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บทคัดยอ 
 

                 การศึกษาวจิัยนี้เปนการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยดั Y-tel 1234 หรือเรียกวา  ไอพี เทเลโฟนี (IP-Telephony) เปนเทคโนโลยใีหมท่ีใหบริการ
ดานขอมูลและเสียงไดพรอมๆ กันโดยใชเทคโนโลยีท่ีเรียกวา VOIP (Voice Over IP) ซ่ึงปจจุบันมี
เพียง บมจ ทศท เทานั้นท่ีใหบริการทําใหสามารถจะลดอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลลงไดมาก 

                 การศึกษาวจิัยนี้มีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัดประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสังคม และปจจัยทางดานคูแขงขัน โดยใช
วิธีศึกษาวิจยัเชิงสํารวจโดยการสรางแบบสอบถามและแจกจายใหแกประชากรชนทั่วไปที่ใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวม 8 สํานักงานบริการ 
จํานวน 400 ราย และทําการวิเคราะหในรูปแบบวิจยัเชิงพรรณนาและเชิงอนุมาน 

                 การศึกษาวจิัยพบวาปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการใชบริการจะเกี่ยวของกับคาใชจาย ไดแก 
รายได สภาพเศรษฐกิจภายในครอบครัว นอกจากนี้บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด ยังเปนท่ี
ยอมรับในสังคมทําใหประชาชนหันมาสนใจเลือกใชบริการกันมากข้ึน โดยกลุมท่ีมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการจะประกอบดวย การแนะนําจากเพ่ือนหรือบุคคลท่ีเคยใชมากอน และบุคคลท่ีเปน
สมาชิกในครอบครัวเองโดยมีคานิยมทางดานความคิดเกี่ยวกับการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี และ
ยังพบวาผูประกอบการสวนใหญจะใชกลยทุธทางดานราคามาดึงดูดลูกคา  
                 การทดสอบสมมติฐานพบวาปจจยัสวนบุคคลท่ีมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยดั คือ อายุ อาชีพ รายไดและลักษณะท่ีพักอาศัย  การทดสอบปจจัยทางดาน
สังคมพบวากลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะทางดานสังคมไมมีผลตอปริมาณการใช  และ
ปริมาณการใชไมข้ึนอยูกับผลิตภัณฑ การเสนอราคาและการสงเสริมการตลาดของคูแขงขัน 

                 บมจ. ทศท ไดใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยดัทําใหกลุมตัวอยางสวนใหญจะมี
คาใชจายในการใชบริการลดลง แตจํานวนผูใชบริการเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกบัโทรศัพทมือถือ
แลวยังเปนรองอยูมากท้ังนี้เปนผลมาจากการโฆษณาประชาสัมพันธ การใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยดั  Y-tel 1234 ยังไมแพรหลายนักเม่ือเทียบการโฆษณาโทรศัพทมือถือ 
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ABSTRACT 
 

                 This research study about factors-affecting The use of Y-tel 1234. This is the new 
technology in the name IP_Telephony. This technology can service data and voice in the same time 
and use Voice Over IP technology to support it. In Thailand no service provider use this 
technology, except TOT corporation. Voice Over IP can help TOT corporation to reduce the rate 
charge for telephone call. This research want to know about factor-affecting the use of Y-tel 1234, 
such as personal factor, social factor and competitive factor. The methods of studying is survey 
research by questionnaires and sent it to the customer  who use Y-tel 1234 in the Bangkok and the 
province near Bangkok and the sample for this study are 400.  
                 The finding of  the research :  the important factor-affecting The Use of Y-tel 1234 is 
related to the potential of payment, such as income and family’s economic, and conceded in the 
social. The group of people who influence to use Y-tel 1234 consist of friends, and someone in the 
family, and this research found that most of the service providers use price strategies to induce the 
market share.  
                 The hypothesis testing the correlation between the variables found that : 
                 1. The factors affecting The use of Y-tel 1234 consist of age, occupation, income and 
some kind of the house.  
                 2.  All of the social factors, reference group, family and status in the social are not 
effected to the usage.   
                 3.  All of the competitive factors, product, price and promotion of the competitors are not 
effected to the use of Y-tel 1234. 
                 4.  Y-tel 1234 can save the money for the customer, reduce the payment but increase the 
quantity for usage. When compare the Y-tel 1234 with mobile phone, the people use the mobile 
telephone more than Y-tel 1234  because it is well known and worldwide by advertising or more 
promotion.  

DPU



บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 
 

                 โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  เปนบริการรูปแบบใหมท่ีพัฒนาข้ึนมาจาก
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในยุคปจจุบัน    สํานักงานโครงขาย และบริการไอพี เปน
หนวยงานภายในองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย1 ซ่ึงตอมาไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด
โดยเปล่ียนช่ือเปนบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2545 ทําหนาท่ี
ใหบริการเช่ือมตอโครงขายไอพี (IP Network) และไดนาํเทคโนโลยีท่ีเรียกวา IP Telephony เขามา
ประยุกตเพื่อใชงานกับการใหบริการโทรศัพททางไกลแกผูเชาท่ีใชบริการกับเลขหมายของบริษัท 
ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)* ประมาณ 4,500,000 เลขหมายท่ัวประเทศ 

                 ปจจัยสําคัญท่ีทําใหโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไดรับการพัฒนาก็
เนื่องมาจากการแขงขันของธุรกิจในดานกจิการโทรคมนาคม  ในอดีตท่ีผานมาองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยเปนเพียงหนวยงานเดยีวท่ีใหบริการโทรศัพทแกประชาชนท่ัวไป เปนผลให
รูปแบบของการใหบริการไมมีความหลากหลาย แตในปจจุบันรัฐบาลไดมีนโยบายการคาเสรีและ
เปดโอกาสใหบริษัทเอกชนเขามารับสัมปทานเพ่ือดําเนนิกิจการดานโทรคมนาคมได อีกท้ังยังจะ
เปดใหมีการแขงขันกันอยางเสรี ในป พ.ศ. 2549  ตามขอตกลงกับองคกรการคาโลกหรือ WTO 
(World Trade Organization)  ซ่ึงปจจัยดังกลาว ทําใหบรษิัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ตอง
ปรับรูปแบบการใหบริการ เพื่อสนองความตองการลูกคาและเปนกลยทุธในดานการแขงขันกับ
บริษัทเอกชน  โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไดนําเทคโนโลยีการเปล่ียน
สัญญาณเสียง (Voice)  ใหเปนสัญญาณขอมูล (Data) จากน้ันทําการบีบอัด (Compress)  สัญญาณ
ขอมูลใหมีขนาดเล็กลงกอนสงไปตามส่ือสัญญาณตางๆ ในดานกลับกนัก็จะมีการนําขอมูลท่ีถูกบีบ
อัดมาทําการคลายออก (Decompress) จากนั้นก็จะทําการเปล่ียนสัญญาณขอมูลใหเปนสัญญาณเสียง
ตอไป   จากเทคโนโลยีนี้ ทําใหบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไมตองทําการขยายส่ือ
ตัวนําสัญญาณระหวางชุมสาย (Exchange)  แตสามารถเพ่ิมปริมาณการใหบริการแกผูเชาไดมากข้ึน
จึงเปนการประหยัดการลงทุนไดอยางมาก 
                 1  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด. โดยใชชื่อวาบริษัท ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน)   ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2545 
                 *  หมายเหตุ : ในการวิจัยคร้ังนี้จะใชชื่อบริษัท ทศท.คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) แทนองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
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                 จากการนําเทคโนโลยีไอพีมาใชทําใหบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มีตนทุน
ในการใหบริการโทรศัพททางไกลท่ีต่ําลงเปนผลใหสามารถลดคาบริการทางไกลใหแกผูใชบริการ
ลงไดอยางมาก ดังตารางเปรียบเทียบอัตราคาบริการทางไกลราคาปกติกับอัตราคาบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234  ตามตารางเปรียบเทียบอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลใน
ภาคผนวก   ในขณะเดียวกนัการใชโทรศัพทท่ีเปนเลขหมายของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) ยังไดรับบริการเสริมตางๆ เชน บริการเสริมโทร 1222 โดยท่ีผูเชาหรือลูกคาจะเสีย
คาใชจายคร้ังละ 3 บาทท่ัวประเทศ เพื่อใชงานอินเตอรเนต็ฟรีหรือท่ีรูจกักันในช่ือ TOT online ซ่ึง
โดยปกติแลวการใชงานอินเตอรเน็ตจะเสียคาใชจายคาโทรศัพททางไกลในอัตราคาบริการปกติ  
ดังตารางท่ี 32  ในภาคผนวก  จะเห็นไดวาอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาปกติคิดคาบริการ
เปนบาทตอนาทีซ่ึงเปนคาใชจายท่ีสูงมาก 

                 ในขณะเดียวกันปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234 เปนอยางมากก็คือบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดมีการ
โฆษณา ประชาสัมพันธและจัดใหมีการสงเสริมการตลาดเปนชวงๆ  โดยสวนใหญเปนการลด
คาบริการโทรศัพททางไกลลงไปอีก  ดังตัวอยางอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยดั  
Y-tel 1234 ในราคาปกติและอัตราคาบริการทางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 ในชวงท่ีมีการจัด  
กิจกรรมสงเสริมการตลาด ในตารางท่ี 33 ถึงตารางท่ี 35 ในภาคผนวก   ซ่ึงจากการเปรียบเทียบพบวา
ราคาจะถูกกวาอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลของบริษัทเอกชน เพราะบริษัทเอกชนท่ีไดรับ
สัมปทานยังไมมีการใชเทคโนโลยีทางดานไอพีมาใชกบัการบริการโทรศัพททางไกลทําใหมีตนทุน
ในการเช่ือมตอโครงขายสูง  เปนผลใหไมคุมกับสวนแบงรายไดท่ีตองจายจากการรับสัมปทาน  
ในขณะเดยีวกนัอัตราคาบริการจากการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ยังมีราคาตํ่า
กวาอัตราคาบริการโทรศัพทมือถือ (Mobile Phone) ในชวงโปรโมช่ันอีกดวย  
                 นอกจากนี้ความเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมในปจจุบันก็มีผลตอปริมาณการใชโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 เชนกัน  ดังจะเห็นไดวาในปจจุบันมีประชากรจํานวนมากได
อพยพจากภูมิภาคตางๆ เขามาทํางานในกรุงเทพมหานคร ในทํานองเดยีวกันก็มีการยายถ่ินฐานหรือ
ยายแหลงการทําธุรกิจไปยังภูมิภาคตางๆ ทําใหบุคคลเหลานี้ตองหางไกลจากครอบครัว รวมท้ัง
ความเจริญทางดานเทคโนโลยีไดมีการกระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศทําใหทุกหมูบานใน
ชนบทมีโทรศัพทพื้นฐานใชกันอยางแพรหลาย  การกระจายความเจริญทางดานเทคโนโลยีไปสู
ชนบทเปนปจจัยเสริมท่ีทําใหเกิดความสะดวกสบายในดานการติดตอส่ือสารกันโดยการใช
โทรศัพทเพราะมีคาใชจายท่ีต่ํากวาการเดินทางไปติดตอกนัโดยตรง นอกจากนี้ลักษณะสวนบุคคล
ยังมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัดเปนอยางมาก เชน จํานวนสมาชิกใน 
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ครอบครัว ซ่ึงบางคร้ังมีความผูกพัน สนิทสนมกันมากและจากภาระกจิท่ีจําเปนตองอยูหางไกลกัน
เปนเหตุใหตองโทรศัพทติดตอส่ือสารกัน  รายไดของแตละบุคคลหรือแตละครอบครัวก็เปนปจจยัท่ี
มีผลอยางมากท่ีสงผลตอปริมาณการใชโทรศัพทเนื่องจากมีกําลังเงินพอใชเปนคาใชจายสําหรับการ
ซ้ือความสะดวกสบายได นอกจากนี้ประเภทของธุรกิจและลักษณะของอาชีพ  การศึกษา  ตลอดจน
อายุและเพศท่ีมีความแตกตางกันก็เปนปจจยัสําคัญท่ีสงผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยดั Y-tel 1234 ท้ังส้ิน  
                 แตกอนการใชบริการโทรศัพทจะมีอัตราคาบริการท่ีคงท่ี เชน การบริการภายในพื้นท่ี
เดียวกันมีอัตราคาบริการคร้ังละ 3 บาทและในการโทรศัพทตางพ้ืนท่ีจะคิดเปนอัตราคาบริการ
โทรศัพททางไกลซ่ึงมีอัตราท่ีแตกตางกนัไปแลวแตพื้นที่ตามระยะทางระหวางจุดเร่ิมตนและจดุ
ปลายทางทําใหพฤติกรรมการใชโทรศัพทจะตองกระทําอยางระมัดระวังเนื่องจากคาใชจายจาก
อัตราคาบริการ โดยสวนใหญแลวผูใชบริการจะมีการจํากัดคาใชจายในแตละเดือนไว แตความ
ตองการในปริมาณการใชโทรศัพทยังมีอีกมาก ตอมาเม่ือบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ไดนําเทคโนโลยีทางดานไอพีเขามาใชทําใหอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลลดลง เปนผลให
ผูใชบริการโทรศัพทมีความรูสึกวาคาใชจายลดลงมากทําใหมีการเพิ่มปริมาณการใชโทรศัพทข้ึนอีก
ท้ังความรูสึกเร่ืองการจํากัดจํานวนเงินก็ลดลงดวย โดยสถิติของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) รายไดจากการโทรศัพทของแตละเลขหมายโดยเฉล่ียจะอยูท่ีประมาณ 650-700 บาทตอ
เลขหมายตอเดือน แตในชวงท่ีเศรษฐกิจตกตํ่าในชวงป 2539 เปนตนมา  รายไดโดยเฉล่ียของการใช
โทรศัพทเลขหมายของบริษัท ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ลดลงมาอยูท่ีประมาณ 475 - 525 
บาทตอเลขหมายตอเดือนเปนเหตุใหรายไดรวมของบริษัท ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 
ลดลงอยางมาก แตหลังจากท่ีไดมีการนําโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 เขามาเปน
ทางเลือกใหมใหกับผูใชบริการเปนผลใหรายไดตอเลขหมายตอเดือนของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) มีแนวโนมเพิ่มข้ึน 

                  ดังน้ันการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาวิจยัถึงปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานสังคม 
ปจจัยทางดานคูแขงขัน ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษาวจิัยจะนาํมาทําการวิเคราะหและกําหนดกลยุทธใน
การดําเนินการทางดานการตลาด พัฒนาการใหบริการเพือ่ใหผูใชบริการไดรับประโยชนและความ
พึงพอใจสูงสุดจากการใชบริการ  
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ประเด็นปญหาการวิจัย 
 

                 1.  ปจจัยสวนบุคคลปจจัยใด ? ท่ีมีผลตอปริมาณ การใชโทรศัพททางไกล ราคาประหยัด 
Y-tel 1234.  
                 2.  ปจจัยดานสังคมปจจัยใด ? ท่ีมีผลตอปริมาณ การใชโทรศัพททางไกล ราคาประหยัด 
Y-tel 1234. 
                 3.  ปจจัยดานคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยดั Y-tel 
1234 ในระดับใด ? 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 
 

                 1.  เพื่อศึกษา ปจจยัสวนบุคคล ท่ีมีผลตอปริมาณ การใชบริการโทรศัพททางไกล ราคา
ประหยดั Y-tel 1234  
                 2.  เพื่อศึกษา ปจจยัดานสังคม ท่ีมีผลตอปริมาณ การใชโทรศัพททางไกล ราคาประหยัด  
Y-tel 1234 
                 3.  เพื่อศึกษาปจจยั ทางดานคูแขงขัน ท่ีมีผลตอปริมาณ การใชโทรศัพททางไกล ราคา
ประหยดั Y-tel 1234 
                
สมมติฐานของการวิจัย 
 

                 1.  ปจจัยสวนบุคคล มีผลตอปริมาณ การใชบริการโทรศัพททางไกล ราคาประหยดั Y-tel 
1234 
                 2.  ปจจัยทางสังคม มีผลตอปริมาณ การใชโทรศัพททางไกล ราคาประหยัด Y-tel 1234 
                 3.  ปจจัยทางดานคูแขงขัน มีผลตอปริมาณ การใชโทรศัพททางไกล ราคาประหยดั Y-tel 
1234 
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ขอบเขตของการทําวิจัย 
 

                 การวิจัยจะทําการศึกษาถึงปจจยัท่ีสงผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด 
Y-tel 1234 โดยการศึกษาวจิยัจะมีขอบเขตดังนี ้
                 ขอบเขตทางดานประชากร  การศึกษาวจิัยจะทําการศึกษาขอมูลจากผูเชาเลขหมายของ
บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ท่ีใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
ในเขตกรุงเทพและปริมลฑลโดยจะเลือกสุมตัวอยางจากรายนามผูเชาเลขหมายในทะเบียนผูเชาจาก
ฐานขอมูลของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยแบงเปน 4 เขตตามพ้ืนท่ีความ
รับผิดชอบซ่ึงประกอบดวยดวย ฝายโทรศัพทนครหลวงที่ 1 ฝายโทรศัพทนครหลวงที่ 2 ฝาย
โทรศัพทนครหลวงท่ี 3 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 4 โดยจะเฉล่ียสุมขอมูล 100 ชุดตอเขตความ
รับผิดชอบโดยแตละเขตความรับผิดชอบจะมีเลขหมายที่รับผิดชอบดังตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1  จํานวนเลขหมายแบงตามความรับผิดชอบในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล 

 

 พื้นท่ีความรับผิดชอบ จํานวนเลขหมาย  

 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 1 469,207  

 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 2 368,171  

 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 3 334,045  

 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 4 361,851  

 รวม 1,533,274  
 

ที่มา : กองสถิติและรายงาน องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย, เดือนมิถุนายน 2545 

 

                 ขอบเขตดานเนื้อหา  ในการสุมตัวอยางจะมุงเนนปจจยัดานตางๆ ดังนี้ 
                 -  ปจจัยสวนบุคคล 

                 -  ปจจัยดานสังคม 

                 -  ปจจัยทางดานคูแขงขัน 
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                 ขอบเขตทางดานตัวแปร ในการศึกษาจะทําการศึกษาถึงตัวแปรท่ีมีผลตอปริมาณการใช
บริการโทรศัพท Y-tel 1234 โดยมีตัวแปรอิสระและตัวแปรตามดังนี ้
                 1.  ตัวแปรอิสระ (Dependent Variable) ซ่ึงประกอบดวย 

                      1.1  ปจจัยสวนบุคคล 

                             1.1.1  เพศ 

                             1.1.2  อายุ 
                             1.1.3  การศึกษา 
                             1.1.4  อาชีพ 

                             1.1.5  รายได 
                             1.1.6  สถานภาพ 

                             1.1.7  ประเภทท่ีพกัอาศัย 

                             1.1.8  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

                      1.2  ปจจัยดานสังคม 

                             1.2.1  กลุมอางอิง 
                             1.2.2  ครอบครัว 

                             1.2.3  บทบาทและสถานะ 

                      1.3  ปจจัยทางดานคูแขงขัน 

                             1.3.1  ผลิตภัณฑของคูแขงขัน 

                             1.3.2  การเสนอราคาของคูแขงขัน 

                             1.3.3  กลยุทธทางดานการตลาดของคูแขงขัน 

                 2.  ตัวแปรตาม (Independent Variable) 
                      2.1  ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 
                      2.2  แนวโนมปริมาณการใชในอนาคต 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

                 1.  เปนแหลงขอมูล เพื่อใหผูใหบริการกิจการดานโทรคมนาคม นําไปพัฒนาดานการให 
บริการ 

                 2.  เปนแหลงขอมูล เพื่อใชในการวางแผนการตลาดของผูใหบริการกิจการโทรคมนาคม 

                 3.  เปนแหลงขอมูล เพื่อใหผูใหบริการกิจการโทรคมนาคม นําไปวิเคราะหหากลุมเปา 
หมายและตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง 
                 4.  เปนแนวทางในการแกปญหา และประชาสัมพันธเพื่อใหผูใชบริการโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234 ไดรับขาวสารที่ถูกตองรวดเร็ว 

                 5.  เพื่อเปนแนวทาง ในการสรางความพึงพอใจ แกผูบริโภคในการใชบริการ โทรศัพท
ทางไกล ราคาประหยดั Y-tel 1234   
 
นิยามศัพทเชงิปฏิบตัิการ  
 

                 กทช.  หมายถึง คณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคมแหงชาติ   ซ่ึงกําเนิด โดย
พระราชบัญญัติ องคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ี และกํากับกิจการ วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  มาตรา 57 
                 กสช. หมายถึง คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ ซ่ึงกําเนดิ
โดยพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคล่ืนความถ่ีและกํากับกิจการวิทยกุระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543  มาตรา 6 
                 กิจการโทรคมนาคม  หมายถึง  กิจการซ่ึงใหบริการสง การแพร หรือการรับเคร่ืองหมาย 
สัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหสั หรือการอ่ืนใด ซ่ึงสามารถใหเขาใจความหมายไดโดย
ระบบสาย ระบบคล่ืนความถ่ี ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟาอ่ืน หรือระบบอ่ืน ระบบใดระบบหน่ึง
หรือหลายระบบรวมกันหรือกิจการโทรคมนาคมตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติหรือตามท่ีคณะกรรมการ
รวมกําหนดใหเปนกจิการโทรคมนาคม 

                 คูแขงขนั หมายถึง สินคาและบริการของบริษัทตางๆ ซ่ึงมีทางเลือกใหแกผูใชบริการอยาง
มากมาย เชน ระบบโทรศัพทมือ  GSM900, GSM1800,One-2-Call , Dtac, Orange ฯลฯ 

                 โครงขายไอพ ี หมายถึง หมายถึงโครงขายท่ีใชเทคโนโลยีท่ีเปน IP Protocol 
                 โทรศัพท  หมายถึง อุปกรณท่ีใชในการติดตอส่ือสาร ซ่ึงอาจจะมีสายหรือไรสายและ
ติดตอโดยใชคล่ืนเปนพาหะ ซ่ึงการติดตออาจอยูในรูปของตัวอักษร เสียง ภาพ 
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                 โทรศัพทพื้นฐาน  หมายถึง โทรศัพทท่ีใชอยูตามบานพักอาศัยท่ัวไป โดยประกอบดวย
อุปกรณหลัก 3 สวนดวยกนัคือ สวนท่ีเปนอุปกรณชุมสาย ขายสายตอนนอกและสวนท่ีเปนระบบ
ส่ือสัญญาณ 

                 โทรศัพทมือถือ  หมายถึง โทรศัพทไรสาย ซ่ึงสามารถรับ และสงคล่ืนไดดวยตัวเอง และ
สามารถพกพาติดตัวได 
                 โทรศัพททางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234  หมายถึง บริการท่ีบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) เสริมใหกับโทรศัพทพื้นฐาน โทรศัพทสาธารณะธรรมดา โทรศัพทสาธารณะแบบ
ใชบัตร ฯลฯ เพื่อใหสามารถโทรทางไกลไดในอัตราคาบริการท่ีประหยดักวาโทรศัพททางไกลปกติ 

                 บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หมายถึง องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
ไดจดทะเบียนแปรสภาพจากหนวยงานรัฐวสิาหกิจ เปนบริษัทมหาชน จาํกัด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 
2545 และยังคงดํารงสภาพเปนรัฐวิสาหกจิโดยกระทรวงการคลังถือหุน 100 % 
                 บริษัทเอกชน  หมายถึง บริษัทท่ีไดรับอนุญาตใหดําเนินงานดานกจิการโทรคมนาคม ซ่ึง
อาจจะเปนบริษัทรวมทุนกับบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ
การส่ือสารแหงประเทศไทยหรืออาจเปนบริษัทท่ีไดรับสัมปทานจากรัฐบาลใหดําเนนิกิจการดาน
กิจการโทรคมนาคม 

                 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  หมายถึง องคการโทรศัพทท่ีจัดตั้งข้ึนโดย
พระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 2497 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

                 บทนี้ผูวิจยันําเสนอแนวคิดทางดานการตลาด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของกับเร่ืองท่ี
ทําการศึกษาวจิัย ซ่ึงจะประกอบดวย ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกบัพฤติกรรมผูบริโภค  ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมผูบริโภค  ทฤษฎีดานการตลาด ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนการตลาดและมีผลกระทบตอ
การแขงขัน รวมถึงสภาพการณท่ีแทจริงของการแขงขันในธุรกิจทางดานโทรคมนาคม  ซ่ึงจะเปน
ผลประโยชนของประชาชนผูใชบริการโทรศัพทอันเนื่องมาจากการแขงขันกันอยางเสรี 

  
ทฤษฎีทางดานพฤติกรรมผูบริโภค 
 

                 เนื่องจากการดําเนนิการดานการตลาดสมัยใหมจะมุงเนนผูบริโภคเปนสําคัญ  ดังนั้น
นักการตลาดปจจุบันจึงหันมาใหความสนใจและไดพยายามศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคกันมากข้ึน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภคและสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรง
ตามความตองการและไดรับความพึงพอใจสูงสุด  ในขณะเดยีวกันถาสามารถเขาถึงผูบริโภคไดก็จะ
เปนการนําความไดเปรียบมาสูองคกรธุรกิจอีกดวย 
 

ลักษณะท่ัวไปของผูบริโภค 
 

                 Harold J. Leavitt  ไดกลาววา กอนท่ีมนุษยจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมา 
มักจะมีมูลเหตุท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมเสียกอน ซ่ึงมูลเหตุดงักลาวอาจเรียกวา “กระบวนการของ

พฤติกรรม” (Process of Behavior)  และกระบวนการของพฤติกรรมมนุษยมีลักษณะคลายกันอยู  

3  ประการดังตอไปนี้ (พิไลพรรณ ประกอบผล,หลักการตลาด, 2534 : 88) 
                 1.  พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดตองมีสาเหตุท่ีทําใหเกิด (Behavior is cause)  หมายความวา 
การท่ีคนเราจะแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมานั้น จะตองมีสาเหตุท่ีทําใหเกิด และส่ิงท่ี
เปนสาเหตุก็คือความตองการท่ีเกิดข้ึนในตัวคนนัน่เอง 
 

DPU



 

10

                 2.  พฤติกรรมท่ีเกดิข้ึนจะตองมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน (Behavior is motivated)  เม่ือ
คนเรามีความตองการเกิดข้ึนแลว คนเรากป็รารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตองการนั้น จนกลายเปนแรง
กระตุนหรือแรงจูงใจ (Motivation)  ใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตางๆ เพื่อตอบสนองความตองการที่
เกิดข้ึนนัน้ 

                 3.  พฤติกรรมท่ีเกดิข้ึนยอมมุงไปสูเปาหมาย (Behavior is goal-directed)  หมายความวา 
การท่ีมนุษยจะแสดงพฤติกรรมออกมาจะมิไดกระทําอยางเล่ือนลอยโดยปราศจากจดุหมายหรือไร
ทิศทาง ตรงกันขามกลับมุงไปสูเปาหมายที่แนนอนเพื่อบรรลุผลสําเร็จแหงความตองการนั้น 

                 กระบวนการของพฤติกรรมจะมีลักษณะคลายๆ กัน แตรูปแบบของพฤติกรรม (Behavior 
patterns) ท่ีแสดงออกในเหตุการณท่ีเขาเผชญิจะมีลักษณะแตกตางกนัออกไป 

ท้ังนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากปจจัยตางๆ อันไดแก ตัวบุคคลหรือสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึง
ปจจัยเหลานี้มีผลกระทบตอการตัดสินใจและทําใหพฤตกิรรมการแสดงออกมีความแตกตางกัน
ออกไป 

                 จากความแตกตางกันทําใหนักการตลาดไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีมีตอสินคา
และบริการ ซ่ึงในอดีตนกัการตลาดไดศึกษาและทําความเขาใจผูบริโภคจากประสบการณประจําวัน
และจะขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง แตขณะปจจุบันขนาดของธุรกิจและตลาดมีขอบเขตท่ี
กวางขวางข้ึนทําใหผูมีหนาที่ตัดสินใจทางดานการตลาดไมไดสัมผัสกับลูกคาโดยตรง ดังนั้น
แนวทางทางดานการตลาดจึงใหนกัการตลาดตองหันมาศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคโดยใชวิธีวิจยั
ผูบริโภคแทน ซ่ึงลักษณะของการศึกษาวิจยัเปนการศึกษาความจริงของกลองดํา (The black box) 
ของผูซ้ือ ดังแสดงดังภาพท่ี 1 
 

ภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

ตัวแบบพฤตกิรรมของผูซ้ือ 
ที่มา : พิไลพรรณ ประกอบผล,หลักการตลาด, 2534 : 90 

 

ส่ิงเราทางการตลาด
และสิงเราอ่ืนๆ

Marketing and 
Other Stimulus

กลองดําของผูซื้อ

Buyer’s Black Box

การตอบสนอง
ของผูซ้ือ

Buyer’s Black Box
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                 จากภาพท่ี 1  แสดงถึงพฤติกรรมของผูซ้ือซ่ึงจะมีส่ิงเรา 2 ประเภทมากระตุน คือส่ิงเราทาง
การตลาด (Marketing Stimulus) ซ่ึงไดแก 4 P’s อันประกอบไปดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 
(Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) สวนส่ิงเราอ่ืนๆ 
(Other Stimulus) จะหมายถึงปจจัยและเหตุการณในสภาพแวดลอมตางๆ ของผูซ้ือท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือซ่ึงไดแก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ (Economic) เทคโนโลยี (Technology) 
การเมืองและวฒันธรรม ((Political and Cultural) ซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้เม่ือผานเขาไปในกลองดําของผู
ซ้ือและจะปรากฏผลออกมาในรูปของการตอบสนองของผูซ้ือ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ เลือกตราสินคา เลือกผูจําหนาย เลือกเวลาซ้ือและจํานวนซ้ือ เปนตน 
 

                 ในขณะเดียวกันถาพิจารณาการตลาดในแงความแตกตางและความหลากหลายหรือ
พิจารณาทางดานความคลายคลึงจะพบวาระบบทางการตลาดประกอบไปดวยความแตกตางอยาง
มากมาย เชน  
                 -  ผูบริโภคมีความแตกตางกนัในแงของประชากรศาสตร เชน ความแตกตางกันทางดาน 
อายุ เพศ การศกึษา รายได อาชีพ ฯลฯ เปนผลใหกิจกรรมการบริโภค ความสนใจ ความคิดเห็นและ
ทัศนคติมีความแตกตางกนั จากความแตกตางดังกลาวมาแลวจะทําใหผูบริโภคมีความตองการ 
(Wants) ท่ีแตกตางกันออกไป 

                 -  ความแตกตางกนัทางดานการตลาด จากการพัฒนาทางดานการตลาดทําใหนกัการตลาด
ตองคิดและหาทางเจาะกลุมลูกคาเปาหมาย ดังนั้นจึงไดมีการพัฒนาการขายต้ังแตรานขายปลีก
ธรรมดาจนถึงหางสรรพสินคาท่ีมีสินคาใหเลือกมากมายหลายชนิด ในขณะเดียวกนัก็ยังมีนักการ
ตลาดท่ีมุงขายหรือเจาะกลุมตลาดเปาหมายท่ีตองการซ่ึงเปนตลาดยอยๆ ท่ีบริษัทใหญๆ ไมใหความ
สนใจ (Niche Markets)  หรือไมสนใจท่ีจะเขาแขงขันหรือเขาไมถึง ในขณะเดียวกนัก็ยังมีนักการ
ตลาดแบบขายตรง ขายผานโชวรูม จดหมายและขายผานจอทีวี เปนตน 

                 -  ความแตกตางทางดานวิธีการทางการตลาด จากความแตกตางกันในหลายๆ ปจจัย
ทางดานการตลาด ทําใหนกัการตลาดตองหาวิธีการเพื่อใหผูบริโภคไดรับการกระตุนใหเกิดความ
สนใจในสินคาหลายผลิตภณัฑ เชน บางรายเสนอราคาขายสินคาหลายผลิตภัณฑใหสัมพันธกับ
คุณภาพ บางรายเนนความสําคัญใหคุณภาพสูงแตเสนอราคาท่ีต่ํา ในขณะท่ีบางรายเนนการตลาด
แบบสรางความสัมพันธกับลูกคา (Relationship Marketing) เพื่อสรางความใกลชิดกับผูบริโภค ซ่ึง
ท้ังหมดนี้เปนความพยายามของนักการตลาดท่ีจะเสนอหรือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความสนใจใน
ตัวสินคาและผลิตภัณฑ ซ่ึงวิธีการท่ีเลือกแตละทางเลือกก็จะใชความพยายามท่ีแตกตางกันออกไป 
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ในขณะเดยีวกนัความพยายามทางการตลาดอาจใชส่ือตางๆ เชน การใชวิทยุ ส่ิงตีพิมพ โทรทัศนและ
ในปจจุบันอาจใชการการส่ือสารผานดาวเทียมหรืออินเตอรเน็ตก็ได 
                 สวนการพิจารณาความคลายคลึง ผูบริโภคทุกคนจะมีความคลายคลึงกันทางดานความ
ตองการทางกาย โดยไดรับอิทธิพลมาจากส่ิงแวดลอม วฒันธรรม การศึกษา และประสบการณ ใน
ขณะเดียวกันคนทุกคนจะเปนผูบริโภคในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค 
 

                 ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาและบริการของ
ผูบริโภคจะมีท้ังปจจัยภายในและภายนอกซ่ึงประกอบดวย  
                 1.  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factor)  เปนปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอผูซ้ือหรือผูบริโภค
อยางกวางขวางท่ีสุด ประกอบดวย (พิไลพรรณ ประกอบผล,หลักการตลาด, 2534 : 95) 
                      1.1  วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง รูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนนิชีวิตท่ีสามารถ
เรียนรูและถายทอดสืบตอกันมาโดยผานกระบวนการอบรมและขัดเกลาทางสังคม (Socialization) 
วัฒนธรรมจึงเปนส่ิงพื้นฐานในการกําหนดความตองการและพฤติกรรมของแตละบุคคล 

                      1.2  วัฒนธรรมยอย (Subculture) พฤติกรรมของบุคคลในแตละวัฒนธรรมยังแตกยอย
ใหแคบลงไดอีก โดยพิจารณาความแตกตางกันในดานเช้ือชาติ ศาสนาและพ้ืนท่ีทางภูมิศาสตร ส่ิง
เหลานี้จะมีบทบาทในแงของการกอตัวข้ึนเปนทัศนคติของบุคคลในแตละเช้ือชาติ แตละศาสนาและ
แตละภูมิภาค 

                      1.3  ช้ันของสังคม (Social Class) การท่ีมนษุยรวมกันอยูเปนสังคม แตกจ็ะมีการแบง
ระดับช้ันท่ีแตกตางกันไปตามอาชีพ ความม่ังค่ัง ชาติตระกูล การมีอํานาจเหนือคนอ่ืนและ
บุคลิกลักษณะสวนบุคคล ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวช้ันของสังคมจะแบงเปน 3 ระดับ คือ ระดบัสูง 
ระดับกลาง ระดับตํ่า บุคคลในแตละช้ันอาจจะมีการเปล่ียนแปลงฐานะของตนได โดยบางคนอาจ
พัฒนาฐานะสูงข้ึน ขณะท่ีบางคนมีฐานะท่ีต่ําลง ซ่ึงผูบริโภคท่ีอยูในช้ันของสังคมท่ีมีฐานะดจีะมี
ความโนมเอียงท่ีจะซ้ือสินคาท่ีมีราคาสูงกวาผูมีฐานะยากจน 

                 2.  ปจจัยทางดานสังคม (Social Factors) ท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภค ประกอบดวย    (สุ
ปญญา ไชยชาญ,การบริหารการตลาด, 2538 : 50) 
                      2.1  กลุมอางอิง (Reference Groups) จะเปนกลุมท่ีกอตัวข้ึนอยางไมเปนทางการ แต
เปนท่ียอมรับในสังคม โดยกลุมอางอิงนี้จะมีอิทธิพลตอความคิดเห็น ทัศนคติและคานิยม ซ่ึงอาจจะ
มีท้ังในหมูของเด็กหรือผูใหญ 
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                      2.2  ครอบครัว (Family) เปนจุดเร่ิมตนท่ีทําการปลูกฝงใหบุคคลรูจักการซ้ือ ไมวาจะ
เปนวิธีการซ้ือ สถานท่ีซ้ือ การพิจารณาความเหมาะสมในการซ้ือ ซ่ึงครอบครัวจะมีอิทธิพลตอ
ผูบริโภคดังนี ้
                             2.2.1  ทําหนาท่ีเปนกลุมอางอิงท่ีสมาชิกในครอบครัวอยากเอาอยาง 
                             2.2.2   สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะบิดา มารดา เปนผูซ้ือผลิตภัณฑสวนใหญ
ใหแกสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้สมาชิกในครอบครัวยังเปนตัวกระตุนใหเกดิการซ้ือท่ีสําคัญ
ดวย 

