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 วจิยั ฉบบัน้ีประสบความสาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจาก 

อาจารยจิ์ตพนธ์ ชุมเกตุ ขอกราบขอบคุณท่ีคอยให้ความช่วยเหลือในการทาํวิจยัโดยให้คาํปรึกษา

และคาํแนะนาํในงานวิจยัอยูต่ลอดเวลา อีกทั้งยงัเสียสละเวลาเพื่อให้งานวิจยัเล่มน้ีมีความสมบูรณ์ 

ถูกตอ้งและครบถ้วน รวมทั้งอาจารยอี์กมากมายหลากหลายท่านท่ีขา้พเจา้ขอคาํแนะนาํจากการ

ประเมินความเหมาะสมของแบบสอบถามท่ีใชว้ดัหรือประเมินผลในงานวิจยั รวมถึงขอ้บกพร่องใน

งานวจิยัขณะท่ีดาํเนินงาน  

 และท่ีสาํคญัท่ีสุดขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่และคุณแม่ท่ีใหก้าํลงัใจในการทาํวจิยั 

และญาติพี่นอ้งท่ีใหค้วามช่วยเหลือในการหาขอ้มูล คาํปรึกษา กาํลงัใจ ตลอดจนความช่วยเหลือทุก

ส่ิงทุกอยา่งในการทาํวจิยั 

 สําหรับส่วนท่ีดีและคุณค่าของงานวิจยัฉบบัน้ี ผูว้ิจยัขอมอบแก่ ผูมี้พระคุณและท่ีคอย

ใหค้วามช่วยเหลือทุกท่าน ส่วนขอ้ผดิพลาดและขอ้บกพร่องต่างๆ ผูว้จิยัขอรับไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทคดัย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใชโ้ปรโมชัน่

ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ 4 ชั้นปี จาํนวน 354 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ 

แบบสอบถามโดยมีการสอบถามขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมการบริโภค และปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

จากนั้นจึงนาํมาวเิคราะห์ขอ้มูล 

 ผลการวจิยัพบวา่ 

คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือในเครือข่าย AIS, True Move, DTAC และ 

Hutch เพศของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่เพศหญิงมากกวา่เพศชาย ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งอยูช่ั้นปีท่ี 3 สาขาวิชา

ของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ เกรดเฉล่ียสะสมของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 2.51 – 3.00 

รายรับของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 4,001 – 6,000 บาทต่อเดือน  

 ดา้นพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีโทรศพัท์จาํนวน 1 เคร่ือง 

และเลือกใชมื้อถือยี่ห้อ Nokia มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นโทรศพัท์ระบบเติมเงิน ซ่ึงมีการเติมเงินต่อเดือน 2-3 คร้ัง 

ในแต่ละคร้ังเติม 51-100 บาท เคยใชเ้ครือข่าย DTAC มากท่ีสุดและปัจจุบนัก็เลือกใชร้ะบบ DTAC มากกว่า

เครือข่ายอ่ืนๆ โปรโมชัน่ท่ีใชม้ากท่ีสุด คือ โปรโมชัน่โทรช่วงเวลาพิเศษ ใชโ้ทรศพัท์เพ่ือการโทรออกมากท่ีสุด 

ส่วนใหญ่ใชโ้ทรศพัท์ในช่วงเวลา 18.01-24.00 น.มากท่ีสุด และทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่มาจากโทรทศัน์ 

ส่วนใหญ่ไม่เคยเปล่ียนโปรโมชัน่เลยและตนเองมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนโปรโมชัน่ดว้ย 

 ประเด็นสุดทา้ย ดา้นส่วนประสมทางการตลาด ผลการวิจยั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความพึงพอใจกบั

ปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจยั โดยปัจจยัท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

(Product) ในดา้นโปรโมชัน่มีความเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ ดา้นราคา (Price) ในดา้นราคามี

ความเหมาะสมกับขอ้เสนอของโปรโมชัน่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ในดา้นความหลากหลายของ

สถานท่ีใหบ้ริการเติมเงิน และดา้นกิจกรรมส่งเสริมการขาย (Promotion) ในดา้นท่ีรองรับช่วงเวลาการใชง้าน 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา 

ระบบส่ือสารท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนัน้ีมีหลายชนิด เช่น วิทยุส่ือสาร โทรเลข โทรพิมพ ์

โทรศพัท์ โทรสาร หรือวิทยุตามตวั เป็นตน้ แต่ระบบส่ือสารท่ีได้รับความนิยมทัว่โลกก็คือ 

โทรศพัท ์ เพราะโทรศพัทส์ามารถโตต้อบกนัไดท้นัที รวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงระบบ อ่ืน ๆ ทาํ

ไม่ได ้โทรศพัทจึ์งไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากและในโลกของการส่ือสารปัจจุบนั โทรศพัทก์็เป็น

เคร่ืองบ่งช้ีถึงความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ต่าง ๆ ดว้ยมีคาํกล่าวหรือขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการพฒันา

ประเทศอยูว่า่ ประเทศใด ท่ีมีจาํนวนเลขหมายโทรศพัทใ์นประเทศ 40 หมายเลขต่อประชากร 100 

คน ถือวา่ประเทศนั้นมีความเจริญแลว้ หรือเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศใดท่ีมีหมายเลข

โทรศพัท ์10 เลขหมายข้ึนไปต่อประชากร 100 คน ถือวา่ประเทศนั้นกาํลงัไดรั้บการพฒันา จะเห็น

ว่าประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกให้ความสําคญักบักิจการโทรศพัท์เป็นอย่างมาก ในประเทศไทย คาํว่า 

โทรศพัทไ์ดเ้ร่ิมรู้จกักนัตั้งแต่รัชการท่ี 5 ซ่ึงโทรศพัทต์รงกบัภาษากรีกคาํวา่ Telephone โดยท่ี Tele 

แปลวา่ ทางไกล และ Phone แปลวา่ การสนทนา เม่ือแปลรวมกนัแลว้ก็หมายถึงการสนทนากนัใน

ระยะทางไกล ๆ หรือการส่งเสียงจากจุดหน่ึงไปยงัจุดหน่ึงไดต้ามตอ้งการ 

โทรศพัท์มือถือ หรือ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เป็นอุปกรณ์ส่ือสารอิเลคทรอนิคส์ลกัษณะ

เดียวกับโทรศัพท์บ้านแต่ไม่ต้องการสายโทรศัพท์จึงทําให้สามารถพกพาไปท่ีต่างๆได ้

โทรศพัท์มือถือใช้คล่ืนวิทยุในการติดต่อกบัเครือข่ายโทรศพัท์มือถือโดยผ่านสถานีฐาน โดย

เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือแต่ละผูใ้ห้บริการจะเช่ือมต่อกับเครือข่ายของโทรศพัท์บ้านและ

เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของผูใ้ห้บริการอ่ืนๆ โทรศพัทมื์อถือในปัจจุบนันอกจากจะมีคุณสมบติัใน

การส่ือสารทางเสียงแลว้ยงัมีความสามารถอ่ืนอีกเช่นสนบัสนุนการส่ือสารดว้ยขอ้ความ เช่น SMS, 

การเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต, การส่ือสารดว้ยแบบ Multimedia เช่น MMS, นาฬิกา, นาฬิกาปลุก, 

นาฬิกาจบัเวลา, ปฏิทิน, ตารางนดัหมาย, โปรแกรมประมวลผลคาํ, รวมไปถึงความสามารถในการ

รองรับแอปพลิเคชนัของจาวาเช่น เกมส์ต่างๆได ้(ท่ีมา : http://atcloud.com/stories/70425) 

ตลาดระบบโทรศพัท์มือถือเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีฐานลูกคา้ เป็นคนทั้งประเทศ เพราะ

โทรศพัท์มือถือในปัจจุบนัเปรียบ เสมือนเป็นปัจจยัท่ี 5 ในการดาํรงชีวิต ดงันั้น เม็ดเงินใน
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อุตสาหกรรมน้ีจึงมีอยูอ่ยา่งมหาศาล ผูป้ระกอบการแต่ละรายก็เนน้เกมการตลาดเชิงรุก เพื่อแยง่ชิง

ส่วนแบ่งทางการตลาด และการเป็นผูน้าํตลาด ซ่ึงประเภทของการให้บริการจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ใหญ่ๆ คือ ระบบโทรศพัทแ์บบรายเดือน และระบบโทรศพัทแ์บบเติมเงิน ในส่วนของระบบเติมเงิน

นั้น ถือเป็นตลาดใหญ่ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการอยูก่วา่ 50 ลา้นเลขหมาย ผูป้ระกอบการก็ทราบกนัดีวา่รายไดท่ี้

ไดม้าจากระบบเติมเงินนั้นไม่สามารถประมาณการไดแ้น่นอนเพราะข้ึนอยูก่บัผูใ้ชบ้ริการวา่จะเติม

เงินเขา้ระบบคร้ังละเท่าไร แต่ระบบรายเดือนแมจ้ะมีฐานลูกคา้ท่ีน้อยกวา่ แต่ปริมาณการใช้ต่อ

หมายเลขค่อนขา้งสูง และเป็นรายไดท่ี้แน่นอน เพราะตอ้งจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือน จึงไม่แปลกท่ี

แต่ละค่ายมือถือพยายามท่ีจะงดักลยุทธ์การตลาด มาต่อสู้กนัเพื่อรักษา และเพิ่มฐานลูกคา้ของตน 

(กนัยารัตน์ แปดนิรัติศยั 2552) 

วิวฒันาการของโทรศพัทมื์อถือไดมี้การพฒันาให้มีความสะดวกสบายมาเร่ือยๆ จนถึง

ยคุหลงัมาน้ี ก็ไดมี้การพฒันาถึงขั้นช่วยใหเ้รามองเห็นคู่สนทนาไดเ้ลยในระบบ 3G และนอกจากจะ

สามารถเห็นหนา้คู่สนทนาไดแ้ลว้ ยงัตอบสนองผูบ้ริโภคท่ีชอบใชง้านอินเทอร์เน็ตบนมือถือไดด้ว้ย

ความเร็วสูงอีกดว้ย 

ปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจาํวนัของวยัรุ่นไปแลว้ ซ่ึง

ในประเทศไทยมีผูใ้ชว้ยัรุ่นมากกวา่ 20 ลา้นคน และมีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มมากข้ึน สังเกตไดจ้าก การท่ี

ชีวิตประจาํวนัของวยัรุ่นโดยภาพรวมแทบจะขาดโทรศพัทมื์อถือไม่ได ้ อาจจะเป็นเพราะวา่การใช้

โทรศพัทมื์อถือมีประโยชน์ทาํให้การติดต่อส่ือสารดว้ยวาจา พร้อมทั้งการส่งขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่ง

สะดวก รวดเร็ว การใช้โทรศพัท์มือถือเป็นส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีหลายคนขาดไม่ได้และ

จาํเป็นตอ้งใชอ้ยูต่ลอดเวลา เพราะปัจจุบนัโทรศพัทมื์อถือเป็นมากกวา่เคร่ืองมือท่ีใชติ้ดต่อส่ือสาร มี

ตวัเลือกท่ีให้ความบนัเทิงแก่วยัรุ่นทุก รูปแบบ อาทิ ดูหนงั ฟังเพลง ถ่ายรูป คาราโอเกะ เกม

ออนไลน์ ดงันั้นวยัรุ่นท่ีใช้โทรศพัทมื์อถือควรตระหนกัและมีขีดจาํกดัในการใช้เพื่อประโยชน์ท่ี

ถูกตอ้ง ซ่ึงก็ควรจะเลือกโปรโมชัน่ท่ีตรงกบัการใชง้านของตนเอง (นฤมล ธรรมบณัฑิตย ์2552) 

โทรศพัทมื์อถือนั้นมีอยู่มากมายหลายเครือข่าย ซ่ึงแต่ละเครือข่ายก็จะมีโปรโมชัน่ท่ีนาํ

ออกมาเสนอใหก้บัผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีก็อาจจะข้ึนอยูก่บัสัญญาณของแต่ละเครือข่ายดว้ย วา่

ดึงดูดผูบ้ริโภคมากแค่ไหน และเม่ือผูบ้ริโภคเลือกเครือข่ายไดแ้ลว้ ส่ิงท่ีตามก็คือการเลือกใชบ้ริการ

โปรโมชัน่ของเครือข่ายนั้นๆ ซ่ึงอาจจะไม่ค่อยตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเท่าไรนกั อาจ

เพราะข้ึนอยู่กบัปัจจยัในหลายๆดา้น ทั้งดา้นเวลา ความบ่อยคร้ังในการโทรศพัท์ของแต่ละบุคคล 
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การส่งขอ้ความ และสิทธิพิเศษท่ีจะไดรั้บหลงัจากเลือกใชโ้ปรโมชัน่นั้นๆ  และส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่างแสวงหาคือวิธีเขา้ถึงลูกคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเขา้ใจพฤติกรรมการใชง้าน

ของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่มใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่า เราควรจะวิเคราะห์ปัจจยัเหล่าน้ี เพื่อนํามาปรับใช้ในการจดัทาํ

โปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ เพื่อใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน และศึกษา

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคว่าอะไรท่ีเป็นตวัแปรท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจเลือกใช้โปรโมชัน่นั้นๆอีก

ดว้ย 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

 

เพื่อศึกษาถึงปัจจยัต่างๆทางดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 

เพศท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ใน

เครือข่าย AIS, True Move, DTAC และ Hutch ของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

ในเครือข่าย AIS, True Move, DTAC และ Hutch ของนกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยั

ศิลปากร 

 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  

 

ทาํให้ทราบถึงปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ

ของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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ขอบเขตของการวจัิย 

 

ขอบเขตเน้ือหา : เป็นการศึกษาปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

โปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษา 

ขอบเขตประชากร : นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากรวทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัทางด้านพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้โปรโมชั่นใน

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี” มีกรอบแนวความคิด ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเลือกใชโ้ปรโมชัน่ใน

เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 1. เพศ 
 2. ชั้นปี 
 3. สาขาวชิา 
 4. เกรดเฉล่ียสะสม 
 5. รายรับเฉล่ียต่อเดือน 

2. ปัจจยัอ่ืนๆ  

1. พฤติกรรม 

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 

 
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 การตดัสินใจใชเ้ครือข่าย หมายถึง การตดัสินใจเลือกใชห้รือไม่เลือกใชเ้ครือข่ายโทรศพัท ์

DTAC, TRUE MOVE, AIS และ HUTCH 

 เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ หมายถึง เครือข่ายโทรศพัทใ์นระบบ DTAC, TRUE MOVE, AIS 

และ HUTCH 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 

 โปรโมชัน่ หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมทางการตลาดหรือการกระตุน้ตลาดโดยการโฆษณา 

ประชาสัมพนัธ์ มีหลายวธีิเช่น การลด แลก แจก แถม 

 พฤติกรรมของผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ

ใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่าย

โทรศพัท์มือถือของนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี มีทฤษฎีแนวคิด รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งใชเ้ป็นกรอบในการศึกษา ดงัน้ี 

1.ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

2.ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

3.ทฤษฎีการตดัสินใจ 

4.งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด    (Marketing   Mix) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด (4'Ps)   ถือเป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารการตลาดการจะ

ทาํใหก้ารดาํเนินงานของกิจการประสบความสาํเร็จไดข้ึ้นอยูก่บัการปรับปรุงความสัมพนัธ์ท่ี

เหมาะสมของส่วนประสมทางการตลาดน้ีเพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด

เป้าหมายใหไ้ดรั้บความพึงพอใจสูงสุด ส่วนประสมทางการตลาดท่ีสาํคญั ประกอบดว้ย 

1. ผลติภัณฑ์ (Product) คือ เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจาํเป็น และ ความตอ้งการของมนุษย์

ได้ผลิตภณัฑ์อาจเป็นส่ิงท่ีมีตวัตน หรือ ไม่มีส่ิงตวัตนก็ได้ ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ ์

ประกอบดว้ย ตวัโปรโมชัน่ ช่ือโปรโมชัน่ เป็นตน้  
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2. ราคา (Price) คือ คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัโปรโมชัน่ต่างๆ เป็นส่ิงท่ีกาํหนด

มูลค่าในการแลกเปล่ียนสินคา้ หรือ บริการในรูปโปรโมชัน่ เป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการกาํหนด

นโยบาย และ กลยทุธ์ต่างๆ ในการกาํหนดราคาโปรโมชัน่นั้นๆอีกดว้ย การตั้งราคาเป็นส่วนประสม

ทางการตลาดท่ีจดัว่ายากท่ีสุดในกระบวนการเพราะสร้างแผนตลาด เพราะตอ้งพิจารณาราคาท่ีมี

