29.8 29.8 36.3

มาก 160 40.0 40.0 76.3

มากที�สุด 95 23.8 23.8 100.0

Total 400 100.0 100.0

การให้บริการรับชําระค่าบริการผ่านตู้ ATM / หักผ่านบัญชีธนาคาร

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ยที�สุด 15 3.8 3.8 3.8

นอ้ย 20 5.0 5.0 8.8

ปานกลาง 129 32.3 32.3 41.0

มาก 162 40.5 40.5 81.5
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มากที�สุด 74 18.5 18.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

การตอบสนองความต้องการในภาพรวม

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 1 1 .3 .3 .3

2 2 .5 .5 .8

นอ้ย 4 1.0 1.0 1.8

2 10 2.5 2.5 4.3

3 12 3.0 3.0 7.3

ปานกลาง 64 16.0 16.0 23.3

3 43 10.8 10.8 34.0

4 72 18.0 18.0 52.0

มาก 90 22.5 22.5 74.5

4 37 9.3 9.3 83.8

5 29 7.3 7.3 91.0

มากที�สุด 36 9.0 9.0 100.0

Total 400 100.0 100.0

ศูนย์บริการหรือ Shop ให้บริการเป็นกันเอง

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Vali

d

นอ้ยที�สุด 1 .3 .3 .3

นอ้ย 9 2.3 2.3 2.5

ปานกลาง 91 22.8 22.8 25.3

มาก 188 47.0 47.0 72.3

มากที�สุด 111 27.8 27.8 100.0

Total 400 100.0 100.0
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ภาพลักษณ์ขององค์กร ของผู้ให้บริการ น่าเชื�อถือ

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ยที�สุด 3 .8 .8 .8

นอ้ย 8 2.0 2.0 2.8

ปานกลาง 90 22.5 22.5 25.3

มาก 181 45.3 45.3 70.5

มากที�สุด 118 29.5 29.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

เลือกผู้ให้บริการแล้วทําให้เกิดความรู้สึกมั�นใจ

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid นอ้ยที�สุด 1 .3 .3 .3

นอ้ย 13 3.3 3.3 3.5

ปานกลาง 96 24.0 24.0 27.5

มาก 181 45.3 45.3 72.8

มากที�สุด 109 27.3 27.3 100.0

Total 400 100.0 100.0

ความสบายในภาพรวม

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Valid 2 2 .5 .5 .5

นอ้ย 3 .8 .8 1.3

2 3 .8 .8 2.0

3 9 2.3 2.3 4.3

ปานกลาง 51 12.8 12.8 17.0

3 29 7.3 7.3 24.3

4 47 11.8 11.8 36.0

มาก 113 28.3 28.3 64.3
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4 33 8.3 8.3 72.5

5 36 9.0 9.0 81.5

มากที�สุด 74 18.5 18.5 100.0

Total 400 100.0 100.0

T-Test เพศ
Group Statistics

เพศ N Mean Std. Deviation

Std. Error 

Mean

คุณค่าที�ไดรั้บ ชาย 137 3.91 .659 .056

หญิง 263 3.85 .706 .044

ราคา ชาย 137 3.43 .800 .068

หญิง 263 3.49 .678 .042

ความสะดวก ชาย 137 3.67 .746 .064

หญิง 263 3.80 .684 .042

การติดต่อสื�อสาร

ในภาพรวม

ชาย 137 3.64 .660 .056

หญิง 263 3.66 .701 .043

การเอาใจใส่ดูแล ชาย 137 3.99 .835 .071

หญิง 263 3.88 .786 .048

การตอบสนอง

ความตอ้งการ

ชาย 137 3.78 .711 .061

หญิง 263 3.75 .717 .044

ความสบาย ชาย 137 4.07 .741 .063

หญิง 263 3.95 .715 .044

ดา้นภาพรวม ชาย 137 3.78 .479 .041

หญิง 263 3.77 .476 .029
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Independent Samples Test

Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. 

Error 

Differen

ce

95% Confidence 

Interval of the 

Difference

Lower Upper

คุณค่าที�

ไดรั้บ

Equal variances 

assumed
2.220 .137 .717 398 .474 .05 .073 -.091 .195

Equal variances 

not assumed
.732 292.756 .465 .05 .071 -.088 .192

ราคา Equal variances 

assumed
2.172 .141 -.803 398 .422 -.06 .076 -.211 .088

Equal variances 

not assumed
-.762 239.259 .447 -.06 .080 -.219 .097

ความ

สะดวก

Equal variances 

assumed
.842 .359 -1.706 398 .089 -.13 .074 -.273 .019

Equal variances 

not assumed
-1.660 255.692 .098 -.13 .076 -.277 .024

การ

ติดต่อสื�อสา

รใน

ภาพรวม

Equal variances 

assumed
.003 .956 -.316 398 .752 -.02 .072 -.165 .119

Equal variances 

not assumed
-.322 290.769 .748 -.02 .071 -.163 .117

การเอาใจใส่

ดูแล

Equal variances 

assumed
1.247 .265 1.292 398 .197 .11 .085 -.057 .276

Equal variances 

not assumed
1.268 261.656 .206 .11 .086 -.060 .279
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การ

ตอบสนอง

ความ

ตอ้งการ

Equal variances 

assumed
.573 .449 .475 398 .635 .04 .075 -.112 .184

Equal variances 

not assumed
.476 277.883 .634 .04 .075 -.112 .184

ความสบาย Equal variances 

assumed
2.166 .142 1.640 398 .102 .13 .076 -.025 .275

Equal variances 

not assumed
1.621 266.995 .106 .13 .077 -.027 .277

ดา้น

ภาพรวม

Equal variances 

assumed
.007 .933 .317 398 .751 .02 .050 -.083 .115

Equal variances 

not assumed
.316 274.590 .752 .02 .050 -.083 .115

Onewayที�อยู่ปัจุบัน
Descriptives

N Mean

Std. 

Deviatio

n Std. Error

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

เขตพญาไท
100 3.77 .532 .053 3.67 3.88 3 5

เขตดุสิต 100 4.02 .746 .075 3.88 4.17 2 5

เขตหลกัส่ี 100 4.02 .736 .074 3.88 4.17 2 5

เขต

ลาดกระบงั
100 3.66 .661 .066 3.53 3.79 2 5

Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5

ราคา เขตพญาไท 100 3.75 .805 .080 3.59 3.91 1 5

เขตดุสิต 100 3.08 .599 .060 2.96 3.20 2 5

เขตหลกัส่ี 100 3.60 .695 .069 3.46 3.74 2 5

เขต

ลาดกระบงั
100 3.45 .597 .060 3.33 3.57 2 5

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความสะดวก เขตพญาไท 100 4.05 .606 .061 3.93 4.17 3 5
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เขตดุสิต 100 3.43 .702 .070 3.29 3.57 2 5

เขตหลกัส่ี 100 3.86 .736 .074 3.72 4.01 2 5

เขต

ลาดกระบงั
100 3.66 .631 .063 3.54 3.79 1 5

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

เขตพญาไท

100 3.89 .584 .058 3.77 4.01 2 5

เขตดุสิต 100 3.37 .611 .061 3.25 3.49 2 5

เขตหลกัส่ี 100 3.77 .781 .078 3.62 3.92 1 5

เขต

ลาดกระบงั
100 3.58 .645 .065 3.46 3.71 1 5

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอาใจใส่

ดแูล

เขตพญาไท
100 4.29 .739 .074 4.14 4.43 2 5

เขตดุสิต 100 3.84 .925 .093 3.65 4.02 1 5

เขตหลกัส่ี 100 3.92 .699 .070 3.78 4.06 2 5

เขต

ลาดกระบงั
100 3.63 .697 .070 3.49 3.76 1 5

Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

เขตพญาไท

100 4.10 .624 .062 3.98 4.23 2 5

เขตดุสิต 100 3.45 .700 .070 3.31 3.59 2 5

เขตหลกัส่ี 100 3.84 .707 .071 3.70 3.98 2 5

เขต

ลาดกระบงั
100 3.64 .665 .067 3.50 3.77 1 5

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความสบาย เขตพญาไท 100 4.14 .631 .063 4.01 4.27 2 5

เขตดุสิต 100 4.15 .824 .082 3.99 4.31 2 5

เขตหลกัส่ี 100 3.90 .661 .066 3.77 4.03 2 5

เขต

ลาดกระบงั
100 3.76 .706 .071 3.62 3.90 2 5

Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้นภาพรวม เขตพญาไท 100 4.00 .426 .043 3.92 4.08 3 5

เขตดุสิต 100 3.62 .396 .040 3.54 3.70 3 5

เขตหลกัส่ี 100 3.85 .541 .054 3.74 3.95 2 5

เขต

ลาดกระบงั
100 3.63 .428 .043 3.54 3.71 2 4
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Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5

ANOVA

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

คุณค่าทีไ่ด้รบั Between Groups 9.907 3 3.302 7.267 .000

Within Groups 179.974 396 .454

Total 189.882 399

ราคา Between Groups 25.216 3 8.405 18.222 .000

Within Groups 182.666 396 .461

Total 207.882 399

ความสะดวก Between Groups 21.474 3 7.158 15.913 .000

Within Groups 178.134 396 .450

Total 199.609 399

การตดิตอ่ส่ือสารใน

ภาพรวม

Between Groups 15.670 3 5.223 12.000 .000

Within Groups 172.361 396 .435

Total 188.031 399

การเอาใจใส่ดแูล Between Groups 22.743 3 7.581 12.761 .000

Within Groups 235.256 396 .594

Total 257.999 399

การตอบสนองความ

ต้องการ

Between Groups 23.299 3 7.766 17.048 .000

Within Groups 180.401 396 .456

Total 203.700 399

ความสบาย Between Groups 10.757 3 3.586 7.128 .000

Within Groups 199.189 396 .503

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between Groups 10.158 3 3.386 16.657 .000

Within Groups 80.494 396 .203

Total 90.652 399
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Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

LSD 

Dependent 

Variable (I) ทีอ่ยู่ (J) ทีอ่ยู่

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าทีไ่ด้รบั เขตพญาไท เขตดุสิต -.25(*) .095 .009 -.44 -.06

เขตหลกัส่ี -.25(*) .095 .009 -.44 -.06

เขต

ลาดกระบงั
.11 .095 .249 -.08 .30

เขตดุสิต เขตพญาไท .25(*) .095 .009 .06 .44

เขตหลกัส่ี .00 .095 1.000 -.19 .19

เขต

ลาดกระบงั
.36(*) .095 .000 .17 .55

เขตหลกัส่ี เขตพญาไท .25(*) .095 .009 .06 .44

เขตดุสิต .00 .095 1.000 -.19 .19

เขต

ลาดกระบงั
.36(*) .095 .000 .17 .55

เขต

ลาดกระบงั

เขตพญาไท
-.11 .095 .249 -.30 .08

เขตดุสิต -.36(*) .095 .000 -.55 -.17

เขตหลกัส่ี -.36(*) .095 .000 -.55 -.17

ราคา เขตพญาไท เขตดุสิต .68(*) .096 .000 .49 .87

เขตหลกัส่ี .15 .096 .111 -.04 .34

เขต

ลาดกระบงั
.30(*) .096 .002 .11 .49

เขตดุสิต เขตพญาไท -.68(*) .096 .000 -.87 -.49

เขตหลกัส่ี -.52(*) .096 .000 -.71 -.33

เขต

ลาดกระบงั
-.38(*) .096 .000 -.57 -.19

เขตหลกัส่ี เขตพญาไท -.15 .096 .111 -.34 .04

เขตดุสิต .52(*) .096 .000 .33 .71

เขต

ลาดกระบงั
.15 .096 .128 -.04 .34

เขต

ลาดกระบงั

เขตพญาไท
-.30(*) .096 .002 -.49 -.11

เขตดุสิต .38(*) .096 .000 .19 .57

เขตหลกัส่ี -.15 .096 .128 -.34 .04
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ความสะดวก เขตพญาไท เขตดุสิต .62(*) .095 .000 .44 .81