                             2.2.3  ครอบครัวเปนสถาบันท่ีทําใหเกิดการซ้ือมากท่ีสุดในตลาด 

                      2.3  บทบาทและสถานภาพ (Roles and Status) ของแตละบุคคลท่ีทําหนาท่ีแตกตางกัน 
จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ บทบาทและสถานภาพของบุคคลเปนส่ิงท่ีดําเนินไปควบคูกันและ
สะทอนใหเหน็ถึงภาพพจนของบุคคลนั้นนอกจากนี้ยังสามารถนํามาเปนขอมูลในการคาดคะเน
พฤติกรรมผูบริโภคได 
                 3.  ปจจัยดานบุคคล (Personal Factors) ซ่ึงเปนลักษณะภายนอกของบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมผูบริโภคท่ีเห็นไดอยางชัดเจน ไดแก (สุปญญา ไชยชาญ,การบริหารการตลาด, 2538 : 52) 
                      3.1   อายุและวฎัจักรของครอบครัว (Age and Family life cycle) ความตองการและ
รสนิยมในการบริโภคสินคาและบริการ จะข้ึนอยูกับอายขุองผูบริโภค นอกจากอายุหรือวัยแลว 
ชวงวัฎจักรของชีวิตหรือสถานภาพการมีครอบครัวจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจเปนอยางมาก 

                      3.2  อาชีพ (Occupations) ความจําเปนในการบริโภคสินคาและบริการ อาจมีความ
แตกตางกนัไปตามอาชีพ ซ่ึงนกัการตลาดจะตองทําการเสนอสินคาหรือผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมกับ
บุคคลในแตละอาชีพดวย 

                      3.3  สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) เปนโอกาสท่ีผูบริโภคจะมี
ศักยภาพในการซ้ือ หรือบริโภคผลิตภัณฑ ซ่ึงข้ึนอยูกับรายไดของแตละบุคคล การออม การเปน
เจาของทรัพยสิน ความสามารถในการกูยมื การใหสินเช่ือและทัศนคติท่ีเกี่ยวกับการจายเงิน ใน
บางคร้ังถามีการเสนอสวนประสมทางการตลาดไดอยางเหมาะสมก็จะทําใหผลิตภณัฑยังสามารถ
ขายไดท้ังๆ ท่ีภาวะทางเศรษฐกิจไมด ี

                      3.4  รูปแบบการดํารงชีวิต (Life Style) ส่ิงซ่ึงมีอิทธิพลเหนือรูปแบบการดํารงชีวิตคือ 
ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณี สังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคลจะซ้ือสินคาและ
บริการตามชนิดและการที่คิดวาเหมาะกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของตน 
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                      3.5  บุคลิกลักษณะ (Personality) หมายถึง โครงสรางท้ังหมดของบุคคลซ่ึงจะทําใหแต
ละบุคคลมีอุปนิสัยและทัศนคติท่ีแตกตางกนัซ่ึงเปนผลมาจากฐานะสวนตัว การศึกษา อาชีพ อาย ุภูมิ
หลังทางวัฒนธรรม ศาสนา ฯลฯ บุคลิกภาพจะมีอิทธิพลเหนือการซ้ือตลอดจนการเลือกตัว
ผลิตภัณฑ 
                 4.  ปจจัยทางดานจิตวิทยา เม่ือคนมีความตองการสินคาหรือบริการจะเกิดการเครียด และ
เม่ือความตองการนั้นเพิ่มข้ึนจนถึงจุดจุดหนึ่งจะเกดิแรงจูงใจ ผลักดนัใหกระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดเพื่อ
สนองความตองการนั้นใหบรรลุผลสําเร็จ และเม่ือความตองการไดรับการตอบสนองแลว 
ความเครียดจะลดลงจนกลับเขาสูสภาวะสมดุลทางจิตใจ (สุปญญา ไชยชาญ,การบริหารการตลาด, 
2538 : 55) 
                 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’s Theory of Motivation) มีขอสมมติฐานดังนี ้
                 1.  บุคคลมีความตองการหลายประการไมมีท่ีส้ินสุด 

                 2.  ความตองการของบุคคลมีความสําคัญแตกตางกันและสามารถจัดลําดับได 
                 3.  บุคคลจะแสวงหาความตองการท่ีมีความสําคัญท่ีสุดกอน 

                 4.  ความตองการใดไดรับการบําบัดแลวจะไมเปนส่ิงจูงใจอีกตอไป 

                 5.  บุคคลเม่ือไดรับการบําบัดความตองการช้ันหนึ่งแลว จะเร่ิมสนใจในความตองการข้ัน
อ่ืนตอไป ซ่ึงลําดับความตองการของมาสโลวไดแสดงแลวในภาพท่ี 4 
                 พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีไดรับอิทธิพลจากกระบวนการทางจิตวิทยาจะมีอยู 4 อยาง  
ไดแก (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, การบริหารการตลาดยุคใหม, 2539 : 117) 
                 1.  การจูงใจ (Motivation) เปนวธีิการท่ีจะชักนาํพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค โดยเช่ือวาพฤติกรรมมนุษยจะเกดิข้ึนกต็อเม่ือมีแรงจูงใจหรือส่ิงเรา ซ่ึงเกิดข้ึนไดท้ัง
ภายในและภายนอกตัวบุคคล 

                 2.  การรับรู (Perception) บุคคลจะมีการรับรูไดในระดับท่ีแตกตางกัน เนือ่งจากภาวะของ
ส่ิงเราหรือการถูกกระตุนหรือประสบการณท่ีไดรับมามีความแตกตางกันไป ปกติแลวบุคคลจะ
ไดรับการกระตุนจากส่ิงเราโดยผานทางประสาทสัมผัสท้ัง 5 อันไดแก หู ตา จมูก ล้ินและผิวหนัง 
แลวเกดิการตีความขอมูลส่ิงเราดวยความรูสึกตามวิธีการของแตละคน โดยข้ึนอยูกับลักษณะของส่ิง
กระตุนความสัมพันธของส่ิงกระตุนกับส่ิงแวดลอมและสถานการณของแตละบุคคล 

                 3.  การเรียนรู (Learning) จะเกิดจากประสบการณท่ีแตละบุคคลไดรับ ซ่ึงการเรียนรูนี้อาจ
มีผลตอการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได 
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                 4.  ความเช่ือและทัศนคติ (Belief and Attitude) จะหมายถึงความรูสึกของผูบริโภคท่ีมีตอ
ผลิตภัณฑในแงของความพอใจหรือไมพอใจ แลวเกดิแนวโนมการปฏิบัติตอวัตถุหรือความความคิด
ใดความคิดหนึ่งในทางใดทางหน่ึง กลาวคือ ถามีทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑก็จะทําใหแนวโนมท่ีจะ
ซ้ือผลิตภัณฑนั้น  ดังนัน้จึงตองพยายามสรางความเช่ือถือและทัศนคติท่ีดีตอผลิตภัณฑ ซ่ึงการแกไข
ภาพพจนทางดานความเช่ือและทัศนคตินัน้จะกระทําไดยาก 
 

                 องคประกอบของสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หรือท่ีเรียกวา 4 P’s เปน
องคประกอบท่ีสําคัญตอการดําเนินธุรกิจ ซ่ึงองคประกอบเหลานี้เปนส่ิงแวดลอมท่ีสามารถควบคุม
ได ซ่ึงประกอบดวย 

                 1.  ผลิตภัณฑและบริการ (Products and Services) 
                 2.  ราคา (Price) 
                 3.  ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
                 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
                 ซ่ึงรายละเอียดของสวนประสมทางการตลาดมีดังตอไปนี ้
 

ผลิตภัณฑหรือบริการ (Products and Services) 
 

                 ผลิตภัณฑ หมายถึง  บางส่ิงบางอยางท่ีสามารถนําเสนอตอตลาดเพื่อเรียกความสนใจ 
เรียกใหมีการซ้ือ การใชหรือการบริโภค ซ่ึงอาจสรางความพึงพอใจใหแกความอยากไดหรือ
ตอบสนองความตองการของตลาด (สุปญญา ไชยชาญ,การบริหารการตลาด, 2538 : 154) 
                 อันท่ีจริงแลว ผลิตภัณฑไมไดหมายความเอาแตเฉพาะสินคาท่ีมีตัวตนและจับตองได
เทานั้น แตรวมเอาถึงวัตถุทางกายภาพ บริการ บุคคล สถานท่ี องคกร ความคิดและสวนผสมของส่ิง
ท่ีกลาวมานี้ดวย สําหรับบริการท่ีอยูภายใตกรอบของความเปนผลิตภัณฑนั้น หมายถึง กิจกรรม สิทธิ
ประโยชนหรือความพึงพอใจท่ีมีเสนอขายอยูในทองตลาดซ่ึงองคประกอบของผลิตภัณฑแสดงดัง
ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคประกอบของผลิตภัณฑ 
ที่มา : สุปญญา ไชยชาญ,การบริหารการตลาด, 2538 : 156. 

 

                 ผลิตภัณฑท่ีมีการเสนอขายอยูในทองตลาดจะมีอยู 3 ลักษณะคือ 

                 1.  หัวใจของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑหลัก (Core Product)  หมายถึง ประโยชนหรือ
บริการท่ีผูซ้ือหรือผูใชไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑ สวนนี้ผลิตภณัฑจะเปนตัวสนองความ
ตองการท่ีแทจริงหรือสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค ถาผลิตภัณฑหลักหรือหัวใจของผลิตภัณฑ
ไมสามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงหรือไมสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคก็ยากท่ี
ผลิตภัณฑนัน้จะไดรับการยอมรับในตลาด ดังนั้นภารกจิท่ีสําคัญของนักการตลาดกคื็อจะตองคนหา
ความตองการหรือความคาดหวังของลูกคาท่ีมีตอตัวผลิตภัณฑและซอนเรนอยูในตวัลูกคาโดยตอง
ไมคํานึงเฉพาะตัวผลิตภณัฑเพียงอยางเดยีวแตจะตองคํานึงถึงอรรถประโยชนและคุณคาทางใจท่ี
ลูกคาจะไดรับจากการบริโภคผลิตภัณฑดวย 

ผูบริโภค

แรงจูงใจ

การเรียนรูการรับรู

วัฒ
นธ
รรม

แล
ะ

ขน
บธ
รรม

เนยี
มป
ระเ
พณ

ี
ช้ันของสังคม

ครอบครวั กลุ
มอ
างอ

งิต
างๆ

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ
Economic Environment

ตัวกระตุนหรือส่ิงเราทางดานการตลาด
Marketing Mix
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                 2.  ตัวตนของผลิตภัณฑ (Tangible Product)  หมายถึง สวนของผลิตภัณฑท่ีผูซ้ือหรือผูใช
สามารถสัมผัสจับตองไดดวยประสาทสัมผัสเชน ระดบัคุณภาพ (Quality Level)  รูปลักษณ 
(Feature)  รูปแบบ (Styling)  ช่ือตรา (Brand Name)  บรรจุภณัฑ (Packaging) ฯลฯ 

                 3.  สวนท่ีเพิ่มเติมของผลิตภณัฑ (Augmented)  หมายถึง ประโยชนหรือบริการท่ีผูขาย
มอบเพิ่มเติมใหแกลูกคาก็ไมทําใหหวัใจของผลิตภัณฑ (Core Product) นั้นเสียไป แตอาจทําให
ตัวตนของผลิตภัณฑ (Tangible Product) นั้นเสียไปได ดังเชนการเสนอบริการหรือผลประโยชน
ใหแกลูกคาควบคูไปกับสินคาหรือผลิตภัณฑ เชน การติดต้ัง การบํารุงรักษาหรือการบริการหลังการ
ขาย การสงมอบ การใหสินเช่ือและการรับประกันสินคา เปนตน ซ่ึงการเสนอสวนเพิม่เติมหรือสวน
ควบของผลิตภัณฑใหแกลูกคาจะทําใหธุรกิจไดเปรียบคูแขงขันในการแสวงหาโอกาสในการขาย 
ในขณะเดยีวกนัสวนเพิ่มของผลิตภัณฑอาจทําใหผูบริโภคเกิดความเคยชินในการไดรับและถา
ไมไดรับอาจเกิดความไมพอใจ เชน ลูกคาท่ีมาพักในโรงแรมยอมมีความคาดหวังวาจะมีโทรทัศนใน
หองพัก เปนตน และดวยเหตุท่ีมีการใหสวนเพิ่มผลิตภณัฑจะทําใหเกิดตนทุนและทําใหตองแอบ
แฝงตนทุนเขาไปในราคาเพ่ือใหเกดิคุมกับตนทุนท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงกรณีแบบนี้อาจกลายเปนจุดออนให
คูแขงขันสามารถโจมตีเอาได 
 

ราคา (Price)  
 
                 ราคา  หมายถึง มูลคาของผลิตภัณฑหรือบริการท่ีสามารถวัดไดในรูปของจาํนวนเงินเพื่อ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงหรือการโอนยายกรรมสิทธ์ิสําหรับการไดมาซ่ึงผลิตภัณฑหรือเงิน 

                 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการท่ีกาํหนดราคาจะแบงเปน 2 สวน คือ ปจจัยจากส่ิงแวดลอม
ภายในและส่ิงแวดลอมภายนอก 
 

ปจจัยภายในท่ีตองพิจารณาเมื่อจะกําหนดราคา 
 

                 ปจจัยภายในท่ีสงผลกระทบตอการกําหนดราคาท่ีสําคัญมีอยู 3 ประการ คือ (สุปญญา 
ไชยชาญ,การบริหารการตลาด, 2538 : 224) 
                 1.  วัตถุประสงคทางการตลาด (Marketing Objectives)  โดยกอนท่ีจะมีการกําหนดราคา
นั้นทางบริษัทจะตองมีการตดัสินใจเกี่ยวกบักลยุทธหรือผลิตภัณฑมาแลว โดยเลือกตลาดเปาหมาย 
การวางตําแหนงผลิตภัณฑ และการนําสวนประสมทางการตลาดเขาไปประยุกตใชและใน
ขณะเดียวกันราคาก็เปนตัวแปรหน่ึงในสวนประสมทางการตลาด ดังนั้นประเด็นแรกท่ีจะตอง
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ตัดสินใจจึงเปนเร่ืองท่ีจะตองมีการกําหนดราคาใหสอดคลองกับตําแหนงของผลิตภัณฑและ
วัตถุประสงคทางการตลาดจะประกอบดวย 

                      1.1  ความอยูรอด (Survival)  ซ่ึงราคาท่ีกําหนดจะตองเหมาะสมกับอุปสงคและ
อุปทานท่ีมีอยู บางกรณีท่ีมีอุปสงคนอยกวาอุปทาน หรือมีกําลังการผลิตมากเกินไป การแขงขันอยู
ในระดับความเขมขนรุนแรง หรือความอยากไดของผูบริโภคเปล่ียนไป บริษัทก็อาจกาํหนดราคาไว
ต่ํา ดังน้ันจะตองกระตุนใหมีอุปสงคเกิดข้ึนและถาคุมกบัตนทุนคงท่ีดวยยิ่งดี การกําหนดราคาเพื่อ
ความอยูรอดน้ันจะเปนการกาํหนดราคาระยะส้ันเทานั้น 

                      1.2  ทํากําไรในปจจุบันใหมากท่ีสุด (Current Profit Maximization)  เปนการกําหนด
ราคาโดยท่ีมีการคํานวณขนาดของอุปสงค อุปทานและตนทุนแลววา ราคาเทาไรจะทําใหบริษัท
สามารถจําหนายผลิตภัณฑและไดกําไรสูงสุด วิธีการกําหนดราคาลักษณะนี้จะทําใหบริษัทมีกระแส
เงินสดและผลกําไรดี แตสวนใหญมักใชเพื่อตกแตงงบการเงินเทานัน้ จากผลที่แสดงในงบการเงิน
จะทําใหราคาหุนในตลาดหลักทรัพยสูงและเปนท่ีพอใจของผูถือหุนหรือนักลงทุน แตก็เปนเพียง
ระยะส้ันเทานัน้ 

                      1.3  การกําหนดราคาเพ่ือทํารายไดใหมากท่ีสุด (Revenue Maximization) จะเหมาะ
สําหรับบริษัทท่ีไมสามารถแยกตนทุนไดและบริษัทท่ีมีแผนการจายผลประโยชนตอบแทนแก
พนักงานในรูปของคานายหนา โดยการนําเอารายรับจากการขายมาเปนฐานการคํานวณเพียงอยาง
เดียว ซ่ึงวิธีการนี้สามารถนําไปสูการเพิ่มสวนครองตลาดไดอยางอัตโนมัติ 
                      1.4  การทําสวนครองตลาดใหมากท่ีสุด (Market-Share Leadership)  วัตถุประสงคของ
การกําหนดราคาแบบนี้ก็เพือ่ตองการครองสวนแบงตลาดเพราะถาสามารถครองสวนแบงตลาดได
มากก็จะขายไดมากซ่ึงจะทําใหมีตนทุนตํ่าลงไปดวยทําใหมีกําไรมากในระยะยาว การทําใหมีสวน
ครองตลาดมากๆ บริษัทจะตองกําหนดราคาใหต่ําท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 
                      1.5  การเปนผูนําทางดานคุณภาพ (Product-Quality Leadership)  ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูงมักจะมีตนทุนในการวจิัยและพัฒนาสูง ตนทุนการผลิตและตนทุนการ
ดําเนินการสูง ดังน้ันการกําหนดราคาในลักษณะนี้จะตองกําหนดใหคุมตนทุนดังกลาวดวย 

                      1.6  กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing-Mix Strategy)  ถึงแมวาราคาจะ
เปนเพยีงตัวแปรหน่ึงในสวนประสมทางการตลาด แตวาก็เปนปจจัยท่ีสามารถชี้ความสามารถใน
การบรรลุวัตถุประสงคของบริษัทได ในขณะเดียวกนัการกําหนดราคาจะตองสัมพันธกับตัวแปร
อ่ืนๆ ดวย เชน การกําหนดราคาจะตองสอดคลองกับผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนายและการ
สงเสริมการตลาด นอกจากนี้การกําหนดราคายังตองสอดคลองและเหมาะสมกับอํานาจการซ้ือของ
ผูบริโภคดวย 
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                 2.  ตนทุน (Cost)  ตนทุนของผลิตภัณฑนั้นจะตองนําท้ังตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) และ
ตนทุนผันแปร (Variable Cost) มาทําการคํานวณซ่ึงเรียกวาตนทุนรวม (Total Cost) ซ่ึงตนทุนรวมนี้
เองจะเปนตัวบงช้ีการกําหนดราคาจะเหมาะสมหรือไม มีความสามารถในการทํากําไรไดดีเพยีงไร 
ดังนั้นการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑจะตองมีการคํานวณใหมีตนทุนตอหนวยตํ่าท่ีสุดดวย 

                 3.  องคการ (Organization)  เปนการกําหนดราคาโดยพิจารณาในแงขององคกร ซ่ึงโดย
ปกติแลวถาเปนบริษัทขนาดเล็กผูบริหารระดับสูงจะเปนผูกําหนดราคาเอง แตถาเปนหนวยงาน
ขนาดใหญอาจมีหนวยงานที่รับผิดชอบดานการกําหนดราคาโดยเฉพาะแตท้ังนีจ้ะตองเปนไปตาม
วัตถุประสงคและนโยบายของบริษัทดวย 
 DPU
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สภาพแวดลอมของการดําเนินธุรกิจดานโทรคมนาคม 
 
                เนื่องจากธุรกิจดานโทรคมนาคมเปนธุรกิจท่ีมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  และมี
องคประกอบของส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจอยางมากมาย แตละบริษัทท่ีเขามา
ดําเนินธุรกิจทางดานนี้พยายามปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพทางธุรกิจไมวาจะเปนการปรับตัว
ทางดานผลิตภัณฑซ่ึงตองทันสมัยและตองสรางใหมีความหลากหลายท้ังทางดานตัวผลิตภัณฑและ
ความหลากหลายทางดานบริการเพื่อตอบสนองความตองการที่มีความแตกตางกัน  นอกเหนือจาก
การแขงขันทางดานผลิตภัณฑแลวยังมีส่ิงตางๆ อีกมากมายท่ีเปนส่ิงแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการ
ดําเนินธุรกิจ เชน ราคา การจัดจําหนาย กระบวนการทางดานการโฆษณาและการจัดโปรโมช่ัน
ทางดานการขาย   Prof. Michel E. Porter จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮารวารดยังไดกลาวถึง
ส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ ซ่ึงถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญในดานการทําธุรกิจโดยท่ัวไปและไดสรางเปน
แบบจําลองท่ีเรียกวา  The Five Force Model   ข้ึนมาเพื่อเปนกรอบและชวยใหผูบริหารไดทําการ
วิเคราะหถึงส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญตางๆ (Michael E. Porter, Competitive Strategy, 1980 : 3 ) 
                 นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระดับโลกยังมีผลตอการดําเนินธุรกิจดวย อัน
เนื่องมาจากมีแนวโนมของการเปล่ียนแปลงทางดานการผลิตและการตลาดโดยในชวงหลังส้ินสุด
สงครามโลกครั้งท่ีสองไดมีการเคล่ือนยายผลิตภัณฑและบริการไดอยางเสรี ทําใหเกิดความรวมมือ
ทางดานเงินทุนระหวางประเทศข้ึน นอกจากนี้การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางดานเทคโนโลยีการ
ส่ือสารขอมูลและการขนสงทําใหการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนเปนไปอยางรวดเร็วมาก เปนผลใหการ
ดําเนินธุรกิจยังตองข้ึนอยูกับตัวแปรของสภาพแวดลอมอีกหลายตัวแปร เชน 
                 1.  สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
                 2.  สภาพแวดลอมทางดานสังคมและวัฒนธรรม 
                 3.  สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลยี 
                 4.  สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย ฯลฯ 
                 ในปจจุบันธุรกิจทางดานโทรคมนาคมไดมีการเปดเสรีมากข้ึนทําใหมีบริษัทหลายบริษัท
เขามาดําเนินธุรกิจทางดานนี้ ตัวอยางเชน บมจ. ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด. บริษัทแอ็ดวานซอินฟอร
เมช่ันเซอรวิส จํากัด (มหาชน)  บริษัทเทเลคอมเอเชีย จํากัด (มหาชน) บริษัทสามารถเทเลคอมมิวนิ
เคช่ัน จํากัด และยังมีบริษัทอ่ืนๆ อีกเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็ตามบริษัทตางๆ เหลานี้ถึงแมจะทํา
ธุรกิจในกลุมส่ือสารและโทรคมนาคมเหมือนกันแตสภาพความพรอมและส่ิงแวดลอมในการทํา
ธุรกิจยอมมีความแตกตางกันออกไปไมวาจะเปนดานนโยบายในการดําเนินธุรกิจ  แนวทางในการ
ดําเนินธุรกิจ  รวมท้ังแนวทางในการปฏิบัติก็อาจมีความแตกตางกันออกไปดวย 
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                 ดังนั้นจะเห็นไดวาการดําเนินธุรกิจของแตละบริษัทจะตองทําการวิ เคราะห ท้ัง
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกและปจจัยดานการแขงขันตางๆ เพื่อจะทําใหทราบถึงท่ีมาของ
ความรุนแรงในการแขงขันและอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะการแขงขัน ซ่ึงกลยุทธนี้มีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีตองนํามาใชในการจัดทํากลยุทธขององคกรซ่ึงผูบริหารองคกรธุรกิจตองตระหนักเพื่อให
เกิดพลังในการตอสูและมีความสามารถทางดานการแขงขันเพื่อท่ีจะระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ี
บริษัทไดเผชิญอยู  โดยนํากรอบและตัวแปรทางดานตางๆ ของ Prof. Michel E. Porter ซ่ึงเรียกวา 
The Five Force Model  มาชวยในการวิเคราะหดังแสดงในภาพท่ี 3  ซ่ึงประกอบไปดวย 
                 1.  การเขามาของคูแขงขันรายใหม (New Entrants) 
                 2.  การแขงขันระหวางบริษัทท่ีอยูในธุรกิจเดียวกัน (Rivalry Among Existing Firms) 
                 3.  อํานาจการตอรองของผูสงมอบ (Bargaining Power of Suppliers) 
                 4.  อํานาจการตอรองของลูกคา (Bargaining Power of Buyers) 
                 5.  การคุกคามของสินคาทดแทน (Threat of Substitute Products or Services) 
 

ภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The Five Force Model 

ท่ีมา :  Competitive Strategy.Michael E. Porter,The Free Press  A Division of  Macmillan Publishing Co.,inc.        

             1980 p.4 
 
 

P o ten tia l E n tran ts

Indu stry
 C o m p etito rs

R iva lry  A m o ng
E x istin g  F irm s

S u bstitu tes

B uy ersS upp lie rs

T h reat o f
N ew  E n tran ts

B arg ain in g  P o w er
 o f S u p p lie rs

B arg ain in g  P o w er
 o f B u y ers

T h reat o f S u b stitu te
P ro d u ct o r S erv ices

F o rce  D riv in g  In d u stry  C o m p etitio n  

DPU



 

22

                 จากภาพท่ี 3 เปนแบบจําลองถึงส่ิงแวดลอมตางๆ ท่ีมีพลังและสงผลกระทบตอการดําเนิน
ธุรกิจโดย Prof. Michel E. Porter ไดมองพลังเหลานี้ในหลายลักษณะโดยยืนยันวา ถาพลังเหลานี้ 
ยิ่งมีความเขมแข็งมากข้ึนเทาไร บริษัทก็จะถูกจํากัดความสามารถทางดานราคาและการทํากําไรมาก
ข้ึนเทานั้นและ Porter ยังมีมุมมองในแนวทางท่ีแตกตางกันออกไปโดยมองวา พลังในการแขงขันท่ี
เขมแข็งหรือออนแอก็ตาม  สามารถเปนไดท้ังจุดออนและจุดแข็ง และสามารถก็อาจมองไดวา
เปนไดท้ังอุปสรรคและการสรางโอกาสในการดําเนินธุรกิจซ่ึงสภาวะของพลังเหลานี้สามารถ
เปล่ียนแปลงไดตลอดเวลา  ทําใหบริษัทตองกําหนดวิธีการตอบสนองตอผลของการเปล่ียนแปลง
ในเชิงกลยุทธอยางเหมาะสม 
                 ในธุรกิจโทรคมนาคมและการส่ือสารขอมูลก็เชนกันเปนธุรกิจท่ีสามารถนําแบบจําลอง 
The Five Force Model มาทําการปรับและประยุกตใชไดอยางดีเนื่องจากธุรกิจนี้ก็มีสวนเกี่ยวของ
โดยตรงกับลูกคา ผูสงมอบ การแขงขันภายในธุรกิจเดียวกัน การทดแทนทางดานสินคาและบริการ
รวมท้ังกลุมผูมีสวนไดสวนเสียดวย 
 
คูแขงขันรายใหม (New Entrants) 
                  
                 คูแขงขันรายใหม หมายถึง  บริษัทท่ีไมไดดําเนินธุรกิจอยูในปจจุบันแตพยายามจะเขาสู
การดําเนินธุรกิจโดยการคาดคะเนวาบริษัทมีความสามารถในการแขงขันกับผูท่ีอยูในธุรกิจเดิมได 
แตโดยปกติแลวบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจอยูเดิมจะพยายามกีดกันไมใหมีบริษัทใหมๆ เขามาดําเนิน
ธุรกิจอยางเดียวกันอันเนื่องมาจากจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานและสภาวะการแขงขันทางดาน
ธุรกิจ ถายิ่งมีบริษัทใหมๆ เขามาในธุรกิจมากข้ึนเทาใดก็จะเปนผลใหเกิดการแยงตลาดซ่ึงทําใหยาก
แกการรักษาสวนแบงตลาดเอาไว นอกจากนี้ยังจะทําใหเกิดความรุนแรงทางดานการแขงขันมากข้ึน
อีกดวย  ในลักษณะปกติในการดําเนินธุรกิจอยางเดียวกันถาจํานวนบริษัทมีนอยก็จะทําใหสภาวะ
การแขงขันไมรุนแรง โดยแตละบริษัทจะสามารถรักษาสวนแบงตลาดของตนเองไดงาย นอกจากนี้
ศักยภาพในการทํากําไรจากการดําเนินธุรกิจยังเปนไปไดมากเพราะจะไมเกิดการตัดราคากัน ใน
ขณะเดียวกันการขยายตลาดก็ยังทําไดงาย แตอยางไรก็ตามเม่ือธุรกิจใดเฟองฟูก็ยอมจะมีผูพรอมท่ี
จะเขารวมแขงขันในการทําธุรกิจดวยเสมอ  ดังนั้นการเขามาของคูแขงขันรายใหมจะเปนอุปสรรค
ของการขยายตลาดและทํากําไรที่เปนอยูของบริษัท การท่ีมีจํานวนของบริษัทคูแขงขันในธุรกิจมี
จํานวนนอยรายก็จะทําใหแตละบริษัทสามารถแสวงหาโอกาสทางการขายและทํากําไรไดมาก 
ในขณะท่ีธุรกิจมีจํานวนคูแขงขันมากก็จะเปนขอจํากัดในการดําเนินงานและสรางกําไร  ยกเวน
ธุรกิจนั้นเปนธุรกิจท่ีเจริญเติบโตอยางรวดเร็วเกินกวาท่ีบริษัทตางๆ ในธุรกิจเดียวกันจะขยายไดทัน 
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ดังตัวอยางเชน ในชวงท่ีองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดดําเนินกิจการทางดานโทรศัพทแต
เพียงผูเดียวและไมสามารถขยายกิจการไดทันตามความตองการของลูกคาก็ไดมีบริษัทหลายๆ 
บริษัทใหความสนใจเขามาดําเนินกิจการดวยไมวาจะเปนโทรศัพทพื้นฐานหรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ในชวงแรกของการดําเนินการจะเห็นไดวาอุปสงคท่ีมีจํานวนมากกวาอุปทานทําใหบริษัทท่ีเขามา
ดําเนินกิจการตางตองเรงขยายกิจการเพ่ือรองรับใหทันตามความตองการของลูกคา การดําเนินการ
ในชวงแรกจะเห็นไดวาแตละบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรตอเลขหมายไดสูงท้ังโทรศัพท
พื้นฐานและโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนผลใหมีบริษัทจํานวนมากใหความสนใจเขามาในกิจการส่ือสาร
และโทรคมนาคมจํานวนมากทําใหเกิดการแขงขันกันอยางรุนแรงและแตละบริษัทก็นําศักยภาพที่มี
อยูเหนือคูแขงออกมาใชเพื่อสรางความไดเปรียบแกคูแขงขัน นอกจากนี้แตละบริษัทยังไดนํากล
ยุทธตางๆ มาใชดังเชนการออกโปรโมช่ันตางๆ เพื่อใหลูกคาไดมีทางเลือกเปนจํานวนมากเพ่ือแยง
สวนแบงตลาดมาเปนของตัวเอง จากความรุนแรงของการแขงขันทําใหองคกรธุรกิจรายใหมๆ ท่ีจะ
ตัดสินใจเขาทําธุรกิจจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆท่ีเกี่ยวของมากมายซ่ึงประกอบดวย 
                 1.  อุปสรรคของการเขามาสูธุรกิจ (Barriers To Entry)  
                 2.  นโยบายของรัฐบาล (Government Policy) 
                 3.  การโตตอบทางดานธุรกิจ (Expected Retaliation)  
 
อุปสรรคของการเขามาสูธุรกิจ (Barriers To Entry) 
 