ความเหมาะสม คือ มีระดบัสูงมากพอท่ีจะครอบคลุมตน้ทุนและทาํกาํไร  

3. การจัดจําหน่าย (Place) คือ กิจกรรมการนาํผลิตภณัฑ์ท่ีกาํหนดไวอ้อกสู่ตลาด

เป้าหมาย ในส่วนประสมน้ีไม่ไดห้มายถึงเฉพาะสถานท่ีจาํหน่ายอยา่งเดียว แต่เป็นการพิจารณาวา่ 

จะจาํหน่ายผ่านคนกลางต่างๆอย่างไร ส่วนประสมในการจดัจาํหน่าย (Distribution  Mix) 

ประกอบดว้ย  

1)ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Channel of Distribution) คือ กลุ่มของสถาบนั หรือ บุคคลท่ี

ทาํหน้าท่ี หรือ กิจกรรมอนัจะนาํผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิต ไปยงัผูบ้ริโภค เช่น โทรทศัน์ วิทย ุ

อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 

2)การกระจายตวัสินคา้ (Physical  Distribution) คือ กิจกรรมทั้งส้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

โฆษณาถึงโปรโมชัน่ต่างๆ ตามความเหมาะสมของเวลาและความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูจ้ดัจาํหน่าย 

และ ตลาดเป้าหมายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถุประสงคท่ี์แจง้ข่าวสารเก่ียวกบัโปรโมชัน่ใหม่ๆท่ี

ออกมาหรือชกัจูงให้ผูบ้ริโภคหนัมาเลือกใชโ้ปรโมชัน่นั้นๆได ้การส่งเสริมทางการตลาดอาจทาํได ้

4 แบบดว้ยกนั ซ่ึงเรียกวา่ ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือ ส่วนประสมใน

การติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) ประกอบไปดว้ย  

1) การโฆษณา เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใชบุ้คคล โดยผา่นส่ือต่างๆ และ ผูอุ้ปถมัภ์

รายการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการโฆษณาท่ีผา่นส่ือ เช่น หนงัสือพิมพ ์ วิทยุ โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา 

เป็นตน้  

2) ขายโดยใชบุ้คคล (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบเผชิญหน้า 

ระหว่าง ผูข้าย และ ลูกคา้ท่ีมีอาํนาจซ้ือ ซ่ึงเป็นการขายโดยพนกังานขายตามศูนยบ์ริการลูกคา้

สัมพนัธ์ต่างๆ 

3) การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) เป็นกิจกรรมทางการตลาดท่ีนอกเหนือจาก

การขายโดยใชบุ้คคลการโฆษณา และ การประชาสัมพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้การใชบ้ริการของผูบ้ริโภค 

และ ประสิทธิภาพของผูผ้ลิตโปรโมชัน่นั้นๆออกมา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



8 
 

4) การใหข้่าว และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation)  

การให้ข่าว (Publicity) การเสนอทางเลือกของโปรโมชัน่ท่ีคุม้ค่าหรือโปรโมชัน่ใหม่ๆ

ใหก้บัผูบ้ริโภค แบบไม่ใชบุ้คคล  

การประชาสัมพนัธ์ (Public Relation) เป็นความพยายามท่ีไดจ้ดัเตรียมไวข้ององคก์าร 

เพื่อ ชกัจูงกลุ่มตลาดเป้าหมายใหห้นัมาเลือกใชบ้ริการขององคก์รนั้นๆ  

 

2.2 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior)  

 

ผูบ้ริโภค(Consumer) คือ บุคคลท่ีซ้ือผลิตภณัฑเ์พื่อสนองความตอ้งการหรือความจาํเป็น

ของตนเองตลอดจนบุคคลในครัวเรือน ปริมาณการซ้ือของผูบ้ริโภคนั้นจะซ้ือแค่ให้เพียงพอต่อการ

ใชด้งันั้นการซ้ือจึงไม่มากนกัโดยสามารถสรุปลกัษณะของผูบ้ริโภคไดด้งัน้ี 

1.เป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ 

2.เป็นผูท่ี้มีอาํนาจซ้ือ 

3.มีพฤติกรรมในการซ้ือ 

4.มีพฤติกรรมการใช ้

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลแต่ละบุคคลในการ

คน้หา เลือกซ้ือ การใช้ การประเมินผล หรือจดัการกับสินค้าและบริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซ่ึงเหตุผลท่ีจาํเป็นตอ้งศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ ดงันั้น การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํ

ใหส้ามารถสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูบ้ริโภคและความสามารถในการ

ค้นหาวิถีทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือสินค้าของผูบ้ริโภคในสังคมได้ถูกต้องและ

สอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งข้ึน ท่ีสําคญัจะช่วยในการพฒันา

ตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
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กระบวนการพฤติกรรมของผู้บริโภค 

 

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคเกิดข้ึนตามกระบวนการดงัน้ี 

1.ตอ้งมีสาเหตุ พฤติกรรมจะไม่เกิดข้ึนหากยงัไม่มีอะไรมากกระตุน้ เช่น เม่ือบุคคลนัง่

อยูเ่ฉย ๆ ยงัไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดข้ึน หากมีพนกังานนาํสินคา้มาเสนิขาย หรือไดเ้ห็นโฆษณาขาย

สินคา้ยอ่มมีพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน 

2. ตอ้งมีเหตุจูงใจ พฤติกรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีการจูงใจ เม่ือบุคคลไดรั้บรู้เก่ียวกบัสินคา้

แลว้หากไม่มีการจูงใจใหเ้กิดความรู้สึกคลอ้ยตามมากยิง่ข้ึน 

3.ตอ้งมีเป้าหมาย พฤติกรรมท่ีมนุษยแ์สดงออกมาตอ้งมีเป้าหมายของการแสดงออกนั้น 

เช่น กินอาหารเพื่อตอ้งการใหอ่ิ้ม 

 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

ปัจจยัด้านวฒันธรรมถือเป็นปัจจยัท่ีหล่อหลอมพฤติกรรมในการเลือกซ้ือของแต่ละ

บุคคล ซ่ึงจะแปรเปล่ียนเป็นค่านิยมในการเลือกซ้ือสินคา้และบริการ และเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสุดใน

การกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1)ชนชั้นทางสังคม เช่น เศรษฐี นักธุรกิจ ผูบ้ริหาร พนักงานบริษทั กรรมกร เป็นตน้ 

บุคคลท่ีอยู่ในชนชั้นเดียวกนักอ้จะมีแนวโน้มท่ีจะแสดงพฤติกรรมการซ้ือท่ีเหมือนกนั ไม่เวน้แต่

นกัศึกษาเอง 

2)ส่ิงพื้นฐานท่ีกาํหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล เช่น ค่านิยม การรับรู้ 

ความชอบ พฤติกรรม เช้ือชาติ ศาสนา เป็นตน้ 

 

การศึกษาด้านวฒันธรรมและประเพณีเป็นส่ิงจาํเป็นอย่างยิ่ง เพราะวฒันธรรมและ

ประเพณีท่ีแตกต่างกนันั้น ก็จะทาํให้ความนิยมและพฤติกรรมแตกต่างกนัไปดว้ย ควรศึกษาวา่ส่ิงท่ี

แตกต่างเหล่าน้ีมีผลกระทบต่อสินคา้และบริการมากนอ้ยเพียงใด 
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ดา้นสังคม 

ปัจจยัดา้นสังคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจาํวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1)กลุ่มอ้างอิง คือ กลุ่มตวัแทนท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมใดสังคมหน่ึง เช่น 

ครอบครัว เพื่อนสนิท ฯลฯ แต่กลุ่มเหล่าน้ีจะมีขอ้จาํกดัในเร่ืองอาชีพ ระดบัชั้นทางสังคมและช่วง

อาย ุ

2)ครอบครัว คือ กลุ่มท่ีมีอิทธิพลต่ออิทธิพลทางความคิดของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด เพราะ

ผูบ้ริโภคจะรับฟังความคิดเห็นของคนในครอบครัวเพื่อการตดัสินใจก่อนเสมอ 

 

ดา้นส่วนบุคคล 

การตดัสินใจของผูซ้ื้อนั้นมกัไดรั้บอิทธิพลจากคุณสมบติัส่วนบุคคลต่างๆกนั เช่น 

อายแุละระยะเวลาของช่วงชีวติ พฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้น หากอยูใ่นช่วงอายุเดียวกนัก็

จะมีพฤติกรรมในการเลือกซ้ือท่ีเหมือนหรือคลา้ยกนั ซ่ึงช่วงอายุท่ีแตกต่างกนัก็จะมีความชอบหรือ

ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนัออกไป 

อาชีพ ลักษณะของอาชีพก็มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเช่นกัน ลักษณะอาชีพท่ี

แตกต่างกนัก็จะทาํใหมี้ความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั 

รูปแบบการใช้ชีวิต เช่น ชอบการผจญภยั ชอบใช้ชีวิตอิสระ รักการท่องเท่ียว ฯลฯ 

เหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงพฤติกรรมการบริโภคได ้

ฐานะทางเศรษฐกิจ รายรับ รายจ่าย ก็มีผลกระทบและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึง

หากผูบ้ริโภคมีรายจ่ายมากกวา่รายรับก็จะทาํใหผู้ซ้ื้อมีการตดัสินใจท่ีเขม้งวดมากข้ึน 

 

ดา้นจิตวทิยา 

การเลือกซ้ือของบุคคลไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัทางจิตวทิยา ซ่ึงประกอบดว้ย 

1)การจูงใจ พฤติกรรมการเลือกซ้ือจะอยู่ท่ีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูบ้ริโภค ดังนั้ น

จะตอ้งพิจารณาว่าสินค้าสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผูบ้ริโภคมากน้อยเพียงใดและส่ิงใดคือ

แรงจูงใจ เช่น ราคา รูปแบบ สีสัน คุณลกัษณะ ฯลฯ 

2)การรับรู้ พฤติกรรมผูบ้ริโภคข้ึนอยู่กบัการรับรู้ของผูบ้ริโภคเอง ซ่ึงแต่ละคนการรับรู้

ยอ่มไม่เท่าเทียมกนั 
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3)ความเช่ือและทศันคติส่วนบุคคล ผูบ้ริโภคมกัใช้ความเช่ือและทศันคติส่วนตวัในการ

ตดัสินใจซ้ือ 

 

2.3 การตัดสินใจ (Decision Making) 

 

หมายถึงกระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู่ ซ่ึง

ผูบ้ริโภคมกัจะตอ้งตดัสินใจในทางเลือกต่างๆของสินคา้และบริการอยูเ่สมอในชีวติประจาํวนั โดยท่ี

เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจํากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น

กระบวนการท่ีสําคญัและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ริโภค ซ่ึงถ้านกัการตลาดสามารถทาํความเขา้ใจ

และเขา้ถึงจิตใจผูบ้ริโภค การวางแผนการกระจายสินคา้และสร้างการยอมรับของผูบ้ริโภคก็จะมี

ประสิทธิภาพ 

 

การตัดสินใจซ้ือ   

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเฉ่ือยในการตดัสินใจ ทั้งน้ีทั้งนั้นก็เพราะเหตุวา่ในการท่ี

ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือนั้นเขาตอ้งเส่ียงวา่สินคา้ท่ีเขาซ้ือจะดีเหมือนคาํโฆษณาหรือไม่ จะมีคุณภาพ

คุม้ค่าราคาท่ีเขาจ่ายไปหรือไม่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะติดอยูก่บัสินคา้ท่ีตวัเองมีความเคยชิน ดงันั้น

สินคา้ใหม่ ๆ ท่ีจะนาํเสนอตวัเองแก่ผูบ้ริโภคนั้นตอ้งหาหนทางในการจะเร่งรัดใหผู้บ้ริโภคเปล่ียน

ใจ และตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตวัเอง วธีิการเร่งรัดการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคนั้นมีมากมาย

หลายวธีิ  

วธีิการกระตุน้การตดัสินใจ (How to activate decision making) มีดงัน้ี 

                (1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถา้สินคา้ของเราไม่มีความแตกต่างจากสินคา้

อ่ืน ผูบ้ริโภคยอ่มตดัสินใจลาํบาก แต่ถา้สินคา้ของเรานั้นมีความเด่นชดั มีลกัษณะเฉพาะตวัไม่

เหมือนใคร การตดัสินใจก็จะเร็วข้ึน ตวัอยา่งเช่น ทาํใหสิ้นคา้ของตวัเองแตกต่างจากคู่แข่งขนัได้

ชดัเจนท่ีสุด ถา้เราสร้างความแตกต่างไดช้ดัเจนเท่าไร โอกาสในการท่ีจะเร่งรัดในการตดัสินใจจะดี

ข้ึนเท่านั้น 
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(2) ลดอตัราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค (Reduced perceived risk) ในการซ้ือ

สินคา้แต่ละคร้ังผูบ้ริโภคนั้นจะรู้สึกมีความเส่ียงอยูเ่สมอ เส่ียงวา่จะเสียเงินเปล่า เส่ียงวา่จะไม่คุม้ 

เส่ียงวา่คุณภาพจะไม่ดี ดงันั้นในการท่ีเราจะเร่งรัดการตดัสินใจ เราตอ้งทาํใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่ความ

เส่ียงของเขาไม่สูงนกั  

 

ปัจจัยภายในทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 

1.ความตอ้งการ (Want) ลกัษณะความตอ้งการของมนุษยแ์บ่งออกเป็น 2 ประเภท 

1.1 ความตอ้งการขั้นปฐมภูมิ หรือความตอ้งการชีวภาพ  

(Primary needs or physiological needs) 

1.2 ความตอ้งการขั้นทุติยภูมิ หรือความตอ้งการทางสังคม 

 (Secondary needs or social needs) 

 

2.แรงจูงใจ (Motive) 

หมายถึง    ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนอยา่งรุนแรงบงัคบัใหบุ้คคลเกิดความพยายามท่ีจะ

คน้หาวธีิเพื่อสนองความตอ้งการนั้น   

กระบวนการของการจูงใจ 

1)ความจาํเป็น   ความตอ้งการ  และความปรารถนาท่ียงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง 

2)ความตึงเครียด 

3)แรงกระตุน้ 

4)พฤติกรรม 

 

3.การรับรู้ (Perception) 

การรับรู้เป็นกระบวนการท่ีมนุษยไ์ดส้ัมผสัส่ิงใดส่ิงหน่ึงแลว้ตีความหมายส่ิงท่ีไดส้ัมผสั

เพื่อสร้างภาพในสมอง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของมนุษยมี์ดงัน้ี 

1.)องคป์ระกอบทางเทคนิค 

2.)ความพร้อมทางดา้นสมอง 

3.)ประสบการณ์ในอดีต 
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4.)สภาวะอารมณ์ 

5.)ปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรม 

 

4.การเรียนรู้ (Learning) 

หมายถึง  การเปล่ียนในพฤติกรรม ความรู้สึก และความคิดของมนุษยอ์นัสืบเน่ืองมาจาก

การไดรั้บข่าวสารและประสบการณ์ การเรียนรู้ของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 

1)ความรู้ 

2)ประสบการณ์ตรง 

3)การโยงใย 

การเรียนรู้มี 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงในสมอง การเปล่ียนแปลงดา้นความรู้สึกและการ

เปล่ียนแปลงดา้นพฤติกรรม ซ่ึงกระบวนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 

1)แรงผลกัดนั 

2)ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้า 

3)การปฏิบติัตอบ 

4)การเสริมแรงหรือการให้รางวลั 

 

5.บุคลิกภาพ (Personality) 

หมายถึง  ลกัษณะเฉพาะทั้งทางดา้นจิตวทิยาและดา้นสรีระของแต่ละบุคคลท่ีทาํใหบุ้คคล

มีความแตกต่าง ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพ ไดแ้ก่ 

1)ทฤษฏีวเิคราะห์ทางจิตวทิยา 

2)ทฤษฏีเก่ียวกบัประเภทบุคลิกภาพ 

3)ทฤษฏีลกัษณะ 

4)ทฤษฏีแนวความคิดเก่ียวกบัตนเอง 
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กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

 

ในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่จุดเร่ิมตน้ไปจนถึง

ทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ซ่ึงสามารถพิจารณาเป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การมองเห็นปัญหา (Perceived problems) 

2. การแสวงหาภายใน (Internal search) 

2.1 การตดัสินใจซ้ือ (Decision) 

2.2 หยดุการตดัสินใจ (Abortion) 

3. การแสวงหาภายนอก (External search) 

3.1 การหาขอ้มูลจากการโฆษณา 

3.2 การไป ณ จุดขาย 

3.3 การโทรศพัท ์

3.4 การขอพบพนกังานขาย 

 