เขตหลกัส่ี .19(*) .095 .046 .00 .38

เขต

ลาดกระบงั
.39(*) .095 .000 .20 .58

เขตดุสิต เขตพญาไท -.62(*) .095 .000 -.81 -.44

เขตหลกัส่ี -.43(*) .095 .000 -.62 -.25

เขต

ลาดกระบงั
-.23(*) .095 .014 -.42 -.05

เขตหลกัส่ี เขตพญาไท -.19(*) .095 .046 -.38 .00

เขตดุสิต .43(*) .095 .000 .25 .62

เขต

ลาดกระบงั
.20(*) .095 .036 .01 .39

เขต

ลาดกระบงั

เขตพญาไท
-.39(*) .095 .000 -.58 -.20

เขตดุสิต .23(*) .095 .014 .05 .42

เขตหลกัส่ี -.20(*) .095 .036 -.39 -.01

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

เขตพญาไท เขตดุสิต

.52(*) .093 .000 .34 .71

เขตหลกัส่ี .12 .093 .199 -.06 .30

เขต

ลาดกระบงั
.31(*) .093 .001 .12 .49

เขตดุสิต เขตพญาไท -.52(*) .093 .000 -.71 -.34

เขตหลกัส่ี -.40(*) .093 .000 -.59 -.22

เขต

ลาดกระบงั
-.22(*) .093 .021 -.40 -.03

เขตหลกัส่ี เขตพญาไท -.12 .093 .199 -.30 .06

เขตดุสิต .40(*) .093 .000 .22 .59

เขต

ลาดกระบงั
.19(*) .093 .046 .00 .37

เขต

ลาดกระบงั

เขตพญาไท
-.31(*) .093 .001 -.49 -.12

เขตดุสิต .22(*) .093 .021 .03 .40

เขตหลกัส่ี -.19(*) .093 .046 -.37 .00

การเอาใจใส่

ดแูล

เขตพญาไท เขตดุสิต
.45(*) .109 .000 .24 .66

เขตหลกัส่ี .36(*) .109 .001 .15 .58

เขต

ลาดกระบงั
.66(*) .109 .000 .45 .87

เขตดุสิต เขตพญาไท -.45(*) .109 .000 -.66 -.24

เขตหลกัส่ี -.09 .109 .427 -.30 .13

เขต

ลาดกระบงั
.21 .109 .055 .00 .42
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เขตหลกัส่ี เขตพญาไท -.36(*) .109 .001 -.58 -.15

เขตดุสิต .09 .109 .427 -.13 .30

เขต

ลาดกระบงั
.30(*) .109 .007 .08 .51

เขต

ลาดกระบงั

เขตพญาไท
-.66(*) .109 .000 -.87 -.45

เขตดุสิต -.21 .109 .055 -.42 .00

เขตหลกัส่ี -.30(*) .109 .007 -.51 -.08

การตอบสนอง

ความต้องการ

เขตพญาไท เขตดุสิต
.65(*) .095 .000 .46 .84

เขตหลกัส่ี .27(*) .095 .005 .08 .45

เขต

ลาดกระบงั
.47(*) .095 .000 .28 .65

เขตดุสิต เขตพญาไท -.65(*) .095 .000 -.84 -.46

เขตหลกัส่ี -.38(*) .095 .000 -.57 -.20

เขต

ลาดกระบงั
-.18 .095 .055 -.37 .00

เขตหลกัส่ี เขตพญาไท -.27(*) .095 .005 -.45 -.08

เขตดุสิต .38(*) .095 .000 .20 .57

เขต

ลาดกระบงั
.20(*) .095 .037 .01 .39

เขต

ลาดกระบงั

เขตพญาไท
-.47(*) .095 .000 -.65 -.28

เขตดุสิต .18 .095 .055 .00 .37

เขตหลกัส่ี -.20(*) .095 .037 -.39 -.01

ความสบาย เขตพญาไท เขตดุสิต -.01 .100 .921 -.21 .19

เขตหลกัส่ี .24(*) .100 .017 .04 .44

เขต

ลาดกระบงั
.38(*) .100 .000 .18 .57

เขตดุสิต เขตพญาไท .01 .100 .921 -.19 .21

เขตหลกัส่ี .25(*) .100 .013 .05 .45

เขต

ลาดกระบงั
.39(*) .100 .000 .19 .58

เขตหลกัส่ี เขตพญาไท -.24(*) .100 .017 -.44 -.04

เขตดุสิต -.25(*) .100 .013 -.45 -.05

เขต

ลาดกระบงั
.14 .100 .174 -.06 .33

เขต

ลาดกระบงั

เขตพญาไท
-.38(*) .100 .000 -.57 -.18

เขตดุสิต -.39(*) .100 .000 -.58 -.19

เขตหลกัส่ี -.14 .100 .174 -.33 .06

ดา้นภาพรวม เขตพญาไท เขตดุสิต .38(*) .064 .000 .26 .51
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เขตหลกัส่ี .15(*) .064 .016 .03 .28

เขต

ลาดกระบงั
.37(*) .064 .000 .25 .50

เขตดุสิต เขตพญาไท -.38(*) .064 .000 -.51 -.26

เขตหลกัส่ี -.23(*) .064 .000 -.35 -.10

เขต

ลาดกระบงั
-.01 .064 .905 -.13 .12

เขตหลกัส่ี เขตพญาไท -.15(*) .064 .016 -.28 -.03

เขตดุสิต .23(*) .064 .000 .10 .35

เขต

ลาดกระบงั
.22(*) .064 .001 .09 .34

เขต

ลาดกระบงั

เขตพญาไท
-.37(*) .064 .000 -.50 -.25

เขตดุสิต .01 .064 .905 -.12 .13

เขตหลกัส่ี -.22(*) .064 .001 -.34 -.09

*  The mean difference is significant at the .05 level.

Onewayอายุ

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval 

for Mean Minimum Maximum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

15หรอืตํา่

กว่า
10 3.50 .878 .278 2.87 4.13 2 5

16-23ปี 139 3.94 .753 .064 3.82 4.07 2 5

34-31ปี 167 3.82 .637 .049 3.72 3.91 2 5

32-39ปี 73 3.87 .673 .079 3.71 4.02 2 5

40ปีขึน้ไป 11 4.15 .376 .113 3.90 4.40 4 5

Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5

ราคา 15หรอืตํา่

กว่า
10 3.57 .786 .249 3.00 4.13 2 5

16-23ปี 139 3.31 .789 .067 3.18 3.45 1 5

34-31ปี 167 3.52 .649 .050 3.42 3.62 2 5

32-39ปี 73 3.62 .700 .082 3.45 3.78 2 5

40ปีขึน้ไป 11 3.61 .743 .224 3.11 4.10 2 5

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความ

สะดวก

15หรอืตํา่

กว่า
10 3.37 .508 .161 3.00 3.73 3 4
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16-23ปี 139 3.61 .735 .062 3.49 3.74 1 5

34-31ปี 167 3.78 .683 .053 3.68 3.89 2 5

32-39ปี 73 3.94 .664 .078 3.78 4.09 3 5

40ปีขึน้ไป 11 4.18 .689 .208 3.72 4.64 3 5

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือสา

รใน

ภาพรวม

15หรอืตํา่

กว่า
10 2.80 .804 .254 2.22 3.38 1 4

16-23ปี 139 3.63 .670 .057 3.52 3.74 2 5

34-31ปี 167 3.66 .685 .053 3.56 3.77 1 5

32-39ปี 73 3.73 .635 .074 3.58 3.88 2 5

40ปีขึน้ไป 11 4.03 .623 .188 3.61 4.45 3 5

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอาใจ

ใส่ดแูล

15หรอืตํา่

กว่า
10 3.10 .903 .286 2.45 3.75 2 5

16-23ปี 139 3.94 .800 .068 3.80 4.07 1 5

34-31ปี 167 3.97 .789 .061 3.85 4.09 1 5

32-39ปี 73 3.86 .799 .094 3.67 4.04 2 5

40ปีขึน้ไป 11 4.09 .716 .216 3.61 4.57 3 5

Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

15หรอืตํา่

กว่า
10 3.67 .875 .277 3.04 4.29 2 5

16-23ปี 139 3.59 .682 .058 3.48 3.71 2 5

34-31ปี 167 3.86 .729 .056 3.74 3.97 1 5

32-39ปี 73 3.83 .692 .081 3.67 3.99 2 5

40ปีขึน้ไป 11 3.94 .629 .190 3.52 4.36 3 5

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความสบาย 15หรอืตํา่

กว่า
10 3.47 1.157 .366 2.64 4.29 2 5

16-23ปี 139 4.10 .759 .064 3.97 4.23 2 5

34-31ปี 167 3.98 .668 .052 3.88 4.08 2 5

32-39ปี 73 3.87 .698 .082 3.70 4.03 3 5

40ปีขึน้ไป 11 4.00 .615 .185 3.59 4.41 3 5
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Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้น

ภาพรวม

15หรอืตํา่

กว่า
10 3.35 .613 .194 2.91 3.79 2 4

16-23ปี 139 3.73 .434 .037 3.66 3.81 2 5

34-31ปี 167 3.80 .479 .037 3.73 3.87 2 5

32-39ปี 73 3.81 .511 .060 3.70 3.93 3 5

40ปีขึน้ไป 11 4.00 .399 .120 3.73 4.27 3 5

Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5

ANOVA

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

คุณค่าทีไ่ด้รบั Between 

Groups
3.451 4 .863 1.828 .123

Within 

Groups
186.431 395 .472

Total 189.882 399

ราคา Between 

Groups
5.707 4 1.427 2.787 .026

Within 

Groups
202.175 395 .512

Total 207.882 399

ความสะดวก Between 

Groups
8.796 4 2.199 4.552 .001

Within 

Groups
190.813 395 .483

Total 199.609 399

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

Between 

Groups 9.389 4 2.347 5.190 .000

Within 

Groups
178.642 395 .452

Total 188.031 399

การเอาใจใส่

ดแูล

Between 

Groups
7.739 4 1.935 3.054 .017

Within 

Groups
250.260 395 .634

Total 257.999 399

การตอบสนอง

ความต้องการ

Between 

Groups
6.107 4 1.527 3.052 .017

Within 

Groups
197.593 395 .500
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Total 203.700 399

ความสบาย Between 

Groups
5.561 4 1.390 2.687 .031

Within 

Groups
204.385 395 .517

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between 

Groups
2.796 4 .699 3.142 .015

Within 

Groups
87.856 395 .222

Total 90.652 399

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons
LSD 

Dependent 

Variable (I) อายุ (J) อายุ

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

15หรอืตํา่กว่า 16-23ปี
-.44(*) .225 .050 -.88 .00

34-31ปี -.32 .224 .158 -.76 .12

32-39ปี -.37 .232 .113 -.82 .09

40ปีขึน้ไป -.65(*) .300 .031 -1.24 -.06

16-23ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.44(*) .225 .050 .00 .88

34-31ปี .13 .079 .111 -.03 .28

32-39ปี .07 .099 .451 -.12 .27

40ปีขึน้ไป -.21 .215 .332 -.63 .21

34-31ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.32 .224 .158 -.12 .76

16-23ปี -.13 .079 .111 -.28 .03

32-39ปี -.05 .096 .596 -.24 .14

40ปีขึน้ไป -.34 .214 .118 -.76 .09

32-39ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.37 .232 .113 -.09 .82

16-23ปี -.07 .099 .451 -.27 .12

34-31ปี .05 .096 .596 -.14 .24
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40ปีขึน้ไป -.28 .222 .202 -.72 .15

40ปีขึน้ไป 15หรอืตํา่

กว่า
.65(*) .300 .031 .06 1.24

16-23ปี .21 .215 .332 -.21 .63

34-31ปี .34 .214 .118 -.09 .76

32-39ปี .28 .222 .202 -.15 .72

ราคา 15หรอืตํา่กว่า 16-23ปี .25 .234 .282 -.21 .71

34-31ปี .04 .233 .851 -.41 .50

32-39ปี -.05 .241 .837 -.52 .42

40ปีขึน้ไป -.04 .313 .900 -.65 .58

16-23ปี 15หรอืตํา่

กว่า
-.25 .234 .282 -.71 .21

34-31ปี -.21(*) .082 .011 -.37 -.05

32-39ปี -.30(*) .103 .004 -.51 -.10

40ปีขึน้ไป -.29 .224 .193 -.73 .15

34-31ปี 15หรอืตํา่

กว่า
-.04 .233 .851 -.50 .41

16-23ปี .21(*) .082 .011 .05 .37

32-39ปี -.09 .100 .352 -.29 .10

40ปีขึน้ไป -.08 .223 .709 -.52 .35

32-39ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.05 .241 .837 -.42 .52

16-23ปี .30(*) .103 .004 .10 .51

34-31ปี .09 .100 .352 -.10 .29

40ปีขึน้ไป .01 .231 .964 -.44 .47

40ปีขึน้ไป 15หรอืตํา่

กว่า
.04 .313 .900 -.58 .65

16-23ปี .29 .224 .193 -.15 .73

34-31ปี .08 .223 .709 -.35 .52

32-39ปี -.01 .231 .964 -.47 .44

ความสะดวก 15หรอืตํา่กว่า 16-23ปี -.25 .228 .278 -.69 .20

34-31ปี -.42 .226 .067 -.86 .03

32-39ปี -.57(*) .234 .016 -1.03 -.11

40ปีขึน้ไป -.82(*) .304 .008 -1.41 -.22

16-23ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.25 .228 .278 -.20 .69

34-31ปี -.17(*) .080 .035 -.33 -.01

32-39ปี -.32(*) .100 .001 -.52 -.12
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40ปีขึน้ไป -.57(*) .218 .009 -1.00 -.14

34-31ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.42 .226 .067 -.03 .86

16-23ปี .17(*) .080 .035 .01 .33

32-39ปี -.15 .098 .116 -.35 .04

40ปีขึน้ไป -.40 .216 .066 -.82 .03

32-39ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.57(*) .234 .016 .11 1.03

