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หัวขอวทิยานพินธ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการใน 
  เขตภาคกลาง  
ช่ือผูเขียน  นายธนสักก ผิวหอม 
อาจารยที่ปรึกษา ดร. ธงชัย จรณะสมบูรณ 
อาจารยที่ปรึกษารวม ดร. ราชันย เหล็กกลา 
สาขาวิชา  การจัดการโทรคมนาคม 
ปการศึกษา  2550 
                                 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ในเขตภาคกลาง ในดานตาง ๆ ดังนี้ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัด
จําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) การบริการ (Service) โดยกลุมตัวอยาง 
ประกอบดวย ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด จํานวน 203 ตัวอยาง และ
สมาชิกหอการคาจังหวัดพิจิตร จํานวน 48 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 251 ตัวอยาง ดวยเครื่องมือท่ีใชใน
การวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นของครอนบัคเทากับ 
0.88 และสถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติไควสแควร 
เพื่อใชทดสอบความสัมพันธของกลุมตัวอยาง คาสถิติ F-test เพื่อใชทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยางที่มีมากกวาสองกลุมแลวทดสอบความแตกตางระหวางสองกลุม โดยการ
เปรียบเทียบเปนรายคูใชวิธีการของ Fisher’s Least Significant Different (LSD) และการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบวา    

1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 26 – 35 ป ประกอบอาชีพสวนตัว 
โดยมีรายไดระหวาง 10,000 บาท – 20,000 บาท และการศึกษาระดับปริญญาตรี     

2) เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคลกับการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL พบวา ผูใชบริการที่มีอายุแตกตางกันมีการเลือกใชบริการ ADSL แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 กลาวไดวา สถานภาพสวนบุคคลดังกลาวมีผลตอการเลือกใช
บริการอินเทอรเน็ต ADSL สวนเพศ อาชีพ รายได และระดับการศึกษาของผูใชบริการที่แตกตางกัน 
ไมมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 

3) ในภาพรวมปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 11 
จังหวัด ผูใชบริการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL จัดอยูในระดับมาก 

ฆ 

DPU



 ง

โดยเรียงลําดับจากมาก ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ (Χ  = 4.21) ดานการบริการ (Χ  = 3.88) ดานอัตรา
คาบริการ (Χ  = 3.61) ดานการสงเสริมการตลาด (Χ  = 3.54) และดานชองทางการจัดจําหนาย  
(Χ  = 3.47) 

4) อัตราคาบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการบริการ 
สามารถทํานายการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยถาปจจัยดังกลาวขางตนมากขึ้นจะสงผลใหการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL เพิ่มขึ้น โดยสามารถแสดงผลตามสมการถดถอยหรือสมการพยากรณเกี่ยวกับ
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ดังนี้ 
 

 Y1     =     0.49 + 0.37 X2* + 0.21 X3** + 0.32 X4*** + 0.38 X5**** 
 

โดยมีอํานาจในการพยากรณรวมกันไดรอยละ 90.25 และมีคาความคลาดเคลื่อนของ
การพยากรณการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง เทากับ 0.99  
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Abstract 

 
The purpose of this research was to study the factors affecting the selection by 

customer on ADSL Services in Cental Region by 4 p’s marketing mix and service (product, price, 
place and promotion). Sampling groups were 203 CAT Telecom’s ADSL customers in 11 
provinces in central region and the member of Pichit Chamber database of 48 persons, totally 251 
persons. An instrument used for data collection was a questionnaire with 5 rating scales. The 
reliability of the instrument calculated by cronbach alpha coefficient was 0.88. Data was  
statistically analyzed by using percentage, mean, standard deviation, chi-square test, F-test for 
correlation of sampling groups and F-test for differences among sampling groups by comparing in 
pairs of Fisher’s LSD and Multiple Regression. The results of the study were as follows:    

1) Most respondents were male, aged 26 – 35 years, having a private business, 
having the salary of 10,000 baht – 20,000 baht per month and holding bachelor’s degree. 

2) When analyzing between respondent’ s personal with ADSL service selection, it 
was found that there was significant difference of customer selection between age at 0.05 level 
except sex, occupation, revenue, and education. 

3) Overall factors affecting the selection by customer on ADSL service in central 
region, classified generally by mean (Χ ) ranking high to low values respectively as follows: 
Product (Χ= 4.21), Service (Χ= 3.88), Price  (Χ= 3.61), Promotion (Χ= 3.54), and Place  
(Χ= 3.47) 

4) Analysis of factors affecting to predict the selection by customer on ADSL 
service of classified by Multiple Regression Analysis to set the equation as follow.  

Y1     =     0.49 + 0.37 X2* + 0.21 X3** + 0.32 X4*** + 0.38 X5**** 
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From the above equation, it can predict = 90.25% and have the error of prediction on 
ADSL service in central region = 0.99     DPU



  

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันอินเทอรเน็ตไดกลายเปนเครื่องมือส่ือสารยุคใหม ที่มีขอบเขตครอบคลุมทั่วทุก
มุมโลก โดยอินเทอรเน็ตในประเทศไทยไดริเร่ิมใชงานเมื่อราวป พ.ศ. 2530 และใชงานไดอยาง
สมบูรณดวยการเชื่อมตอระหวางสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาในราว
ป พ.ศ. 2535 และหลังจากนั้นเปนตนมา เครือขายอินเทอรเน็ตก็ไดขยายการใชงานในวงกวางมากขึ้น 
โดยไดขยายการใชงานมายังประชาชนทั่วไปซึ่งมิไดจํากัดเฉพาะดานวิชาการอีกตอไป จนทําใหเกิด
บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ตหรือที่เรียกวา ไอ เอส พี (Internet Service Provider : ISP) เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง เชน บริษัทอินเทอรเน็ตแหงประเทศไทย บริษัทเคเอสซีอินเทอรเน็ต เปนตน ซ่ึงใน
ปจจุบัน บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ตรายลาสุด โดย
บริษัทผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) จะเปนบริษัทที่ทําหนาที่เช่ือมตอเครือขายหรือคอมพิวเตอร
ของเรา ใหสามารถเชื่อมโยงเขากับเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหผูใชสามารถทองไปยังเครือขาย
อินเทอร เน็ตที่อยู ในทุกมุมโลกไดจากขอมูลที่กล าวมาแลว  จะเห็นไดว าในปจจุบันนี้  
การติดตอส่ือสารดวยบริการอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน และการดําเนินธุรกิจ
เปนอยางมาก ทําใหการติดตอส่ือสารมีความสะดวก รวดเร็ว ไมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลาและ
สถานที่ ดวยเหตุนี้จึงทําใหการใชบริการอินเทอรเน็ตมีความแพรหลายและมีแนวโนมการใชงานที่
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง ซ่ึงจากเดิมที่มีการใหบริการแบบเชื่อมตอโมเด็มผานโทรศัพท (Dial-up)  
ดวยความเร็ว 56 กิโลบิตตอวินาที (Kbps) ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพใหอินเทอรเน็ต 
มีความเร็วสูงขึ้น เพื่อรองรับความตองการใชงานในอนาคต ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนของการใหบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL) เนื่องจากผูใชบริการมี
ความตองการใชงานในรูปแบบมัลติมีเดีย ซ่ึงสามารถสงขอมูลไดทั้งภาพ เสียง วิดีโอ เปนตน  

อยางไรก็ตาม จากประสบการณในการปฏิบัติงานดานการตลาดและการขายของ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) พบวา การใหบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ยังไดรับการรองเรียนจากผูใชบริการใน
หลายประเด็น สามารถสรุปปญหาตาง ๆ ไดดังนี ้
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1) การครอบคลุมพื้นที่ใหบริการ พบวามีปญหาในเรื่องความไมเพียงพอของชุมสาย
ในการใหบริการ และไมมีคูสายไปยังผูใชบริการโดยตรง สงผลใหไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการได  

2) เวลาในการตรวจซอม หรือแกไขลาชา พบวาบางครั้งการแกไขปญหาในการตรวจ
ซอมใชเวลานาน ทําใหผูใชบริการไมสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดความเสียหายตอ
การดําเนินธุรกิจ   

3) ความรูความสามารถของพนักงานที่ใหบริการ พบวาในบางครั้งพนักงานที่
ใหบริการไมสามารถตอบขอสงสัยในกรณีที่เกิดปญหาไดอยางชัดเจน 

จากความสําคัญและปญหาของการใหบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท    
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยในฐานะผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท พิจิตร จึงเห็นควร
ที่จะทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อนําผลที่ไดจาก
การวิจัยไปใชเปนขอมูลใน การปรับปรุง พัฒนาบริการ รวมทั้งเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคตาง ๆ 
ใหตรงกับความตองการใชงานของผูใชบริการใหมากที่สุด  

 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 

วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังนี้คือ 
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพสวนบุคคลของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท 

กสท โทรคมนาคม ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด  
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 
1.2.3 เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคลของลูกคา กับการ

เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 
11 จังหวัด 

1.2.4 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ ADSL 
 

1.3  สมมติฐาน 
1.3.1 สถานภาพสวนบุคคลของผูใชบริการที่แตกตางกันมีผลตอการเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั 
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1.3.2 สวนประสมทางการตลาดเปนปจจยัที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั  

 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษา มีดังนี้คือ 
1.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง     
 1.4.1.1 ประชากร หมายถึง ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด จํานวน 411 คน และสมาชิกหอการคา
จังหวัดพิจิตร จํานวน 400 คน (บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), 2548 หอการคาจังหวัด
พิจิตร, 2549)   

 1.4.1.2 กลุมตัวอยาง หมายถึง ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร  
ชัยนาท นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และ
อุทัยธานี จํานวน 203 คน และสมาชิกหอการคาจังหวัดพิจิตร จํานวน 48 คน รวมทั้งหมด 251 คน 

1.4.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
 1.4.2.1 ตัวแปรอิสระ 
  1) สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เชน เพศ อายุ อาชีพ 

รายได ระดับการศึกษา 
  2) สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 

ADSL ประกอบดวย 5 ประการ คือ (1) ผลิตภัณฑ (2) ราคา (3) ชองทางการจัดจําหนาย  
(4) การสงเสริมการตลาด และ(5) การบริการ 

 1.4.2.2 ตัวแปรตาม 
  1) การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขต 

ภาคกลาง 11 จังหวัด 
 
1.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากขอบเขตการวิจัยดังกลาวขางตน สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิดสําหรับการวิจัย 
ดังนี้  
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                           ตัวแปรอิสระ                                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังนี้คือ 
1.6.1 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยที่ได ไปใช

ปรับปรุง พัฒนา และกําหนดกลยุทธทางการตลาดทําใหสามารถขยายฐานลูกคาและเพิ่มรายได
ใหกับองคกร 

1.6.2 ผูบริหารของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สามารถนําผลการวิจัยที่
ไดรับไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการ ใหตรงกับความตองการของผูใชบริการและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.6.3 พนักงานดานการตลาด และชางเทคนิค  สามารถใหบริการไดตรงกับความ
ตองการของผูใชบริการ 

สถานภาพสวนบุคคลของผูใชบริการ 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. อาชีพ 
4. รายได 
5. ระดับการศึกษา 

การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
ของ ผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 
จังหวดั 

1. กําแพงเพชร 
2. ชัยนาท 
3. นครสวรรค 
4. พระนครศรีอยธุยา 
5. พิจิตร 
6. เพชรบูรณ 
7. ลพบุรี 
8. สระบุรี 
9. สิงหบุรี 
10. อางทอง 
11. อุทัยธาน ี

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
1. ผลิตภัณฑ  
2. ราคา  
3. ชองทางการจดัจําหนาย  
4. การสงเสริมการตลาด  
5. การบริการ  
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1.6.4 ผูใชบริการไดรับความพึงพอใจและบริการที่ตรงกับความตองการมากขึ้น 
 

1.7  นิยามศัพท 
นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย มีดังนี้คือ 
1.7.1 บริการอินเทอรเน็ต ADSL หมายถึง บริการส่ือสารขอมูลความเร็วสูง โดยใช

คูสายของโทรศัพทพื้นฐานเดิม หรือเดินคูสายใหม เทคโนโลยี ADSL ทําใหสามารถรับขอมูลดวย
ความเร็วสูงถึง 4 เมกกะบิทตอวินาที และสงขอมูลไดถึง 1 เมกกะบิทตอวินาที 

1.7.2 ผูใชบริการ หมายถึง บุคคลที่ใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

1.7.3 เขตภาคกลาง 11 จังหวัด หมายถึง พื้นที่การใหบริการของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร  
ชัยนาท นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และ
อุทัยธานี 

1.7.4 ปจจัย หมายถึง สวนประสมทางการตลาด  5 ประการ ประกอบดวย  
(1) ผลิตภัณฑ (2) ราคา (3) ชองทางการจัดจําหนาย (4) การสงเสริมการตลาด และ (5) การบริการ 

1.7.5 ผลิตภัณฑ หมายถึง บริการอินเทอรเน็ต ADSL ที่ผูใชบริการใชในการติดตอส่ือสาร 
และรับ–สงขอมูล ประกอบดวย (1) อัตราความเร็วในการรับขอมูล (2) อัตราความเร็วในการสง
ขอมูล (3) ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง (4) ความรวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ 
และ (5) ความมีเสถียรภาพของสัญญาณความเร็ว  

1.7.6 ราคา หมายถึง อัตราคาบริการที่กําหนดโดยบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ประกอบดวย (1) คาบริการแรกเขา (2) คาใชจายรายเดือน (3) คาเชาอุปกรณโมเด็ม และ 
(4) โอกาสในการตรวจสอบความถูกตองของคาบริการ 

1.7.7 ชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ชองทางในการใหบริการ ประกอบดวย  
(1) ความสะดวกในการเดินทางมาติดตอ (2) การใหบริการผานตัวแทนจําหนาย (3) การใหบริการ
ผานสํานักงานบริการลูกคา และ (4) การใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1.7.8  การสงเสริมการตลาด หมายถึง รูปแบบในการสงเสริมการขาย ประกอบดวย  
(1) การนําเสนอบริการในรูปแบบตาง ๆ (2) การประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคา (3) การจัด
สัมมนาเทคโนโลยีใหม ๆ แกลูกคา (4) การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ และ 
(5) ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีขององคกร 
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1.7.9 การบริการ หมายถึง ขั้นตอนในการใหบริการ และการใหบริการของพนักงาน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย (1) ความรู ความสามารถของพนักงาน  
(2) การติดตามการใหบริการแกลูกคา (3) ความกระตือรือรนในการใหบริการ (4) ความมีอัธยาศัยที่
ดีตอลูกคา (5) ความถูกตองในการติดตั้งวงจร (6) ความตรงตอเวลาในการใหบริการ (7) ความรวดเร็ว
ในการใหบริการ (8) การใหบริการตามลําดับกอน–หลัง (9) การบริการหลังการขาย (10) การใหบริการ
ทั่วถึงทุกพื้นที่ และ (11) การขยายพื้นที่การใหบริการ DPU



     

บทที่  2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ผูวิจัยไดศึกษาและคนควา
ขอมูลตาง ๆ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

2.1 ประวัติความเปนมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
2.2 บริการอินเทอรเน็ต ADSL และบริการ Hi-Net  
2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการเลือกใชบริการ 
2.4 สวนประสมการตลาด  
2.5 งานหลักการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ต ADSL  
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  ประวัติความเปนมาของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เดิมคือการสื่อสารแหงประเทศไทย 

เรียกโดยยอวา “กสท.” ใชช่ือภาษาอังกฤษวา The Communications Authority of Thailand (CAT) 
เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 99 ถนนแจงวัฒนะ แขวงทุงสอง
หอง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10002 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2520 ตามพระราชบัญญัติ
การสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 โดยแยกกิจการดานบริการสื่อสารไปรษณียและ
โทรคมนาคม เพื่อประโยชนแหงรัฐและประชาชน ดําเนินธุรกิจอันเกี่ยวกับการไปรษณียและ
โทรคมนาคมและธุรกิจอื่นที่ตอเนื่องใกลเคียงกัน หรือซ่ึงเปนประโยชนแกกิจการไปรษณียและ
โทรคมนาคมมีฐานะเปนนิติบุคคล สัญลักษณเปนรูปแตรงอนภายใตมหามงกุฎเปลงรัศมี 19 แฉก 

สัญลักษณเพื่อสงเสริมการขายบริการของการสื่อสารแหงประเทศไทย  เปนรูป 
ซองจดหมายและสายฟา 

คําขวัญของการสื่อสารแหงประเทศไทย “เครือขายทั่วไทย โยงใยทั่วโลก” (Worldwide 
Post and Telecom) 
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อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติการสื่อสารแหงประเทศไทย พ.ศ. 2519 ไดกําหนด
อํานาจหนาที่สําคัญไว 6 ประการ คือ 

1. ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ มีทรัพยสินตาง ๆ สราง ซ้ือ เชา 
ใหเชา ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม จัดหา จําหนาย ทําการแลกเปลี่ยน โอนและรับโอนดวยประการใด ๆ  
ซ่ึงที่ดินและทรัพยสินอื่น ๆ หรือสิทธิรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให และดําเนินการเกี่ยวกับเครื่องใช
บริการและความสะดวกตาง ๆ ของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 

2. ใหบริการตาง ๆ เกี่ยวกับการไปรษณียและโทรคมนาคม 
3. กําหนดอัตราคาธรรมเนียม คาเชา คาดําเนินธุรกิจตาง ๆ และคาบริการอื่น ๆ ของ

กิจการไปรษณียและโทรคมนาคม และจัดระเบียบเกี่ยวกับวิธีชําระคาตาง ๆ  
4. จัดระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใชบริการไปรษณียและโทรคมนาคม และ

ความสะดวกตาง ๆ ของกิจการไปรษณียและโทรคมนาคม 
5. กูยืม เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ออกพันธบัตรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 

ใหกู ใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพย 
6. รวมการงานหรือสมทบกับบุคคลอื่นเพื่อประโยชนแหงกิจการของการสื่อสาร  

แหงประเทศไทย รวมทั้งการเขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนสวนหรือนิติบุคคลใด ๆ  
การดําเนินงานการสื่อสารแหงประเทศไทยไดจัดรูปการบริหารองคกร และระบบ

ดําเนินงาน โดยมุงหวังใหกิจการดานการสื่อสารไปรษณียและโทรคมนาคมมีประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยถือนโยบายสําคัญในการพัฒนาระบบการไปรษณียและโทรคมนาคม ตลอดจนกิจการที่
เกี่ยวของเพื่อมาบริการสูสาธารณชนใหเจริญรุดหนาเทียบเทานานาอารยะประเทศ 

นับแตการสื่อสารแหงประเทศไทยไดสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ. ศ. 2520 
เปนตนมา การสื่อสารแหงประเทศไทยไดพัฒนาและขยายงานดานบริการไปรษณียและ
โทรคมนาคมใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสร็จสิ้นไปแลวหลาย
โครงการ ไดแก โครงการสื่อสารดาวเทียม โครงการระบบเคเบิลใตน้ําอาเซียน โครงการขยาย
บริการวิทยุเคล่ือนที่และสถานีประจําที่ โครงการจัดตั้งชุมสายโทรศัพทระหวางประเทศระบบ SPC 
เปนตน โครงการตาง ๆ เหลานี้ไดเอ้ือประโยชนอยางยิ่งตอความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศทั้งทางตรงและทางออมอยางมากมาย 

การส่ือสารแหงประเทศไทยมีศูนยปฏิบัติการที่ทันสมัย และหนวยงานบริการทั้งดาน
ไปรษณียและโทรคมนาคมกระจายครอบคลุมพื้นที่เกือบทั่วประเทศมากมายหลายแหง ไมวาจะเปน
สถานีดาวเทียมติดตอตางประเทศ จํานวน 3 สถานี สถานีดาวเทียมติดตอในประเทศ จํานวน 16 สถานี 
สถานีเคเบิลใตน้ํา จํานวน 4 แหง ที่ทําการชางและสถานีวิทยุคมนาคมกวา 129 แหง ศูนยไปรษณีย 
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จํานวน 2 แหง ที่ทําการไปรษณียโทรเลขทุกประเภทกวา 1,300 แหง รานจําหนายตราไปรษณีย
มากกวา 4,000 แหง ตูไปรษณียสาธารณะกวา 1,800 ตู และอ่ืน ๆ อีกมากมาย ส่ิงเหลานี้จะ
เอ้ืออํานวยใหประชาชน และผูใชบริการทั่วไปสามารถใชบริการไปรษณียและโทรคมนาคมให
เจริญรุดหนาไปอยางตอเนื่องและไมหยุดยั้ง ขณะนี้มีโครงการที่อยูในระหวางดําเนินการ ไดแก 
โครงการขยายบริการวิทยุติดตามตัวในเขตกรุงเทพมหานคร โครงการชุมสายสื่อสารขอมูล 
โครงการศึกษาความเปนไปไดในการนําเครื่องจักรกลมาใชในการรับฝาก การนําระบบคอนเทน
เนอรมาใชในการขนสง เปนตน ทั้งหมดนี้เปนเจตนารมณในการพัฒนาบริการไปรษณียและ
โท รคมน าคมที่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ สู ง สุ ด แ ก ส า ธ า รณะชนนี้ ป ร า กฎอ ย า ง แน ชั ด ข อ ง
การสื่อสารแหงประเทศไทย 

ประเภทบริการ การสื่อสารแหงประเทศไทยใหบริการออกสูสาธารณะชน จําแนกออก
ได 3 ประเภท คือ  

1.  บริการไปรษณีย 
2.  บริการโทรคมนาคม 
3.  บริการการเงิน 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล ฯพณฯ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) มี

มติเห็นชอบแผนแมบทพิจารณากิจการโทรคมนาคมโดยมีนโยบาย ดังนี้ 
1.  การเปดเสรีธุรกิจโทรคมนาคมโดยยกเลิกการผูกขาด 
2.  การเพิ่มบทบาทภาคเอกชน 
3.  การแยกบทบาทองคกรกํากับดูแลและองคกรใหบริการ 
4.  การแปรสภาพ ทศท. และ กสท. 
5.  การแยกกิจการไปรษณียออกจากกิจการโทรคมนาคมของ กสท. 
จากนั้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2545 คณะรัฐมนตรี (รัฐบาล ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร) เห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอใหพิจารณาขอเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. อนุมัติให ทศท. และ กสท. แยกกันจดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน จํากัด และ

กระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในสวนของบริษัทไปรษณียไทย จํากัด ให
รัฐบาลเปนผูจัดสรรวงเงินอุดหนุน 

2. อนุมัติใหบริษัท ทีโอที คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการตามที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเดิมทุกประการ
ตามนโยบายของรัฐบาลที่มิใหมีการลงทุนซํ้าซอนในกิจการตาง  ๆ  ซ่ึงจะมีผลกระทบตอ 
การดําเนินงานของทั้งสองหนวยงานและภาระของรัฐบาล 
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วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบให กสท. แปลงสภาพ
เปน 2 บริษัท คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

1. อนุมัติการแปลงทุนเปนทุนเรือนหุนของ กสท. โดยจัดตั้ง บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ตามขอเสนอของคณะกรรรมการ
เตรียมการจัดตั้งบริษัทฯ ที่ไดดําเนินการตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ  
พ. ศ. 2542 และใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามคําสั่ง 
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่ใชกับรัฐวิสาหกิจทั่วไปมาใชบังคับ เพื่อใหสามารถ
บริหารงานในรูปแบบเอกชนทั่วไป 