การมองเห็นปัญหา (Perceived problems)  

การท่ีคนเรามีชีวติสุขสบาย ไม่มีปัญหาใด ๆ ก็ไม่คิดท่ีจะหาสินคา้ใด ๆ มาแกปั้ญหาชีวิต

ของตวัเอง ดงันั้น การตลาดจึงตอ้งพยายามท่ีจะจ้ีจุดปัญหาใหผู้บ้ริโภคนั้นเกิดปัญหา ปัญหาคือ

อะไรปัญหาก็คือความแตกต่างระหวา่งสภาพอนัเป็นอุดมคติ (Ideal) กบัสภาพอนัเป็นจริง (Reality) 

เช่น ถา้หากคนสูง 170 นํ้าหนกัอุดมคติควรจะเป็น 70 แต่เขาคนนั้นในความเป็นจริงนํ้าหนกั 90 

ความแตกต่าง 20 กิโลกรัม 

การแสวงหาภายใน (Internal search)  

เม่ือคนเราเกิดปัญหา ก็จะตอ้งแสดงหาหนทางแกไ้ขภายในเสียก่อน นั้นก็คือ การลว้งลึก

เขา้ไปในความทรงจาํของตวัเอง เช่น เม่ือคนเราเจบ็คอ ก็จะตอ้งพยายามคิดวา่ตวัเองนั้นรู้จกัยาแก้

เจบ็คออะไรบา้ง หรือคนท่ีตอ้งการเติมนํ้ามนัเพราะนํ้ามนัจะหมด ก็จะพยายามนึกวา่ป๊ัมนํ้ามนัท่ีอยู่

ใกลก้บับริเวณท่ีตวัเองขบัรถอยูน่ั้นอยูท่ี่ไหน มีป๊ัมอะไรบา้ง หรือถ่านไฟฉายหมดก็จะตอ้งนึกวา่

ถ่านไฟฉายอะไรบา้งท่ีตวัเองรู้จกัหรืออยากจะซ้ือดว้ยขั้นตอนน้ีเองทาํให้นกัการตลาดท่ีจะตอ้ง

พยายามทาํใหสิ้นคา้ของตวัเองนั้นประทบัอยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค แลว้จะตอ้งเป็นส่ิงท่ี

ผูบ้ริโภคระลึกไดเ้ป็นยีห่้อตน้ ๆ (top of mind brand) หมายถึงยีห่อ้ท่ีผูบ้ริโภคระลึกไดก่้อนยีห่อ้อ่ืน 
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ๆตามความเป็นจริงแลว้คนส่วนใหญ่จะจาํสินคา้ในแต่ละประเภทไดป้ระมาณ 5?2 นั้นหมายความ

วา่ คนโดยเฉล่ียจะรู้จกัสินคา้แต่ละประเภทประมาณ 5 ยีห่้อ คนท่ีไม่ค่อยสนใจใยดีนกัจะจาํได้

ประมาณ 3 ยีห่อ้แรงจูงใจ (Motive) ข้ึนมาในตวัของผูบ้ริโภค ดงัท่ีเราเคยไดศึ้กษามาแลว้วา่แรงจูงใจ 

(Motive) นั้นเป็นความเครียด (Tension) ท่ีทาํใหม้นุษยเ์ราตอ้งด้ินรนหาหนทางลดความเครียด

ดงักล่าวใหไ้ด ้ขั้นตอนการตดัสินใจจึงดาํเนินไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 แต่ถา้หากผูบ้ริโภคจดจาํได ้แต่ไม่

พอใจส่ิงท่ีจาํได ้และปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นดูเหมือนจะไม่รุนแรง แกไ้ขก็ไดไ้ม่แกไ้ขก็ได ้กระบวนการ

ตดัสินใจนั้นก็จะหยดุลง (Abortion) การเปล่ียนปรากฏการณ์อยา่งท่ี 2 น้ี เกิดข้ึนจากการท่ีนกัการ

ตลาดไม่สามารถสร้างปัญหาอยา่งรุนแรงให้เกิดข้ึนในใจของผูบ้ริโภคได ้เช่น ถา้เกิดมีคนเจบ็คอ 

นึกถึงยาได ้5 ยีห่อ้ แต่บางยีห่้อก็เผด็ไป บางยีห่้อก็ขมไป บางยีห่อ้ก็มีนํ้าตามมากไปผูบ้ริโภคจึงไม่

ตดัสินใจซ้ือ แลว้ก็คิดวา่ไม่จาํเป็นตอ้งอมยาอม กลบัไปบา้น นอนพกัผอ่น ด่ืมนํ้ามาก ๆ ก็หายแลว้ 

กระบวนการจดัสินใจซ้ือยาแกเ้จบ็คอจึงไม่เกิดข้ึน (Abortion) 

 

การแสวงหาภายนอก (External search)  

เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ีตวัเองจาํได ้หรือมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจาํไดไ้ม่

เพียงพอ ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิมแสดงหาขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้จากภายนอก ดว้ยวธีิการต่อไปน้ี 

(1) การหาขอ้มูลจากการไปดูโฆษณา เม่ือผูบ้ริโภคอยากจะรู้วา่สินคา้อะไรน่าซ้ือ ก็จะไป

ดูโฆษณา   

(2) การไป ณ จุดขาย การไป ณ จุดขายนั้น ก็หมายความวา่ผูบ้ริโภคนั้นไม่พอใจส่ิงท่ี

ตวัเองจาํได ้เลยลองไปหาซ้ือดู เช่น คนท่ีไม่พอใจยาอมท่ีตวัเองจาํไดก้็อาจจะท่ีร้านขายยา ส่ิงท่ี

สาํคญัในจุดน้ีก็คือ สินคา้จะตอ้งมีวางขาย ณ จุดขาย เพราะผูบ้ริโภคไดใ้ห้โอกาสท่ีจะขาย 

นอกจากนั้นการจดัวางนาํเสนอสินคา้ (Display) ก็ตอ้งเด่นชดั พนกังานขายจะตอ้งมีมารยาท มี

บริการท่ีดี มีความสามารถ จึงจะทาํใหก้ารแสวงหาภายนอกในคร้ังน้ีเป็นประโยชน์แก่สินคา้ 

(3) การโทรศพัทพ์ูดคุยกบับริษทัหรือร้านคา้ การท่ีผูบ้ริโภคแสวงหาขอ้มูลภายนอกโดย

วธีิน้ี ส่ิงท่ีนกัการตลาดควรทาํก็คือการโฆษณาอยูใ่นสมุดหนา้เหลือง เพราะถา้หากผูบ้ริโภคตอ้งการ

แสวงหาดว้ยการโทรศพัทไ์ปตรวจสอบ  

แต่เราไม่มีหมายเลขโทรศพัทอ์ยูใ่นสมุดหนา้เหลืองเราก็หมดโอกาสในเร่ืองน้ี ขณะเดียวกนัทาง

บริษทัก็ตอ้งฝึกฝนพนกังานรับโทรศพัท ์พนกังานฝ่ายลูกคา้สัมพนัธ์ การตอบคาํถามต่าง ๆ เหล่าน้ี

จะตอ้งชดัเจนแจ่มแจง้ 
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(4) การขอพบพนกังานขาย เม่ือผูบ้ริโภคไม่พอใจสินคา้ทีตวัเองจาํไดก้็อยากจะไดข้อ้มูล

จากสินคา้อ่ืน ๆ ท่ีตวัเองไม่เคยรู้จกั ก็อาจจะติดต่อพนกังานเพื่อใหม้าพบใหม้านาํเสนอขายสินคา้ 

ดงันั้นพนกังานขายจึงตอ้งมีอยา่งเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ สามารถจะตอบสนองความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภคในการท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกบัสินคา้ไดท้นัท่วงที 

(5) การไต่ถามจากผูอ่ื้นเคยใชสิ้นคา้แลว้ในกรณีดงักล่าวน้ีนั้นเราจะตอ้งมีสินคา้ท่ีดี เป็นท่ี

ประทบัใจของผูท่ี้เคยใช ้เพราะเม่ือมีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการอยากจะใชสิ้นคา้ไปสอบถามผูท่ี้เคยใชแ้ลว้

เราหวงัวา่เราจะไดค้าํชมท่ีดีจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้ เพื่อเป็นการแนะนาํให้ผูท่ี้กาํลงัแสวงหาทาง

เลือกใชสิ้นคา้ของเรา หลงัจากท่ีผูบ้ริโภคไดแ้สวงหาดว้ยวิธีการใดวธีิการหน่ึง หรือหลายวธีิขา้งตน้

แลว้ ผูบ้ริโภคก็จะดาํเนินการขั้นตอนต่อไปในกระบวนการการตดัสินใจ นัน่ก็คือการประเมิน

ทางเลือก ซ่ึงก็คือ การท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บรู้สินคา้ยีห่อ้ต่าง ๆ แลว้ ก็จะนาํมาประเมินวา่ สินคา้ใดดีกวา่

กนัในแง่ใด ความสาํคญัในขั้นตอนน้ีก็คือ เราตอ้งให้จุดเด่นของสินคา้ของเรา (Feature) ตรงกบั

มาตรการ (Criteria) การท่ีเราไม่ศึกษามาตรการในการตดัสินใจของผูบ้ริโภคแลว้สร้างจุดเด่นตามใจ

เรานั้น โอกาสในการจะไดรั้บเลือกก็จะยากข้ึน การขายก็จะยากข้ึน เพราะจะตอ้งไปเปล่ียนใจ

ผูบ้ริโภคใหเ้ปล่ียนมาตรการในการเลือกซ้ือเพื่อสอดคลอ้งกบัจุดเด่นท่ีเรามี เม่ือผูบ้ริโภคไดพ้ิจารณา

แลว้ก็จะถึงขั้นตอนถดัไป ก็คือการตดัสินใจซ้ือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



17 
 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
กริณา เรืองทนิกร (2549) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคและปัจจยัทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ี วนั-ทู-คอล และ แฮปป้ี ของนักศึกษา

มหาวทิยาลยัศิลปากร ผลการศึกษาพบวา่ คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ระบบ วนั-ทู-คอล และแฮปป้ี เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งอยูช่ั้น

ปีท่ี 1 รายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดอ้ยูท่ี่ 4,000-6,000 บาทต่อเดือน ในดา้นระยะเวลา

การใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีวนั-ทู-คอล และ แฮปป้ี ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีนาน

กวา่ 1 ปี ทางดา้นพฤติกรรมของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเลือกใชร้ะบบ วนั-ทู-คอล มากกวา่ 

แฮปป้ี ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลทางโทรทศัน์ การเติมเงินในแต่ละเดือนผูบ้ริโภคเติม 2-3 คร้ัง 

มูลค่าการเติมเงินในแต่ละคร้ังเติม 300 บาท ตนเองมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เครือข่าย

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี วนั-ทู-คอล และ แฮปป้ี ทางดา้นปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกเติม

เงินของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัทางการตลาดทั้ง 4 ปัจจยัโดยปัจจยั

ทางการตลาดท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด คือปัจจยัดา้นราคา (Price) ในดา้นค่าใชบ้ริการตํ่า ดา้นโปรโมชัน่ 

(Promotion) ในดา้นความน่าสนใจของโปรโมชัน่ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ในดา้นความ

สะดวกของการซ้ือ ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ในดา้นความชดัเจนของสัญญาณ 

ณัฐพร รุ่งสงวนวงษ์ (2549) ได้ทาํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ระบบ

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของนักศึกษา : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต์ิ ผล

การศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้ระบบเครือข่ายของนกัศึกษามากท่ีสุด คือ ปัจจยัดา้น

คุณภาพระบบเครือข่าย ดา้นราคาและการส่งเสริมการขาย และดา้นทศันคติและการรับรู้ส่ือ โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98 3.84 และ 3.55 ตามลาํดบั และจากการทดสอบโดย T-test และ One-way 

ANOVA พบว่าดา้นคุณภาพของระบบเครือข่าย เพศ อายุและรายไดท่ี้ต่างกนั ให้ความสําคญักบั

ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบเครือข่ายไม่แตกต่างกนั โดยนกัศึกษาให้ความสําคญัในดา้นคุณภาพ

ของระบบเครือข่ายในระดบัท่ีมาก  ดา้นราคาและการส่งเสริมการขาย เพศ อายุและรายไดท่ี้ต่างกนั 

ให้ความสําคัญกับปัจจัยด้านราคาและการส่งเสริมการขายไม่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาให้

ความสําคญัในดา้นราคาและการส่งเสริมการขายในระดบัท่ีมาก และดา้นทศันคติและการรับรู้ส่ือ 

เพศ อายุและรายไดท่ี้ต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติและการรับรู้ส่ือ ไม่แตกต่างกนั 

โดยนกัศึกษาใหค้วามสาํคญัในดา้นทศันคติและการรับรู้ส่ือ ในระดบัท่ีมาก 
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เ บ ญ จ ภ ร ณ์  นิ จ สุ ชั ด  ( 2546)  ไ ด้วิ จัย เ ร่ื อ ง  ปั จ จัย ท่ี มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ ก า ร เ ลื อ ก ใ ช้

โทรศพัท์เคล่ือนท่ี กรณีศึกษา : ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการศึกษา คือ การกาํหนด

ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของกลุ่มตวัอย่าง คือ ด้านของการมีคุณภาพเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นท่ี มี

ศูนยบ์ริการมาก สะดวกในการใชบ้ริการ มีสัญญาณชดัเจน เสียงคมชดั มีความน่าเช่ือถือในคุณภาพ

ของระบบและหน่วยงานท่ีให้บริการ สามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก ค่าใช้บริการตํ่า ราคาถูก 

โปรโมชัน่น่าสนใจ ผูใ้หบ้ริการมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเป็นท่ีรู้จกั มีรูปแบบของเคร่ืองเล็ก สวยงามทนัสมยั

แต่จะไม่ใหค้วามสนใจในดา้นของการบริการเสริมหรือเป็นอนัตรายต่อสุขภาพมากนกั 

กัลยา เชิดชูธรรม (2544) ไดว้ิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใน

เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด DTAC โดยใช้วิธีศึกษาคือ การกาํหนด

ประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง ผลการวิจยัพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นดา้น

ผลิตภณัฑ์ราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และสุดทา้ยดา้นการส่งเสริมการตลาด ล้วนแล้วแต่เป็น

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความคิดเห็นท่ีมีส่วนประสมทางการตลาดของ DTAC ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบใน

ภาพรวมทั้งหมดและผลการวจิยัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัการแปลความหมายของค่าเฉล่ียท่ีกาํหนดไว ้

จะเห็นวา่ระดบัของความคิดเห็นนั้นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึง ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

โปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยมีการกาํหนดรายละเอียดและขั้นตอนการวิจยั ดงัน้ี 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา   

การศึกษาคร้ังน้ีทาํการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการเลือกใชโ้ปรโมชัน่โทรศพัทมื์อถือของ

นกัศึกษาคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีนาํมาวจิยั เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ของโทรศพัทมื์อถือ

ในเครือข่ายต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ประชากร

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี โดยมีทั้งหมด 4 ชั้นปี        จาํนวน 3,079 คน  

การเลือกกลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณจากสูตรของ ทาโร ยา

มาเน (Taro  Yamane) ซ่ึงเป็นสูตรคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีทราบจาํนวนประชากร โดยมี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความคาดเคล่ือน 5%   ซ่ึงจะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 354   คน 

สูตรการคาํนวณคือ 
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โดยกาํหนดให ้

n    =    จาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

N   =    จาํนวนประชากร 

e    =    ค่าคลาดเคล่ือนของการประมาณค่าในท่ีน้ีกาํหนดไวเ้ท่ากบั 0.05  

 

3.3 วธีิการเลือกตัวอย่าง 

การเลือกตวัอยา่งจากจาํนวนนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี จะดาํเนินตามขั้นตอน ดงัน้ี 

กาํหนดตวัอยา่งโดยการนาํเกณฑ์ทางดา้นเพศของนกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการมาเป็น

ตวัแบ่ง เพื่อท่ีจะไดใ้ห้ขอ้มูลมีการกระจายตวัไปยงัทั้งสองเพศ เน่ืองจากทั้งสองเพศมีการตดัสินใจ

ในการเลือกโปรโมชัน่ท่ีแตกต่างกนั จากนั้น วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดจาํนวน (Quota Sampling)

โดยใช้สัดส่วน (Proportional Stratified Sampling) โดยในแต่ละชั้นปีใชจ้าํนวนประชากรมาเป็น

