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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานพินธ เร่ือง “ปจจยัทีม่ีผลตอทัศนคติและพฤตกิรรม การใชคลิปวีดีโอในโทรศพัท 
เคล่ือนที่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” สําเร็จลงไดดวยดกี็ดวยพระคุณและ
ความรวมมือของบุคคลหลาย ๆ ทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แกว (ผูอํานวยการดุษฎีบัณฑิตศึกษานิเทศศาสตร) เปนอยางสูงที่เสียสละ
เวลาเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไดใหความรู ใหคําแนะนําอันเปนประโยชนแกผูวิจัย    
จนทําใหวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลงได 
 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.กุลทิพย ศาสตระรุจ ิ ที่กรุณาใหเกยีรติเปนประธานกรรมการ
วิทยานิพนธ ขอขอบพระคุณ อาจารยอรุณ งามดี และรองศาสตราจารยศิริชัย พงษวิชัย ที่ใหเกียรติ
เปนกรรมการวทิยานิพนธ โดยไดเสยีสละเวลาอันมีคามารวมเปนกรรมการสอบ พรอมทั้งใหคําแนะนาํ
และชี้แนะสิ่งดี ๆ จนผูวิจยัประสบความสําเร็จในการศกึษาครั้งนี้  

ขอขอบพระคุณคณาจารย นักวิชาการและนักวิจยัทุกทานที่ไดเขยีนตาํรา บทความและ
งานวิจยัอันมีคาตอการทําวิทยานิพนธในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคณุคณุพอ คณุแม ที่เปนผูอยูเบื้องหลังความสําเร็จทกุ ๆ อยาง  และสุดทายนี้
ตองขอขอบคณุเพื่อนอีกหลาย ๆ คน ที่เปนแรงใจ และใหความชวยเหลือจนทําใหมวีนัแหงความสําเร็จ 

อนึ่ง หากวิทยานิพนธนี้ไดกอใหเกดิคุณคาตอผูที่สนใจ นกัเรียน นักศกึษา ผูวิจยัขออุทิศ
ความดีทั้งหมดนี้แด บุพการี ครู อาจารย และผูมีพระคณุตอวิทยานิพนธเลมนี้ทุกทาน และพรอมที่
จะนอมรับความผิดพลาดไวแตเพียงผูเดยีว 

 
 

      ศิริโรจน    ศิริเจริญ 
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คฆ 

หัวขอวทิยานพินธ ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการใชคลิปวีดีโอใน
โทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ช่ือนักศึกษา   ศิริโรจน   ศิริเจริญ 
อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย   ดร. อัศวิน   เนตรโพธิ์แกว 
สาขาวิชา   นิเทศศาสตร (สารสนเทศ) 
ปการศึกษา   2550 
 