2. เห็นชอบใหบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก
สําหรับการจัดตั้งบริษัท จํานวน 10,000 ลานบาท ซ่ึงประกอบดวยหุนสามัญ จํานวน 1,000 ลานหุน 
มูลคาที่ตราไว 10 บาท/หุน 

3. เห็นชอบใหรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศกํากับดูแลในดานนโยบาย
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด ที่จะจัดตั้งขึ้นโดย
อาศัยอํานาจหนาที่ตามมาตรา 13 (3) ของพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ. ศ. 2542 

4. สําหรับการจัดสรรหุนใหแกพนักงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2545 เห็นสมควรใหจัดสรรหุนใหพนักงาน กสท. โดยซื้อราคาพาร จํานวน 6 เทาของเงินเดือนและหุน
ใหเปลา จํานวน 2 เทาของเงินเดือน ทั้งนี้การจัดสรรหุนใหพนักงานดังกลาวตองไมเกินรอยละ 6.5  
ของทุนจดทะเบียน โดยเปนการใหคร้ังเดียวเมื่อกระจายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
ตามความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2546 การสื่อสารแหงประเทศไทย ไดจดทะเบียนแปลงสภาพ
เปน 2 บริษัท คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณียไทย จํากัด  

สัญลักษณบริษัท เปนลายเสนจานดาวเทียม ประกอบดวยสีน้ําเงิน สีแดง และจุดกลมแดง 
ส่ือแสดงความคิด การเปนศูนยกลางเชื่อมโยงเครือขายติดตอส่ือสารของประเทศไทยสูทั่วโลก 
แสดงศักยภาพของระบบการติดตอส่ือสารที่ทันสมัย พัฒนาตอเนื่องอยางไมหยุดยั้งมุงมั่นเพื่อ
ประเทศไทย  

จานดาวเทียม 3 จาน เปนตัวแทนสัญลักษณของชาติไทย 
จุดและเสนวงกลม แสดงถึงภารกิจของหนวยงานในการติดตอส่ือสารกับทุกประเทศใน

โลก ความหมายโดยรวม หมายถึง “องคกรที่มีความเปนสากล ทันสมัย และพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง” 
วิสัยทัศน เปนองคกรแรกที่ลูกคานึกถึง ลํ้าหนาดวยเทคโนโลยีทันทีดวยบริการภารกิจ 
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1. ปฏิรูปวัฒนธรรมองคกรใหมีการทํางานรวมกันเปนทีม ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
ภายใน และกระบวนการตัดสินใจเพื่อตอบสนองตอความตองการทางธุรกิจ 

2. นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใหบริการ ดวยคุณภาพที่ไดมาตรฐานและราคาที่แขงขันได 
3. พัฒนาทักษะและขีดความสามารถขององคกร ใหสามารถตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดอยางสมบูรณแบบ 
คําขวัญ 
รวมใจเปนหนึ่ง รวมสูรวมสราง มุงเนนผลงาน พัฒนา  CAT TELECOM 
คานิยมรวม 
รวมใจสรางสรรค พรอมรับการแขงขัน มุงมั่นคุณภาพบริการ  ผสานเทคโนโลยีลํ้าสมัย 

คือหัวใจ CAT TELECOM 
จํานวนพนักงาน จํานวน 5,752 คน (สถานะ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2548) 
นโยบายการใหบริการ  
พัฒนาบริการใหมีความพรอมและรองรับความตองการในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
นโยบายการตลาด มุงเนนการตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาและขยายฐานลูกคาใหเพิ่มมากขึ้น 
นโยบายการเงินและการลงทุน ดําเนินกิจการใหมีสภาพคลองทางการเงิน เพื่อสราง

ความเชื่อมั่นแกสาธารณชน 
นโยบายการบริหารจัดการ บริหารจัดการองคกรใหสอดคลองกับการดําเนินงานใน

แบบธุรกิจ และพัฒนาสารสนเทศใหทันสมัย (อางถึงในสมบูรณ ทรัพยสาร. 2546 : 16) 
 
2.2 บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง : ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) และบริการ 

Hi-Net 
2.2.1 บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (Asymmetric Digital Subscriber Line) 

เทคโนโลยี ADSL ยอมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line คือ เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล
ความเร็วสูงบนขายสายทองแดง หรือคูสายโทรศัพท ADSL เปนเทคโนโลยีในตระกูล xDSL โดยมี
ลักษณะสําคัญคืออัตราความเร็วในการรับขอมูล (Downstream) และอัตราความเร็วในการสงขอมูล 
(Upstream) ไมเทากัน โดยมีอัตราการรับขอมูลสูงสุดที่ 8 Mbps และอัตราการสงขอมูลสูงสุดที่  
1 Mbps โดยระดับความเร็วในการรับ-สงขอมูลจะขึ้นอยูกับระยะทางและคุณภาพของคูสายนั้น ๆ  
เทคโนโลยี ADSL มีเทคนิคการเขารหัสสัญญาณ ซ่ึงจะแบงยานความถี่บนคูสายทองแดง ออกเปน 3 ชวง 
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คือ ชวงความถี่โทรศัพท (POTS) ชวงความถี่ของการสงขอมูล (Upstream) ชวงความถี่ใน 
การรับขอมูล (Downstream) จึงทําใหสามารถรับสงขอมูล และใชโทรศัพทไดในเวลาเดียวกัน 

เทคโนโลยี ADSL พัฒนาใหใช TCP/IP Protocol เปนหลัก ซ่ึงเปนโพรโทคอลที่ใช 
บนเครือขายอินเทอรเน็ต และพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี ATM ทําให ADSL สามารถรองรับ 
การใชงานในรูปสื่อประสมอื่น ๆ ไดเปนอยางดี 

 2.2.1.1 คุณสมบัติของเทคโนโลยี xDSL  
 โดยแตละเทคโนโลยีมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน ดังนี้ 

 
ตารางที่  2.1  คุณสมบัติของเทคโนโลยี xDSL 
 
ประเภท อัตราการรับขอมูล อัตราการสง 

ขอมูล 
ลั กษณะการ
ทํางาน 

ระยะทาง รองรับการใช
งานดานเสียง 

HDSL 1.5   Mbps 1.5  Mbps สมมาตร 3.6 ก.ม. ไมรองรับ 
SDSL 1.5   Mbps 1.5  Mbps สมมาตร 3    ก.ม. รองรับ 
IDSL 128  Kbps 128 Kbps สมมาตร 4.5 ก.ม. รองรับ 
ADSL 8      Mbps 1     Mbps ไมสมมาตร 5    ก.ม. รองรับ 
VDSL 52    Mbps 2.3  Mbps ไมสมมาตร 1    ก.ม. รองรับ 

 
จากตารางที่ 2.1 สามารถอธิบายขอมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 
1) ความเร็วในการรับและสงขอมูลของแตละเทคโนโลยีไมเทากัน 
2) ลักษณะการทํางานของการรับ-สงขอมูล หากเทคโนโลยีใดมีอัตราความเร็วในการ

รับ-สงขอมูลเทากันจะเรียกวาความสมมาตร (Symmetric) หากอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล
ไมเทากันจะเรียกวาความไมสมมาตร (Asymmetric) เชน ADSL มีอัตราความเร็วในการรับขอมูลสูง
ถึง 8 Mbps และมีอัตราความเร็วในการสงขอมูลสูงสุดเพียง 1 Mbps ซ่ึงลักษณะการใชงาน
โดยทั่วไปผูใชบริการจะมีการรับขอมูลมากกวาการสงขอมูล ดังนั้น ADSL จึงสามารถรองรับการใช
งานไดเปนอยางดี 

3) ระยะทางที่สามารถรับ-สงขอมูล (Distance) ระยะทางที่สามารถทํางานไดของแต
ละเทคโนโลยีจะไมเทากัน โดยที่เทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงขึ้น มักจะมีระยะสามารถทํางานไดส้ัน
ลง เชน VDSL ซ่ึงมีความเร็วในการรับขอมูลสูงมาก คือ 52 Mbps แตจะสามารถทํางานไดใน
ระยะทางไมเกิน 1 กิโลเมตรเทานั้น 
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4) จํานวนสายที่ใช (Wire) โดยในชวงตนของการพัฒนานั้น HDSL ถูกคิดคนใหใชถึง 
2 คูสายหรือสายทองแดง 4 เสน ตอมาสามารถพัฒนาใหสามารถรับ-สงขอมูลไดบนคูสายทองแดง
เพียง1 คูเทานั้น และยังสามารถมีอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูลสูงขึ้นดวย 

5) ความสามารถในการใชโทรศัพทระหวางการรับ-สงขอมูล (Voice Service) 
เทคโนโลยี DSL ที่เกิดขึ้นในภายหลังจะถูกพัฒนาขึ้นใหสามารถใชงานโทรศัพทไดดวยระหวางที่มี
การรับ-สงขอมูล เชน ADSL และ VDSL 

โดยในขณะนี้เทคโนโลยี ADSL เปนเทคโนโลยีที่ผูใหบริการเลือกใชมากที่สุด เพราะเปน
เทคโนโลยีที่มีความเร็วสูง และระยะทางที่ทํางานไดไกลมากขึ้น ซึ่งเหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใชงานในปจจุบัน
มากที่สุด แตอยางไรก็ตามในอนาคตอันใกลนี้เทคโนโลยี VDSL ซึ่งมีความเร็วสูงถึง 52 Mbps ก็อาจจะถูกนํามาใช
งานมากขึ้น 

2.2.1.2 ADSL กับมาตรฐานการทํางาน 
ในสหรัฐอเมริกามีการกําหนดมาตรฐานการทํางานของ ADSL ในระดับ

ปฏิบัติการเชิง Physical Layer โดย American National Standard Institute (ANSI) ไดกําหนด
มาตรฐานของ ADSL ขึ้นมา เรียกวา T.413-1995 ซ่ึงในเอกสารมีการระบุวาอุปกรณ ADSL สามารถ
ส่ือสารกันบนเครือขายแบบ Analog Loop ไดอยางไร แตในเอกสารไมไดตั้งใจที่จะอธิบาย
สถาปตยกรรมทั้งหมดของเครือขายรวมทั้งการใหบริการ นอกจากนี้ยังไมไดอธิบายหนาที่การ
ทํางานภายในอุปกรณ ADSL Access Node ใด ๆ แตจะเนนถึงการเขารหัสขอมูลภายในสาย (จะสง
ขอมูลที่เปนบิตไดอยางไร?) รวมทั้งโครงสรางของเฟรม (บิตขอมูลตาง ๆ ถูกจัดเขาเปน
องคประกอบไดอยางไร?) บนสายสัญญาณ 

ผลิตภัณฑ ADSL ไดถูกผลิตขึ้นใหใชวิธีการเขารหัสเพื่อการสงสัญญาณในสาย 
(Line Coding) ซ่ึงวิธีการนี้แบงเปน 2 แบบ ไดแก 

1) Carrier Amplitude/Phase Modulation (CAP) Quadrature Amplitude Modulation 
(QAM) 

2) เทคโนโลยี Discrete Multi Tone (DMT) ไมวาระบบการเขารหัสเพื่อการสง
สัญญาณในสายจะเปนเชนใด ไมวาสายสัญญาณทั้งสองเสนจะถูกนํามาใชเพื่อการรับ-สงขอมลูแบบ
สวนทางกันไปกลับระหวางผูรับกับผูสง (Full Duplex) ก็ตาม หรือพิสัยของคลื่นความถี่จะถูกแบง
แบนดวิดทในการรับ-สงขอมูลอยางใดอยางหนึ่ง หรือจะตองใชวิธีการขจัดความเปนไปไดของ
สัญญาณในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (Echo Cancellation) ที่เปนสัญญาณของผูพูดจะเกิดการสะทอน
กลับมาที่ผูพูดเอง เหมือนทานที่พูดโทรศัพทมือถือจะไดยินเสียงพูดสะทอนของตนเอง  

ภายใตเครือขาย ADSL นี้ระบบการมัลติเพล็กซแบบแบงความถี่ (FDM:Frequency 
Division Multiplexing) กับการปองกันการสะทอน สามารถทํางานรวมกันแบบผสมผสานกันได 
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(เหตุผลที่ตองใชระบบ FDM เนื่องจากใชเพื่อแยกชองสัญญาณ จากนั้นก็ทําการสลับสัญญาณ ซ่ึง
เหตุที่ตองสลับสัญญาณเนื่องจากใชงานสายโทรศัพทเสนเดียวกัน) ในหลายกรณีมาตรฐาน ANSI 
ภายใตเอกสาร T.413 ไดกําหนดให ADSL ใชวิธีการเขารหัสเพื่อการสงสัญญาณในสายแบบ
เทคโนโลยี Discrete Multi Tone (DMT) และมีการเลือกใชการมัลติเพล็กซแบบแบงความถี่ หรือ
การปองกันการสะทอนกลับอยางใดอยางหนึ่งแทนที่จะทํางานรวมกันเพื่อใหไดการทํางานแบบ
สวนทางกันไปกลับระหวางผูรับกับผูสง 

การมัลติเพล็กซแบบแบงความถี่เปนวิธีการที่งายตอการใชงาน สวนการปองกันการ
สะทอนกลับนั้น อาจเกิดปญหาสัญญาณรบกวนที่อยูปลายดานหนึ่งของสายสัญญาณ โดยอยูดาน
ตรงขามของผูสง (Near End Cross Talk) แตการมัลติเพล็กซแบบแบงความถี่สามารถหลีกเลี่ยง
ปญหาของวิธีการปองกันการสะทอนกลับได โดยการทําใหเครื่องรับเพิกเฉยตอยานความถี่ที่
เครื่องสงไดสงสัญญาณดังกลาวออกมา จึงทําใหสามารถตัดทอนจํานวนของแบนดวิดทไดอยาง
เต็มที่ แตจะมีความซับซอนในการทํางานมากกวา นอกจากนี้การปองกันการสะทอนกลับสามารถ
ใชความถี่ต่ําไดมากที่สุด ทําใหมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด  
 

ตารางที่  2.2  ระยะทางและอัตราความเร็วของ ADSL  
 

อัตราความเร็วของ
ขอมูล คิดเปน 

Mbps 

ขนาดของเสนลวดสําหรับ
สายสัญญาณมีคา เปน 

AWG 

ระยะทางคดิ
เปนฟุต  

ขนาดของ
สายสัญญาณ 

SQ.MM. 

ระยะทางคดิเปน
กิโลเมตร 

    1.5 หรือ 2 24    18,000 0.5 5.5 
    1.5 หรือ 2 26    15,000 0.4 4.6 
          6.1 24    12,000 0.5 3.7 
          6.1 26      9,000 0.4 2.7 

 
อยางไรก็ดี งาน Application ที่ตองใชบริการ ADSL สวนใหญจะเปนสัญญาณภาพ      

ดิจิทัลแบบบีบอัด (Compressed Digital Video)  เนื่องจากเปนสัญญาณประเภททํางานแบบเวลาจริง 
(Real-Time) ดวยเหตุนี้ สัญญาณภาพดิจิทัล (Digital Video) เหลานี้ จึงไมสามารถใชระบบควบคุม
ความผิดพลาด แบบที่มีอยูในระดับของเครือขายทั่วไป ดังนั้น ADSL Modem จึงมีระบบ ที่เรียกวา 
การตรวจสอบขอผิดพลาดลวงหนา (Forward Error Correction) ซ่ึงเปนระบบที่ชวยลดความ
ผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้นโดยสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นมาก หรือที่เรียกวา Impulse 
Noise โดย ADSL Modem จะใชวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดที่ทํางานบนพื้นฐานของ 
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การกําหนดใหมีการตรวจสอบสัญลักษณทีละตัว การทําเชนนี้ ก็ยังชวยใหเปนการลดปญหา 
การควบของสัญญาณรบกวนในสาย 

ผูใชบริการสามารถใชโครงขาย ADSL นี้เพื่อการเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยไปขอรับ
บริการจากผูใหบริการ (Provider) เชน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือผูใหบริการ Video On Demand 
Server หรือผูใหบริการขอมูลตาง ๆ เปนตน 

สถานที่ผูเขารับบริการ ADSL นั้น นอกจากจะตองมี ADSL Modem แลว ยังตองมี 
อุปกรณเล็ก ๆ ตัวหนึ่ง ซ่ึงไดกลาวมาแลวคือ Splitter หรือฟลเตอร ซ่ึงอุปกรณตัวนี้ จะทําหนาที่แยก
สัญญาณเสียงที่มีความถี่ไมเกิน 4 KHz สําหรับการสงสัญญาณเสียง เชน การพูดคุยโทรศัพท  
สวนยานความถี่ที่เหลือ เชน 1-2 MHz ขึ้นไป จะถูกกันไวเพื่อการสงขอมูล (Upstream) และ 
รับขอมูลเขามา (Downstream) โดยที่ Splitter สามารถแยกสัญญาณทั้ง 3 ออกจากกัน ดังนั้นทาน
สามารถคุยโทรศัพทขณะที่ยังสามารถ อัพโหลด ดาวนโหลดขอมูล จากอินเทอรเน็ตพรอมกันได 

สวนที่ศูนยบริการระบบ ADSL นั้น เราเรียกวา CO หรือ Central Office ซ่ึงอาจเปนของ
ผูใหบริการ ADSL หรือไมก็อาจเปนชุมสายโทรศัพทเสียเองก็ได จะทําหนาที่รับเอาสัญญาณ 
เสียงพูดโทรศัพท (Voice Services) เขามาที่ตัวระบบสลับสัญญาณเพื่อใหบริการระบบโทรศัพท
(Voice Switch) ซ่ึงอาจรวมทั้งขอมูลก็ได โดยสัญญาณทั้งสองจะมาสิ้นสุดที่อุปกรณที่เรียกวา 
Splitter ชุดใหญที่ศูนยใหบริการแหงนี้ ลักษณะนี้จะเห็นไดวา เสนทางการเชื่อมตอระหวาง 
ผูใหบริการกับผูรับบริการ (Local Loop) จะไปสิ้นสุดที่อุปกรณที่ใชเพื่อสลับสัญญาณ ADSL หรือที่
เรียกวา DSLAM (DSL Access Multiplexer) Access Node แทนที่จะเปน CO Switch หรือ Voice Switch      

หนาที่ของ DSLAM ไดแกการสลับสัญญาณ ADSL ที่เขามาพรอม ๆ กันหลายชอง โดย
ผานเขามาทางชุด Splitter ในศูนยผูใหบริการ ใหสามารถออกไปที่เอาทพุทปลายทาง ซ่ึงในที่นี้
ไดแก ผูใหบริการระบบเครือขายตาง ๆ เชน ผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP:Internet Service Provide) 
หรือผูใหบริการ Video On Demand หรือศูนยใหบริการขอมูลขาวสารตาง ๆ หรือ สํานักงานใหญ
ของหนวยงานธุรกิจภาคเอกชนก็ได              

2.2.2 บริการ Hi Net 
บริการ Hi-Net เปนบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยใชเทคโนโลยี XDSL บนขาย

สายทองแดงหรือคูสายโทรศัพท ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจะมีการแบงการใชงานกับ
ลูกคารายอื่นๆ  เหมาะสําหรับลูกคาที่มีการใชงานที่ไมตองการการรับประกันแบนดวิดท 
(Bandwidth) 
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ภาพที่  2.1  รูปแบบการใชงาน Hi-net ประเภท Premium 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 

ATM / CAT METRONET

 INTERNET EXCHANG

`

FIXED PUBLIC IP  ADDRESS
200.10.10.4

SWITCH

ADSL/G.SHDSL
ROUTER  MODEM

BRAS

DSLAM

END USER
NETWORK OF 
CAT TELECOM 

`

FIXED PUBLIC IP  ADDRESS
200.10.10.6

`

FIXED PUBLIC IP  ADDRESS
200.10.10.5

WEB SERVER MAIL SERVER
FIXED PUBLIC IP ADDRESS 

200.10.10.2
FIXED PUBLIC IP ADDRESS 

200.10.10.3

 
 

ภาพที่  2.2  รูปแบบการใชงาน Hinet Valuepaq 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
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บริการ HiNet ที่ กสท ดําเนินการเองทั้งหมด (HiNet by CAT) แบงเปน ดังนี้ 
1.  256/128 kbps Standard (Dynamic IP) (ภายในอาคาร) 
2.  512/256 kbps Standard (Dynamic IP) (ภายในอาคาร) 
3.  2 Mbps Standard (Dynamic IP) (พาดสายใหมไมเกนิ 1 กม.) 
4.  2 Mbps Premium (Dynamic IP) 
5.  1 Mbps LitePaq (Fixed Public WAN IP) 
6.  2 Mbps LitePaq (Fixed Public WAN IP) 
7.  2 Mbps ValuePaq (Fixed Public IP - Subnet) 
 
ขอดีของบริการ Hi-Net 
1.  ความเร็วในการใชงานสงูกวาผูใหบริการรายอื่น ๆ 
2.  รูปแบบการใชงานมีหลายประเภท  
3.  มีการใหบริการแบบ Fixed IP และ Dynamic IP 

 
 

 
 

ภาพที่  2.3  เครือขาย Broadband Data Network ประกอบไปดวยเครือขาย ATM และ CAT Metronet 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่  2.3  รายละเอียดอัตราคาบริการ Hi-Net ประเภท Premium ของบริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) 

 

ประเภทบริการ 
(Package) 

ความเร็ว (Kbps) คาบริการรายเดือน (บาท) 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

อัตราการใชงานรวมกัน 
ตอ 1 วงจรความเร็ว 

Standard 256 /128    590 20 : 1 
Standard 512 /256    750 20 : 1 
Standard 2048 /1024    999 20 : 1 
Premium 2048 /1024 2,600   5 : 1 
Premium 2048 /2048 2,850   5 : 1 

 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 
ตารางที่  2.4  รายละเอียดอัตราคาบริการ Hi-Net ประเภท BizPaq ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) 
 

ประเภทบริการ 
(Package) 

ความเร็ว (Kbps) คาบริการรายเดือน (บาท) 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 

Fix IP 

LitePaq   1024/1024 4,000 1 
LitePaq   2048/2048 5,500 1 

ValuePaq 2048/800 7,000 5 
ValuePaq   2048/2048 7,000 5 

 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
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ตารางที่  2.5  รายละเอียดอัตราคาบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใหบริการตาง ๆ  
 

ตารางเปรียบเทียบการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสงูของผูใหบริการตาง ๆ 
ผูใหบริการ ประเภทบริการ ความเร็ว คาบริการรายเดือน (บาท) 

 (Package) (Kbps) (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
CAT Standard   256/128    590 

    512/256    750 
  2048/800    999 
 Premium 2048/800 2,600 
    2048/2048 2,850 
 BizPaq   1024/1024 4,000 
    2048/2048 5,500 
    2048/2048 7,000 

 
ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
 
ตารางที่  2.6  ตารางเปรียบเทียบการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของผูใหบริการตาง ๆ 
 

ตารางเปรียบเทียบการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสงูของผูใหบริการตาง ๆ 
ผูใหบริการ ประเภทบริการ ความเร็ว คาบริการรายเดือน (บาท) 

 (Package) (Kbps) (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
TOT supercyber   256/128   500 

 silvercyber   512/256   700 
 goldcyber 1024/512 1,000 
 totgoldbiz 1024/512 2,700 
 totplatinumbiz 2048/512 4,500 
 totdiamondbiz 3072/512 6,200 
 totpremiumbiz 4096/512 7,800 
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ตารางที่  2.6  (ตอ) 
 

ตารางเปรียบเทียบการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสงูของผูใหบริการตาง ๆ 
ผูใหบริการ ประเภทบริการ ความเร็ว คาบริการรายเดือน (บาท) 

 (Package) (Kbps) (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
TT&T Indy   256/128      590 

    512/256      790 
  1024/512   1,000 
 Premier   256/128   1,090 
    512/256   1,990 
  1024/512   3,400 
  2048/512   5,200 
 Biz   256/256   5,900 
    512/512   9,500 
  1024/512 15,900 
  2048/512 27,500 

 

ที่มา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีแอนดที จํากดั (มหาชน) 
 

PSTN NETWORK

ATM NETWORK ISP 

 ISP

DSLAM

TOT’ s Telephone Exchange

`

PC

ADSL Telephone

POTS Splitter

End User

คูสายทองแดง

 
ภาพที่  2.4  รูปแบบการใชงาน TOT 
ที่มา : บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
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PSTN NETWORK

ATM NETWORK ISP 

 ISP

DSLAM

TT&T’ s Telephone Exchange

`

PC

ADSL Telephone

POTS Splitter

End User

คูสายทองแดง

 
ภาพที่  2.5  รูปแบบการใชงาน TT&T 
ที่มา : บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 
 
2.3  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ (Consumer Buying Decision Process) 

กระบวนการในที่นี้ หมายถึง กรรมวิธีหรือลําดับการกระทําซึ่งดําเนินตอเนื่องกันไปจน
สําเร็จลง ณ ระดับหนึ่ง กอนหนาที่ผูบริโภคจะมีอาการแสดงออกในการซื้อทั้ง 4 แบบดังกลาว
มาแลวนั้น  ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจยอยอยางเปนกระบวนการมากอน  กระบวนการนี้ 
แบงออกเปน 5 ลําดับขั้น คือ 

2.3.1 การยอมรับปญหา (Problem Recognition) หมายถึง สภาวะที่ผูบริโภครูประจักษ
ชัดวาความปรารถนาของเขากับความเปนจริงที่ดํารงอยูยังมีขอแตกตางกัน โดยระดับความเปนจริง
ที่ดํารงอยูนั้น ยังต่ํากวาระดับความปรารถนา เชน ผูบริโภคที่เปนเจาของรถยนตคันหนึ่ง ยอมมีความ
ปรารถนาจะใหเครื่องยนตทํางานทุกครั้งที่ทําการติดเครื่องในเวลาเชา เพื่อขับขี่ออกไปทํางาน แตถา
ปรากฎวาในหนึ่งสัปดาหตองทําการเข็น เพื่อใหเครื่องยนตทํางานถึงสามวันในเวลาเชา ผูบริโภค
นั้นยอมรูประจักษชัดวามีความแตกตางกันเกิดขึ้นระหวางระดับของความปรารถนากับความเปน
จริง นั่นคือการยอมรับปญหานั่นเอง 

2.3.2 การแสวงหาสารสนเทศ (Information Search) สารสนเทศเกี่ยวกับวิธีหรือ
ทางเลือกในการแกปญหาที่ผูบริโภคแสวงหา ไดแก สวนประสมการตลาดที่นักการตลาดจาก
มากมายหลายบริษัทนําออกเสนอนั่นเอง สวนประสมการตลาดเหลานี้ ผูบริโภคจะไปแสวงหามา
จากแหลงตาง ๆ 4 แหลงดวยกัน คือ 

 2.3.2.1 แหลงบุคคล (Personal Sources) ไดแก แหลงที่เปนบุคคลอื่นไมใช 
ตัวผูบริโภคเอง เชน สมาชิกในครอบครัว ญาติ มิตร เพื่อนบาน หรือคนแปลกหนา ฯลฯ 
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 2.3.2.2 แหลงทางการคา (Commercial Sources) ไดแก แหลงซ่ึงนักการตลาด
จัดใหมีขึ้น เชน การโฆษณา พนักงานขาย ผูแทนจําหนาย บรรจุภัณฑ หรือการตั้งแสดงสินคา 
(Display) ฯลฯ 

 2.3.2.3 แหลงสาธารณะ (Public Sources) ไดแก แหลงที่มีสารสนเทศไว
สําหรับประชาชนทั่วไป เชน ส่ือมวลชนตาง ๆ หรือองคกรของรัฐบาล ฯลฯ 

 2.3.2.4 แหลงประสบการณ (Experiential Sources) ไดแก แหลงที่มีอยูใน 
ตัวผูบริโภคเอง ซ่ึงเกิดจากการที่เคยใช เคยตรวจสอบ หรือเคยสัมผัสเกี่ยวของดวยวิธีอ่ืน ๆ ฯลฯ 

2.3.3 การประเมินคาทางเลือก (Evaluation of Alternatives) ในขั้นตอนนี้ ผูบริโภคจะ
กําหนดเกณฑตาง ๆ ขึ้นมาเพื่อทําการรวัดและเปรียบเทียบสวนประสมการตลาดที่รวบรวมมานั้น 
เกณฑเหลานี้ ไดแก รายละเอียดของสวนประสมการตลาดที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงค เชน 
ผูบริโภครายหนึ่งที่เกิดวันเสารอาจเห็นวา รสสีควันบุหร่ีตองโฉลกกับตนมากที่สุด รถตราใดที่ไมมี
สีควันบุหร่ีจําหนายจะถูกคัดออกไปจากการพิจารณา ฯลฯ แตถาเกณฑในการประเมินคามีมากกวา
หนึ่งอยาง ผูบริโภคอาจใชวิธีกําหนดน้ําหนักความสําคัญใหแกเกณฑแตละอยาง แลวใหคะแนนแก
เกณฑตาง ๆ สําหรับสวนประสมการตลาดทุกสวน จากนั้นนําคะแนนรวมมาเปรียบเทียบกัน 
เรียงลําดับจากคะแนนมากไปหานอย โดยวิธีนี้สวนประสมการตลาดใดไดคะแนนรวมสูงสุด 
ผูบริโภคอาจตัดสินใจยอมรับเอาสวนประสมการตลาดนั้น ถาประเมินคาทางเลือกเสร็จแลว ไมมี
สวนประสมการตลาดที่จะยอมรับได หากผูบริโภคยังประสงคจะแกไขปญหาอยู ผูบริโภคยอม
สามารถยอนกลับไปยังขั้นตอนการแสวงหาสารสนเทศอีกได 

กรณีที่ผูบริโภคทําการประเมินคาทางเลือกแลว และมีทางเลือกที่ผูบริโภคยอมรับได  
ไมวาทางเลือกนั้นจะมีจํานวนเทาใดก็ตาม ผูบริโภคจะพรอมที่จะเขาสูขั้นตอนการซื้อ 

2.3.4 การซื้อ (Purchase) เปนขั้นตอนที่ผูบริโภคจะเลือกเอาผลิตภัณฑหรือ 
ตราผลิตภัณฑ ทั้งนี้ โดยอาศัยผลการประเมินคาทางเลือกในขั้นตอนที่แลวกับปจจัยในมิติอ่ืน ๆ  
เขามาประกอบการพิจารณา เชน ผูบริโภคที่กําลังจะซื้อรถยนตคันใหม หลังจากประเมินคา
ทางเลือกแลว ปรากฎวารถยนตตราเบนซอยูในอันดับหนึ่ง ตราบี เอ็ม ดับบลิว อยูในอันดับสอง 
และตราเปอโยตอยูในอันดับสาม ซ่ึงรถยนตตราเบนซควรจะถูกซ้ือมากที่สุด แตมีอุปสรรคอื่น ๆ 
เขามาขัดขวาง เชน รถยนตตราเบนซตองรอนาน 7 เดือน จึงจะไดรับรถ สวนรถยนตตรา บี เอ็ม 
ดับบลิว ตองรอนาน 5 เดือน จึงจะไดรับรถ และรถยนตตราเปอโยต ตองรอนาน 2 เดือน จึงจะไดรับ
รถ ดังนี้ อาจทําใหผูบริโภคทําการซื้อรถยนตตราเปอโยตก็ได ในขั้นตอนการซื้อนี้ เปนขั้นตอนที่
ผูบริโภคลงมือซ้ือจริง  
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2.3.5 การประเมินคาภายหลังการซื้อ (Postpurchase Evalution) หลังจากการซื้อ
ผลิตภัณฑมาและไดบริโภคแลว ผูบริโภคจะไดรับประสบการณวาผลิตภัณฑสามารถแกปญหาได
จริงหรือไม สรางความพอใจใหมากนอยเพียงใด เกณฑในการวัดความพอใจนั้นผูบริโภคจะใช
ความคาดหวังที่ตั้งเอาไวกอนการซื้อเปนมาตรฐาน ถาผลิตภัณฑใหประโยชนมากกวาที่คาดหวัง 
ผูบริโภคจะรูสึกพอใจมาก ถาผลิตภัณฑใหประโยชนเทากับที่คาดหวัง ผูบริโภคจะรูสึกพอใจ  
ถาผลิตภัณฑใหประโยชนนอยกวาที่คาดหวัง ผูบริโภคจะรูสึกไมพอใจ 

ความคาดหวังของผูบริโภคจะสูงหรือต่ํา ยอมขึ้นอยูกับสารสนเทศที่ไดรับมาจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ ดังนั้น การเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับประโยชนของผลิตภัณฑไปไวยังแหลงขอมูล
ของผูบริโภค นักการตลาดจึงตองกําหนดหลักกลยุทธใหดี หากประสงคใหผูบริโภครูสึกพอใจมาก 
ตองเผยแพรขาวสารออกไปวาผลิตภัณฑใหประโยชนต่ํากวาความเปนจริง หากประสงคให
ผูบริโภครูสึกพอใจ ตองเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับประโยชนของผลิตภัณฑออกไปตามความเปนจริง 
หากประสงคใหผูบริโภครูสึกไมพอใจ ตองเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับประโยชนของผลิตภัณฑ
ออกไปมากกวาความเปนจริง 

ในกรณีผูบริโภครูสึกพอใจหรือพอใจมากที่ไดบริโภคผลิตภัณฑที่ซ้ือไป หากถึงคราวที่
จะตองซื้ออีก โอกาสที่จะซื้อผลิตภัณฑตราเดิมซ้ืออีกยอมมีมาก นอกไปจากนี้ผูบริโภคจะยังบอกตอ 
ๆ กันไปถึงความดีเดน และประโยชนของผลิตภัณฑที่สรางความพอใจให ซ่ึงนักการตลาดถือกันวา
เปนสื่อโฆษณาที่ยอดเยี่ยมที่สุด เพราะ “ความพึงพอใจของลูกคา คือการโฆษณาที่ดีที่สุด” (อางถึง
ในขรรคชัย บุญปาน, บรรณาธิการ 2533: 65) 

2.3.6 ตัวแบบพฤติกรรมของผูบริโภค (Models of Consumer Behavior) ความพยายาม
ของนักการตลาด ในการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค ทําใหมีผูคนคิดตัวแบบขึ้นมามากมายหลาย
ทฤษฎี เพื่อนํามาใชอธิบายพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จึงขอนํามากลาวบางตัวแบบ 
ดังนี้ 

 2.3.6.1 ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของฟลิป คอตเลอร คอตเลอร ไดคิดตัวแบบ
ขึ้นเพื่ออธิบายพฤติกรรมในการซื้อของผูบริโภค โดยอาศัยทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
มนุษยดังกลาวมาแลว ที่วาพฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดจะตองมีสาเหตุทําใหเกิด ดังนั้นตามตัวแบบของ
คอตเลอรตัวที่เปนสาเหตุทําใหเกิดพฤติกรรม ประกอบดวยส่ิงเรา 2 สวน ไดแก ส่ิงเราทางการตลาด 
(Marketing Stimuli) อันไดแก สวนประสมการตลาด หรือ 4 P’s ซ่ึงเปนปจจัยที่ควบคุมได และส่ิง
เราภายนอกอื่น ๆ ซ่ึงไมสามารถควบคุมได อันไดแก ปจจัยและเหตุการณในสภาพแวดลอมตาง ๆ 
ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ซ่ึงไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เปนตน 
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 2.3.6.2 ตัวแบบพฤติกรรมการซื้อของ วิลเล่ียม เจ สแตนตันและคณะไดคิด 
ตัวแบบเพื่ออธิบายพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคไดวา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่ 
แสดงออกมาในรูปของกระบวนการตัดสินใจ เปนขั้นตอนนั้น เกิดจากพลังผลักดัน 4 อยาง ซ่ึงมี
อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค พลังผลักดันดังกลาว ไดแก 

  1) ขอมูลขาวสาร (Information) การตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นไดจะตองมี
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ตรา ราคา ลักษณะ ผลประโยชน และสถานที่ที่จะซื้อ เปนตน 
หากไมมีขอมูลกระบวนการตัดสินใจซื้อจะเกิดขึ้นไมได ขอมูลขาวสารเกิดจาก 2 แหลงสําคัญ คือ 
จากการโฆษณาการคาโดยผานสื่อตาง ๆ (Commercial Psychological Sources) และแหลงขาวสาร
จากสังคม (Social Sources) เชน ครอบครัว เพื่อนฝูง และผูคุนเคย ซ่ึงไดรับจากการพูดคุยกัน เปน
ตน 

  2) สังคมและกลุมสังคม (Social and Group Forces) อันประกอบดวย
วัฒนธรรม วัฒนธรรมยอย (Subculture) ช้ันของสังคม กลุมอางอิง ครอบครัว และสมาชิกใน
ครอบครัว เปนตน ส่ิงตาง ๆ เหลานี้มีอิทธิพลโดยตรงตอการตัดสินใจซื้อ และการกอใหเกิดลักษณะ
ทางจิตวิทยาของผูซ้ืออีกดวย 

  3) จิตวิทยา (Psychological Forces) พลังผลักดันทางดานจิตวิทยา 
ไดแก แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู บุคลิก และทัศนคติ ส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกระตุนใหเกิดความ
ตองการการเลือกซื้อ และตัดสินใจซื้อ รวมตลอดจนนิสัยในการซื้อ และการภักดีในตราสินคา 
เปนตน 

  4) สถานการณ (Situational Factors) ปจจัยทางดานสถานการณ 
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ ไดแก เวลาและโอกาส สถานที่ จุดมุงหมาย รวมทั้งเงื่อนไขในการซื้อ 
ส่ิงเหลานี้เปนปจจัยอิทธิพลตอการซื้อ ผลักดันใหผูซ้ือตัดสินใจแตกตางกันไปสวนการตัดสินใจซื้อ
จะประกอบดวย 6 ขั้นตอน ไดแก การตระหนักถึงความตองการ การพิจารณาระดับความสําคัญใน
ส่ิงที่จะซื้อ การกําหนดทางเลือก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังจากซื้อ 

2.3.7 แรงจูงใจในการซื้อสินคาของผูบริโภค (Buying Motives) การศึกษาเรื่อง
แรงจูงใจในการซื้อสินคาของผูบริโภค อาจเริ่มตนดวยการตั้งคําถามตัวเราเองวา ทําไมผูบริโภคจึง
เลือกซื้อสินคาและบริการอยางนั้น แทนที่จะเลือกซื้อสินคาและบริการอีกอยางหนึ่ง คําตอบก็คือวา 
เพราะแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากผูบริโภคนั่นเองเปนสิ่งจูงใจกํากับใหผูบริโภคไดแสดงพฤติกรรม
ออกมาอยางนั้น 

วิลเล่ียม เจ สแตนตัน (อางถึงในหลักการตลาดยุคใหมในศตวรรษที่ 21: 156) ไดกลาว
ไววา “พฤติกรรมทุกชนิดเริ่มตนจากแรงจูงใจ” (All behavior tarts with motivation) แรงจูงใจ 
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(Motive) หรือแรงขับ (Drive) เกิดขึ้นจากความตองการที่ไดรับการกระตุนจนถึงระดับที่ทําให
บุคคลตองแสดงพฤติกรรมบางสิ่งบางอยาง เพื่อนํามาสนองความตองการที่เกิดขึ้นใหไดรับความ
พอใจ ตัวอยางของแรงจูงใจ เชน ความหิว ความกระหาย ความรูสึกไมสบายใจ ความตองการความ
ปลอดภัย และความตองการไดรับความยอมรับในสังคม เปนตน 

ขอสังเกตที่สําคัญประการหนึ่งก็คือวา ความตองการ หรือความจําเปน (Need) จะตอง
ไดรับการเรงเราหรือกระตุนกอนจึงจะทําใหเกิดแรงจูงใจขึ้นได ในสภาพปกติธรรมดาแลว  
ความจําเปนหรือความตองการของบุคคลจะซอนเรน จะไมแสดงพฤติกรรมอะไรออกมา จนกวาจะ
ไดรับการกระตุนหรือเรงเราอยางเพียงพอเทานั้น แหลงที่มาของการกระตุนเรงเราอาจเกิดจากใน 
ตัวบุคคล (เชน หิว) หรือจากสิ่งแวดลอม (เชน เห็นโฆษณาอาหาร) หรือเพียงแตคิดถึง (อาหาร) ก็
อาจจะเปนตัวกระตุนทําใหเกิดแรงจูงใจได และจะเปนพลังทําใหเกิดการแสดงพฤติกรรมมุงไปสู
เปาหมาย 
 
2.4  สวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคานั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ตัว 
ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด (อางถึงใน Kotler, 1997)   

2.4.1 ผลิตภัณฑ (Product: P1) บริการจะเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑที่
ไมมีตัวตน (Intangible Product) ไมสามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนาม ไมวาจะเปน 
ความสะดวก ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคําปรึกษา ฯลฯ 

บริการจะตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการจะตองประกอบมา
จากหลายปจจัยที่ประกอบกัน  ทั้งความรู  ความสามารถ  และประสบการณของพนักงาน 
ความทันสมัยของอุปกรณ ความรวดเร็วและตอเนื่องของขั้นตอนการสงมอบบริการ ความสวยงาม
ของอาคารสถานที่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน  

วงจรชีวิตของการบริการ  สินคาแตละชนิดจะมีวงจรที่ส้ันหรือยาวแตกตางกัน ขึ้นอยู
กับประเภทสินคา ลักษณะของสินคา เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ลักษณะพฤติกรรม และความตองการ
ของลูกคาที่มีตอบริการนั้น ๆ หากเปนสินคาที่เนนเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร รวมทั้งแฟชั่น เชน 
เสื้อผา สินคาเหลานี้จะมีวงจรชีวิตส้ันกวาสินคาทั่วไป เชน หลอดไฟฟา ขาวสาร 

สวนการบริการนั้นมักมีวงจรชีวิตยาวกวาสินคา เนื่องจากสินคาตองมีการเปลี่ยนรุนไป
เร่ือย ๆ พัฒนาหีบหอใหมเพื่อสรางความแปลกใหมใหลูกคา รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาชวยสราง
ความนาสนใจใหสินคา สวนการบริการนั้นโดยธรรมชาติบริการเปนสิ่งที่ไมตัวตน สัมผัสไมได  
ทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปไดชากวาสินคา  
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2.4.2 ราคา (Price : P2) ราคาเปนสิ่งที่กําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคา
สูงก็จะทําใหธุรกิจมีรายไดสูงขึ้น การตั้งราคาต่ําก็จะทําใหรายไดของธุรกิจนั้นต่ํา ซ่ึงอาจจะนําไปสู
ภาวะขาดทุนได อยางไรก็ตามก็มิไดหมายความวาธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาไดตามใจชอบ ธุรกิจจะตอง
อยูในสภาวะของการมีคูแขง หากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก แตบริการของธุรกิจนั้นไมไดมี
คุณภาพสูงกวาคูแขงมากเทากับราคาที่เพิ่ม ยอมทําใหลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป  
หากธุรกิจตั้งราคาต่ําก็จะนํามาสูสงครามราคา เนื่องจากคูแขงรายอื่นสามารถลดราคาตามไดในเวลา
อันรวดเร็ว 

ในมุมมองของลูกคา การตั้งราคามีผลเปนอยางมากตอการตัดสินใจซื้อบริการของลูกคา 
และราคาของการบริการเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับ กลาวคือ ราคาสูงคุณภาพ
ในการบริการนาจะสูงดวย ทําใหมโนภาพหรือความคาดหวังของลูกคาตอบริการที่ไดรับจะสูงดวย 
แตผลที่ตามมาคือ บริการตองมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกคาได ในขณะที่การตั้งราคา
ต่ํา ลูกคามักคิดวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพดอยตามไปดวย ซ่ึงถาหากต่ํามาก ๆ ลูกคาอาจจะไมใช
บริการได เนื่องจากไมกลาเสี่ยงตอบริการที่จะไดรับ ดังนั้น การตั้งราคาในธุรกิจบริการ เปนเรื่องที่
ซับซอนยากกวาการตั้ง ราคาของสินคามาก ซ่ึงผูบริหารตองไมลืมวา ราคาก็จะเปนเงินที่ลูกคาตอง
จายออกไปเพื่อการรับบริการกับธุรกิจหนึ่ง ๆ ดังนั้น การที่ธุรกิจตั้งราคาไวสูง ก็หมายความวา 
ลูกคาที่มาใชบริการก็ตองจายเงินสูงดวย ผลที่ตามมาก็คือลูกคาจะมีการเปรียบเทียบราคากับคูแขง 
หรืออยางนอยจะเปรียบเทียบกับความคุมคากับสิ่งที่จะไดรับ 

2.4.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place: P3) ในการใหบริการนั้น สามารถใหบริการผาน
ชองทางการจัดจําหนายได 4 วิธี ดังนี้ (อางถึงใน Zeithaml and Bitner, 1996) 

 2.4.3.1 การใหบริการผานราน (Outlet)การใหบริการแบบนี้เปนแบบที่ทํากัน 
มานาน เชน รานตัดผม รานซักรีด รานใหบริการอินเทอรเน็ต ใหบริการดวยการเปดรานคาตาม
ตึกแถวในชุมชน หรือในหางสรรพสินคา แลวขยายสาขาออกไปเพื่อใหบริการลูกคาไดสูงสุด โดย
รานประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการ และผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่ง
โดยการเปดรานคาขึ้นมา 

 2.4.3.2 การใหบริการถึงบานลูกคาหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการการใหบริการ
แบบนี้เปนการสงพนักงานไปใหบริการถึงที่บานลูกคา หรือสถานที่อ่ืนตามความสะดวกของลูกคา 
เชน การบริการจัดสงอาหารตามสั่ง การใหบริการสงพยาบาลไปดูแลผูปวย การสงพนักงานทําความ
สะอาดไปทําความสะอาดอาคาร การบริการปรึกษาคดีถึงที่ทํางานลูกคา การจางวิทยากรมา
ฝกอบรมที่โรงแรงแหงหนึ่ง การใหบริการแบบนี้ธุรกิจไมตองมีการจัดตั้งสํานักงานที่หรูหรา หรือ

DPU



 27

การเปดเปนรานคาใหบริการ สํานักงานอาจจะเปนบานเจาของ หรืออาจจะมีสํานักงานแยกตางหาก 
แตลูกคาติดตอธุรกิจดวยการใชโทรศัพทหรือโทรสาร ฯลฯ 

 2.4.3.3 การใหบริการผานตัวแทนการใหบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวย
การขายแฟรนไชส หรือการจัดตั้งตัวแทนในการใหบริการ เชน แมคโดนัลดหรือเคเอฟซีที่ขยาย
ธุรกิจไปทั่วโลก บริษัทการบินไทยขายตั๋วเครื่องบินผานบริษัททองเที่ยว และโรงแรมตาง ๆ ไมวา
จะเปนเชอราตัน แมริออตต ฯลฯ 