                 อุปสรรคของการเขาสูธุรกิจของผูแขงขันรายใหมจะตองมีอุปสรรคและขอจํากัดตางๆ 
มากมาย แตโดยหลักๆ แลวอุปสรรคของการเขาสู ธุรกิจของผูแขงขันรายใหมท่ีสําคัญจะ
ประกอบดวยอุปสรรค 6 ประการ ดังเชน 
                 1.  การประหยัดเนื่องจากขนาด (Economies of Scale) จะถือเปนขอไดเปรียบของของ
บริษัทท่ีทําธุรกิจอยูเดิมซ่ึงจะมีผลมาจากการลดตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงานท่ีลดลง อัน
เนื่องมาจากการลดตนทุนเนื่องจากจํานวนการผลิตท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทําใหตนทุนการผลิตตอหนวย
ลดลงมาก การไดรับสวนลดจากการซ้ือวัตถุดิบในปริมาณมาก การกระจายตนทุนคงท่ีอัน
เนื่องมาจากปริมาณการผลิตในปริมาณมาก การประหยัดคาโฆษณาโดยคํานวนคาตนทุนในการ
โฆษณาตอหนวยของสินคาท่ีต่ําลง การประหยัดเนื่องจากขนาดนี้จะทําใหบริษัทขนาดใหญและมี
ปริมาณการผลิตสินคาจํานวนมากไดเปรียบบริษัทท่ีมีขนาดเล็กกวา  ในขณะเดียวกันกากแขงขัน
ทางดานธุรกิจยอมมีผูท่ีอยูในธุรกิจอยูเดิมกอนแลว  ดังนั้นการเขาสูตลาดในฐานะคูแขงขันรายใหม
ท่ีมีขนาดเล็กกวายอมมีการเสียเปรียบในการทําธุรกิจเปนอยางมากเนื่องจากจะตองมีตนทุนและ
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คาใชจายท่ีสูงกวารวมท้ังช่ือเสียงของบริษัทและตราสินคาก็ยังไมเปนท่ีรูจักทําใหการแขงขันเพื่อ
แยงสวนแบงตลาดเปนไปไดยากเพราะบริษัทท่ีครองตลาดอยูกอนหนานั้นจะมีความพรอมในการ
แขงขันมากกวา และยังมีอิทธิพลตอการตลาดในธุรกิจนั้นๆ ดวย ทําใหบริษัทท่ีทําธุรกิจอยูกอน 
สามารถใชศักยภาพท่ีมีอยูทําการกีดกันคูแขงขันรายใหมไดงาย ในทํานองกลับกันถาบริษัทท่ีเขาสู
ธุรกิจรายใหม มีขนาดใหญกวาบริษัทท่ีทําธุรกิจอยูเดิมความประหยัดเนื่องจากขนาดจะเปนขอ
สงเสริมใหเกิดความไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหญท่ีเขามาใหมทําใหบริษัทท่ีทํา
ธุรกิจอยูเดิมตองทําการปรับตัวเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะของการแขงขัน  ในขณะเดียวกันบริษัทท่ี
อยูเดิมก็ตองพยายามรักษาสวนแบงตลาดเอาไว แตศักยภาพดานการประหยัดเนื่องจากขนาดยังเปน
ขอไดเปรียบบริษัทใหมทําใหธุรกิจเกิดการตอสูแขงขันกันอยางรุนแรงเนื่องจากบริษัทท่ีใหญกวา
ยอมจะพยายามคุกคามเขามาในธุรกิจและพยายามแยงสวนแบงตลาดไป จากเหตุการณดังกลาวทํา
ใหการดําเนินธุรกิจจะมีความเส่ียงสูงและอาจมีการโตตอบการเขามาของบริษัทใหมโดยการลด
ราคาลงทําใหธุรกิจท่ีเขามาใหมมีปญหาและไมสามารถจะเขาสูตลาดไดจึงตองถอนตัวออกไปใน
ท่ีสุด ในขณะเดียวกันบริษัทท่ีเขาใหมและมีขนาดใหญกวา มีศักยภาพสูงกวาอาจใชวิธีเดียวกันนี้ทํา
ใหบริษัทท่ีทําธุรกิจอยูเดิมตองถอนตัวออกไปจากตลาดก็ได 
                 2.  ความแตกตางของสินคาและบริการ (Proprietary Product Differences)  ความแตกตาง
ของสินคาและบริการจะสรางความผูกพัน ความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกคา โดยปกติ
แลวบริษัทท่ีอยูในธุรกิจกอนแลวยอมไดเปรียบในดานท่ีสินคาและบริการยอมจะรูจักเปนท่ี
แพรหลายซ่ึงลูกคาอาจจะรูจัก จงรักภักดีตอตราสินคาอยูแลวจากการโฆษณา การปกปองสินคาโดย
การจดทะเบียนสิทธิบัตร การมีนวัตกรรมของสินคาใหมๆ การใหความสําคัญตอคุณภาพสินคาและ
การบริการหลังการขายท่ีดีเยี่ยม ส่ิงตางๆ ท่ีกลาวมานี้เปนส่ิงท่ีทําใหลูกคาเกิดความผูกพันและพึง
พอใจตอสินคาและบริการ ในขณะท่ีบริษัทท่ีเขามาทําธุรกิจใหมจะตองเสียคาใชจายและเวลาเพ่ือทํา
การลบภาพเดิมและสรางภาพสินคาของตัวเองข้ึนมาใหมซ่ึงเปนการยากมากและเปนเหตุใหการแยง
สวนแบงตลาดไปจากบริษัทท่ีทําธุรกิจอยูเดิมเปนไปไดคอนขางยาก  แตก็มีความเปนไปไดท่ีบริษัท
ท่ีเขามาใหมจะสามารถสรางความแตกตางของสินคาและบริการไดสําเร็จทําใหเกิดศักยภาพ
ทางดานการแขงขัน  ดังเชน การทําตลาดของดีแทค ไดทําการตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยการ
เปล่ียนจากระบบใชบริการกอนแลวจึงจายคาบริการ (Postpaid) มาเปนระบบจายคาบริการกอนการ
ใชบริการ (Prepaid) ภายใตช่ือบริการวา ดีพร็อมท (Dpromt) ทําใหลูกคาหันมาสนใจระบบจาย
คาบริการกอนการใชกันเปนจํานวนมากเนื่องจากบริษัทไดทําการโฆษณาและสามารถช้ีใหเห็นถึง
ขอดีตางๆ ใหลูกคาเขาใจไดเปนอยางดี เชนช้ีใหเห็นวาลูกคาสามารถควบคุมการใชจายไดดวย
ตนเอง สามารถตรวจสอบปริมาณการใชไดตลอดเวลา เปนผลใหลูกคาในระบบใชบริการกอนจาย
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คาบริการลดลงเปนจํานวนมาก นอกจากน้ีบริษัทยังไดสรางความหลากหลายของระบบชําระ
คาบริการกอนการใชใหมีความหลากหลายข้ึนมาอีกโดยแบงเปน 3 แพ็กเก็จเพื่อใหลูกคาไดเลือกใช
บริการตามความเหมาะสมของตัวเองไดแก ดีไลท (DLite) ดีมีเดียม (Dmedium) ดีแม็กซ (Dmax)  
ซ่ึงจากการปรับเปล่ียนวิธีการทําใหลูกคาหันมาใชบริการมากข้ึนเปนลําดับ (หนังสือพิมพ
ฐานเศรษฐกิจ ปท่ี 22  ฉบับท่ี 1677 ประจําวันท่ี 10-13 มีนาคม 2545 : 46) 
                 ลักษณะเฉพาะของสินคาและบริการ (Brand Identity) ก็เปนอีกสวนหนี่งท่ีมีความสําคัญ
ไมนอยไปกวาความหลากหลายของสินคาและบริการ  ตลอดเวลาท่ีลูกคาไดทําการบริโภคสินคา
และบริการอาจทําใหลูกคาเช่ือวาสินคาและบริการท่ีใชอยูจะมีลักษณะพิเศษซ่ึงความเช่ือนี้สามารถ
เกิดข้ึนจากการบริการลูกคา การโฆษณาอยางตอเนื่อง การเปนรายแรกท่ีนําสินคาและบริการชนิด
นั้นเขาสูตลาด ซ่ึงความเช่ือลักษณะนี้จะทําใหลูกคาเกิดความผูกพันในสินคาและบริการเปนพิเศษ
และจะทําใหเกิดความจงรักภักดีและมีความผูกพันตอตราสินคา (Brand Royalty) และช่ือเสียงของ
บริษัทซ่ึงส่ิงตางๆ เหลานี้จะทําใหสินคาและบริการของบริษัทประทับอยูในใจของลูกคาและ
สามารถลดการคุกคามของสินคาและบริการจากคูแขงขันรายใหมไดเนื่องจากการพยายามทําลาย
ความพอใจของลูกคาท่ีมีความมั่นคงอยูแลวจะตองเสียคาตนทุนท่ีสูงมาก โดยทั่วไปคูแขงขันราย
ใหมจะตองจัดสรรทรัพยากรอยางมากเพ่ือใชในการทําลายความจงรักภักดีตอตราสินคาโดยสวน
ใหญแลวมักใชวิธีเสนอราคาท่ีต่ํากวาเพื่อดึงดูดใหลูกคาหันมาสนใจใชสินคาและบริการของบริษัท 
ซ่ึงสงผลใหความสามารถในการทํากําไรตํ่าลงจนเกิดการขาดทุนไดในท่ีสุด นอกจากนี้ถาลูกคา
ยอมรับสินคาและบริการดังกลาวแลวเม่ือบริษัทข้ึนราคาก็อาจทําใหลูกคาเกิดการตอตานข้ึนมาได 
                 3.  เงินลงทุน (Capital Requirements) ในการเขาสูธุรกิจของผูท่ีเขามาเปนคูแขงขันราย
ใหมจะตองใชเงินลงทุนในหลายๆ ดาน เชน ดานแรงงาน เคร่ืองจักร อุปกรณในการผลิต การวิจัย
และพัฒนา การโฆษณาและสงเสริมการขายเพื่อสรางความเชื่อถือใหแกลูกคา รวมท้ังตนทุน
ทางดานอาคารและสถานท่ีเปนตน ซ่ึงเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนในขณะท่ีเขาสูธุรกิจในระยะเร่ิมตนนั้นจะ
ถือเปนขอเสียเปรียบของธุรกิจใหมและเปนขอไดเปรียบของบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจอยูเดิมแลว 
                 4.  คาใชจายในการเปล่ียนแปลงสินคา (Switching Costs) เปนตนทุนท่ีลูกคาจะตองจาย
สําหรับการเปล่ียนจากสินคาและบริการชนิดเดิมไปเปนสินคาและบริการชนิดใหมซ่ึงเปนตนทุน
หรือคาใชจายท่ีสูงมาก ตามปกติแลวลูกคาเม่ือใชสินคาหรือบริการอยางใดอยางหน่ึงแลวก็จะมี
ความผูกพันและยึดติดกับสินคาชนิดนั้นๆ อันเนื่องมาจากความคุนเคยทําใหเกิดความพอใจในการ
บริโภคสินคาในระดับหนึ่ง  ในขณะเดียวกันถึงแมบริษัทคูแขงรายใหมจะนําเสนอสินคาและบริการ
ชนิดใหมท่ีมีคุณภาพที่ดีกวา ลูกคาก็จะยังไมตัดสินใจเปล่ียนแปลงในทันท่ีเนื่องจากการไมแนใจใน
ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของสินคาหรือบริการที่นํามาทดแทน ตัวอยางท่ีเห็นได
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อยางเดนชัดก็คือโปรแกรมระบบจัดการในระบบคอมพิวเตอร (Operating System : OS) จะเห็นได
วาเม่ือลูกคาใชโปรแกรมจัดการระบบของบริษัทไมโครซอฟท ซ่ึงบริษัทเองก็ยังเสนอขายโปรแกรม
ตางๆ ท่ีสามารถนํามาใชรวมกันอีกหลายชนิดแตถามีบริษัทคูแขงรายใหมไดเสนอสินคาและบริการ
แบบใหมเขามา ลูกคาก็จะยังไมตัดสินใจเปล่ียนในทันทีเนื่องจากตนทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
จากระบบปฏิบัติการของบริษัทไมโครซอฟทไปใชสินคาของบริษัทอ่ืนจะตองมีตนทุนท่ีเกิดข้ึน
ใหมทันทีในขณะท่ีของเดิมก็ยังพอใชตอไปได จะเห็นไดวาการเปล่ียนแปลงสินคาจากชนิดหนึ่งไป
เปนสินคาอีกชนิดหนึ่งจะกอใหเกิดตนทุนจํานวนมาก เชน ตนทุนจากราคาของตัวสินคาและบริการ
เอง ตนทุนในการเปล่ียนแปลงจากงานเดิมท่ีไดสรางเอาไวและสัมพันธกับสินคาเดิมท่ีจะตอง
เปล่ียนแปลงไปใชกับสินคาชนิดใหมซ่ึงกรณีนี้จะทําไดยากมาก นอกจากนี้ยังมีตนทุนทางดาน
บุคลากรท่ีจะตองทําการศึกษาและเรียนรูใหมไมวาจะเปนคาใชจายท่ีเปนตัวเงินโดยตรง หรือ
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการเสียเวลาและคาเสียโอกาสในการดําเนินธุรกิจ  ดังนั้นจะเห็นไดวาการท่ี
ลูกคาจะทําการเปล่ียนแปลงสินคาและบริการใหมอาจไมใชเร่ืองงาย  นอกจากสินคาและบริการที่มี
อยูนั้นมีขอจํากัดท่ีลูกคาจําเปนตองเปล่ียนแปลงหรือสินคาและบริการท่ีไดรับการเสนอนั้นมี
คุณภาพและประสิทธิภาพคุมคากับการลงทุนจริงๆ กรณีเชนนี้ลูกคาก็จะยอมเปล่ียนแปลงสินคา
และบริการนั้นทันที 
                 5.  การเขาถึงชองทางในการจัดจําหนาย (Access to Distributions) ในการจําหนายสินคา
และบริการ ชองทางการจัดจําหนายเปนส่ิงท่ีสําคัญเปนอยางมาก โดยปกติแลวองคกรธุรกิจเดิมจะมี
การจัดต้ังชองทางการจัดจําหนายไวอยางพรอมแลวและจากการดําเนินธุรกิจมากอนจะทําใหเกิด
สายสัมพันธกับผูจัดจําหนาย พอคาปลีก พอคาสง ฯลฯ กรณีเชนนี้จะทําใหองคกรธุรกิจเดิมมีความ
ไดเปรียบผูท่ีจะเขาสูธุรกิจรายใหมเปนอยางมาก ซ่ึงจะเห็นไดวาเปนการยากท่ีองคกรธุรกิจท่ีจะเขาสู
ธุรกิจรายใหมจะสรางชองทางการจัดจําหนายข้ึนมาเพราะชองทางตางๆ ยอมจะมีอยูในตลาดธุรกิจ
แลวไมวาจะเปน การใหสวนลด การโฆษณา ฯลฯ 
                 ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาดานชองทางการจัดจําหนาย ทางองคกรธุรกิจรายใหมท่ีจะ
เขาสูตลาดอาจจะใชบริษัทท่ีมีความชํานาญทางดานชองทางการจัดจําหนายเปนผูดําเนินการแทน 
และในบางคร้ังอาจจะนํากลยุทธทางการตลาดมาปรับใชใหเหมาะสมเพ่ือดึงดูดลูกคาใหหันมาใช
บริการโดยไดประโยชนท่ีแอบแฝงมาดวย เชน บริษัทออเรนจ ซ่ึงเปนบริษัทในเครือของบริษัทซี พี 
ไดมีการปรับเง่ือนไขในการขายเคร่ืองโทรศัพทเคล่ือนท่ีราคา 900 บาท (หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 
ฉบับประจําวันท่ี 14-16 ธันวาคม 2544) โดยมีใจความพอสรุปไดวาทางบริษัทออเรนจ ไดเขาสู
ตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีและปรับเง่ือนไขโดยเสนอใหลูกคาเดิมและลูกคาใหมของบริษัทเทเลคอม
เอเชียหรือที เอ ท่ีดําเนินธุรกิจทางดานโทรศัพทพื้นฐานสามารถซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดดวยราคา
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เพียง 900 บาทจากราคา 3900 บาท ซ่ึงมีสวนลดถึง 3000 บาท ท้ังนี้เพ่ือเปนการเพิ่มฐานลูกคา
โทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัทออเรนจเอง โดยใหสิทธ์ิกับลูกคาท่ีใชเลขหมายโทรศัพทพื้นฐานกับ
บริษัทเทเลคอมเอเชีย  ซ่ึงคาดวาผลท่ีได คือลูกคาของบริษัทเทเลคอมเอเชียจะเลือกใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัทออเรนจ ในขณะเดียวกันอาจมีลูกคาขอติดต้ังโทรศัพทพื้นฐานของ
บริษัทเทเลคอมเอเชียเพิ่มข้ึนเพื่อขอรับสวนลดโดยการนํามาซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัทออ
เรนจ ซ่ึงเปนการเพ่ิมลูกคาซ่ึงกันและกัน จะเห็นไดวาการกระทําเชนนี้จะสงประโยชนท้ังทางตรง
และทางออมในการดําเนินธุรกิจใหแกบริษัทในเครือและบริษัทแมดวย และวิธีการเชนนี้ยังสงผล
กระทบตอบริษัทคูแขงท่ีอยูในธุรกิจเดียวกันดวยเชน มีผลกระทบตอบริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน 
เซอรวิส จํากัด (AIS) และบริษัทโทเทิล แอ็กเซส คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (TAC) ไดโดยตรง 
 
ตารางท่ี 2  คาเคร่ืองและโปรโมช่ันของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
 
ผูใหบริการ โทรศัพทยี่หอ/รุน ราคาเกา (บาท) ราคาใหม (บาท) โปรโมช่ัน 
เอไอเอส โนเกีย 3310 8500 7900 1. คาบริการรายเดือน 300 บาท 

    โทรในเครือขายเดียวนาทีละ 2 บาท 
2. เหมาจาย 500 บาทโทร.ฟรี 100 นาที   
    (18.01 -06.00) 
3. เหมาจาย 500 บาทโทร.ฟรี 1200 บาท 
4. เหมาจาย 1200 บาทโทร.ฟรี 2400 บาท 
5. เหมาจาย 2000 บาทโทร.ฟรี 4500 บาท 

ซีเมนต  A35 4900 4500 
 

แทค โนเกีย 3350 10900 8900 1. ดีไลต คาบริการรายเดือน 250 บาท  
    โทรนาทีละ 4 บาท ทั่วไทย 
2. ดีมีเดียม เหมาจาย 750 บาท 
    โทร. ฟรี 250 นาที 
3. ดีแมกซ เหมาจาย 1200 บาท 
    โทร. ฟรี 600 นาที 

โนเกีย 3310 7900 6900 
ซีเมนต  A35 4900 3900 

 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2 (ตอ)  
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ผูใหบริการ โทรศัพทยี่หอ/รุน ราคาเกา (บาท) ราคาใหม (บาท) โปรโมช่ัน 
ออเรนจ โนเกีย 8310 25900 - 1. ทอลกแพลน 800 เหมาจาย 800 บาท 

โทรเบอรทั่วไปฟรี 130 นาที,เบอรคน
สนิทฟรี 130 นาที 
2. ทอลกแพลน 1100 เหมาจาย 1100 บาท 
โทรเบอรทั่วไปฟรี 240 นาที,เบอรคน
สนิทฟรี 240 นาที 
3. ทอลกแพลน 1500 เหมาจาย 1500 บาท 
โทรเบอรทั่วไปฟรี 400 นาที,เบอรคน
สนิทฟรี 400 นาที 

โนเกีย 8210 12500 - 
โนเกีย 3310 7900 - 
ซีเมนต  SL45 24999 - 
ซีเมนต  S45 15900 - 
ซีเมนต A40 4900 - 
อีริคสัน T29S 8900 - 
โมโตโรลา V66 23900 - 
โมโตโรลา 3688+ 10900 - 

 
หมายเหตุ : ลูกคาของทีเอไดรับสวนลดคาเคร่ืองออเรนจ 3000 บาท 
ที่มา : ฐานเศรษฐกิจรวบรวม 

ที่มา : หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจําวันที่ 14-16 ธันวาคม 2544 

 
                 6.  ตนทุนท่ีไมข้ึนอยูกับขนาดของธุรกิจ (Cost Disadvantage Independent of Scale)  
เนื่องจากผูดําเนินธุรกิจท่ีมีอยูเดิมจะไดเปรียบคูแขงท่ีเขามาสูธุรกิจรายใหม เนื่องจากตนทุนในการ
ดําเนินงานท่ีต่ํากวาซ่ึงเปนขอไดเปรียบที่ไมสามารถลอกเลียนแบบไดหรือมีการทดแทนกันไดยาก 
ซ่ึงการไดเปรียบในลักษณะน้ีอาจเปนความไดเปรียบทางดานตนทุนท่ีใชในการดําเนินการ 
ประสบการณหรือระยะเวลาที่อยูในธุรกิจมานาน ความลับและความชํานาญเฉพาะดานในธุรกิจ
นั้นๆ การมีอิทธิพลตอแหลงวัตถุดิบหรือปจจัยท่ีใชในการดําเนินธุรกิจ เชน อิทธิพลทางดานการ
จัดหาแหลงแรงงาน  การจัดหาแหลงเงินทุน การเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีท่ีมีประสบการณ
มากกวา ลิขสิทธ์ิตางๆ ท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจ โอกาสในการเลือกทําเล
ท่ีตั้งท่ีดีกอน รวมท้ังโอกาสท่ีไดรับจากการสนับสนุนจากรัฐบาล ดังตัวอยางท่ีไดเห็นอยูเสมอใน
หนาหนังสือพิมพท่ีวา GSM 1800 ปะทะออเรนจ (หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจําวันท่ี 
12-24 กุมภาพันธ 2545) ซ่ึงมีใจความพอสรุปไดวาทางบริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมชั่น เซอรวิส 
จํากัด (AIS) และบริษัทโทเทิล แอ็กเซส คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (TAC) ซ่ึงใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ GSM 900 และ WorldPhone 1800 ซ่ึงตอมาไดเปล่ียนเปน GSM 1800 
พยายามใชความไดเปรียบจากประสบการณในการดําเนินธุรกิจทางดานโทรศัพทเคล่ือนท่ีซ่ึงมี
ประสบการณมากกวาบริษัทออเรนจ ทําการกีดกันการเขาสูตลาดโดยใชความไดเปรียบท่ีมีอยูเดิม
ทําการปรับโปรโมช่ันและออกโฆษณาชุดใหมโดยออกอากาศท้ังวิทยุและโทรทัศนรวมท้ังส่ิงพิมพ
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ตางๆ โดยเนนการใชบริการเครือขายรวมกันระหวาง GSM 1800 ของบริษัทโทเทิล แอ็กเซส คอม
มิวนิเคช่ัน จํากัด (TAC) และ GSM 1800 ของบริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากัด (AIS) 
เพื่อใหลูกคาเห็นวาระบบดังกลาวมีศักยภาพมากกวาโทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัทออเรนจ ซ่ึงถา
บริษัทออเรนจจะสูในธุรกิจก็ตองมีตนทุนท่ีสูงข้ึนเปนอยางมาก ในขณะเดียวกันสถานท่ีบริการ
ลูกคาของบริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากัด (AIS) และบริษัทโทเทิล แอ็กเซส คอม
มิวนิเคช่ัน จํากัด (TAC) ท่ีมีอยูเดิมแลวก็มีเปนจํานวนมากและกระจายอยูท่ัวไป กรณีเชนนี้แสดงให
เห็นถึงความไดเปรียบและศักยภาพของบริษัทท่ีทําธุรกิจอยูกอนแลวมีความไดเปรียบตอบริษัทท่ีเขา
สูธุรกิจรายใหมเนื่องจากท้ังบริษัทแอ็ดวานซ อินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากัด (AIS) และบริษัทโทเทิล 
แอ็กเซส คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด (TAC) ยอมทราบเสมอวาจุดออนในการดําเนินธุรกิจ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีของบริษัทออเรนจคือระบบเครือขายท่ีใหบริการยังไมสมบูรณและยังไม
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวประเทศ เปนตน 
  
นโยบายของรัฐบาล (Government Policy)   
 
                 นโยบายของรัฐบาลมีสวนสําคัญในการสนับสนุนการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก โดย
สามารถจะใหคุณใหโทษกับบริษัทท่ีอยูในธุรกิจเดิมและบริษัทท่ีกําลังจะเขามาใหมในธุรกิจได 
ดังเชน วิธีการใหสัมปทานซ่ึงรัฐบาลสามารถควบคุมธุรกิจที่เขามาใหมได ดังท่ีผานมากิจการ
โทรศัพทพื้นฐานท่ีรัฐบาลไดใหสัมปทานแกบริษัทเทเลคอมเอเชียหรือบริษัทที เอ ใหสามารถ
ดําเนินการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 2.6 ลานเลขหมายโดยไดรับสัมปทานจาก
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและจายผลประโยชนตอบแทนประมาณ 16 % โดยมีขอจํากัดวา
รัฐบาลจะตองไมใหสัมปทานการดําเนินงานดานโทรศัพทพื้นฐานแกบริษัทอ่ืนๆ ท่ีจะเขามาทําการ
แขงขันหรือการใหสัมปทานแกบริษัท TT&T เพ่ือดําเนินการดานโทรศัพทพื้นฐานในเขตภูมิภาค 
โดยองคการโทรศัพทเองก็ไมสามารถขยายงานไปจากเดิมไดเนื่องจากติดขอกําหนดในสัญญา
สัมปทาน เปนตน จากกรณีเชนนี้จะเห็นไดวานโยบายของรัฐบาลสามารถควบคุมมิใหเกิดธุรกิจใหม
เขามาแขงขันกับธุรกิจท่ีไดรับสัมปทานไดในขณะเดียวกันยังสามารถจํากัดการขยายงานของกิจการ
ท่ีมีอยูเดิมไดดวย สวนขอดีก็คือทําใหผูลงทุนมีความม่ันใจในการดําเนินธุรกิจ แตผลเสียก็คือการ
ดําเนินธุรกิจท่ีอยูภายใตนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทท่ีไดรับสัมปทานโดยมีภาครัฐเปนผู
กํากับดูแล หรืออีกตัวอยางหนึ่งท่ีนโยบายของรัฐบาลมีอิทธิพลมากก็คือการดําเนินธุรกิจท่ีไดรับการ
สงเสริมการลงทุนหรือบี โอ ไอ (Board Of Investment : B.O.I.) ซ่ึงรัฐบาลไดสนับสนุนผูประกอบ
กิจการรายใหมเพ่ือใหเขาสูธุรกิจโดยการดําเนินงานดังกลาวอาจมีหลายๆ เหตุผลประกอบกัน เชน
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ปองกันการผูกขาดทางดานการตลาดเพื่อแกปญหาสินคาไมเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค ฯลฯ 
โดยรัฐบาลตองจูงใจใหผูลงทุนเขามาดําเนินธุรกิจ ดังเชนการเสนอลดอัตราภาษีไมวาจะเปนภาษี
รายได ภาษีธุรกิจตางๆ เพื่อเปนการจูงใจใหผูลงทุนเขามาสูธุรกิจใหม 
                 ดังนั้นจะเห็นไดวานโยบายของรัฐบาลนั้นจะมีอิทธิพลตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก
คือมีผลตอคูแขงขันรายใหมท่ีจะเขาสูธุรกิจหรือมีผลตอบริษัทตางๆ ท่ีอยูในธุรกิจเดิมอยูแลว
เนื่องจากอาจถูกจํากัดหรือเขมงวดในการกํากับดูแลมากข้ึนหรืออาจมีคูแขงในธุรกิจเพิ่มข้ึนก็ได 
                  
ความเชื่อถือและการโตตอบทางธุรกิจ (Expected Relation)   
 
                 เม่ือบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจอยูกอนเดิมสามารถสรางความจงรักภักดีตอตราสินคาแกลูกคา
ได จะทําใหเปนขอไดเปรียบทางดานตนทุนตอคูแขงขันรายใหมซ่ึงเกิดจากการประหยัดเนื่องจาก
ขนาด (Economies of Scale)  หรืออาจไดรับการคุมครองจากรัฐบาล  จากความไดเปรียบนี้จะทําให
อันตรายท่ีเกิดจากคูแขงขันรายใหมลดลง ทําใหมีความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจต่ําและบริษัทจะมีโอ
การสรางความสามารถในการทํากําไรใหเพิ่มข้ึนได  ดังนั้นบริษัทท่ีอยูในธุรกิจเดิมอยูแลวจะตอง
สรางอุปสรรคใหแกบริษัทท่ีจะเขามาใหม ในขณะเดียวกันบริษัทท่ีเขามาใหมก็ตองใชกลยุทธตางๆ 
มาลดกระแสความตองการของลูกคาตอตราสินคาเดิม ซ่ึงอุปสรรคของการเขาสูการแขงขันรายใหม
จะทําใหกําไรภายในธุรกิจลดลง ดังนั้นจึงตองมีการสรางความหลากหลายใหแกสินคาและบริการ
ภายใตตราสินคาเดียวกันเพื่อครอบคลุมตลาดอีกท้ังยังสามารถลดคาใชจายทางดานการโฆษณาได
อยางมาก ซ่ึงเปนผลใหบริษัทยังสามารถคงกําไรในการดําเนินธุรกิจอยูได 
 
ความรุนแรงของสภาวะการแขงขนัในธุรกิจเดียวกันท่ีอยูในธุรกิจเดิม (Competitor Rivalry 
Determinants) 
 
                 ในการดําเนินธุรกิจจะเห็นไดวาในกลุมธุรกิจเดียวกันหรือธุรกิจท่ีมีลักษณะเหมือนกันยัง
ตองมีการแขงขันในการดําเนินกิจการ เม่ือองคกรธุรกิจมองเห็นโอกาสท่ีจะสามารถทํากําไร ทุก 
องคกรยอมมุงไปสูธุรกิจนั้นทําใหสภาวะการแขงขันจะทวีความรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ ซ่ึงอาจมีการนํา
กลยุทธตางๆ ออกมาใชเพื่อใหไดเปรียบในสภาวะการแขงขันในตลาด เชน การลดราคาสินคา การ
ตอสูทางดานการตลาด การแนะนําสินคาใหมๆ เขาสูตลาดหรืออาจเพิ่มการบริการหลังการขาย
ใหแกลูกคา ท้ังนี้เพื่อเปนการสรางความไดเปรียบใหแกการดําเนินธุรกิจและกีดกันคูแขงขันท่ีอยูใน
ธุรกิจเดียวกันรวมท้ังเปนการสรางการครองสวนแบงตลาดใหเพิ่มมากข้ึนดวย  แตถาสภาวะการ
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แขงขันไมรุนแรงองคกรธุรกิจยอมจะหาโอกาสข้ึนราคาสินคาและบริการเพื่อสรางกําไรใหมากข้ึน
และผลจากความสามารถในการทํากําไรที่มากข้ึนนั่นเองท่ีจะเปนตัวกระตุนใหสภาวะการแขงขัน
ทวีความรุนแรงข้ึนเปนลําดับ  ถาธุรกิจใดมีความสามารถในการทํากําไรไดมากนอกจากจะสราง
สภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงในธุรกิจประเภทเดียวกันแลวยังเปนการจูงใจใหผูท่ีอยูนอกธุรกิจให
ความสนใจจนกลายมาเปนคูแขงรายใหมได ดังเชนกรณีของธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมท่ีมีการ
ขยายตัวของตลาดอยางรวดเร็วและมีความสามารถในการทํากําไรสูง ทําใหบริษัทตางๆ ท้ังท่ีอยูใน
ธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมและไมอยูในธุรกิจประเภทนี้ใหความสนใจท่ีจะเขามาแขงขันในการทํา
ธุรกิจประเภทน้ี ดังจะเห็นไดจากในปจจุบันไดมีบริษัทขนาดใหญมากมายไดอาศัยชองทางตางๆ 
เขามาดําเนินธุรกิจดานการส่ือสารและกิจการโทรคมนาคม เชน บมจ. ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด. 
บริษัทแอ็ดวานซอินฟอรเมช่ัน เซอรวิส จํากัด. บริษัทเทเลคอมเอเชีย จํากัด. บริษัท TT&T จํากัด. 
ฯลฯ และยังมีบริษัทอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีใหความสนใจรวมท้ังบริษัทตางชาติก็ใหความสนใจท่ีจะเขา
มาดําเนินธุรกิจใหมในประเทศไทยดวย กรณีนี้จะเห็นไดวาธุรกิจท่ีมีการขยายตัวสูงและมี
ความสามารถในการทํากําไรยอมจะถูกคุมคามจากการกระทําของธุรกิจอ่ืนๆ ดวย ซ่ึงความรุนแรง
ของสภาวะการแขงขันจะข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ดังนี้ คือ 
                 1.  จํานวนผูแขงขันภายในธุรกิจเดียวกัน (Numerous or Equally Balanced Competitors)  
อุตสาหกรรมท่ีมีคูแขงขันจํานวนมากยอมจะมีการแขงขันระหวางกันท่ีมีความรุนแรง โดยปกติแลว
ทุกๆ บริษัทท่ีดําเนินกิจการอยูมักจะเตรียมการปองกันตนเองจากการคุกคามของบริษัทอ่ืนๆ โดยคิด
วาแตละบริษัทยอมตองใชวิธีการตางๆ เพื่อจะดํารงความอยูรอดในธุรกิจและยอมตองมีการตอบโต
กันอยูตลอดเวลาและแตละบริษัทก็จะเลือกโตตอบในสวนท่ีบริษัทตัวเองตองการจะกระทําเทานั้น  
โดยปกติธุรกิจท่ีมีจํานวนคูแขงนอยยอมจะมีการแขงขันท่ีไมรุนแรง แตถาธุรกิจมีบริษัทท่ีมีขนาด
และทรัพยากรตางๆ ใกลเคียงกันก็จะกอใหเกิดการแขงขันและอาจมีการโตตอบกันอยางรุนแรง
เชนเดียวกับธุรกิจท่ีมีคูแขงขันจํานวนมากแนวโนมของการแขงขันและการตอบโตยอมจะทวีความ
รุนแรงข้ึนเปนลําดับ 
                 2.  อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจ (Rate of Industry Growth) ธุรกิจท่ีมีอัตราการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วยอมกอใหเกิดโอกาสทางธุรกิจท่ีจะสามารถเติบโตไดตามการขยายตัวของ
ธุรกิจนั้น ในธุรกิจบางอยางความเปนจริงของการประหยัดเนื่องจากขนาดจะเปนตัวกําหนดใหการ
ผลิตตองผลิตออกมาจํานวนมากซ่ึงการผลิตในลักษณะน้ีอาจมีผลกระทบตอความสมดุลยระหวาง
อุปสงคและอุปทานไดและการลดราคามักถูกนําออกมาใชเพื่อสรางความสมดุลยระหวางอุปสงค
และอุปทานใหเกิดข้ึนมาใหม แตอยางไรก็ตามก็จะมีผลตอความสามารถในการทํากําไรตอธุรกิจนั้น
อยูดี  ในขณะเดียวกันถาการขยายตัวของธุรกิจมีอัตราการขายตัวท่ีลดลงทุกๆ บริษัทก็จะพยายามใช
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ทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพเพื่อการขยายฐานลูกคาและการกระทําเพื่อดึงดูดลูกคาของคู
แขงขันก็จะมีนอย  แตกระน้ันก็ตามเม่ือการเจริญเติบโตของธุรกิจมีอัตราการเจริญเติบโตท่ีชาหรือ
นอยลงยอมสงผลใหสภาวะการแขงขันในธุรกิจนั้นมีมากข้ึนดวยเนื่องจากองคกรธุรกิจแตละแหง
ตางตองการแขงขันเพื่อแยงชิงสวนแบงตลาดท่ีมีนอยลง  โดยปกติแลวการเพิ่มสวนแบงตลาดของ
บริษัทหนึ่งยอมทําใหบริษัทอ่ืนเสียสวนแบงตลาดไปดวย ดังนั้นเพื่อเปนการปองกันสวนแบงตลาด
แตละบริษัทก็จะเพิ่มความรุนแรงในการแขงขันเปนผลใหเกิดความไมม่ันคงทางการตลาดและทํา
ใหกําไรในธุรกิจลดลง 
                 3.  ตนทุนคงท่ีและตนทุนในการเก็บรักษาสินคาคงคลัง (High Fixed or Storage Costs)  
เม่ือธุรกิจดําเนินการผลิตยอมตองพยายามทําการผลิตใหเหมาะสมกับตนทุนทางดานการผลิตซ่ึงจะ
เห็นไดวาการผลิตจํานวนมากยอมทําใหตนทุนกระจายไปยังสินคาหนวยอ่ืนๆ หรือเปนการกระจาย
ใหตนทุนตอหนวยตํ่าท่ีสุดเปนผลใหมีปริมาณการผลิตเปนจํานวนมากซ่ึงบริษัทตางๆ ในธุรกิจ
เดียวกันก็จะมีแนวทางในการผลิตไปในทํานองเดียวกันทําใหสินคาท่ีผลิตออกมาสูตลาดเปน
จํานวนมากเกินความตองการและทุกบริษัทก็พยายามจะใชกลยุทธทางดานราคามาเปนเคร่ืองมือใน
การระบายสินคาซ่ึงอาจไดแกการใหสวนลดพิเศษ การลดราคา เปนตน ซ่ึงการกระทําเชนนี้มักเปน
การกระตุนใหเกิดการแขงขนท่ีรุนแรงทามกลางคูแขงขันดวยกัน จากปญหาที่เกิดข้ึนยอมสงผลให
ตนทุนดานอ่ืนๆ สูงข้ึน เชนตนทุนทางดานการดําเนินงาน ตนทุนทางดานการเก็บรักษาสินคาและ
การบริหารสินคาคงคลัง นอกจากนี้สินคาบางชนิดอาจมีอายุท่ีส้ันทําใหเกิดการสูญเสียอยางรวดเร็ว
ทําใหบริษัทตางๆ ตองใชวิธีการตัดราคาจําหนายหรือวิธีการสงเสริมการขายเพ่ือใหขายไดใน
ปริมาณมากท่ีสุดโดยไมคํานึงถึงตนทุน ซ่ึงวิธีการตางๆ เหลานี้เปนผลใหความสามารถในการทํา
กําไรลดลงเปนอยางมาก ในขณะเดียวกันก็กระตุนใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนเปนลําดับ 
                 4.  ความหลากหลายของสินคาและบริการ (Product Differences)  ความแตกตางกันของ
สินคาและบริการยอมจะสรางความผูกพัน ความพอใจและความจงรักภักดีตอตราสินคา ถาบริษัท
สามารถสรางความแตกตางใหกับสินคาและบริการไดสําเร็จก็จะทําใหการแขงขันในธุรกิจมีนอยลง
เพราะลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคาไดตามความตองการหรืออาจเลือกตราสินคาท่ีตนเองเคยใชอยู
เปนประจํา  ในขณะเดียวกันถาลูกคามองวาสินคาไมมีความแตกตางหรือสามารถทดแทนกันได
อยางสมบูรณ ตัวอยางเชนน้ํามันรถยนต ซ่ึงลูกคาสามารถเปล่ียนตราสินคาไดตลอดเวลาปจจัยหลัก
ท่ีทําใหลูกคาเลือกใชก็จะข้ึนอยูกับพื้นฐานทางดานราคาและบริการท่ีองคกรธุรกิจไดเสนอใหกรณี
เชนนี้จะทําใหสภาวะการแขงขันยอมจะทวีความรุนแรงข้ึนไปดวย 
                 5.  ขอจํากัดในการออกจากวงการธุรกิจ  (High Exit Barriers)  บริษัทหลายๆ บริษัทอาจมี
ความตองการเลิกกิจการหรือออกไปจากธุรกิจอันเนื่องมาจากทนตอสภาวะการแขงขันไมไหว 
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ผลตอบแทนและความสามารถในการทํากําไรต่ําหรือบางคร้ังอาจเกิดการขาดทุนในการดําเนิน
ธุรกิจ นอกจากน้ียังมีอุปสรรคอ่ืนๆ อีกท่ีทําใหหลายๆ บริษัทคิดจะออกไปจากธุรกิจ เชน ปจจัย
ทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางดานสังคมและวัฒนธรรม จิตวิทยาและการดําเนินกลยุทธตางๆ แตการ
ท่ีบริษัทจะออกไปจากธุรกิจท่ีดําเนินการอยูมิใชเร่ืองงาย ทําใหหลายองคกรธุรกิจจึงตองจําทน
ดําเนินธุรกิจอยูตอไปท้ังๆ ท่ีไมสามารถจะสรางผลตอบแทนท่ีดีไดสงผลใหเกิดการแขงขันทางดาน
ราคาสูงมาก เนื่องจากจะมีอุปสงคมากกวาอุปทานเพราะบริษัทตางๆ ก็จะคิดเพียงแตวาจะพยายาม
ขายสินคาใหไดจํานวนท่ีมากท่ีสุดเทานั้น โดยไมสนใจเร่ืองราคาโดยส่ิงท่ีตองการคือหวังวาจะมี
ผลตอบแทนบางเพื่อนํามาหลอเล้ียงธุรกิจใหเพียงเพื่ออยูรอดเทานั้น ซ่ึงขอจํากัดตางๆ ท่ีบริษัทถือวา
เปนหัวใจสําคัญของอุปสรรคในการจะออกจากธุรกิจท่ีพบบอยๆ มีดังนี้ 
                 5.1  ทรัพยสินท่ีใชในขณะดําเนินกิจการมีมูลคาสูง เชน โรงงาน อุปกรณ เคร่ืองจักรและ
เทคโนโลยีท่ีไมสามารถนําไปใชในกิจการอ่ืนๆ ได ในขณะเดียวกันก็ไมสามารถจะขายใหผูอ่ืนได
เนื่องจากอาจจะไมคุมในการขายออกไปหรือผูซ้ือไมสามารถนําไปใชประโยชนไดตามตองการ 
                 5.2  ตนทุนในการออกจากธุรกิจสูง ดังเชน คาใชจายท่ีตองชดเชยใหแกพนักงานหรือ
ลูกจางท่ีถูกปลดออกจากงาน 
                 5.3  ความรูสึกผูกพันท่ีมีตอธุรกิจท่ีไดดําเนินการมาเปนระยะเวลานาน 
                 5.4  พันธะตางๆ ระหวางกิจการ เชน ขอตกลงในการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ
ตางๆ หรือขอตกลงทางดานการจัดหาวัตถุดิบ ฯลฯ 
                 5.5  การลงทุนในทรัพยสินถาวรยังไมคุมทุนและยังไมคุมกับการขายท้ิง 
                 5.6  แรงผลักดันของรัฐบาลท่ีตองการใหมีการดํารงอยูของธุรกิจนั้นเพื่อประโยชนของ
ประชาชน 
                 6.  ความแตกตางในพ้ืนฐานของคูแขงขันในธุรกิจ (Diversity Of Competitors)  เนื่องจาก
การดําเนินธุรกิจจะตองมีจุดกําเนิดมาจากการกําหนดนโยบายในการทํางาน วัตถุประสงคของ
กิจการ วัฒนธรรมองคกร ตลอดจนเปาหมายท่ีมีความแตกตางกันออกไป ทําใหแนวคิด การปฏิบัติ 
พฤติกรรมตางๆ ตลอดจนกลยุทธท่ีนําออกมาใชในวงการธุรกิจมีความแตกตางกันออกไป  ดังนั้น
จะเห็นไดวาถาพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจมีความแตกตางกันมากเทาใดก็ยอมสงผลตอสภาวะการ
แขงขันท่ีแตกตางกันออกไปดวย เนื่องจากธุรกิจแตละแหงมีกฎเกณฑหรือแนวคิดในการแขงขันท่ี
แตกตางกันยอมสงผลถึงวิธีการในการดําเนินกิจการและเม่ือบริษัทใดมีความสําเร็จและบรรลุผลใน
การเลือกใชกลยุทธก็อาจสงผลถึงการดําเนินธุรกิจท่ีมีสวนเกี่ยวพันกันดวย ดังเชน ความสําเร็จใน
การดําเนินกิจการผลิตรถยนตของประเทศญ่ีปุนจะมีความเกี่ยวพันกับธุรกิจรถยนตของญ่ีปุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาดวย 
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                 7.   ความเปนเอกลักษณของตรายี่หอ (Brand Identity)  จากการดําเนินธุรกิจเดียวกัน   ถา
องคกรใดสามารถสรางเอกลักษณใหแกสินคาและบริการจนเปนท่ีผูกพันใหกับลูกคาไดสําเร็จแลว 
ก็จะทําใหลูกคามีความภักดีตอตราสินคา ดังเชน การเปนรายแรกท่ีเสนอขายสินคาหรือการสราง
รูปแบบแปลกใหมใหเปนจุดสนใจลูกคา ดังตัวอยางเชน เคร่ืองถายเอกสารยี่หอ Xerox ซ่ึงเปนราย
แรกท่ีสามารถสรางความผูกพันใหแกผูใชจนทําใหผูคนท่ัวไปเรียกการถายเอกสารหรือการทํา
สําเนาวา xerox และทําใหคํานี้เปนคํานิยมไปในท่ีสุด กรณีเชนนี้เปนการยากท่ีจะทําการ
เปล่ียนแปลงส่ิงท่ีฝงลึกอยูภายในจิตใจของลูกคาทําใหบริษัทคูแขงตองหากลยุทธใหมๆ มาใชเพ่ือ
การแยงสวนแบงตลาดไป 
                 8.  ความม่ันคงของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) ในการดําเนินธุรกิจในปจจุบันสวน
ใหญจะอยูในรูปของการรวมทุนซ่ึงเสมือนวามีเจาของหลายคน ดังนั้นในการดําเนินกิจการผูรวม
ทุนยอมตองการผลประโยชนตอบแทนท่ีสูงหรือคุมคากับการลงทุน แตในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา
หรือสภาวะท่ีมีการแขงขันสูงการดําเนินกิจการอาจประสบสภาวะการขาดทุนหรืออาจมี
ความสามารถในการทํากําไรต่ําเปนผลใหผูรวมทุนบางคนอาจตองการเลิกกิจการ ดังนั้นผูมีสวนได
สวนเสียในธุรกิจจะตองมีความม่ันคงในการดําเนินธุรกิจและมีทุนสํารองท่ีมากพอเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจในยามท่ีธุรกิจประสบปญหาเร่ืองสภาพคลองทางดานการเงิน นอกจากนี้ยังตองมีความสามัคคี
ในการดําเนินธุรกิจรวมกันดวย 
                 9.  โครงสรางการแขงขันในแตละธุรกิจ (Competitive Structure)  ในกลุมธุรกิจ  ท่ี
ประกอบดวยองคกรธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางจํานวนมากและไมมีบริษัทใดบริษัทหนึ่งเปนผู
ช้ีนําตลาดสินคาและบริการ ธุรกิจนี้จะเปนธุรกิจท่ีคูแขงรายใหมสามารถเขามาสูธุรกิจไดงายเปนผล
ใหเกิดอุปทานเกินความตองการของตลาด แตละบริษัทก็จะนํากลยุทธตางๆ มาใชเพื่อครองสวน
แบงตลาดทําใหเกิดสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงมีการตัดราคาสินคาและบริการ ทําใหความนาสนใจ
ในการดําเนินธุรกิจลดลงและมีบางบริษัทตองออกจากธุรกิจไป ทําใหองคกรธุรกิจใหมไมอยากเขา
สูตลาดการแขงขัน การเจริญเติบโตและความนาสนใจในการดําเนินธุรกิจประเภทนี้จะมีระยะเวลา
ท่ีส้ันเนื่องจากคูแขงขันรายใหมจะเขาสูธุรกิจไดยาก เนื่องจากสินคาและบริการของแตละองคกร
ธุรกิจจะไมมีความแตกตางกัน บริษัทสวนใหญจึงใชวิธีการขายตัดราคาเปนเคร่ืองมือในการแขงขัน 
 