16-23ปี .32(*) .100 .001 .12 .52

34-31ปี .15 .098 .116 -.04 .35

40ปีขึน้ไป -.25 .225 .275 -.69 .20

40ปีขึน้ไป 15หรอืตํา่

กว่า
.82(*) .304 .008 .22 1.41

16-23ปี .57(*) .218 .009 .14 1.00

34-31ปี .40 .216 .066 -.03 .82

32-39ปี .25 .225 .275 -.20 .69

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

15หรอืตํา่กว่า 16-23ปี

-.83(*) .220 .000 -1.26 -.40

34-31ปี -.86(*) .219 .000 -1.30 -.43

32-39ปี -.93(*) .227 .000 -1.38 -.48

40ปีขึน้ไป -1.23(*) .294 .000 -1.81 -.65

16-23ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.83(*) .220 .000 .40 1.26

34-31ปี -.04 .077 .638 -.19 .12

32-39ปี -.10 .097 .293 -.29 .09

40ปีขึน้ไป -.40 .211 .057 -.82 .01

34-31ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.86(*) .219 .000 .43 1.30

16-23ปี .04 .077 .638 -.12 .19

32-39ปี -.07 .094 .485 -.25 .12

40ปีขึน้ไป -.37 .209 .081 -.78 .05

32-39ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.93(*) .227 .000 .48 1.38

16-23ปี .10 .097 .293 -.09 .29

34-31ปี .07 .094 .485 -.12 .25

40ปีขึน้ไป -.30 .218 .169 -.73 .13

40ปีขึน้ไป 15หรอืตํา่

กว่า
1.23(*) .294 .000 .65 1.81

16-23ปี .40 .211 .057 -.01 .82
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34-31ปี .37 .209 .081 -.05 .78

32-39ปี .30 .218 .169 -.13 .73

การเอาใจใส่

ดแูล

15หรอืตํา่กว่า 16-23ปี
-.84(*) .261 .001 -1.35 -.32

34-31ปี -.87(*) .259 .001 -1.38 -.36

32-39ปี -.76(*) .268 .005 -1.29 -.23

40ปีขึน้ไป -.99(*) .348 .005 -1.67 -.31

16-23ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.84(*) .261 .001 .32 1.35

34-31ปี -.03 .091 .720 -.21 .15

32-39ปี .08 .115 .505 -.15 .30

40ปีขึน้ไป -.16 .249 .533 -.65 .33

34-31ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.87(*) .259 .001 .36 1.38

16-23ปี .03 .091 .720 -.15 .21

32-39ปี .11 .112 .327 -.11 .33

40ปีขึน้ไป -.12 .248 .620 -.61 .36

32-39ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.76(*) .268 .005 .23 1.29

16-23ปี -.08 .115 .505 -.30 .15

34-31ปี -.11 .112 .327 -.33 .11

40ปีขึน้ไป -.23 .257 .367 -.74 .27

40ปีขึน้ไป 15หรอืตํา่

กว่า
.99(*) .348 .005 .31 1.67

16-23ปี .16 .249 .533 -.33 .65

34-31ปี .12 .248 .620 -.36 .61

32-39ปี .23 .257 .367 -.27 .74

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

15หรอืตํา่กว่า 16-23ปี

.07 .232 .756 -.38 .53

34-31ปี -.19 .230 .411 -.64 .26

32-39ปี -.16 .238 .503 -.63 .31

40ปีขึน้ไป -.27 .309 .378 -.88 .33

16-23ปี 15หรอืตํา่

กว่า
-.07 .232 .756 -.53 .38

34-31ปี -.26(*) .081 .001 -.42 -.10

32-39ปี -.23(*) .102 .024 -.43 -.03

40ปีขึน้ไป -.34 .222 .121 -.78 .09

34-31ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.19 .230 .411 -.26 .64
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16-23ปี .26(*) .081 .001 .10 .42

32-39ปี .03 .099 .764 -.17 .22

40ปีขึน้ไป -.08 .220 .706 -.52 .35

32-39ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.16 .238 .503 -.31 .63

16-23ปี .23(*) .102 .024 .03 .43

34-31ปี -.03 .099 .764 -.22 .17

40ปีขึน้ไป -.11 .229 .622 -.56 .34

40ปีขึน้ไป 15หรอืตํา่

กว่า
.27 .309 .378 -.33 .88

16-23ปี .34 .222 .121 -.09 .78

34-31ปี .08 .220 .706 -.35 .52

32-39ปี .11 .229 .622 -.34 .56

ความสบาย 15หรอืตํา่กว่า 16-23ปี -.63(*) .236 .007 -1.10 -.17

34-31ปี -.51(*) .234 .030 -.97 -.05

32-39ปี -.40 .243 .099 -.88 .08

40ปีขึน้ไป -.53 .314 .091 -1.15 .08

16-23ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.63(*) .236 .007 .17 1.10

34-31ปี .12 .083 .138 -.04 .29

32-39ปี .23(*) .104 .025 .03 .44

40ปีขึน้ไป .10 .225 .655 -.34 .54

34-31ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.51(*) .234 .030 .05 .97

16-23ปี -.12 .083 .138 -.29 .04

32-39ปี .11 .101 .274 -.09 .31

40ปีขึน้ไป -.02 .224 .922 -.46 .42

32-39ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.40 .243 .099 -.08 .88

16-23ปี -.23(*) .104 .025 -.44 -.03

34-31ปี -.11 .101 .274 -.31 .09

40ปีขึน้ไป -.13 .233 .570 -.59 .32

40ปีขึน้ไป 15หรอืตํา่

กว่า
.53 .314 .091 -.08 1.15

16-23ปี -.10 .225 .655 -.54 .34

34-31ปี .02 .224 .922 -.42 .46

32-39ปี .13 .233 .570 -.32 .59

ดา้นภาพรวม 15หรอืตํา่กว่า 16-23ปี -.38(*) .154 .014 -.68 -.08

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



153

34-31ปี -.45(*) .154 .004 -.75 -.14

32-39ปี -.46(*) .159 .004 -.78 -.15

40ปีขึน้ไป -.65(*) .206 .002 -1.05 -.24

16-23ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.38(*) .154 .014 .08 .68

34-31ปี -.07 .054 .226 -.17 .04

32-39ปี -.08 .068 .230 -.22 .05

40ปีขึน้ไป -.27 .148 .071 -.56 .02

34-31ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.45(*) .154 .004 .14 .75

16-23ปี .07 .054 .226 -.04 .17

32-39ปี -.02 .066 .805 -.15 .11

40ปีขึน้ไป -.20 .147 .170 -.49 .09

32-39ปี 15หรอืตํา่

กว่า
.46(*) .159 .004 .15 .78

16-23ปี .08 .068 .230 -.05 .22

34-31ปี .02 .066 .805 -.11 .15

40ปีขึน้ไป -.19 .153 .225 -.49 .11

40ปีขึน้ไป 15หรอืตํา่

กว่า
.65(*) .206 .002 .24 1.05

16-23ปี .27 .148 .071 -.02 .56

34-31ปี .20 .147 .170 -.09 .49

32-39ปี .19 .153 .225 -.11 .49

*  The mean difference is significant at the .05 level.

Onewayการศึกษา

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

มธัยมศึกษ

า
17 3.53 .717 .174 3.16 3.90 2 5

ปวช/ปวส 20 3.63 .571 .128 3.37 3.90 3 5

ปรญิญาตรี 283 3.96 .709 .042 3.88 4.05 2 5

ปรญิญาโท 78 3.68 .574 .065 3.55 3.80 2 5

ปรญิญา

เอก
2 3.83 .236 .167 1.72 5.95 4 4

Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5
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ราคา มธัยมศึกษ

า
17 3.69 .721 .175 3.32 4.06 2 5

ปวช/ปวส 20 3.35 .679 .152 3.03 3.67 2 5

ปรญิญาตรี 283 3.43 .751 .045 3.35 3.52 1 5

ปรญิญาโท 78 3.59 .615 .070 3.45 3.72 2 5

ปรญิญา

เอก
2 3.50 .236 .167 1.38 5.62 3 4

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความ

สะดวก

มธัยมศึกษ

า
17 3.55 .577 .140 3.25 3.85 3 5

ปวช/ปวส 20 3.70 .725 .162 3.36 4.04 2 5

ปรญิญาตรี 283 3.73 .744 .044 3.65 3.82 1 5

ปรญิญาโท 78 3.88 .581 .066 3.75 4.02 3 5

ปรญิญา

เอก
2 3.50 .236 .167 1.38 5.62 3 4

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือ

สารใน

ภาพรวม

มธัยมศึกษ

า
17 3.02 .795 .193 2.61 3.43 1 4

ปวช/ปวส 20 3.62 .633 .142 3.32 3.91 2 5

ปรญิญาตรี 283 3.67 .696 .041 3.59 3.75 1 5

ปรญิญาโท 78 3.72 .581 .066 3.59 3.85 1 5

ปรญิญา

เอก
2 4.00 .471 .333 -.24 8.24 4 4

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอา

ใจใส่

ดแูล

มธัยมศึกษ

า 17 3.00 .965 .234 2.50 3.50 1 5

ปวช/ปวส 20 3.77 .641 .143 3.47 4.07 3 5

ปรญิญาตรี 283 3.96 .758 .045 3.87 4.05 2 5

ปรญิญาโท 78 4.02 .853 .097 3.83 4.21 1 5

ปรญิญา

เอก
2 3.67 .943 .667 -4.80 12.14 3 4

Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสน

องความ

ต้องการ

มธัยมศึกษ

า
17 3.49 .851 .206 3.05 3.93 2 5

ปวช/ปวส 20 3.68 .768 .172 3.32 4.04 2 5

ปรญิญาตรี 283 3.70 .691 .041 3.62 3.78 1 5
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ปรญิญาโท 78 4.03 .705 .080 3.87 4.19 2 5

ปรญิญา

เอก
2 3.83 .236 .167 1.72 5.95 4 4

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความ

สบาย

มธัยมศึกษ

า
17 3.61 1.002 .243 3.09 4.12 2 5

ปวช/ปวส 20 3.83 .721 .161 3.50 4.17 2 5

ปรญิญาตรี 283 4.02 .739 .044 3.94 4.11 2 5

ปรญิญาโท 78 4.00 .581 .066 3.87 4.13 2 5

ปรญิญา

เอก
2 3.50 .236 .167 1.38 5.62 3 4

Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้น

ภาพรวม

มธัยมศึกษ

า
17 3.41 .540 .131 3.13 3.69 2 4

ปวช/ปวส 20 3.65 .550 .123 3.40 3.91 2 5

ปรญิญาตรี 283 3.78 .473 .028 3.73 3.84 2 5

ปรญิญาโท 78 3.84 .429 .049 3.75 3.94 3 5

ปรญิญา

เอก
2 3.69 .236 .167 1.57 5.81 4 4

Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5

ANOVA

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

คุณค่าที่

ได้รบั

Between 

Groups
8.466 4 2.116 4.608 .001

Within 

Groups
181.416 395 .459

Total 189.882 399

ราคา Between 

Groups
2.479 4 .620 1.192 .314

Within 

Groups
205.403 395 .520

Total 207.882 399

ความสะดวก Between 

Groups
2.347 4 .587 1.175 .321

Within 

Groups
197.262 395 .499

Total 199.609 399
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การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

Between 

Groups 7.525 4 1.881 4.116 .003

Within 

Groups
180.506 395 .457

Total 188.031 399

การเอาใจใส่

ดแูล

Between 

Groups
16.188 4 4.047 6.611 .000

Within 

Groups
241.811 395 .612

Total 257.999 399

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

Between 

Groups
7.960 4 1.990 4.016 .003

Within 

Groups
195.740 395 .496

Total 203.700 399

ความสบาย Between 

Groups
3.757 4 .939 1.799 .128

Within 

Groups
206.188 395 .522

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between 

Groups
2.948 4 .737 3.319 .011

Within 

Groups
87.704 395 .222

Total 90.652 399

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons
LSD 

Dependent 

Variable (I) ศึกษา (J) ศึกษา

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าทีไ่ด้รบั มธัยมศึกษ

า

ปวช/ปวส
-.10 .224 .642 -.54 .34

ปรญิญาตรี -.43(*) .169 .011 -.77 -.10

ปรญิญาโท -.15 .181 .422 -.50 .21

ปรญิญาเอก -.30 .507 .549 -1.30 .69
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ปวช/ปวส มธัยมศึกษา .10 .224 .642 -.34 .54