 2.4.3.4 การใหบริการผานทางอิเล็กทรอนิกส การใหบริการแบบนี้เปนบริการที่
คอนขางใหม โดยอาศัยเทคโนโลยีมาชวยลดตนทุนจากการจางพนักงาน เพื่อทําใหการบริการ
เปนไปไดอยางสะดวกและทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง เชน การใหบริการผานเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องแลก
เงินตราตางประเทศ  เกาอี้นวดอัตโนมัติ  เครื่องชั่ งน้ํ าหนัก  หยอดเหรียญตามศูนยการคา  
การใหบริการดาวนโหลด (Download) ขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต 

2.4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion: P4) 
การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลายกับธุรกิจขายสินคา กลาวคือ  

การสง เสริมการตลาดของธุรกิจบริการทํ าได ในทุก รูปแบบ  ไมว าจะ เปนการโฆษณา 
การประชาสัมพันธ การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานสื่อตาง ๆ ซ่ึงการบริการ
ที่ตองการเจาะลูกคาระดับสูง ตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ สวนการบริการที่
ตองการเจาะลูกคาระดับกลางและระดับลางซึ่งเนนราคาคอนขางต่ํา ตองอาศัยการลดแลกแจกแถม 
เปนตน สําหรับในธุรกิจบริการ การสงเสริมการตลาดที่นิยมใชกัน ตัวอยางเชน 

 2.4.4.1 โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program)การสงเสริมการตลาดแบบนี้
เปนการเนนความจงรักภักดีจากลูกคา ดวยการใหสิทธิประโยชนสะสมทุกครั้งของการใชบริการ 
ทําใหลูกคารูสึกผูกพันกับธุรกิจ การสงเสริมการขายแบบนี้ประสบความสําเร็จมาก เนื่องจากลูกคา
จะรูสึกถึงความคุมคาจากการใชบริการแตละครั้ง ทําใหธุรกิจครองใจลูกคาไดในระยะยาว  
ลดตนทุนการไปใชบริการกับคูแขง เปนการสรางกําแพงกีดกันคูแขงไดทางหนึ่ง แตการสงเสริม
การขายแบบนี้ตองลงทุนสูงทั้งของรางวัล หรือทีมงานที่ตองจัดตั้งเฉพาะเพื่อดําเนินการเรื่องนี้ 
แตส่ิงที่ตองทํา คือ ตองมีการสรางความตื่นเตน และความนาสนใจของโครงการเพื่อกระตุน 
ยอดการใชบริการ  

 2.4.4.2 การลดราคาโดยใชชวงเวลา ตามที่ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะของความ
ตองการในการใชบริการของลูกคามีการขึ้นลงตามชวงเวลาของวัน ผูบริหารจะตองนําเรื่องนี้มาใช
ใหเกิดประโยชนแกธุรกิจ 
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 2.4.4.3 การสมัครเปนสมาชิกลูกคาไดรับขาวสารจากคูแขงตลอดเวลา ทําให
ลูกคาอาจจะไปทดลองใชบริการของคูแขงได และในที่สุดอาจจะสูญเสียลูกคาไป การใหลูกคา
สมัครเปนสมาชิกเปนการผูกมัด และสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางหนึ่งไมใหหนีไปไหน แตส่ิง
ที่ผูบริหารจะตองทําคือ จะตองสรางความแตกตางของสิทธิประโยชนที่ลูกคาที่เปนสมาชิกกับลูกคา
ทั่วไปอยางชัดเจน และจะตองมีการสื่อสารถึงสิทธิประโยชนใหลูกคาทราบอยางแทจริง 

 2.4.4.4 การขายบัตรใชบริการลวงหนาการใชบริการในแตละครั้ง ลูกคายอม
ตองการไดรับราคาพิเศษ หรือตองการการลดราคา แตธุรกิจไมควรลดราคา แตควรขายบัตรใช
บริการ คือ ใหลูกคาซื้อบริการไวลวงหนาซ่ึงอาจจะเปน 5 หรือ 10 คร้ัง แลวมาใชบริการภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน หรือ 1 ป  

โอฬาร เพียรธรรม (2544 : 27) ไดกลาววา ในการทําธุรกิจนั้น หัวใจสําคัญคือการตลาด 
โดยการประชาสัมพันธจะเปนสวนชวยเสริมการตลาดในการสราง Brand ใหแกธุรกิจนั้นๆ แตทั้งนี้ 
คุณภาพสินคาหรือบริการตองดี หากคุณภาพไมดีทําการตลาดไปก็ไมมีประโยชนใดๆ ฉะนั้น ส่ิง
สําคัญที่สุดคือ คุณภาพของสินคาหรือบริการจะตองดีไดมาตรฐานสากล รวดเร็วทันใจใน 
การตอบสนองความตองการของลูกคา และอีกสวนหนึ่งที่การประชาสัมพันธจะไปเสริมไดก็คือ 
การใหขอมูลขาวสารในการประกาศความดีหรือคุณภาพของสินคาหรือบริการ สําหรับขอบเขต
หนาที่นั้นงานการตลาดที่ฝายนี้ จะไมใชลักษณะการออกไปขาย แตจะเปนเชิงกลยุทธใหขาวสาร
ขอมูล โฆษณา  ประชาสัมพันธ และประสานงานดานตลาดกับหนวยงานในพื้นที่ทุกแหงทั่ว
ประเทศ โดยแตละพื้นที่จะมีการทําการตลาดของตนเองดวย 
 
2.5 หลักการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 

2.5.1 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) การศึกษา 
การถดถอยพหุคูณ โดยทั่ว ๆ ไปแลวเปนเทคนิคทางสถิติเพื่อการพยากรณตัวแปรตามหรือเกณฑ
จากตัวแปรอิสระหรือตัวทํานายจํานวนหนึ่งจากตัวแปรที่ตองการศึกษาทั้งหมด วิธีการนี้จะใชไดดี
ตราบเทาที่ขอมูลที่ทําการศึกษาเปนขอมูลท่ีมีลักษณะตอเนื่อง (Continuous Data) หรือเปนขอมูลที่
จัดเรียงลําดับ (Ranked Data) หรือขอมูลท่ีจัดเปนพวกเปนหมู (Categorical Data) ก็ได โดยที่ในแต
ละกลุมหรือระดับของขอมูลที่จัดเปนพวกเปนหมูนั้น ประกอบดวยเลข 2 ประเภท คือ เลข 1 และ  
0 กําหนดตัวเลขใหคุณลักษณะของระดับที่ตองการศึกษาในแตละระดับมีคาเปน 1 กับคุณลักษณะ
อ่ืนที่ไมตองการศึกษามีคาเปน 0 ซ่ึงวิธีการนี้ใชไดดีสําหรับการศึกษาตัวแปรอิสระที่มีลักษณะ 
ปนกันหลาย ๆ อยาง (Mixed Mode Independent Variable) กลาวคือ อาจเปนตัวแปรที่มีลักษณะ
ตอเนื่อง ตัวแปรที่จัดอันดับ และตัวแปรที่เปนพวกเปนหมูได ในเวลาเดียวกันการวิเคราะห 
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การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) หมายถึง การวิคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปร
มากกวา 2 ตัว เมื่อขอมูลที่รวบรวมไดอยูในมาตราอัตราสวน ตัวแปรที่จะนํามาหาสหสัมพันธกัน
นั้นแบงออกเปน 2 ประเภท (Cohen, Jacob and Patricia Cohen, 1975) คือ 

 2.5.1.1 ตัวเกณฑ (Criteria) มีอยู 1 ตัว เปนตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษาวามีคา
เพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยูกับตัวแปรอะไรบาง ตัวเกณฑนี้เทียบไดกับตัวแปรตาม 

 2.5.1.2 ตัวพยากรณ (Predictor) เปนตัวแปรที่ผูวิจัยสนใจจะศึกษาวามีผลตอตัว
เกณฑหรือไม หรือเปนตัวแปรที่ทําใหคาของตัวเกณฑเพิ่มขึ้นหรือลดลงไดหรือไม ตัวพยากรณนี้จะ
มีมากกวา 1 ตัวขึ้นไปเสมอ เกณฑในการเลือกสมการถดถอยเพื่อการพยากรณที่ดีที่สุด ซ่ึงมีเกณฑ
การเลือกอยู 2 ประการ ดังนี้ คือ 

  1) ทําใหสมการที่สรางมีประโยชนในการพยากรณมากที่สุด ซ่ึงใน
สมการนั้นควรจะประกอบดวย ตัวแปรอิสระมากที่สุดเทาที่จะมากไดเพื่อคาของตัวแปรตามที่
คํานวณไดมีความเชื่อถือไดสูงสุด 

  2) คาใชจายในการวิเคราะหขอมูลโดยใชตัวแปรอิสระจํานวนมาก ๆ 
เปนการสิ้นเปลืองและแทบจะเปนไปไมได จึงควรจะใชตัวแปรอิสระจํานวนนอยที่สุดเทาที่จะทํา
ได 

เนื่องจากขอพิจารณาทั้ง 2 ประการดังกลาว มีสวนขัดแยงในตัวเอง วิธีการที่จะ
ประนีประนอมสําหรับเปนขอสรุปในการพิจารณาเลือกสมการพยากรณนั้นก็คือ พยายามเลือก
สมการถดถอยเพื่อการพยากรณที่ดีที่สุดเพื่อไดตัวแปรอิสระที่เหมาะสมจํานวนนอยแตใหผลการ
พยากรณที่เชื่อถือไดสูงเทาที่จะเปนไปได วิธีการเลือกตัวแปรในสมการถดถอยเพื่อการพยากรณ 
ตาง ๆ นั้น สามารถทําไดหลายวิธีและในแตละวิธีความเห็นหรือการตัดสินใจของบุคคลที่เกี่ยวของ
มีสวนสําคัญไมนอย สําหรับปญหาในงานวิจัยบางอยางมันเหมาะสมที่จะนําตัวแปรอิสระทีละตัว
เขาไป โดยมีการสรางเกณฑทางสถิติที่แนนอน วิธีการเหลานี้ใชเมื่อผูวิจัยประสงคที่จะแยกเซตยอย 
ๆ ออกมาทีละกลุมจากตัวแปรทํานาย (Predictor Variable) หลาย ๆ ตัว ซ่ึงในที่สุดจะใหสมการ 
การทํานายที่ดีที่สุด ซ่ึงประกอบดวย ตัวแปรเพียง 2 – 3 เทอมเทานั้น วิธีการที่ใชกับอยูมี 4 วิธี คือ 

1) Forward Stepwise Inclusion วิธีการนี้ตัวแปรอิสระถูกนําเขามากโดยการกําหนด
หลักเกณฑทางสถิติที่แนนอนจนครบตามที่ตองการ ลําดับที่ของตัวแปรที่จะนําเขามาในสมการ
ถดถอย จะถูกตัดสินโดยการแจกแจงตามลําดับของการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรแตละตัว 

2) Backward Elimination วิธีการนี้ตัวแปรทํานายหลายตัวจะถูกกําจัดออกไปทีละ
หนึ่งๆ จากสมการถดถอย โดยที่เร่ิมตนจากตัวทํานายทั้งหมดถูกนําเขาไปกอน จนกระทั่งไดสมการ
ที่เหมาะสมจากการตัดสินใจของผูศึกษา 
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3) Stepwise Solution เปนวิธีการที่นําเอาวิธี Forward Stepwise Inclusion หรือวิธีนํา
ตัวแปรเขาทีละตัวมารวมกับการกําจัดตัวแปรออกไป โดยถาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณ 
ตัวใดที่ไมสงผลตอตัวแปรตามก็จะถูกกําจัดออกไป จะคงไวเฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปร
พยากรณที่สงผลตอตัวแปรตาม และตัวแปรพยากรณเหลานี้จะสามารถนําไปทํานายผลเพื่อสราง
สมการถดถอยหรือสมการพยากรณได 

4) Combinatorial Solution เปนวิธีการที่รวมวิธีการที่จะทําไดทั้งหมดในการเลือกตัว
แปรมาใชพิจารณา 

สรุปในการวิจัยคร้ังนี้จึงไดเลือกวิธี Stepwise Solution เพราะเปนวิธีการนําตัวแปรเขา
มารวบรวมไวกับการกําจัดตัวแปรออกไป โดยถาตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณตัวใดที่ไม
สงผลตอตัวแปรตามก็จะถูกกําจัดออกไป จะคงไวเฉพาะตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณที่สงผล
ตอตัวแปรตามและตัวแปรพยากรณเหลานี้จะสามารถนําไปทํานายผลเพื่อสรางสมการถดถอย 
หรือสมการพยากรณได 
 
2.6  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

วรวัฒน ยิ่งสวัสดิ์ (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่ผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อ
โทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผลปรากฎวานักศีกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยเลือกซื้อที่
ศูนยจําหนายของผูใหบริการระบบ (AIS, DTAC, ORANGE, HUTCH) ซ่ึงเลือกใชบริการเครือขาย
ของ AIS มากที่สุด ใชโทรศัพทเคล่ือนที่ยี่หอ NOKIA (รอยละ 44.4) ราคาที่เหมาะสมในการเลือก
ซ้ือโทรศัพทเคล่ือนที่อยูระหวาง 8,001-11,000 บาท และตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่ดวย
ตนเอง โดยจะจายคาใชบริการรายเดือนอยูในระหวาง 500-1,000 บาท และโดยสวนใหญพิจารณา
คุณสมบัติของโทรศัพทเคล่ือนที่เครื่องใหมซ่ึงใหความสําคัญของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากที่สุด 
(รอยละ 47.8)  

พฤติกรรมการเลือกซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ซ่ึง
จําแนกตามปจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ดานการสงเสริมการตลาด มีดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ ในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสวนใหญมีความ
คิดเห็นในระดับมาก ซ่ึงเรื่องที่ใหความสําคัญในการเลือกซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่มากที่สุด คือ 
ผลิตภัณฑมีความหลากหลายใหเลือก และความทันสมัยของผลิตภัณฑ  
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2. ดานราคา ในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสวนใหญมีความคิดเห็น
ในระดับมาก ซ่ึงเรื่องที่ใหความสําคัญในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนที่มากที่สุด คือ ราคามีความ
เหมาะสมกับการใชงานของผลิตภัณฑและราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
สวนใหญมีความคิดเห็นในระดับมาก ซ่ึงเรื่องที่ใหความสําคัญในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคลื่อนที่
มากที่สุด คือ ทําเลที่ตั้งใกลแหลงชุมชนไป-มาสะดวก และการขายโดยไมผานคนกลาง 

4. ดานการสงเสริมการตลาด ในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครสวน
ใหญมีความคิดเห็นระดับมาก ซ่ึงเรื่องที่ใหความสําคัญในการเลือกซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่มากที่สุด 
คือ มีการโฆษณาผลิตภัณฑตามสื่อตาง ๆ และมีการจัดรายการจําหนายผลิตภัณฑในราคาพิเศษ 
ทั้งนี้ ปจจัยที่ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่เครื่องใหมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดทางดานราคามากที่สุด คือราคามีความเหมาะสมกับ
การใชงานของผลิตภัณฑ และราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 

บุษบาบัณ โกเมศ (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยทางการสื่อสารการตลาดที่มีผลตอ
การตัดสินใจเลือกใชระบบโทรศัพทมือถือทีเอ ออเรนจ ของผูใชในกรุงเทพมหานคร ผลปรากฎวา 
กลุมผู ใชสวนใหญใหความสําคัญตอองคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของระบบ
โทรศัพทมือถือ ทีเอ ออเรนจ เปนอยางมาก โดยผูใชไดใหความสําคัญตอองคประกอบทางการ
ส่ือสารการตลาดในสวนตาง ๆ ที่เปนองคประกอบทางการสื่อสารการตลาด โดยในสวนของ
องคประกอบของผลิตภัณฑและบริการนั้น กลุมผูใชไดใหความสําคัญตอคุณสมบัติของผลิตภัณฑ
และบริการที่มากที่สุด ไดแก ความจริงใจในการใหการบริการ ความซื่อสัตยในการใหบริการ 
เงื่อนไขในการสมัครที่คุมคา ความเอาใจใสดูแลลูกคา การใหการบริการที่สะดวกรวดเร็ว การมี
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ การมีช่ือเสียงเปนที่รูจักแพรหลาย การมีเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐานและมีความ
เขาใจในความเปนอยูของสังคมไทย  

สวนในเรื่องขององคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของราคาผลิตภัณฑและบริการ
นั้น กลุมผูใชไดใหความสําคัญตอคุณสมบัติของราคาผลิตภัณฑและบริการที่มากที่สุด คือ ในเรื่อง
ของความยืดหยุนในการคิดอัตราคาบริการ หมายความวา ราคาของสินคาและบริการจะเปนตัว
กําหนดการตัดสินใจซื้อหรือเลือกใชสินคาและบริการ 

เรื่ององคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของสถานที่ การจัดจําหนายการใหบริการ
มากที่สุด คือ ในเรื่องของดานหนา-ดานในของสถานที่มีความสวางสดใส การออกแบบตกแตง
ภายในที่ทันสมัยสีสันสะดุดตา รูปแบบและการตกแตงของสถานที่มีความมั่นคงนาเชื่อถือ การแตง
กายชุดยูนิฟอรมของพนักงานที่สวยสะอาด สะดุดตาเขากับสถานที่ การใชสัญลักษณหรือตราสินคา
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ที่โดดเดน มีศูนยจําหนายและบริการอยูใกลบาน ที่ทํางาน มีศูนยจําหนายและบริการเปนจํานวน
มาก และมีขนาดของสถานที่จําหนายที่พอเหมาะ 

เร่ืององคประกอบทางการสื่อสารการตลาดของการสงเสริมการตลาดที่กลุมผูใชคิดวามี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการระบบโทรศัพทมือถือ ทีเอ ออเรนจมากที่สุด คือ บทบาทของ
พนักงานขาย เจาหนาที่ของสถานที่บริการ โดยมีการพูดจาสุภาพ มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ ยิ้มแยม
แจมใส ความนาเชื่อถือของพนักงานขาย เจาหนาที่ และสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑไดดี 

อรสา บุญเมือง (2547) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลปรากฎวา ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในชีวิตประจําวัน และ
เพื่อความจําเปนทางธุรกิจมากที่สุด  ดานบริการเสริม กลุมตัวอยางมีความตองการในการใชบริการ
เสริมดานตาง ๆ เชน บริการรับสงขอความสั้น (SMS) รับสงขอความมัลติมีเดีย และบริการเรียก
ขอมูลขาวสาร แตมีปริมาณการใชงานไมมากนัก  

หลักเกณฑที่ใชในการพิจารณาเลือกใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ CDMA กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญในดานความคุมคาของการใหบริการมากที่สุด รองลงมาเปนดานประโยชน
พื้นฐาน ความชัดเจนของสัญญาณ ดานประโยชนพิเศษ บริการหลังการขาย และการรองรับขอมูล
มัลติมีเดีย ตามลําดับ 

ผลการศึกษาในดานปจจัยสวนประสมการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่นั้น กลุมตัวอยางใหความสําคัญดานราคาของเครื่องและอุปกรณเสริมเปนอันดับ 
1 ดานรูปทรงภายนอกของเครื่องคุณสมบัติของเครื่องและอุปกรณเสริมเปนอันดับ 2 ดานโปรโมชั่น
เปนอันดับ 3 ดานสถานที่จําหนาย ความสะดวกในการซื้อและการใชบริการเปนอันดับ 4 

พงศธร ไชยพฤกษ (2547) ไดทําการวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชาใชบริการ
วงจรสวนบุคคลภายในประเทศของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ของลูกคาในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลปรากฎวาลูกคาสวนใหญเปนบริษัทขนาดเล็ก มีการใชงานเครือขายต่ํากวา 5 
เครือขาย และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้   

1. ภาพลักษณของหนวยงานผูใหบริการ โดยพิจารณาจากชื่อเสียงของหนวยงาน 
ช่ือเสียงของผูบริหาร และอายุการดําเนินกิจการ 

2. ดานการบริการติดตั้ง โดยพิจารณาจากความสามารถในการใหบริการไดทันทีที่
ลูกคายื่นคําขอใชบริการ และกําหนดระยะเวลาติดตั้งใหแลวเสร็จได 

3. ดานคุณภาพของวงจร 
4. ดานคาใชจายในการติดตั้ง/เชาวงจร 
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5. ดานการบริการหลังการเชา โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการตรวจสอบแกไขให
วงจรคืนดี และความสัมพันธที่ดีกับลูกคา 

นอกจากนี้ยังพบวาสถานภาพของลูกคา ไดแก ขนาดของบริษัท จํานวนเครือขายที่ใช
บริการ รายไดของลูกคา และความเร็วในการรับสงขอมูลจะทําใหความเห็นในการตัดสินใจเชาใช
วงจรแตกตางกันไป เชน บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางตองการเนนภาพลักษณที่ดี และมีคาใชจาย
นอย สวนบริษัทขนาดใหญจะเนนภาพลักษณ คุณภาพของวงจร โดยไมคํานึงถึงคาใชจายมากนัก 

สมยศ ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ (2544 บทคัดยอ) ไดศึกษา พฤติกรรมและทัศนคติของ
ผูใชบริการอินเทอรเน็ตที่มีตอลักษณะการใชงานของบริการอินเตอรเน็ต ซ่ึงสรุปผลไดวา 
กลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 40 เพศหญิงรอยละ 60 สวนใหญมีอายุ 20-24 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายไดนอยกวา 5,000 บาท วัตถุประสงคการใชเว็บไซด เพื่อคนหาขอมูล ใชบริการ 2-
5 เว็บไซด ระยะเวลา 1-2 ช่ัวโมง มักใชชวงเวลาค่ํา 19.01-22.00 น. ใชเว็บไซด 1-2 คร้ังใน 1 
สัปดาห เว็บไซดของไทยที่นิยมเลนคือ Sanook เว็บไซดของตางประเทศที่นิยมเลนคือ Yahoo และ 
Hotmail  วัตถุประสงคการใช E-mail เพื่อติดตอกับเพื่อนมีจํานวน อีเมลลแอดเดรส เทากับ 2 มักใช 
อี-เมลล 2-3 วัน/คร้ัง อีเมลลที่นิยมใชคือ Hot mail สง E-mail 2-3 อีเมลลตอคร้ัง วัตถุประสงคการใช
แช็ต เพื่อสนุกสนาน คลายเครียด ระยะเวลาการใช แช็ต 1-2 ช่ัวโมง แช็ตกับบุคคล 2-3 คน ในหัวขอ
ประวัติสวนตัว  ผูใชบริการอินเทอรเน็ต  มีทัศนคติที่ดีกับการใชบริการเว็บไซด มีทัศนคติที่ดีกับ
การใชบริการอีเมลล  และทัศนคติที่ดีกับการใชบริการแช็ต ขอเสนอแนะดานเว็บไซด การใชเว็บ
ไซดไปในเชิงพาณิชยทําไดลําบาก อันเนื่องมาจาก การขาดความนาเชื่อถือของเว็บไซดตาง จึงควร
เสริมในสวนนี้ ขอเสนอแนะดานอีเมล ควรมีการนําอีเมลลมาใชติดตอเร่ืองธุรกิจใหมากขึ้นกวาเดิม 
เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ขอเสนอแนะดานแช็ต ควรใหบริการแช็ตไปใน
ดาน การติดตอกับตางประเทศ แทนการใชโทรศัพททางไกล สามารถใชในเชิงสวนตัวและเชิงธุรกจิ 
ทําใหลดภาระคาใชจายโทรศัพททางไกล  