ฐานในการคิดสัดส่วน และคาํนวณไดแ้ต่ละช่วง ดงัต่อไปน้ี 

จากขนาดตวัอย่าง 354 คน สามารถกาํหนดสัดส่วนจาํนวนสมาชิกในแต่ละชั้นภูมิ โดย

เลือกตวัอยา่งในแต่ละเพศปี ดงัน้ี 

 

 

 

ตาราง 3.1 แสดงจํานวนตัวอย่างแยกตามเพศ ทีไ่ด้จากการคํานวณหาสัดส่วน 

เพศ การคาํนวณหาสัดส่วน จาํนวนตวัอยา่ง 

ชาย 728(354/3,079) 84 

หญิง 2,351(354/3,079) 270 

รวม 354 

 

3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยกาํหนดประเด็น

สําคญัของขอ้คาํถาม เพื่อให้สามารถนาํมาใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคแ์ละขอ้

สมมติฐานท่ีไดก้าํหนดไวใ้นการวจิยั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ในส่วนท่ีเก่ียวกบั เพศ ชั้นปี สาขา เกรด

เฉล่ีย และระดบัรายได ้

 ส่วนท่ี 2   ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้โปรโมชั่นในเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือของเครือข่าย AIS, TRUE MOVE, DTAC และ HUTCH 

 ส่วนท่ี 3   ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้โปรโมชั่นในเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือ     ของเครือข่าย AIS, TRUE MOVE, DTAC และ HUTCH 

 ส่วนท่ี 4   ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆเก่ียวกบัโปรโมชัน่โทรศพัทมื์อถือ 

 

3.5 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 

การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของเคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

1.) การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ผูศึ้กษาได้ให้ผูท้รงคุณวุฒิ ได้แก่ อาจารย์ท่ี

ปรึกษา ตรวจสอบเน้ือหา ความเหมาะสมของภาษา (Content  Validity) และโครงสร้าง

แบบสอบถาม (Construct  Validity) 

2.)การทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการนาํเอาแบบสอบถามไปทดสอบก่อนกบั

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 30 คน ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบักลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา และนาํขอ้มูลท่ีไดม้า

ทดสอบความเช่ือมัน่โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ อลัฟ่า (Alpha  Coefficient) ของครอนบาค 

(Cronbach) โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ปรากฏวา่ไดค้วามเช่ือมัน่ สัมประสิทธ์ อลัฟ่า เท่ากบั 

0.920 

 

3.6 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในงานวิจยัดงักล่าว เป็นการเก็บรวบรวมจากผูบ้ริโภค

โดยตรง ซ่ึงเป็นการเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยประเภทของข้อมูลปฐมภูมิท่ีจดัเก็บนั้นข้ึนอยู่กับ

วตัถุประสงค์ของการวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม เพราะเป็น

การวิจยัเชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการแจกแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามซ่ึงผูว้ิจยัไดก้าํหนดตวัเลือกท่ี

สัมพนัธ์กบัคาํถาม เตรียมไวใ้หผู้ต้อบเลือกคาํตอบท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูต้อบไวแ้ลว้ 
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3.7 การวเิคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การให้คะแนน 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้อมพิวเตอร์โปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS/FW ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามหรือการอธิบายลกัษณะทัว่ไปของ

ขอ้มูล หรือตวัแปรในการวจิยั สถิติท่ีใชคื้อ ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการให้คะแนนความสําคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ

เครือข่าย AIS, TRUE MOVE , DTAC และ HUTCH 

 

เกณฑก์ารใหค้ะแนน ปัจจยัท่ีมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุดให้ไดค้ะแนน 5 คะแนน พึง

พอใจมาก 4 คะแนน พึงพอใจปานกลาง 3 คะแนน พึงพอใจน้อย 2 คะแนน พึงพอใจน้องท่ีสุด 1 

คะแนน 

เกณฑ์การให้คะแนน 

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าใหค้ะแนนตามระดบัความพึงพอใจ 

ถา้ตอบมากท่ีสุด ใหค้ะแนน 5 คะแนน 

ถา้ตอบมาก  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 

ถา้ตอบปานกลาง ใหค้ะแนน 3 คะแนน 

ถา้ตอบนอ้ย  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 

ถา้ตอบนอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

 

จากนั้นนาํมาคาํนวณคะแนนเฉล่ีย โดยกาํหนดช่วงคะแนน    0.8    โดยคาํนวณจาก 

(ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนตํ่าสุด) 

จาํนวนตวัเลือก 

แลว้นาํค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์กาํหนด ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 4.21-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่  3.41-4.20 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 2.61-3.40 หมายถึง มี ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่ 1.81-2.60  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ียตั้งแต่  1.00-1.80 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



23 
 
 
 

3.8 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ค่าร้อยละ (Percentage) สําหรับอธิบายลกัษณะทางประชากร ไดแ้ก่ เพศ ชั้นปี 

สาขา  เกรดเฉล่ีย รายได ้นอกจากน้ียงัใชอ้ธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ ท่านใชบ้ริการเติม

เงินสาํหรับโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบใด โปรโมชัน่ของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือใดท่ีท่านเลือกใช ้

จาํนวนคร้ังท่ีท่านเติมเงินในแต่ละเดือน มูลค่าการเติมเงินในแต่ละคร้ังของท่าน ท่านทราบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่ไดอ้ยา่งไร 

  ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ใชอ้ธิบายปัจจยัทางการตลาดท่ี

มีอิทธิพลต่อปัจจัยทางด้านพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้โปรโมชั่นในเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ไดแ้ก่ อิทธิพลทางดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ีใหบ้ริการ และการส่งเสริมการขาย 

  การทดสอบสมมติฐานโดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติ ดงัน้ี เคร่ืองมือทางสถิติ T-Test 

(เพื่อทดสอบสมมติฐานท่ีมีตวัเลือก 2 ตวัเลือก เช่น เพศ ท่ีมีตวัเลือก คือ เพศชาย และ เพศหญิง) 

One-way ANOVA (เพื่อสมมติฐานท่ีมีตวัเลือกมากกว่า 2 ตวัเลือก และทาํการเปรียบเทียบ

ขอ้มูลรายคู่ดว้ย LSD เช่น ชั้นปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4) โดยขอ้มูลผลการวิจยัขั้นตน้จะถูกนาํไป

ประมวลผลตามโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS เพื่อนาํไปทดสอบสมมติฐานในงานวจิยั 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การนาํเสนอขอ้มูลการวิเคราะห์เร่ือง ปัจจยัทางด้านพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้

โปรโมชั่นในเครือข่ายโทรศพัท์มือถือของนกัศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูว้จิยัไดน้าํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง 

ตอนท่ี 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชโ้ปรโมชัน่

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายนั้นๆ 

ตอนท่ี 5 การเปรียบเทียบปัจจยัทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดของนกัศึกษาคณะ

วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํแนกตามลกัษณะทัว่ไปของ

กลุ่มตวัอยา่ง 
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1. การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 84 23.7 

หญิง 270 76.3 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศ

หญิงมี 270 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 และเพศชายมีจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7 

 

ตารางที ่4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS                  

  จาํแนกตามเพศ  

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 23 17.2 

หญิง 111 82.8 

รวม 134 100.0 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS เป็นเพศ

หญิงมากกวา่เพศชาย โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมี 111 คน คิดเป็นร้อยละ 82.8 และเพศชายมีจาํนวน 

23 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ซ่ึงมีผูท่ี้ไม่ไดใ้ชบ้ริการในเครือข่ายน้ีจาํนวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 62.1  

 

ตารางที ่4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move 

  จาํแนกตามเพศ  

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 29 22.1 

หญิง 102 77.9 

รวม 131 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move 

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีจาํนวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 77.9 และ

เพศชายมีจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ซ่ึงมีผูท่ี้ไม่ไดใ้ชบ้ริการในเครือข่ายน้ีจาํนวน 223 คน 

คิดเป็นร้อยละ 63.0 
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ตารางที ่4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC 

  จาํแนกตามเพศ  

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 44 28.2 

หญิง 112 71.8 

รวม 156 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC เป็น

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีจาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 71.8 และเพศ

ชายมีจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ซ่ึงมีผูท่ี้ไม่ไดใ้ช้บริการในเครือข่ายน้ีจาํนวน 198 คน คิด

เป็นร้อยละ 55.9 

 

ตารางที ่4.5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch 

  จาํแนกตามเพศ  

เพศ จาํนวน ร้อยละ 

ชาย 4 36.4 

หญิง 7 63.6 

รวม 11 100.0 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC เป็น

เพศหญิงมากกวา่เพศชาย โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 และเพศชาย

มีจาํนวน 4คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 ซ่ึงมีผูท่ี้ไม่ไดใ้ชบ้ริการในเครือข่ายน้ีจาํนวน 343 คน คิดเป็นร้อย

ละ 96.9 

จากตารางท่ี 4.1  4.2  4.3  4.4 และ 4.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย 

โดยกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมี 270 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 และเพศชายมีจาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 

23.7และพบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC มากท่ีสุด ซ่ึงมีจาํนวน 

156 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาคือเครือข่าย AIS ซ่ึงมีจาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 

เครือข่าย True Move ซ่ึงมีจาํนวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 และสุดทา้ยคือเครือข่าย Hutch ซ่ึงมี

จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1  

 

ตารางที ่4.6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามชั้นปี 

ชั้นปี จาํนวน ร้อยละ 

ปีท่ี 1 81 22.9 

ปีท่ี 2 36 10.2 

ปีท่ี 3 172 48.6 

ปีท่ี 4 65 18.4 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช้บริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆอยู่ใน

ชั้นปีท่ี 3 มีมากท่ีสุด จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 81 คน คิดเป็น

ร้อยละ 22.9 คน ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน36 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10.2 

   ส
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 ตารางที ่4.7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS จาํแนก

  ตามชั้นปี  

ชั้นปี จาํนวน ร้อยละ 

ปีท่ี 1 29 21.6 

ปีท่ี 2 9 6.7 

ปีท่ี 3 69 51.5 

ปีท่ี 4 27 20.1 

รวม 134 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา่กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS อยูใ่น

ชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด จาํนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จาํนวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 21.6 ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 20.1 ชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 6.7 

 

ตารางที ่4.8 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move 

  จาํแนกตามชั้นปี  

ชั้นปี จาํนวน ร้อยละ 

ปีท่ี 1 30 22.9 

ปีท่ี 2 13 9.9 

ปีท่ี 3 58 44.3 

ปีท่ี 4 30 22.9 

รวม 131 100.0 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move  

อยู่ในชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด จาํนวน 58  คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาอยูช่ั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 

จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 เท่ากนัและชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 

 

ตารางที ่4.9 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC  

  จาํแนกตามชั้นปี  

ชั้นปี จาํนวน ร้อยละ 

ปีท่ี 1 34 21.8 

ปีท่ี 2 15 9.6 

ปีท่ี 3 87 55.8 

ปีท่ี 4 20 12.8 

รวม 156 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC  อยู่

ในชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด จาํนวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จาํนวน 34 คน คิด

เป็นร้อยละ 21.8  ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 15 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.6 
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ตารางที ่4.10 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch 

  จาํแนกตามชั้นปี  

ชั้นปี จาํนวน ร้อยละ 

ปีท่ี 1 2 18.2 

ปีท่ี 2 2 18.2 

ปีท่ี 3 6 54.5 

ปีท่ี 4 1 9.1 

รวม 11 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch  อยู่

ในชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาอยูช่ั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 

2 คน  คิดเป็นร้อยละ 18.2 เท่ากนั  และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1  

จากตารางท่ี 4.6  4.7  4.8  4.9 และ 4.10 พบว่ามีกลุ่มตวัอย่างอยู่ในชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด 

จาํนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 คน ชั้นปี

ท่ี 4 จาํนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน36 คน คิดเป็นร้อยละ 10.2  พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS อยูใ่นชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด จาํนวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.5 รองลงมาอยูช่ั้นปีท่ี 1 จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6  ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 27 คน คิด

เป็นร้อยละ 20.1 และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7  พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการ

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move    อยูใ่นชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด จาํนวน 58  คน คิดเป็นร้อยละ 

44.3 รองลงมาอยู่ชั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9 เท่ากนั  และชั้นปีท่ี 2 

จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC  

อยูใ่นชั้นปีท่ี 3 มากท่ีสุด จาํนวน 87  คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาอยู่ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 34 คน 

คิดเป็นร้อยละ 21.8  ชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8  และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 15 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.6  และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch  อยูใ่นชั้นปีท่ี 

3 มากท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาอยูช่ั้นปีท่ี 1 และชั้นปีท่ี 2 จาํนวน 2 คน  คิด

เป็นร้อยละ 18.2 เท่ากนั  และชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 
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ตารางที ่4.11 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสาขา 

สาขา จาํนวน ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 20 5.6 

การจดัการการท่องเท่ียว 38 10.7 

การจดัการชุมชน 35 9.9 

การตลาด 34 9.6 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 50 14.1 

การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 

125 35.3 

รัฐประศาสนศาสตร์ 52 14.7 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆอยูใ่น

สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 

50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 สาขาการจดัการการท่องเท่ียวจาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 สาขา

การจดัการชุมชนจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 สาขาการตลาดจาํนวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 

9.6 
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ตารางที ่4.12 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS  

  จาํแนกตามสาขา  

สาขา จาํนวน ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 8 6.0 

การจดัการการท่องเท่ียว 12 9.0 

การจดัการชุมชน 14 10.4 

การตลาด 18 13.4 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 17 12.7 

การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 

48 35.8 

รัฐประศาสนศาสตร์ 17 12.7 

รวม 134 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS อยูใ่น

สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 35.8 รองลงมาสาขา

การตลาดจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4  สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 17 คน คิดเป็น

ร้อยละ 12.7 สาขารัฐประศาสนศาสตร์จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 สาขาการจดัการชุมชน

จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 สาขาการจดัการท่องเท่ียวจาํนวน 12  คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 และ

สาขาธุรกิจทัว่ไปจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
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ตารางที ่4.13 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move 

  จาํแนกตามสาขา  

สาขา จาํนวน ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 9 6.9 

การจดัการการท่องเท่ียว 17 13.0 

การจดัการชุมชน 9 6.9 

การตลาด 12 9.2 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 18 13.7 

การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 

50 38.2 

รัฐประศาสนศาสตร์ 16 12.2 

รวม 131 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move 

อยูใ่นสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา

สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7  สาขาการจดัการท่องเท่ียวจาํนวน 

17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 สาขารัฐประศาสนศาสตร์จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 สาขา

การตลาดจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 109.2สาขาการจดัการชุมชนจาํนวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 

6.9 และสาขาธุรกิจทัว่ไปจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 
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ตารางที ่4.14 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC 

  จาํแนกตามสาขา  

สาขา จาํนวน ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 7 4.5 

การจดัการการท่องเท่ียว 13 8.3 

การจดัการชุมชน 14 9.0 

การตลาด 20 12.8 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 28 17.9 

การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 

44 28.2 

รัฐประศาสนศาสตร์ 30 19.2 

รวม 156 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC อยู่

ในสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา

สาขารัฐประศาสนศาสตร์จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2  สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 

28 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 สาขาการตลาดจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 สาขาการจดัการ

ชุมชนจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 สาขาการจดัการท่องเท่ียวจาํนวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 

และสาขาธุรกิจทัว่ไปจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
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ตารางที ่4.15 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch 

  จาํแนกตามสาขา  

สาขา จาํนวน ร้อยละ 

การจดัการธุรกิจทัว่ไป 0 0 

การจดัการการท่องเท่ียว 1 9.1 

การจดัการชุมชน 1 9.1 

การตลาด 0 0 

ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 1 9.1 

การจดัการธุรกิจและ

ภาษาองักฤษ 

8 72.7 

รัฐประศาสนศาสตร์ 0 0 

รวม 11 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch อยู่

ในสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7 รองลงมา

สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 สาขาการจดัการท่องเท่ียวจาํนวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 สาขาการจดัการชุมชนจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 สาขาธุรกิจทัว่ไป 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการตลาดไม่มีผูใ้ชบ้ริการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 

 

จากตารางท่ี 4.11  4.12  4.13  4.14  และ 4.15 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการ

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆอยูใ่นสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 125 

คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมา สาขารัฐประศาสนศาสตร์จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 14.7 

สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 สาขาการจดัการการท่องเท่ียว

จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 สาขาการจดัการชุมชนจาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 สาขา

การตลาดจาํนวน 34  คน คิดเป็นร้อยละ 9.6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการโทรศพัท์มือถือใน

เครือข่าย AIS อยูใ่นสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 

35.8 รองลงมาสาขาการตลาดจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4  สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั

จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 สาขารัฐประศาสนศาสตร์จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 

สาขาการจดัการชุมชนจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 สาขาการจดัการท่องเท่ียวจาํนวน 12  คน 

คิดเป็นร้อยละ 9.0 และสาขาธุรกิจทัว่ไปจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
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ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move อยูใ่นสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ

มากท่ีสุดจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมาสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 18 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.7  สาขาการจัดการท่องเท่ียวจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 สาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 สาขาการตลาดจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 

109.2สาขาการจดัการชุมชนจาํนวน 9  คน คิดเป็นร้อยละ 6.9 และสาขาธุรกิจทัว่ไปจาํนวน 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC อยูใ่นสาขาการ

จดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมาสาขารัฐ

ประศาสนศาสตร์จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2  สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 28 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.9 สาขาการตลาดจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 สาขาการจดัการชุมชน

จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 สาขาการจดัการท่องเท่ียวจาํนวน 13  คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และ

สาขาธุรกิจทัว่ไปจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือ

ในเครือข่าย Hutch อยูใ่นสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษมากท่ีสุดจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อย

ละ 72.7 รองลงมาสาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพกัจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 สาขาการจดัการ

ท่องเท่ียวจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 สาขาการจดัการชุมชนจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 

สาขาธุรกิจทัว่ไป สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการตลาดไม่มีผูใ้ชบ้ริการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.16 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม (GPA)  

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2.00 5 1.4 

2.01 -  2.50 60 16.9 

2.51 - 3.00 130 36.7 

3.01 - 3.50  117 33.1 

3.51 - 4.00  42 11.9 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆมีเกรด

เฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00 มากท่ีสุดจาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.50 

จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 จาํนวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 16.9 

เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 และเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.00 

จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.17 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS  

  จาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2.00 2 1.5 

2.01 – 2.50 26 19.4 

2.51 – 3.00 46 34.3 

3.01 – 3.50 46 34.3 

3.51 – 4.00  14 10.4 

รวม 134 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายAIS มีเกรด

เฉล่ียสะสมอยู่ในช่วง 2.51 – 3.00 และ 3.01 – 3.50 มากท่ีสุด จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 

เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 

จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 จาํนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 1.5 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.18 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move 

  จาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2.00 3 2.3 

2.01 – 2.50 20 15.3 

2.51 – 3.00 57 43.5 

3.01 – 3.50 38 29.0 

3.51 – 4.00  13 9.9 

รวม 131 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.18 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายTrue Move 

มีเกรดเฉล่ียสะสมอยู่ในช่วง 2.51 – 3.00 มากท่ีสุด จาํนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 เกรดเฉล่ีย

สะสม 3.01 – 3.50 จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 จาํนวน 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และเกรดเฉล่ีย

สะสมตํ่ากวา่ 2.00 จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.19 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC 

  จาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2.00 1 0.6 

2.01 – 2.50 29 18.6 

2.51 – 3.00 58 37.2 

3.01 – 3.50 47 30.1 

3.51 – 4.00  21 13.5 

รวม 156 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC มี

เกรดเฉล่ียสะสมอยู่ในช่วง 2.51 – 3.00 มากท่ีสุด จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 เกรดเฉล่ีย

สะสม 3.01 – 3.50 จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 จาํนวน 29 คน 

คิดเป็นร้อยละ 18.6 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเกรดเฉล่ีย

สะสมตํ่ากวา่ 2.00 จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางที ่4.20 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch 

  จาํแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม  

เกรดเฉล่ียสะสม (GPA) จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 2.00 0 0 

2.01 – 2.50 4 36.4 

2.51 – 3.00 1 9.1 

3.01 – 3.50 3 27.3 

3.51 – 4.00  3 27.3 

รวม 11 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์มือถือในเครือข่าย Hutch มี

เกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง 2.01 – 2.50 มากท่ีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 เกรดเฉล่ียสะสม 

3.01 – 3.50 และ 3.51 – 4.00 จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00 จาํนวน 

1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 และเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 ไม่มีผูใ้ชบ้ริการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 

จากตารางท่ี 4.16  4.17  4.18  4.19 และ 4.20 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการ

โทรศพัท์มือถือในเครือข่ายต่างๆมีเกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00 มากท่ีสุดจาํนวน 130 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.7 เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.50 จาํนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 33.1 เกรดเฉล่ียสะสม 

2.01 – 2.50 จาํนวน 60 คนคิดเป็นร้อยละ 16.9 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จาํนวน 42 คน คิดเป็น

ร้อยละ 11.9 และเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.4  พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง

ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายAIS มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง 2.51 – 3.00 และ  

3.01 – 3.50 มากท่ีสุด จาํนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 จาํนวน 26 

คน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และเกรด

เฉล่ียสะสมตํ่ ากว่า 2.00 จํานวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5  พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการ

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายTrue Move มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูใ่นช่วง 2.51 – 3.00 มากท่ีสุด จาํนวน 

57 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.50 จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 เกรด

เฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 – 4.00 จาํนวน 13 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  พบวา่กลุ่ม

ตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์มือถือในเครือข่าย DTAC มีเกรดเฉล่ียสะสมอยู่ในช่วง 2.51 – 3.00 

มากท่ีสุด จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.50 จาํนวน 47 คน คิดเป็น

ร้อยละ 30.1 เกรดเฉล่ียสะสม 2.01 – 2.50 จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 เกรดเฉล่ียสะสม 3.51 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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– 4.00 จาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า 2.00 จาํนวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 0.6 และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch มีเกรดเฉล่ียสะสม

อยูใ่นช่วง 2.01 – 2.50 มากท่ีสุด จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 เกรดเฉล่ียสะสม 3.01 – 3.50 และ 

3.51 – 4.00 จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 เกรดเฉล่ียสะสม 2.51 – 3.00 จาํนวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.1 และเกรดเฉล่ียสะสมตํ่ากวา่ 2.00 ไม่มีผูใ้ชบ้ริการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 
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ตารางที ่4.21 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายรับ 

รายรับ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 4,000 บาท 71 20.1 

4,001 – 6,000 บาท 190 53.7 

6,001 – 8,000 บาท 62 17.5 

8,001 – 10,000 บาท 14 4.0 

มากกวา่ 10,000 17 4.8 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการโทรศพัท์มือถือในเครือข่ายต่างๆ มี

ระดบัรายได ้4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 53.7 รองลงมามีระดบั

รายไดต้ํ่ากวา่ 4,000 บาทจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 ระดบัรายได ้6,001 – 8,000 บาทจาํนวน 

62 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ระดบัรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทจาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และ

ระดบัรายได ้8,001 – 10,000 บาทจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0 
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ตารางที ่4.22 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS  

  จาํแนกตามรายรับ  

รายรับ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 4,000 บาท 24 17.9 

4,001 – 6,000 บาท 74 55.2 

6,001 – 8,000 บาท 21 15.7 

8,001 – 10,000 บาท 7 5.2 

มากกวา่ 10,000 8 6.0 

รวม 134 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการโทรศพัท์มือถือในเครือข่าย AIS มี

ระดบัรายได้ 4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมามีระดบั

รายไดต้ํ่ากวา่ 4,000 บาทจาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ระดบัรายได ้6,001 – 8,000 บาทจาํนวน 

21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 ระดบัรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ

ระดบัรายได ้8,001 – 10,000 บาทจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



46 
 

 

ตารางที ่4.23 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move 

  จาํแนกตามรายรับ  

รายรับ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 4,000 บาท 28 21.4 

4,001 – 6,000 บาท 71 54.2 

6,001 – 8,000 บาท 24 18.3 

8,001 – 10,000 บาท 4 3.1 

มากกวา่ 10,000 4 3.1 

รวม 131 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move 

มีระดบัรายได ้4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองลงมามีระดบั

รายไดต้ํ่ากวา่ 4,000 บาทจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดบัรายได ้6,001 – 8,000 บาทจาํนวน 

24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ระดบัรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทและระดบัรายได ้8,001 – 10,000 บาท 

จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 เท่ากนั 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

 

ตารางที ่4.24 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC 

  จาํแนกตามรายรับ  

รายรับ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 4,000 บาท 29 18.6 

4,001 – 6,000 บาท 77 49.4 

6,001 – 8,000 บาท 32 20.5 

8,001 – 10,000 บาท 7 4.5 

มากกวา่ 10,000 11 7.1 

รวม 156 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC มี

ระดบัรายได้ 4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4 รองลงมามีระดบั

รายได ้6,001 – 8,000 บาทจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 ระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 4,000 บาทจาํนวน 

29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ระดบั ระดบัรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.1 และระดบัรายได ้8,001 – 10,000 บาทจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
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ตารางที ่4.25 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch 

  จาํแนกตามรายรับ 

รายรับ จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 4,000 บาท 1 9.1 

4,001 – 6,000 บาท 6 54.5 

6,001 – 8,000 บาท 1 9.1 

8,001 – 10,000 บาท 0 0 

มากกวา่ 10,000 3 27.3 

รวม 11 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.25 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch มี

ระดบัรายได ้4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมามีระดบัรายได้

มากกวา่ 10,000 บาทจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดบัรายได ้6,001 – 8,000 บาทและระดบั

รายไดต้าํกวา่ 4,000 บาทจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 เท่ากนั และระดบัรายได ้8,001 – 10,000 

บาทไม่มีผูใ้ชบ้ริการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 

จากตารางท่ี 4.21  4.22  4.23  4.24 และ 4.25 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการ

โทรศพัท์มือถือในเครือข่ายต่างๆ มีระดบัรายได ้4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 190 คน คิด

เป็นร้อยละ 53.7 รองลงมามีระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 4,000 บาทจาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 ระดบั

รายได ้6,001 – 8,000 บาทจาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ระดบัรายไดม้ากกว่า 10,000 บาท

จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 และระดบัรายได ้8,001 – 10,000 บาทจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.0  พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS มีระดบัรายได ้4,001 – 6,000 

บาทมากท่ีสุด จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 55.2 รองลงมามีระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 4,000 บาทจาํนวน
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24 คน คิดเป็นร้อยละ 17.9 ระดบัรายได้ 6,001 – 8,000 บาทจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 15.7 

ระดบัรายไดม้ากกวา่ 10,000 บาทจาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 และระดบัรายได ้8,001 – 10,000 

บาทจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการโทรศพัท์มือถือในเครือข่าย 

True Move มีระดับรายได้ 4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 

รองลงมามีระดบัรายไดต้ ํ่ากวา่ 4,000 บาทจาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 ระดบัรายได ้6,001 – 

8,000 บาทจาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 ระดบัรายไดม้ากกว่า 10,000 บาทและระดบัรายได ้

8,001 – 10,000 บาท จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 เท่ากนั  พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการ

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC มีระดบัรายได ้4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 77 คน คิด

เป็นร้อยละ 49.4 รองลงมามีระดบัรายได ้6,001 – 8,000 บาทจาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 

ระดับรายได้ตํ่ากว่า 4,000 บาทจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 ระดบั ระดับรายได้มากกว่า 

10,000 บาทจาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 และระดบัรายได ้8,001 – 10,000 บาทจาํนวน 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 4.5  และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch มีระดบั

รายได้ 4,001 – 6,000 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมามีระดบัรายได้

มากกวา่ 10,000 บาทจาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 ระดบัรายได ้6,001 – 8,000 บาทและระดบั

รายไดต้าํกวา่ 4,000 บาทจาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 เท่ากนั และระดบัรายได ้8,001 – 10,000 

บาทไม่มีผูใ้ชบ้ริการเลย คิดเป็นร้อยละ 0 
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2. การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

 

ตารางที ่4.26 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนโทรศพัทมื์อถือท่ีใชอ้ยูใ่น

  ปัจจุบนั 

จาํนวน (เคร่ือง) จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1 เคร่ือง 238 67.2 

2 เคร่ือง 106 29.9 

3 เคร่ือง 4 1.1 

มากกวา่ 3 เคร่ือง 6 1.7 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.26 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการโทรศพัท์มือถือในเครือข่ายต่างๆ ใช้

โทรศพัทมื์อถือ 1 เคร่ืองมากท่ีสุด จาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 รองลงมาใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 

2 เคร่ือง จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือมากกวา่ 3 เคร่ือง จาํนวน  6 คน คิด

เป็นร้อยละ 1.7 และใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 3 เคร่ือง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.1 
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ตารางที ่4.27 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามยีห่อ้ของโทรศพัทมื์อถือท่ีเลือกใช ้

ยีห่อ้

โทรศพัทมื์อถือ 

จาํนวน ร้อยละ Missing Value ร้อยละ 

Nokia 210 59.3 144 40.7 

Samsung 63 17.8 291 82.2 

I-mobile 28 7.9 326 92.1 

I phone 21 5.9 333 94.1 

Blackberry 53 15.0 301 85.0 

Motorola 9 2.5 345 97.5 

Sony Ericsson 24 6.8 330 93.2 

Hutch 9 2.5 345 97.5 

LG 30 8.5 324 91.5 

อ่ืนๆ 16 4.5 338 95.5 

รวม 463 130.7 3,077 869.3 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้บริการโทรศพัท์มือถือในเครือข่ายต่างๆใช้

โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Nokia มากท่ีสุด จํานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 รองลงมาใช้

โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung จาํนวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ 

Blackberry จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 ใช้โทรศพัทมื์อถือยี่ห้อ LG จาํนวน 30 คน คิดเป็น

ร้อยละ 8.5 ใช้โทรศพัท์มือถือยี่ห้อ I-mobile จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
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ยี่ห้อ Sony Ericsson จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8  ใชโ้ทรศพัทมื์อถือยี่ห้อ I phone จาํนวน 21 

คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือยี่ห้ออ่ืนๆคือ HTC, Phone One, GNET, Wellcom และ O2 

จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 ใชโ้ทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ Motorola จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 

และใชโ้ทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ Hutch จาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  

เน่ืองจากตวัอยา่ง 1 คน สามารถเลือกยีห่อ้โทรศพัทมื์อถือไดม้ากกวา่ 1 ยีห่อ้ จาํนวนรวม

ของกลุ่มตวัอยา่งจึงมากกวา่กลุ่มตวัอยา่งปกติจากจาํนวน 354 คน เป็นผลมาจากการนบัซํ้ าในกรณีท่ี

บางคนใชโ้ทรศพัทม์ากกวา่ 1 เคร่ือง  

 

ตารางที ่4.28 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระบบโทรศพัทมื์อถือท่ีใชอ้ยู ่

ระบบโทรศพัทมื์อถือ จาํนวน ร้อยละ 

ระบบโทรศพัทแ์บบรายเดือน 41 11.6 

ระบบโทรศพัทแ์บบเติมเงิน 313 88.4 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.28 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือในเครือข่ายต่างๆ ใช้

โทรศพัท์มือถือในระบบแบบเติมเงินมากกว่าระบบแบบรายเดือน ซ่ึงระบบแบบเติมเงินมีผูใ้ช้

จาํนวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 88.4 และระบบแบบรายเดือนมีผูใ้ช้จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.6 
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ตารางที ่4.29 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจาํนวนคร้ังท่ีผูใ้ชร้ะบบโทรศพัท์

  แบบเติมเงิน เติมเงินในแต่ละเดือน 

จาํนวนคร้ัง จาํนวน ร้อยละ 

1 คร้ัง 44 12.4 

2 – 3 คร้ัง 127 35.9 

4 – 5 คร้ัง 80 22.6 

6 คร้ังข้ึนไป 62 17.5 

Missing Value 41 11.6 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆในระบบแบบ

เติมเงินมีการเติมเงิน 2 – 3 คร้ังมากท่ีสุด จาํนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 เติมเงิน 4 – 5 คร้ัง 

จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 เติมเงิน 6 คร้ังข้ึนไป จาํนวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 เติมเงิน 

1 คร้ัง จาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และมีค่า Missing Value จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 

11.6 เน่ืองจากเป็นผูใ้ชร้ะบบแบบรายเดือน 
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ตารางที ่4.30 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามมูลค่าการเติมเงินในแต่ละคร้ังของ

  ผูใ้ชร้ะบบแบบเติมเงิน 

มูลค่า จาํนวน ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 50 บาท 54 15.3 

51 – 100 บาท 167 47.2 

101 – 150 บาท 28 7.9 

151 – 200 บาท 23 6.5 

201 – 250 บาท 7 2.0 

251 – 300 บาท 20 5.6 

มากกวา่ 301 บาทข้ึนไป 14 4.0 

Missing Value 41 11.6 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆในระบบแบบ

เติมเงินมีมูลค่าการเติมเงินจาํนวน 51 – 100 บาทมากท่ีสุด จาํนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 

รองลงมาคือตํ่ากวา่ 50 บาท จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 จาํนวน 101 – 150 บาท จาํนวน 28 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 จาํนวน 151 – 200 บาท จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 จาํนวน 251 – 300 

บาท จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 จาํนวนมากกวา่ 301 บาทข้ึนไป จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อย

ละ 4.0 และจาํนวน 201 – 250 บาท จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0 และยงัมีค่า Missing Value 

จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.6 เน่ืองจากเป็นผูใ้ชร้ะบบแบบรายเดือน 
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ตารางที ่4.31 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเครือข่ายท่ีเคยเลือกใชม้าก่อน 

 

เครือข่าย จาํนวนผูท่ี้เคยเลือกใช ้ จาํนวนผูท่ี้ไม่เคย

เลือกใช ้

รวม 

AIS 187 (52.8) 167 (47.2) 354 (100.0) 

True Move 164 (46.3) 190 (53.7) 354 (100.0) 

DTAC 193 (54.5) 161 (45.5) 354 (100.0) 

Hutch 24 (6.8) 330 (93.2) 354 (100.0) 

 

จากตารางท่ี 4.31 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆเคยเลือกใช้

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC มากท่ีสุด จาํนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ

เครือข่าย AIS จาํนวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 เครือข่าย True Move จาํนวน 164 คน คิดเป็น

ร้อยละ 46.3 และเครือข่าย Hutch จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 
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ตารางที ่4.32 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเครือข่ายท่ีเลือกใชปั้จจุบนั 

เครือข่าย จาํนวนผูท่ี้เลือกใช ้ จาํนวนผูท่ี้ไม่เลือกใช ้ รวม 

AIS 134 (37.9) 220 (62.1) 354 (100.0) 

True Move 131 (37.0) 223 (63.0) 354 (100.0) 

DTAC 156 (44.1) 198 (55.9) 354 (100.0) 

Hutch 11 (3.1) 343 (96.9) 354 (100.0) 

 

จากตารางท่ี 4.32 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือในเครือข่ายต่างๆเลือกใช้

โทรศพัท์มือถือในเครือข่าย DTAC มากท่ีสุดในปัจจุบนั จาํนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 

รองลงมาคือเครือข่าย AIS จาํนวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 37.0 เครือข่าย True Move จาํนวน 131 

คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 และเครือข่าย Hutch จาํนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1 

 

ตารางที ่4.33 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามโปรโมชัน่ท่ีใชบ้ริการอยูข่อง 

  เครือข่าย AIS, True Move, DTAC และ Hutch 

โปรโมชัน่ จาํนวนผูท่ี้ใชบ้ริการ จาํนวนผูท่ี้ไม่ไดใ้ช้

บริการ 

รวม 

โทรนอ้ย/โทรสั้น 66 (18.6) 288 (81.4) 354 (100.0) 

โทรนาน 70 (19.8) 284 (80.2) 354 (100.0) 

โทรบ่อย 49 (13.8) 305 (86.2) 354 (100.0) 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที ่4.33 (ต่อ) 

โปรโมชัน่ จาํนวนผูท่ี้ใชบ้ริการ จาํนวนผูท่ี้ไม่ไดใ้ช้

บริการ 

รวม 

เนน้รับสาย 30 (8.5) 324 (91.5) 354 (100.0) 

โทรไม่จาํกดั 53 (15.0) 301 (85.0) 354 (100.0) 

คนพิเศษ/ฟรีเฉพาะเบอร์ 72 (20.3) 282 (79.7) 354 (100.0) 

โทรปานกลาง 31 (8.8) 323 (91.2) 354 (100.0) 

Internet/SMS/MMS 54 (15.3) 300 (84.7) 354 (100.0) 

โทรช่วงเวลาพิเศษ 80 (22.6) 274 (77.4) 354 (100.0) 

โทรมาก 39 (11.0) 315 (89.0) 354 (100.0) 

โปรโมชัน่เสริม 30 (8.5) 324 (91.5) 354 (100.0) 

Online/Social Network 26 (7.3) 328 (92.7) 354 (100.0) 

อ่ืนๆ 12 (3.4) 342 (96.6) 354 (100.0) 

 

จากตารางท่ี 4.33 พบว่ากลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือในเครือข่ายต่างๆเลือกใช้

โปรโมชัน่โทรช่วงเวลาพิเศษมากท่ีสุด จาํนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 รองลงมาคือโปรโมชัน่

คนพิเศษ/ฟรีเฉพาะเบอร์ จาํนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 โปรโมชัน่โทรนาน จาํนวน 70 คน คิด

เป็นร้อยละ 19.8 โปรโมชัน่โทรน้อย/โทรสั้ น จาํนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 โปรโมชั่น 

Internet/SMS/MMS จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 โปรโมชัน่โทรไม่จาํกดัจาํนวน 53 คน คิด

เป็นร้อยละ 15.0 โปรโมชัน่โทรบ่อยจาํนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ  13.8 โปรโมชัน่โทรมากจาํนวน 

39 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 โปรโมชัน่โทรปานกลางจาํนวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 โปรโมชัน่

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เน้นรับสายจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 โปรโมชัน่เสริมจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 

โปรโมชัน่ Online/Social Network จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และโปรโมชัน่อ่ืนๆคือจ่าย

ตามจริง โทรฟรีในเครือข่ายและโทรถูกทุกเครือข่ายอีกจาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 

 

ตารางที่ 4.34 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามโปรโมชัน่ท่ีใชบ้ริการอยูข่องเครือข่าย 

  AIS, True Move, DTAC และ Hutch จาํแนกตามเพศ 

โปรโมชัน่ จาํนวน (คน) 

ชาย หญิง 

โทรนอ้ย/โทรสั้น 15 (17.9) 51 (18.9) 

โทรนาน 14 (16.7) 56 (20.7) 

โทรบ่อย 8 (9.5) 41 (15.2) 

เนน้รับสาย 13 (15.5) 17 (6.3) 

โทรไม่จาํกดั 10 (11.9) 43 (15.9) 

คนพิเศษ/ฟรีเฉพาะเบอร์ 22 (26.2) 50 (18.5) 

โทรปานกลาง 9 (10.7) 22 (8.1) 

Internet/SMS/MMS 15 (17.9) 39 (14.4) 

โทรช่วงเวลาพิเศษ 19 (22.6) 61 (22.6) 
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ตารางที ่4.34 (ต่อ) 

โปรโมชัน่ จาํนวน (คน) 

ชาย หญิง 

โทรมาก 11 (13.1) 28 (10.4) 

โปรโมชัน่เสริม 3 (3.6) 27 (10.0) 

Online/Social Network 7 (8.3) 19 (7.0) 

อ่ืนๆ 2 (2.4) 10 (3.7) 

รวม 84 (23.7) 270 (76.3) 

 

จากตารางท่ี 4.34 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆ เพศหญิง

เลือกใชโ้ปรโมชัน่โทรช่วงเวลาพิเศษมากท่ีสุด จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และเพศชาย

เลือกใชโ้ปรโมชัน่คนพิเศษ/ฟรีเฉพาะเบอร์มากท่ีสุด จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 

 

ตารางที ่4.35 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามจุดประสงคท่ี์ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ 
 

จุดประสงค ์ จาํนวน ร้อยละ 

รับสาย 119 33.6 

โทรออก 181 51.1 
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ตารางที ่4.35 (ต่อ) 

จุดประสงค ์ จาํนวน ร้อยละ 

ส่ง SMS/MMS 6 1.7 

Chat คุยกบัเพื่อน 17 4.8 

เล่นอินเตอร์เน็ต เช่น Face book, 

Twitter และเช็ค E-mail เป็นตน้  

25 7.1 

Top up /ใหบ้ริการเติมเงิน 2 0.6 

อ่ืนๆ 4 1.1 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี 4.35 พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้โทรศัพท์มือถือในเครือข่ายต่างๆใช้

โทรศพัทมื์อถือเพื่อโทรออกมากท่ีสุด จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 รองลงมาคือเพื่อรับสาย 

จาํนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6 เพื่อเล่นอินเตอร์เน็ต จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 7.1 เพื่อChat

คุยกบัเพื่อน จาํนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 เพื่อส่ง SMS/MMS จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 

ใช้เพื่ออ่ืนๆคือถ่ายรูป ดูหนงัและฟังเพลง จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ1.1 และเพื่อให้บริการเติม

เงิน/Top up จาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.6 
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ตารางที ่ 4.36 จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามช่วงเวลาการใชโ้ทรศพัทท่ี์มากท่ีสุด 

ช่วงเวลา จาํนวน ร้อยละ 

00.01 – 06.00 น. 24 6.8 

06.01 – 12.00 น. 30 8.5 

12.01 – 18.00 น. 75 21.2 

18.01 – 24.00 น. 225 63.6 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี  4.36 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆ มีการ

ใช้โทรศพัท์มือถือในช่วงเวลา18.00 – 24.00 น. มากท่ีสุด จาํนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 63.6 

รองลงมาคือในช่วงเวลา 12.01 – 18.00 น. จาํนวน  75 คน คิดเป็นร้อยละ 21.2 ช่วงเวลา 

06.01 – 12.00 น. จาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และช่วงเวลา 00.01 – 06.00 น. จาํนวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.8 

 

ตารางที ่4.37 จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่มือถือต่างๆ 

แหล่งท่ีมา จาํนวนผูท่ี้เลือก จาํนวนผูท่ี้ไม่เลือก รวม 

โทรทศัน์ 235 (66.4) 119 (33.6) 354 (100.0) 

วทิย ุ 12 (3.4) 342 (96.6) 354 (100.0) 
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ตารางที ่4.37 (ต่อ) 

แหล่งท่ีมา จาํนวนผูท่ี้เลือก จาํนวนผูท่ี้ไม่เลือก รวม 

Internet 145 (41.0) 209 (59.0) 354 (100.0) 

SMS 165 (46.6) 189 (53.4) 354 (100.0) 

แผน่พบั/ใบปลิว 98 (27.7) 256 (72.3) 354 (100.0) 

บุคคลอ่ืนแนะนาํ 64 (18.1) 290 (81.9) 354 (100.0) 

หนงัสือพิมพ ์ 47 (13.3) 307 (86.7) 354 (100.0) 

ป้ายโฆษณา 43 (12.1) 311 (87.9) 354 (100.0) 

อ่ืนๆ 20 (5.6) 334 (94.4) 354 (100.0) 

 

จากตาราง 4.37 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช้บริการโทรศพัท์มือถือในเครือข่ายต่างๆทราบ

ขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่มาจากส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด จาํนวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 66.4 รองลงมา

ทราบมาจาก SMS จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 ทราบมาจาก Internet จาํนวน 145 คน คิด

เป็นร้อยละ 41.0 ทราบมาจากแผ่นพบั/ใบปลิว จาํนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 27.7 ทราบมาจาก

บุคคลอ่ืนแนะนาํจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 ทราบมาจากหนงัสือพิมพ ์จาํนวน 47 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.3 ทราบมาจากป้ายโฆษณาจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ทราบมาจากแหล่ง

อ่ืนๆคือนิตยสาร ศูนยบ์ริการ Call Center เพื่อน ร้านคา้ ครอบครัวและตามบูธของเครือข่ายนั้น 

จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.6 และทราบมาจากวทิยจุาํนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 
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ตารางที ่ 4.38 จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามระยะเวลาในการเปล่ียนโปรโมชัน่ 

ระยะเวลา จาํนวน ร้อยละ 

ไม่เคยเปล่ียนเลย 106 29.9 

3 เดือนคร้ัง 50 14.1 

6 เดือนคร้ัง 64 18.1 

1 ปีคร้ัง 54 15.3 

มากกวา่ 1 ปี 58 16.4 

อ่ืนๆ 22 6.2 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี  4.38 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆ ไม่

เคยเปล่ียนโปรโมชัน่เลยมากท่ีสุด จาํนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.9 รองลงมาคือเปล่ียน 3 เดือน

คร้ัง จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 มากกวา่ 1 ปี จาํนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 16.4 เปล่ียน 1 ปี

คร้ัง จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และเปล่ียน 3 เดือนคร้ัง จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 14.1 

และระยะเวลาอ่ืนๆคือ แลว้แต่โปรโมชัน่เก่าหมด แลว้แต่ความน่าสนใจของโปรโมชัน่นั้นๆและ

ระบบเปล่ียนใหเ้องอตัโนมติั จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
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ตารางที ่4.39 จาํนวนและร้อยละจาํแนกตามกลุ่มหรือบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเปล่ียน 

  โปรโมชัน่ 

กลุ่มหรือบุคคล จาํนวน ร้อยละ 

ตนเอง 176 49.7 

เพื่อน 111 31.4 

บุคคลในครอบครัว 38 10.7 

อ่ืนๆ 29 8.2 

รวม 354 100.0 

 

จากตารางท่ี  4.39 พบวา่กลุ่มบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆในการเปล่ียนโปรโมชัน่ พบวา่ตนเองมีอิทธิพลมากท่ีสุด จาํนวน 

176 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 รองลงมาคือเพื่อน จาํนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 31.4 บุคคลใน

ครอบครัว จาํนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 และกลุ่มหรือบุคคลอ่ืนๆคือแฟน งาน โฆษณาและไม่

มีใครท่ีมีอิทธิพลอีก จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 
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3.การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยทางการตลาด 

ตารางที ่ 4.40 แสดงค่าเฉล่ีย จาํนวน และร้อยละ ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม 

  ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑข์องเครือข่ายAIS, True Move, DTAC และ Hutch 

 

ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์

ระดบัความพึงพอใจ  

จาํนวน 

_ 

X 

 

S.D. 

 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ช่ือเสียงของตรา

สินคา้ 

80 

(22.6) 

203 

(57.3) 

68 

(19.2) 

0 

(0.00) 

3 

(0.8) 

354 

(100) 

4.01 0.70 พึงพอใจ

มาก 

ความ

หลากหลายของ

โปรโมชัน่ 

94 

(26.6) 

195 

(55.1) 

58 

(16.4) 

5 

(1.4) 

2 

(0.6) 

354 

(100) 

4.06 0.73 พึงพอใจ

มาก 

โปรโมชัน่มี

ความเหมาะสม

กบัความ

ตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

137 

(39.3) 

162 

(45.8) 

54 

(15.3) 

1 

(0.3) 

0 

(0.00) 

354 

(100) 

4.23 0.71 พึงพอใจ

มากท่ีสุด 

สญัญาณ

เครือข่าย

ครอบคลุมทุก

พ้ืนท่ี 

139 

(39.3) 

132 

(37.3) 

73 

(20.6) 

7 

(2.0) 

3 

(0.8) 

354 

(100) 

4.12 0.86 พึงพอใจ

มาก 

เครือข่ายมี

คุณภาพ 

น่าเช่ือถือ 

122 

(34.5) 

162 

(45.8) 

63 

(17.8) 

5 

(1.4) 

2 

(0.60 

354 

(100) 

4.12 0.79 พึงพอใจ

มาก 
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ตารางที ่4.40 (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์

ระดบัความพึงพอใจ  

จาํนวน 

_ 

X 

 

S.D. 

 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

สญัญาณไม่มี

คล่ืนรบกวน 

124 

(35.0) 

130 

(36.7) 

89 

(25.1) 

9 

(2.5) 

2 

(0.6) 

354 

(100) 

4.03 0.87 พึงพอใจ

มาก 

จาํนวนการ

ผิดพลาดจาก

การโทร เช่น 

สญัญาณขดัขอ้ง 

สายหลุด เป็น

ตน้ 

90 

(25.4) 

133 

(37.6) 

98 

(27.7) 

20 

(5.6) 

13 

(3.7) 

354 

(100) 

3.75 1.02 พึงพอใจ

มาก 

ความน่าสนใจ

ของโปรโมชัน่ 

98 

(27.7) 

175 

(49.4) 

74 

(20.9) 

7 

(2.0) 

0 

(0.00) 

354 

(100) 

4.03 0.75 พึงพอใจ

มาก 

มีการจดั

โปรโมชัน่

ระหวา่งยีห่อ้

โทรศพัทก์บั

เครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือ

ร่วมกนั เช่น 

Blackberry กบั 

AIS, I phone กบั 

True Move 

79 

(22.3) 

118 

(33.3) 

127 

(35.9) 

20 

(5.6) 

10 

(2.8) 

354 

(100) 

3.67 0.98 พึงพอใจ

มาก 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.40 (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์

ระดบัความพึงพอใจ  

จาํนวน 

_ 

X 

 

S.D. 