ปรญิญาตรี -.33(*) .157 .037 -.64 -.02

ปรญิญาโท -.04 .170 .805 -.38 .29

ปรญิญาเอก -.20 .503 .691 -1.19 .79

ปรญิญาตรี มธัยมศึกษา .43(*) .169 .011 .10 .77

ปวช/ปวส .33(*) .157 .037 .02 .64

ปรญิญาโท .29(*) .087 .001 .12 .46

ปรญิญาเอก .13 .481 .789 -.82 1.07

ปรญิญาโท มธัยมศึกษา .15 .181 .422 -.21 .50

ปวช/ปวส .04 .170 .805 -.29 .38

ปรญิญาตรี -.29(*) .087 .001 -.46 -.12

ปรญิญาเอก -.16 .485 .745 -1.11 .80

ปรญิญา

เอก

มธัยมศึกษา
.30 .507 .549 -.69 1.30

ปวช/ปวส .20 .503 .691 -.79 1.19

ปรญิญาตรี -.13 .481 .789 -1.07 .82

ปรญิญาโท .16 .485 .745 -.80 1.11

ราคา มธัยมศึกษ

า

ปวช/ปวส
.34 .238 .158 -.13 .80

ปรญิญาตรี .25 .180 .163 -.10 .61

ปรญิญาโท .10 .193 .602 -.28 .48

ปรญิญาเอก .19 .539 .730 -.87 1.25

ปวช/ปวส มธัยมศึกษา -.34 .238 .158 -.80 .13

ปรญิญาตรี -.08 .167 .612 -.41 .24

ปรญิญาโท -.24 .181 .193 -.59 .12

ปรญิญาเอก -.15 .535 .779 -1.20 .90

ปรญิญาตรี มธัยมศึกษา -.25 .180 .163 -.61 .10

ปวช/ปวส .08 .167 .612 -.24 .41

ปรญิญาโท -.15 .092 .103 -.33 .03

ปรญิญาเอก -.07 .512 .898 -1.07 .94

ปรญิญาโท มธัยมศึกษา -.10 .193 .602 -.48 .28

ปวช/ปวส .24 .181 .193 -.12 .59

ปรญิญาตรี .15 .092 .103 -.03 .33

ปรญิญาเอก .09 .516 .869 -.93 1.10

ปรญิญา

เอก

มธัยมศึกษา
-.19 .539 .730 -1.25 .87

ปวช/ปวส .15 .535 .779 -.90 1.20
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ปรญิญาตรี .07 .512 .898 -.94 1.07

ปรญิญาโท -.09 .516 .869 -1.10 .93

ความสะดวก มธัยมศึกษ

า

ปวช/ปวส
-.15 .233 .518 -.61 .31

ปรญิญาตรี -.18 .176 .296 -.53 .16

ปรญิญาโท -.34 .189 .077 -.71 .04

ปรญิญาเอก .05 .528 .926 -.99 1.09

ปวช/ปวส มธัยมศึกษา .15 .233 .518 -.31 .61

ปรญิญาตรี -.03 .164 .836 -.36 .29

ปรญิญาโท -.18 .177 .298 -.53 .16

ปรญิญาเอก .20 .524 .703 -.83 1.23

ปรญิญาตรี มธัยมศึกษา .18 .176 .296 -.16 .53

ปวช/ปวส .03 .164 .836 -.29 .36

ปรญิญาโท -.15 .090 .096 -.33 .03

ปรญิญาเอก .23 .501 .641 -.75 1.22

ปรญิญาโท มธัยมศึกษา .34 .189 .077 -.04 .71

ปวช/ปวส .18 .177 .298 -.16 .53

ปรญิญาตรี .15 .090 .096 -.03 .33

ปรญิญาเอก .38 .506 .448 -.61 1.38

ปรญิญา

เอก

มธัยมศึกษา
-.05 .528 .926 -1.09 .99

ปวช/ปวส -.20 .524 .703 -1.23 .83

ปรญิญาตรี -.23 .501 .641 -1.22 .75

ปรญิญาโท -.38 .506 .448 -1.38 .61

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

มธัยมศึกษ

า

ปวช/ปวส

-.60(*) .223 .008 -1.04 -.16

ปรญิญาตรี -.65(*) .169 .000 -.98 -.32

ปรญิญาโท -.70(*) .181 .000 -1.05 -.34

ปรญิญาเอก -.98 .505 .053 -1.97 .01

ปวช/ปวส มธัยมศึกษา .60(*) .223 .008 .16 1.04

ปรญิญาตรี -.06 .156 .721 -.36 .25

ปรญิญาโท -.10 .169 .550 -.43 .23

ปรญิญาเอก -.38 .501 .445 -1.37 .60

ปรญิญาตรี มธัยมศึกษา .65(*) .169 .000 .32 .98

ปวช/ปวส .06 .156 .721 -.25 .36
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ปรญิญาโท -.05 .086 .600 -.22 .12

ปรญิญาเอก -.33 .480 .495 -1.27 .62

ปรญิญาโท มธัยมศึกษา .70(*) .181 .000 .34 1.05

ปวช/ปวส .10 .169 .550 -.23 .43

ปรญิญาตรี .05 .086 .600 -.12 .22

ปรญิญาเอก -.28 .484 .560 -1.23 .67

ปรญิญา

เอก

มธัยมศึกษา
.98 .505 .053 -.01 1.97

ปวช/ปวส .38 .501 .445 -.60 1.37

ปรญิญาตรี .33 .480 .495 -.62 1.27

ปรญิญาโท .28 .484 .560 -.67 1.23

การเอาใจใส่

ดแูล

มธัยมศึกษ

า

ปวช/ปวส
-.77(*) .258 .003 -1.27 -.26

ปรญิญาตรี -.96(*) .195 .000 -1.34 -.57

ปรญิญาโท -1.02(*) .209 .000 -1.43 -.61

ปรญิญาเอก -.67 .585 .255 -1.82 .48

ปวช/ปวส มธัยมศึกษา .77(*) .258 .003 .26 1.27

ปรญิญาตรี -.19 .181 .292 -.55 .16

ปรญิญาโท -.25 .196 .195 -.64 .13

ปรญิญาเอก .10 .580 .863 -1.04 1.24

ปรญิญาตรี มธัยมศึกษา .96(*) .195 .000 .57 1.34

ปวช/ปวส .19 .181 .292 -.16 .55

ปรญิญาโท -.06 .100 .524 -.26 .13

ปรญิญาเอก .29 .555 .601 -.80 1.38

ปรญิญาโท มธัยมศึกษา 1.02(*) .209 .000 .61 1.43

ปวช/ปวส .25 .196 .195 -.13 .64

ปรญิญาตรี .06 .100 .524 -.13 .26

ปรญิญาเอก .35 .560 .527 -.75 1.46

ปรญิญา

เอก

มธัยมศึกษา
.67 .585 .255 -.48 1.82

ปวช/ปวส -.10 .580 .863 -1.24 1.04

ปรญิญาตรี -.29 .555 .601 -1.38 .80

ปรญิญาโท -.35 .560 .527 -1.46 .75

การตอบสนอง

ความต้องการ

มธัยมศึกษ

า

ปวช/ปวส
-.19 .232 .406 -.65 .26

ปรญิญาตรี -.21 .176 .226 -.56 .13

ปรญิญาโท -.54(*) .188 .004 -.91 -.17
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ปรญิญาเอก -.34 .526 .515 -1.38 .69

ปวช/ปวส มธัยมศึกษา .19 .232 .406 -.26 .65

ปรญิญาตรี -.02 .163 .903 -.34 .30

ปรญิญาโท -.35 .176 .050 -.69 .00

ปรญิญาเอก -.15 .522 .774 -1.18 .88

ปรญิญาตรี มธัยมศึกษา .21 .176 .226 -.13 .56

ปวช/ปวส .02 .163 .903 -.30 .34

ปรญิญาโท -.33(*) .090 .000 -.50 -.15

ปรญิญาเอก -.13 .500 .795 -1.11 .85

ปรญิญาโท มธัยมศึกษา .54(*) .188 .004 .17 .91

ปวช/ปวส .35 .176 .050 .00 .69

ปรญิญาตรี .33(*) .090 .000 .15 .50

ปรญิญาเอก .20 .504 .697 -.79 1.19

ปรญิญา

เอก

มธัยมศึกษา
.34 .526 .515 -.69 1.38

ปวช/ปวส .15 .522 .774 -.88 1.18

ปรญิญาตรี .13 .500 .795 -.85 1.11

ปรญิญาโท -.20 .504 .697 -1.19 .79

ความสบาย มธัยมศึกษ

า

ปวช/ปวส
-.23 .238 .345 -.69 .24

ปรญิญาตรี -.41(*) .180 .022 -.77 -.06

ปรญิญาโท -.39(*) .193 .043 -.77 -.01

ปรญิญาเอก .11 .540 .842 -.95 1.17

ปวช/ปวส มธัยมศึกษา .23 .238 .345 -.24 .69

ปรญิญาตรี -.19 .167 .259 -.52 .14

ปรญิญาโท -.17 .181 .358 -.52 .19

ปรญิญาเอก .33 .536 .534 -.72 1.39

ปรญิญาตรี มธัยมศึกษา .41(*) .180 .022 .06 .77

ปวช/ปวส .19 .167 .259 -.14 .52

ปรญิญาโท .02 .092 .809 -.16 .20

ปรญิญาเอก .52 .513 .309 -.49 1.53

ปรญิญาโท มธัยมศึกษา .39(*) .193 .043 .01 .77

ปวช/ปวส .17 .181 .358 -.19 .52

ปรญิญาตรี -.02 .092 .809 -.20 .16

ปรญิญาเอก .50 .517 .334 -.52 1.52
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ปรญิญา

เอก

มธัยมศึกษา
-.11 .540 .842 -1.17 .95

ปวช/ปวส -.33 .536 .534 -1.39 .72

ปรญิญาตรี -.52 .513 .309 -1.53 .49

ปรญิญาโท -.50 .517 .334 -1.52 .52

ดา้นภาพรวม มธัยมศึกษ

า

ปวช/ปวส
-.24 .155 .119 -.55 .06

ปรญิญาตรี -.37(*) .118 .002 -.60 -.14

ปรญิญาโท -.43(*) .126 .001 -.68 -.19

ปรญิญาเอก -.28 .352 .429 -.97 .41

ปวช/ปวส มธัยมศึกษา .24 .155 .119 -.06 .55

ปรญิญาตรี -.13 .109 .237 -.34 .09

ปรญิญาโท -.19 .118 .108 -.42 .04

ปรญิญาเอก -.04 .349 .919 -.72 .65

ปรญิญาตรี มธัยมศึกษา .37(*) .118 .002 .14 .60

ปวช/ปวส .13 .109 .237 -.09 .34

ปรญิญาโท -.06 .060 .311 -.18 .06

ปรญิญาเอก .09 .334 .780 -.56 .75

ปรญิญาโท มธัยมศึกษา .43(*) .126 .001 .19 .68

ปวช/ปวส .19 .118 .108 -.04 .42

ปรญิญาตรี .06 .060 .311 -.06 .18

ปรญิญาเอก .15 .337 .647 -.51 .82

ปรญิญา

เอก

มธัยมศึกษา
.28 .352 .429 -.41 .97

ปวช/ปวส .04 .349 .919 -.65 .72

ปรญิญาตรี -.09 .334 .780 -.75 .56

ปรญิญาโท -.15 .337 .647 -.82 .51

*  The mean difference is significant at the .05 level
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Onewayรายได้

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation

Std. 

Error

95% Confidence 

Interval for Mean

Minimu

m Maximum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

น้อยกว่า

10,000 บาท
108 3.87 .725 .070 3.73 4.01 2 5

10,000-

20,000 บาท
182 3.85 .707 .052 3.74 3.95 2 5

20,001-

30,000 บาท
75 3.95 .668 .077 3.80 4.10 2 5

มากกว่า

30,000บาท
35 3.83 .526 .089 3.65 4.01 3 5

Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5

ราคา น้อยกว่า

10,000 บาท
108 3.45 .821 .079 3.29 3.61 1 5

10,000-

20,000 บาท
182 3.49 .676 .050 3.39 3.58 2 5

20,001-

30,000 บาท
75 3.45 .730 .084 3.28 3.62 2 5

มากกว่า

30,000บาท
35 3.50 .628 .106 3.29 3.72 3 5

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความ

สะดวก

น้อยกว่า

10,000 บาท
108 3.78 .623 .060 3.66 3.90 2 5

10,000-

20,000 บาท
182 3.71 .752 .056 3.60 3.82 1 5

20,001-

30,000 บาท
75 3.76 .731 .084 3.60 3.93 2 5

มากกว่า

30,000บาท
35 3.85 .673 .114 3.62 4.08 3 5

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือสา

รใน

ภาพรวม

น้อยกว่า

10,000 บาท
108 3.68 .726 .070 3.54 3.81 1 5

10,000-

20,000 บาท
182 3.63 .683 .051 3.53 3.73 1 5

20,001-

30,000 บาท
75 3.67 .678 .078 3.51 3.82 1 5

มากกว่า

30,000บาท
35 3.68 .618 .105 3.46 3.89 3 5

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอาใจ

ใส่ดแูล

น้อยกว่า

10,000 บาท
108 3.81 .888 .085 3.64 3.98 1 5
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10,000-

20,000 บาท
182 4.05 .677 .050 3.95 4.15 2 5

20,001-

30,000 บาท
75 3.97 .871 .101 3.77 4.17 1 5

มากกว่า

30,000บาท
35 3.45 .808 .137 3.17 3.73 2 5

Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

น้อยกว่า

10,000 บาท
108 3.71 .714 .069 3.57 3.84 2 5

10,000-

20,000 บาท
182 3.80 .723 .054 3.69 3.91 2 5

20,001-

30,000 บาท
75 3.72 .755 .087 3.54 3.89 1 5

มากกว่า

30,000บาท
35 3.78 .583 .098 3.58 3.98 3 5

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความสบาย น้อยกว่า

10,000 บาท
108 3.99 .794 .076 3.84 4.14 2 5

10,000-

20,000 บาท
182 4.05 .639 .047 3.96 4.15 2 5

20,001-

30,000 บาท
75 3.99 .818 .094 3.80 4.18 2 5

มากกว่า

30,000บาท
35 3.65 .646 .109 3.43 3.87 3 5

Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้น

ภาพรวม

น้อยกว่า

10,000 บาท
108 3.75 .487 .047 3.66 3.85 2 5

10,000-

20,000 บาท
182 3.80 .452 .033 3.73 3.86 2 5

20,001-

30,000 บาท
75 3.79 .529 .061 3.67 3.91 3 5

มากกว่า

30,000บาท
35 3.68 .459 .078 3.52 3.83 3 5

Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5

ANOVA

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig.