สุวัฒนา ปทมดิษฐ (2544 บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต ISP ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล  ผลการศึกษาพบวา ผูใชอินเทอรเน็ตมีพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตดังตอไปนี้ ผูใช
สวนใหญมีระยะเวลาในการใชในชวง 1-6 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
และการสืบคนขอมูล 3-4 ครั้งตอสัปดาห การสนทนาออนไลนใชงาน 1-3 คร้ังตอเดือน และ 
การโอนถายขอมูล 1-2 ครั้ง/สัปดาห สวนการใชงานการซื้อสินคาและโทรศัพทผานทาง
อินเทอรเน็ตนั้น ผูใชสวนใหญไมเคยใชงานเลย ในเรื่องของปจจัยทีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP) พบวาปจจัยคาบริการ ความเร็วของระบบ การทําโปรโมชั่น และ
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ความสะดวกและงายตอการใชงาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจ การทดสอบ
สมมติฐาน พบวา ชวงอายุมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดถึง 4 ปจจัยไดแค คาบริการ 
โปรโมช่ันพิ เศษ  การบริการเสริม  และความเร็วระบบ  สวนการศึกษาและระดับรายไดมี
ความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่สุดเพียงปจจัยเดียวคือ ความเร็วระบบ และเมื่อพิจารณาใน
ดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตนั้นพบวา ปจจัยดาน
ความเร็วระบบมีความสัมพันธกับตัวแปรอิสระตาง ๆ มากที่สุด ไดแก ชวงอายุ การศึกษา อาชีพ 
และรายได 

จิรชา เถาทอง (2542 บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลกระทบตอความ
ตองการอินเตอรเน็ตของบุคลากรในมหาวิทยาลัยของรัฐในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 
เพศ อายุ รายไดตอเดือนของครอบครัว สาขาวิชาที่ศึกษา ความยากงายในการติดตอกับเครื่องแมขาย 
ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรที่ใหบริการและประเภทเว็บไซดที่ใชประจําบนอินเทอรเน็ตไมมี
ความสัมพันธ กับความตองการใชอินเทอรเน็ต ในขณะที่ปจจัยอ่ืนๆ คือ อาชีพ ระดับการศึกษา  
การเปนเจาของคอมพิวเตอร สถานที่ที่ใชอินเทอรเน็ตประจํา ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องแม
ขาย ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร ชวงเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตเปนประจํา และบริการที่ใชประจําบนอินเทอรเน็ตมี
ความสําคัญกับความตองการใชอินเทอรเน็ต 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูล เลือกใชบริการผานเว็บ
ไซด และเลือกเขาเว็บไซดบันเทิงมากที่สุด โดยชวงเวลาที่นิยมเขาอินเทอรเน็ตคือ ชวง  12.00 น.-
15.00 น.  โดยปญหาอุปสรรคที่พบมากที่สุดคือ ระบบคอมพิวเตอรที่ใชเขาสูระบบอินเทอรเน็ตมี
ความเร็วต่ํา และเสนอแนะใหจัดตั้งหนวยงานใหบริการ อินเทอรเน็ตในราคาถูกเพื่อใหบริการแก
หนวยงาน หรือผูมีรายไดต่ํา 

บัณฑิต ผองฉาย (2543 บทคัดยอ) ไดศึกษา พฤติกรรมการใชและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ต  ซ่ึงสรุปผลไดวา ลักษณะธุรกิจผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
กลุมลูกคาที่สําคัญของผูใหบริการอินเทอรเน็ตมี 2 ประเภท คือ กลุมลูกคาประเภทรายบุคคล และ
กลุมลูกคาประเภทองคกร ซ่ึงผูใหบริการตองมีโครงสรางพื้นฐานในการใหบริการ คือ ระบบ
เครือขาย ระบบโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอร และระบบการจัดเก็บเงิน สวนโครงสรางขององคกร
ประกอบไปดวยแผนก การตลาด และการขาย แผนกวิศวกรรม และแผนกดูแลลูกคา และแผนก
สนับสนุนอื่นๆ เชน แผนกการเงินและบัญชี ซ่ึงผูใหบริการอินเทอรเน็ต ดําเนินธุรกิจ ภายใต
ขอกําหนดจากการสื่อสารแหงประเทศไทย 
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พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางสวนใหญ มีจุดประสงค การใชอินเทอรเน็ต 
เพื่อความบันเทิง รองลงมาเพื่อการสนทนา ติดตอส่ือสาร และเพื่อการศึกษา โดยเกือบทั้งหมดของ
กลุมตัวอยางมีการใหบริการทองหาแหลงขอมูลเว็บไซด (Web Site) ตาง ๆ  รองลงมาคือบริการ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กลุมตัวอยาง นิยมใชอินเทอรเน็ตในวันหยุด และวันนักขัตฤกษ 
ในชวงเวลา 08.00 น.-17.00 น. สวนในวันทําการนิยมใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา 21.00 น.-24.00 น. 
ประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง  การใชงานเฉลี่ยอยูระหวาง 25-35 ช่ัวโมง และมีประสบการณ การใช
อินเทอรเน็ตอยูระหวาง 1-3 ป 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกผูใชบริการอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางให
ความสําคัญปจจัยดานผลิตภัณฑรวมในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานราคา
รวมในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางใหความสําคัญปจจัย ในดานของชองทางการจําหนายรวมใน
ระดับปานกลาง กลุมตัวอยางใหความสําคัญ ปจจัยในดานการสงเสริม การตลาดรวมในระดับปานกลาง 

วรรณี เจริญทรัพยานันต (2543 บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา พฤติกรรมและความพึงพอใจใน
การใชบริการอินเทอรเน็ตของผูใชบริการอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสรุปผลไดวา 
สวนใหญมีคอมพิวเตอรอยูที่บาน ใชบริการอินเทอรเน็ตที่บานและที่ทํางาน และวัตถุประสงคใน
การใชบริการอินเทอรเน็ต เพื่อรับสง อี-เมลล คุย ไอซิคิว ฝกฝนความรู และเลนเพื่อความ
สนุกสนาน ความถี่ในการใชบริการอินเทอรเน็ตจะใชทุกวัน และสวนใหญเลือกผูใหบริการคือ 
KSC ในการเลือกใชบริการอินเตอรเน็ตสวนใหญที่ทํางานจะจัดหาให เวลาที่ใชเลนอินเทอรเน็ตจะ
แลวแตความสะดวกของผูใช จํานวนเว็บไซดที่ไดโดยเฉลี่ยตอคร้ังนอยกวา 5 แหง สวนใหญจะไม
เคยซื้อสินคา/บริการผานทางอินเทอรเน็ต โดยเมื่อเห็นโฆษณาขายสินคา/บริการจะรูสึกวานาสนใจ 
แตไมซ้ือ และเมื่อจะซื้อสินคา/บริการนั้น จะหาขอมูลที่ อ่ืนเปรียบเทียบกอนที่จะตัดสินใจซื้อ 
เหตุผลที่ทําใหซ้ือสินคา/บริการผานอินเทอรเน็ต เพราะวาสินคา/บริการพิเศษไมมีขายทั่วไป  
สวนเหตุผลใหญที่ไมซ้ือสินคา/บริการทางอินเทอรเน็ต เพราะวาไมมั่นใจในระบบการชําระเงิน 
เหตุผลสวนใหญที่ผูใชบริการอินเทอรเน็ต คิดวาอินเทอรเน็ตนาสนใจคือ เปนแหลงคนควาหา
ความรูที่เร็วที่สุด 

ความคิดเห็นของผูใชบริการอินเทอรเน็ตตอการใชบริการเว็บไซด สวนใหญที่คิดเห็น
วานาสนใจมากคือ หมวดคนหาขอมูล  และหมวดศูนยบริการคนหาขอมูล สวนความคิดเห็นที่คิดวา
เ ว็บไซดนั้ นน าสนใจ  ไดแก  หมวดของหนั ง สือพิมพ /วารสาร /นิตยสาร  หมวดธุ รกิ จ  
หมวดคอมพิวเตอร หมวดศิลปะ หมวดบันเทิง เพลง ภาพยนตร หมวดโรงพยาบาลและคลินิก 
หมวดสถาบันการศึกษา หมวดการทองเที่ยว โรงแรม รีสอรท หมวดกีฬา หมวดสุขภาพ หมวด
ประกัยภัย หมวดรานหนังสือ และหมวดทดสอบวิชาการตางๆ 
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วีระยุทธ ไทยเยนทร (2547 บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ I-Box ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 31-40 ป มีรายไดตอเดือนระหวาง 20,000-49,999 บาท ระดับ
การศึกษาอยู ในระดับปริญญาตรี  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท เอกชน  อาศั ยอยู ใน
กรุงเทพมหานคร หรือปริมณฑล มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-5 คน 

ดานพฤติกรรม ในการใชบริการ  I-Box พบวากลุมตัวอยางรับรูบริการจากแผนพับที่
แนบไปกับใบแจงหนี้คาใชบริการโทรศัพท และไดดําเนินการขอใชบริการจาก  Call Center 
วัตถุประสงคในการใชบริการเพื่อธุรสวนตัวมากกวาทางธุรกิจ ใชวิธีการศึกษาการใชงานดวยวิธี
ศึกษาดวยตนเองจากคูมือการใชงาน ไดรับขอความที่มีผูฝากไวในกลองรับขอความประมาณ 1-10 
ขอความ ฟงกช่ันที่กลุมตัวอยางนิยมใชบริการ คือใชรับฝากขอความในกรณีไมไมผูรับสายและสาย
ไมวาง ทําการบันทึกคําทักทายสวนตัว พรอมกับตั้งรหัสผานสวนตัว มีการตั้งการแจงเตือนไปยัง
โทรศัพทมือถือเพื่อจะไดทราบทันทีที่มีผูฝากขอความ สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทีมี
อิทธิพลตอการใชบริการ I-Box  สรุปไดวาการใชงานงายการใหบริการและคําแนะนําจากพนักงาน 
พรอมทั้งสามารถติดตอสอบถามกับพนักงานไดโดยงายเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางเห็นวาสําคัญมาก
ที่สุดนอกจากนั้นผลการทดสอบสมติฐานดวยการวิเคราะหทางสถิติ ดวยคาไคสแควร ที่ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 พบวา เพศ ระดับการศึกษา และภูมิลําเนา จะมีความสัมพันธ กับ พฤติกรรม 
ดานชองทางการขอใชบริการ I-Box นอกจากนี้ ยังพบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา รวมถึง
วัตถุประสงคการใชงานของผูใชบริการ มีความสัมพันธตอการเลือกใชบริการ I-Box 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ

ในเขตภาคกลาง เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.2.1  การสรางเครื่องมือวิจัย 
 3.2.2  ลักษณะของเครื่องมือ 
3.4 การรวบรวมขอมูล 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง มีดังนี้คือ 
 3.1.1.1 ประชากร หมายถึง ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด จํานวน 411 คน และสมาชิกหอการคา
จังหวัดพิจิตร จํานวน 400 คน (บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน), 2548 หอการคาจังหวัด
พิจิตร, 2549)   

 3.1.1.2 กลุมตัวอยาง หมายถึง ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด  ประกอบดวย  จังหวัดกําแพงเพชร  
ชัยนาท  นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา  พิจิตร  เพชรบูรณ  ลพบุรี  สระบุรี  สิงหบุรี  อางทอง  และ
อุทัยธานี จํานวน 203 คน และสมาชิกหอการคาจังหวัดพิจิตร จํานวน 48 คน รวมทั้งหมด 251 คน 

3.1.2 ขั้นตอนในการเลือกกลุมตัวอยาง มีดังนี้ 
 3.1.2.1 กําหนดขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง โดยการคํานวณหาขนาดของ

ตัวอยางที่เหมาะสมจากประชากรทั้งหมด ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด จํานวน 411 คน ตามแนวคิด
ของ Taro Yamané (1973 : 125) ซ่ึงเปนวิธีการกําหนดขนาดของตัวอยางที่นิยมใชกับขอมูลระดับ
ชวงมาตรา (Interval Scale) และเพื่อทราบจํานวนประชากรที่แนนอน (Finite Population) ซ่ึงใน 
การนี้ผูวิจัยไดกําหนดใหมีความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางที่ยอมรับไดรอยละ 5  
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3.1.2.2 จากขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณไดจากสูตรตามแนวคิดของ Taro 
Yamané ในขอ 3.1.2.1 ผูวิจัยจะทําการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีเลือกแบบโควตา (Quota 
Sampling) โดยใชสูตร ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูตร  n  =           N               
                          (1 + Ne 2) 
  n =  จํานวนกลุมตัวอยาง 
  N  =  ขนาดของประชากร 
  e =  ความนาจะเปนของความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได 

แทนคาสูตร n             =             411  
                       1 + 411(0.05)2 
   n             =             203 
 

ดังนัน้  กลุมตวัอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ มีจํานวน  203 คน 
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ตารางที่  3.1  จํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL  
ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 

 

ลําดับที่ จังหวดั จํานวนประชากร
(คน) 

จํานวนกลุมตวัอยาง
(คน) 

1 กําแพงเพชร              10                   5 
2 ชัยนาท              10                   5 
3 นครสวรรค            100                 49 
4 พระนครศรีอยุธยา              26                 13 
5 พิจิตร              15                   7 
6 เพชรบูรณ              30                 15 
7 ลพบุรี              84                 41 
8 สระบุรี              66                 33 
9 สิงหบุรี              14                   7 
10 อางทอง              51                 25 
11 อุทัยธานี                5                   3 

 รวม     411     203 
 

 ที่มา : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (กันยายน, 2549)  
 
จากตารางที่ 3.1 พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 203 คน หรือ 

คิดเปนรอยละ 49.39   ของประชากรทั้งหมด 411 คน และคิดเปนสัดสวนของกลุมตัวอยางในแตละ
จังหวัด ดังนี้ 

1) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดกําแพงเพชร มีคา (100x10)/203  เทากับ  
4.93  หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 5 ราย 

2) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดชัยนาท มีคา (100x10)/203 เทากับ 4.93 
หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 5 ราย 

3) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดนครสวรรค มีคา (100x100)/203 เทากับ 
49.26 หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 49 ราย 
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4) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคา (100x26)/203  
เทากับ 12.81 หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 13 ราย 

5) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดพิจิตร มีคา (100x15)/203 เทากับ 7.39 
หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 7 ราย 

6) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดเพชรบูรณ มีคา (100x30)/203 เทากับ 14.78 
หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 15 ราย 

7) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดลพบุรี มีคา (100x84)/203 เทากับ 41.38 
หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 41 ราย 

8) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดสระบุรี มีคา (100x66)/203 เทากับ 32.51 
หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 33 ราย 

9) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดสิงหบุรี มีคา (100x14)/203 เทากับ 6.90 
หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 7 ราย 

10) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดอางทอง มีคา (100x51)/203 เทากับ 25.12 
หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 25 ราย 

11) สัดสวนจํานวนผูใชบริการของจังหวัดอุทัยธานี มีคา (100x5)/203  เทากับ 2.46 
หมายถึง วิจัยกลุมตัวอยางจากกลุมนี้ จํานวน 3 ราย 
  
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี้ 
3.2.1 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย  
 1) ศึกษาทฤษฎี หลักการและแนวคิดจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ซ่ึงมีลักษณะใกลเคียง เพื่อนําขอมูลตาง ๆ มาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2) วิเคราะหวัตถุประสงค เนื้อหาโครงสรางของการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทาง

และขอบเขตสําหรับการออกแบบสอบถาม   
 3) สรางแบบสอบถามฉบับราง โดยกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามดวย

การจัดเปนหมวดหมูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 
 4) นําแบบสอบถามฉบับรางไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

จํานวน 5 ทาน ดังมีรายนามตอไปนี้ 
  1. น.อ. ดร. วีระชัย เชาวกําเนิด อาจารยประจํา สาขาวิชาการจัดการ

โทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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  2. ผศ. ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

  3. ผศ.ดร.ศุภรัชชัย วรรัตน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย และผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

  4. ดร. พีรเดช ณ นาน ผูชวยผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ CDMA บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

  5. นายธานินท หยวกขาว ผูจัดการฝายวางแผนการตลาด บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ เพื่อใหผูเช่ียวชาญไดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ โดยการหาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาดวยวิธีการวิเคราะหหาคา Item-Objective Congruence Index (IOC) และทําการเลือกขอที่มี
คะแนนมากกวา 0.50 ไว หลังจากนั้นทําการปรับแกไขภาษาที่ใชใหมีความเหมาะสม 

 5) ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 
 6) ทดลองใชแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว กับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เพื่อ

หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach Method) ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่น พบวาคา
ความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับในชวงการทดลองใช (N=20) มีคา 0.8787 

3.2.2 ลักษณะของเครื่องมือ 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย 

สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ประกอบดวย 5 ประการ 
คือ  (1) ผลิตภัณฑ (2) ราคา (3) ชองทางการจัดจําหนาย (4) การสงเสริมการตลาด และ  
(5) การบริการ ลักษณะของแบบสอบถามดังกลาวสามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 
รายได และระดับการศึกษา 

สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต  ADSL  เปนแบบมาตรวัด 
Likert’ s Scale โดยมีเกณฑการใหคะแนน 1 หมายถึง ปจจัยมีความสําคัญตอการเลือกใชนอยที่สุด 
ไปจนถึง 5 หมายถึง ปจจัยมีความสําคัญตอการเลือกใชมากที่สุด 

จากมาตรวัด 5 ระดับ สามารถคํานวณแบงชวงระดับความสําคัญตามคะแนนที่ไดจริง 5 
ระดับ ดังนี้คือ  
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1  หมายถึง เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ
ผูใชบริการเขตภาคกลาง 11 จังหวัด อยูในระดับนอยท่ีสุดโดยกําหนดชวงคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 
1.00 – 1.49 

2  หมายถึง เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ
ผูใชบริการเขตภาคกลาง 11 จังหวัด อยูในระดับนอยโดยกําหนดชวงคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 
2.49 

3  หมายถึง  เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ
ผูใชบริการเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ในระดับปานกลางโดยกําหนดชวงคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 
2.50 – 3.49 

4  หมายถึง  เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ
ผูใชบริการเขตภาคกลาง 11 จังหวัด อยูในระดับมากกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.50 – 4.49 

5  หมายถึง  เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ
ผูใชบริการเขตภาคกลาง 11 จังหวัด อยูในระดับมากที่สุดโดยกําหนดชวงคาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 
4.50 – 5.00 

สวนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการอินเทอรเน็ต ADSL เปนคําถามปลายเปด 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้คือ 
3.3.1 ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม 

จํากัด (มหาชน) ในการเก็บขอมูล 
3.3.2 ผูวิจัยไดดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล ดังตอไปนี ้
 3.3.2.1 ผู วิ จั ยทํ าการสงแบบสอบถามทางไปรษณีย ใหกับ ผู ใชบ ริการ

อินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) จํานวน 203 ตัวอยาง และ
สมาชิกหอการคาจังหวัดพิจิตร จํานวน 48 ตัวอยาง รวมทั้งหมด 251 ตัวอยาง 

 3.3.2.2 รอรับแบบสอบถามกลับคืนภายใน 30 วัน นับจากวันที่จัดสงใหกับ
ผูใชบริการ 

3.3.3 ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา ทําการตรวจสอบและเลือกฉบับ
ที่ครบถวนและสมบูรณ ลงรหัสคะแนนเพื่อนําไปประมวลผลทางสถิติตอไป 
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3.4  การวิเคราะหขอมูล  
ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังนี้คือ 
3.4.1 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย โดยการเลือก

กลุมตัวอยางโดยใชวิธีแบบโควตา (Quota Sampling) 
3.4.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มีขั้นตอนดังตอไปนี้ 
 3.4.2.1 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามไดแลว ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของ

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
 3.4.2.2 นําขอมูลแตละสวนของแบบสอบถาม มาทําการวิเคราะหและแปลผล

ดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistical Package 
for the Social Sciences หรือ SPSS/PC) 

3.4.3 สถิติในการวิเคราะห มีดังตอไปนี้ 
 3.4.3.1 สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ และคารอยละ 

(Percentage) เพื่อวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 3.4.3.2 วิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของตัวแปรในแตละปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
 3.4.3.3 วิเคราะหคาสถิติ Chi-Square Test ใชทดสอบความสัมพันธระหวาง

สถานภาพสวนบุคคลกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
 3.4.3.4 วิเคราะหคาสถิติ F-test ใชทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยางที่มีมากกวาสองกลุม แลวทดสอบความแตกตางระหวางสองกลุม เมื่อพบความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยจึงทําการทดสอบคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีการของ Fisher’s Least Significant 
Different (LSD) เพื่อเปรียบเทียบรายคูที่แตกตางกัน 

 3.4.3.5 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ

ในเขตภาคกลาง” ผูศึกษาไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงเปน 5 สวน ดังนี้ 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 

11 จังหวัด 
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.4 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรือ

สมการพยากรณของตัวแปรที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 

4.5 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง 
  

4.1  ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
ขอมูลทั่วไปในการศึกษาไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางผูใชบริการอินเทอรเน็ต 

ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด จํานวน 251 คน ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของ
กลุมตัวอยาง ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่  4.1  สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
     เพศ   
     1.  เพศชาย 181   72.11 
      2.  เพศหญงิ  70   27.89 
     รวม 251 100.00 
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ตารางที่  4.1  (ตอ) 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
อายุ    

 22     8.76 
101   40.24 
 87   34.66 

1.  16 – 25 ป 
2.  26 – 35 ป 
3.  36 – 45 ป 
4.  ตั้งแต 46 ปขึ้นไป    41   16.33 
รวม 251 100.00 
อาชีพ   

 73   29.08 
 63   25.10 
- - 

1.  รับราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ 
2.  พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง 
3.  นักเรียน/นักศึกษา 
4.  ประกอบอาชีพสวนตวั 115   45.82 
รวม 251 100.00 
รายได   

 35   13.94 
 87   34.66 
 50   19.92 

1.  ต่ํากวา 10,000 บาท 
2.  10,000 – 20,000 บาท 
3.  20,000 – 30,000 บาท 
4.  ตั้งแต 30,000 บาทขึ้นไป  79   31.47 
รวม 251 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด    

 39   15.54 
           142   56.57 

1.  ต่ํากวาปรญิญาตรี 
2.  ปริญญาตรี 
3.  สูงกวาปรญิญาตรี  70   27.89 
รวม 251 100.00 
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ตารางที่  4.1 (ตอ) 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
จังหวดัที่ใชบริการ    

 1.  อยุธยา 13 5.18 
 2.  อางทอง 25 9.96 
 3.  สระบุรี 33 13.15 
 4.  ลพบุรี 41 16.33 
 5.  สิงหบุรี 7 2.79 
 6.  ชัยนาท 5 1.99 
 7.  อุทัยธาน ี 3 1.20 
 8.  นครสวรรค 49 19.52 
 9.  พิจิตร 55 21.91 
 10.  กําแพงเพชร 5 1.99 
 11.  เพชรบูรณ 15 5.98 
รวม 251 100.00 

     สถานที่ที่ใชอินเทอรเน็ต   
 1.  ที่บาน 158 31.10 
 2.  ที่ทํางาน 182 43.90 
 3.  สถานศึกษา 19 4.50 
 4.  รานอินเทอรเน็ต 56 13.50 
รวม (ตอบมากกวา 1 คําตอบ) 415 100.00 
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ตารางที่  4.1  (ตอ) 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาหใชอินเทอรเน็ต   

 1.  ไมเกิน 1 ช่ัวโมง 20 7.97 
 2.  มากกวา 1 – 3 ช่ัวโมง 37 14.74 
 3.  มากกวา 3 – 6 ช่ัวโมง 27 10.76 
 4.  มากกวา 6 – 10 ช่ัวโมง 47 18.73 
 5.  มากกวา 10 ช่ัวโมงขึ้นไป 120 47.81 
รวม 251 100.00 
ใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ กสท หรือไม   

 1.  ใช 203 80.88 
 2.  ไมใช 48 19.12 
รวม 251 100.00 
ประเภทอินเทอรเน็ต ADSL ของ กสท ที่ใชบริการ   

 1.  Hi-Net ประเภท Standard 136 67.00 
 2.  Hi-Net ประเภท Premium 67 33.00 
รวม 251 100.00 
ใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL กับงานประเภทใด      

 1.  คนหาขอมลูจากเว็บไซด 201 40.50 
 2.  รับสง E-mail 155 31.30 
 3.  เกมสออนไลน 62 12.50 
 4.  ดูหนัง-ฟงเพลง 78 15.70 
รวม (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 496 100.00 
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ตารางที่  4.1  (ตอ) 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
เหตุผลที่เลือกใชบริการ ADSL ของ กสท.      