 

ความหมาย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ไดรั้บของแถม

หรือสิทธิ

ประโยชนจ์าก

การเติมเงิน เช่น 

ไดรั้บโบนสั 

10% เม่ือเติมเงิน 

50 – 299 บาท 

โบนสั 15% เม่ือ

เติมเงิน 300 ข้ึน

ไป 

76 

(21.5) 

132 

(37.3) 

116 

(32.8) 

23 

(6.5) 

7 

(2.0) 

354 

(100) 

3.70 0.94 พึงพอใจ

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.97 0.84 พึงพอใจ

มาก 

 

จากตารางท่ี 4.40 พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ท่ี 3.97 

หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก โดยปัจจยั

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โปรโมชั่นมีความเหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ช้บริการอยู่ท่ี 4.23 

หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในปัจจยัด้านโปรโมชั่นมีความเหมาะสมกับความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ อยู่ในระดบัพึงพอใจมากท่ีสุด และปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ มีการจดั

โปรโมชัน่ระหว่างยี่ห้อโทรศพัท์กบัเครือข่ายโทรศพัท์มือถือร่วมกนั เช่น Blackberry กบั AIS, I 

phone กบั True Move อยูท่ี่ 3.67 หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นมีการจดั

โปรโมชัน่ระหว่างยี่ห้อโทรศพัท์กบัเครือข่ายโทรศพัท์มือถือร่วมกนั เช่น Blackberry กบั AIS, I 

phone กบั True Move อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



68 
 

 

ตารางที ่ 4.41 แสดงค่าเฉล่ีย จาํนวน และร้อยละ ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม 

  ปัจจยัดา้นราคาของเครือข่าย AIS, True Move, DTAC และ Hutch 

 

ปัจจยัดา้นราคา 

ระดบัความพึงพอใจ  

จาํนวน 

_ 

X       

 

S.D. 

 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ราคามีความ

เหมาะสมกบั

ขอ้เสนอของ

โปรโมชัน่ 

84 

(23.7) 

186 

(52.5) 

79 

(22.3) 

4 

(1.1) 

1 

(0.3) 

 

354 

(100) 

3.98 0.73 พึงพอใจ

มาก 

ความหลากหลาย

ของราคา 

64 

(18.1) 

177 

(50.0) 

102 

(28.8) 

8 

(2.3) 

3 

(0.8) 

354 

(100) 

3.82 0.78 พึงพอใจ

มาก 

ราคาค่าบริการ

ของแต่ละ

โปรโมชัน่ ตรง

ตามความ

ตอ้งการของ

ผูใ้ชบ้ริการ 

91 

(25.7) 

170 

(48.0) 

86 

(24.3) 

5 

(1.4) 

2 

(0.6) 

354 

(100) 

3.97 0.78 พึงพอใจ

มาก 

ถูกกวา่

โปรโมชัน่ของ

เครือข่ายอ่ืน 

113 

(31.9) 

129 

(36.4) 

95 

(26.8) 

13 

(3.7) 

4 

(1.1) 

354 

(100) 

3.94 0.91 พึงพอใจ

มาก 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.41 (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้นราคา 

ระดบัความพึงพอใจ  

จาํนวน 

_ 

X 

 

S.D. 

 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

มีการกาํหนด

ราคาอยา่งมี

เหตผุล 

94 

(26.6) 

161 

(45.5) 

90 

(25.4) 

6 

(1.7) 

3 

(0.8) 

354 

(100) 

3.95 0.81 พึงพอใจ

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.93 0.80 พึงพอใจ

มาก 

 

จากตารางท่ี 4.41 พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ท่ี 3.93 

หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจปัจจยัดา้นราคาอยู่ในระดบัพึงพอใจมาก โดยปัจจยัท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ราคามีความเหมาะสมกบัขอ้เสนอของโปรโมชัน่ อยูท่ี่ 3.97 หมายความว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นราคามีความเหมาะสมกบัขอ้เสนอของโปรโมชัน่ อยูใ่นระดบั

พึงพอใจมาก และปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ความหลากหลายของราคา อยูท่ี่ 3.82 หมายความวา่

กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นความหลากหลายของราคา อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่ 4.42 แสดงค่าเฉล่ีย จาํนวน และร้อยละ ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม 

  ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของเครือข่าย AIS, True Move, DTAC และ 

  Hutch 

ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดั

จาํหน่าย 

ระดบัความพึงพอใจ  

จาํนวน 

_ 

X 

 

S.D. 

 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ศูนยบ์ริการมี

พ้ืนท่ีเพียงพอต่อ

การรับรองลูกคา้ 

100 

(28.2) 

149 

(42.1) 

95 

(26.8) 

8 

(2.3) 

2 

(0.6) 

354 

(100.0) 

3.95 0.83 พึงพอใจ

มาก 

ใหบ้ริการดว้ย

ความเสมอภาค

ตามลาํดบั ก่อน 

– หลงั 

89 

(25.1) 

158 

(44.6) 

97 

(27.4) 

9 

(2.5) 

1 

(0.3) 

354 

(100.0) 

3.92 0.81 พึงพอใจ

มาก 

พนกังาน

ใหบ้ริการดว้ย

ความสุภาพ 

อ่อนนอ้มและ

เป็นกนัเอง 

98 

(27.7) 

151 

(42.7) 

92 

(26.0) 

11 

(3.1) 

2 

(0.6) 

354 

(100.0) 

3.94 0.84 พึงพอใจ

มาก 

พนกังาน

สามารถให้

คาํอธิบายและ

ตอบขอ้สงสยัได ้ 

99 

(28.0) 

155 

(43.8) 

 

85 

(24.0) 

13 

(3.7) 

2 

(0.6) 

354 

(100.0) 

3.95 0.85 พึงพอใจ

มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.42 (ต่อ) 

ปัจจยัดา้นช่อง

ทางการจดั

จาํหน่าย 

ระดบัความพึงพอใจ  

จาํนวน 

_ 

X 

 

S.D. 

 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

ใหบ้ริการดว้ย

ความสะดวก 

รวดเร็ว 

103 

(29.1) 

157 

(44.4) 

81 

(22.9) 

9 

(2.5) 

4 

(1.1) 

354 

(100.0) 

3.98 0.85 พึงพอใจ

มาก 

ศูนยบ์ริการ

กระจายอยูต่ามท่ี

ต่างๆ 

89 

(25.1) 

164 

(46.3) 

90 

(25.4) 

10 

(2.8) 

1 

(0.3) 

354 

(100.0) 

3.93 0.80 พึงพอใจ

มาก 

ความ

หลากหลายของ

สถานท่ี

ใหบ้ริการเติม

เงิน 

123 

(34.7) 

152 

(42.9) 

69 

(19.5) 

7 

(2.0) 

3 

(0.8) 

354 

(100.0) 

4.09 0.83 พึงพอใจ

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.97 0.83 พึงพอใจ

มาก 

 

จากตารางท่ี 4.42 พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ท่ี 3.97 

หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่ายอยู่ในระดบัพึง

พอใจมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ความหลากหลายของสถานท่ีให้บริการเติมเงิน อยูท่ี่ 4.09 

หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นความหลากหลายของสถานท่ีให้บริการเติม

เงิน อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก และปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ ศูนยบ์ริการกระจายอยูต่ามท่ีต่างๆ 

อยู่ท่ี 3.93 หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในปัจจยัด้านศูนยบ์ริการกระจายอยู่ตามท่ี

ต่างๆ อยูใ่นระดบัพึงพอใจมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉล่ีย จาํนวน และร้อยละ ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตาม 

  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดของเครือข่าย AIS, True Move, DTAC และ Hutch 

ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการขาย 

ระดบัความพึงพอใจ จาํนวน _ 

X 

S.D. ความหมาย 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

การจดักิจกรรม

ส่งเสริมการขาย

ท่ีน่าสนใจ 

(Event) 

72 

(20.3) 

157 

(44.4) 

109 

(30.8) 

12 

(3.4) 

4 

(1.1) 

354 

(100.0) 

3.79 0.84 พึงพอใจ

มาก 

มีการเพ่ิม

บริการเสริมใน

โปรโมชัน่นั้น 

เช่นบริการเสียง

รอสาย บริการ

ส่งขอ้ความฯลฯ 

57 

(16.1) 

162 

(45.8) 

115 

(32.5) 

10 

(2.8) 

10 

(2.8) 

354 

(100.0) 

3.69 0.87 พึงพอใจ

มาก 

มีโปรโมชัน่ท่ี

รองรับช่วงเวลา

การใชง้าน 

93 

(26.3) 

165 

(46.6) 

85 

(24.0) 

9 

(2.6) 

2 

(0.6) 

354 

(100.0) 

3.95 0.81 พึงพอใจ

มาก 

มีการโฆษณา

เก่ียวกบั

โปรโมชัน่ท่ี

น่าสนใจตามส่ือ 

73 

(20.6) 

171 

(48.3) 

95 

(26.8) 

12 

(3.4) 

3 

(0.8) 

354 

(100.0) 

3.84 0.82 พึงพอใจ

มาก 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 
 

 

ตารางที ่4.43 (ต่อ) 

 

ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการขาย 

ระดบัความพึงพอใจ  

จาํนวน 

_ 

X 

 

S.D. 

 

ความหมาย มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอ้ย นอ้ย

ท่ีสุด 

มีการจูงใจให้

ผูใ้ชบ้ริการเห็น

ถึงความคุม้ค่า

ในการเลือกใช้

เครือข่ายนั้นๆ 

67 

(18.9) 

173 

(48.9) 

103 

(29.1) 

7 

(2.0) 

4 

(1.1) 

354 

(100.0) 

3.82 0.80 พึงพอใจ

มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.82 0.83 พึงพอใจ

มาก 

 

จากตารางท่ี 4.43 พบว่าค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ท่ี 3.82 

หมายความว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขายอยู่ในระดบัความพึง

พอใจมาก โดยปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การมีโปรโมชัน่ท่ีรองรับช่วงเวลาการใชง้าน อยูท่ี่ 3.95 

หมายความวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ปัจจยัดา้นการมีโปรโมชัน่ท่ีรองรับช่วงเวลาการใชง้าน 

มีระดบัความพึงพอใจมาก และปัจจยัท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ มีการเพิ่มบริการเสริมในโปรโมชัน่

นั้นๆ เช่นบริการเสียงรอสาย บริการส่งขอ้ความฯลฯ อยูท่ี่ 3.69 หมายความวา่กลุ่มตวัอย่างมีความ

พึงพอใจในดา้นมีการเพิ่มบริการเสริมในโปรโมชัน่นั้นๆ เช่นบริการเสียงรอสาย บริการส่งขอ้ความ

ฯลฯ อยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.  ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบัการจัดสินใจเลือกใช้โปรโมช่ัน

 โทรศัพท์มือถือในเครือข่ายน้ันๆ 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม ไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีจะ

นาํไปสู่การตดัสินใจเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่ายนั้นๆ ดงัน้ี 

- ควรมีการเช่ือมโยงระหว่างเครือข่าย เพื่อให้ค่าบริการเม่ือโทรไปยงัเครือข่าย

ต่างกนั มีระดบัราคาท่ีเท่ากนั 

- แต่ละโปรโมชัน่ควรมีราคาท่ีถูกลงกวา่เดิม 

- ช่วงเวลาท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งการโทรส่วนใหญ่ ไม่มีโปรโมชัน่ท่ีรองรับ 

- มีความผิดพลาดจาการโทร คือ เม่ือโทรไปหาคนหน่ึง แต่กลบัไปติดเป็นอีกคน

หน่ึง ทั้งๆท่ีเป็นเบอร์เดียวกนั 

- Call Center ควรจะบริการ 24 ชัว่โมง ตอ้งรอนานเกินไป 

- ควรปรับสัญญาณโทรศพัทใ์ห้ดีข้ึนกวา่น้ี เพื่อหลีกเล่ียงปัญหาสัญญาณขาดหาย

และเครือข่ายล่ม 

- โปรโมชัน่ควรมีความหลากหลายมากกวา่น้ี 

- กาํลงัรอระบบโทรศพัท ์ท่ีสามารถใชเ้บอร์เดิมแต่สามารถเปล่ียนเครือข่ายได ้

- น่าจะมีการเปิดโอกาสให้ผู ้ใช้บริการได้เสนอ โปรโมชั่นโทรศัพท์มือถือท่ี

ตอ้งการ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเลือกใชม้ากข้ึน 

- บางเครือข่าย วนัใชง้านยงัไม่ถึงกาํหนด ก็แจง้ใหเ้ติมเงินบ่อยคร้ังเกินไป 
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บทที ่5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวจิยัเร่ือง  “ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ใน

เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี” 

มีวตัถุประสงคก์ารศึกษาวจิยัดงัน้ี 

1.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยต่างๆทางด้านพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โปรโมชั่นใน

เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2.เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มและความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโปรโมชัน่ใน

เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัศึกษาคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยั

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จาํนวน 3,079 คน โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดใ้ช้เทคนิคการสุ่ม

ตวัอย่างแบบกาํหนดจาํนวน (Quota Sampling)   ดว้ยการแบ่งตวัอย่างออกตามเพศให้ไดท้ั้งหมด 

354 คน และสอบถามผูท่ี้ใชโ้ทรศพัทมื์อถือใน 4 เครือข่าย คือ AIS, TRUE MOVE, HUTCH และ 

DTAC 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของ

กลุ่มผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือใน 4 เครือข่าย (Questionnaire) แบบกรอกข้อความด้วยตนเอง (Self 

Administration) ซ่ึงประกอบไปดว้ยแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-ended questionnaire) และ

ปลายเปิด (Open-ended questionnaire) โดยเก็บขอ้มูลในระหวา่งวนัท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ถึง

วนัท่ี 11 สิงหาคม พ.ศ. 2553 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้นไดใ้ชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชว้ิธีการประเมินผลเป็น

การวเิคราะห์เชิงพรรณนา ในรูปแบบของการใชส้ถิติแจกแจงค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความถ่ีของกลุ่ม

ตวัอยา่ง และทดสอบสมมติฐานในการวจิยั 
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สรุปผลการวจัิย 

 

การศึกษาปัจจัยทางด้านพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้โปรโมชั่นในเครือข่าย

โทรศพัท์มือถือของนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี วเิคราะห์ผลไดด้งัน้ี 

 

1.ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ ชั้นปี สาขาวิชา เกรดเฉล่ียสะสม(GPA) รายรับเฉล่ียต่อเดือน 

พบวา่คุณลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS, True Move, DTAC 

และ Hutch 

เพศ 

เพศของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.3 กลุ่ม

ตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 82.2 กลุ่ม

ตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัท์มือถือในเครือข่าย True Move เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 

77.9 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อย

ละ 71.8 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็น

ร้อยละ 63.6 

ช้ันปี 

ชั้ นปีของกลุ่มตัวอย่างอยู่ท่ีชั้ นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 48.6 กลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS อยูช่ั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 51.5 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ

ในเครือข่าย True Move อยู่ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 44.3 กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือใน

เครือข่าย DTAC อยู่ชั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 55.8 กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือในเครือข่าย 

Hutch อยูช่ั้นปีท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 54.5 

สาขาวชิา 

สาขาวิชาของกลุ่มตวัอย่าง อยูท่ี่สาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 

35.3 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS อยูใ่นสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

คิดเป็นร้อยละ 35.8 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move อยูใ่นสาขาการจดัการ
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ธุรกิจและภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 38.2 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC อยู่

ในสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 28.2 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือใน

เครือข่าย Hutch อยูใ่นสาขาการจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ คิดเป็นร้อยละ 72.7 

เกรดเฉลีย่สะสม 

เกรดเฉล่ียสะสมของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่ 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 36.7 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ช้

โทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูท่ี่ 2.51 – 3.00 และ 3.01 – 3.50 คิด

เป็นร้อยละ 34.3 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ีย

สะสมอยูท่ี่ 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 43.5 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC 

ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูท่ี่ 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 37.2 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือ

ในเครือข่าย Hutch ส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสมอยูท่ี่ 2.01 – 2.50 คิดเป็นร้อยละ 36.4 

รายรับเฉลีย่ต่อเดือน 

รายรับเฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีรายรับอยูท่ี่ 4,001 – 6,000 คิดเป็นร้อย

ละ 53.7 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย AIS ส่วนใหญ่มีรายรับอยูท่ี่ 4,001 – 6,000 คิด

เป็นร้อยละ 55.2 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย True Move ส่วนใหญ่มีรายรับอยูท่ี่ 

4,001 – 6,000 คิดเป็นร้อยละ 54.2 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC ส่วนใหญ่มี