 
 
อํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบหรือผูสงมอบ (Bargaining Power of Suppliers)   
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                 อํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบอาจถูกมองไดวาเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจได
เนื่องจากสามารถกดดันใหธุรกิจตองมีตนทุนดานวัตถุดิบท่ีสูงข้ึนหรืออาจลดคุณภาพของวัตถุดิบท่ี
จะสงมอบลงได ทําใหสงผลตอตนทุนการผลิตและกําไรของบริษัทได แตในทางกลับกันถาผูขาย
วัตถุดิบออนแอหรือมีอํานาจการตอรองต่ําองคกรธุรกิจซ่ึงทําหนาท่ีเปนผูซ้ืออาจถือโอกาสในการ
กดดันใหวัตถุดิบมีราคาท่ีต่ําลงและยังสามารถตอรองใหผูขายวัตถุดิบเพิ่มคุณภาพข้ึนได การที่ผูขาย
วัตถุดิบเรียกรองตอบริษัทในองคกรธุรกิจไดก็ตองพยายามทําใหมีอํานาจเทียบเทากับบริษัทใน
องคกรธุรกิจเหลานั้นเพื่อใหเกิดอํานาจการตอรองท่ีมีความเทาเทียมกัน ซ่ึงโดยปกติแลวผูขาย
วัตถุดิบหรือผูสงมอบจะมีอํานาจการตอรองมากก็ตอเม่ือ 
                 1.  เม่ือวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑไมสามารถมีการทดแทนกันไดและมีความสําคัญตอบริษัท
ทําใหบริษัทท่ีทําหนาท่ีซ้ือไมมีทางเลือกอ่ืนสําหรับการซ้ือสินคา 
                 2.  ธุรกิจของบริษัทท่ีเปนผูซ้ือไมไดเปนลูกคาท่ีสําคัญของผูขายวัตถุดิบ กรณีเชนนี้
หมายถึงการดําเนินกิจการของผูขายวัตถุดิบไมไดข้ึนอยูกับบริษัทท่ีเปนผูซ้ือ ดังเชน มีปริมาณการ
ส่ังซ้ือจํานวนนอยทําใหไมมีผลสําคัญตอตนทุนหรือกําไรของผูขายวัตถุดิบ ทําใหผูขายวัตถุดิบมี
ส่ิงจูงใจนอยท่ีจะลดราคาขายหรือทําการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบ 
                 3.  สินคาของผูขายวัตถุดิบมีความสําคัญตอผูซ้ือเปนอยางมาก ดังเชน วัตถุดิบหรือ
ผลิตภัณฑของผูขายมีความแตกตางกันจนทําใหบริษัทผูซ้ือมีคาใชจายสูงมากในการเปล่ียนแปลง
ผูขายวัตถุดิบ ดังนั้นบริษัทผูซ้ือจะข้ึนอยูภายใตอํานาจการตอรองของผูขายวัตถุดิบและไมสามารถ
ทําใหเกิดการแขงขันกันระหวางบริษัทผูขายวัตถุดิบได 
                 4.  ถาผูขายวัตถุดิบตองการเพิ่มราคาก็สามารถใชวิธีการคุกคามบริษัทผูซ้ือ โดยอาจ
รวมตัวกับบริษัทอ่ืนหรือบริษัทในเครือโดยทําการเปล่ียนสถานะของตัวเองจากบริษัทท่ีทําหนาท่ี
ขายมาเปนผูซ้ือดวย ทําใหบริษัทท่ีเปนผูซ้ือตองอยูในสภาวะจํายอมในการซ้ือสินคานั้น 
                 5.  เม่ือมีจํานวนผูขายวัตถุดิบรายใหญและมีจํานวนนอยราย แตสามารถขายใหกับบริษัท
ท่ีเปนผูซ้ือจํานวนมากราย กรณีเชนนี้บริษัทท่ีเปนผูขายยอมมีอํานาจในการตอรองสูงและสามารถ
จะกําหนดทิศทางของราคาสินคาท่ีตองสงมอบได 
 
 
 
 
อํานาจการตอรองของลูกคา (Bargaining Power of Buyers) 
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                 อํานาจการตอรองของลูกคาหรือผูซ้ือยอมมีผลกระทบตอการกําหนดราคาของสินคาและ
บริการของบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งถาลูกคามีอํานาจการตอรองสูงหรืออาจมีอิทธิพลในการตอรอง 
จะมีผลตอการกําหนดราคาและยังสามารถกดดันใหบริษัททําการเพิ่มคุณภาพสินคาและบริการให
มากข้ึนได ซ่ึงสงผลกระทบตอธุรกิจในแงของตนทุนการดําเนินการท่ีสูงข้ึน  ในขณะเดียวกันลูกคา
ท่ีซ้ือสินคาและบริการของบริษัทอาจถูกมองเปนอุปสรรคในการทําธุรกิจไดเนื่องจากลูกคาประเภท
นี้ไดเปล่ียนสถานะเปนผูขายหรือผูสงมอบเหมือนกับบริษัทได ตัวอยางเชน ลูกคาของบริษัทท่ีทํา
หนาที่เปนผูคาปลีก ผูคาสงหรือผูท่ีทําหนาท่ีกระจายสินคาและบริการไปยังลูกคาคนสุดทาย โดยท่ี
ลูกคาท่ีทําหนาท่ีคนกลางเหลานี้ถามีความสามารถและอิทธิพลในการตอรองอาจจะทําการเรียกรอง
ใหราคาตํ่าลงหรือเพิ่มคุณภาพสินคาและบริการได ซ่ึงเปนผลใหตนทุนในการดําเนินการสูงข้ึนได
โดยบริษัทผูผลิตก็ตองยอมตามเพราะเปนแหลงระบายสินคาท่ีสําคัญและมีอิทธิพลตอรายไดของ
บริษัทดวย การที่ผูซ้ือจะมีอํานาจการตอรองมากหรือนอยจะข้ึนอยูกับอํานาจการตอรองท่ีผูซ้ือมีตอ
องคกรธุรกิจ ซ่ึงโดยปกติแลวผูซ้ือจะมีอํานาจการตอรองในสถานการณดังตอไปนี้ 
                 1.  เม่ือผูผลิตประกอบดวยบริษัทเล็กๆ จํานวนมาก  ในขณะท่ีลูกคามีจํานวนนอยราย 
และมีจํานวนการส่ังซ้ือในปริมาณท่ีมาก กรณีเชนนี้ทําใหลูกคาสามารถครอบงําบริษัทได 
                 2.  เม่ือลูกคามีการส่ังซ้ือสินคาจํานวนมากเม่ือเทียบกับผลผลิตขององคกรธุรกิจ กรณี
เชนนี้ลูกคาสามารถใชอํานาจการซ้ือท่ีมีอยูมาทําการตอรองเร่ืองราคาได 
                 3.  เม่ือลูกคาสามารถเปล่ียนบริษัทท่ีตองการส่ังซ้ือไดงาย เนื่องจากตนทุนในการเปล่ียน
สินคา (Switching Cost) ต่ํา  ทําใหบริษัทจะตองแขงขันกันเพื่อลดราคาลงมา 
                 4.  เม่ือผูผลิตแตละรายผลิตสินคาท่ีไมมีความแตกตางกันออกสูตลาดจํานวนมาก ทําให
ลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคาท่ีตองการไดงายหรือสินคาท่ีผลิตออกมามีการทดแทนกันไดอยาง
สมบูรณ 
                 5.  ผูซ้ือมีความสามารถในการเปล่ียนสถานะของตนเอง โดยการเปล่ียนจากผูซ้ือวัตถุดิบ
เปนผูผลิตวัตถุดิบเสียเอง ตัวอยางคือในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนตขนาดใหญ เชนบริษัท General 
Motors และ Ford  เปนบริษัทท่ีสามารถผลิตช้ินสวนหลักท่ีใชในการผลิตรถยนตไดเองและมีเพียง
สวนนอยซ่ึงไมใชช้ินสวนหลักเทานั้นท่ีไดมีการส่ังซ้ือมาจากภายนอกทําใหมีบริษัทซ่ึงมีขนาดใหญ
และมีช่ือเสียงเปนทุนเดิมอยูแลวสามารถสรางอํานาจการตอรองเพ่ือซ้ือช้ินสวนเพื่อนํามาใชใน
อุตสาหกรรมไดไมยาก จากเหตุการณดังกลาวยังทําใหบริษัทมีขอมูลท่ีเกี่ยวกับตนทุนในดานตางๆ 
มาสนับสนุนการบริหารงานของบริษัทไดอีกดวย 
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                 6.  บริษัทผูซ้ือมีขอมูลขาวสารท่ีถูกตองสมบูรณ ความสมบูรณทางดานขอมูลขาวสารจะ
สรางความไดเปรียบใหกับการดําเนินงานของบริษัทไมวาจะเปนขอมูลทางดานความตองการ 
ขอมูลทางดานการตลาดและราคา ขอมูลทางดานตนทุนการผลิต ซ่ึงความทันสมัยและความละเอียด
ของขอมูลเหลานี้จะสรางพลังอํานาจในการตอรองใหมีมากข้ึนกวาบริษัทท่ีไมมีขอมูลขาวสาร  
เนื่องจากในวงการธุรกิจบริษัทจะตองติดตามเร่ืองการเปล่ียนแปลงของราคาสินคาและบริการอยู
ตลอดเวลาไมวาจะเปนราคาซ้ือหรือราคาขาย ซ่ึงขอมูลตางๆ เหลานี้สามารถนํามาใชในการ
วิเคราะหแนวโนมตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตดวย 
                 7.  ผูซ้ือสามารถซื้อสินคาจากผูผลิตไดหลายรายในเวลาเดียวกัน กรณีนี้จะเห็นไดวาถา
สินคาท่ีมีการผลิตออกสูตลาดมีมาตรฐานใกลเคียงกัน ราคาและคุณภาพไมมีความแตกตางกัน ทํา
ใหผูผลิตจะตองทําการปรับลดราคาลงมาใหอยูในระดับท่ีมีการซ้ือขายกันอยูในทองตลาดดวย 
 
สินคาและบริการท่ีสามารถทดแทนกันได (Threat of Substitute Products or Services) 
 
                 ในธุรกิจตางๆ  ในปจจุบันนี้จะเห็นไดวาสินคาสวนใหญในทองตลาดอาจมีการ
ลอกเลียนแบบกันมากข้ึน หรือบางคร้ังอาจจะผลิตสินคาท่ีมีลักษณะทดแทนกันไดโดยเปนสินคา
คนละชนิดกัน แตความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดเหมือนกัน การมีสินคา
ทดแทนในธุรกิจสงผลใหเกิดขอจํากัดในการต้ังราคาสินคาและความสามารถในการทํากําไร 
เนื่องจากถาราคาขายสินคาสูงเกินไปก็จะทําใหลูกคาพยายามเปล่ียนไปใชสินคาอ่ืนท่ีสามารถ
ทดแทนกันได  โดยท่ัวไปการคุกคามของสินคาทดแทนจะเขมแข็งก็ตอเม่ือลูกคามีตนทุนในการ
เปล่ียนแปลงสินคาท่ีต่ํา เม่ือราคาของสินคาทดแทนตํ่าและหรือคุณภาพของสินคาทดแทนเทากับ
หรือสูงกวาผลิตภัณฑท่ีมีอยูก็จะทําใหลูกคาหันไปสนใจสินคาทดแทนมากข้ึน  แตถาบริษัทใด
สามารถผลิตสินคาท่ีมีความแตกตางออกไปทําใหเกิดการทดแทนไดยากหรือการเปล่ียนแปลง
สินคาตองใชตนทุนสูงก็จะทําใหธุรกิจนั้นไมตองกลัวสินคาทดแทนท่ีจะเกิดข้ึนและยังสามารถจะ
ตั้งราคาสินคาใหสูงได สวนสินคาท่ีมีการทดแทนไดงายยอมไมสามารถหากําไรไดมาก  อัน
เนื่องมาจากลูกคาจะหันไปใชสินคาทดแทนซ่ึงจะกลายเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจได 
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                 นอกจาก Five Force Model  ของ  Michael E. Porter   ท่ีมีผลตอการดําเนินธุรกิจ   แลวยัง 
มีสภาพแวดลอมอ่ืนๆ หรือท่ีเรียกวาสภาพแวดลอมท่ัวไป และมีผลตอการดําเนินธุรกิจ ดังแสดงใน
ภาพท่ี 4 
 

ภาพท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดลอมท่ัวไป 
ที่มา : สมยศ นาวีการ,การบริหารเชิงกลยุทธ,2544 : 139 
 

สภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ 
 

                 สภาวะของสภาพแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ จะเปนตัวกําหนดสถานะและความเปนอยู
โดยสวนรวมของบริษัทซ่ึงจะกระทบตอความสามารถของบริษัทท่ีจะมีรายไดอยางเพียงพอ ปจจัยท่ี
สําคัญท่ีสุด 4 อยางในระบบเศรษฐกิจคือ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบ้ีย อัตรา
แลกเปล่ียนและอัตราเงินเฟอ  
                 เนื่องจากการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจจะนําไปสูการเพ่ิมสูงข้ึนของคาใชจายของ
ลูกคาซ่ึงจะเปนการสรางแรงกดดันทางการแขงขันภายในอุตสาหกรรม และเปนโอกาสท่ีบริษัท
สามารถจะขยายการดําเนินงานและการทํากําไรท่ีสูงข้ึน สวนการตกตํ่าทางดานเศรษฐกิจก็จะ
นําไปสูการลดคาใชจายของลูกคาซ่ึงก็จะเปนแรงกดดันทางการแขงขันอีกเหมือนกันและมักจะทํา
ใหเกิดสงครามดานราคาในธุรกิจท่ีมีการอ่ิมตัวแลว 

คูแขงขัน
รายใหม

การแขงขัน
ระหวางบริษัท

ผลิตภัณฑ
ทดแทน

อํานาจการ
ตอรองของลูกคา

อํานาจการตอรอง
ของผูสงมอบ

สภาพแวดลอมทางดาน
กฎหมายและการเมือง

สภาพแวดลอม
ทางดานเทคโนโลยี

สภาพแวดลอม
ทางดานสังคม

สภาพแวดลอม
ทางดานเศรษฐกิจ
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                 ระดับของอัตราดอกเบ้ียก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลและกระทบตออุปสงคของ
ผลิตภัณฑของบริษัท ซ่ึงอัตราดอกเบ้ียจะมีผลมากในกรณีท่ีลูกคามีการกูยืมเงินเพื่อการใชจาย ถา
ดอกเบ้ียมีระดับอัตราท่ีเพิ่มข้ึนจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานซ่ึงถือเปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงานแตถาเม่ือไรระดับอัตราดอกเบี้ยไดลดลงลูกคาก็จะมีการใชจายมากข้ึนทําใหเปนโอกาส
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 
                 อัตราการแลกเปล่ียนเงินตราระหวางประเทศ ซ่ึงจะเปนการกําหนดคาของเงินตราในแต
ละประเทศที่แตกตางกัน ซ่ึงการเคล่ือนไหวของอัตราแลกเปล่ียนจะมีผลกระทบโดยตรงตอ
ความสามารถในการแขงขันของผลิตภัณฑภายในตลาดโลก ถาเงินตราของประเทศใดแข็งก็จะ
สงผลกระทบตอมูลคาและปริมาณการสงออกเนื่องจากสินคานั้นจะมีราคาแพงข้ึนซ่ึงอาจสงผลตอ
การสงสินคาออกไปขายยังตางประเทศในทํานองเดียวกันอาจทําใหเกิดการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศมากข้ึน 
                 เงินเฟอ สามารถทําลายเสถียรภาพทางดานเศรษฐกิจได และจะทําใหการเจริญเติบโต
ทางดานเศรษฐกิจชาลง อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงข้ึนและทําใหอัตราแลกเปล่ียนเงินตราเกิดการผันผวน
ข้ึนไดและถาเกิดสภาวะเงินเฟอข้ึนอยางตอเนื่องแลวจะมีผลตอการวางแผนการลงทุนเนื่องจาก
ความถูกตองแมนยําในการคาดการณส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมีความแมนยํานอยลง ซ่ึงเปน
อุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก (ศศิวิมล สุขบท, การตลาดระหวางประเทศ, 2543 : 33 ) 
  
สภาพแวดลอมทางดานสังคม 
 
                 การเปล่ียนแปลงทางดานสังคมอาจจะสรางท้ังโอกาสและอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 
ดังเชนสังคมในปจจุบันจะใหความสนใจตอสุขภาพมากขึ้นดังนั้นบริษัทท่ีรูและเขาใจก็จะทําการ
ปรับกลยุทธในการดําเนินการเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพของสังคม เชนการออกสินคาท่ีลดไขมัน 
การออกแบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีใหมีคุณภาพสูงข้ึนแตกําลังสงตํ่าลง เปนตน 
                 การเปล่ียนแปลงทางดานสวนประสมของประชากรก็เปนปจจัยท่ีสําคัญตอการดําเนิน
ธุรกิจ ตัวอยางของการเปล่ียนแปลงทางดานสวนประสมของประชากร ไดแก การที่ประชากรมี
แนวโนมท่ีจะมีอายุท่ียืนยาวข้ึน อัตราการเกิดของประชากรตํ่าลง ซ่ึงคุณลักษณะทางดานสังคม 
วัฒนธรรมและประชากรจะพยายามสรางและทําการเปล่ียนแปลงใหมีการปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 
ซ่ึงอาจมีการรณรงค สงเสริมตลอดจนการออกกฎหมายเพื่อใหออกมาบังคับใช  (ศศิวิมล สุขบท, 
การตลาดระหวางประเทศ, 2543 : 46-55 ) 
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สภาพแวดลอมทางดานเทคโนโลย ี
 
                 การเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีสามารถทําใหสรางสินคาและผลิตภัณฑใหมๆ ให
เกิดข้ึนมาไดอยางมากมาย ในขณะเดียวกันก็ทําใหสินคาหรือผลิตภัณฑบางชนิดลาสมัยดวย
ระยะเวลาเพียงแคขามคืน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีนี้สามารถเปนไดท้ังการสราง
โอกาสและอุปสรรค หรือการสรางสรรคและการทําลาย  ซ่ึงผลกระทบท่ีสําคัญมากของการ
เปล่ียนแปลงก็คือ บางบริษัทไดใชเทคโนโลยีท่ีมีอยูเหนือผูอ่ืนเขามาครอบงําการดําเนินธุรกิจ
ตัวอยางเชนอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรซ่ึงถูกครอบงําโดยบริษัทไอบีเอ็ม และบริษัทไมโครซอฟท 
เปนตน แตในทางกลับกันถาการเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีทําใหผูแขงขันรายใหมมีศักยภาพ
ในการแขงขันมากก็จะทําใหบริษัทท่ีอยูในธุรกิจเดิมกอนแลวตองทําการปรับตัวเพื่อการตอสูหรือ
อาจตองปรับเพื่อความอยูรอดก็เปนได (สมยศ นาวีการ, การบริหารเชิงกลยุทธ,2544 : 139-145) 
 
สภาพแวดลอมทางดานการเมืองและกฎหมาย 
 
                 สภาพแวดลอมทางดานกฎหมายและการเมืองจะเปนไดท้ังโอกาสและอุปสรรค ซ่ึงในแต
ละชวงเวลาอาจมีความแตกตางกัน ดังเชนบางเวลารัฐบาลอาจจะมีกฎหมายเพื่อผอนคลายขอบังคับ
ตางๆ โดยการยกเลิกกฎหมายหรือขอจํากัดทางดานกฎหมายเพื่อเปนการสนับสนุนธุรกิจ  การผอน
คลายขอบังคับจะเปนการลดอุปสรรคของการเขาสูธุรกิจของคูแขงขันรายใหม แตการผอนคลาย
ขอบังคับก็นําไปสูการแขงขันในธุรกิจท่ีรุนแรงข้ึนและทําใหเกิดอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจข้ึนได
หลายอยางและอาจตองใชกลยุทธทางดานราคามาเปนเคร่ืองมือในการตอสูกัน 
                 ระดับของความพอดีในการควบคุมการดําเนินธุรกิจยังเปนขอถกเถียงกันอยูวาระดับ
ความเหมาะสมน้ันอยูท่ีใด เนื่องจากถามีการควบคุมมากก็จะเปนการยากที่จะใหการดําเนินธุรกิจ
เปนไปอยางราบร่ืน ในขณะเดียวกันถามีการปลอยปละละเลยหรือมีการผอนคลายขอบังคับจนมาก
เกินไปก็จะทําใหการเขาสูธุรกิจก็จะทําไดงายเปนผลใหเกิดการแขงขันท่ีรุนแรงและจะเปนอุปสรรค
ตอการดําเนินธุรกิจตอไป  (ศศิวิมล สุขบท, การตลาดระหวางประเทศ, 2543 : 55-65 ) 
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ลักษณะการแบงสวนตลาดท่ีมีผลกระทบตอการใชโทรศัพททางไกล Y-tel 1234 
 
                 บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดมีการแบงสวนงานเพ่ือครอบคลุมการ
ใหบริการโทรศัพทพื้นฐานท่ัวประเทศและในปจจุบันก็ไดดําเนินการจัดต้ังโครงขาย Internet 
Protocol (IP) เพื่อรองรับการใหบริการท่ีทันสมัยและครอบคลุมการใหบริการพ้ืนฐานท่ัวประเทศ 
โครงขายไดถูกออกแบบใหสามารถควบคุมการทํางานตางๆ ดวยระบบบริหารโครงขายกลาง 
(Network Management System) ไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพในระยะแรก
โครงขาย IP สามารถรองรับการเปดใหบริการ 3 ประเภทซ่ึงประกอบดวย 
                 1.  การบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  หรือ Y-tel 1234 เพ่ือเปนทางเลือก ให
ประชาชนผูใชบริการในการใชบริการโทรศัพททางไกลปกติในอัตราตํ่ากวาปจจุบันดวยคุณภาพท่ี
เหมาะสมกับการใชงานโดยโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะใชเทคโนโลยีโครงขาย 
IP และอุปกรณการแปลงสัญญาณท่ีทันสมัยชวยเพิ่มการรับสงสัญญาณไดสูงข้ึนสามารถใหบริการ
ไดท้ังผูใชโทรศัพทและการใชโทรสารรองรับรูปแบบการบริการที่ทันสมัยอาทิเชน การฝาก
ขอความ/โทรสาร (Unified Messaging) และการดูแลรักษาลูกคา (Customer Call Center) เปนตน 
                 2.  บริการเขาถึงผูใหบริการอินเตอรเน็ต (Remote Access) เพ่ือรองรับบริการเขาใช
เครือขายอินเตอรเน็ตโดยเฉพาะผูใชบริการทั่วไปที่อยูหางไกลสามารถเขาไปใชเครือขาย
อินเตอรเน็ตไดอยางเทาเทียมกับผูใชบริการท่ีอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล ซ่ึงเปดโอกาสให
ประชาชนผูใชบริการไดมีโอกาสในการใชเครือขายอยางแพรหลายโดยเสียคาใชจายในอัตราท่ีต่ํา 
                 3.  อินเตอรเน็ตสาธารณะ (Public Internet) เปนบริการที่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา 
รวมท้ังนักทองเท่ียวท่ีไมมีเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัวสามารถเขาใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ตจาก
เคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพท่ีติดต้ัง ณ สํานักงานบริการของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) หรือสถานท่ีสาธารณะอ่ืนๆ ใหสามารถเขาใชบริการไดงายท่ัวประเทศ 
 
ลักษณะทางดานภูมิศาสตร 
 
                 แตเดิมองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดรับอนุญาตใหดําเนินกิจการทางดานส่ือสาร
โทรคมนาคมในประเทศแตเพียงผูเดียวโดยที่ตองครอบคลุมการใหบริการทั่วประเทศ แตใน
ปจจุบันองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยไดทําการแปรสภาพเปนบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) แลว ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2545 โดยแบงสวนงานเพื่อรับผิดชอบพ้ืนท่ีการใหบริการ
ออกเปน 2 สวนคือ 
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                 -  พืน้ท่ีในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล 
                 -  พืน้ท่ีในภูมิภาค (พื้นที่นอกเหนือจากกรุงเทพฯและปริมลฑล) 
 
                 พื้นท่ีกรุงเทพฯและปริมลฑล  มีหนาท่ีรับผิดชอบในการใหบริการโทรศัพท ในพ้ืนท่ี
กรุงเทพฯและปริมลฑลซ่ึงมีประชากรอาศัยอยูกันอยางหนาแนน โดยแบงเปน 4 ฝาย ไดแก 
                 1  โทรศัพทนครหลวงท่ี 1 
                 2.  โทรศัพทนครหลวงท่ี 2 
                 3.  โทรศัพทนครหลวงท่ี 3 
                 4. โทรศัพทนครหลวงท่ี 4 
                 พื้นท่ีภูมิภาค  มีหนาท่ีรับผิดชอบ การใหบริการโทรศัพทในเขตภูมิภาค ท่ีนอกเหนือจาก
เขตกรุงเทพฯและปริมลฑล โดยแบงเปน 5 ฝาย ไดแก 
                 1.  ฝายโทรศัพทภาคเหนือ 
                 2.  ฝายโทรศัพทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
                 3.  ฝายโทรศัพทภาคตะวันออก 
                 4.  ฝายโทรศัพทกลาง 
                 5.  ฝายโทรศัพทภาคใต 
                 จะเห็นไดวาบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ไดทําการแบงความรับผิดชอบใน
การใหบริษัทออกเปนพื้นท่ีตามลักษณะภูมิศาสตรโดยการจัดกลุมจังหวัดท่ีอยูใกลเคียงออกเปน
กลุมๆ เพื่อการใหบริการและยังทําใหเกิดความสะดวกในการออกแบบโครงขายโทรศัพทอีกดวย 
 
ลักษณะทางดานประชากรศาสตร 
 
                 จะเห็นไดวาการใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 เปนบริการเสริมท่ี
เพ่ิมทางเลือกใหแกประชาชนไดใชบริการโทรศัพทในราคาประหยัดมากข้ึนและยังเปดโอกาสให
ประชาชนท่ัวไปไดใชงาน เนื่องจากในปจจุบันโทรศัพทมือถือไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
ของผูใชบริการโทรศัพทมากข้ึนแตก็เปนเพียงการใหบริการสําหรับผูท่ีมีศักยภาพในการจายคา
อุปกรณและคาใชบริการเทานั้นซ่ึงเปนประชากรสวนนอยของประเทศ แตจากความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีของโทรศัพท มือถือและการแขงขันทางดานธุรกิจทําใหค าบริการ
โทรศัพทมือถือลดตํ่าลงกวาคาบริการโทรศัพททางไกลปกติ เปนผลใหประชากรสวนใหญของ
ประเทศซ่ึงเปนผูมีรายไดนอยอีกท้ังประชากรสวนใหญยังไมมีศักยภาพในการใชหรือซ้ือ
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โทรศัพทมือถือแตกลับตองจายคาบริการท่ีแพงกวาและจากการแขงขันกันทางดานธุรกิจ
โทรศัพทมือถือของบริษัทเอกชนทําใหผูใชบริการหันไปใชโทรศัพทมือถือกันมากข้ึนและตลาด
ทางดานธุรกิจกิจการส่ือสารโทรคมนาคมไดขยายตัวอยางรวดเร็วทําใหเกิดการแขงขันกันสูงมาก
และรูปแบบของการบริโภคของผูใชบริการไดเปล่ียนแปลงไปโดยขยายและครอบคลุมไปถึง
ผูใชบริการทุกระดับอายุ เพศและทุกอาชีพ ดังนั้นบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จึงได
ใหบริการเสริมเพื่อเปนการขยายตลาดและชวยประชากรสวนใหญของประเทศท่ียังไมมีศักยภาพใน
การใชบริการโทรศัพทมือถือเชน ผูมีรายไดนอย ผูท่ีไมมีโอกาสใชโทรศัพทมือถือ ผูท่ีไมมีโทรศัพท
พื้นฐานท่ีบานหรือท่ีพักอาศัย นักเรียน นักศึกษาหรือผูท่ีอยูหางไกลบริเวณท่ีมีการใหบริการ
โทรศัพท ฯลฯ   ดังนั้น บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จึงไดใหบริการเสริมสําหรับ
โทรศัพทท่ัวไปใหสามารถใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 เพื่อเปนการ
ใหบริการแกประชากรสวนใหญของประเทศ  
 
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
                 วุฒิพงศ เพียบจริยวัฒน (2545) ไดทําการศึกษาเร่ือง "แปรสัญญาโทรคมนาคม : ปลน
ชาติสามแสนลาน" ไดแสดงแนวความคิดในเร่ืองการแปรสัญญาโทรคมนาคม จากผลการศึกษาของ
สถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI กับสถาบันทรัพยสินทางปญญาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โดยมีขอสรุปถึงขออางตางๆ ท่ีบริษัทเอกชนนํามากลาวอางเพื่อตองการใหเกิดการ
แปรสัญญาโทรคมนาคม 

ขออางท่ี 1 การเปดเสรีโทรคมนาคมตามเง่ือนไขขององคกรการคาโลก 
ตามแผนแมบทโทรคมนาคมไดอางถึงความจําเปนในการแปรสัญญาวาประเทศไทยมี 