 1.  ความนาเชือ่ถือของผูใหบริการ 85 23.00 
 2.  ความเชื่อมัน่ในคณุภาพของบริการ 104 28.00 
 3.  ความเหมาะสมของอัตราคาบริการ 124 33.40 
 4.  ความเอาใจใสในการบริการ 58 15.60 
รวม (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 371 100.00 
หากไมใช ADSL ของ กสท. จะเลือกใชจากบริษัทใด   

 1.  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 14 29.20 
 2.  บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน) 11 22.90 
 3.  อ่ืน ๆ เชน บริษัท CS Loxinfo, บริษัท ทรู จํากัด  23 47.90 
รวม 48 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยสวนมากเปนเพศชาย จํานวน 181 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 72.11 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป จํานวน 101 คน หรือคิดเปนรอยละ 40.24 
ประกอบอาชีพสวนตัว จํานวน 115 คน หรือคิดเปนรอยละ 45.82  มีรายไดระหวาง 10,000 บาท – 
20,000 บาท จํานวน 87 คน หรือคิดเปนรอยละ 34.66 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี จํานวน 142 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 56.57    
   
4.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการอนิเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ ในเขตภาค

กลาง 11 จังหวัด 
จากการตอบแบบสอบถามของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 11 

จังหวัด เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL จํานวน 251 คน ผลปรากฎ
ตามตารางที่ 4.2 ดังนี้ 
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ตารางที่  4.2  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอ 
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต  ADSL  ของผูใชบริการ ในภาพรวม 

 
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช 
บริการอินเทอรเน็ต ADSL Χ  S.D. ระดับความสําคัญ 

 1. ดานผลิตภณัฑ 4.21 0.61 มาก 
 2. ดานการบรกิาร 3.88 0.69 มาก 
 3. ดานอัตราคาบริการ 3.61 0.66 มาก 
 4. ดานการสงเสริมการตลาด 3.54 0.72 มาก 
 5. ดานชองทางการจัดจําหนาย 3.47 0.61 ปานกลาง 

รวม 3.74 0.47 มาก 
  

จากตารางที่ 4.2 พบวาระดับความสําคัญของปจจัยที่ผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
(Χ=3.74) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 4 ดาน และ
ระดับปานกลาง 1 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ดานผลิตภัณฑ (Χ=4.21) ดานการ
บริการ (Χ=3.88) และดานอัตราคาบริการ (Χ=3.61) ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.3  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ จําแนกตามดานผลิตภัณฑ 
 

ดานผลิตภัณฑ Χ  S.D. ระดับความสําคัญ
 1. อัตราความเร็วในการรับขอมูล 4.34 0.72 มาก 
 2. อัตราความเร็วในการสงขอมูล 4.15 0.74 มาก 
 3. ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง 4.30 0.71 มาก 
 4. ความรวดเรว็ในการเชื่อมตอเขาระบบ 4.24 0.68 มาก 
 5. ความมีเสถียรภาพของสญัญาณความเรว็ 4.02 0.86 มาก 

รวม 4.21 0.61 มาก 
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จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (Χ  = 4.21) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 5 
ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ อัตราความเร็วในการรับขอมูล (Χ  = 4.34) ความสามารถ
ในการใชงานไดอยางตอเนื่อง (Χ  = 4.30) และความรวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ (Χ  = 4.24) 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.4  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชบริการ อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ จําแนกตามดานอัตราคาบริการ 
 

ดานอัตราคาบริการ Χ  S.D. ระดับความสําคัญ
 1.  คาบริการแรกเขา 3.69 0.90 มาก 
 2.  คาใชจายรายเดือน 3.80 0.85 มาก 
 3.  คาเชาอุปกรณโมเด็ม 3.37 0.95 ปานกลาง 
 4.  โอกาสในการตรวจสอบความถูกตองของคาบริการ 3.59 0.80 มาก 

รวม 3.61 0.66 มาก 
 

จากตารางที่ 4.4 พบวาระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง ดานอัตราคาบริการโดย
ภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ=3.61) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก 3 ขอ และปานกลาง 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คาใชจายรายเดือน 
(Χ=3.80) คาบริการแรกเขา ( Χ=3.69) และโอกาสในการตรวจสอบความถูกตองของคาริการ 
(Χ=.59) ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.5  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ จําแนกตามดานชองทาง 
การจัดจําหนาย 

 

ดานชองทางการจัดจําหนาย Χ  S.D. ระดับความสําคัญ 
 1.  ความสะดวกในการเดินทางมาติดตอ 3.69 0.72 มาก 
 2.  การใหบริการผานตัวแทนจําหนาย 3.24 1.00 ปานกลาง 
 3.  การใหบริการผานสํานักงานบริการลูกคา 3.49 0.77 ปานกลาง 
 4.  การใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 3.46 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.47 0.61 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 4.5 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง  ดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (Χ=3.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับ มาก 
1 ขอ และปานกลาง 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสะดวกในการเดินทางมาติดตอ 
(Χ=3.69) การใหบริการผานสํานักงานบริการลูกคา  (Χ=3.49) และการใหบริการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (Χ=3.46) ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.6  แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชบริการ อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ จําแนกตามดานการสงเสริม
การตลาด 

ดานการสงเสริมการตลาด Χ  S.D. ระดับความสําคัญ
 1.  การนําเสนอบริการในรูปแบบตางๆ 3.43 0.96 ปานกลาง 
 2.  การประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคา 3.44 0.90 ปานกลาง 
 3.  การจัดสัมมนาเทคโนโลยีใหมๆ แกลูกคา 3.25 1.02 ปานกลาง 
 4.  การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ 3.71 1.02 มาก 
 5.  ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณทีด่ีขององคกร 3.89 0.77 มาก 

รวม 3.54 0.72 มาก 
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จากตารางที่ 4.6 พบวา ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก(Χ=3.54) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 2 ขอ
และปานกลาง 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีของ
องคกร ( Χ=3.89) การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ ( Χ=3.71) และการ
ประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคา (Χ=3.44) ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.7  แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการ

เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ จําแนกตามดานการบริการ 
 

ดานการบริการ Χ  S.D. แปลผล 
 1.  ความรูความสามารถของพนักงาน 3.90 0.78 มาก 
 2.  การติดตามการใหบริการแกลูกคา 3.92 0.87 มาก 
 3.  ความกระตอืรือรนในการใหบริการ 3.90 0.83 มาก 
 4.  ความถูกตองในการติดตัง้วงจร 3.88 0.79 มาก 
 5.  ความตรงตอเวลาในการใหบริการ 4.06 0.81 มาก 
 6.  ความรวดเร็วในการใหบริการ 3.88 0.90 มาก 
 7.  การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง 4.09 0.88 มาก 
 8.  การบริการหลังการขาย 3.82 0.78 มาก 
 9.  การใหบริการทั่วถึงทุกพืน้ที่ 3.87 0.99 มาก 
 10. การขยายพื้นที่การใหบริการ 3.74 1.02 มาก 

รวม 3.64 1.01 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7 พบวาระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ดานการบริการโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (Χ=3.64) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 10 
ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง (Χ =4.09) ความตรงตอ
เวลาในการใหบริการ (Χ=4.06) และการติดตามการใหบริการแกลูกคา (Χ=3.92) ตามลําดับ 
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4.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 

รายไดตอเดือน  ระดับการศึกษา และปจจัยทางการตลาด กับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัดโดยมีสมมติฐานเพื่อการทดสอบดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 
สถานภาพสวนบุคคลของลูกคามีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 

ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด โดยมี
สมมติฐานเพื่อการทดสอบดังนี้ 

H0 : เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 

H1 : เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 

 
ตารางที่  4.8  ความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคล และพฤติกรรมการเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั 
 

สภาพประชากร คาเพียรสัน 
ไควสแควร 

องศาอิสระ Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

 เพศ           13.964           10           0.175 
 อายุ          53.825           30           0.005* 
 อาชีพ          22.928           20           0.292 
 รายไดตอเดือน          32.153           30           0.360 
 ระดับการศึกษา          22.553           20           0.311 
 

จากตารางที่ 4.8 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 
เพศ คา Asymp. Sig ที่คํานวณไดเทากับ 0.175 ซ่ึงมากกวา คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 กลาวไดวา  ผูใชบริการที่มีเพศตางกันมีการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขต 
ภาคกลาง 11 จังหวัด ไมแตกตางกัน  แสดงวา เพศ ไมมีความสัมพันธกับ การเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL 
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อายุ คา Asymp. Sig ที่คํานวณไดเทากับ 0.005 ซ่ึงนอยกวา คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 กลาวไดวา ผูใชบริการที่มีอายุตางกันมีการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 
11 จังหวัด แตกตางกัน  แสดงวา อายุ มีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 

อาชีพ คา Asymp. Sig ที่คํานวณไดเทากับ 0.292 ซ่ึงมากกวา คานัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 กลาวไดวา  ผูใชบริการที่มีอาชีพตางกันมีการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขต
ภาคกลาง 11 จังหวัด ไมแตกตางกัน  แสดงวา อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL 

รายไดตอเดือน คา Asymp. Sig ที่คํานวณไดเทากับ 0.360 ซ่ึงมากกวา คานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กลาวไดวาผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือนตางกันมีการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ไมแตกตางกัน แสดงวา รายไดตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับ 
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 

ระดับการศึกษา คา Asymp. Sig ที่คํานวณไดเทากับ 0.311 ซ่ึงมากกวา คานัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 กลาวไดวาผูใชบริการที่มีระดับการศึกษาตางกันมีการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ไมแตกตางกัน แสดงวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับ 
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 

 
สมมติฐานที่ 2 
ปจจัยที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการใน

เขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกัน โดยมีสมมติฐานเพื่อการทดสอบดังนี้ 
H0 : ปจจัยที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ

ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ไมแตกตางกัน   
H1 : ปจจัยที่แตกตางกัน มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ

ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกัน   
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ตารางที่  4.9  การเปรียบเทยีบระดับปจจยัที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL  
ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั  

 
ผลบวก คาเฉลี่ย ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช 

บริการอินเทอรเน็ต ADSL กําลังสอง
(SS) 

องศาอิสระ 
(องศา
อิสระ) 

กําลังสอง
(MS) 

 
F 

 
Sig. 

ระหวางกลุม          5.532           10 0.55 1.53 0.129 
ภายในกลุม        86.729         240 0.36     1.  ดานผลิตภัณฑ 

รวม        92.261         250    
ระหวางกลุม          4.492           10 0.45 1.05 0.404 
ภายในกลุม      102.877         240 0.43     2.  ดานอัตราคาบริการ 

รวม      107.370         250    
ระหวางกลุม          8.834           10 0.88 2.50 0.007* 
ภายในกลุม        84.971         240 0.35   

  3. ดานชองทางการจัด  
    จําหนาย 

รวม        93.805         250    
ระหวางกลุม          7.268           10 0.73 1.43 0.169 
ภายในกลุม      122.288         240 0.51   

  4. ดานการสงเสริม 
การตลาด 

รวม      129.557         250    
ระหวางกลุม        10.475           10 1.05 2.31 0.013* 
ภายในกลุม      108.773         240 0.45     5. ดานการบริการ 

รวม      119.248           250    
ระหวางกลุม          4.085           10 0.41 1.96 0.038* 
ภายในกลุม        50.027         240 0.21   ภาพรวม 

รวม        54.112         250    
 
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบระดับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด โดยการทดสอบคาสถิติ  F-test 
พบวาในภาพรวม ผูใชบริการในแตละจังหวัดใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.038  ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ
ที่กําหนด (α = 0.05 )   
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เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่ไมมีผลทาํใหเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 

ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติเทากับ 0.129 ซ่ึง
มากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α=0.05)   

2. ปจจัยดานอัตราคาบริการ เปนปจจยัที่ไมมผีลทําใหเลือกใชบริการ อินเทอรเน็ต 
ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั แตกตางกันอยางมนียัสําคัญทางสถิติเทากับ 
0.404 ซ่ึงมากกวาระดับนยัสําคัญที่กําหนด (α=0.05) 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  เปนปจจัยที่มีผลทําให เ ลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α=0.05)   

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  เปนปจจัยท่ีไมมีผลทําใหเ ลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ 0.169 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α=0.05)   

5. ปจจัยดานการบริการ เปนปจจัยที่มีผลทําใหเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ
ผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.013 ซ่ึง 
นอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α=0.05)   

เมื่อพบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบเปนรายคูโดยวิธี
ของ Fisher’s Least Significant Different (LSD) ดังตารางนี้ 
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ตารางที่  4.10  ปจจัยที่มีผลทาํใหเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL เปนรายคูจําแนกตามจังหวัด
ของผูใชบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

จังหวดั 
อย
ุธย
า 

อา
งท

อง
 

สร
ะบ

ุรี 

ลพ
บุร

ี 

สิง
หบ

ุรี 

ชัย
นา
ท 

อุท
ัยธ
าน

ี 

นค
รส

วร
รค

 

พิจ
ิตร

 

กํา
แพ

งเพ
ช

เพช
รบ

ูรณ
 

อยุธยา  * * * * * * * * * * 
อางทอง            
สระบุรี           * 
ลพบุรี            
สิงหบุรี            
ชัยนาท            
อุทัยธาน ี            
นครสวรรค            
พิจิตร        *   * 
กําแพงเพชร           * 
เพชรบูรณ            

 
จากตารางที่ 4.10 ผูใชบริการในจังหวัดอยุธยา ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทาง 

การจัดจําหนายมากกวา ผูใชบริการในจังหวัด อางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี 
นครสวรรค พิจิตร กําแพงเพชร และเพชรบูรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผูใชบริการในจังหวัดสระบุรี ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
มากกวา ผูใชบริการในจังหวัด เพชรบูรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผูใชบริการในจังหวัดพิจิตร ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจําหนายมากกวา 
ผูใชบริการในจังหวัด  นครสวรรค และ เพชรบูรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผูใชบริการในจังหวัดกําแพงเพชร ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
มากกวา ผูใชบริการในจังหวัด  เพชรบูรณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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ตารางที่  4.11  ปจจัยที่มีผลทาํใหเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL เปนรายคูจําแนกตามจังหวัด
ของผูใชบริการ ดานการบรกิาร 

 

จังหวดั 
อย
ุธย
า 

อา
งท

อง
 

สร
ะบ

ุรี 

ลพ
บุร

ี 

สิง
หบ

ุรี 

ชัย
นา
ท 

อุท
ัยธ
าน

ี 

นค
รส

วร
รค

 

พิจ
ิตร

 

กํา
แพ

งเพ
ช

เพช
รบ

ูรณ
 

อยุธยา    *    * *   
อางทอง    *    * *   
สระบุรี            
ลพบุรี          *  
สิงหบุรี            
ชัยนาท            
อุทัยธาน ี            
นครสวรรค            
พิจิตร            
กําแพงเพชร            
เพชรบูรณ            

 
จากตารางที่ 4.11 ผูใชบริการในจังหวัดอยุธยา และจังหวัดอางทอง ใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานการบริการมากกวา ผูใชบริการในจังหวัด ลพบุรี นครสวรรค และพิจิตร อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  

ผูใชบริการในจังหวัดลพบุรีใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริการมากกวา ผูใชบริการ
ในจังหวัด กําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
4.4 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) หรือสมการพยากรณ       

ของตัวแปรที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท โทรคมนาคม          
จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 

4.4.1 ผลการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณหรือสมการพยากรณเปนสมการที่ 
สรางขึ้นเพื่อทํานายหรืออธิบายคาของตัวแปรตามโดยอาศัยคาของตัวแปรอิสระทั้งหลาย  
กับคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ ซ่ึงจะอยูในรูปของสมการ ดังนี้ 
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สมการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ ดังนี้ 
Y = C0+B1X1+b2x2+b3x3+…bkxk 
Y เปนคาประมาณของตัวแปรตาม 
C0 เปนคาคงที่ 
X1, x2, x3,…xk  เปนคาของตัวแปรอิสระตัวที่ 1, 2, 3,…k ในรูปของคะแนนดิบ 
B1, b2, b3,…bk  เปนคาสัมประสิทธิ์ถดถอยของตัวแปรอิสระตัวแปรที่ 1, 2, 3,…k 
 
การวิเคราะหการถดถอยเพื่อหาสมการถดถอยที่ดีที่สุดในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธี 

การวิ เคราะหโดยใชวิ ธีการใสตัวแปรที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตามพรอมกัน  (Multiple 
Regression Analysis) ซ่ึงจัดเปนวิธีการคัดเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง โดยนําตัวแปรอิสระ
ทั้งหมดเขาไปในสมการ และทําการคัดเลือกตัวแปรไวและสรางสมการที่เหมาะสมในการทํานายถึง
การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม 

ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเลือกสมการถดถอยที่ดีที่สุด โดยอาศัยคาของตัวแปรอิสระ
และคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ ผลการศึกษาปรากฎผลตามตารางที่ 4.12 ดังนี้ 
 
ตารางที่  4.12  แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของคาสัมประสิทธิ์

การถดถอยคาสัมประสิทธิ์พหุคูณ คาสัมประสิทธิ์ของตัวกําหนด และคาความ
คลาดเคลื่อนของการประมาณคาปจจยัที่มผีลการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL
ในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั 

 
ตัวพยากรณ β Beta t 

Constant 0.49 -   9.88 
X2 0.26 0.37* 22.74 
X3 0.16   0.21** 14.92 
X4 0.21     0.32*** 16.94 
X5 0.26       0.38**** 21.95 

 
 
 

R          =    0.98 
R2         =    0.95 
S.E.      =    0.99 
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จากตารางที่ 4.12 พบวาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขต
ภาคกลาง 11 จังหวัด ดวยการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สามารถ
แสดงผลตามสมการ ดังนี้ 
  Y1 = 0.49 + 0.37 X2* + 0.21 X3** + 0.32 X4*** + 0.38 X5**** 
         (t=22.74)   (t=14.92)   (t=16.94)   (t=21.95) 
  X2 แทน อัตราคาบริการ 
  X3 แทน ชองทางการจดัจําหนาย 
  X4 แทน การสงเสริมการตลาด 
  X5 แทน การบริการ 
  Y1 แทน การเลือกใชบริการอนิเทอรเนต็ ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล พบวา  ตัวแปรพยากรณทั้ง 4 ตัวดังกลาว มีความสัมพันธกับ 
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด เทากับ 0.98 โดยตัวแปรทั้ง 4 ตัว 
มีอํานาจในการพยากรณรวมกันไดรอยละ 90.25 และมีคาความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ 
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด เทากับ 0.99 โดยท่ีอัตรา
คาบริการ  ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด  และการบริการ สามารถทํานาย 
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 
0.05 โดยถาอัตราคาบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการบริการมากขึ้น 
มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL เพิ่มขึ้น  

 
4.5 ขอเสนอแนะของกลุมตัวอยาง 

4.5.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัย โดยเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางผูใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 
จํานวน 251 คน ซ่ึงผลการวิเคราะหแสดงดังตารางที่ 4.13 – 4.17 ดังนี้ 
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ตารางที่  4.13  จํานวนและรอยละของขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑ 
ขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑ จํานวน (คน) รอยละ 

 1.  ควรมีความเสถียรของสัญญาณ 40 50.00 
 2.  ควรเพิ่มอัตราความเร็วในการรับ - สงขอมูล 20 25.00 
 3.  ควรใชโมเด็มที่มีคุณภาพสูง 6 7.50 
 4.  ควรจัดหาอปุกรณโมเด็มใหกับลูกคา 6 7.50 
 5.  ควรเพิ่มความหลากหลายของอัตราความเร็ว 4 5.00 
 6.  ควรใหบริการครอบคลุมพื้นที่และเขาถึงระดับตําบล 4 5.00 
 7.  ควรจะตองมีมาตรฐานตาม ISO 1900 2 2.50 

 รวม 80 100.00 
 

จากตารางที่ 4.13 พบวา ผูใชบริการ 80 คน มีขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑคือตองการให
ปรับปรุงดานความมีเสถียรของสัญญาณ สามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง สัญญาณไมขาดหาย
โดยเฉพาะเวลาที่ฝนตก พรอมทั้งใหปรับในเรื่องของอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล ควรใช
โมเด็มที่มีคุณภาพสูง กสท ควรจัดหาอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาซึ่งควรจะมีอัตราความเร็วที่
หลากหลายเพื่อใหลูกคาสามารถเลือกใชงานไดตรงกับความตองการของลูกคา ประกอบกับควร
ใหบริการครอบคลุมทุกพื้นที่และควรเขาถึงระดับตําบล ระดับหมูบาน และควรมีการจัดหาอุปกรณ
โมเด็มใหกับลูกคาในกรณีที่ติดตั้งใหม หรืออุปกรณโมเด็มของลูกคาเสีย  
 

ตารางที่  4.14  จํานวนและรอยละของขอเสนอแนะดานอัตราคาบริการ 
ขอเสนอแนะดานอัตราคาบริการ จํานวน (คน) รอยละ 

 1.  ควรลดอัตราคาบริการเนื่องจากราคาสูงเกินไป 36 41.86 
 2.  ควรลดอัตราคาบริการลงอีก 28 32.55 
 3.  ควรจัดราคาเปนแพคเก็จใหเหมาะสมกบัลูกคา 10 11.62 
 4.  ลดคาเชาอุปกรณโมเด็ม 4 4.65 
 5.  ควรลดอัตราคาบริการเหลือ 1 บาท ตอช่ัวโมง 2 2.32 
 6.  ควรปรับอัตราเชิงธุรกิจกบัลูกคารายยอยไมใหตางกนั 2 2.32 
 7.  ควรมีการจายเงินชดเชยกรณีไมสามารถใชงาน 2 2.32 
 8.  อัตราคาบริการไมควรเกนิ เดือนละ 1,000 บาท 2 2.32 