คุณค่าทีไ่ด้รบั Between Groups .642 3 .214 .448 .719

Within Groups 189.240 396 .478

Total 189.882 399

ราคา Between Groups .159 3 .053 .101 .959
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Within Groups 207.723 396 .525

Total 207.882 399

ความสะดวก Between Groups .706 3 .235 .469 .704

Within Groups 198.902 396 .502

Total 199.609 399

การตดิตอ่ส่ือสารใน

ภาพรวม

Between Groups .201 3 .067 .142 .935

Within Groups 187.829 396 .474

Total 188.031 399

การเอาใจใส่ดแูล Between Groups 12.338 3 4.113 6.630 .000

Within Groups 245.661 396 .620

Total 257.999 399

การตอบสนองความ

ต้องการ

Between Groups .763 3 .254 .497 .685

Within Groups 202.936 396 .512

Total 203.700 399

ความสบาย Between Groups 4.827 3 1.609 3.107 .026

Within Groups 205.118 396 .518

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between Groups .483 3 .161 .707 .548

Within Groups 90.169 396 .228

Total 90.652 399

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

LSD 

Dependent 

Variable (I) รายได้ (J) รายได้

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

น้อยกว่า

10,000 บาท

10,000-

20,000 บาท
.02 .084 .818 -.15 .18

20,001-

30,000 บาท
-.08 .104 .420 -.29 .12

มากกว่า

30,000บาท
.04 .134 .774 -.23 .30
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10,000-

20,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.02 .084 .818 -.18 .15

20,001-

30,000 บาท
-.10 .095 .278 -.29 .08

มากกว่า

30,000บาท
.02 .128 .879 -.23 .27

20,001-

30,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.08 .104 .420 -.12 .29

10,000-

20,000 บาท
.10 .095 .278 -.08 .29

มากกว่า

30,000บาท
.12 .142 .387 -.16 .40

มากกว่า

30,000บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.04 .134 .774 -.30 .23

10,000-

20,000 บาท
-.02 .128 .879 -.27 .23

20,001-

30,000 บาท
-.12 .142 .387 -.40 .16

ราคา น้อยกว่า

10,000 บาท

10,000-

20,000 บาท
-.03 .088 .693 -.21 .14

20,001-

30,000 บาท
.00 .109 .987 -.21 .22

มากกว่า

30,000บาท
-.05 .141 .701 -.33 .22

10,000-

20,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.03 .088 .693 -.14 .21

20,001-

30,000 บาท
.04 .099 .714 -.16 .23

มากกว่า

30,000บาท
-.02 .134 .885 -.28 .24

20,001-

30,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.00 .109 .987 -.22 .21

10,000-

20,000 บาท
-.04 .099 .714 -.23 .16

มากกว่า

30,000บาท
-.06 .148 .706 -.35 .24

มากกว่า

30,000บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.05 .141 .701 -.22 .33

10,000-

20,000 บาท
.02 .134 .885 -.24 .28

20,001-

30,000 บาท
.06 .148 .706 -.24 .35

ความสะดวก น้อยกว่า

10,000 บาท

10,000-

20,000 บาท
.07 .086 .427 -.10 .24

20,001-

30,000 บาท
.02 .107 .878 -.19 .23

มากกว่า

30,000บาท
-.07 .138 .628 -.34 .20

10,000-

20,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.07 .086 .427 -.24 .10

20,001-

30,000 บาท
-.05 .097 .593 -.24 .14
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มากกว่า

30,000บาท
-.14 .131 .302 -.39 .12

20,001-

30,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.02 .107 .878 -.23 .19

10,000-

20,000 บาท
.05 .097 .593 -.14 .24

มากกว่า

30,000บาท
-.08 .145 .567 -.37 .20

มากกว่า

30,000บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.07 .138 .628 -.20 .34

10,000-

20,000 บาท
.14 .131 .302 -.12 .39

20,001-

30,000 บาท
.08 .145 .567 -.20 .37

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

น้อยกว่า

10,000 บาท

10,000-

20,000 บาท .05 .084 .569 -.12 .21

20,001-

30,000 บาท
.01 .104 .929 -.19 .21

มากกว่า

30,000บาท
.00 .134 .998 -.26 .26

10,000-

20,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.05 .084 .569 -.21 .12

20,001-

30,000 บาท
-.04 .095 .684 -.22 .15

มากกว่า

30,000บาท
-.05 .127 .706 -.30 .20

20,001-

30,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.01 .104 .929 -.21 .19

10,000-

20,000 บาท
.04 .095 .684 -.15 .22

มากกว่า

30,000บาท
-.01 .141 .946 -.29 .27

มากกว่า

30,000บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.00 .134 .998 -.26 .26

10,000-

20,000 บาท
.05 .127 .706 -.20 .30

20,001-

30,000 บาท
.01 .141 .946 -.27 .29

การเอาใจใส่

ดแูล

น้อยกว่า

10,000 บาท

10,000-

20,000 บาท
-.24(*) .096 .013 -.43 -.05

20,001-

30,000 บาท
-.16 .118 .173 -.39 .07

มากกว่า

30,000บาท
.36(*) .153 .018 .06 .67

10,000-

20,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.24(*) .096 .013 .05 .43

20,001-

30,000 บาท
.08 .108 .482 -.14 .29

มากกว่า

30,000บาท
.60(*) .145 .000 .32 .89

20,001-

30,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.16 .118 .173 -.07 .39
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10,000-

20,000 บาท
-.08 .108 .482 -.29 .14

มากกว่า

30,000บาท
.53(*) .161 .001 .21 .84

มากกว่า

30,000บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.36(*) .153 .018 -.67 -.06

10,000-

20,000 บาท
-.60(*) .145 .000 -.89 -.32

20,001-

30,000 บาท
-.53(*) .161 .001 -.84 -.21

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

น้อยกว่า

10,000 บาท

10,000-

20,000 บาท
-.09 .087 .283 -.26 .08

20,001-

30,000 บาท
-.01 .108 .935 -.22 .20

มากกว่า

30,000บาท
-.07 .139 .595 -.35 .20

10,000-

20,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.09 .087 .283 -.08 .26

20,001-

30,000 บาท
.08 .098 .388 -.11 .28

มากกว่า

30,000บาท
.02 .132 .883 -.24 .28

20,001-

30,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.01 .108 .935 -.20 .22

10,000-

20,000 บาท
-.08 .098 .388 -.28 .11

มากกว่า

30,000บาท
-.07 .147 .656 -.35 .22

มากกว่า

30,000บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.07 .139 .595 -.20 .35

10,000-

20,000 บาท
-.02 .132 .883 -.28 .24

20,001-

30,000 บาท
.07 .147 .656 -.22 .35

ความสบาย น้อยกว่า

10,000 บาท

10,000-

20,000 บาท
-.07 .087 .454 -.24 .11

20,001-

30,000 บาท
.00 .108 .975 -.22 .21

มากกว่า

30,000บาท
.34(*) .140 .016 .06 .62

10,000-

20,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.07 .087 .454 -.11 .24

20,001-

30,000 บาท
.06 .099 .530 -.13 .26

มากกว่า

30,000บาท
.41(*) .133 .002 .14 .67

20,001-

30,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.00 .108 .975 -.21 .22

10,000-

20,000 บาท
-.06 .099 .530 -.26 .13

มากกว่า .34(*) .147 .020 .05 .63
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30,000บาท

มากกว่า

30,000บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.34(*) .140 .016 -.62 -.06

10,000-

20,000 บาท
-.41(*) .133 .002 -.67 -.14

20,001-

30,000 บาท
-.34(*) .147 .020 -.63 -.05

ดา้นภาพรวม น้อยกว่า

10,000 บาท

10,000-

20,000 บาท
-.04 .058 .466 -.16 .07

20,001-

30,000 บาท
-.03 .072 .647 -.17 .11

มากกว่า

30,000บาท
.08 .093 .400 -.10 .26

10,000-

20,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.04 .058 .466 -.07 .16

20,001-

30,000 บาท
.01 .065 .886 -.12 .14

มากกว่า

30,000บาท
.12 .088 .172 -.05 .29

20,001-

30,000 บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
.03 .072 .647 -.11 .17

10,000-

20,000 บาท
-.01 .065 .886 -.14 .12

มากกว่า

30,000บาท
.11 .098 .256 -.08 .30

มากกว่า

30,000บาท

น้อยกว่า

10,000 บาท
-.08 .093 .400 -.26 .10

10,000-

20,000 บาท
-.12 .088 .172 -.29 .05

20,001-

30,000 บาท
-.11 .098 .256 -.30 .08

*  The mean difference is significant at the .05 level.
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Onewayการรับรู้

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviatio

n Std. Error

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

เครอืขา่ย

เอไอเอส
138 3.86 .642 .055 3.75 3.97 2 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
95 3.93 .699 .072 3.79 4.07 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.85 .723 .056 3.74 3.96 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
2 3.83 1.179 .833 -6.76 14.42 3 5

Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5

ราคา เครอืขา่ย

เอไอเอส
138 3.40 .691 .059 3.29 3.52 1 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
95 3.41 .813 .083 3.25 3.58 1 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.56 .674 .052 3.45 3.66 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
2 3.67 1.886 1.333 -13.27 20.61 2 5

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความ

สะดวก

เครอืขา่ย

เอไอเอส
138 3.67 .740 .063 3.54 3.79 1 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
95 3.76 .724 .074 3.62 3.91 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.80 .657 .051 3.70 3.90 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
2 5.00 .000 .000 5.00 5.00 5 5

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือ

สารใน

ภาพรวม

เครอืขา่ย

เอไอเอส
138 3.63 .711 .060 3.51 3.75 1 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
95 3.59 .713 .073 3.45 3.74 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.69 .646 .050 3.60 3.79 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
2 4.33 .943 .667 -4.14 12.80 4 5

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอา

ใจใส่ดแูล

เครอืขา่ย

เอไอเอส
138 3.89 .797 .068 3.76 4.03 1 5
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เครอืขา่ย

ดแีทค
95 3.96 .840 .086 3.79 4.14 1 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.91 .790 .062 3.79 4.03 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
2 4.00 1.414 1.000 -8.71 16.71 3 5

Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสนอ

งความ

ต้องการ

เครอืขา่ย

เอไอเอส
138 3.73 .709 .060 3.61 3.85 1 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
95 3.66 .690 .071 3.52 3.80 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.83 .722 .056 3.72 3.94 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
2 3.83 1.650 1.167 -10.99 18.66 3 5

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความ

สบาย

เครอืขา่ย

เอไอเอส
138 4.00 .753 .064 3.87 4.12 2 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
95 4.01 .785 .081 3.85 4.17 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.97 .663 .052 3.87 4.07 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
2 4.00 1.414 1.000 -8.71 16.71 3 5

Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้น

ภาพรวม

เครอืขา่ย

เอไอเอส
138 3.74 .459 .039 3.66 3.82 2 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
95 3.76 .503 .052 3.66 3.86 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.80 .475 .037 3.73 3.88 3 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
2 4.10 .673 .476 -1.96 10.15 4 5

Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5
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ANOVA

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

คุณค่าทีไ่ด้รบั Between 

Groups
.440 3 .147 .307 .820

Within 

Groups
189.442 396 .478

Total 189.882 399

ราคา Between 

Groups
2.253 3 .751 1.446 .229

Within 

Groups
205.629 396 .519

Total 207.882 399

ความสะดวก Between 

Groups
4.460 3 1.487 3.017 .030

Within 

Groups
195.149 396 .493

Total 199.609 399

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

Between 

Groups 1.614 3 .538 1.143 .331

Within 

Groups
186.417 396 .471

Total 188.031 399

การเอาใจใส่

ดแูล

Between 

Groups
.325 3 .108 .166 .919

Within 

Groups
257.674 396 .651

Total 257.999 399

การตอบสนอง

ความต้องการ

Between 

Groups
1.806 3 .602 1.181 .317

Within 

Groups
201.894 396 .510

Total 203.700 399

ความสบาย Between 

Groups
.085 3 .028 .054 .984

Within 

Groups
209.860 396 .530

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between 

Groups
.506 3 .169 .741 .528

Within 

Groups
90.146 396 .228

Total 90.652 399

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



172

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

LSD 

Dependent 

Variable (I) การบัรู้ (J) การบัรู้

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าทีไ่ด้รบั เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.07 .092 .433 -.25 .11