พันธกรณีท่ีไดตกลงไวกับองคกรการคาโลกหรือ WTO ในการเปดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมโดยเร่ิม
ตั้งแตป ค.ศ. 2006 ซ่ึงจําแนกการเปดเสรีออกเปน 
                 -  โทรคมนาคมพื้นฐาน (Basic Telecommunications) ซ่ึงประกอบดวยบริการโทรศัพท 
(Voice Telephony) โทรเลข โทรสาร เทเล็กซ  
                 -  โทรคมนาคมเสริม (Value-Added Telecommunications)  เชน บริการสารสนเทศ 
บริการขายอุปกรณส่ือสารและการประชุมทางไกล (Teleconferencing) เปนตน 
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                 จากขออางท่ี 1 ดังกลาวไดมีการวิเคราะหและตรวจดูเง่ือนไขท่ีประเทศไทยมีตอองคกร
การคาโลกไมปรากฏวาประเทศไทยจะตองทําการแปรสัญญาแตอยางไร ในขณะท่ีการเปดเสรีจะมี
ข้ันตอนหรือเง่ือนไขอยางไรนั้นหรือมีขอบเขตกวางมากนอยเพียงไร ลวนเปนเร่ืองท่ีประเทศไทย
สามารถพิจารณาเปนผูดําเนินการไดเอง ภายใตกรอบกวางๆ ขององคกรการคาโลก 
                 ขออางท่ี 2  การละเมิดตอสิทธิของเอกชนคูสัญญา 
                 จะมีบริษัทเอกชนกลาวลอยๆ อยูเสมอวาหากรัฐบาลจะเปดเสรีโทรคมนาคมโดยไมแปร
สัญญาเสียกอนจะเปนการละเมิดตอสิทธิของคูสัญญาเน่ืองจากเอกชนคูสัญญายังมีสิทธิในสัมปทาน
โทรคมนาคมอยู 
                 โดยความเปนจริงแลวฝ ายธุรกิจ เอกชนคู สัญญาและเจ าหนา ท่ีของรัฐท้ังจาก
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.)  การส่ือสารแหงประเทศไทย (ทศท.)  ตลอดจน
กระทรวงคมนาคมตางก็รูดีวาสัญญาดังกลาวไมไดคุมครองสิทธิใหเอกชนประกอบการแตเพียงราย
เดียว เนื่องจากสิทธิคุมครองดังกลาวไดหมดไปแลวโดยเปนการแลกเปลี่ยนกับการเพ่ิมเลขหมาย
โทรศัพทใหกับคูสัญญาในเวลาตอมาในกรณีของ TA และ TT&T   หรือมิไดมีมาต้ังแตตนแลวใน
กรณีของ AIS และ DTAC โดยคูสัญญามีเพียงแตสิทธิตามอายุท่ีเหลือในสัญญาการใชโครงขายท่ี
ตนไดสรางข้ึนและไดโอนใหเปนสมบัติของรัฐเรียบรอยแลว ท้ังนี้เปนไปตามเง่ือนไขมาตรฐานของ
สัญญาประเภท "สราง-โอน-ใชงาน" (Build-Transfer-Operate :BTO) ท่ีรัฐและคูสัญญาเอกชนไดตก
ลงรวมกัน 
                 ขออางท่ี 3  การผูกขาดตลาดและการแขงขันท่ีไมเปนธรรม 
                 บริษัทโทรคมนาคมเอกชนมักอางวา หากรัฐบาลเปดเสรีโทรคมนาคม โดยไมแปรสัญญา
จะทําใหเกิดการผูกขาดและการแขงขันท่ีไมเปนธรรมเพราะวา 
                   จะมีผูประกอบการเพียงสองราย ไดแก ทศท. และ กสท.  โดยมีบริษัทเอกชนรวมการ
งานเปนพันธมิตร ทําใหไมเกิดการแขงขันอยางจริงจัง เพราะผูประกอบการปจจุบันมีโครงขายอยู
อยางพรอมสรรพจะสามารถกีดกันผูประกอบการรายใหมไมใหเขาสูตลาดไดเปนผลใหผูบริโภค
ไมไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีจากการเปดเสรี 
                 -  หลังการแปรรูป ทศท. และ กสท. แลวหากบริษัทเอกชนยังตองจายสวนแบงรายได
ใหกับ ทศท. และ กสท. แลวก็เทากับเปนการจายเงินใหกับคูแขงของตนเอง 
                 -  หลังจากการแปรรูปแลวหาก ทศท. และ กสท. ยังเปนเจาของโครงขายเดิมก็เทากับวา
บริษัทเอกชนตองยืมจมูกคนอ่ืนหายใจ 
                 -  ตนทุนของเอกชนรายเดิมจะสูงกวาเอกชนรายใหมซ่ึงไมตองจายคาสวนแบงรายได
ใหกับ ทศท. และ กสท. 
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                 ทัศนคติตามขออางนี้ไดมีการกลาววาสามารถตั้งบริษัทกลาง (Network Company) ข้ึนมา
เพื่อทําหนาท่ีเปนเจาของและดูแลโครงขายโดยใหรัฐถือหุน 100 % ในชวงแรกสวน ทศท. และ 
กสท. หลังการแปรรูปจะมีสถานะเปนเพียงผูใหบริการ (Service Provider) เชนเดียวกับ
บริษัทเอกชนท้ังรายเดิมและรายใหมซ่ึงมีความเทาเทียมกัน  ในขณะเดียวกันก็เปล่ียนใหเอกชน
คูสัญญาสงสวนแบงรายไดใหกระทรวงการคลังแทน พรอมท้ังตั้งราคาอัตราคาเชาและคาเช่ือมตอ
ของบริษัทเอกชนรายใหมใหสอดคลองและใกลเคียงกับสวนแบงรายไดท่ีเอกชนรายเดิมตองจาย
ใหแกกระทรวงการคลัง สวนในเร่ืองความไดเปรียบของเอกชนรายใหมจะไดเปรียบเอกชนรายเดิม
เปนไปไดยากเพราะโดยท่ัวไปเอกชนรายใหมมักจะเสียเปรียบเนื่องจากตองสรางฐานลูกคาใหมอีก
ท้ังยังอาจถูกกีดกันจากเอกชนรายเดิมท่ีมีศักยภาพมากกวาดวย 
                 ขออางท่ี 4 การลดภาระของผูบริโภค 
                 บริษัทโทรคมนาคมเอกชนมักอางวาการยกเลิกสวนแบงรายไดจะชวยใหตนทุนของ
บริษัทตํ่าลงและจะสงผลใหราคาคาบริการลดลงถือเปนการลดภาระใหแกผูบริโภคโดยตรง 
                 ทัศนคติในกรณีนี้ไดกลาววาการยกรายไดของรัฐใหแกบริษัทโทรคมนาคมเพ่ือลดภาระ
ใหแกผูบริโภคจะผิดหลักการ 3 ประการคือ 
                 -  เงินจํานวนดังกลาวจะถึงผูบริโภคเพียงบางสวนเทานั้น โดยเงินสวนใหญจะตกเปน
ผลประโยชนของบริษัทเอกชน 
                 -  เงินจํานวนดังกลาวมิใชเปนของผูบริโภคโทรคมนาคมเพียง 10 ลานคนเทานั้นแตเปน
เงินของประชาชนท้ังประเทศ 
                 -  เงินจํานวนดังกลาวรัฐบาลไดนํามาใชจายอยางอ่ืนนอกเหนือจากกิจการโทรคมนาคม 
เชน ทางดานการศึกษา สาธารณะสุขและการพัฒนาชนบท เปนตน 
 
                 ฐณะวัฒน  นาคบรรพต (2536)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง “ความสัมพันธระหวางการ
เปล่ียนแปลงจํานวนเลขหมายโทรศัพทกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย กรณีศึกษาเฉพาะ
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (พ.ศ. 2515-2534)”  โดยเปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวาง
จํานวนเลขหมายโทรศัพทกับปจจัยทางเศรษฐกิจเชน ระดับรายไดประชาชาติตอหัว ความหนาแนน
ของประชากร ซ่ึงการศึกษาวิจัยพบวาปจจัยท่ีเปนตัวแปรทางเศรษฐกิจดังกลาวมีผลตอการ
เปล่ียนแปลงจํานวนเลขหมายโทรศัพท 
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                 ฉัตรชัย  จันทรเสละ (2538)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง "การศึกษาความเปนไปไดทาง
เศรษฐศาสตรของการกําหนดอัตราคาบริการโทรศัพทภายในทองถ่ินตามระยะเวลา"  โดยมี
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชโทรศัพทภายในทองถ่ินของ
ผูใชบริการ ตนทุนในการใหบริการภายในทองถ่ินตลอดจนความเปนไปไดในการคิดอัตรา
คาบริการโทรศัพทภายในทองถ่ินตามระยะเวลา โดยการศึกษาวิจัยพบวาตนทุนคงท่ีในการ
ใหบริการจะมีคาประมาณ 1.2324 บาทตอคร้ังและตนทุนผันแปรประมาณ 0.3704 บาทตอนาที 
ดังนั้นพอสรุปไดวาการคิดอัตราคาบริการตามระยะเวลานั้นเหมาะสมเนื่องจากต้ังอยูบนพื้นฐานของ
ตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง แตการบวกตนทุนสวนเพ่ิมดวยอัตราตางๆ จะสงผลกระทบตอผูใชบริการซึ่งมี
ท้ังไดประโยชนและเสียประโยชน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับระยะเวลาในการใชบริการ 
 
                 วัฒนา เพ็ชรวงศ (2542)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง "พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีตอการใชบริการ 13"  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการโทรศัพท 13 ภายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมลฑล  จากผลกการวิจัยพบวาการใชบริการโทรศัพท 13 นั้นสวนใหญ
ผูใชบริการจะอยูในวัยทํางานคือชวงอายุประมาณตํ่ากวา 35 ปมีการศึกษาโดยเฉล่ียระดับปริญญาตรี
และมีการทํางานแลวโดยการใชบริการโดยเฉล่ียประมาณ 1 - 2 นาทีตอคร้ังและสวนใหญจะใชใน
วันธรรมดาคือวันจันทรถึงวันศุกร ในขณะเดียวกันการสอบถามขอมูลสวนใหญยังเปนการสอบถาม
หมายเลขของบุคคลสวนเลขหมายท่ีเกี่ยวกับงานยังเปนอันดับรองซ่ึงส่ิงท่ีดึงดูดใหใชบริการคือ
ความสะดวกสบายท่ีไดรับ 
 
                 ดํารงฤทธ  สันติปาตี (2543)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง "การศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชบริการโทรศัพทในเขตกรุงเทพมหานคร" เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธระหวางลักษณะ
ทางดานประชากรศาสตรและสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกใชบริการโทรศัพท ซ่ึงจากการ
ศึกษาวิจัยพบวาคุณลักษณะของประชากรศาสตรและสวนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชโทรศัพทท้ังส้ินไมวาจะเปนเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ฯลฯ และสวนประสมทาง
การตลาดก็มีอิทธิพลอยางมากตอการเลือกใชโทรศัพทท้ังส้ินไมวาจะเปนผลิตภัณฑซ่ึงจะมีความ
แตกตางท้ังทางดานรูปลักษณ เทคโนโลยีท่ีใช ทางดานราคา ชองทางการจัดจําหนายจะตองมีความ
สะดวกในการซ้ือและการสงเสริมทางดานการตลาดจะตองสามารถดึงดูดใหลูกคาสนใจได 
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                 พิมพประภา  ตรันเจริญ (2544)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง "ปจจัยการส่ือสารการตลาดท่ีมี
ผลตอความรูและทัศนคติของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีตอโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชเทคโนโลยีแว็พ"  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ และแนวโนมของพฤติกรรมเพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายและวางแผนปจจัยการส่ือสารการตลาดให
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  โดยผลการศึกษาวิจัยพบวาลักษณะทางดานประชากรศาสตรของ
ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีจํานวนเพศหญิงและเพศชายในจํานวนใกลเคียงกัน มีอายุประมาณ 
15 - 24 ป การศึกษาระดับปริญญาตรีและมีรายไดประมาณ 10,000 บาทตอเดือนมีพฤติกรรมการใช
อินเตอรเน็ตเปนประจําและมีพฤติกรรมในการเปดรับปจจัยการส่ือสารการตลาดจากส่ือตางๆ เปน
อยางดี DPU



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
                 การวิจัยเร่ือง "ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  Y-tel 
1234"  โดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยลักษณะทางสังคม และปจจัย
ทางดานคูแขงขัน ดังมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
 

ภาพท่ี 5 
 

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรอิสระ 
 ปจจัยสวนบุคคล 
    -  เพศ    -   อายุ    -   การศึกษา 
    -  อาชีพ -  รายได  -  สถานภาพ         
    -  ประเภทท่ีพักอาศัย 
    -   จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

  ปจจัยทางดานคูแขงขัน 
     -   ผลิตภัณฑของคูแขงขัน 
     -  การเสนอราคาของคูแขงขัน 
     -  กลยุทธดานการตลาดของคูแขงขนั 
      

 
 

ตัวแปรอิสระ 
 ปจจัยทางดานสังคม 
    -  กลุมอางอิง           -  ครอบครัว 
    -  บทบาทและสถานะ  

 

 
ตัวแปรตาม 

ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
   - ปริมาณการใชตอเดือน (บาท) 
   - แนวโนมปริมาณการใชในอนาคต 

 
 
 
 

กรอบแนวความคิดในการทําวิจัย 
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ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
                 ประชากรและกลุมตัวอยางเปนผูใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ในเขต
กรุงเทพฯและปริมลฑล จํานวนท้ังส้ิน 1,533,274 ราย (ท่ีมา :กองสถิติและรายงาน บริษัท ทศท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน 2545)   ซ่ึงเปนผูใชโทรศัพทพื้นฐานท่ัวไป
ประกอบดวยโทรศัพทพื้นฐานท่ีใชในบาน โทรศัพทพื้นฐานท่ีใชในสํานักงานหรือหนวยงานธุรกิจ
และโทรศัพทสาธารณะ  
                 กลุมตัวอยาง จะพิจารณาจากการเลือกขนาดตัวอยางท่ีเหมาะสม โดยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบสุมอยางงาย (Sample Random Sampling) โดยจํานวนกลุมตัวอยางในการสํารวจไดมาจาก
ตาราง Yamane, Taro ดังแสดงในภาคผนวก ตามตารางท่ี 8 ซ่ึงจะไดจํานวนตัวอยางท่ีตองทําการสุม
จํานวน 400 ราย โดยกลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีอยูในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล จะแบงตาม
พื้นท่ีความรับผิดชอบของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยจะแบงเปน  
4 ฝายคือ ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 1-4 และการสุมตัวอยางจะทําโดยการกระจายการสุมตัวอยางไป
ตามฝายตางๆ ฝายละ 100 ชุดตามจํานวนเลขหมายท่ีรับผิดชอบ ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  จํานวนเลขหมายแบงตามความรับผิดชอบในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล 
                 และจํานวนตัวอยางท่ีทําการสุมในแตละเขต 
 

 พื้นท่ีความรับผิดชอบ จํานวนเลขหมาย จํานวนตัวอยาง  
 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 1 469,207 100  
 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 2 368,171 100  
 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 3 334,045 100  
 ฝายโทรศัพทนครหลวงท่ี 4 361,851 100  
 รวม 1,533,274 400  
 

ที่มา : กองสถิติและรายงาน,องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย, เดือนมิถุนายน 2545 

 
 
 
 

DPU



 

50

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 
                 1.  ตัวแปรอิสระ (Dependent Variable) ซ่ึงประกอบดวย 
                      1.1  ปจจัยทางดานสวนบุคคล 
                             1.1.1  เพศ 
                             1.1.2  อายุ 
                             1.1.3  การศึกษา 
                             1.1.4  อาชีพ 
                             1.1.5  รายได 
                             1.1.6  สถานภาพ 
                             1.1.7  ประเภทท่ีพกัอาศัย 
                             1.1.8  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
                      1.2  ปจจัยทางดานสังคม 
                             1.2.1  กลุมอางอิง 
                             1.2.2  ครอบครัว 
                             1.2.3  บทบาทและสถานะ 
                      1.3  ปจจัยทางดานคูแขงขัน 
                             1.3.1  ผลิตภัณฑของคูแขงขัน 
                             1.3.2  การเสนอราคาของคูแขงขัน 
                             1.3.3  กลยุทธดานการตลาดของคูแขงขัน 
                 2.  ตัวแปรตาม (Independent Variable) 
                      2.1  ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 
                      2.2  แนวโนมปริมาณการใชในอนาคต 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 

                 ในการวิจัยคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเคร่ืองมือในการสํารวจความเห็น
เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  โดยเนื้อหาของ
แบบสอบถามแบงเปน 4 สวนดังนี้ 
                 สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                 สวนท่ี 2  ความคิดเห็นเกีย่วกับปจจัยทางดานสังคม 
                 สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเกีย่วกับปจจัยทางดานคูแขงขันท่ีเปนโทรศัพทมือถือ 
                 สวนท่ี 4  คําถามเก่ียวกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 
 

                 การใหคะแนนระดับการตัดสินใจ 
                      มากท่ีสุด    5   คะแนน 
                      มาก    4   คะแนน 
                      ปานกลาง    3   คะแนน 
                      นอย    2   คะแนน 
                      นอยท่ีสุด    1   คะแนน 
 
เกณฑการแปลคาคะแนนเฉล่ีย 
 
                 โดยใชหลักเกณฑการการประเมินคาท่ีใชในการตัดสินใจตามแบบของ Likert Scale 
ไดแก 
                      4.500  -  5.000   หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจสูงมาก 
                      3.500  -  4.449   หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจสูง 
                      2.500  -  3.499   หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจปานกลาง 
                      1.500  -  2.449   หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจตํ่า 
                      1.000  -  1.449   หมายถึง  มีระดับการตัดสินในตํ่ามาก 
 
 
 
 
 

DPU



 

52

การทดสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 
                 นําแบบสอบถามท่ีแกไขเรียบรอยแลวไปทดสอบความนาเช่ือถือ (Reliability) โดยใชคา
ความเช่ือม่ันในระดับ 95 %  และกําหนดความคลาดเคล่ือนไมเกิน 5 %  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
จํานวน 40  ชุดไปทําการทดสอบ (Pre-test) กับกลมุตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตรคลาย
กับกลุมตัวอยางจริง คือ 10 % จากตัวอยางท้ังหมดจากการศึกษา 400 ชุด โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือ
ทดสอบความเขาใจในคําถามตางๆ ในแบบสอบถามและหาขอบกพรองนํามาแกไข ปรับปรุง
จนกวาจะแนใจวาผูตอบแบบสอบถามเขาใจคําถามตางๆ ไดดี จึงนําไปใชเปนเครื่องมือในการ
สัมภาษณตอไป 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
                 1.  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เปนขอมูลท่ีเก็บจากแหลงขอมูลโดยตรง ซ่ึงนํามาจาก
ฐานขอมูลของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)   โดยการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaires) แจกใหแกกลุมประชากรและกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชโทรศัพทในเขตนครหลวง
และปริมลฑล ซ่ึงเปนผูใชบริการทั่วไปและเปนหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนโดยใชวิธีการสง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ไปพบดวยตนเองและติดตอสัมภาษณทางโทรศัพท 
                 2.  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เปนการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลตางๆ ท่ี
เกี่ยวของจากหนังสือ การวิจัยของหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเอกสารตางๆ เปนการศึกษาขอเท็จจริง
จากเอกสารและหลักฐานตางๆ เม่ือไดขอมูลแลวจึงนํามาวิเคราะหและสรุปผลการวิจัย 
 
การวิเคราะหและการประมวลผลขอมูล 
 
                 การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows  (Statistical Package for the Social Sciences for Windows)  โดยสถิติ
ท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย 
                 1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการหาคาทางสถิติพื้นฐาน เชน คารอย
ละ คาความถ่ี เพื่ออธิบายคุณลักษณะตางๆ ของกลุมตัวอยาง 
                 2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาและวิเคราะหผลของตัวแปรตางๆ ท่ี
มีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ของกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพฯ
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และปริมลฑล โดยเลือกใชการอนุมานทางสถิติตามความเหมาะสมของขอมูลและการทดสอบ

สมมติฐานจะใชคาระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.05 ( α= 0.05) โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
                      2.1  การอนุมานแบบพาราเมตริก (Parametric Inference)  
                      2.2  การอนุมานแบบนอนพาราเมตริก (Non-Parametric Inference) 

DPU



บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหผลการศึกษาวิจัย 
 
                 การศึกษาวิจัยเร่ือง "ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด 
Y-tel 1234"  เปนการศึกษาถึงปจจัยตางๆ ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรดานตางๆ โดยแบงเปนตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามโดยตัวแปรอิสระประกอบดวยปจจัยสวนบุคคลซ่ึงไดแกเพศ อายุ การศึกษา 
อาชีพ รายได สถานภาพ ประเภทท่ีพักอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว ปจจัยทางดานคูแขงขันซ่ึง
ไดแกทางดานผลิตภัณฑของคูแขงขัน ดานการเสนอราคาของคูแขงขัน กลยุทธดานการตลาดของคู
แขงขัน และปจจัยทางดานสังคมซ่ึงประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและสถานะ 
สวนตัวแปรตามจะเปนปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึง
ประกอบดวยปริมาณการใชตอเดือนและแนวโนมของปริมาณการใชในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค
ในการวิจัยเพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยทางดานคูแขงขันท่ีมีผลตอ
ปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 วาปจจัยตางๆ ท่ีกลาวมาแลว
ปจจัยใดท่ีมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 โดยมีสมมติฐานวา
ปจจัยทางดานสวนบุคคล ปจจัยทางดานสังคมและปจจัยทางดานคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 และในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาโดยการแจก
แบบสอบถามโดยสุมตัวอยางจากประชากรกลุมตัวอยางจากฐานขอมูลผูเชาของบริษัท ทศท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  จํานวน 400 รายตามการแบงเขตพ้ืนท่ีการรับผิดชอบเลขหมายในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑล และคาดวาประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้จะสามารถนําไป
เปนขอมูลเพื่อการพัฒนาในกิจการดานโทรคมนาคม การวางแผนการตลาด การวิเคราะห
กลุมเปาหมาย การประชาสัมพันธและการสรางความพึงพอใจสูงสุดใหแกผูใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ตอไป ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยจะนําเสนอ 5 สวนดังนี้ 
                 สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเหน็ท่ีเกี่ยวกับปจจัยทางดานสังคม 
                 สวนท่ี 3  ขอมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเหน็ท่ีเกี่ยวกับปจจัยดานคูแขงขันท่ีเปน
โทรศัพทมือถือ 
                 สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 
                 สวนท่ี 5  การทดสอบสมมติฐานการวจิัย 
ซ่ึงผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
                 เปนขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนบุคคล ซ่ึงประกอบเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน ประเภทท่ีพักอาศัย จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ลักษณะของประเภทท่ีพักอาศัย ฯลฯ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดในรูปจํานวน รอยละและคาทางสถิติ
อ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงจะมีผลการสรุปดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4  จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางตามปจจัยสวนบุคคล 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

เพศ   
-  เพศชาย 132 33.0 
-  เพศหญิง 268 67.0 
อายุ   
-  ตํ่ากวา 25 ป 69 17.3 
-  25 - 30  ป 128 32.0 
-  31 - 35  ป 88 22.0 
-  36 - 40  ป 65 16.3 
-  41 ปขึ้นไป 50 12.5 
สถานภาพ   
-  โสด 229 57.3 
-  สมรส 163 40.8 
-  หยาหรือหมาย 8 2.0 
ระดับการศึกษา   
-  มัธยมศึกษา/ปวช. 34 8.5 
-  อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 47 11.8 
-  ปริญญาตรี 276 69.0 
-  สูงกวาปริญญาตรี 43 10.8 
อาชีพ   
-  นักเรียน/นักศึกษา 54 13.5 
-  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 163 40.8 
-  พนักงานบริษัทเอกชน 131 32.8 
-  เจาของกิจการ/แมบานและอื่นๆ 52 13.1 
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ตารางท่ี 4 (ตอ) 
 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

ระดับรายได   
-  ไมเกิน 10,000 บาท 94 23.5 
-  10,001 - 20,000  บาท 121 30.3 
-  20,001 - 30,000  บาท 86 21.6 
-  30,000  บาทขึ้นไป 99 24.8 
ลักษณะท่ีพักอาศัย   
-  บานพักอาศัยของตนเอง 276 69.0 
-  บานเชา/หอพักอาศัย 85 21.3 
-  รานคา/อาคารพาณิชย/อาคารชุด/คอนโดมิเนียม/สํานักงาน/ 
    ธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ 

39 9.8 

จํานวนสมาชิก   
-  1 - 3  คน 154 38.5 
-  4 - 6  คน 203 50.8 
-  7 คนขึ้นไป 43 10.8 

 

                 ตารางท่ี 4  แสดงกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังส้ิน 400 ราย โดยผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 67.0 และอยูในชวงอายุระหวาง 25 – 30  ปมากท่ีสุด 

คิดเปนรอยละ 32.0  รองลงมาคืออายุ 31 – 35  ป คิดเปนรอยละ 22.0  มีสถานภาพโสดมากท่ีสุดรอย

ละ 57.3  โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุดถึงรอยละ 69.0  
                 อาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจเปนผูตอบแบบสอบถามท่ีมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 
40.8  รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 32.8  รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูท่ี 10,001 - 
20,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 30.3  รองลงมาคือ 30,000 บาทข้ึนไปคิดเปนรอยละ 24.8 
                 สําหรับท่ีพักอาศัยของกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามมีบานพักอาศัยของตนเองมาก
ท่ีสุดคือรอยละ 69.0  รองลงมาคือ บานเชา/หอพักอาศัย คิดเปนรอยละ 21.3  จํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือนจํานวน 4 – 6 คนจะมีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.8 รองลงมาคือมีจํานวน 1 – 3 คนและ 7 
คนข้ึนไป คิดเปนรอยละ 38.5 และ 10.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5  จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางตามสถานท่ีใชบริการและลักษณะการใชงาน 
 

สถานที่ใชบริการและลักษณะการใชงาน จํานวน รอยละ 

สถานที่ใชบริการ   
1.  บาน/ที่พักอาศัย 289 72.3 
2.  สถานที่ทํางาน 47 11.8 
3.  ตูโทรศัพทสาธารณะทั่วไป 61 15.3 
4.  อื่นๆ  3 0.8 
ลักษณะการใชงาน   
1.  โทรเขาเบอรโทรศัพทธรรมดา 288 72.0 
2.  โทรเขาเบอรโทรศัพทมือถือ 112 28.0 

 

                 ตารางท่ี 5  ผูตอบแบบสอบถามเลือกสถานท่ีใชบริการมากท่ีสุดคือบาน/ท่ีพักอาศัย คิด
เปนรอยละ 72.3 รองลงมาคือตูโทรศัพทสาธารณะท่ัวไปและสถานท่ีทํางานคิดเปนรอยละ 15.3 
และ 11.8 ตามลําดับ สวนลักษณะการใชงานจะโทรเขาเบอรโทรศัพทมือถือคิดเปนรอยละ 28.0 
 

ตารางท่ี 6  จํานวน รอยละของกลุมตัวอยางตามเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ 
 

เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ จํานวน รอยละ 
1.  อัตราคาใชบริการ 340 62.4 
2.  มีความจําเปนตองใชโทรศัพททางไกล 112 20.6 
3.  ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ตองการใชงาน 26 4.8 
4.  ความสะดวกในการใชบริการ 20 3.7 
5.  การโฆษณาประชาสัมพันธ 19 3.5 
6.  กระแสสังคม/เพ่ือน/ญาติ แนะนํา 17 3.1 
7.  อื่นๆ  7 1.3 
8.  ความชัดเจนของคุณภาพเสียง 4 0.7 

หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตารางท่ี 6 (ตอ)  
 

แหลงขอมูลท่ีทําใหรูจักและเหตุผลท่ีเลือกใชบริการนอย จํานวน รอยละ 

แหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก (หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
1.  เพ่ือน/ญาติ/บุคคลที่รูจักแนะนํา 182 29.1 
2.  วิทยุ/โทรทัศน 124 19.8 
3.  ใบแจงหน้ีคาใชบริการโทรศัพท 121 19.4 
4.  ปายโฆษณา 93 14.9 
5.  นิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ 89 14.2 
6.  อื่นๆ 16 2.6 
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการนอย (หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ)   
1.  ไมจําเปนตองใช 122 30.5 
2.  อื่นๆ  107 26.8 
3.  ยุงยากเสียเวลา 92 23.0 
4.  ไมทราบวามีบริการน้ีอยู 57 14.3 
5.  ไมรูจัก 13 3.3 
6.  ใชไมเปน 9 2.3 

รวม 400 100.0 

 
                 ตารางท่ี 6  เปนการจําแนกกลุมตัวอยางตามเหตุผลท่ีเลือกใชบริการ Y-tel 1234 ซ่ึง
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการมากท่ีสุดคืออัตราคาใชบริการคิดเปนรอยละ 62.4  รองลงมาคือมีความ
จําเปนตองใชโทรศัพททางไกลคิดเปนรอยละ 20.6  โดยความชัดเจนของคุณภาพเสียงและเหตุผลท่ี
เหลือเปนเพียงสวนนอย โดยเรียงลําดับเหตุผลท่ีเลือกใชดังตอไปน้ี คือมีความครอบคลุมพื้นท่ีท่ี
ตองการใชงาน มีความสะดวกในการใชงาน เนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ กระแสสังคม/
เพื่อน/ญาติ แนะนํา  และความชัดเจนของคุณภาพเสียง ตามลําดับ สวนแหลงขอมูลท่ีทําใหรูจัก
บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  มากท่ีสุดคือไดรับแหลงขอมูลจากเพ่ือน/ญาติ/
บุคคลท่ีรูจักแนะนํา คิดเปนรอยละ 29.1 รองลงมาคือรับรูจากวิทยุ/โทรทัศน คิดเห็นรอยละ 19.8  
และลําดับถัดๆ ไปไดแก รูจักจากใบแจงหนี้คาใชบริการโทรศัพท ปายโฆษณา นิตยสาร/วารสาร/
หนังสือพิมพและอ่ืนๆ ตามลําดับ 
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                 สําหรับเหตุผลท่ีทําใหกลุมตัวอยางเลือกใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัดนอย
หรืออาจไมใชเลย พบวา ไมมีความจําเปนตองใชมีจํานวนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 30.5  สาเหตุอ่ืนๆ 
ท่ีไมระบุถึงเหตุผล คิดเปนรอยละ 26.8  ลําดับท่ี 3 คือมีความยุงยากเสียเวลาคิดเปนรอยละ 23.0 และ
ไมทราบวามีบริการนี้อยู ไมรูจัก ใชไมเปน คิดเปนรอยละ 14.3, 3.3 และ 2.3 ตามลําดับ และจากการ
สุมตัวอยางแบบสอบถามซ่ึงเปนการสุมตัวอยางแบบสอบถามในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลอาจ
เกิดขอมูลท่ีไมสามารถเช่ือถือไดมากนักเนื่องจากสวนใหญจะมีการติดตอส่ือสารกันภายในเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลเองทําใหไมจําเปนตองโทรทางไกลมากนักจึงทําใหผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตอบวาไมจําเปนตองใชงานและมีความยุงยากในการใชงานแตส่ิงท่ีผูใหบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ตองตระหนักถึงไดแกประชากรกลุมตัวอยางสวนหนึ่งไมไดใช
งานอันเนื่องมาจากเหตุผลท่ีไมทราบวามีบริการนี้อยู ไมรูจักและใชไมเปนซ่ึงเปนหนาท่ีท่ีผู
ใหบริการตองทําการประชาสัมพันธหรือเผยแพรความรูใหผูใชบริการไดทราบถึงวิธีการใชงานและ
ผลดีท่ีไดรับจากการเลือกใชบริการ ซ่ึงจะเปนการสรางรายไดใหแกผูใหบริการโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234 เอง 
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สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับปจจัยทางดานสังคม 
 
ตารางที่ 7  ระดับความมีผลของปจจัยทางดานสังคมท่ีมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพท 
                      ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

ปจจัยดานสังคม ระดับความมีผล  

⎯× 
ระดับ

ความมีผล นอย ปานกลาง มาก 
1. การจายคาบริการดวยตนเอง 62 

15.5% 
92 

23.0% 
246 

61.0% 
3.68 สูง 

2. บริการดังกลาวเปนที่ยอมรับในสังคม 41 
10.3% 

156 
39.0% 

203 
50.8% 

3.50 สูง 

3. การแนะนําของเพื่อนหรือบุคคลที่เคยใชบริการมากอน 58 
14.6% 

119 
29.8% 

223 
55.8% 

3.49 ปานกลาง 

4. การแนะนําของสมาชิกในครอบครัว  75 
18.8% 

136 
34.0% 

189 
47.3% 

3.38 ปานกลาง 

5. คานิยมของสมาชิกในครอบครัว 86 
21.5% 

141 
35.3% 

173 
43.3% 

3.30 ปานกลาง 

6. การแนะนําโดยสถานท่ีทํางานหรือบริษัท 114 
28.6% 

117 
29.3% 

168 
32.3% 

3.15 ปานกลาง 

7. ตองการเปนผูนําหรือเปนตัวอยางใหผูอื่นทําตาม 125 
31.3% 

154 
38.5% 

121 
30.3% 

2.97 ปานกลาง 

 
                 ตารางท่ี 7  แสดงระดับความมีผลของปจจัยทางดานสังคมตอปริมาณการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงจากผลการศึกษาวิจัยพอสรุปไดวาอันดับแรกของ
ปจจัยทางดานสังคมท่ีมีผลตอการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  คือทาน
เปนผูจายคาใชบริการทําใหมีผลตอปริมาณการใชบริการโดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.68 
รองลงมาคือบริการดังกลาวเปนท่ียอมรับในสังคมมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.50 ซ่ึงแสดงวาใน
ปจจุบันโทรศัพททางไกลราคาประหยัดเร่ิมเปนท่ีแพรหลายและนิยมใชบริการ  โดยจํานวนผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาปจจัยทางดานสังคมท้ังสองปจจัยนี้เปนปจจัยท่ีมีผลอยูในระดับสูง สวนลําดับ
ท่ี 3 ซ่ึงก็เปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการใชบริการของโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 คือ
เพื่อน/บุคคลท่ีเคยใชบริการมากอนแนะนํา ซ่ึงก็มีผลในระดับปานกลางท่ีคอนไปทางดานสูงโดยมี
คาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.49  และนอกนั้นจะเปนเหตุผลท่ีมีระดับความมีผลลดหล่ันกันลงไปไดแก 
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สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอการใชบริการโดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.38 คานิยมของ
สมาชิกในครอบครัวมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.30  สถานท่ีทํางาน/บริษัทแนะนํามีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.15 และตองการเปนผูนําหรือเปนตัวอยางใหผูอ่ืนทําตามมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 2.97 
ตามลําดับโดยมีคาคะแนนเฉล่ียรวมเทากับ 3.338 ซ่ึงถือไดวาระดับความมีผลอยูในระดับปานกลาง 
 
สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับปจจัยดานคูแขงขันท่ีเปนโทรศัพทมือถือ 
 
ตารางท่ี 8  จําแนกจํานวน รอยละของการเลือกใชบริการโทรศัพทมือถือ 
 

โทรศัพทมือถือระบบ จํานวน รอยละ 
1.  One-2-Call 121 30.3 
2.  GSM 900 99 24.8 
3.  Dtac 99 24.8 
4.  Orange 37 9.3 
5.  อื่นๆ 23 5.8 
6.  GSM 1800 15 3.8 
7.  1900 6 1.5 

รวม 400 100.0 

 
                 ตารางท่ี 8  เปนการจําแนกกลุมตัวอยางท่ีใชโทรศัพทมือถือในระบบตางๆ ท่ีกลุมตัวอยาง
ไดใชงานอยู ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ ระบบท่ีไดรับความนิยมและใชงานมากท่ีสุดคือระบบ  
One-2-Call  คิดเปนรอยละ 30.3 รองลงมาไดแกระบบ GSM 900 และระบบ Dtac คิดเปนรอยละ 
24.8 ลําดับท่ี 3 คือระบบ Orange เปนรอยละ 9.3  
                 ในปจจุบันการแขงขันทางดานการส่ือสารโทรคมนาคมมีความเขมมากข้ึนเร่ือยๆ จะเห็น
ไดวาโทรศัพทมือถือเปนสินคาท่ีสามารถทดแทนโทรศัพทพื้นฐานไดถึงแมวาคาใชจายในการใช
บริการจะสูงกวาโทรศัพทพื้นฐานแตเนื่องจากการใชโทรศัพทมือถือมีความสะดวกสบายและ
สามารถพกพาไปไดทุกท่ี และเปนสินคาท่ีถือเปนแฟชั่นสําหรับผูพกพาโดยมีใหเลือกไดหลายรุน 
หลายรูปแบบตามตองการและปจจุบันราคาก็ถูกลงเร่ือยๆ ทําใหไดรับความนิยมมาก ดังนั้น
โทรศัพทมือถือจึงกลายเปนสินคาทดแทนโทรศัพทพื้นฐานและเปนคูแขงท่ีสําคัญ ในขณะท่ี
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 เปนบริการเสริมของโทรศัพทพื้นฐานจึงไดรับ
ผลกระทบจากความนิยมในการใชโทรศัพทมือถือไปดวย  แตการใหบริการโทรศัพททางไกลราคา
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ประหยัด Y-tel 1234 เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแกโทรศัพทพื้นฐานของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหลดคาใชจายในการใชบริการโทรศัพททางไกล 
 
ตารางที่ 9  ระดับความคิดเห็นในการเลือกใชโทรศัพทมือถือกับโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
                     Y-tel 1234 
 