 รวม 86 100.00 
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จากตารางที่ 4.14 พบวา ผูใชบริการ 86 คน มีขอเสนอแนะดานอัตราคาบริการคือ
ตองการใหลดอัตราคาบริการเนื่องจากราคาสูงเกินกวาอัตราคาบริการของผูใหบริการรายอื่น  
ผูใชบริการเสนอแนะวาควรลดอัตราคาบริการลงอีก ควรจัดแพกเก็จราคาใหมีความหลากหลาย
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงานของลูกคา นอกจากนี้ควรลดคาเชาอุปกรณโมเด็ม ควรมีการจายเงิน
ชดเชยกรณีที่สัญญาณอินเทอรเน็ตไมสามารถใชงานได และอัตราคาบริการควรคิดชั่วโมงละ 1 บาท 
หรือ ไมเกิน 1,000 บาทตอเดือน 
 

ตารางที่  4.15  ขอเสนอแนะดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ขอเสนอแนะดานชองทางการจัดจําหนาย จํานวน (คน) รอยละ 
 1.  ควรเพิ่มสํานักงานบริการลูกคาในหางสรรพสินคา 20 40.00 
 2.  ควรออกบทูตามแหลงชมุชน 14 28.00 
 3.  ควรเพิ่มบรกิารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 10 20.00 
 4.  ควรเพิ่มสํานักงานบริการทุกจังหวัด 4 8.00 
 5.  ควรใหเจาหนาที่มานําเสนอผลิตภัณฑ 2 4.00 

 รวม 50 100.00 
  

จากตารางที่ 4.15 พบวา ผูใชบริการ 50 คน มีขอเสนอแนะดานชองทางการจัดจําหนาย 
คือตองการใหเพิ่มสํานักงานบริการลูกคาในหางสรรพสินคา และเพิ่มสํานักงานบริการลูกคาทุก
จังหวัด เพื่อใหผูใชบริการสามารถติดตอขอใชบริการและสามารถชําระคาบริการไดสะดวกและ
ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรเพิ่มบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสใหมากขึ้น และใหพนักงาน
นําเสนอผลิตภัณฑใหกับลูกคาตามบาน 
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ตารางที่  4.16  จํานวนและรอยละของขอเสนอแนะดานการสงเสริมการตลาด 
 

ขอเสนอแนะดานการสงเสริมการตลาด จํานวน (คน) รอยละ 
 1.  ควรเพิ่มการประชาสัมพันธใหทราบอยางทั่วถึง 32 36.26 
 2.  ควรจัดโปรแกรมสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เพื่อ           

กระตุนการใชบริการใหกับลูกคา 20 22.72 
 3.  ควรมีการแจงขาวผลิตภณัฑที่เปลี่ยนแปลงใหทราบเปนระยะ ๆ 18 20.45 
 4.  ควรโฆษณาตามความเปนจริง 4 4.54 
 5.  ควรมีการสง E-mail แจงขาวใหลูกคาทราบเปนประจาํ 4 4.54 
 6.  ควรใหลูกคามีชวงเวลาทดลองใชงานฟรี 4 4.54 
 7.  โปรโมชั่นตาง ๆ ควรใชไดครอบคลุมทุกจังหวัด 4 4.54 
 8.  ควรมีการโฆษณาทางโทรทัศน 2 2.27 

 รวม 88 100.00 
 

จากตารางที่ 4.16 พบวา ผูใชบริการ 88 คน มีขอเสนอแนะดานการสงเสริมการตลาด 
คือควรเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ และมีการประชาสัมพันธอยางตอเนื่องสม่ําเสมอใหกับลูกคา  
ควรมีการใหขาวประชาสัมพันธทาง E-mail ควรจัดโปรแกรมสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม 
เพื่อกระตุนการใชบริการใหกับลูกคา ควรมีการแจงขาวผลิตภัณฑที่เปลี่ยนแปลงใหทราบเปน  
ระยะ ๆ อีกทั้งควรใหลูกคามีชวงเวลาทดลองใชงานฟรี และมีการโฆษณาทางโทรทัศน 

 

ตารางที่  4.17  จํานวนและรอยละของขอเสนอแนะดานการบริการ 
 

ขอเสนอแนะดานการบริการ จํานวน (คน) รอยละ 
 1.  ควรใหบริการและแกไขปญหาที่รวดเรว็ 20 24.39 
 2.  พนักงานควรมีรอบรูในการตอบคําถามที่เกี่ยวเนื่องกบัการใช

บริการอินเทอรเน็ต ADSL 
16 19.51 

 3.  ควรมีบริการหลังการขาย 14 17.07 
 4.  ควรมี Call Center ที่ติดตอไดสะดวก 14 17.07 
 5.  ควรจัดสัมมนาใหความรูกับลูกคาเปนระยะ ๆ เพื่อจะไดตาม

เทคโนโลยีไดทัน 5 6.09 
 6.  ควรเพิ่มบุคลากรใหเพยีงพอตอการใหบริการ 4 4.87 
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ตารางที่  4.17  (ตอ) 
 

ขอเสนอแนะดานการบริการ จํานวน (คน) รอยละ 
7. ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอนการปดปรับปรุงระบบ 2 2.43 
8. ควรรับฟงขอมูลจากลูกคา 2 2.43 
9. พนักงานควรมีความสุภาพ 2 2.43 
10. ควรปรับปรุงระบบใบแจงหนี้ใหสงตรงเวลา 2 2.43 
11. ควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ ปละ 1 คร้ัง 1 1.21 
 รวม 82 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.17 พบวา กลุมตัวอยาง 82 คน มีขอเสนอแนะดานการบรกิาร คือ ควร
ใหบริการและแกไขปญหาทีร่วดเร็ว พนักงานควรมีรอบรูในการตอบคําถามที่เกี่ยวเนื่องกับการใช
บริการอินเทอรเน็ต ADSL ควรมีบริการหลงัการขาย ควรมี Call Center ที่ติดตอไดสะดวก ควรจัด
สัมมนาใหความรูกับลูกคาเปนระยะ ๆ เพื่อจะไดตามเทคโนโลยีไดทัน ควรเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอ
ตอการใหบริการ ควรเพิ่มบุคลากรใหเพยีงพอตอการใหบริการ ควรมีการแจงใหทราบลวงหนากอน
การปดปรับปรุงระบบ ควรรับฟงขอมูลจากลูกคา พนักงานควรมีความสุภาพ ควรปรบัปรุงใบแจง
หนี้ใหสงตรงเวลาและควรมกีารตรวจเช็คอุปกรณปละ 1 คร้ัง 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ 

ในเขตภาคกลาง” เพื่อที่จะไดนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุง พัฒนา และกําหนดยุทธศาสตร 
ทางการตลาดใหสามารถขยายฐานลูกคา และตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางถูกตอง 

 

5.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
5.1.1 เพื่อศึกษาสถานภาพสวนบุคคลของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท 

กสท โทรคมนาคม ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด  
5.1.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท 

กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 
5.13 เพื่อศึกษาหาความสัมพันธระหวางสถานภาพสวนบุคคลของลูกคา กับการ

เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 
11 จังหวัด 

5.1.4 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ ADSL 
 

5.2 ประชากร5และกลุมตัวอยาง 
5.2.1 ประชากร ประกอบดวย ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท 

โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด จํานวน 411 คน และสมาชิกหอการคา
จังหวัดพิจิตร จํานวน 400 คน 

5.2.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร  
ชัยนาท นครสวรรค พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง และ
อุทัยธานี จํานวน 203 คน และสมาชิกหอการคาจังหวัดพิจิตร จํานวน 48 คน รวมทั้งหมด 251 คน 
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5.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ประกอบดวย 5 ประการ  
คือ (1) ผลิตภัณฑ (2) ราคา (3) ชองทางการจัดจําหนาย (4) การสงเสริมการตลาด และ  
(5) การบริการ ลักษณะของแบบสอบถามดังกลาวสามารถแบงออกเปน 3 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ 
รายได และระดับการศึกษา 

สวนที่ 2 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL เปนแบบมาตรวัด 
Likert’s  Scale โดยมีเกณฑการใหคะแนน 1 หมายถึง ปจจัยมีความสําคัญตอการเลือกใชนอยที่สุด 
ไปจนถึง 5 หมายถึง ปจจัยมีความสําคัญตอการเลือกใชมากที่สุด 

สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย เพศ อายุ 
อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและปจจัยทางการตลาดกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 

สวนที่  4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใช
บริการอินเทอรเน็ต ADSL เปนคําถามปลายเปด 
 
5.4  สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
5.4.1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 72.11 มีอายุระหวาง 26 – 35 ป  

รอยละ 40.24 มีรายไดระหวาง 10,000 บาท – 20,000 บาท รอยละ 34.66 ระดับการศกึษาสูงสุด
ปริญญาตรี รอยละ 56.57   

5.4.2 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL สามารถสรุปผลการ
วิเคราะหไดดังนี้ 

ปจจัยที่มีผลปจจัยที่ผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขต
ภาคกลาง 11 จังหวัด ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาผูใชบริการให
ความสําคัญอยูในระดับมาก 4 ดาน และระดับปานกลาง 1 ดาน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด เรียงตามลําดับ 
คือ ดานผลิตภัณฑ ดานการบริการ ดานอัตราคาบริการ และด านการสงเสริมการตลาด สวนดานที่
ผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง คือ ดานชองทางการจัดจําหนาย 

5.4.2.1 ดานผลิตภัณฑ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
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พิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ อัตราความเร็วในการรับขอมูล ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง และ
ความรวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ ตามลําดับ 

5.4.2.2 ดานอัตราคาบริการ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ADSL ของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง ดานอัตราคาบริการโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 3 ขอ และปาน
กลาง 1 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ คาใชจายรายเดือน คาบริการแรกเขา และโอกาสใน
การตรวจสอบความถูกตองของคาริการ ตามลําดับ 

5.4.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง  ดานชองทางการจัดจําหนายโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 1 ขอ และ
ปานกลาง 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความสะดวกในการเดินทางมาติดตอ การ
ใหบริการผานสํานักงานบริการลูกคา และการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ 

5.4.2.4 ดานการสง เสริมการตลาด  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมาก 2 ขอและปาน
กลาง 3 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีขององคกร การ
จัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ และการประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคา 
ตามลําดับ 

5.4.2.5 ดานการบริการ ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ดานการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 10 ขอ โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 
ลําดับแรก คือ การใหบริการตามลําดับกอน-หลัง ความตรงตอเวลาในการใหบริการ และการติดตาม
การใหบริการแกลูกคา ตามลําดับ 

5.4.3 การใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi-Square) ผลการวิจัยดานความสัมพนัธ
ระหวางสถานภาพสวนบุคคลกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL พบวา 

 1) เพศ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา ไมมีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL 

 2) อายุ มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL     
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5.4.4 การใชสถิติทดสอบ F-test ผลการวิจัยเปรียบเทียบระดับของปจจัยที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ในภาพรวม 
ผูใชบริการในแตละจังหวัดใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.038 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α = 0.05)  
โดยพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้ 

 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่ไมมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 
0.129 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α = 0.05)   

 2) ปจจัยดานอัตราคาบริการ เปนปจจัยที่ไมมีผลตอการเลือกใชบริการ 
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ 0.404 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α = 0.05)   

 3) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย เปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α = 0.05)   

 4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่ไมมีผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติเทากับ 0.169 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α = 0.05)   

 5) ปจจัยดานการบริการ เปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 
0.013 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α = 0.05)   

จากผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานอัตราคาบริการ และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด เปนปจจัยที่ไมมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ
ผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 

 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการบริการ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด ดังนี ้

ผูใชบริการในจังหวัดอยุธยา ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจําหนายมากกวา 
ผูใชบริการในจังหวัดอางทอง สระบุรี ลพบุรี สิงหบุรี ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค พิจิตร 
กําแพงเพชร และเพชรบูรณ  
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ผูใชบริการในจังหวัดสระบุรี ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
มากกวา ผูใชบริการในจังหวัดเพชรบูรณ 

ผูใชบริการในจังหวัดพิจิตร ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
มากกวา ผูใชบริการในจังหวัดนครสวรรค และเพชรบูรณ  

ผูใชบริการในจังหวัดกําแพงเพชร ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย
มากกวา ผูใชบริการในจังหวัดเพชรบูรณ  

ผูใชบริการในจังหวัดอยุธยา  และจังหวัดอางทอง  ใหความสําคัญกับปจจัยดาน 
การบริการมากกวา ผูใชบริการในจังหวัดลพบุรี นครสวรรค  และพิจิตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผูใชบริการในจังหวัดลพบุรีใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริการมากกวา ผูใชบริการ
ในจังหวัดกําแพงเพชร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
5.5  อภิปรายผล 

จากผลการศึกษา สถานภาพสวนบุคคลของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวดั มีประเด็นที่นํามาอภปิรายไดดังนี ้

5.5.1 สถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ
บริษัท กสทโทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด สวนใหญเปนเพศชายมากวา
เพศหญิง โดยมีอายุ 26 - 35 ป  ประกอบอาชีพ สวนตัว รายไดตอเดือน 10,000- 20,000 บาท สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาจเปนเพราะอินเทอรเน็ตเปรียบเสมือนคลังความรูและเปนหองสมุด
ขนาดใหญที่สามารถเขาสืบคนหาขอมูลไดตลอดเวลา ซ่ึงนักเรียน/นักศึกษา จําเปนตองใชขอมูล
สําหรับการศึกษา และประกอบกับกลุมตัวอยางรอยละ 84.46  เปนผูมีการศึกษาอยูในระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป และการแขงขันในวงการธุรกิจ จําเปนตองใชขอมูลเปนพื้นฐานในการตัดสินใจในเรื่อง
ตางๆ ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยที่พบวากลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL กับ
งานคนหาขอมูลจากเว็บไซด สวนพฤติกรรมในการใชบริการของกลุมตัวอยาง ซ่ึงสวนใหญใช
บริการอินเทอรเน็ตที่ทํางาน และที่บาน โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาหใชอินเทอรเน็ต มากกวา 10 ช่ัวโมง
ขึ้นไป  อาจเปนเพราะปจจุบันอัตราคาบริการไมแพงมาก  อัตราคาบริการสวนใหญเปนอัตรา 
เหมาจายเปนรายเดือน 500-1,000 บาท เทานั้น แตสําหรับการใชอินเทอรเน็ตในรานบริการ
อินเทอรเน็ต อัตราคาบริการคิดเปนรายชั่วโมง ๆ ละ 15-30 บาท ซ่ึงผลการวิจัยพบวาใชอินเทอรเน็ต
โดยเฉลี่ยมากกวา 10 ช่ัวโมงขึ้นไป การใชบริการแบบเหมาจายรายเดือนโดยใชบริการอยูที่บานจึง
สมเหตุสมผลมากกวา ผลงานวิจัยยังพบอีกวากลุมตัวอยางสวนใหญผูที่ใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) และใชบริการ Hi-Net ประเภท Standard 
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เหตุผลที่เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เพราะ
ความเหมาะสมของอัตราคาบริการ และสําหรับกลุมตัวอยางที่ไมไดใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เลือกที่จะใชบริการของบริษัทอื่นๆ (บริษัท True, CS 
Loxinfo) นั้นอาจเปนเพราะ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 
ขั้นตอนการดําเนินงานยังอิงระบบราชการ การตัดสินใจตาง ๆ ตองผานกระบวนการหลายขั้นตอน
มากกวาบริษัทเอกชนที่ไดรับความนิยม เพราะการออกขาวประชาสัมพันธทําไดอยางรวดเร็ว และ
ทุมงบสําหรับการโฆษณาทางโทรทัศน ซ่ึงเปนสื่อที่เขาถึงผูบริโภคมากที่สุดในปจจุบัน และ
คาใชจายผานสื่อโฆษณาทางโทรทัศนสูงมาก แตไดรับการตอบรับเปนอยางดีเพราะทําใหผูบริโภค
รูจักผลิตภัณฑเปนอยางดี สามารถกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อเพราะมีขอมูลบางสวนสําหรับ
การตัดสินใจ จึงไดรับความสนใจจากผูบริโภคมากกวา 

ผลการศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต  
ADSL ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด โดยภาพรวม
พบวา ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญ
กับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL เรียงตามลําดับคาคะแนนเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ ดานการบริการ ดานอัตรา
คาบริการ ดานการสงเสริมการตลาด และดานชองทางการจัดจําหนาย ผลการวิจัยที่ไดกลาวมาแลว
นั้น สามารถนํามาอภิปรายได ดังนี้ 

5.5.2 ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญอยูในระดับมากทั้ง 5 ขอ โดยมีคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรก คือ อัตราความเร็วในการรับขอมูล ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง 
และความรวดเร็วในการเชื่อมตอระบบ ตามลําดับ ทั้งนี้นาจะเปนเพราะความสามารถหลักของ
บริการอินเทอรเน็ต ADSL คือตองมีอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล มีความรวดเร็วใน 
การเชื่อมตอเขาระบบ ความมีเสถียรภาพของสัญญาณความเร็ว และความสามารถในการใชงานได
อยางตอเนื่อง ซ่ึงหมายถึง อินเทอรเน็ตสามารถเชื่อมตอไดอยางรวดเร็ว และสัญญาณอินเทอรเน็ต
ตองไมหลุดนั้น สามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการอินเทอรเน็ตซึ่งมีพฤติกรรมการใช
งานอินเทอรเน็ตเพื่อกิจกรรมตาง  ๆ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  สมยศ  ตั้งสมบัติวิสิทธิ์  
(2544:บทคัดยอ) พบวาการใชอินเทอรเน็ตเพื่อความบันเทิง เลนเกมส ดูหนัง ฟงเพลง เพื่อการคนหา
ขอมูลขาวสาร วิชาการ มีการใชสนทนา (Chat) เพื่อความสนุกสนานคลายเครียด ซ้ือสินคาผาน 
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ทางอินเทอรเน็ต อีเมลล ติดตอลดภาระคาโทรศัพททางไกล ซ่ึงอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเปน
เครื่องมือที่ชวยใหกิจกรรมตาง ๆ กระทําไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงเปนปจจัยหลักที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 

5.5.3 ดานอัตราคาบริการพบวา ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับปจจัยดานอัตราคาบริการโดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญในระดับมาก 3 ขอ และปานกลาง 1 ขอ 
โดยขอที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก คาใชจายรายเดือน คาบริการแรกเขา และโอกาส
ในการตรวจสอบความถูกตองของคาบริการ ทั้งนี้ อาจเปนเพราะวาปจจัยดานราคานั้น เปนสวนหนึ่งที่
ทําใหผูบริโภคใชประกอบในการเลือกใชผลิตภัณฑ/บริการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒนา  
ปทมดิษฐ (2544:บทคัดยอ) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธุรกิจใหบริการ
อินเทอรเน็ต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา ปจจัยคาบริการ ความเร็วของระบบ 
การทําโปรโมชั่น ความสะดวกและงายตอการใชงาน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจ 
ประกอบกับปจจุบันมีผูประกอบการหลายรายดวยกัน สงผลใหเกิดการแขงขันกันสูงขึ้น และ
เทคโนโลยีสวนใหญใกลเคียงกันมาก ราคาจึงกลายเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคลองกับผลที่ไดจาก
งานวิจัยซ่ึงพบวาเหตุผลสําคัญที่ผูใชบริการสวนใหญเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เนื่องจากความเหมาะสมของอัตราคาบริการ 

5.5.4 ดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวา  ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายโดย
ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก 1 ขอ และระดับปานกลาง 3 ขอ โดยขอที่มีคาคะแนน
เฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะดวกในการเดินทางมาติดตอ สําหรับขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ 
ปานกลาง 3 ขอ คือ การใหบริการผานตัวแทนจําหนาย การใหบริการผานสํานักงานบริการลูกคา 
และการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เหตุผลเพราะการมีชองทางการจัดจําหนายไดครอบคลุม
ทําใหผูใชบริการสะดวกในการติดตอ  มีชองทางการจัดจําหนายผานสื่ออิเล็กทรอนิกส สํานักงาน
บริการลูกคากระจายอยูทั่วทุกแหง พนักงานขายตรงและมีการออกบูธ จัดงานประชาสัมพันธ ทําให
ลูกคาสามารถขอใชบริการไดงายขึ้น ไมวาจะเปนการขอเปดใชบริการ และการชําระคาบริการ  
ถือเปนอีกปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ (บัณฑิต ผองฉาย, 2543:บทคัดยอ) เร่ืองพฤติกรรม
และปจจัยที่มีผลตอการเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ต ผูใหบริการตองมีโครงสรางพื้นฐานและ
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โครงสรางขององคกรซ่ึงประกอบไปดวยแผนกการขาย การตลาด และแผนกดูแลลูกคา ซ่ึงหมายถึง
ความสะดวกในการรับบริการของลูกคา มีผลตอการเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ต 

5.5.5 ดานการสงเสริมการตลาดพบวา ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดโดยภาพ
รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับปจจัยดาน 
การสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก 2 ขอ และระดับปานกลาง 3 ขอ โดยขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับ ไดแก ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีขององคกร การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับ
ลูกคาโดยไมคิดคาบริการ และการประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคา ทั้งนี้ นาจะเปนเพราะวา
ความมีช่ือเสียงและภารพลักษณที่ดีขององคกร คาใชจายคาขอรับบริการเปนกลุมปจจัยที่มีผลกอน
การรับบริการ ที่จะทําใหผูรับบริการเกิดการตัดสินใจ เพราะการไดรับโปรโมชั่นพิเศษ ไมวาจะเปน 
การยกเวนคาบริการแรกเขา และการเชาโมเด็มไดในราคาพิเศษ ส่ือโฆษณาแผนพับ ไดรับ
รายละเอียดโฆษณา ส่ือโฆษณาทางวิทยุ  ส่ือโฆษณาทางโทรทัศน และแผนปายโฆษณา จึงเปน
ปจจั ยที่ มี ผลตอการ เลือกใชบ ริการอิน เทอร เน็ต  ADSL ซ่ึ งสอดคลองกับคํ ากล าวของ  
(โอฬาร  เพียรธรรม ,  2544:27) ที่กล าวว าในการทําธุ รกิจนั้น  หัวใจสํ าคัญคือการตลาด 
การประชาสัมพันธจะเปนสวนชวยสงเสริมการตลาดในการสราง Brand ใหแกธุรกิจนั้น ๆ โดย 
การใหขอมูลขาวสารในการประกาศความดีหรือคุณภาพของสินคาหรือบริการเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ
ใหเกิดการบริโภคผลิตภัณฑหรือบริการ  