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.01 .080 .910 -.15 .17

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.02 .493 .961 -.94 .99

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.07 .092 .433 -.11 .25

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.08 .089 .362 -.09 .26

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.10 .494 .845 -.88 1.07

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.01 .080 .910 -.17 .15

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.08 .089 .362 -.26 .09

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.02 .492 .975 -.95 .98

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.02 .493 .961 -.99 .94

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.10 .494 .845 -1.07 .88

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.02 .492 .975 -.98 .95

ราคา เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.01 .096 .912 -.20 .18

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.15 .083 .064 -.32 .01

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.26 .513 .608 -1.27 .75

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.01 .096 .912 -.18 .20

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.14 .093 .123 -.33 .04

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.25 .515 .624 -1.26 .76

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.15 .083 .064 -.01 .32
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เครอืขา่ย

ดแีทค
.14 .093 .123 -.04 .33

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.11 .513 .832 -1.12 .90

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.26 .513 .608 -.75 1.27

เครอืขา่ย

ดแีทค
.25 .515 .624 -.76 1.26

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.11 .513 .832 -.90 1.12

ความสะดวก เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.10 .094 .306 -.28 .09

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.13 .081 .107 -.29 .03

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-1.33(*) .500 .008 -2.31 -.35

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.10 .094 .306 -.09 .28

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.04 .090 .698 -.21 .14

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-1.24(*) .502 .014 -2.22 -.25

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.13 .081 .107 -.03 .29

เครอืขา่ย

ดแีทค
.04 .090 .698 -.14 .21

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-1.20(*) .499 .017 -2.18 -.22

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
1.33(*) .500 .008 .35 2.31

เครอืขา่ย

ดแีทค
1.24(*) .502 .014 .25 2.22

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
1.20(*) .499 .017 .22 2.18

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค .04 .091 .663 -.14 .22

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.06 .079 .433 -.22 .09

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.70 .489 .153 -1.66 .26

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.04 .091 .663 -.22 .14

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.10 .088 .249 -.28 .07

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.74 .490 .132 -1.70 .22

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.06 .079 .433 -.09 .22

เครอืขา่ย

ดแีทค
.10 .088 .249 -.07 .28

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.64 .488 .192 -1.60 .32
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อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.70 .489 .153 -.26 1.66

เครอืขา่ย

ดแีทค
.74 .490 .132 -.22 1.70

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.64 .488 .192 -.32 1.60

การเอาใจใส่

ดแูล

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.07 .108 .494 -.29 .14

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.02 .093 .815 -.20 .16

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.11 .575 .850 -1.24 1.02

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.07 .108 .494 -.14 .29

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.05 .104 .618 -.15 .26

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.04 .576 .951 -1.17 1.10

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.02 .093 .815 -.16 .20

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.05 .104 .618 -.26 .15

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.09 .574 .880 -1.22 1.04

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.11 .575 .850 -1.02 1.24

เครอืขา่ย

ดแีทค
.04 .576 .951 -1.10 1.17

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.09 .574 .880 -1.04 1.22

การตอบสนอง

ความต้องการ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.07 .095 .455 -.12 .26

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.10 .082 .244 -.26 .07

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.10 .509 .846 -1.10 .90

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.07 .095 .455 -.26 .12

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.17 .092 .070 -.35 .01

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.17 .510 .739 -1.17 .83

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.10 .082 .244 -.07 .26

เครอืขา่ย

ดแีทค
.17 .092 .070 -.01 .35

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.00 .508 .995 -1.00 1.00

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.10 .509 .846 -.90 1.10

เครอืขา่ย

ดแีทค
.17 .510 .739 -.83 1.17
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เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.00 .508 .995 -1.00 1.00

ความสบาย เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.01 .097 .903 -.20 .18

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.02 .084 .780 -.14 .19

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.00 .518 .993 -1.02 1.01

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.01 .097 .903 -.18 .20

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.04 .094 .707 -.15 .22

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.01 .520 .989 -1.02 1.03

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.02 .084 .780 -.19 .14

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.04 .094 .707 -.22 .15

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.03 .518 .956 -1.05 .99

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.00 .518 .993 -1.01 1.02

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.01 .520 .989 -1.03 1.02

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.03 .518 .956 -.99 1.05

ดา้นภาพรวม เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.02 .064 .731 -.15 .10

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.06 .055 .262 -.17 .05

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.35 .340 .297 -1.02 .31

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.02 .064 .731 -.10 .15

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.04 .061 .516 -.16 .08

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.33 .341 .330 -1.00 .34

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.06 .055 .262 -.05 .17

เครอืขา่ย

ดแีทค
.04 .061 .516 -.08 .16

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.29 .339 .389 -.96 .37

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.35 .340 .297 -.31 1.02

เครอืขา่ย

ดแีทค
.33 .341 .330 -.34 1.00

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.29 .339 .389 -.37 .96

*  The mean difference is significant at the .05 level.
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Onewayสนใจ

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 

Interval for Mean Minimum Maximum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

เครอืขา่ย

เอไอเอส
140 3.86 .646 .055 3.75 3.97 2 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
93 3.94 .627 .065 3.81 4.07 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
164 3.84 .760 .059 3.72 3.95 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
3 4.00 .667 .385 2.34 5.66 3 5

Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5

ราคา เครอืขา่ย

เอไอเอส
140 3.41 .689 .058 3.29 3.52 1 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
93 3.50 .740 .077 3.35 3.65 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
164 3.52 .721 .056 3.41 3.63 1 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
3 3.11 1.644 .949 -.97 7.20 2 5

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความ

สะดวก

เครอืขา่ย

เอไอเอส
140 3.70 .735 .062 3.57 3.82 1 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
93 3.75 .715 .074 3.60 3.90 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
164 3.79 .679 .053 3.69 3.90 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
3 4.33 .577 .333 2.90 5.77 4 5

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือ

สารใน

ภาพรวม

เครอืขา่ย

เอไอเอส
140 3.66 .677 .057 3.55 3.78 1 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
93 3.58 .750 .078 3.43 3.74 1 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
164 3.68 .654 .051 3.58 3.78 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
3 4.00 1.000 .577 1.52 6.48 3 5

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอา

ใจใส่ดแูล

เครอืขา่ย

เอไอเอส
140 3.96 .788 .067 3.83 4.09 1 5
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เครอืขา่ย

ดแีทค
93 3.98 .784 .081 3.82 4.14 1 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
164 3.84 .823 .064 3.72 3.97 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
3 4.11 1.262 .729 .98 7.25 3 5

Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสนอ

งความ

ต้องการ

เครอืขา่ย

เอไอเอส
140 3.73 .694 .059 3.62 3.85 1 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
93 3.68 .740 .077 3.53 3.83 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
164 3.82 .715 .056 3.71 3.93 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
3 4.11 .839 .484 2.03 6.19 3 5

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความ

สบาย

เครอืขา่ย

เอไอเอส
140 4.03 .731 .062 3.91 4.15 2 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
93 4.01 .805 .083 3.84 4.17 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
164 3.94 .671 .052 3.84 4.04 2 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
3 4.11 1.018 .588 1.58 6.64 3 5

Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้น

ภาพรวม

เครอืขา่ย

เอไอเอส
140 3.76 .460 .039 3.69 3.84 2 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
93 3.78 .476 .049 3.68 3.88 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
164 3.77 .489 .038 3.70 3.85 3 5

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
3 3.97 .810 .468 1.96 5.98 3 5

Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5

ANOVA

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

คุณค่าทีไ่ด้รบั Between 

Groups
.731 3 .244 .510 .676

Within 

Groups
189.151 396 .478

Total 189.882 399

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



178

ราคา Between 

Groups
1.364 3 .455 .872 .456

Within 

Groups
206.518 396 .522

Total 207.882 399

ความสะดวก Between 

Groups
1.674 3 .558 1.116 .342

Within 

Groups
197.935 396 .500

Total 199.609 399

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

Between 

Groups .905 3 .302 .639 .591

Within 

Groups
187.126 396 .473

Total 188.031 399

การเอาใจใส่

ดแูล

Between 

Groups
1.645 3 .548 .847 .469

Within 

Groups
256.353 396 .647

Total 257.999 399

การตอบสนอง

ความต้องการ

Between 

Groups
1.635 3 .545 1.068 .362

Within 

Groups
202.064 396 .510

Total 203.700 399

ความสบาย Between 

Groups
.731 3 .244 .461 .709

Within 

Groups
209.214 396 .528

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between 

Groups
.127 3 .042 .185 .906

Within 

Groups
90.525 396 .229

Total 90.652 399

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons
LSD 

Dependent 

Variable

(I) ความ

สนใจ

(J) ความ

สนใจ

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound
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คุณค่าทีไ่ด้รบั เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.08 .092 .369 -.26 .10

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.02 .080 .781 -.13 .18

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.14 .403 .728 -.93 .65

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.08 .092 .369 -.10 .26

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.11 .090 .241 -.07 .28

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.06 .405 .888 -.85 .74

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.02 .080 .781 -.18 .13

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.11 .090 .241 -.28 .07

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.16 .403 .687 -.95 .63

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.14 .403 .728 -.65 .93

เครอืขา่ย

ดแีทค
.06 .405 .888 -.74 .85

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.16 .403 .687 -.63 .95

ราคา เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.09 .097 .346 -.28 .10

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.11 .083 .190 -.27 .05

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.30 .421 .483 -.53 1.12

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.09 .097 .346 -.10 .28

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.02 .094 .847 -.20 .17

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.39 .424 .361 -.45 1.22

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.11 .083 .190 -.05 .27

เครอืขา่ย

ดแีทค
.02 .094 .847 -.17 .20

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.41 .421 .336 -.42 1.23

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.30 .421 .483 -1.12 .53

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.39 .424 .361 -1.22 .45

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.41 .421 .336 -1.23 .42

ความสะดวก เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.05 .095 .586 -.24 .13

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.09 .081 .253 -.25 .07

อืน่ๆโปรด -.64 .413 .124 -1.45 .18

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



180

ระบ.ุ..

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.05 .095 .586 -.13 .24

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.04 .092 .651 -.22 .14

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.58 .415 .160 -1.40 .23

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.09 .081 .253 -.07 .25

เครอืขา่ย

ดแีทค
.04 .092 .651 -.14 .22

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.54 .412 .188 -1.35 .27

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.64 .413 .124 -.18 1.45

เครอืขา่ย

ดแีทค
.58 .415 .160 -.23 1.40

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.54 .412 .188 -.27 1.35

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค .08 .092 .399 -.10 .26

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.01 .079 .850 -.17 .14

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.34 .401 .400 -1.13 .45

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.08 .092 .399 -.26 .10

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.09 .089 .300 -.27 .08

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.42 .403 .303 -1.21 .38

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.01 .079 .850 -.14 .17

เครอืขา่ย

ดแีทค
.09 .089 .300 -.08 .27

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.32 .400 .420 -1.11 .46

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.34 .401 .400 -.45 1.13

เครอืขา่ย

ดแีทค
.42 .403 .303 -.38 1.21

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.32 .400 .420 -.46 1.11

การเอาใจใส่

ดแูล

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.02 .108 .834 -.23 .19

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.12 .093 .211 -.07 .30

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.15 .469 .747 -1.07 .77

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.02 .108 .834 -.19 .23
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เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.14 .104 .185 -.07 .34

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.13 .472 .785 -1.06 .80

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.12 .093 .211 -.30 .07

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.14 .104 .185 -.34 .07

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.27 .469 .568 -1.19 .65

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.15 .469 .747 -.77 1.07

เครอืขา่ย

ดแีทค
.13 .472 .785 -.80 1.06

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.27 .469 .568 -.65 1.19

การตอบสนอง

ความต้องการ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.06 .096 .559 -.13 .24

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.08 .082 .309 -.25 .08

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.38 .417 .365 -1.20 .44

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.06 .096 .559 -.24 .13

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.14 .093 .133 -.32 .04

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.43 .419 .301 -1.26 .39

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.08 .082 .309 -.08 .25

เครอืขา่ย

ดแีทค
.14 .093 .133 -.04 .32

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.29 .416 .480 -1.11 .52

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.38 .417 .365 -.44 1.20

เครอืขา่ย

ดแีทค
.43 .419 .301 -.39 1.26

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.29 .416 .480 -.52 1.11

ความสบาย เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.02 .097 .807 -.17 .21