โทรศัพทมือถือเปรียบเทียบกับโทรศัพททางไกลราคา

ประหยัด Y-tel 1234 

ระดับความคิดเห็น  

⎯× 
ระดับความ
คิดเห็น นอย ปานกลาง มาก 

1.   ความสะดวกในการใชงาน 37 
9.3% 

93 
23.3% 

270 
67.5% 

3.78 สูง 

2.  การครอบคลุมพ้ืนที่ในการใหบริการ 41 
10.3% 

118 
29.5% 

241 
60.3% 

3.62 สูง 

2.   คาบริการมีความเหมาะสม 48 
12.1% 

121 
30.3% 

131 
57.8% 

3.62 สูง 

2.   สถานที่ติดตอขอใชบริการสะดวก รวดเร็ว 31 
7.8% 

141 
35.3% 

228 
57.0% 

3.62 สูง 

3. สถานที่ชําระคาใชบริการสะดวก รวดเร็ว  27 
6.8% 

148 
37.0% 

225 
56.3% 

3.58 สูง 

4.   สามารถโทรเขาไดทุกระบบตามตองการ 49 
12.3% 

123 
30.8% 

228 
57.0% 

3.57 สูง 

5.   ความชัดเจนของคุณภาพเสียง 37 
9.3% 

158 
39.5% 

205 
51.3% 

3.52 สูง 

6.  โปรโมช่ันมีหลายแบบใหเลือกใชตามท่ีทาน 
      ตองการ 

48 
12.1% 

151 
37.8% 

201 
50.1% 

3.47 ปานกลาง 

7.   มีความหลากหลายในดานผลิตภัณฑและบริการ 42 
10.5% 

173 
43.3% 

185 
46.3% 

3.44 ปานกลาง 

7.  การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร 56 
14.0% 

151 
37.8% 

193 
48.3% 

3.44 ปานกลาง 

8.   ประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา 47 
11.8 % 

172 
43.0% 

181 
45.3% 

3.42 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 9  (ตอ)   
 

โทรศัพทมือถือเปรียบเทียบกับโทรศัพททางไกลราคา

ประหยัด Y-tel 1234 

ระดับความคิดเห็น _ 
X 

ระดับความ
คิดเห็น นอย ปานกลาง มาก 

9.  การโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศนมีผลตอการ 
     ตัดสินใจเลือกใชบริการ 

56 
14.1% 

157 
39.3% 

187 
46.8% 

3.40 ปานกลาง 

10. การใหบริการสอบถามขอมูลเพ่ือสนับสนุน 
      การบริการ 

67 
16.8% 

165 
41.3% 

188 
42.0% 

3.28 ปานกลาง 

11. ปายโฆษณามีรูปภาพบริการพรอมกับรายละเอียด 
      สถานที่ติดตอ 

73 
18.3% 

168 
42.0% 

159 
39.8% 

3.26 ปานกลาง 

12. การแนะนํา/นําเสนอบริการที่ดีจากพนักงาน 61 
15.3% 

197 
49.3% 

142 
35.6% 

3.25 ปานกลาง 

 
                 ตารางท่ี 9  เปนการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทางดานระดับความแตกตาง
ระหวางการใชโทรศัพทมือถือเมื่อทําการเปรียบเทียบกับการใชบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234  และจากการสุมตัวอยางจะไดวาผลการเปรียบเทียบความแตกตางท่ีกลุม
ตัวอยางเห็นวามีระดับความแตกตางในระดับสูงระหวางการใชโทรศัพทมือถือและโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัดโดยเรียงลําดับจากมากไปนอยไดแกอันดับแรกเปนความแตกตางทางดาน
ความสะดวกในการใชงานโดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.78 อันดับรองลงมาจะมีเทากัน 3  
ความเห็นไดแกการครอบคลุมพื้นท่ีในการใหบริการ คาบริการมีความเหมาะสมและสถานท่ีติดตอ
ขอใชบริการมีความสะดวก รวดเร็วโดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.62 ลําดับท่ี 3 คือสถานท่ีชําระคา
ใชบริการสะดวก รวดเร็ว ลําดับท่ี 4 คือสามารถโทรเขาไดทุกระบบตามตองการ มีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.57 และความชัดเจนของคุณภาพเสียงมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.52  สวนความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางท่ีมีความเห็นวาการเปรียบเทียบการใชบริการโทรศัพทมือถือและโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัดท่ีอยูในระดับปานกลางโดยเรียงลําดับของคาคะแนนเฉล่ียมีดังตอไปนี้คือ การมี
โปรโมช่ันมีหลายแบบใหเลือกใชตามที่ทานตองการมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.47 มีความ
หลากหลายในดานผลิตภัณฑและบริการและมีการประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวสารมีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากันคือ 3.44 ดานประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคามีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.42 
มีการโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.40 
การใหบริการสอบถามขอมูลเพื่อสนับสนุนการบริการมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.28 ปายบริการมี
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รูปภาพบริการพรอมรายละเอียดสถานท่ีติดตอมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.26 และการแนะนํา/การ
นําเสนอบริการท่ีดีจากพนักงานมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.25 ตามลําดับ 
 
                 จากขอมูลท่ีไดจากการเปรียบเทียบระดับความแตกตางของการใชบริการโทรศัพทมือถือ
กับบริการโทรศัพททาไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะเห็นไดวาสินคาทดแทนท่ีเปน
โทรศัพทมือถือจะเปนคูแขงท่ีสําคัญมากตอการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 
1234  ซ่ึงทางผูใหบริการจะตองนําขอมูลทางดานตางๆ ท่ีกลุมตัวอยางไดใหความเห็นไวไปทําการ
ปรับปรุงเพื่อใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไดรับความนิยมจากผูใชบริการ
มากข้ึน ซ่ึงส่ิงท่ีสําคัญในการปรับปรุงเปนลําดับแรกๆ ไดแกกลุมท่ีมีความเห็นทางดานระดับความ
แตกตางสูงซ่ึงไดแกความสะดวกในการใชงาน การครอบคลุมพื้นท่ีในการใหบริการ คาบริการท่ี
เหมาะสม สถานท่ีติดตอขอใชบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว สถานท่ีชําระคาใชบริการท่ีสะดวกและ
รวดเร็ว ความสามารถในการโทรเขาไดทุกระบบและความชัดเจนของคุณภาพเสียง ซ่ึงท่ีกลาวมานี้
ผูใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ควรรีบนําไปทําการปรับปรุงเแกไขและทํา
การประชาสัมพันธใหผูใชบริการไดรับรูเนื่องจากส่ิงตางๆ เหลานี้มีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกใชสูงมาก 
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สวนท่ี 4  ขอมูลเก่ียวกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 
ตารางท่ี 10  ขอมูลคาใชจายในการใชบริการโทรศัพทกอนการใชบริการโทรศัพททางไกล 
                        ราคาประหยัด Y-tel 1234  
 

คาใชจาย จํานวน รอยละ 
1.  ไมเกิน 500 บาท 221 55.3 
2.  501 - 1,000 บาท 128 32.0 
3. 1,001 - 1,500 บาท 39 9.8 
4.  1,500 ขึ้นไป 12 3.0 

รวม 400 100.0 
 

                 ตารางท่ี 10  เปนขอมูลท่ีไดจากการสุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 รายถึง
คาใชจายในการใชบริการโทรศัพทท่ีจายในแตละเดือนซ่ึงจะไดวากอนการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัดจะมีผูจายคาใชบริการโทรศัพทไมเกิน 500 บาทคิดเปนรอยละ 55.3 
รองลงมาคือมีคาใชจาย 501 - 1,000 บาทคิดเปนรอยละ 32.0 มีรายจาย 1,001 - 1,500 บาทคิดเปน
รอยละ 9.8 และมีคาใชจาย 1,500 บาทข้ึนไปคิดเปนรอยละ 3.0 ตามลําดับ 
  
ตารางท่ี 11  ขอมูลคาใชจายในการใชบริการโทรศัพทหลังการใชบริการโทรศัพททางไกล 
                        ราคาประหยัด Y-tel 1234  
 

คาใชจาย จํานวน รอยละ 
1.  ไมเกิน 500 บาท 299 74.8 
2.  501 - 1,000 บาท 83 20.5 
3. 1,001 - 1,500 บาท 13 3.3 
4.  1,500 ขึ้นไป 6 1.5 

รวม 400 100.0 
 

                 ตารางท่ี 11  เปนขอมูลดานคาใชจายในการใชบริการโทรศัพทท่ีจายในแตละเดือนหลัง
การใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัดจะมีผูจายคาใชบริการโทรศัพทไมเกิน 500 บาท     
คิดเปนรอยละ 74.8 รองลงมาคือมีคาใชจาย 501 - 1,000 บาทคิดเปนรอยละ 20.5 มีรายจาย 1,001 - 
1,500 บาท คิดเปนรอยละ 3.3  และมีคาใชจาย 1,500 บาทข้ึนไปคิดเปนรอยละ 1.5 ตามลําดับ 
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                 จากการเปรียบเทียบคาใชจายในการใชบริการโทรศัพทกอนและหลังการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ดังตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11 จะเห็นไดวาคาใชจายท่ี
เกิดข้ึนในแตละเดือนที่ใชบริการโทรศัพทจะลดลงดังเชน มีผูจายคาบริการกอนการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จํานวน 221 รายแตเม่ือใชบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234 แลวจะมีจํานวน 299 รายท่ีจายคาใชบริการคาโทรศัพทไมเกิน 500 บาทตอ
เดือน ซ่ึงจะเห็นไดวาโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 มีผลทําใหผูใชบริการสามารถ
ประหยัดคาใชจายในการใชบริการไดเปนอยางมาก 
 
ตารางท่ี 12  จํานวนคร้ัง รอยละโดยเฉล่ียท่ีใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234   
 

จํานวนคร้ังในการใชบริการ Y-tel 1234 จํานวน รอยละ 

1.  1 - 5  ครั้งตอเดือน 189 47.3 
2.  6 - 10  ครั้งตอเดือน 105 26.3 
3.  11 - 15 ครั้งตอเดือน 44 11.0 
4.  มากกวา 15 ครั้งตอเดือน 62 15.5 

รวม 400 100.0 

 
                 ตารางท่ี 12  เปนการจําแนกจํานวนครั้งในการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด
Y-tel 1234 ของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย      ซ่ึงสามารถจําแนกจํานวนคร้ังในการใชตอเดือนได
ดังนี้ 1 - 5 คร้ังตอเดือนคิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาไดแก 6 - 10 คร้ังคิดเปนรอยละ 26.3 มากกวา 
15 คร้ังตอเดือนคิดเปนรอยละ 15.5 และ 11 - 15 คร้ังมีคิดเปนรอยละ 11.0 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 13  จํานวนนาที รอยละโดยเฉล่ียท่ีใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234   
 

จํานวนนาทีในการใชบริการ Y-tel 1234 จํานวน รอยละ 

1.  ไมเกิน 10 นาที/ครั้ง 212 53.0 
2.  11 - 20 นาทีตอครั้ง 133 33.3 
3.  21 - 30 นาทีตอครั้ง 34 8.5 
4.  มากกวา 30 นาทีตอครั้ง 21 5.3 

รวม 400 100.0 
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                 ตารางท่ี 13  เปนการจําแนกการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
ตามจํานวนนาทีตอคร้ังในการใชบริการของกลุมตัวอยางจํานวน 400 ราย ซ่ึงจะสามารถจําแนกได
ดังนี้คือมีการใชบริการไมเกิน 10 นาทีตอคร้ังคิดเปนรอยละ 53.0 ใชบริการ 11 - 20 นาทีตอคร้ังมีคิด
เปนรอยละ 33.3  ใชบริการ 21 -30 นาทีคิดเปนรอยละ 8.5 และมากวา 30 นาทีตอคร้ังคิดเปนรอยละ 
5.3 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 14  ผลสรุปการใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จากกลุมตัวอยาง 
 

ความคิดเห็นในการใชบริการ Y-tel 1234 จํานวน รอยละ 

1.  ดี 361 90.2 
2.  ไมดี 39 9.8 

รวม 400 100.0 

 
                 ตารางท่ี 13  เปนการสรุปความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการใหบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญมีความเห็นวาดีเปนสวนใหญจํานวน 
361 รายคิดเปนรอยละ 90.2 และไมดีจํานวน 39 รายคิดเปนรอยละ 9.8  โดยท่ีความเห็นสวนใหญท่ี
ตอบวาดีนั้นจะใหเหตุผลวาเปนการประหยัดคาใชบริการโทรศัพททางไกลลงไดเปนอยางมาก
เนื่องมาจากคาอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาปกติจะสูงมากเม่ือเทียบกับอัตราคาใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ซ่ึงโดยปกติแลวประชากรผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญจะเปนผูท่ีจายคาใชจายในการใชบริการโทรศัพททในขณะท่ีการใชบริการโทรศัพทมีจํานวน
มากข้ึนและเวลาท่ีใชบริการในแตละคร้ังโดยเฉล่ียนานข้ึนก็จะไมทําใหคาใชจายในการใชบริการ
เพิ่มข้ึนมากนัก อีกท้ังการบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  เร่ิมเปนท่ียอมรับใน
สังคมแลว ผูใชบริการสวนใหญจึงหันมาใชบริการนี้กันอยางแพรหลาย ดังนั้นผูใหบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะตองทําการประชาสัมพันธถึงขอดีตางๆ ท่ีไดเปรียบดานการ
แขงขันใหแกผูใชบริการไดทราบเพื่อเปนการสรางฐานลูกคาซ่ึงมิใชจะสงผลถึงเพียงการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  เพิ่มข้ึนเทานั้นแตจะเปนการเพิ่มลูกคาทางดานจํานวน
ผูท่ีติดต้ังโทรศัพทพื้นฐานใหมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนดวยเน่ืองจากบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234  เปนบริการเสริมท่ีสรางมูลคาเพิ่มใหแกโทรศัพทพื้นฐาน  แตผูท่ีตอบวาไมดี
สวนใหญจะใหเหตุผลถึงขอเสียในการใหบริการเชน ความยุงยากในการใชงาน ความสะดวกในการ
ใชงาน คุณภาพของเสียง สายหลุดในขณะท่ีใชบริการเปนตน   แตโดยสวนใหญแลวผูใชบริการ
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มักจะนําขอเสียของการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไปเปรียบเทียบกับ
การใชโทรศัพทมือถือ ซ่ึงเปนการใหบริการคนละประเภทกันและสวนใหญแลวจะคํานึงถึงดาน
ความสะดวกสบายในการใชงานซ่ึงโทรศัพทมือถือยอมมีความสะดวกในการใชงานมากกวาเสมอ 
 
ตารางท่ี 15  แนวโนมปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

แนวโนมปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จํานวน รอยละ 

1.  เพ่ิมขึ้น 290 72.5 
2.  เทาเดิม 84 21.0 
3.  ลดลง 26 6.5 

รวม 400 100.0 

 
                 จากตารางท่ี 15  เปนการทดสอบแนวโนมการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด 
Y-tel 1234  ซ่ึงจะเห็นไดวากลุมตัวอยางสวนใหญจะมีแนวโนมในการใชบริการเพ่ิมข้ึนโดยเหตุผล
ท่ีสําคัญท่ีทําใหมีแนวโนมในการใชเพิ่มข้ึนเนื่องจากคาใชจายรวมตอเดือนท่ีเกิดข้ึนจากการใช
บริการโทรศัพทมีแนวโนมลดลงในขณะท่ีสามารถใชบริการไดมากข้ึน  ซ่ึงจะเห็นไดจากจํานวน
กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามถึงคาใชจายกอนการใชและหลังการใชบริการโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงจะเห็นไดวาคาใชจายในการใชบริการไมเกิน 500 บาทมีจํานวน
เพิ่มข้ึน แตจะเห็นไดวาการเพิ่มข้ึนนั้นเปนการเพ่ิมข้ึนในดานการใชงานแตจํานวนคาใชจายมี
แนวโนมลดลง กรณีเชนนี้แสดงวาการใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมได
เปนการเพิ่มรายไดโดยตรงใหแกผูใหบริการแตเปนบริการเสริมท่ีสามารถใหผูใชบริการสามารถ
ประหยัดคาใชจายในการใชบริการแตส่ิงท่ีผูใหบริการไดรับคือการขยายฐานลูกคาซ่ึงเปนผล
ทางออมท่ีไดรับ 
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สวนท่ี 5  ทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
                 สมมติฐานท่ี 1 : “ปจจัยทางดานสวนบุคคลมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234” 
                 จากสมมติฐานท่ี 1  เปนการทดสอบสมมติฐานเชิงอนุมาณโดยท่ีตัวแปรอิสระเปนปจจัย
สวนบุคคลซ่ึงประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ลักษณะท่ีพักอาศัยและ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนตัวแปรอิสระคือปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด 
 Y-tel 1234  โดยสามารถแยกเปนสมมติฐานยอยๆ ไดท้ังหมด 8 สมมติฐานยอยดังนี้คือ 
                   สมมติฐานที่ 1.1  ปจจัยทางดานเพศมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234                  
                   สมมติฐานที่ 1.2  ปจจัยทางดานอายุมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234                  
                   สมมติฐานท่ี 1.3  ปจจัยทางดานสถานภาพมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234                  
                   สมมติฐานท่ี 1.4  ปจจัยทางดานการศึกษามีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234                  
                   สมมติฐานท่ี 1.5  ปจจัยทางดานอาชีพมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234                  
                   สมมติฐานท่ี 1.6  ปจจัยทางดานรายไดมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234                  
                   สมมติฐานที่ 1.7  ปจจัยทางดานประเภทท่ีพักอาศัยมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234                  
                   สมมติฐานที่ 1.8  ปจจัยทางดานจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234                  
 
และผลการทดสอบสมมติฐานมีดังนี้ 
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                 สมมติฐานที่ 1.1  “ปจจัยทางดานเพศมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234”  ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับเพศ 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับเพศ 
 

ตารางท่ี 16  เพศกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  
 

 

เพศ 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. ชาย 96 27 9 132  

X2 = 1.910 
Sig. = 0.591 

2. หญิง 203 55 10 268 

รวม 299 82 19 400 
 

                 ตารางท่ี 16  เปนผลการทดสอบสมมติฐานดานเพศกับปริมาณการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 ตามนัยสําคัญทางสถิติท่ีทําการทดสอบท่ี 0.05 ซ่ึงสามารถสรุป
ไดวา ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยดั Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับเพศ โดยท่ีไมวาจะเปน
เพศหญิงหรือเพศชายก็จะมีปริมาณการใชนอยกวา 500 บาทมากท่ีสุดรองลงมาคือมีปริมาณการใช 
501 – 1,000 บาท 
 

                 สมมติฐานที่ 1.2  “ปจจัยทางดานอายุมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234”   ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับอายุ                        
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับอายุ 
 

ตารางท่ี 17  อายุกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

อายุ 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. นอยกวา 25 ป 46 19 4 69  

X2 = 28.697 
Sig. = 0.018 

2. 25 – 35 ป 170 39 7 216 
3. 36 ปขึ้นไป 83 24 8 115 

รวม 299 82 19 400 
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                 ตารางที่ 17  เปนผลการทดสอบสมมติฐานดานอายุกับปริมาณการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงผลการทดสอบสรุปไดวาปริมาณการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234  ข้ึนอยูกับอายุ หรืออายุมีผลตอปริมาณการใชบริการ 
 
                 สมมติฐานท่ี 1.3  “ปจจัยทางดานสถานภาพมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234” ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับสถานภาพ 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับสถานภาพ 
 
ตารางท่ี 18  สถานภาพกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

สถานภาพ 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. โสด 175 46 8 229  
X2 = 10.535 
Sig. = 0.104 

2. สมรส 120 34 9 163 
3. หยา/หมาย 4 2 2 8 

รวม 299 82 19 400 

 
                 ตารางท่ี 18  เปนผลการทดสอบสมมติฐานดานสถานภาพกับปริมาณการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 และผลการทดสอบจะสรุปไดวาปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับสถานภาพ 
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                 สมมติฐานท่ี 1.4  “ปจจัยทางดานการศึกษามีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234”  ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับการศึกษา 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับการศึกษา 
 

ตารางท่ี 19   การศึกษากับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

การศึกษา 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. มัธยมถึงอนุปริญญา 61 17 3 81  
X2 = 19.494 
Sig. = 0.021 

2. ปริญญาตรี 208 58 10 276 
3. สูงกวาปริญญาตรี 30 7 6 43 

รวม 299 82 19 400 
 

                 ตารางท่ี 19  เปนผลการทดสอบสมมติฐานดานระดับการศึกษากับปริมาณการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ซ่ึงผลการทดสอบสรุปไดวา ปริมาณการใชโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับระดับการศึกษา  
 

                 สมมติฐานท่ี 1.5 “ปจจัยทางดานอาชีพมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234”   ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับอาชีพ 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับอาชีพ 
 

ตารางท่ี 20   อาชีพกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

อาชีพ 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. นักเรียน/นักศึกษา 38 12 4 54  
X2 = 45.454 
Sig. = 0.000 

2. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 132 29 2 163 
3. พนักงานบริษัทเอกชน 98 29 4 131 
4. เจาของกิจการ/แมบาน/อื่นๆ  31 12 9 52 

รวม 299 82 19 400 
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                 ตารางท่ี 20  เปนผลการทดสอบสมมติฐานดานอาชีพกับปริมาณการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบจะไดวา ปริมาณการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234  ข้ึนกับอาชีพ 
 
                 สมมติฐานท่ี 1.6 “ปจจัยทางดานรายไดมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234”  ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับรายได 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับรายได 
 

ตารางท่ี 21  รายไดกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

รายได 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. นอยกวา 15,000 บาท 134 28 3 165  
X2 = 25.539 
Sig. = 0.043 

2. 15,001 – 25,000 บาท 68 19 4 91 
3. มากกวา 25,000 บาทขึ้นไป 97 35 12 144 

รวม 299 82 19 400 

 
                 ตารางที่ 21  เปนผลการทดสอบสมมติฐานดานรายไดกับปริมาณการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ซ่ึงผลการทดสอบจะสรุปไดวา ปริมาณการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234  ข้ึนกับรายได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

74

 

                 สมมติฐานท่ี 1.7  “ปจจัยทางดานลักษณะท่ีพักอาศัยมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234”   ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับลักษณะท่ีพัก 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับลักษณะท่ีพัก 
 

ตารางท่ี 22  ลักษณะท่ีพักอาศัยกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

ลักษณะท่ีพักอาศัย 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. บานพักอาศัยของตนเอง 214 55 7 276  
X2 = 86.047 
Sig. = 0.000 

2. บานเชา/หอพักอาศัย 64 16 5 85 
3. รานคา/อาคารพาณิชย/อาคารชุด/อื่นๆ 21 11 7 39 

รวม 299 82 19 400 

 
                 ตารางท่ี 22  เปนผลการทดสอบสมมติฐานดานลักษณะที่พักอาศัยกับปริมาณการใช
บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงผลการทดสอบสามารถสรุปไดวา ปริมาณ
การใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ข้ึนกับลักษณะท่ีพักอาศัย 
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                 สมมติฐานท่ี 1.8  “ปจจัยทางดานจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลตอปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234” ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับสมาชิกใน
ครอบครัว 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับสมาชิกใน 
ครอบครัว 
 

ตารางท่ี 23  สมาชิกในครอบครัวกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. 1 – 3 คน 124 27 3 154  
X2 = 14.592 
Sig. = 0.103 

2. 4 – 6 คน 146 46 11 203 
3. ต้ังแต 7 คนขึ้นไป 29 9 5 43 

รวม 299 82 19 400 

 
                 ตารางท่ี 23  เปนผลการทดสอบสมมติฐานดานจํานวนสมาชิกในครอบครัวกับปริมาณ
การใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบจะสรุปไดวา ปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

76

 

                 สมมติฐานท่ี 2 :  “ปจจัยทางดานสังคมมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234” 
                 จากสมมติฐานท่ี 2 สามารถแยกเปนขอสมมติฐานยอยๆ ได 3 ขอโดยแบงตามปจจัย
สังคมดานตางๆ ซ่ึงไดแกดานกลุมอางอิง ดานลักษณะครอบครัวและดานบทบาทและสถานะ 
โดยจะทําการทดสอบ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 โดยประกอบดวยสมมติฐานยอยดังนี้ 
                 สมมติฐานท่ี 2.1 :  ปจจัยทางดานกลุมอางอิงมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234 
                 สมมติฐานท่ี 2.2 :  ปจจัยทางดานครอบครัวมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234 
                 สมมติฐานท่ี 2.3 :  ปจจัยทางดานบทบาทและสถานะมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 
และผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดดังนี ้
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                 สมมติฐานที่ 2.1 :  “ปจจัยทางดานกลุมอางอิงมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234”  ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับกลุมอางอิง 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับกลุมอางอิง 
 

ตารางท่ี 24  กลุมอางอิงกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

ระดับอิทธิพลดานกลุมอางอิง 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
<500 501-1,000 > 1,000 

1. นอย 24 3 0 27  
X2 = 6.352 

Sig. = 0.174 

2. ปานกลาง 84 32 7 123 
3. มาก 191 47 12 250 

รวม 299 82 19 400 
 

                 ตารางท่ี 24  เปนผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยดานกลุมอางอิงกับปริมาณการใช
บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา 
ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับกลุมอางอิง 
 
                 สมมติฐานท่ี 2.2 :  “ปจจัยทางดานครอบครัวมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234”  ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับครอบครัว 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับครอบครัว 
 
ตารางท่ี 25  ครอบครัวกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

ระดับอิทธิพลดานครอบครัว 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. นอย 55 8 4 67  
X2 = 4.811 

Sig. = 0.307 

2. ปานกลาง 92 32 7 131 
3. มาก 152 42 10 204 

รวม 299 82 19 400 
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                 ตารางท่ี 25  เปนผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยดานครอบครัวกับปริมาณการใช
บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา 
ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับครอบครัว 
 
                 สมมติฐานที่ 2.3 :  .ปจจัยทางดานบทบาทและสถานะมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234”  ซ่ึงมีสมมติฐานดังนี้   
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับบทบาทและ
สถานะ 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับบทบาทและ
สถานะ 
 
ตารางท่ี 26  บทบาทและสถานะกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

ระดับอิทธิพลดานบทบาทและสถานะ 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
<500 501-1,000 > 1,000 

1. นอย 35 10 1 46  
X2 = 5.164 

Sig. = 0.271 

2. ปานกลาง 110 35 4 149 
3. มาก 154 37 14 205 

รวม 299 82 19 400 

 
                 ตารางท่ี 26  เปนผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยดานบทบาทและสถานะกับปริมาณ
การใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบสมมติฐานสรุปไดวา  
ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับบทบาทและสถานะ 
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                 สมมติฐานท่ี 3 :  “ปจจัยทางดานคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234”  
 
                 จากสมมติฐานท่ี 3 ปจจัยทางดานคูแขงขันสามารถแยกออกเปนสวนๆ ไดดังนี้คือ ดาน
ผลิตภัณฑของคูแขงขัน ดานการเสนอราคาของคูแขงขัน การจัดจําหนายของคูแขงขันและดานการ
สงเสริมการตลาดของคูแขงขัน และสามารถแยกเปนขอสมมติฐานยอยๆ ได 4 สมมติฐานและทํา
การทดสอบท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 โดยประกอบดวยสมมติฐานยอยดังนี้ 
 
                 สมมติฐานท่ี 3.1 :  ปจจัยทางดานผลิตภัณฑของคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใชโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
                 สมมติฐานท่ี 3.2 :  ปจจัยทางดานการเสนอราคาของคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
                 สมมติฐานท่ี 3.3 :  ปจจัยทางดานการจัดจําหนายของคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
                 สมมติฐานท่ี 3.4 :  ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดของคูแขงขันมีผลตอปริมาณการ
ใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 
และผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปไดดังนี้ 
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                 สมมติฐานท่ี 3.1 :  “ปจจัยทางดานผลิตภัณฑของคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234” โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับผลิตภัณฑ
ของคูแขงขัน 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับผลิตภัณฑของคู
แขงขัน 
 
ตารางท่ี 27  ผลิตภัณฑของคูแขงขันกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
 

 

ระดับอิทธิพลดานผลิตภัณฑของคูแขงขัน 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
<500 501-1,000 > 1,000 

1. นอย 6 2 1 9  
X2 = 3.505 

Sig. = 0.477 

2. ปานกลาง 60 11 5 76 
3. มาก 233 69 13 315 

รวม 299 82 19 400 

 
                 ตารางท่ี 27  เปนผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยดานผลิตภัณฑของคูแขงขันกับ
ปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปไดวาปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนกับผลิตภัณฑของคู
แขงขัน 
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                 สมมติฐานท่ี 3.2 :  “ปจจัยทางดานการเสนอราคาของคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234” โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับการเสนอ
ราคาของคูแขงขัน 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับการเสนอราคา
ของคูแขงขัน 
 
ตารางท่ี 28  การเสนอราคาของคูแขงขันกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel   
        1234 
 

 

ระดับอิทธิพลดานการเสนอราคาคูแขงขัน 
ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. นอย 38 7 3 48  
X2 = 3.667 

Sig. = 0.453 

2. ปานกลาง 85 28 8 121 
3. มาก 176 47 8 231 

รวม 299 82 19 400 

 
                 ตารางท่ี 28  เปนผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยดานการเสนอราคาของคูแขงขันกับ
ปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปไดวา ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับการเสนอราคาของคู
แขงขัน 
 
                 สมมติฐานท่ี 3.3 :  “ปจจัยทางดานการจัดจําหนายของคูแขงขันมีผลตอปริมาณการใช
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234” โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับการจัด
จําหนายของคูแขงขัน 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับการจัดจําหนาย
ของคูแขงขัน 
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ตารางท่ี 29  การจัดจําหนายของคูแขงขันกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
                       Y-tel  1234 
 

ระดับอิทธิพลดานชองทาง 
การจัดจําหนายคูแขงขัน 

ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. นอย 13 3 2 18  
X2 = 2.364 

Sig. = 0.669 

2. ปานกลาง 89 28 6 123 
3. มาก 197 51 11 259 

รวม 299 82 19 400 
 

                 ตารางท่ี 29  เปนผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยดานการจัดจําหนายของคูแขงขันกับ
ปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบสมมติฐาน
สรุปไดวา ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับการเสนอราคาของคู
แขงขัน 
 

                 สมมติฐานท่ี 3.4 :  “ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาดของคูแขงขันมีผลตอปริมาณการ
ใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234” โดยมีสมมติฐานดังนี้ 
                 H0 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ไมข้ึนอยูกับการสงเสริม
การตลาดของคูแขงขัน 
                 H1 : ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ข้ึนอยูกับการสงเสริม
การตลาดของคูแขงขัน 
 

ตารางท่ี 30  การสงเสริมการตลาดของคูแขงขันกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
                      Y-tel 1234 
 

ระดับอิทธิพลดานชองทาง 
การสงเสริมการตลาดคูแขงขัน 

ปริมาณการใช  

รวม 
 

X2 - test 
< 500 501-1,000 > 1,000 

1. นอย 15 2 2 19  
X2 = 3.926 

Sig. = 0.416 

2. ปานกลาง 92 31 7 130 
3. มาก 192 49 10 251 

รวม 299 82 19 400 
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                 ตารางท่ี 30  เปนผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยดานการสงเสริมการตลาดของ 
คูแขงขันกับปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  และผลการทดสอบ
สมมติฐานสรุปไดวา ปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ไมข้ึนกับการ
สงเสริมการตลาดของคูแขงขัน 
 

                 สมมติฐานท่ี 4  “แนวโนมปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ใน
อนาคตเพ่ิมข้ึน” 
 

ตารางท่ี 31  ตารางการเปรียบเทียบการใชงานกอนและหลังการใชโทรศัพททางไกลราคา 
                        ประหยัด Y-tel 1234 และแนวโนมการใชบริการในอนาคต 
 

คาใชจาย จํานวน รอยละ 

• กอนการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234   

1.  ไมเกิน 500 บาท 221 55.3 
2.  501 - 1,000 บาท 128 32.0 
3. 1,001 - 1,500 บาท 39 9.8 
4.  1,500 ขึ้นไป 12 3.0 

• หลังการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234   

1.  ไมเกิน 500 บาท 299 74.8 
2.  501 - 1,000 บาท 83 20.5 
3. 1,001 - 1,500 บาท 13 3.3 
4.  1,500 ขึ้นไป 6 1.5 

• แนวโนมปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234   

1.  เพ่ิมขึ้น 290 72.5 
2.  เทาเดิม 84 21.0 
3.  ลดลง 26 6.5 

รวม 400 100.0 

 
                 จากตารางท่ี 31  จะเห็นไดวาหลังจากท่ีมีการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
Y-tel 1234  แลว กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีคาใชจายในการใชบริการโทรศัพทลดลง เนื่องจาก
อัตราคาบริการนั้นตํ่ากวาการใชบริการโทรศัพทปกติ ทําใหมีจํานวนผูใชบริการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
และจากการสอบถามกลุมตัวอยางผลปรากฏวาแนวโนมในการใชงานในอนาคตของการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะมีแนวโนมเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 72.5   
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บทท่ี 5 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
 
                 การศึกษาวิจัยเร่ือง "ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234"  ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ของผูใชบริการ ซ่ึงประกอบดวยปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทางดาน
สังคมและปจจัยทางดานคูแขงขัน โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อตองการทราบถึงอิทธิพลของ
ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอการใชบริการและพฤติกรรมการใชบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234 เพื่อใชเปนขอมูลและแนวทางในการวางแผนการตลาดของการใหบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เพ่ือให
สามารถแขงขันกับคูแขงท่ีอยูในธุรกิจโทรคมนาคมท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรงได  นอกจากนี้ยัง
เปนการเตรียมการณเพื่อรองรับการเปดการคาเสรีทางดานโทรคมนาคมตามกรอบขององคกรการคา
โลกหรือ WTO ซ่ึงจะมีผลอยางสมบูรณในป 2549  ดวย และผลการศึกษาวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
 
ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลท่ัวไป 
 
                 1.  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีจํานวน 400 รายและเม่ือจําแนกตามเพศจะ
เปนเพศหญิงมากวาเพศชาย คือคิดเปนรอยละ 67.0 และ 33.0 ตามลําดับ 
                 2.  กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 57.3 และสถานภาพสมรส
รอยละ 40.8 และจะมีอายุอยูในชวง 25 – 35 ปคิดเปนรอยละ 54.0 

                 3.  กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีระดับการศึกษาปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 69.0 รองลงมา
คือมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส./ปวท. และระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 11.8 และ 
10.8 ตามลําดับ 
                 4.  กลุมตัวอยางมีอาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 40.8 
รองลงมาคือพนักงานบริษัทเอกชนคิดเปนรอยละ 32.8 สวนนักเรียน/นักศึกษา และเจาของกิจการ/
แมบานและอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 13.5 และ 13.1 ตามลําดับ 
                 5.  กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีรายไดอยูระหวาง 10,001 – 20,000 บาทคิดเปนรอยละ 

30.3  นอกนั้นจะมีจํานวนใกลเคียงกันไดแกมีรายได 30,000 บาทข้ึนไป มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 
และมีรายไดอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท โดยคิดเปนรอยละ 24.8, 23.5 และ 21.6 ตามลําดับ 
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                 6.  สวนใหญแลวกลุมตัวอยางจะมีบานพักอาศัยเปนของตนเอง คิดเปนรอยละ 69.0 
รองลงมาคือเปนบานเชา/หอพักอาศัย คิดเปนรอยละ 21.3 และสุดทายจะเปนรานคาอาคารพาณิชย/
อาคารชุด/คอนโดมิเนียม/สํานักงานธุรกิจขนาดใหญ/กลาง/เล็ก คิดเปนรอยละ 9.8         
                 7.  จํานวนสมาชิกในครอบครัวของกลุมตัวอยางสวนใหญจะเปนครอบครัวท่ีอาศัยอยู
รวมกันในบานพักอาศัยของตนเองโดยมีจํานวนสมาชิกจํานวน 4 – 6 คนคิดเปนรอยละ 50.8 

รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวจํานวน 1 – 3 คนคิดเปนรอยละ 38.5 และมีจํานวน