รายรับอยูท่ี่ 4,001 – 6,000 คิดเป็นร้อยละ 49.4 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย Hutch 

ส่วนใหญ่มีรายรับอยูท่ี่ 4,001 – 6,000 คิดเป็นร้อยละ 54.5 

 

2.พฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่าง 

จํานวนมือถือ(เคร่ือง) 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีโทรศพัทมื์อถืออยูท่ี่ 1 เคร่ือง คิดเป็นร้อยละ 67.2 

ยีห้่อโทรศัพท์มือถือ 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกใชโ้ทรศพัทมื์อถือยีห่อ้ Nokia มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.3 

ระบบโทรศัพท์ 

พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ระบบโทรศพัท์แบบเติมเงินมากกว่าแบบรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 

88.4 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 
 

จํานวนคร้ังในการเติมเงินแต่ละเดือน 

การเติมเงินแต่ละเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง เติม 2 – 3 คร้ังในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 35.9 

มูลค่าการเติมเงิน 

มูลค่าการเติมเงินในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เติม 51 – 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.2 

เครือข่ายทีเ่คยเลือกใช้ 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เคยเลือกใชโ้ทรศพัทใ์นเครือข่าย DTAC มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.4 

เครือข่ายทีใ่ช้อยู่ในปัจจุบัน 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่าย DTAC มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.1 

โปรโมช่ัน 

พบวา่วา่กลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชโ้ทรศพัทมื์อถือในเครือข่ายต่างๆ เพศหญิงเลือกใชโ้ปรโมชัน่โทรช่วงเวลา

พิเศษมากท่ีสุด จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และเพศชายเลือกใชโ้ปรโมชัน่คนพิเศษ/ฟรี

เฉพาะเบอร์มากท่ีสุด จาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 

จุดประสงค์ของการใช้โทรศัพท์มือถือ 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพื่อโทรออกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.1 

ช่วงเวลาการใช้โทรศัพท์ 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการใชโ้ทรศพัทใ์นช่วงเวลา 18.01 – 24.00 น. มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 63.6 

ข้อมูล 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่โทรศพัท์มือถือทางโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 

66.4 

ระยะเวลา 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการเปล่ียนโปรโมชัน่อยูท่ี่การไม่เคยเปล่ียนเลย คิดเป็น

ร้อยละ 22.9 

กลุ่มหรือบุคคลทีม่ีอทิธิพล 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลในการเปล่ียนโปรโมชัน่จากตนเอง คิดเป็นร้อยละ 49.7 
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3. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้โปรโมช่ันใน

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือในเครือข่าย AIS. True Move, DTAC และ Hutch 

 

ด้านผลติภัณฑ์  

กลุ่มตัวอย่างให้ความพึงพอใจในเร่ืองของโปรโมชั่นมีความเหมาะสมกับความต้องการของ

ผูใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด  

มีค่าเฉล่ีย 4.20 

ด้านราคา 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองของราคามีความเหมาะสมกบัขอ้เสนอของโปรโมชัน่ในระดบั

พึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 3.98 

ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 

กลุ่มตวัอยา่งให้ความพึงพอใจในเร่ืองของความหลากหลายของสถานท่ีให้บริการเติมเงินในระดบั

พึงพอใจมาก  

มีค่าเฉล่ีย 4.09 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามพึงพอใจในเร่ืองของการมีโปรโมชัน่ท่ีรองรับช่วงเวลาการใชง้านในระดบัพึง

พอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 3.95 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาวจิยัเร่ือง ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่าย

โทรศพัท์มือถือของนักศึกษา คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี ไดผ้ลวจิยันาํมาอภิปรายเพิ่มเติม ดงัต่อไปน้ี 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ เพศ  ชั้นปี สาขาวิชา เกรดเฉล่ียสะสม 

และรายรับเฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้โปรโมชัน่ใน

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวจัิยคร้ังต่อไป 

จากการศึกษาพบวา่ นกัศึกษาส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจในทุกๆดา้นของปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด แต่ท่ีพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นเร่ืองของโปรโมชัน่มีความเหมาะสมกบัความ

ต้องการของผู ้ใช้บริการมากท่ีสุด แต่ปัญหาท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ในเร่ืองของด้านสัญญาณ

โทรศพัทมื์อถือของแต่ละเครือข่าย ยงัไม่ครอบคลุมทัว่ทุกพื้นท่ี เพราะผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มกัจะ

พบกบัปัญหาสัญญาณขาดหายและเครือข่ายล่ม ทางเครือข่ายควรมีการปรับปรุงในเร่ืองของระบบ

สัญญาณให้ครอบคลุมและทัว่ถึงมากกวา่น้ี และควรจดัทาํสัญญาณให้มีคุณภาพ เพื่อลดปัญหาท่ีจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

 

ปัญหาทีพ่บในการวจัิย 

1.การเก็บแบบสอบถามยงัไม่ครอบคลุมทุกชั้นปี คือการเก็บแบบสอบถามไม่ครอบคลุม

ถึงทุกชั้นปี ภายในคณะวิทยาการจดัการ ซ่ึงอาจทาํให้ขอ้มูลมีความกระจุกตวัอยู่ในชั้นปีใดชั้นปี

หน่ึงมากเป็นพิเศษ เน่ืองดว้ยความไม่สะดวกและขอ้จาํกดัทางดา้นเวลาในการทาํการสาํรวจ 

2.ในการตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามอาจไม่ไดท้าํแบบสอบถามดว้ยความ

ตั้งใจ ทาํใหผ้ลท่ีไดจ้ากการสาํรวจคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริง 
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แบบสอบถาม 

 

แบบสอบถามน้ีจดัทาํเพ่ือการศึกษาหาขอ้มูลการคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “ปัจจยัทางดา้นพฤติกรรมท่ีส่งผลต่อการ

เลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษา คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ปี 2553” ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่านผูต้อบแบบสอบถามท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม 

 

 

วตัถุประสงค ์:  1.เพ่ือศึกษาถึงปัจจยัต่างๆทางดา้นพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใช้โปรโมชัน่ในเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือของนกัศึกษามหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2.เพ่ือศึกษาถึงแนวโน้มและความต้องการในอนาคตของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อโปรโมชั่นใน

เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ  

 

 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

 

 ส่วนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2   พฤติกรรมการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

ส่วนท่ี 3   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

ส่วนท่ี 4   ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆเก่ียวกบัโปรโมชัน่โทรศพัทมื์อถือ 

 

............................................................................................................................................................ 
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ส่วนท่ี1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม      

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมายถูก() ในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือกตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  

ถา้ไม่มีขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือกโปรดเขียนขอ้ความลงในช่องอ่ืนๆ  ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะเก็บเป็นความลบัและไม่มี

ผลกระทบใดๆต่อท่าน 

1)  เพศ 

    1.ชาย    2.หญิง 

2)  ชั้นปี 

1. ปี 1    3. ปี 3 

2. ปี 2    4. ปี 4 

3)  สาขาวชิา 

1. การจดัการธุรกิจทัว่ไป   5. ธุรกิจโรงแรมและท่ีพกั 

2. การจดัการการท่องเท่ียว  6. การจดัการธุรกิจและภาษาองักฤษ 

3. การจดัการชุมชน   7. รัฐประศาสนศาสตร์ 

4. การตลาด  

4) เกรดเฉล่ียสะสม GPA  ปัจจุบนั (กรณีท่ีเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ใหใ้ส่ GPA ของ ม.6) 

  1.  ตํ่ากวา่ 2.00    2.  2.01 – 2.50 

  3.  2.51 – 3.00    4.  3.01 – 3.50 

  5.  3.51 – 4.00  

5) รายรับเฉล่ียต่อเดือน 

 1. ตํ่ากวา่ 4,000  บาท    2. 4,001- 6,000 บาท 

 3. 6,001- 8,000 บาท    4. 8,001 - 10,000 บาท 

  5. มากกวา่ 10,001 บาท 
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ส่วนท่ี 2   พฤติกรรมการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมายถูก() ในช่องวา่งหนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือกตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด

เพียงขอ้เดียว 

6) ปัจจุบนัท่านใชโ้ทรศพัทมื์อถือก่ีเคร่ือง 

 1. 1  เคร่ือง    2. 2 เคร่ือง 

 3. 3  เคร่ือง    4. มากกวา่ 3 เคร่ือง 

7) ปัจจุบนัท่านเลือกใชโ้ทรศพัทย์ีห่อ้ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1. Nokia     2. Samsung 

  3. I-mobile     4. I phone 

  5. Blackberry    6. Motorola 

  7. Sony Ericsson    8. Hutch 

  9. LG     10.อ่ืนๆ ระบุ.................................    

8) ท่านใชร้ะบบโทรศพัทแ์บบใด 

  1.ระบบโทรศพัทแ์บบรายเดือน (ใหข้า้มไปท่ีขอ้ 11) 

 2.ระบบโทรศพัทแ์บบเติมเงิน  

9) จาํนวนคร้ังท่ีท่านเติมเงินในแต่ละเดือน 

  1. 1  คร้ัง     2.  2 - 3  คร้ัง 

  3. 4 – 5  คร้ัง     4.  6 คร้ังข้ึนไป 
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10) มูลค่าการเติมเงินในแต่ละคร้ังของท่าน 

  1. ตํ่ากวา่ 50 บาท    2. 50 – 100  บาท 

  3. 101 – 150 บาท    4. 151 – 200 บาท 

  5. 201 – 250 บาท    6. 251 – 300 บาท 

  7. มากกวา่ 300 บาทข้ึนไป 

11) เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านเคยเลือกใชม้าก่อน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    1. AIS      2. TRUEMOVE 

   3. DTAC      4. HUTCH  

12)ประเภทของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในปัจจุบนั(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

    1. AIS      2.TRUEMOVE 

   3. DTAC      4.HUTCH  

13) โปรโมชัน่ท่ีท่านใชบ้ริการอยู ่(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1.โทรนอ้ย/โทรสั้น    2. โทรนาน 

  3.โทรบ่อย     4. เนน้รับสาย 

  5.โทรไม่จาํกดั    6. คนพิเศษ/ฟรีเฉพาะเบอร์ 

  7.โทรปานกลาง    8. Internet/SMS/MMS 

  9.โทรช่วงเวลาพิเศษ    10.โทรมาก 

  11.โปรโมชัน่เสริม    12. Online/Social Network 

 13.อ่ืน........................ 
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14) ท่านใชโ้ทรศพัทมื์อถือเพ่ือจุดประสงคใ์ดมากทีสุ่ด (เลือกตอบเพียงขอ้เดียว) 

  1. รับสาย     2.โทรออก 

  3. ส่ง SMS/MMS    4. Chat คุยกบัเพ่ือน 

  5. เล่นอินเตอร์เน็ต เช่น Face book, Twitter และ เช็ค E-mail เป็นตน้    

 6. Top Up / ใหบ้ริการเติมเงิน 

  7. อ่ืนๆ ระบุ................................... 

15) ช่วงเวลาการใชโ้ทรศพัทข์องท่านมากท่ีสุด 

  1. 00.01 - 06.00 น.    2. 06.01 - 12.00 น. 

  3. 12.01 - 18.00 น.    4. 18.01 - 24.00 น. 

16) ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโปรโมชัน่ไดอ้ยา่งไร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1.โทรทศัน ์     2.วทิย ุ

  3. Internet     4. SMS 

  5. แผน่พบั /ใบปลิว    6. บุคคลอ่ืนแนะนาํ 

  7. หนงัสือพิมพ ์    8. ป้ายโฆษณา 

  9. อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 

17) ระยะเวลาในการเปล่ียนโปรโมชัน่ 

  1. ไม่เคยเปล่ียนเลย    2. 3 เดือนคร้ัง 

  3. 6 เดือนคร้ัง     4. 1 ปีคร้ัง 

  5. มากกวา่ 1 ปี     6. อ่ืนๆ ระบุ................................ 
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18) กลุ่มหรือบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมในการเปล่ียนโปรโมชัน่ของท่าน 

  1. ตนเอง     2. เพ่ือน 

  3. บุคคลในครอบครัว   4. อ่ืนๆ ระบุ.............................. 

 

ส่วนท่ี 3   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชโ้ปรโมชัน่ในเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 

คาํช้ีแจง :โปรดทาํเคร่ืองหมายถูก () ในช่องท่ีตรงกบัระดบัความพึงพอใจของท่าน 

ระดบัความพึงพอใจ  มากท่ีสุด = 5   มาก = 4   ปานกลาง = 3 นอ้ย = 2 และ นอ้ยท่ีสุด = 1 

 

 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.ด้านผลติภณัฑ์ (Product)  

   1.1 ช่ือเสียงของตราสินคา้      

   1.2 ความหลากหลายของโปรโมชัน่      

   1.3 โปรโมชัน่มีความเหมาะสมกบัความ 

          ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

     

   1.4  สญัญาณเครือข่ายครอบคลุมทัว่ทุกพ้ืนท่ี      

   1.5  เครือข่ายมีคุณภาพ น่าเช่ือถือ      

   1.6  สญัญาณไม่มีคล่ืนรบกวน      
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ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

1.7 จาํนวนการผิดพลาดจากการโทร เช่น 

สญัญาณขดัขอ้ง สายหลุด เป็นตน้ 

     

   1.8   ความน่าสนใจของโปรโมชัน่      

   1.9  มีการจดัโปรโมชัน่ระหวา่งยีห่อ้โทรศพัท ์

          กบัเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือร่วมกนั เช่น  

         Blackberry กบั AIS, I phoneกบั TrueMove 

     

   1.10 ไดรั้บของแถมหรือสิทธิประโยชน์จากการ 

            เติมเงิน เช่น โบนสั 10% เม่ือเติมเงิน 

            50 – 299 บาท โบนสั 15% เม่ือเติมเงิน                    

            300 บาทข้ึนไป  

     

 2. ด้านราคา (Price)  

   2.1 ราคามีความเหมาะสมกบัขอ้เสนอของ 

        โปรโมชัน่ 

     

   2.2 ความหลากหลายของราคา      

   2.3 ราคาค่าบริการของแต่ละโปรโมชัน่ ตรง 

         ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

     

   2.4 ถูกกวา่โปรโมชัน่ของเครือข่ายอ่ืน      

   2.5 มีการกาํหนดราคาอยา่งมีเหตุผล      
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ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

3. ด้านสถานที ่(Place)  

   3.1 ศูนยบ์ริการมีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการรับรอง 

         ลูกคา้ 

     

   3.2 ใหบ้ริการดว้ยความเสมอภาคตามลาํดบั 

          ก่อน-หลงั 

     

   3.3 พนกังานใหบ้ริการดว้ยความสุภาพ อ่อน 

         นอ้ม และเป็นกนัเอง 

     

   3.4 พนกังานสามารถใหค้าํอธิบายและตอบขอ้ 

         สงสยัไดต้รงประเด็น 

     

   3.5 ใหบ้ริการดว้ยความสะดวกรวดเร็ว      

   3.6 ศูนยบ์ริการกระจายอยูต่ามท่ีต่างๆ      

   3.7 ความหลากหลายของสถานท่ีในการเติมเงิน      

4. ด้านโปรโมช่ัน (Promotion)  

  4.1 มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ 

        (Event) 

     

4.2 มีการเพ่ิมบริการเสริมในโปรโมชัน่นั้นๆ เช่น 

 บริการเสียงรอสาย บริการส่งขอ้ความ ฯลฯ 
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ส่วนท่ี 4  ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆเก่ียวกบัโปรโมชัน่โทรศพัทมื์อถือ 

 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................  

 

 

จบแบบสอบถาม 

ผูจ้ดัทาํแบบสอบถาม  ขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ท่ีท่านใหค้วามกรุณาสละเวลา 

และใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 

 

 

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 

 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

  4.3 มีโปรโมชัน่ท่ีรองรับช่วงเวลาท่ีใชง้าน      

  4.4 มีการโฆษณาเก่ียวกบัโปรโมชัน่ท่ีน่าสนใจ 

        ตามส่ือต่างๆ 

     

   4.5 มีการจูงใจใหผู้ใ้ชบ้ริการเห็นถึงความคุม้ค่า 

        ในการเลือกใชเ้ครือข่ายนั้นๆ 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกุล นางสาวสุจิตรา พิทกัษว์รพนัธ์ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน เลขท่ี 117 ถนนสวนตะไคร้ ตาํบลสนามจนัทร์ อาํเภอเมืองนครปฐม 

 จงัหวดันครปฐม 73000   

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีบูรณะ 

จงัหวดันครปฐม 

 พ.ศ. 2553 กาํลงัศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการ

ธุรกิจและภาษาองักฤษ คณะวทิยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 
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