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.09 .084 .272 -.07 .26

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.08 .424 .850 -.91 .75

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.02 .097 .807 -.21 .17

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.07 .094 .471 -.12 .25

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.10 .426 .808 -.94 .73
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เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.09 .084 .272 -.26 .07

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.07 .094 .471 -.25 .12

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.17 .423 .685 -1.00 .66

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.08 .424 .850 -.75 .91

เครอืขา่ย

ดแีทค
.10 .426 .808 -.73 .94

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.17 .423 .685 -.66 1.00

ดา้นภาพรวม เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.01 .064 .839 -.14 .11

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.01 .055 .854 -.12 .10

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.20 .279 .465 -.75 .34

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.01 .064 .839 -.11 .14

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.00 .062 .963 -.12 .12

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.19 .280 .496 -.74 .36

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.01 .055 .854 -.10 .12

เครอืขา่ย

ดแีทค
.00 .062 .963 -.12 .12

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.19 .279 .487 -.74 .35

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.20 .279 .465 -.34 .75

เครอืขา่ย

ดแีทค
.19 .280 .496 -.36 .74

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.19 .279 .487 -.35 .74

Onewayประโยชน์

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval 

for Mean Minimum Maximum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าทีไ่ด้รบั เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

138 3.89 .656 .056 3.78 4.00 2 5

เครอืขา่

ยดแีทค
80 3.99 .637 .071 3.85 4.13 3 5
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เครอืขา่

ยทรูมูฟ
179 3.81 .737 .055 3.70 3.92 2 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

3 3.78 .385 .222 2.82 4.73 3 4

Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5

ราคา เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

138 3.46 .674 .057 3.35 3.57 1 5

เครอืขา่

ยดแีทค
80 3.46 .775 .087 3.29 3.63 1 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
179 3.49 .734 .055 3.39 3.60 1 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

3 3.00 .882 .509 .81 5.19 2 4

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความสะดวก เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

138 3.75 .749 .064 3.62 3.87 1 5

เครอืขา่

ยดแีทค
80 3.71 .686 .077 3.56 3.86 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
179 3.77 .686 .051 3.67 3.87 2 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

3 4.22 .694 .401 2.50 5.95 4 5

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

138 3.66 .616 .052 3.55 3.76 2 5

เครอืขา่

ยดแีทค
80 3.58 .761 .085 3.41 3.75 1 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
179 3.68 .707 .053 3.58 3.79 1 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

3 3.67 .667 .385 2.01 5.32 3 4

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอาใจใส่

ดแูล

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

138 3.91 .827 .070 3.77 4.05 1 5

เครอืขา่

ยดแีทค
80 4.10 .703 .079 3.95 4.26 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
179 3.84 .816 .061 3.72 3.96 1 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

3 4.00 1.202 .694 1.01 6.99 3 5
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Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสนอง

ความต้องการ

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

138 3.77 .654 .056 3.66 3.88 2 5

เครอืขา่

ยดแีทค
80 3.70 .715 .080 3.54 3.86 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
179 3.78 .765 .057 3.66 3.89 1 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

3 3.67 .333 .192 2.84 4.49 3 4

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความสบาย เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

138 4.02 .672 .057 3.91 4.13 2 5

เครอืขา่

ยดแีทค
80 4.15 .761 .085 3.98 4.32 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
179 3.90 .740 .055 3.79 4.01 2 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

3 3.67 .667 .385 2.01 5.32 3 4

Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้นภาพรวม เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

138 3.78 .456 .039 3.70 3.86 2 5

เครอืขา่

ยดแีทค
80 3.81 .443 .049 3.71 3.91 3 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
179 3.75 .507 .038 3.68 3.83 2 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

3 3.71 .608 .351 2.20 5.22 3 4

Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5

ANOVA

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

คุณค่าที่

ได้รบั

Between 

Groups
1.905 3 .635 1.337 .262

Within 

Groups
187.977 396 .475

Total 189.882 399

ราคา Between 

Groups
.789 3 .263 .503 .681

Within 

Groups
207.093 396 .523

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



185

Total 207.882 399

ความสะดวก Between 

Groups
.859 3 .286 .570 .635

Within 

Groups
198.750 396 .502

Total 199.609 399

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

Between 

Groups .585 3 .195 .412 .745

Within 

Groups
187.446 396 .473

Total 188.031 399

การเอาใจใส่

ดแูล

Between 

Groups
3.942 3 1.314 2.048 .107

Within 

Groups
254.057 396 .642

Total 257.999 399

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

Between 

Groups
.326 3 .109 .212 .888

Within 

Groups
203.373 396 .514

Total 203.700 399

ความสบาย Between 

Groups
3.842 3 1.281 2.461 .062

Within 

Groups
206.104 396 .520

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between 

Groups
.220 3 .073 .322 .810

Within 

Groups
90.431 396 .228

Total 90.652 399
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Post Hoc Tests

Multiple Comparisons
LSD 

Dependent 

Variable (I) ประโยชน์

(J) 

ประโยชน์

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.10 .097 .309 -.29 .09

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.08 .078 .291 -.07 .24

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.11 .402 .782 -.68 .90

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.10 .097 .309 -.09 .29

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.18 .093 .051 .00 .36

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.21 .405 .605 -.59 1.01

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.08 .078 .291 -.24 .07

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.18 .093 .051 -.36 .00

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.03 .401 .943 -.76 .82

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.11 .402 .782 -.90 .68

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.21 .405 .605 -1.01 .59

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.03 .401 .943 -.82 .76

ราคา เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.00 .102 .995 -.20 .20

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.03 .082 .673 -.20 .13

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.46 .422 .278 -.37 1.29

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.00 .102 .995 -.20 .20

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.04 .097 .718 -.23 .16

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.46 .425 .282 -.38 1.29

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.03 .082 .673 -.13 .20

เครอืขา่ย

ดแีทค
.04 .097 .718 -.16 .23

อืน่ๆโปรด .49 .421 .242 -.33 1.32

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



187

ระบ.ุ..

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.46 .422 .278 -1.29 .37

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.46 .425 .282 -1.29 .38

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.49 .421 .242 -1.32 .33

ความสะดวก เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.04 .100 .685 -.16 .24

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.02 .080 .818 -.18 .14

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.47 .413 .253 -1.29 .34

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.04 .100 .685 -.24 .16

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.06 .095 .537 -.25 .13

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.51 .417 .218 -1.33 .31

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.02 .080 .818 -.14 .18

เครอืขา่ย

ดแีทค
.06 .095 .537 -.13 .25

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.45 .412 .271 -1.27 .36

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.47 .413 .253 -.34 1.29

เครอืขา่ย

ดแีทค
.51 .417 .218 -.31 1.33

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.45 .412 .271 -.36 1.27

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค .08 .097 .421 -.11 .27

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.02 .078 .753 -.18 .13

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.01 .402 .981 -.80 .78

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.08 .097 .421 -.27 .11

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.10 .093 .269 -.28 .08

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.09 .405 .829 -.88 .71

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.02 .078 .753 -.13 .18

เครอืขา่ย

ดแีทค
.10 .093 .269 -.08 .28

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.01 .401 .970 -.77 .80

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.01 .402 .981 -.78 .80
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เครอืขา่ย

ดแีทค
.09 .405 .829 -.71 .88

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.01 .401 .970 -.80 .77

การเอาใจใส่

ดแูล

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.19 .113 .090 -.41 .03

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.08 .091 .409 -.10 .25

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.09 .467 .853 -1.01 .83

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.19 .113 .090 -.03 .41

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.27(*) .108 .014 .05 .48

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.10 .471 .825 -.82 1.03

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.08 .091 .409 -.25 .10

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.27(*) .108 .014 -.48 -.05

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.16 .466 .728 -1.08 .75

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.09 .467 .853 -.83 1.01

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.10 .471 .825 -1.03 .82

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.16 .466 .728 -.75 1.08

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.06 .101 .542 -.14 .26

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.01 .081 .894 -.17 .15

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.10 .418 .813 -.72 .92

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.06 .101 .542 -.26 .14

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.07 .096 .453 -.26 .12

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.04 .421 .929 -.79 .87

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.01 .081 .894 -.15 .17

เครอืขา่ย

ดแีทค
.07 .096 .453 -.12 .26

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.11 .417 .792 -.71 .93

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.10 .418 .813 -.92 .72

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.04 .421 .929 -.87 .79

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



189

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.11 .417 .792 -.93 .71

ความสบาย เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.13 .101 .213 -.33 .07

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.12 .082 .143 -.04 .28

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.35 .421 .403 -.48 1.18

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.13 .101 .213 -.07 .33

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.25(*) .097 .011 .06 .44

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.48 .424 .259 -.35 1.31

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.12 .082 .143 -.28 .04

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.25(*) .097 .011 -.44 -.06

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.23 .420 .580 -.59 1.06

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.35 .421 .403 -1.18 .48

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.48 .424 .259 -1.31 .35

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.23 .420 .580 -1.06 .59

ดา้นภาพรวม เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.03 .067 .616 -.17 .10

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.03 .054 .618 -.08 .13

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.06 .279 .817 -.48 .61

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.03 .067 .616 -.10 .17

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.06 .064 .345 -.07 .19

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.10 .281 .727 -.45 .65

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.03 .054 .618 -.13 .08

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.06 .064 .345 -.19 .07

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.04 .278 .893 -.51 .58

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.06 .279 .817 -.61 .48

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.10 .281 .727 -.65 .45

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.04 .278 .893 -.58 .51

*  The mean difference is significant at the .05 level.

Onewayโอกาส
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Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation

Std. 

Error

95% Confidence Interval for 

Mean Minimum Maximum

Lower Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

เครอืขา่ย

เอไอเอส
156 3.85 .651 .052 3.75 3.95 2 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
79 3.95 .614 .069 3.81 4.08 3 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.86 .758 .059 3.74 3.97 2 5

Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5

ราคา เครอืขา่ย

เอไอเอส
156 3.54 .643 .051 3.44 3.64 2 5

เครอืข่าย

ดแีทค
79 3.38 .703 .079 3.22 3.53 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.45 .795 .062 3.33 3.57 1 5

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความ

สะดวก

เครอืขา่ย

เอไอเอส
156 3.76 .687 .055 3.66 3.87 1 5

เครอืข่าย

ดแีทค
79 3.71 .685 .077 3.56 3.87 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.76 .740 .058 3.65 3.87 2 5

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือ

สารใน

ภาพรวม

เครอืขา่ย

เอไอเอส
156 3.69 .626 .050 3.60 3.79 2 5

เครอืข่าย

ดแีทค
79 3.54 .752 .085 3.37 3.71 1 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.67 .707 .055 3.56 3.78 1 5

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอา

ใจใส่ดแูล

เครอืขา่ย

เอไอเอส
156 4.02 .737 .059 3.90 4.13 1 5

เครอืข่าย

ดแีทค
79 4.05 .714 .080 3.89 4.21 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.76 .881 .069 3.63 3.90 1 5

Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสนอ

งความ

ต้องการ

เครอืขา่ย

เอไอเอส
156 3.87 .663 .053 3.76 3.97 2 5
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เครอืขา่ย

ดแีทค
79 3.71 .672 .076 3.56 3.86 2 5

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
165 3.67 .769 .060 3.56 3.79 1 5

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความ

สบาย

เครอืขา่ย

เอไอเอส
156 4.04 .636 .051 3.94 4.14 2 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
79 4.09 .734 .083 3.93 4.26 2 5

เครอืข่าย

ทรูมูฟ
165 3.89 .790 .062 3.77 4.01 2 5

Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้น

ภาพรวม

เครอืขา่ย

เอไอเอส
156 3.82 .422 .034 3.76 3.89 3 5

เครอืขา่ย

ดแีทค
79 3.78 .435 .049 3.68 3.87 3 5

เครอืข่าย

ทรูมูฟ
165 3.72 .538 .042 3.64 3.81 2 5

Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5

ANOVA

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

คุณค่าทีไ่ด้รบั Between 

Groups
.549 2 .275 .576 .563

Within 

Groups
189.333 397 .477

Total 189.882 399

ราคา Between 

Groups
1.486 2 .743 1.429 .241

Within 

Groups
206.396 397 .520

Total 207.882 399

ความสะดวก Between 

Groups
.155 2 .078 .155 .857

Within 

Groups
199.453 397 .502

Total 199.609 399

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

Between 

Groups 1.306 2 .653 1.388 .251

Within 

Groups
186.725 397 .470

Total 188.031 399
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การเอาใจใส่

ดแูล

Between 

Groups
6.766 2 3.383 5.346 .005

Within 

Groups
251.233 397 .633

Total 257.999 399

การตอบสนอง

ความต้องการ

Between 

Groups
3.174 2 1.587 3.142 .044

Within 

Groups
200.526 397 .505

Total 203.700 399

ความสบาย Between 

Groups
2.821 2 1.410 2.703 .068

Within 

Groups
207.125 397 .522

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between 

Groups
.813 2 .406 1.796 .167

Within 

Groups
89.839 397 .226

Total 90.652 399

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

LSD 

Dependent 

Variable (I) โอกาส (J) โอกาส

Mean 

Differenc

e (I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.10 .095 .310 -.28 .09

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.01 .077 .915 -.16 .14

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
.10 .095 .310 -.09 .28

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.09 .094 .349 -.10 .27

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
.01 .077 .915 -.14 .16

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.09 .094 .349 -.27 .10

ราคา เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.16 .100 .103 -.03 .36