สมาชิกต้ังแต 7 คนข้ึนไปคิดเปนรอยละ 10.8 
                 8.  ในการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 กลุมตัวอยางสวนใหญ
จะใชจากบานท่ีพักอาศัยเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 72.3 ใชกับตูโทรศัพทสาธารณะท่ัวไปคิดเปน
รอยละ 15.3 และใชจากสถานท่ีทํางานคิดเปนรอยละ11.8  และลักษณะการใชงานของกลุมตัวอยาง
สวนใหญจะใชในการโทรเขาเบอรโทรศัพทธรรมดาคิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมาคือโทรเขาเบอร
โทรศัพทมือถือคิดเปนรอยละ 28.0 
                 9.  เหตุผลในการเลือกใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ของกลุมตัวอยาง
สวนใหญแลวจะใชดวยเหตุผลของอัตราคาใชบริการมีอัตราที่ต่ํากวาการใชโทรศัพททางไกลปกติ
และการใชโทรศัพทมือถือคิดเปนรอยละ 62.4 รองลงมาคือมีความจําเปนตองใชโทรศัพทในการ
โทรทางไกลคิดเปนรอยละ 20.6 สวนขอเสียของการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
ก็คือความคมชัดของคุณภาพเสียง เหตุท่ีเปนเชนนี้ก็เกิดข้ึนอันเนื่องมาจากขอจํากัดทางดาน
เทคโนโลยีของโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  เอง 
               10.  แหลงขอมูลของกลุมตัวอยางท่ีทําใหรูจักโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
จากการสํารวจจะมีจํานวนท่ีใกลเคียงกันโดยสามารถเรียงลําดับไดดังนี้คือเพื่อน/ญาติ/บุคคลท่ีรูจัก
แนะนํา   วิทยุ/โทรทัศน ใบแจงหนี้คาใชบริการโทรศัพท ปายโฆษณา นิตยสาร/วารสาร/
หนังสือพิมพ โดยคิดเปนรอยละ 29.1, 19.8, 19.4, 14.9, 14.2 ตามลําดับ สวนเหตุผลท่ีทําใหเลือกใช
บริการโทรศัพททางไกล Y-tel 1234 นอยคือไมมีความจําเปนตองใชงาน เหตุผลอ่ืนๆ และยุงยาก
เสียเวลา 
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ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานสังคม 
 
                 เปนการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยทางดานสังคม ซ่ึง
ประกอบดวยปจจัยทางดานกลุมอางอิง ดานครอบครัวและดานสถานะทางสังคม และผลการสํารวจ
สามารถสรุปไดดังนี ้
                 1.  ปจจัยทางสังคมท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 
1234  ก็คือการเปนผูท่ีตองเปนผูจายคาใชบริการโทรศัพท ซ่ึงเปนผลมาจากระดับของรายได และ
สภาพเศรษฐกจิของแตละครอบครัว ซ่ึงจะมีคาคะแนนเฉล่ียของระดับความมีผลตอการใชถึง 3.68 
โดยจัดไดวาจดัอยูในระดับความมีผลระดบัสูง 
                 2.  การใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ในปจจุบันเปนท่ีไดรับการ
ยอมรับในสังคมทําใหกลุมตัวอยางและประชาชนท่ัวไปหันมาใชบริการกัน ซ่ึงก็จะทําใหสามารถ
ประหยดัคาใชจาย และยังไดรับการยอมรับดวย ซ่ึงการใชดวยเหตุผลนี้จะมีระดับความมีผลตอการ
ใชบริการในระดับสูงโดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.50  
                 3.  ระดับความมีผลตอการทําใหกลุมตัวอยางหนัมาเลือกใชบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยดั Y-tel 1234  ซ่ึงจัดอยูในระดับท่ีมีผลในระดับปานกลางจะประกอบไปดวย เปนผลมาจาก
การแนะนําจากเพ่ือน/บุคคลที่เคยใชบริการแนะนาํใหใช  อิทธิพลจากสมาชิกในครอบครัวแนะนาํ
ใหใชบริการ คานิยมของสมาชิกในครอบครัว สถานท่ีทํางาน/บริษัทแนะนํา และตองการเปนผูนาํ
หรือเปนตัวอยางใหผูอ่ืนทําตาม โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.49, 3.38, 3.30, 3.15 และ 2.97 ตามลําดับ 
 
                 จากการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจะสรุปไดวา สวนใหญแลวเหตุผลในการ
เลือกใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  จะข้ึนอยูกับคาใชจายในการจายคาใช
บริการมากกวาอยางอ่ืน ซ่ึงอาจเปนเพราะสภาพเศรษฐกิจ ระดับรายได  การเปนบุคคลท่ีตองเปนผู
ออกคาใชจายคาใชบริการหรืออาจเนื่องจากสภาวะการแขงขันทางดานเทคโนโลยีการส่ือสารและ
โทรคมนาคมท่ีทุกคายพยายามใชกลยุทธทางดานราคามาเปนกลยุทธหลักเพื่อการแขงขันในการ
ดําเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันการสรางคานิยมและการสรางกระแสตางๆ เพ่ือใหมีการใชโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 เพ่ือการประหยัดดานคาใชจายยังไมไดผล เนื่องมาจากปจจุบัน
สภาพความเปนจริงของสังคมยังใหความนิยมตอโทรศัพทมือถือเปนอยางมากอีกท้ังการดําเนินการ
ทางดานการตลาดของกิจการโทรศัพทมือถือยังมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วไมวาจะเปนการ
เสนอโปรโมช่ันในลักษณะตางๆ ท่ีมีออกมาอยูตลอดเวลา และยังมีความสะดวกสบายในการใชงาน
มากกวาโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงยังผูกติดกับการใชงานรวมกับโทรศัพท 
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พื้นฐานหรือโทรศัพทสาธารณะท่ัวไป แตขอจํากัดคือจะใชไดเฉพาะเคร่ืองโทรศัพทท่ีใหบริการโดย 
บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เทานั้น นอกจากนี้การใชงานยังตองมีวิธีการที่เพิ่มเติมไป
จากการใชงานโทรศัพทปกติอีกดวย ทําใหไมสะดวก และไมไดรับความนิยมเทาท่ีควรทําใหผูท่ีเปน
ลูกคาสวนใหญจะเปนผูใชบริการท่ีใชจากบานพักอาศัยเปนสวนใหญ 
 
ความคิดเห็นเก่ียวปจจัยทางดานคูแขงขันท่ีเปนโทรศัพทมือถือ 
 
                 เปนการแสดงความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเกี่ยวกับปจจัยทางดานคูแขงขันท่ีเปน
โทรศัพทมือถือ และกลยุทธตางๆ ท่ีบริษัทคูแขงขันไดนํามาใชในการดําเนินงานดานธุรกิจ
โทรคมนาคม ซ่ึงประกอบดวยกลยุทธทางดานผลิตภัณฑของคูแขงขัน กลยุทธทางดานราคาของคู
แขงขัน  กลยุทธทางดานการจัดจําหนายของคูแขงขันและกลยุทธทางดานการสงเสริมการตลาดของ
คูแขง และผลการสํารวจสามารถสรุปไดดังนี้ 
                 1.  ระบบโทรศัพทมือถือท่ีไดรับการนิยมใชในปจจุบันไดแก ระบบ One-2-Call คิดเปน 
30.3 ของสวนแบงตลาด รองลงมาคือระบบ GSM 900 และระบบ Dtac คิดเปนรอยละ 24.8 ของ
สวนแบงตลาด ดังจะเห็นไดวาระบบท่ีไดรับความนิยมในการใชงานจะเปนระบบที่เปนระบบที่มี
การจายเงินกอนคอยใชบริการหรือท่ีเรียกวาระบบ pre-paid ซ่ึงขอดีก็คือผูใชบริการสามารถจํากัด
คาใชจายและทราบคาใชจายไดตลอดเวลาโดยเปนการระวังการใชบริการมิใหเกิดความสามารถใน
การชําระคาใชบริการได ซ่ึงวิธีการท่ีผูใหบริการไดนํามาใชก็คือระบบบัตรเติมเงิน สวนระบบอ่ืนๆ 
ท่ีมีการใชกันอยูก็คือระบบ Orange, GSM 1800, 1900 และระบบอื่นๆ            
                 2.  จากการเปรียบเทียบการใชงานโทรศัพทมือถือกับโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
Y-tel 1234  ซ่ึงผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางเห็นวาโทรศัพทมือถือมีความสะดวกในการใชงาน
มากกวาการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 อยูในระดับสูง โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.78 ท้ังนี้เนื่องจากโทรศัพทมือถือสามารถพกพาติดตัวไปไดและสามารถนําออกมาใชได
ตลอดเวลา แตขอดอยก็คือจะมีคาใชจายท่ีสูงกวา 
                 3.  ดานการใหบริการท่ีครอบคลุมพื้นท่ี โทรศัพทมือถือก็จะใหความครอบคลุมพื้นท่ีใน
ภาพรวมไดดีกวาเนื่องจากโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะใชงานไดเฉพาะโทรศัพท
พื้นฐานและอยูในเครือขายท่ี บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) จํากัด ใหบริการอยูซ่ึงอาจ
รวมถึงการใหบริการของบริษัทเอกชนผูรวมการงานดวย และจากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาโทรศัพทมือถือจะใหบริการไดครอบคลุมพื้นท่ีไดมากกวา  นอกจากนี้ยังมีความเห็นวา
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คาบริการมีความเหมาะสม  มีสถานติดตอขอใชบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว โดยมีระดับความคิดเห็น
ในระดับสูงและมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.62  
                 4.  การเปรียบเทียบดานสถานท่ีชําระคาบริการสะดวก รวดเร็ว เม่ือเทียบกับการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ท้ังนี้เนื่องมาจากการชําระคาบริการโทรศัพทมือถือจะมี
สถานที่ใหบริการอยูท่ัวไปแตการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะมีการ
ชําระรวมกับคาบริการโทรศัพทพื้นฐานท่ัวไป ซ่ึงสวนใหญแลวผูใชบริการมักจะไปชําระท่ี
สํานักงานบริการโทรศัพทของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) โดยมีระดับความคิดเห็น
ในระดับสูงและมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 3.58 
                 5.   กลุมตัวอยางมีความเห็นวาโทรศัพทมือถือสามารถโทรเขาไดทุกระบบเม่ือ
เปรียบเทียบกับโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงท้ังนี้เปนเพราะขอจํากัดทางดาน
เทคโนโลยีและขอจํากัดทางดานการดําเนินธุรกิจของกิจการโทรคมนาคม ซ่ึงแตละบริษัทจะมี
ขอจํากัดและความรวมมือ หรือขอตกลงท่ีแตกตางกันออกไป โดยมีความเห็นในระดับสูงและมีคา
คะแนนเฉล่ียเทากับ 3.57 
                 6.  นอกจากนี้กลุมตัวอยางยังมีความเห็นวาโทรศัพทมือถือยังใหคุณภาพเสียงท่ีชัดเจน
กวาโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 โดยมีความเห็นในระดับสูงและมีคาคะแนนเฉล่ีย
เทากับ 3.52 
                 7.  คาใชจายในการใชบริการโทรศัพทของกลุมตัวอยางกอนการใชโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234 จะมีคาใชจายท่ีสูงกวาโดยมีคาใชจายไมเกิน 500 บาทคิดเปนรอยละ 55.3 
และเกิน 500 บาทคิดเปนรอยละ 44.8 แตเม่ือมีการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
แลวคาใชจายจะลดลงโดยมีผูท่ีหันมาใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 มากข้ึน 
โดยมีคาใชจายไมเกิน 500 บาทคิดเปนรอยละ 74.8 เพิ่มข้ึนจากเดิมรอยละ 19.5 และมีคาใชจาย
ตั้งแต 500 บาทข้ึนไปคิดเปนรอยละ  25.3  
                 8.  ความถ่ีในการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ของกลุมตัวอยาง
สวนใหญจะมีความถ่ีประมาณ 1 – 10 คร้ังตอเดือนคิดเปนรอยละ 73.6 และมากกวา 10 คร้ังข้ึนไป

คิดเปนรอยละ 26.5 ในขณะท่ีสวนใหญแลวจะใชไมเกิน 10 นาทีตอคร้ังคิดเปนรอยละ 53.0 ใชอยู
ระหวาง 11 – 20 นาทีคิดเปนรอยละ 33.3 และใชมากกวา 20 นาทีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 13.8 

                 9.  จากความเห็นของกลุมตัวอยางตอการใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
Y-tel 1234  กลุมตัวอยางเห็นวาเปนบริการท่ีดีคิดเปนรอยละ 90.2 และเห็นวาไมดีคิดเปนรอยละ 9.8 
ซ่ึงเหตุผลสวนใหญท่ีเห็นวาไมดีเนื่องจากวิธีการใชจะตองมีความแตกตางจากการใชบริการ
โทรศัพทโดยท่ัวไปทําให เกิดความยุ งยากในการใชงาน   กลุมตัวอยางบางรายมีการใช
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โทรศัพทมือถืออยูเปนประจําโดยเห็นวามีความสะดวกกวา  คุณภาพความคมชัดของเสียงของ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 สูโทรศัพทมือถือไมได  และสายหลุดบอยในขณะท่ีมี
การโทรศัพทเปนตน 
               10.  กลุมตัวอยางมีเห็นวาจากขอดีตางๆ ของการใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด 
Y-tel 1234 ไมวาจะเปนมีอัตราคาใชบริการที่ต่ํากวาการใชบริการโทรศัพทในลักษณะอ่ืนๆ ท่ีใชใน
การโทรศัพททางไกล ซ่ึงจะทําใหมีคาใชจายในการใชบริการสูงไมวาจะเปนการใชโทรศัพท
พื้นฐาน การใชโทรศัพทสาธารณะท่ัวไป การใชโทรศัพทมือถือในการโทรทางไกล จึงมีแนวโนม
ในการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 มากข้ึนในอนาคต ในขณะเดียวกันถามี
ความตองการใชโทรศัพททางไกลและอยูใกลกับโทรศัพทธรรมดาก็จะมีความสะดวกในการใช
เนื่องจากการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะใชไดจากโทรศัพทธรรมดาและก็
ประหยัดกวาการใชบริการโทรศัพททางไกลในลักษณะอ่ืนเปนอยางมาก 
 
การอภิปรายผล 
 
                 1.  จากการสํารวจพบวาเหตุผลในการเลือกใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
Y-tel 1234 จะข้ึนอยูกับอัตราคาบริการเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 62.4  รองลงมาคือมีความ
จําเปนตองใชบริการโทรศัพททางไกลคิดเปนรอยละ 20.6 ซ่ึงถารวมเหตุผลท้ัง 2 เหตุผลแลวก็จะ
เห็นไดวาสามารถครอบคลุมกลุมลูกคาถึงรอยละ 83.0  และเหตุผลในการเลือกใชงานท้ัง 2 เหตุผลนี้ 
ก็เปนเหตุผลหลักในการใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงถาบริษัท ทศท 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) สามารถประชาสัมพันธใหผูใชบริการไดเขาใจก็จะทําใหไดลูกคา
เพิ่มข้ึนเปนจํานวนมาก ในขณะเดียวกันก็จะตองทําการปรับปรุงขอดอยเมื่อใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ซ่ึงไดแก การครอบคลุมพื้นท่ีในการใหบริการ ความสะดวกใน
การใชบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ การสรางกระแสสังคม/เพ่ือน/ญาติ ใหใชบริการ รวมท้ัง
การปรับปรุงคุณภาพเสียงดวย  ผลการวิจัยในคร้ังนี้จะสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฐณะวัฒน นาค
บรรพต (2535) และ ฉัตรชัย จันทรเสละ (2538) ซ่ึงสรุปไววา การเจริญเติบโตของการใชโทรศัพท 
ซ่ึงหมายรวมถึงปริมาณการใชบริการโทรศัพทจะข้ึนอยูกับอัตราคาบริการและรายไดของประชากร
ไมวาจะเปนพื้นท่ีในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล หรือ พื้นท่ีในเขตภูมิภาคก็เชนเดียวกัน 
                 2.  แหลงขอมูลท่ีทําใหกลุมตัวอยางไดรูจักวามีการใหบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234 เกิดจาก เพื่อน/ญาติและบุคคลท่ีรูจักแนะนํา มากที่สุดคิดเปนรอยละ 29.1 
แสดงวาอิทธิพลจากคําแนะนํามีความสําคัญมาก ในขณะท่ีแหลงขอมูลอันดับรองๆ ลงมาไดแก 
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วิทยุ/โทรทัศน ใบแจงหนี้คาใชบริการโทรศัพท ปายโฆษณา นิตยสาร/วารสารและหนังสือพิมพ ซ่ึง
ทําใหมองไดวา การโฆษณาประชาสัมพันธไมท่ัวถึงหรือไมไดผลเทาท่ีควร ดังนั้นจะตองหากลยุทธ
อ่ืนๆ เพื่อมาทําการตลาดเพ่ือใหเขาถึงกลุมบุคคลท่ีเปนลูกคาเปาหมายใหมากกวาที่ เปนอยู 
ผลการวิจัยในคร้ังนี้จะสอดคลองกับผลงานวิจัยของ พิมพประภา  ตรันเจริญ  (2544)  ซ่ึงสรุปไดวา 
ปจจัยดานการส่ือสารการตลาดจะมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ  การกําหนดนโยบายและการ
วางแผนดานการส่ือสารการตลาดจะตองกําหนดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
                 3.  ในการแขงขันกับโทรศัพทมือถือจะตองทําการปรับปรุงการใหบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ทางดานความสะดวกในการใชงาน การใหบริการท่ีครอบคลุม
พื้นท่ี การปรับปรุงคาบริการใหเหมาะสม สถานท่ีติดตอของใชบริการสะดวก รวดเร็ว  สถานที่
ชําระคาใชบริการสะดวก รวดเร็ว ปรับปรุงใหโทรเขาไดทุกระบบตามความตองการของผูใชบริการ
และดานความคมชัดของคุณภาพของเสียง ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนการสํารวจจากความเห็นของกลุม
ตัวอยางท่ีมีระดับความเห็นในระดับสูงและมีคาคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 3.52 – 3.78   ผลการวิจัยใน

คร้ังนี้จะสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วัฒนา เพ็ชรวงค   (2544) ซ่ึงสรุปไดวาส่ิงท่ีดึงดูดใหลูกคาเขา
มาเลือกใชบริการคือความสะดวกสบายท่ีไดรับ นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ฉัตรชัย 
จันทรเสละ (2538) โดยสรุปไดวาการคิดอัตราคาบริการตามระยะเวลามีจะความเหมาะสมและยัง
พบวาการคิดคาบริการท่ีตั้งอยูบนพื้นฐานของตนทุนท่ีแทจริงจะมีความเหมาะสมท่ีสุด 
                 4.  จากการเปรียบเทียบกับการใชงานของโทรศัพทมือถือ กลุมตัวอยางมีความเห็นวาส่ิงท่ี
ตองปรับปรุงในการท่ีจะทําใหประชาชนท่ัวไปหันมาใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
Y-tel 1234  จะตองมีการปรับปรุงดานการสรางใหมีโปรโมชั่นใหเลือกใชไดตามความตองการ การ
สรางใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑและบริการ การประชาสัมพันธและการเผยแพรขาวสาร 
ประสิทธิภาพการใหบริการลูกคา การโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศน การใหบริการสอบถามขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการใหบริการ การทําปายโฆษณาใหมีรูปภาพบริการพรอมรายละเอียดสถานท่ีติดตอและ
การแนะนํา/การนําเสนอบริการท่ีดีจากพนักงาน ซ่ึงท้ังหมดนี้กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอระดับ
ความเห็นในระดับปานกลาง โดยมีคาคะแนนเฉล่ียอยูระหวาง 3.25 – 3.47 แสดงใหเห็นวาการ

ดําเนินการทางดานกลยุทธทางการตลาดของโทรศัพทมือถือเขาถึงผูใชบริการไดมากกวากลยุทธ
การทําตลาดของโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ดังนั้นจึงตองทําการปรับปรุงกลยุทธ
ทางดานการตลาดของโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 เพิ่มเติม  เพ่ือใหสามารถเขาถึง
ผูใชบริการและเปนกลยุทธหนึ่งเพื่อใหสามารถตอสูกับกลยุทธของคูแขงขันดวย ผลการวิจัยในคร้ัง
นี้จะสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดํารงฤทธ  สันติปาตี  (2543) ซ่ึงผลจากการวิจัยพบวา การ
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สงเสริมการตลาดจะตองสามารถดึงดูดใหลูกคาสนใจได โดยตองสรางความแตกตางใหแก
ผลิตภัณฑท้ังทางดานรูปลักษณ เทคโนโลยี เปนตน 
                 5.  จากการเปรียบเทียบคาใชบริการโทรศัพทกอนและหลังการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ดังตารางท่ี 10 และตารางท่ี 11 จะเห็นไดวากอนการใชบริการ
โทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จํานวนผูท่ีใชบริการมีคาใชจายไมเกิน 500 บาทจะคิด
เปนรอยละ 55.3 แตเม่ือมีการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 แลวจะเห็นวา
จํานวนผูท่ีใชบริการที่มีคาใชจายไมเกิน 500 บาทมีจํานวนเพ่ิมเปนรอยละ 74.8 แสดงใหเห็นวา
บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ทําใหกลุมตัวอยางสามารถประหยัดคาใชจายใน
การใชบริการโทรศัพทไปไดเปนอยางมาก  ผลการวิจัยในคร้ังนี้จะสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
ฉัตรชัย จันทรเสละ  (2538)  ซ่ึงพอสรุปไดวา พฤติกรรมการใชบริการโทรศัพทของผูใชบริการ จะ
ข้ึนอยูกับอัตราคาใชบริการไมวาจะเปนการใหบริการภายในทองถ่ินหรือการใหบริการโดยการคิด
คาบริการตามระยะเวลา 
                 6.  จากผลการวิจัยท่ีมีท้ังขอดีและขอเสียตางๆ  เม่ือนํามาทําการเปรียบเทียบกันแลวกลุม
ตัวอยางยังมีความเห็นวามีผลดีมากกวาผลเสียและใหความเห็นวาแนวโนมการใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะมีปริมาณเพิ่มข้ึน ท้ังนี้ผูใหบริการจะตองเตรียมการเพื่อรองรับ
ความตองการทางดานการใชบริการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และจะตองเตรียมการณเพื่อแขงขันกับ
โทรศัพทมือถือท่ีเปนคูแขงหลักของการใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ดวย 
ซ่ึงจะสอดคลองจากผลการศึกษาวิจัยของฉัตรชัย จันทรเสละ (2538) โดยไดสรุปไววา การตั้งราคา
อัตราคาบริการในการใชบริการโทรศัพทจะตองใหเกิดความเหมาะสม ท่ีประชาชนยอมรับได โดย
พฤติกรรมการใชจะเปนชวงเวลากลางวันซ่ึงมีความจําเปนตองใชบริการโทรศัพท ดังนั้นถาอัตรา
คาบริการถูกลงปริมาณการใชบริการโทรศัพทก็จะมีปริมาณมากข้ึนเปนลําดับ 
 
ขอเสนอแนะ 
 

 
                 1.  ผูใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  ควรมีการประชาสัมพันธ
ใหกับผูใชบริการไดเขาใจถึงลักษณะและวิธีการใชงานรวมท้ังประโยชนท่ีผูใชบริการจะไดรับอัน
เนื่องมาจากการเลือกใชงาน เพราะปจจุบันยังมีประชาชนจํานวนมากไมเขาใจและไมรูจักการ
ใหบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 วาจะใหประโยชนกับเขาอยางไรบาง 
เพราะวาการใหบริการโทรศัพทในปจจุบันมีการแขงขันกันอยางรุนแรง ทําใหมีทางเลือกอยาง
มากมาย เม่ือการประชาสัมพันธไมเพียงพอ หรือท่ัวถึงทําใหขาดโอกาสในการทําธุรกิจไป 
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                 2.  จากขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางไดมีความเห็นวาไมคอยเขาใจในรายละเอียดของใบ
แจงหนี้คาใชบริการโทรศัพทเกี่ยวกับการคิดคาใชจายในการใชบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงรวมอยูในคาใชจายปกติของการใชบริการโทรศัพท ซ่ึงกลุมตัวอยางมี
ความเห็นวาควรมีการปรับปรุงรายละเอียดในใบแจงหนี้ใหผูใชบริการไดรับความเขาใจมากกวาท่ี
เปนอยู ซ่ึงควรมีรายละเอียดดังนี้ 
       2.1  คําแนะนําและเง่ือนไขการชําระคาบริการโทรศัพท  คําอธิบายตัวยอภาษาอังกฤษ
ตาง ๆ เชน YT คือบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  
       2.2 ขาวสารสําหรับลูกคาควรเพิ่มใบแทรกตางหากจากใบแจงหนี้คาใชบริการโทรศัพท
เพื่อไมใหเกิดการสับสน 
      2.3  รายละเอียดคาใชจายจัดแยกหมวดหมูใหชัดเจน 
              2.3.1  ขอมูลคาธรรมเนียมตาง ๆ เชน คาธรรมเนียมการใชบริการ PCT  ท่ีลูกคา
จะตองชําระตอเดือน 
              2.3.2  สวนลดที่ผูใชบริการไดรับ (ถามี) 
              2.3.3  หมายเลขโทรศัพทปลายทางท่ีลูกคาทําการโทร พรอมท้ังวัน เวลา ระยะเวลา
การโทรและประเภทของการโทร 
              2.3.4  คาใชบริการโทรศัพทท่ีใชจริงซ่ึงแสดงรายละเอียดการใชบริการโทรศัพท
ภายในพื้นท่ี / ทางไกล / เคล่ือนท่ี  ท่ีเกิดข้ึนในรอบบิลปจจุบันกอนและหลังหักโปรโมช่ันตาง ๆ 
              2.3.5  สรุปยอดคาใชบริการโดยบอกรายละเอียดของยอดคางชําระเดิม(ถามี)  
ยอดเงินท่ีชําระแลว ยอดปรับปรุงยอดคางชําระเดิม ยอดคาใชบริการรอบปจจุบัน ยอดคาใชบริการท่ี
ตองชําระท้ังส้ิน 
              2.3.6  วันครบกําหนดชําระคาใชบริการโทรศัพท กรุณาชําระคาบริการภายในวันท่ี
ท่ีกําหนดเพื่อหลีกเล่ียงการถูกระงับใหบริการ 
       2.4  บารโคดใชในการสแกนอานขอมูลควรชัดเจนเพื่อทําการชําระเงินใหถูกตอง    
                 3.  ควรมีการใหสวนลดหรือจัดโปรโมช่ันใหแกผูแนะนําใหบุคคลอ่ืนใชบริการโทรศัพท
ทางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ท่ีชวยหาลูกคาให บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  
สวนการโฆษณาประชาสัมพันธ เกี่ยวกับโปรโมช่ันของการใหบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234  ไมแพรหลายเหมือนกับการประชาสัมพันธของโทรศัพทมือถือทําให
ประชาชน ไมม่ันใจวาเม่ือมีการใชบริการแลวจะอยูในชวงของการโปรโมช่ันหรือไม ซ่ึงเม่ือเทียบ
กับโทรศัพทมือถือแลวจะมีเวลาท่ีแนนอน ทําใหผูใชบริการไมเช่ือมั่นตอระบบการคิดคาใชจาย 
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และมีผลตอระบบใบแจงหนี้ ซ่ึงปจจุบันก็ยังมีรายละเอียดไมเพียงพอท่ีจะใหผูใชบริการทําความ
เขาใจและใหการยอมรับได 
                 4.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับจุดออน จุดแข็งของการใหบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234 โดยการเปรียบเทียบกับการใหบริการโทรศัพทลักษณะอ่ืนๆ เพ่ือนําผล
การศึกษามาทําการวางแผนการตลาดเพื่อใหผูใชบริการหันมาใชบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234 ใหมากข้ึนเนื่องจากผลการศึกษาในคร้ังนี้พบวาผูใชบริการใหการยอมรับใน
บริการนี้ เพียงแตยังไมเขาใจในรายละเอียดตางๆ ในการใหบริการรวมท้ังยังไมคอยเขาวิธีการใช
บริการ รวมท้ังตองทําความเขาใจกับผูใชบริการในดานประโยชนท่ีผูใชบริการจะไดรับจากการใช
บริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ใหมากข้ึนกวาเดิม 
                 5.  การศึกษาวิจัยคร้ังตอไปควรจะศึกษาถึงผลกระทบของการใชบริการโทรศัพททางไกล
ราคาประหยัด Y-tel 1234 ซ่ึงเปนบริการเสริมเพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนท่ัวไป แตจะไป
กระทบตอการดําเนินธุรกิจหลักของ บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เนื่องจากรายไดจาก
การใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จะสงผลกระทบตอการใหบริการ
โทรศัพทพื้นฐานแตอาจไมสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจดานโทรศัพทมือมากนัก ดังนั้นจึงควร
มีการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบดานตางๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวดวย 
 
ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 
 
                 1.  การศึกษาวิจัยควรเปนการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน หลังจากท่ี บมจ. ทศท ได
นําโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  Y-tel 1234  วามีผลกระทบตอผลิตภัณฑอ่ืนของ บมจ. ทศท 
หรือไม  อยางไร  
                 2.  ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของผูใหบริการโทรศัพททางไกลราคา
ประหยัด Y-tel 1234  เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธท่ีผูใหบริการแตละรายนํามาใช เพื่อเปรียบผลของการ
ดําเนินกิจการ 
                 3.  การศึกษาวิจัยควรทําการศึกษาในภาพรวมท้ังระบบของการใหบริการของ บมจ. ทศท 
เนื่องจากสวนใหญแลว การใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  Y-tel 1234  เปนการใชเพื่อการ
ประหยัดคาใชจายและแทนการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาปกติ ซ่ึงการศึกษาควรครอบคลุม
พื้นที่ท่ัวประเทศเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนยิ่งข้ึน 
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ความรูและขอมูลท่ัวไปของกิจการส่ือสารโทรคมนาคม 
 
ประวัติและความรูท่ัวไปเก่ียวกับกิจการส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ 
 
                 โทรศัพทไดถูกประดิษฐข้ึนเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2419 หลังจากน้ัน 5 ปซ่ึงตรงกับป 
พ.ศ. 2424  ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 โทรศัพทไดถูก
นํามาใชเปนคร้ังแรกโดยพระราชปตุลาบรมวงศาภิมุข เจาภาณุรังษีสวางวงศ ซ่ึงดํารงตําแหนงเจา
กลาโหมในสมัยนั้น ไดทรงดํารินําวิทยาการดานการส่ือสารดวยโทรศัพทมาใชเปนคร้ังแรก โดย
ทดลองนําเคร่ืองโทรศัพทมาติดต้ังท่ีกรุงเทพฯ และท่ีปากน้ําสมุทรปราการ วัตถุประสงคเบ้ืองตน
เพื่อใชแจงขาวสาร เรือเขา-ออก ท่ีปากน้ําสมุทรปราการใหทางกรุงเทพฯ ทราบ 
                 ตอมาในป พ.ศ. 2429  กรมไปรษณียโทรเลขไดรับโอนกิจการจากกระทรวงกลาโหมมา
ดําเนินการและไดขยายกิจการออกไป โดยเปดโอกาสใหเอกชนไดเชาใชเคร่ืองโทรศัพทภายในเขต
กรุงเทพฯ และธนบุรี  นับเปนประวัติศาสตรคร้ังแรกของประเทศไทยท่ีประชาชนไดมีโอกาสใช
เคร่ืองโทรศัพทเปนเคร่ืองมือส่ือสาร โดยเครื่องโทรศัพทในระยะแรกนั้นเปนเคร่ืองระบบ "แม็กนิ
โต" (Magneto System) หรือระบบไฟประจําเคร่ือง (Local Battery : LB) มีจํานวนผูเชาท้ังส้ิน 61 
รายมีระยะทางของสายยาว 86 กิโลเมตร  
                 จากความกาวหนาในดานกิจการโทรศัพทของโลก ไดมีการประดิษฐเคร่ืองโทรศัพท
ระบบไฟกลาง (Central Battery : CB) ข้ึนมาใหม  โดยท่ีโทรศัพทระบบไฟกลางน้ีทันสมัยกวา
ระบบแม็กนิโต การใชสะดวกและประหยัดกวา กรมไปรษณยโทรเลขจึงไดส่ังซ้ือชุมสายโทรศัพท
ระบบไฟกลางท่ีใชพนักงานตอ ซ่ึงนับเปนชุมสายโทรศัพทระบบแรกท่ีเปนชุมสายกึ่งอัตโนมัติมา
ใชแทนเคร่ืองโทรศัพทระบบแม็กนิโต โดยในข้ันตนไดมีการติดต้ังโทรศัพทระบบไฟกลางข้ึนท่ี
ตําบลวัดเลียบ ในป พ.ศ. 2450  ตอมาสถานท่ีคับแคบจึงไดขยายออกมาต้ังท่ีถนนจักรเพชร 
                 ในป พ.ศ. 2465  กิจการโทรศัพทไดเจริญกาวหนาและแพรหลายยิ่งข้ึน ผูเชาโทรศัพทมี
จํานวนเพ่ิมข้ึนถึง 1,422 ราย ทําใหบริเวณวัดเลียบซ่ึงมีพื้นท่ีจํากัดไมสามารถรองรับการติดต้ังเพิ่ม
ได ทางราชการจึงไดติดต้ังโทรศัพทขนาดกลาง 900 เลขหมายข้ึนท่ีตําบลบางรัก ในบริเวณท่ีทําการ
ไปรษณียกลางเพ่ิมข้ึนอีกแหงหนึ่งในป พ.ศ. 2470 เพื่อแบงผูเชาในเขตตอนใตของกรุงเทพฯ มาเขา
โทรศัพทกลางแหงนี้ และในปเดียวกันก็ไดวางสายเคเบ้ิลใตดินเช่ือมโยงระหวางโทรศัพทกลางท้ัง
สองแหงใหสามารถติดตอกันไดในป พ.ศ. 2471  ทําใหกิจการโทรศัพทขยายไปท่ัวกรุงเทพฯ และ
ยังสามารถติดตอกับตางจังหวัด เชน สมุทรปราการ นนทบุรีและนครปฐมไดดวย 
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                 ในสมัยพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน ทรงดํารงตําแหนง
เสนาบดีกระทรวงพาณิชยและคมนาคม โดยทรงพิจารณาเห็นวาเคร่ืองชุมสายโทรศัพทไฟกลางท้ัง
ท่ีวัดเลียบและบางรักมีอายุการใชงานไมนอยกวา 25 ปแลวทําใหมีสภาพชํารุดทรุดโทรมไมสะดวก
ในการใชงานและบริษัทผูสรางเคร่ืองโทรศัพทดังกลาวก็หันไปสรางเคร่ืองชุมสายโทรศัพทระบบ
อัตโนมัติซ่ึงใหความสะดวกมากกวาเปนเหตุใหช้ินสวนและอะไหลของเคร่ืองโทรศัพทระบบเกา 
หายากและมีราคาสูง อีกท้ังประเทศในทวีปยุโรปและอเมริกาก็ไดมีการใชโทรศัพทระบบอัตโนมัติ
กันอยางแพรหลายมานานแลว ดังนั้นภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475  ทาง
ราชการจึงไดส่ังซ้ือเครื่องชุมสายอัตโนมัติแบบ Step-By-Step  จากบริษัท General Electric 
Company แหงประเทศอังกฤษเม่ือเดือนกรกฎาคม 2478  สําหรับติดตั้งท่ีโทรศัพทกลางวัดเลียบและ
บางรักเปนเงิน 27,198 ปอนดหรือคิดเปนเงินไทยประมาณ 299,182 บาทซึ่งเปนมูลคาเงินในสมัย
นั้น  ในเดือนเมษายน 2479 เคร่ืองชุมสายโทรศัพทท้ังสองชุดไดสงมาถึงประเทศไทยโดยมีนายชาง
ชาวไทยและนายชางชาวอังกฤษไดรวมทําการติดต้ังเคร่ืองชุมสายระบบอัตโนมัติดังกลาว ณ ชุมสาย
วัดเลียบจํานวน 2,300 เลขหมายและท่ีชุมสายบางรักจํานวน 1,200 เลขหมายเม่ือทําการตรวจสอบ
สภาพสายตอนนอกเรียบรอยแลวจึงไดทําการเปล่ียนเคร่ืองโทรศัพทตามบานผูเชา ตลอดจน
เปล่ียนแปลงการกําหนดเลขหมายตามบานผูเชาและเรียบเรียงสมุดรายนามผูเชาใหมเปนท่ีเรียบรอย 
จากน้ันจึงทําการติดเปล่ียนเลขหมายและเปดใชชุมสายอัตโนมัติโดยผูเชาหมุนตัวเลขบนหนาปด
ติดตอกันเองไดเปนคร้ังแรกเม่ือ 26 กันยายน พ.ศ. 2480 ปรากฏวาเปนท่ีนิยมของประชาชนมากข้ึน
ตามลําดับ  ดังนั้นทางราชการจึงไดสรางชุมสายเพิ่มข้ึนอีกสองแหง คือ ชุมสายสามเสนและชุมสาย
เพลินจิต 
                 ตลอดเวลาท่ีผานมากิจการโทรศัพทภายใตการควบคุมแบบราชการในฐานะกองชาง
โทรศัพท กรมไปรษณียโทรเลข ตองเผชิญกับอุปสรรคในเร่ืองการขออนุมัติเงินลงทุนซ้ืออุปกรณท่ี
เหมาะสมรวมถึงการควบคุมแบบราชการซ่ึงตองข้ึนอยูกับกฎ ระเบียบและขอบังคับของ ก.พ. ฯลฯ 
ทําใหกิจการโทรศัพทไมกาวหนาเทาท่ีควรประกอบกับในระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 อุปกรณ
อะไหลและแบตเตอร่ีไดขาดแคลน บริการโทรศัพทไดเส่ือมโทรมลง จนกระท่ังวันท่ี 24 กุมภาพันธ 
2490  นายทองอินทร ภูริพัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นไดมีบันทึกขอใหแจง
เหตุขัดของท่ีทําใหการโทรศัพทในจังหวัดพระนครและธนบุรีไมสะดวกและใหหาวิธีการแกไข       
ซ่ึงทางกองชางโทรศัพทไดเสนอรายละเอียดและสภาพของเคร่ืองชุมสาย คุณภาพสาย คุณภาพ
เจาหนาท่ีและไดเสนอแนวทางการแกไขออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรกขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติ
เงินปอนดเพื่อซ้ืออุปกรณมาบูรณะและขยายงานโดยดวนพรอมท้ังเพิ่มตําแหนง เงินเดือนใหเหมาะ
กับคุณภาพของงานและในระยะตอไปควรแยกการโทรศัพทออกเปนอิสระ โดยมีกรรมการควบคุม
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ในลักษณะบริการสาธารณะโดยใชเงินรายไดมาขยายงาน แตเนื่องจากมีการเปล่ียนแปลงรัฐบาล
หลายคร้ังจึงทําใหมีการคืบหนานอยมาก แตอยางไรก็ตามก็ไดมีการศึกษาวิจัยเร่ืองการแยก
องคการโทรศัพท โดยผูเช่ียวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชนแลวเสนอความเห็นชอบตอรัฐบาลดวย    
จนกระท่ังในป พ.ศ. 2497 พลเอกฟน รณนภากาศ ฤทธาคนี รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมใน
สมัยนั้นไดนําเร่ืองการแยกกิจการโทรศัพทเปนองคกรอิสระเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมี
มติเห็นชอบ โดยในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2497 รัฐบาลไดนําพระราชบัญญัติองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2497 เขาสูการประชุมรัฐสภา รัฐสภาไดลงมติเห็นชอบเปนเอกฉันทและไดมีพระ
บรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศต้ังองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ในวันท่ี 24 
กุมภาพันธ พ.ศ. 2497  
                 การจัดต้ังองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) นี้เปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ี
จะสงเสริมการส่ือสารทางโทรศัพทของประเทศไทยใหเจริญกาวหนาและเพียงพอท่ีจะอํานวยความ
สะดวกในการติดตอส่ือสารของทางราชการและพอคาประชาชนท่ัวไป โดยปรับปรุงการบริการทุก
ประเภทใหมีโครงขายกวางขวางทันสมัยยิ่งข้ึนทุกจังหวัดเพื่อบรรลุตามนโยบายดังกลาวรัฐบาลจึง
ไดดํ า เนินการแยกกิจการโทรศัพท ใน เขตพระนครและธนบุ รี   ซ่ึ งกองช างโทรศัพท 
กรมไปรษณียโทรเลขดําเนินการอยูรวมท้ังกิจการโทรศัพทในเขตจังหวัดอ่ืนกับกิจการโทรศัพท
ทางไกล ซ่ึงกองโทรเลข กรมไปรษณียโทรเลขดําเนินการอยูนั้นมารวมกัน จัดต้ังข้ึนเปน
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม มีวัตถุประสงค
เพื่อจัดดําเนินการและนํามาซ่ึงความเจริญแหงกิจการโทรศัพทและโทรคมนาคมแขนงอ่ืนท่ี
เกี่ยวของเพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน 
                 ตอมาการแขงขันทางดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมไดมีมากข้ึนทําใหองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทยซ่ึงอยูในฐานะรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2497 มีปญหาทางดานการแขงขันกับบริษัทเอกชน ทําใหองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย
จําเปนตองปรับเปล่ียนกลยุทธเพ่ือเขาสูการแขงขันในตลาดโทรคมนาคมโดยการแปลงทุนเปนหุน
และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด (บมจ.) และเปล่ียนช่ือเปน บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2545 เพื่อเขาสูตลาดการแขงขันอยางเปนรูปแบบตอไป 
(สารสนเทศ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย, กุมภาพันธ 2544 : 11-32) 
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หนวยงานท่ีเก่ียวของกับกิจการส่ือสารและโทรคมนาคม 
 