5.5.6 ดานการบริการพบวา ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาพบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับปจจัยดานการบริการในระดับ
มากทั้ง 10 ขอ โดยขอที่มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การใหบริการตามลําดับกอน–หลัง 
ความตรงตอเวลาในการใหบริการ ความรูความสามารถของพนักงาน และความกระตือรือรนใน 
การใหบริการ อาจะเปนเพราะการใหบริการที่ดีจะเปนเครื่องมือชวยใหผูที่ติดตอกับองคกรธุรกิจ
เกิดความเชื่อถือศรัทธา และสรางภาพลักษณ ซ่ึงสอดคลอง กับแนวคิดการบริการ (ชัยสมพล  
ชาวประเสริฐ, 2548:18 ; วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน, 2539:6) กลาววา การบริการเปนกระบวนการของ
การปฏิบัติตนเพื่อผูอ่ืน ดังนั้น ผูที่จะใหการบริการจึงควรมีคุณสมบัติที่สามารถจะอํานวยความ
สะดวก และทําตนเพื่อผูอ่ืนอยางมีความรับผิดชอบและมีความสุข การใหบริการที่ดีที่มีคุณภาพจาก
ตัวบุคคลซึ่งตองอาศัยเทคนิคกลยุทธ ทักษะและความแนบเนียนตาง ๆ ที่จะทําใหชนะใจของลูกคา 
ผูที่ติดตอธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการ จึงถือไดวามีความสําคัญอยางยิ่งในปจจุบันนี้  
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การใหบริการสามารถกระทําได ทั้งกอนการติดตอ ในระหวางการติดตอ หรือภายหลังการติดตอ
โดยไดรับการบริการจากตัวบุคคลทุกระดับในองคกร รวมทั้งผูบริหารขององคกรนั้น  

5.5.7 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล
ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษาและระดับปจจัยทางการตลาดกับการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSLของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด สรุปไดวา อายุ มี
ความสัมพันธกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) ในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลงของอายุ เปนการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมในการบริโภคสินคาแทบทุกประเภท จึงสงผลถึงปจจัยที่มีผลในการเลือกใชบริการ อัน
ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานอัตราคาบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด และดานการบริการ ของกลุมตัวอยางมีผลปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และ
ปจจัยดานการบริการทุกดาน 

5.5.8 อัตราคาบริการ ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการบริการ  
มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด โดยที่
อัตราคาบริการชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการบริการมากขึ้น มีผลตอการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL เพิ่มขึ้น เนื่องจากการมีชองทางการจัดจําหนายมากขึ้น สงผลให
ผูใชบริการมีความสะดวกในการติดตอขอใชบริการที่เพิ่มขึ้น มีการสงเสริมการตลาดมากขึ้น สงผล
ใหผูใชบริการมีทางเลือกในการใชบริการที่เพิ่มขึ้น การบริการที่ดี สงผลใหผูใชบริการมีความ
ประทับใจ และตองการใชบริการที่เพิ่มขึ้น ซ่ึงปจจัยทั้ง 3 ดังกลาวขางตน ยอมมีผลตออัตราคาใช
บริการที่เพิ่มขึ้นดวย   
 
5.6  ขอเสนอแนะ 

5.6.1 ขอเสนอแนะจากการวจิัยเพื่อการนําไปใช  
จากผลการวิจยัเร่ือง ปจจยัทีม่ีผลตอการเลือกใชบริการอนิเทอรเน็ต ADSL ของ

ผูใชบริการในเขตภาคกลาง ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาในดานตาง ๆ ดงันี้ 
 5.6.1.1 ดานผลิตภัณฑ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑเปนปจจัยที่มีผลตอ 

การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต  ADSL ซ่ึงลูกคาใหความสําคัญสูงสุดจากปจจัยทั้งหมด และ
ผลงานวิจัยยังพบวา เหตุผลสําคัญที่ผูใชบริการสวนใหญตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เนื่องจากความเหมาะสมของอัตราคาบริการ 
แสดงวาจุดแข็งของบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คืออัตราคาบริการที่เหมาะสมกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑเปนที่ตองการของผูใชบริการ หาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
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(มหาชน) ตองการเพิ่มสวนแบงทางการตลาด และรักษาฐานลูกคาเดิมใหคงอยูอยางเหนียวแนน 
ควรใหความสําคัญกับการปรับปรุงแกไขดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก โดยเนนในเรื่องของอัตรา
ความเร็วในการรับขอมูลเปนเรื่องแรกรองลงมาคือ ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง 
ความรวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ อัตราความเร็วในการสงขอมูล และความมีเสถียรภาพของ
สัญญาณความเร็ว ตามลําดับ และผลจากการศึกษาขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางรอยละ 31 ตองการ
ให ปรับปรุงดานความมีเสถียรภาพของสัญญาณ ไมใหสัญญาณหลุดบอยโดยเฉพาะเวลาที่ฝนตก 
พรอมทั้งใหปรับในเรื่องของอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล ซ่ึงควรจะมีอัตราความเร็วที่
หลากหลายเพื่อใหลูกคาไดเลือกใชงานตามความจําเปน ประกอบกับควรใหบริการครอบคลุมทุก
พื้นที่ และควรเขาถึงระดับตําบล ระดับหมูบาน และควรมีการจัดหาอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาใน
กรณีที่ติดตั้งใหม หรืออุปกรณโมเด็มของลูกคาเสีย  หากปรับปรุงแกไขไดถูกตองครบถวนเช่ือวาจะ
สามารถรักษาฐานลูกคาเดิมและเพิ่มลูกคาใหมไดอีกทั้งผูบริหารสามารถใชขอเสนอแนะดังกลาว
เปนขอมูลสนับสนุนในการพิจารณาวางแผนกลยุทธดานผลิตภัณฑ 

 5.6.1.2 ดานอัตราคาบริการ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา อัตราคาบริการเปนปจจัยที่มี
ผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ซ่ึงลูกคาใหความสําคัญเปนอันดับสามจากปจจัย
ทั้งหมด และผลงานวิจัยยังพบจุดเดนของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) คืออัตรา
คาบริการที่เหมาะสมเปนเหตุผลหลักที่ผูใชบริการเลือกใชบริการจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากัด (มหาชน) หากตองการปรับอัตราคาบริการใหเหมาะสม ควรพิจารณาในเรื่องของ คาใชจาย
รายเดือน คาบริการแรกเขา โอกาสในการตรวจสอบความถูกตองของคาบริการ และคาเชาอุปกรณ
โมเด็มตามลําดับ และขอมูลสนับสนุนตามขอเสนอแนะที่กลุมตัวอยางรอยละ 34 ตองการคือ ใหลด
อัตราคาบริการเนื่องจากราคาสูงเกินกวาอัตราคาบริการของผูใหบริการรายอื่น กลุมตัวอยางเห็นวา
ควรลดราคาลงเนื่องจากคุณภาพและราคายังไมเหมาะสม ควรมีการจายเงินชดเชยในกรณีที่
ผูใชบริการไมสามารถใชบริการได ควรจัดแพคเก็จราคาหลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน
ของลูกคา นอกจากนี้ควรลดคาเชาอุปกรณโมเด็ม และอัตราคาบริการควรคิดช่ัวโมงละ 1 บาท 
หรือไมเกิน 1,000 บาทตอเดือน ผูบริหารสามารถใชขอเสนอแนะดังกลาวเปนขอมูลสนับสนุนใน
การพิจารณาวางแผนกลยุทธดานราคา 

 5.6.1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย ซ่ึงผลการวิจัยพบวา ชองทางการจัด
จําหนายเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ซ่ึงลูกคาใหความสําคัญเปน
อันดับสุดทายจากปจจัยทั้งหมด หากตองการปรับกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนายใหเหมาะสม 
ทางบริษัทควรพิจารณาในเรื่องของความสะดวกในการเดินทางมาติดตอ การใหบริการผาน
สํานักงานบริการลูกคา การใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และการใหบริการผานตัวแทนจําหนาย 
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ตามลําดับ โดยมีขอมูลประกอบการตัดสินใจจากขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางรอยละ 20 ตองการ
ใหเพิ่มสํานักงานบริการลูกคาในหางสรรพสินคา แหลงชุมชน และทุกจังหวัด เพื่อใหผูใชบริการ
สามารถติดตอขอใชบริการและสามารถชําระคาบริการไดสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ควรให
พนักงานออกนําเสนอผลิตภัณฑใหกับลูกคาตามบาน  ปรับปรุงเรื่องของการบริการผาน 
ส่ืออิเล็กทรอนิกสใหมากที่สุด ผูบริหารสามารถใชขอเสนอแนะดังกลาวเปนขอมูลสนับสนุนใน 
การพิจารณาวางแผนกลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย 

 5.6.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การสงเสริมการตลาด
เปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ซ่ึงลูกคาใหความสําคัญเปนอันดับที่ส่ี
จากปจจัยทั้งหมด หากตองการปรับกลยุทธดานการสงเสริมการตลาดใหเหมาะสม ควรพิจารณาใน
เร่ืองของความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดีขององคกร การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิด
คาบริการ การประชาสัมพันธขาวสารบริการแกลูกคา การนําเสนอบริการในรูปแบบตาง ๆ และ 
การจัดสัมมนาเทคโนโลยีใหม ๆ  แกลูกคา  ตามลําดับ  โดยมีขอมูลประกอบการตัดสินใจ 
จากขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางรอยละ 35 ตองการใหมีการเพิ่มสื่อประชาสัมพันธ และเพิ่ม 
การประชาสัมพันธอยางตอเนื่องสม่ําเสมอใหกับลูกคา ควรมีการใหขาวประชาสัมพันธทาง E-mail  
จัดโปรแกรมสงเสริมการขาย ลด แลก แจก แถม เพื่อกระตุนการใชบริการใหกับลูกคา อีกทั้งควรให
ลูกคามีชวงเวลาทดลองใชงานฟรี ออกสื่อโฆษณาทางโทรทัศน ผูบริหารสามารถใชขอเสนอแนะ
ดังกลาวเปนขอมูลสนับสนุนในการพิจารณาวางแผนกลยุทธดานการสงเสริมการตลาด 

 5.6.1.5 ดานการบริการ ซ่ึงผลการวิจัยพบวา การบริการเปนปจจัยที่มีผลตอ 
การเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ซ่ึงลูกคาใหความสําคัญเปนอันดับที่สองจากปจจัยทั้งหมด
รองจากปจจัยดานผลิตภัณฑ หากตองการปรับกลยุทธดานการบริการใหเหมาะสม ควรพิจารณาใน
เร่ืองความรวดเร็วในการใหบริการ ความถูกตองในการติดตั้งวงจร การติดตามการใหบริการแก
ลูกคา ความรูความสามารถของพนักงาน และความกระตือรือรนในการใหบริการ ความมีอัธยาศัยที่
ดีตอลูกคาและความตรงตอเวลาในการใหบริการ การบริการหลังการขาย การใหบริการตามลําดับกอน-
หลัง การใหบริการทั่วถึงทุกพื้นที่ การขยายพื้นที่การใหบริการ ตามลําดับ โดยมีขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจจากขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางรอยละ 33 ตองการพนักงานที่มีความรูความสามารถใน
การบริการลูกคามากกวาของบริษัทเอกชน (พนักงานควรมีความรูเร่ืองของไวรัสดวย) การบริการ
หลังการขายยังไมดีเทาที่ควร และควรมีพนักงานดูแลหลังการขายดวย ควรเพิ่มความรวดเร็วใน 
การใหบริการ และแกไขเหตุเสียไดอยางรวดเร็ว ควรติดตอฝายดูแลระบบไดสะดวกรวดเร็ว ควรมี
เว็บบอรดเพื่อแจงปญหากับผูใหบริการไดอยางสะดวก ฝายติดตั้งยังยึดติดกับระบบราชการทํางาน
ไปเรื่อย ๆ ขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน สัญญาณอินเทอรเน็ตไมสามารถใชงานได
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คอนขางบอย ควรไดรับการปรับปรุงแกไข ควรเอาใจใสในการแกไขปญหาใหกับลูกคาใหเร็วกวาที่
เปนอยู  และควรเพิ่มบุคลากรใหเพียงพอตอการใหบริการ ลูกคาตองการใหติดตอ Call Center ได
สะดวกมากกวาที่เปนอยูปจจุบัน เพราะเวลาสัญญาณเสีย ติดตอยากมาก และพนักงานบริการมี
จํานวนนอย ควรจัดสัมมนาใหความรูกับลูกคาเปนระยะ ๆ เพื่อจะไดตามความกาวหนาของ
เทคโนโลยีไดทัน ควรมีการดูแลและตรวจเช็คอุปกรณใหปละ 1 ครั้ง ควรมีการแจงใหทราบ
ลวงหนาในกรณีที่มีการปดปรับปรุงระบบ รับฟงขอมูลจากลูกคา ปรับปรุงระบบใบแจงหนี้
คาบริการสงใหตรงเวลา พนักงานเก็บเงินควรเปนผูหญิง เนื่องจากมีความสุภาพมากกวาผูชาย  
ควรปรับปรุงการชําระเงินที่ เคานเตอร เซอรวิส ใหสามารถนําใบเสร็จรับเงินไปหักภาษี ณ ที่จายได 
เพื่อความสะดวกของลูกคา ผูบริหารสามารถใชขอเสนอแนะดังกลาวเปนขอมูลสนับสนุนใน 
การพิจารณาวางแผนกลยุทธดานการบริการ 

5.6.2 ขอเสนอแนะในการวจิัยครั้งตอไป 
 5.6.2.1 ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ประชากร

ที่ใชในการศึกษาจากผูที่ใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) เพื่อทราบถึงความพึงพอใจจากการใชบริการ วามีความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในสวน
ใดบางของการบริการ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาบริการไดอยางถูกตองตรงกับความตองการของ
ผูใชบริการ 

 5.6.2.2 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะปจจัยที่มีผลตอ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน) 
อันประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ  ดานอัตราคาบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด และดานการบริการ เทานั้นในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรขยายขอบเขตการศึกษา
ไปยังดานอื่น ๆ ไดแก ดานพนักงาน ดานสภาพแวดลอม จะทําใหไดขอมูลท่ีมีความถูกตองสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น เพื่อเปนประโยชนในการนําไปตัดสินใจในการวางแผนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ 
และบริการตอไป 

 5.6.2.3 ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความแตกตางระหวางผูใชบริการในเขต
กรุงเทพ มหานครและปริมณฑล กับผูใชบริการในเขตตางจังหวัด เพื่อศึกษาวาผูใชบริการแตละ
กลุมมีพฤติกรรมการใชบริการแตกตางกันอยางไร เพื่อนําผลที่ไดมาวางแผนกลยุทธดานการตลาด 

 5.6.2.4 ควรศึกษาแรงจูงใจของผูใชบริการ ที่สามารถกระตุนการใชบริการให
มากยิ่งขึ้น อันเปนการขยายโอกาสทางการตลาด และนํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับธุรกิจ  
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 5.6.2.5 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยคร้ังตอไปควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการ
เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเพิ่มเติม 

 5.6.2.6 ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด ผูประกอบการรายอื่นๆ เพื่อนํา
ขอดี ขอเดนของผูประกอบการแตละราย เปนฐานขอมูลสําหรับผูประกอบการรายเดิมและรายใหม 
นําไปพัฒนาสินคาและบริการ อีกทั้งใชเปนขอมูลในการเพิ่มและรักษาสวนแบงทางการตลาด  
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คําชี้แจง  แบบสอบถามผูใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง   
           

แบบสอบถามฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาปจจัยที่
มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของผูใชบริการ ผลการวิจัยครั้งนี้จะทําใหทราบถึง
ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของการใชบริการ และปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต 
ADSL ซ่ึงคาดวาจะเปนประโยชนตอหนวยงานผูใหบริการอินเทอรเน็ต และผูที่ใหความสนใจ
ทั่วไป คําตอบของทานมีคุณคาอยางยิ่งตองานวิจัย ผูวิจัยจะเก็บขอมูลที่ไดรับจากทานไวเปน
ความลับ โดยจะนําไปใชเพื่อสรุปผลการวิจัยเปนภาพรวมเทานั้น ขอมูลท่ีตรงกับความเปนจริงและ
สมบูรณจะชวยใหการวิจัยดําเนินไปดวยความถูกตอง ผูวิจัยจึงใครขอความอนุเคราะหจากทาน 
โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของทานอยางรอบคอบใหครบทุกขอ 

 
แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน มีจํานวน 5  หนา          

ตอนที่  1   เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกบัสถานภาพสวนบุคคลและพฤติกรรมการใชบริการ   
                 อินเทอรเน็ต ADSL ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน13 ขอ 
ตอนที่ 2   เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL 
                 จํานวน 30 ขอ 
ตอนที่ 3   เปนแบบสอบถามความคิดเหน็เกี่ยวกับขอเสนอแนะอืน่ ๆ ของผูใชบริการที่ตองการใหม ี
                การปรับปรุงหรือแกไขปญหาของบริการอินเทอรเน็ต ADSL จํานวน 5 ขอ 
 

หมายเหต ุ เขตภาคกลาง 11 จังหวดั ประกอบดวย  
กําแพงเพชร  ชัยนาท   นครสวรรค  
พระนครศรีอยธุยา   พิจิตร   เพชรบูรณ 
ลพบุรี   สระบุรี  สิงหบุรี   

 อางทอง    อุทัยธานี     
        
         นายธนสักก ผิวหอม 
       นักศึกษาปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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ตอนที่ 1  ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย        ลงใน       หนาคําตอบที่ตรงกับสภาพความเปนจริง และกรณุา 
               กรอกรายละเอยีด ลงในชองวางที่กําหนดถาเลือกตัวเลือกขอนั้น ๆ 
1. เพศ 

          1. ชาย                                                                  2. หญิง 
2.  อายุ 
                 1.  16 – 25 ป                                                  2.  26 – 35 ป  
                 3.  36  – 45 ป                                                      4.  ตั้งแต  46  ปขึ้นไป   
3.  อาชีพ 
                  1.  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ                   2.  พนักงานบริษัทเอกชน/รับจาง                   
                  3.  นักเรียน/นักศึกษา                                         4.  ประกอบอาชีพสวนตวั  
                   5.  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)………………..... 
4.  รายไดตอเดือน (เฉพาะของทาน) 
 1.  ต่ํากวา  10,000 บาท                                      2.   10,000 – 20,000  บาท 
 3.  20,001 – 30,000  บาท  4.  ตั้งแต  30,000 บาท ขึ้นไป 
5.  ระดับการศกึษา 
 1.  ต่ํากวา ปริญญาตรี  2.  ปริญญาตรี 
 3.  สูงกวา ปริญญาตรี  
6.  สถานที่ที่ใชบริการ (โปรดระบุจังหวัด) .............................................................................. 
7.  ทานใชอินเทอรเน็ต ADSL ที่ใดบาง  (เลือกตอบไดมากกวา  1 ขอ) 
   1.   ที่บาน            
  2.  ที่ทํางาน            
  3.  สถานศึกษา                             
  4.  สถานใหบริการอินเทอรเน็ต / รานบริการอินเทอรเนต็       
8.   โดยเฉลี่ยใน 1 สัปดาห ทานใชอินเทอรเน็ต มากนอยเพียงใด 
                  1. ไมเกิน  1  ช่ัวโมง  2.  มากกวา 1 – 3 ช่ัวโมง 
 3.  มากกวา 3 – 6 ช่ัวโมง  4.  มากกวา 6 – 10 ช่ัวโมง 
 5.  มากกวา 10  ช่ัวโมงขึ้นไป   
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9.   ปจจุบันทานใชบริการอนิเทอรเน็ต ADSL ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม หรือไม 
                 1.  ใช (กรุณาตอบในขอ 10 - 12)                          2.  ไมใช (กรุณาตอบในขอ 13) 
10.  ทานใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม ประเภทใด 
 1.  Hi-Net ประเภท Standard     2.  Hi-Net ประเภท Premium     
11.   ทานใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL กับงานประเภทใด (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ)  
       1. คนหาขอมูลจากเว็บไซด                                  2. รับสง e-mail 
 3. เกมสออนไลน      4.  ดูหนัง – ฟงเพลง 
12.  เหตุผลสําคัญที่ทานตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม   
       (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 1. ความนาเชื่อถือขององคกร  2. ความเชื่อมัน่คุณภาพบริการ 
 3. ความเหมาะสมของอัตราคาบริการ  4. ความเอาใจใสในการบริการ 
13. หากทานมคีวามประสงคจะใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL จะเลือกผูใหบริการรายใด  
      ( กรุณาเลอืกตอบ 1 ขอ ) 

1. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
2. บริษัท ทีโอที คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
3. บริษัท ทีทีแอนดที จํากดั (มหาชน) 
4. อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ .................................................................................................... 
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ตอนที่ 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL  
คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความคิดเหน็ของทานโดยใชเกณฑ
การวัดคาตวัแปรเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเนต็ ADSL ดังนี้  
  5 หมายถึง ระดับความสําคัญมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก 
  3 หมายถึง  ระดับความสําคัญปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความสําคัญนอย 
  1 หมายถึง ระดับความสําคัญนอยที่สุด 
 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ต ADSL ระดับความสําคัญ 

ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

ผลิตภัณฑ           

1. อัตราความเร็วในการรับขอมลู           

2. อัตราความเร็วในการสงขอมูล           

3. ความสามารถในการใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง           

4. ความรวดเรว็ในการเชื่อมตอเขาระบบ           

5. ความมีเสถียรภาพของสัญญาณ
ความเร็ว           

อัตราคาบริการ           

6. คาบริการแรกเขา           

7. คาใชจายรายเดือน           

8. คาเชาอุปกรณโมเด็ม           

9. โอกาสในการตรวจสอบความถูกตอง
ของคาบริการ           

ชองทางการจัดจําหนาย           

10. ความสะดวกในการเดินทางมาติดตอ           
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/// 
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ต ADSL 
ระดับความสําคัญ 

ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

11. การใหบริการผานตัวแทนจําหนาย      
12. การใหบริการผานสํานักงานบริการ

ลูกคา           

13. การใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส           

การสงเสริมการตลาด           

14. การนําเสนอบริการในรูปแบบตาง ๆ            

15. การประชาสัมพันธขาวสารบริการแก
ลูกคา           

16. การจัดสัมมนาเทคโนโลยีใหม ๆ แก
ลูกคา           

17. การจัดอุปกรณโมเด็มใหกบัลูกคาโดย
ไมคิดคาบริการ           

18. ความมีช่ือเสียงและภาพลักษณที่ดี
ขององคกร           

การบริการ 
19. ความรู ความสามารถของพนักงาน      

20. การติดตามการใหบริการแกลูกคา      

21. ความกระตือรือรนในการใหบริการ      

22. ความมีอัธยาศยัที่ดีตอลูกคา      

23. ความถูกตองในการติดตั้งวงจร      

24. ความตรงตอเวลาในการใหบริการ      

25. ความรวดเรว็ในการใหบริการ      

26. การใหบริการตามลําดับกอน - หลัง      
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ต ADSL 

ระดับความสําคัญ 

ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

27. การบริการหลังการขาย      
28. การใหบริการทั่วถึงทุกพื้นที ่      
29. การขยายพืน้ทีก่ารใหบริการ      

 
ตอนที่  3  ขอเสนอแนะ/ความคิดเห็นเกี่วกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการอินเตอรเน็ต 
ADSL ของผูใชบริการในเขตภาคกลาง 11 จังหวัด 
 

1.  ดานผลิตภณัฑ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2.  ดานอัตราคาบริการ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
3.  ดานชองทางการจัดจําหนาย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4.  ดานการสงเสริมการตลาด 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5.  ดานการบรกิาร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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ประวัติผูเขียน 
 
ช่ือ-สกุล นายธนสักก  ผิวหอม 
วัน เดือน ปเกดิ 23 กรกฎาคม 2505 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑติ  
 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 
 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2533 
 ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจดัการโทรคมนาคม 
 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย พ.ศ. 2550 
ประวัติการทํางาน กองเทเล็กซ  
 การสื่อสารแหงประเทศไทย 2525 
 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท ชัยบาดาล 
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 2547 - 2549 
 ผูจัดการสํานักงานบริการลูกคา กสท พิจิตร 
 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 2549 - ปจจุบนั 
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