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.09 .081 .286 -.07 .24

เครอืขา่ย เครอืขา่ยเอไอ -.16 .100 .103 -.36 .03
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ดแีทค เอส

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.08 .099 .436 -.27 .12

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.09 .081 .286 -.24 .07

เครอืขา่ย

ดแีทค
.08 .099 .436 -.12 .27

ความสะดวก เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.05 .098 .596 -.14 .24

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.01 .079 .946 -.15 .16

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.05 .098 .596 -.24 .14

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.05 .097 .632 -.24 .14

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.01 .079 .946 -.16 .15

เครอืขา่ย

ดแีทค
.05 .097 .632 -.14 .24

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค .15 .095 .104 -.03 .34

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.03 .077 .717 -.12 .18

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.15 .095 .104 -.34 .03

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.13 .094 .178 -.31 .06

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.03 .077 .717 -.18 .12

เครอืขา่ย

ดแีทค
.13 .094 .178 -.06 .31

การเอาใจใส่

ดแูล

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.03 .110 .790 -.25 .19

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.25(*) .089 .005 .08 .43

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
.03 .110 .790 -.19 .25

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.28(*) .109 .010 .07 .50

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.25(*) .089 .005 -.43 -.08

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.28(*) .109 .010 -.50 -.07

การ

ตอบสนอง

ความ

ต้องการ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.15 .098 .116 -.04 .35

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.19(*) .079 .016 .04 .35

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.15 .098 .116 -.35 .04
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เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.04 .097 .694 -.15 .23

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.19(*) .079 .016 -.35 -.04

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.04 .097 .694 -.23 .15

ความสบาย เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.05 .100 .586 -.25 .14

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.15 .081 .068 -.01 .31

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
.05 .100 .586 -.14 .25

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.20(*) .099 .042 .01 .40

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.15 .081 .068 -.31 .01

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.20(*) .099 .042 -.40 -.01

ดา้นภาพรวม เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.05 .066 .456 -.08 .18

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.10 .053 .059 .00 .21

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.05 .066 .456 -.18 .08

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.05 .065 .428 -.08 .18

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอไอ

เอส
-.10 .053 .059 -.21 .00

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.05 .065 .428 -.18 .08

*  The mean difference is significant at the .05 level.

Oneway ยอมรับ

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence Interval 

for Mean Minimum Maximum

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าที่

ได้รบั

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

143 3.88 .688 .058 3.77 4.00 2 5

เครอืขา่

ยดแีทค
55 3.96 .651 .088 3.78 4.13 3 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
197 3.84 .703 .050 3.74 3.94 2 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

5 3.80 .767 .343 2.85 4.75 3 5
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Total 400 3.87 .690 .034 3.80 3.94 2 5

ราคา เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

143 3.43 .705 .059 3.31 3.55 1 5

เครอืขา่

ยดแีทค
55 3.32 .748 .101 3.12 3.52 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
197 3.55 .727 .052 3.44 3.65 1 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

5 3.27 .435 .194 2.73 3.81 3 4

Total 400 3.47 .722 .036 3.40 3.54 1 5

ความ

สะดวก

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

143 3.78 .706 .059 3.66 3.90 1 5

เครอืขา่

ยดแีทค
55 3.56 .712 .096 3.37 3.75 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
197 3.79 .697 .050 3.69 3.89 2 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

5 3.67 .972 .435 2.46 4.87 3 5

Total 400 3.75 .707 .035 3.68 3.82 1 5

การ

ตดิตอ่ส่ือสา

รใน

ภาพรวม

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส
143 3.72 .624 .052 3.62 3.82 1 5

เครอืขา่

ยดแีทค
55 3.42 .768 .104 3.21 3.63 1 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
197 3.67 .702 .050 3.57 3.77 1 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

5 3.67 .408 .183 3.16 4.17 3 4

Total 400 3.65 .686 .034 3.59 3.72 1 5

การเอาใจ

ใส่ดแูล

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

143 4.03 .763 .064 3.90 4.15 1 5

เครอืขา่

ยดแีทค
55 4.02 .796 .107 3.81 4.24 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
197 3.80 .827 .059 3.69 3.92 1 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

5 4.27 .596 .267 3.53 5.01 4 5

Total 400 3.92 .804 .040 3.84 4.00 1 5

การ

ตอบสนอง

ความ

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

143 3.80 .609 .051 3.70 3.90 2 5
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ต้องการ

เครอืขา่

ยดแีทค
55 3.64 .752 .101 3.43 3.84 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
197 3.76 .777 .055 3.65 3.87 1 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

5 3.73 .548 .245 3.05 4.41 3 4

Total 400 3.76 .715 .036 3.69 3.83 1 5

ความสบาย เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

143 4.09 .644 .054 3.99 4.20 2 5

เครอืขา่

ยดแีทค
55 4.15 .808 .109 3.93 4.36 2 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
197 3.87 .740 .053 3.77 3.98 2 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

5 3.87 .803 .359 2.87 4.86 3 5

Total 400 3.99 .725 .036 3.92 4.06 2 5

ดา้น

ภาพรวม

เครอืขา่

ยเอไอ

เอส

143 3.82 .436 .036 3.75 3.89 3 5

เครอืขา่

ยดแีทค
55 3.72 .466 .063 3.60 3.85 3 5

เครอืขา่

ยทรูมูฟ
197 3.75 .508 .036 3.68 3.83 2 5

อืน่ๆ

โปรด

ระบ.ุ..

5 3.75 .467 .209 3.17 4.33 3 4

Total 400 3.77 .477 .024 3.73 3.82 2 5

ANOVA

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

คุณค่าทีไ่ด้รบั Between 

Groups
.658 3 .219 .459 .711

Within 

Groups
189.224 396 .478

Total 189.882 399

ราคา Between 

Groups
2.793 3 .931 1.797 .147

Within 

Groups
205.089 396 .518
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Total 207.882 399

ความสะดวก Between 

Groups
2.497 3 .832 1.672 .172

Within 

Groups
197.112 396 .498

Total 199.609 399

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

Between 

Groups 3.727 3 1.242 2.670 .047

Within 

Groups
184.304 396 .465

Total 188.031 399

การเอาใจใส่

ดแูล

Between 

Groups
5.535 3 1.845 2.894 .035

Within 

Groups
252.464 396 .638

Total 257.999 399

การตอบสนอง

ความต้องการ

Between 

Groups
1.092 3 .364 .712 .545

Within 

Groups
202.607 396 .512

Total 203.700 399

ความสบาย Between 

Groups
5.699 3 1.900 3.683 .012

Within 

Groups
204.247 396 .516

Total 209.946 399

ดา้นภาพรวม Between 

Groups
.523 3 .174 .766 .514

Within 

Groups
90.129 396 .228

Total 90.652 399

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

LSD 

Dependent 

Variable (I) ยอมรบั (J) ยอมรบั

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval

Lower 

Bound

Upper 

Bound

คุณค่าทีไ่ด้รบั เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.07 .110 .500 -.29 .14
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เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.04 .076 .561 -.11 .19

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.08 .314 .791 -.53 .70

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.07 .110 .500 -.14 .29

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.12 .105 .262 -.09 .33

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.16 .323 .626 -.48 .79

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.04 .076 .561 -.19 .11

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.12 .105 .262 -.33 .09

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.04 .313 .900 -.58 .65

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.08 .314 .791 -.70 .53

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.16 .323 .626 -.79 .48

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.04 .313 .900 -.65 .58

ราคา เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.11 .114 .336 -.11 .33

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.12 .079 .146 -.27 .04

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.16 .327 .616 -.48 .81

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.11 .114 .336 -.33 .11

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.23(*) .110 .041 -.44 -.01

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.05 .336 .871 -.61 .72

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.12 .079 .146 -.04 .27

เครอืขา่ย

ดแีทค
.23(*) .110 .041 .01 .44

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.28 .326 .391 -.36 .92

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.16 .327 .616 -.81 .48

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.05 .336 .871 -.72 .61

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.28 .326 .391 -.92 .36

ความสะดวก เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.22(*) .112 .047 .00 .44

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.01 .078 .922 -.16 .14

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.11 .321 .722 -.52 .75
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เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.22(*) .112 .047 -.44 .00

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.23(*) .108 .032 -.44 -.02

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.11 .330 .741 -.76 .54

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.01 .078 .922 -.14 .16

เครอืขา่ย

ดแีทค
.23(*) .108 .032 .02 .44

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.12 .319 .703 -.51 .75

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.11 .321 .722 -.75 .52

เครอืขา่ย

ดแีทค
.11 .330 .741 -.54 .76

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.12 .319 .703 -.75 .51

การ

ตดิตอ่ส่ือสาร

ในภาพรวม

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค .30(*) .108 .006 .09 .51

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.05 .075 .489 -.10 .20

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.05 .310 .863 -.56 .66

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.30(*) .108 .006 -.51 -.09

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.25(*) .104 .017 -.45 -.05

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.25 .319 .436 -.87 .38

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.05 .075 .489 -.20 .10

เครอืขา่ย

ดแีทค
.25(*) .104 .017 .05 .45

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.00 .309 .996 -.61 .61

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.05 .310 .863 -.66 .56

เครอืขา่ย

ดแีทค
.25 .319 .436 -.38 .87

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.00 .309 .996 -.61 .61

การเอาใจใส่

ดแูล

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.00 .127 .991 -.25 .25

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.22(*) .088 .011 .05 .40

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.24 .363 .507 -.96 .47

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.00 .127 .991 -.25 .25

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.22 .122 .069 -.02 .46
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อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.24 .373 .516 -.98 .49

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.22(*) .088 .011 -.40 -.05

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.22 .122 .069 -.46 .02

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.46 .362 .200 -1.18 .25

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.24 .363 .507 -.47 .96

เครอืขา่ย

ดแีทค
.24 .373 .516 -.49 .98

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.46 .362 .200 -.25 1.18

การตอบสนอง

ความต้องการ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.17 .113 .146 -.06 .39

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.04 .079 .592 -.11 .20

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.07 .325 .833 -.57 .71

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.17 .113 .146 -.39 .06

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.12 .109 .259 -.34 .09

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.10 .334 .772 -.75 .56

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.04 .079 .592 -.20 .11

เครอืขา่ย

ดแีทค
.12 .109 .259 -.09 .34

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.03 .324 .935 -.61 .66

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.07 .325 .833 -.71 .57

เครอืขา่ย

ดแีทค
.10 .334 .772 -.56 .75

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.03 .324 .935 -.66 .61

ความสบาย เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.05 .114 .647 -.28 .17

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.22(*) .079 .005 .07 .38

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.23 .327 .488 -.42 .87

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
.05 .114 .647 -.17 .28

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.27(*) .110 .013 .06 .49

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.28 .335 .406 -.38 .94

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.22(*) .079 .005 -.38 -.07

เครอืขา่ย -.27(*) .110 .013 -.49 -.06
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ดแีทค

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.00 .325 .988 -.63 .64

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.23 .327 .488 -.87 .42

เครอืขา่ย

ดแีทค
-.28 .335 .406 -.94 .38

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.00 .325 .988 -.64 .63

ดา้นภาพรวม เครอืขา่ยเอ

ไอเอส

เครอืขา่ย

ดแีทค
.10 .076 .203 -.05 .25

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.07 .052 .210 -.04 .17

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.07 .217 .757 -.36 .49

เครอืขา่ย

ดแีทค

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.10 .076 .203 -.25 .05

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
-.03 .073 .673 -.17 .11

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
-.03 .223 .895 -.47 .41

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.07 .052 .210 -.17 .04

เครอืขา่ย

ดแีทค
.03 .073 .673 -.11 .17

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..
.00 .216 .995 -.42 .43

อืน่ๆโปรด

ระบ.ุ..

เครอืขา่ยเอ

ไอเอส
-.07 .217 .757 -.49 .36

เครอืขา่ย

ดแีทค
.03 .223 .895 -.41 .47

เครอืขา่ย

ทรูมูฟ
.00 .216 .995 -.43 .42

*  The mean difference is significant at the .05 level.
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ประวตัผู้ิเขียน

ชื�อ-สกุล นางสาววาสนา   ใจโต

ที�อยู่ 18 หมู่ 6  ต.ทุ่งคอก  อ.สองพี�นอ้ง  จ.สุพรรณบุรี  72190

การศึกษา สาํเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต   

วิศวกรรมเคมีสิ�งทอ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  พ.ศ.2553

เบอร์โทรศพัท์ 086-5255622

อีเมล์ Doraemon_1310_@hotmail.com
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