                 เนื่องจากบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เปนหนวยงานท่ีดําเนินกิจการใน
ฐานะรัฐวิสาหกิจซ่ึงอยูภายใตกระทรวงคมนาคมโดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถือหุน 100 % และ
รัฐบาลมีอํานาจในการกําหนดนโยบายในการบริหารและการดําเนินงานในปจจุบันของบริษัท ทศท 
คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) มิใชใหบริการเฉพาะโทรศัพทพื้นฐานแตเพียงอยางเดียวโดยยังมีการ
ใหบริการสื่อสารท่ีใชคล่ืนความถี่ดวยแตบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  ก็มิไดเปน
เจาของคลื่นความถ่ี ดังนั้นจะเห็นไดวาหนวยงานที่บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
จะตองเขาไปเกี่ยวของกับการดําเนินกิจการทางดานส่ือสารและโทรคมนาคมอีกหลายหนวยงาน 
เชน 
                 1.  รัฐบาล ในฐานะผูกําหนดนโยบาย ในการใหบริการโทรศัพท  และการส่ือสาร
โทรคมนาคมของประเทศ 
                 2.  กระทรวงคมนาคม ในฐานะกระทรวงเจาสังกัดซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมดูแลการดําเนิน
กิจการของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) รวมท้ังเปนผูควบคุมใหบริษัท ทศท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจใหอยูภายใตกรอบนโยบายของรัฐบาลและพรอมเพ่ือการ
แขงขัน 
                 3.  กระทรวงการคลัง ในฐานะเปนกระทรวงที่ควบคุมดูแล และดําเนินการดานการเงิน
ของรัฐบาล โดยการจัดสรร/กํากับดูแลงบประมาณ โดยมีกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณเปน
ผูกํากับดูแลและมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบทางดานบัญชีอีกดวย 
                 4.  กรมไปรษณียโทรเลข ซ่ึงปจจุบันเปนผูจัดสรร และอนุมัติใหใชคล่ืนความถ่ีในการ
ส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ  
 
                 นอกจากนี้บริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ยังมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน
เอกชนซ่ึงเปนผูเขามารับสัมปทานและเปนบริษัทรวมการงานทางดานกิจการโทรคมนาคมอีกหลาย
หนวยงานเชน บริษัทแอ็ดวานซ อินโฟรเซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัทเทเลคอมเอเชีย จํากัด 
(มหาชน) ฯลฯ 
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บทบาทของภาครัฐตอเทคโนโลยีคมนาคมและการส่ือสารของประเทศ 
 
                 ผลจากมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงอยางมากมายตอธุรกิจทางดานเทคโนโลยีโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศ 
เนื่องจากรัฐบาลจะตองเปดเสรีทางดานโทรคมนาคมและตองสนับสนุนใหการดําเนินกิจการเกิด
การแขงขันอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ซ่ึงการเปดเสรีจะตองใหเกิดความเทาเทียมกันท้ัง
ผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหม โดยไมมีการจํากัดวาจะเปนผูประกอบการภายใน
หรือภายนอกประเทศ  ท้ังนี้เปนไปตามขอตกลงกับองคกรการคาโลกหรือ WTO ซ่ึงรัฐบาลไทยจะ
เปดการคาเสรีทางดานกิจการส่ือสารโทรคมนาคมอยางเต็มรูปแบบในป พ.ศ. 2549  ดังนั้นรัฐบาล
จะตองทําการปรับปรุงหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินกิจการทางดานโทรคมนาคมอันไดแก 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) และการส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) ใหมีความ
พรอมในการแขงขันท่ีตองเกิดข้ึนอยางแนนอนในอนาคต  เนื่องจากท้ัง ทศท. และ กสท. เกิดข้ึน
ภายใตพระราชบัญญัติใหดําเนินกิจการในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใตกระทรวงคมนาคม ซ่ึงจะมีปญหา
ทางดานกฏ ระเบียบท่ีไมเหมาะสมกับการแขงขันทางดานธุรกิจ ทําใหรัฐบาลตองเขามามีบทบาท
ในการดําเนินการเพื่อสรางศักยภาพในการแขงขันคือ 
                 -  การยื่นขอเสนอและตอรองกับองคกรการคาโลก โดยจะเปดเสรีใหดําเนินกิจการ แตก็
ยังตองอยูภายใตกรอบของนโยบายของรัฐบาลอันตองดํารงไวซ่ึงความม่ันคงและผลประโยชน
สูงสุดของชาติ 
                 -  การออกพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  เพื่อรวบรวมทุนในการสราง
ศักยภาพในการแขงขัน 
                 -  การออกพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรความถ่ีและกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 โดยตั้งหนวยงานอิสระท่ีเรียกวา "คณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคม" หรือ กทช. ข้ึนมาเพื่อทําหนาท่ีบริหารคล่ืนความถ่ี 
                 -  สนับสนุนใหตางชาติเขามาลงทุนเพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี
และระดมเงินทุน 
                 -  การวางแผนแมบทเก่ียวกับการพัฒนาทางดานโทรคมนาคมและการส่ือสารของ
ประเทศเพ่ือสนองความตองการของประชาชนอยางเทาเทียมกันท้ังในปจจุบันและอนาคต 
                 -  ทําการแปรรูปองคการโทรศัพทจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจไปเปนบริษัท ทศท คอร
ปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 31 กรกฎาคม 2545 
                 -  เตรียมการแปรรูปการส่ือสารแหงประเทศไทย ไปเปนบริษัทมหาชน จํากัด. 
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 พระราชบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับกิจการโทรคมนาคม 
 
                 จากความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและกิจการโทรคมนาคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมมาก ทําใหเกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็วซ่ึงนับเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ เกิดข้ึนตามมา รวมท้ังมี
สินคาหรือบริการใหมๆ เกิดข้ึนสงผลใหลูกคามีความตองการหลากหลายมากข้ึน รวมทั้งมี
บริษัทเอกชนและบริษัทตางชาติจํานวนมากที่สนใจเขามาลงทุนทําใหเกิดขอตกลงในการแขงขัน
เสรีภายใตขอกําหนดขององคกรการคาโลกหรือ WTO ซ่ึงประเทศไทยเปนหนึ่งในสมาชิกของ
องคกรนี้ โดยประเทศไทยจะตองเปดเสรีดานโทรคมนาคมใหประเทศสมาชิก WTO สามารถเขามา
แขงขันไดอยางเสรีในป พ.ศ. 2549  ตามขอผูกพันท่ีประเทศไทยไดยื่นเสนอไวในการเจรจาการคา
บริการโทรคมนาคมกับองคกรการคาโลกเม่ือเดือนกุมภาพันธ 2540 เปนผลใหมีนโยบายของ
รัฐบาลท่ีกําหนดไวในแผนแมบทการพัฒนากิจการโทรคมนาคม เชน นโยบายเปดเสรีธุรกิจ
โทรคมนาคมโดยยกเลิกการผูกขาดเพื่อใหบริษัทอ่ืนๆ สามารถดําเนินกิจการโทรคมนาคมได
เชนเดียวกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและการแปรสภาพองคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทยไปสูบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการบริหารงานโดย
ไมยึดติดกับกฎ ระเบียบของราชการและรัฐวิสหกิจโดยใหบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) มีพันธมิตรรวมทุนเพื่อเสริมศักยภาพในการแขงขัน นอกจากนี้จากกระแสการ
เปล่ียนแปลงและการแขงขันอยางเสรีท่ีจะเกิดขึ้น จึงไดมีกฎหมายท่ีเกี่ยวของเกิดข้ึน เชน บทบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดบัญญัติไววา 
                 มาตรา 40  คล่ืนความถ่ี ท่ีใชในการสง วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุ
โทรคมนาคม เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ 
                 ใหมีองคกรของรัฐเปนอิสระ ทําหนาท่ีจัดสรรคล่ืนความถ่ีตามวรรคหนึ่ง และกํากับดูแล
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และวิทยุโทรคมนาคม ท้ังนี้ตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ 
                 การดําเนินตามวรรคสองตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติ และ
ระดับทองถ่ิน ท้ังในดานการศึกษา วัฒนธรรม ความม่ันคงของรัฐและประโยชนสาธารณะอ่ืน 
รวมท้ังการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม 
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                 มาตรา 335  ในวาระเร่ิมแรก มิใหนําบทบัญญัติดังตอไปนี้มาใชบังคับกับกรณีตางๆ 
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี้ 
                (2)  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา 40 มาบังคับใชจนกวาจะมีการตรากฎหมายอนุวัตการให
เปนไปตามบทบัญญัติดังกลาว ซ่ึงตองไมเกินสามป นับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ ท่ีนี้
กฎหมายท่ีจะตราขึ้นจะตองไมกระทบกระเทือนถึงการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญา ซ่ึงมีผล
สมบูรณอยูในขณะท่ีกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใช จนกวาการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาน้ัน
จะส้ินสุดลง 
                 -  พระราชบัญญัติ องคการการจัดสรรคล่ืนความถ่ี และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศฯ. 2543 ซ่ึงมีใจความสําคัญเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซ่ึงเกี่ยวของกับมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 34 มาตรา 37  มาตรา 37 มาตรา 40 
มาตรา 41 มาตรา 45 มาตรา 50 และมาตรา 57 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
ซ่ึงสาระสําคัญจะกลาวถึงหนวยงาน 2 หนวยงาน คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศนแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา กสช. และท่ีเกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคมโดยตรงคือ
คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ หรือเรียกโดยยอวา กทช. 
                 -  พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542  โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหเกิดการแปร
สภาพหนวยงานรัฐวิสาหกิจ (Privatization) ใหแปลงสภาพเปนบริษัท (Corporatization) เพ่ือให
เหมาะสมกับสภาพการแขงขันในการดําเนินธุรกิจและมีสาระสําคัญดังนี้ 
                      -  รัฐวิสาหกิจท่ีอยูในขายสามารถใชพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจได   จะตองเปน
องคกรของรัฐบาลหรือหนวยงานธุรกิจท่ีรัฐบาลเปนเจาของ 
                      -  ขอบเขตการแปลงเปนบริษัท  โดยมีการเปล่ียนทุนเปนทุนเรือนหุน  และจะจัดต้ัง 
เปนบริษัทเดียวก็ได หรืออาจจะจัดต้ังเปนหลายบริษัทก็ไดแตตองไมกระทําภายในเวลาเดียวกัน 
หรืออาจจะรวมกิจการท้ังหมดหรือบางสวนมาจัดต้ังเปนบริษัทเดียวกันหรือหลายบริษัทก็ได 
                      -  การโอนทรัพยสิน การกําหนดมูลคาหุนและจํานวนหุน 
                      -  พนักงาน จะตองไดรับสิทธิประโยชนไมนอยกวาเดิม และ ยังคงมีสถานะ เปน
พนักงานรัฐวิสาหกิจภายใตกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม 
                      -  การค้ําประกันเงินกู และสิทธิการใชท่ีราชพัสดุ หรือสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
โดยกระทรวงการคลังคํ้าประกันหนี้เหมือนเดิม แตอาจถูกเรียกเก็บคาธรรมเนียม สวนการใช
สถานท่ีราชพัสดุหรือสาธารณสมบัติใหใชไดตอไปแตตองจายคาตอบแทนเปนรายไดแผนดิน 
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                      -  การโอนอํานาจ สิทธิหรือประโยชนของรัฐวิสาหกิจไปยังบริษัท โดยใหเปนไปตาม
พระราชกฤษฎีการตามมาตรา 26 และจะส้ินสุดอํานาจ สิทธิหรือประโยชนตามพระราชกฤษฎีกา
ตามมาตรา 26 เม่ือมีการตรากฎหมายวาดวยการดําเนินกิจการหรือส้ินสภาพการเปนรัฐวิสาหกิจ 
                      -  การยุบเลิกรัฐวิสาหกิจ  เม่ือทําการเปล่ียนทุนเปนทุนเรือนหุน และจัดต้ังบริษัทท้ัง
องคกรแลว กฎหมายนี้ไดกําหนดใหยกเลิกกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจตามเง่ือนไขในพระราช
กฤษฎีกาตามมาตรา 28 
 
ผลกระทบจากการเปดเสรีดานกิจการโทรคมนาคม 
 
                 แตเดิมกิจการส่ือสารและโทรคมนาคมจะอยูภายใตการดําเนินงานของรัฐบาลโดย
กระทรวงคมนาคมและมีการแบงหนวยงานท่ีดําเนินกิจการออกเปน 2 หนวยงาน (เสรีย จินตรัตน, 
สารสนเทศ, องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย, 2545 : 30-31) คือ การส่ือสารแหงประเทศไทยหรือ 
กสท. (Communication Authority of Thailand : CAT) และองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยหรือ 
ทศท. (Telephone Organization of Thailand) ซ่ึงปจจุบันไดแปรสภาพเปนบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน 
จํากัด (มหาชน) ไปแลวโดยแบงความรับผิดชอบในการดําเนินการคือการส่ือสารแหงประเทศไทย
จะรับผิดชอบทางดานกิจการโทรคมนาคมตางประเทศ สวนบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด 
(มหาชน) จะดําเนินกิจการทางดานโทรคมนาคมภายในประเทศ ตอมาเทคโนโลยีทางดานการ
ส่ือสารและโทรคมนาคมไดพัฒนาจนยากท่ีจะแยกชนิดและวิธีการดําเนินงานออกจากกันอยาง
เด็ดขาดเน่ืองจากไดเกิดกิจการส่ือสารดวยโทรศัพทมือถือ (mobile) ข้ึน นอกจากนี้บริษัทท่ีดําเนิน
ธุรกิจทางดานกิจการโทรคมนาคมจากตางประเทศตางก็มีความประสงคท่ีจะเขามาลงทุนใน
ประเทศไทย โดยการบีบใหประเทศไทยมีนโยบายการคาเสรีเพื่อเปดใหมีบริษัทเอกชนเขามารวม
ทุนและสามารถดําเนินกิจการทางดานโทรคมนาคมไดตามขอตกลงกับองคกรการคาโลก (WTO) 
จากขอตกลงดังกลาวทําใหมีบริษัทเอกชนจํานวนหลายรายไดเขามาดําเนินกิจการและสงผลกระทบ
ตอขอจํากัดและขอกฎหมายในหลายๆ ประการในเร่ืองการเทาเทียมกันในการแขงขัน ดังเชน 
บริษัทเอกชนบางรายอยูในฐานะผูรวมการงาน บางบริษัทอยูในฐานะผูรับสัมปทาน เปนตน และทุก
บริษัทก็นํากลยุทธทางดานการตลาดตางๆ เขามาใชเพื่อตองการแยงลูกคา ซ่ึงสงผลกระทบตอการ
ดําเนินกิจการของบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และการส่ือสารแหงประเทศไทยเปน
อยางมาก เนื่องจากการส่ือสารแหงประเทศไทยและบริษัท ทศท คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ยัง
ตองดําเนินธุรกิจในฐานะรัฐวิสาหกิจซ่ึงตองดูแลและรับผิดชอบทางดานโครงสรางพื้นฐาน 
(Infrastructure) ทางดานโทรคมนาคมของประเทศ แตจากกรอบของระเบียบและกฎหมายตางๆ ทํา
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ใหหนวยงานท้ังสองยังไมอยูในวิสัยท่ีจะสามารถแขงขันกับบริษัทเอกชนท่ีมีความคลองตัวในการ
ดําเนินธุรกิจได ดังนั้นจึงตองทําการแปรรูปรัฐวิสาหกิจข้ึน เพื่อลดกฎ ระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ 
                 ในขณะเดียวกันจากการแปรรูปขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทยและการเตรียม
แปรรูปการส่ือสารแหงประเทศไทยทําใหมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพซ่ึงกระทบกับขอกฎหมาย
และสัญญาตางๆ ทําใหบริษัทเอกชนถือโอกาสเปนขออางในการเปล่ียนแปลงสัญญา โดยมีขออาง
เพื่อใหสอดคลองกับการเปดกิจการทางดานโทรคมนาคม โดยคาดหวังวาจะเปล่ียนจากสถานะของ
ผูรับสัมปทานหรือผูรวมการงานมาเปนคูแขงทางการคาโดยสามารถดําเนินกิจการดานธุรกิจได
อยางอิสระ จากขอเรียกรองตางๆ ของบริษัทเอกชนที่ตองการแปรสัญญาโทรคมนาคมทําใหเกิด
มุมมองท่ีมีความแตกตางกันข้ึน 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 

******************** 
 แบบสอบถามชุดน้ีทําขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลใชประกอบการทําวิทยานิพนธในหลักสูตรปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ขอมูลของทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการทําวิทยานิพนธครั้งน้ี ขอขอบพระคุณอยางสูงในความรวมมือของทาน 

****************************************************************************** 
สถานท่ีสัมภาษณ ……………………………….. 
หมายเลขโทรศัพท…..…………………………… 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวาง (  ) และเติมขอความลงในชองวางที่เวนไว 
สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนบุคคล/ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
     (   )  ชาย                                        (   )  หญิง 
2.  อายุ 
     (   )  ตํ่ากวา 25  ป                          (   )  25 - 30  ป                            (   )  31 - 35  ป 
     (   )  36 - 40  ป                              (   )  41 - 45  ป                            (   )  45  ปขึน้ไป 
3.  สถานภาพ 
    (   )  โสด                                        (   )  สมรส                                    (   )  หยาหรือหมาย 
4.  ระดับการศึกษา 
    (   )  มัธยมศึกษา/ปวช.                                        (   )  อนุปริญญา/ปวส./ปวท.      
    (   )  ปริญญาตรี                                                  (   )  สูงกวาปริญญาตรี 
5.  อาชีพ 
    (   )  นักเรียน/นักศึกษา                                        (   )  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
    (   )  พนักงานบริษัทเอกชน                                   (   )  เจาของกิจการ                             
    (   )  แมบาน                                                        (  )  อื่นๆ โปรดระบุ ………………… 
6.  รายไดของครอบครัวตอเดือน 
    (   )  ไมเกิน 10,000  บาท                                    (   )  10,001 – 15,000  บาท 
    (   )  15,001 – 20,000  บาท                                (   )   20,000 -  25,000  บาท   
    (   )  25,001 – 30,000  บาท                                (   )  30,000 ขึ้นไป 
7.  ประเภทที่พักอาศัย 
    (   )  บานพักอาศัยของตนเอง                               (   )  บานเชา/หอพักอาศัย 
    (   )  รานคา/อาคารพาณิชย                                  (   )  อาคารชุด/คอนโดมิเนียม 
    (   )  สํานักงาน/ธุรกิจขนาดเล็ก/กลาง/ใหญ 
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8.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
     (   )  1 - 3  คน                                                 (   )  4 - 6  คน 
     (   )  7 - 9  คน                                                 (   )  ต้ังแต 10 คนขึ้นไป 
9.  สวนใหญทานใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จากสถานที่ใด ? 
    (   )  บาน/ที่พักอาศัย                                        (   )  สถานท่ีทํางาน 
    (   )  ตูโทรศัพทสาธารณะทั่วไป                         (   )  อื่นๆ โปรดระบุ ……………………    
10.  ทานใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ในลักษณะใด ? 
    (   )  โทรเขาเบอรโทรศัพทธรรมดา                     (   )  โทรเขาเบอรโทรศัพทมือถือ                   
11.  เหตุผลที่ทานเลือกใชบริการ 
    (   )  อัตราคาใชบริการ                                      (   )  ความสะดวกในการใชบริการ 
    (   )  ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ตองการใชงาน                 (   )  ความชัดเจนของคุณภาพเสียง 
    (   )  มีความจําเปนตองใชโทรศัพททางไกล        (   )  การโฆษณาประชาสัมพันธ 
    (   )  กระแสสังคม/เพ่ือน/ญาติ แนะนํา               (   )  อื่นๆ โปรดระบุ …………………….. 
12.  ทานรูจักบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 จากขอมูลแหลงใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
    (   )  นิตยสาร/วารสาร/หนังสือพิมพ                   (   )  วิทยุ/โทรทัศน 
    (   )  ปายโฆษณา                                             (   )  ใบแจงหนี้คาใชบริการโทรศัพท 
    (   )  เพ่ือน/ญาติ/บุคคลที่รูจักแนะนํา                  (   )  อื่นๆ โปรดระบุ …………………….. 

13. ทานใชบริการโทรศัพททางไกล Y-tel 1234 นอยดวยสาเหตุใด ? 

    (   )  ไมรูจัก                                      (   )  ไมทราบวามีบริการน้ีอยู        (   )  ใชไมเปน 

    (   )  ไมจําเปนตองใช                        (   )  ยุงยากเสียเวลา                    (   )  อื่นๆ โปรดระบุ……………… 
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สวนท่ี 2 :  คําถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกับปจจัยทางดานสังคม 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย √  ลงในชองประเด็นคําตอบ 
14.  ทานมีความเห็นวาปจจัยทางดานสังคมดังตอไปน้ี มีผลตอปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด  
        Y-tel 1234 ของทานในระดับใด ? 

ปจจัยทางดานสังคม 
ท่ีมีผลตอการใชบริการโทรศัพททางไกล Y-tel 1234 

ระดับของอิทธิพล 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

ปจจัยดานสังคม (กลุมอางอิง/ครอบครัว/บทบาทและสถานะทาง
สังคม) 

     

1. เพ่ือน/บุคคลที่เคยใชบริการมากอนแนะนํา      
2. สถานที่ทํางาน/บริษัท แนะนํา      
3. บริการดังกลาวเปนที่ยอมรับในสังคม      
4. สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอการใชบริการ      
5. คานิยมของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลตอการใชบริการ      
6. ทานใชบริการเพราะตองการเปนผูนําหรือเปนตัวอยาง 
     ใหผูอื่นทําตาม 

     

7. ทานเปนผูจายคาใชบริการมีผลตอปริมาณการใช      
 

สวนท่ี 3 : คําถามเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยทางดานคูแขงขันที่เปนโทรศัพทมือถือ 
15.  ปจจุบันทานใชโทรศัพทถือระบบใด ? 
      (  ) GSM900  (  ) GSM1800  (  ) One-2-Call  (  ) Dtac   (  ) Orange  (  ) 1900  (  ) อื่นๆ โปรดระบุ………... 
16.  ทานมีความคิดเห็นวาผลิตภัณฑของคูแขงขันที่เปนโทรศัพทมือถือเมื่อเทียบกับการเลือกใช Y-tel 1234   
      มีความแตกตางในรายการตอไปน้ีในระดับใด ? 

การใชโทรศัพทมือถือเม่ือเทียบกับ 
การใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 มีความ

แตกตางในรายการตอไปนี้ในระดับใด ? 

ระดับของความแตกตาง 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

1. การครอบคลุมพ้ืนที่ในการใหบริการ      
2.  ความสะดวกในการใชงาน      
3. ความชัดเจนของคุณภาพเสียง      
4. สามารถโทรเขาไดทุกระบบตามตองการ      
5.  มีความหลากหลายในดานผลิตภัณฑและบริการ      
6. การใหบริการสอบถามขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริการ      
7. ประสิทธิภาพในการใหบริการลูกคา       
8. คาบริการมีความเหมาะสม      
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การใชโทรศัพทมือถือเม่ือเทียบกับ 

การใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 มี

ความแตกตางในรายการตอไปน้ีในระดับใด ? 

ระดับของความแตกตาง 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

นอย นอย 
ท่ีสุด 

  9.  สถานที่ติดตอขอใชบริการสะดวก รวดเร็ว      
10. สถานที่ชําระคาใชบริการ สะดวก รวดเร็ว      
11. การแนะนํา/นําเสนอบริการที่ดีจากพนักงานขาย      
12.  โปรโมช่ันมีหลายแบบใหเลือกใชตามท่ีทานตองการ      
13. ปายโฆษณารูปภาพบริการพรอมกับรายละเอียดสถานที่ 
       ติดตอ 

     

14. การโฆษณาทางวิทยุ/โทรทัศนมีผลตอการตัดสินใจเลือก 
       ใชบริการ 

     

15. การประชาสัมพันธและเผยแพรขาวสาร      

 

สวนท่ี 4 :  คําถามเก่ียวกับปริมาณการใชโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
17.  กอนการใชบริการโทรศัพททางไกล Y-tel 1234 ทานเสียคาใชจายในการโทรทางไกลเฉล่ียเดือนละเทาไร ? 
    (   )  ไมเกิน 500  บาท                                       (   )  501 - 1000  บาท 
    (   )  1001 -  1500  บาท                                   (   )  1500  บาทขึ้นไป 
18.  หลังการใชบริการโทรศัพททางไกล Y-tel 1234 ทานเสียคาใชจายในการโทรทางไกลเฉล่ียเดือนละเทาไร ? 
    (   )  ไมเกิน 500  บาท                                       (   )  501 - 1000  บาท 
    (   )  1001 -  1500  บาท                                   (   )  1500  บาทขึ้นไป 
19.  ทานใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 เฉล่ียเดือนละก่ีครั้ง ? 
    (   )  1 - 5  ครั้ง/เดือน                                        (   )  6 - 10  ครั้ง/เดือน 
    (   )  11 - 15  ครั้ง/เดือน                                    (   )  มากกวา 15 ครั้ง/เดือน 
20.  ทานใชบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ในแตละครั้งโดยเฉล่ียนานก่ีนาที ? 
    (   )  ไมเกิน 10 นาที/ครั้ง                                   (   )  11 - 20  นาที/ครั้ง 
    (   )  21 - 30 นาที/ครั้ง                                      (   )  มากกวา 30นาที/ครั้ง 

21. ความคิดเห็นของทานตอปริมาณการใชบริการโทรศัพททางไกล Y-tel 1234 ในอนาคต 

    (   )  เพ่ิมขึ้น                                     (   )  เทาเดิม                               (   )  ลดลง 
22.  ความคิดเห็นของทานตอบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234  
     (   )  ดี      เพราะ ………………………………………………………………………………………….…..             
     (   )  ไมดี  เพราะ …………………………………………………………………………………….……….. 
 

 

**********   ขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม   ********** 
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ตารางท่ี 33  อัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 (ราคาปกติ) 
 

ตารางอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
เฉพาะเลขหมายขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ราคาปกติ) 

 
หนวย : บาท/นาที 

วัน ภาคเวลา ระยะทาง (กม.) 
0 – 50 51 – 100 101 – 200 > 200 

วันธรรมดา 
จันทร - ศุกร 

07.00-17.59 น. 2.00 4.00 6.00 8.00 
18.00-21.59 น. 1.00 2.00 3.00 4.00 
22.00-06.59 น. 0.75 1.50 2.25 3.00 

วันหยุดราชการ 07.00-17.59 น. 1.50 3.00 4.50 3.00 
และหรือ 18.00-21.59 น. 0.75 1.50 2.25 3.00 

วันนกัขัตฤกษ 22.00-06.59 น. 0.50 1.00 1.50 2.00 
 
ที่มา : ฝายประชาสัมพันธ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
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ตารางท่ี 34  อัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ในชวงการสงเสริมการขาย 
 

ตารางอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
เฉพาะเลขหมายขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

ตั้งแตเดือนสิงหาคม 2544 – เดือนกนัยายน 2544 
 

หนวย : บาท/นาที 
วัน ภาคเวลา ระยะทาง (กม.) 

0 – 50 51 – 100 101 – 200 > 200 
 07.00-17.59 น. 2.00 2.00 2.00 2.00 

จันทร - ศุกร 18.00-21.59 น. 1.00 2.00 2.00 2.00 
 22.00-06.59 น. 0.75 1.50 2.00 2.00 
วันหยุดราชการ 07.00-17.59 น. 1.50 2.00 2.00 2.00 

และหรือ 18.00-21.59 น. 0.75 1.50 2.00 2.00 
วันนกัขัตฤกษ 22.00-06.59 น. 0.50 1.00 1.50 2.00 

 
ที่มา : ฝายประชาสัมพันธ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

 
หมายเหตุ :  
                 1.  อัตราดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
                 2.  การเรียกจากโทรศัพทพื้นฐานไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีทุกระบบอัตรานาทีละ 2 บาท 
                      ท่ัวประเทศ 
                 3.  การเรียกจากโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz. ไปยังโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพท 
                      เคล่ือนท่ีทุกระบบอัตรานาทีละ 2 บาท ท่ัวประเทศ 
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ตารางท่ี 35  อัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 ในชวงการสงเสริมการขาย 
 
 

ตารางอัตราคาบริการโทรศัพททางไกลราคาประหยัด Y-tel 1234 
เฉพาะเลขหมายขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
ตั้งแตเดือนวันท่ี 5 ธันวาคม 2544 – 15 มกราคม 2545 

หนวย : บาท/นาที 
วัน ภาคเวลา ระยะทาง (กม.) 

0 – 50 51 – 100 101 – 200 > 200 
 07.00-17.59 น. 2.00 2.00 2.00 2.00 

จันทร - ศุกร 18.00-21.59 น. 1.00 2.00 2.00 2.00 
 22.00-06.59 น. 0.75 1.50 2.00 2.00 
วันหยุดราชการ 07.00-17.59 น. 1.50 2.00 2.00 2.00 

และหรือ 18.00-21.59 น. 0.75 1.50 2.00 2.00 
วันนกัขัตฤกษ 22.00-06.59 น. 0.50 1.00 1.50 2.00 

ที่มา : ฝายประชาสัมพันธ องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 

หมายเหตุ :  
                 1.  อัตราดังกลาวไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
                 2.  การเรียกจากโทรศัพทพื้นฐานไปยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีทุกระบบอัตรานาทีละ 2 บาท 
                      ท่ัวประเทศ 
                 3.  การเรียกจากโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ 470 MHz. ไปยังโทรศัพทพื้นฐานและโทรศัพท 
                      เคล่ือนท่ีทุกระบบอัตรานาทีละ 2 บาท ท่ัวประเทศ 
 

1 อัตราคาบริการในชวงโปรโมช่ัน 
                      กลางวัน (07:00 - 21:59) นาทีละ 1 บาท 
                      กลางคืน (22:00 -06.59) นาทีละ 0.50 บาท 
                      เน่ืองจากอัตราคาบริการดังกลาวมีผลกระทบตอการจายสวนแบงรายไดจากคา 
                      สัมประทานของบริษัทคูสัญญาเนื่องจากคูสัญญาตองจายสวนแบงรายไดเต็มจาก 
                      ราคาทางไกลปกติเพราะ TA และ TT&T ไมมีเทคโนโลยีแบบ Y-tel 1234  
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ตารางท่ี 36  ตารางประมาณขนาดกลุมตัวอยาง 
Sample Size for Specified Confidence Limits and Precision  

When Sampling Attributes in Percent 

At  2σ Confidence Interval 

(π = 0.5)α 
Size of 

Population (N) 
Sample Size (n) for Precision (e) of 

± 1 % ± 2 % ± 3 % ± 4 % ± 5 % ± 10 % 
500 b b b b 222 83 
1000 b b b 385 286 91 
1500 b b 638 441 316 94 
2000 b b 714 476 333 95 
2500 b 1250 769 500 345 96 
3000 b 1364 811 517 353 97 
3500 b 1458 843 530 359 97 
4000 b 1538 870 541 364 98 
4500 b 1607 891 549 367 98 
5000 b 1667 909 556 370 98 
6000 b 1765 938 566 375 98 
7000 b 1842 959 574 378 99 
8000 b 1905 976 580 381 99 
9000 b 1957 989 584 383 99 

10000 5000 2000 1000 588 385 99 
15000 6000 2143 1034 600 390 99 
20000 6667 2222 1053 606 392 100 
25000 7143 2273 1064 610 394 100 
50000 8333 2381 1087 617 397 100 

100000 9091 2439 1099 621 398 100 

→ ∞ 10000 2500 1111 625 400 100 
α Formula for sample size when population proportion is π is 

                      n0   =              z2π (1-π)N 

          z2π (1-π) + Ne2 

This table assume   π = 0.5,   Z = 2 

                      n    =              22 (0.5)2N                    =             N                     ;  n   ≥   n0 
          22(0.5)2 + Ne2                                              1 + Ne2 

b  in this cases the assumption of normal approximation is poor, and the formula ** not apply 
ที่มา : พวงรัตน ทวีรัตน, วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร, 2538 : 284-285 
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