บทคัดยอ 
 

 การศึกษา เร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการใชคลิปวีดีโอในโทรศัพทเคลื่อนที่
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้เปนการวิจยัเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในการสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนที่ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาผลของปจจัยทางดาน
ประชากรศาสตร ไดแก สาขาวิชาที่ศึกษา เพศ และ อายุ ที่มีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ส่ือสารโดยใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ คอื นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร และกําหนดตัวอยางเทากบั 400 คน โดยวิธีสุมอยางงาย และใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บขอมูล ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดจะถูกนํามาประมวลและวิเคราะหดวยคอมพิวเตอร
โปรแกรม SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก สถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและ   
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ใชในการทดสอบสมมติฐานไดแก สถิติ t-test One 
way-ANOVA  และ สถิติไคแสควร  ผลการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้ 
 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน
จํานวนเทากัน กลุมตัวอยางสวนใหญ ศึกษาในคณะวิทยาศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยี   
เปนเพศหญิง มีอายุ 19 - 20 ป เรียนในชัน้ปที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญ มีวัตถุประสงคของการใช
วิดีโอคลิปในมือถือเพื่อรับ/สงวิดีโอคลิปภาพของตนเอง/เพื่อน/คนรูจัก การใชวิดีโอคลิปในโทรศัพท 
เคล่ือนที่สวนใหญโดยเฉลี่ย 1 - 5 คร้ังตอสัปดาห ชวงเวลาที่รับ/สงวดิีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ 
อยูในชวง 12.01 น. - 18.00 น. กลุมตวัอยางมีทศันคติตอการใชวิดีโอคลิปในโทรศพัทมือถือโดยรวม
ในระดับความคิดเห็นมาก  
 การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยดานคณะและอายุมีผลตอทัศนคติตอการสื่อสาร 
โดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขต
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กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเพศของนักศึกษา มีผลตอพฤติกรรม 
การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานความถี่ในการใช อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 อายุของนักศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพท 
เคล่ือนที่ ดานวัตถุประสงคที่ใชอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และประเภทของมหาวิทยาลัย  
เพศ และอายุของนักศึกษามผีลตอพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่
ดานเวลาทีใ่ชวิดีโอคลิปสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 
 The study of “Factors influencing the attitude and behavior in using VDO clip in 
mobile phone of students of universities in Bangkok Metropolis” was the survey research with the 
objective to study attitude and behavior in using VDO clip to communicate via mobile phone of 
Bachelor Degree students of universities in Bangkok Metropolis area and to study result of 
demographic factors, such as, subject studied, gender and age influencing the attitude and 
communication behavior in using of VDO clip in mobile phone of student in universities in 
Bangkok Metropolis. The subjects in this study were 400 students of Bachelor Degree of 
government and public universities in Bangkok Metropolis by mean of simple random and 
questionnaire as data compilation tools. The gathered data were subsequently processed and 
analyzed by SPSS computer program.  The statistic used in this analysis was descriptive statistic, 
such as, percentage, means and standard deviation and inference statistic by using t-Test One 
way-ANOVA and Chi Square statistic.  Results of analysis were as follows:- 
 The sample group was consisted of the students in government and private 
universities at equal number.  Most subjects in sample groups studied in 1st year of Faculty of 
Science / Engineering / Technology, being female at 19-20 years.  Most sample group used VDO 
clip in mobile phone to receive / send pictures of themselves / friends / knowing persons at 
average 1-5 times per week.  The period of time to receive / send VDO clip was around 12.01-
18.00 hours.  The sample group’s attitude on using VDO clip in overall was considered at high 
degree. 
 Form the Hypothesis Test, it was found that the factors related to the faculty and age 
had influenced the attitude of communication by using VDO clip via mobile phone of Bachelor 
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Degree students of universities in Bangkok Metropolis at statistic significant .05; gender of 
students had influenced the communication behavior based on frequency in using VDO clip via 
mobile phone at statistic significant .05; age of students had influenced the communication 
behavior based on objective in using VDO clip via mobile phone at statistic significant .05; and 
category of university, gender and age of students had influenced on communication behavior 
based on time in  using VDO clip via mobile phone at statistic significant .0 respectively. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนที่ไดเริ่มเขามามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2529 
หลังจากที่กรมไปรษณียโทรเลขไดอนุมัติคล่ืนความถี่วิทยุใหกับองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) 
ซ่ึงคือ บริษัท ทีโอที คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน ทั้งนี้ในชวงแรกการดําเนินธุรกิจ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยนั้น มีผูใหบริการเพียงสองราย คือ ทศท. และ การสื่อสารแหงประเทศไทย 
แตเนื่องจากขอจํากดัในเรื่องของงบประมาณ การขาดความชํานาญในการดําเนินนโยบายทางการตลาด   
รัฐวิสาหกิจทั้งสองหนวยงานจึงตัดสินใจใหเอกชนเขาประมูลสิทธิการใหบริการ ภายใตการดูแล
ของหนวยงานของตน ในลกัษณะการดําเนินการแบบ BTO (Built –Transfer-Operate) ซ่ึงเอกชน
เปนผูลงทนุสรางเครือขายพรอมกับโอนกรรมสิทธ์ิอุปกรณเครือขายเหลานั้น ใหแกเจาของสัมปทาน
โดยรัฐใหสิทธเิอกชนดําเนนิกิจการในระยะเวลาชวงหนึง่ ตั้งแตนั้นมาอตุสาหกรรมโทรศัพทเคล่ือนที่
ในประเทศไทยก็มกีารขยายตัวอยางรวดเรว็และตอเนื่องมาถึงในปจจุบนั (ไพโรจน  ไววานิชกจิ, 2549) 

ระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่มีรูปแบบการพัฒนาอยางตอเนื่อง เร่ิมจากระบบโทรศัพท 
เคล่ือนที่ชนิดอนาลอคมาสูระบบดิจิตอล  ซ่ึงในปจจุบันมีผูใหบริการเครือขายโทรศัพทมือถือ ไดแก    

- บริษัท  แอดวานซ  อินโฟร  เซอรวิส  จํากัด  (มหาชน) 
- บริษัท โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส  คอมมูนิเคชั่น  จํากัด 
- บริษัท  ทรูคอเปอเรชั่น  จํากดั  (มหาชน) 
- กิจการรวมคาไทยโมบาย  
- บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส จํากัด 
ธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่ไดมีการเติบโตขั้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2545 ซ่ึงนับเปน 

ปทองของธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่  เนื่องจากพบวามียอดจดทะเบียนหมายเลขเพิ่มสูงถึง 15.7 ลาน
เลขหมาย  คดิเปนอัตราการเจริญเติบโตถึงรอยละ 97.0 ซ่ึงสํานักวิจยัหลาย ๆ ฝายเชื่อวา  นาจะเปน        
ปสุดทายที่จะไดเห็นการเติบโตอยางรวดเร็วของเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ เนื่องจากจาํนวนผูใช 
บริการโทรศัพทเคล่ือนที่ทั่วประเทศเริ่มเขาใกลจุดอิ่มตวั  (ไพโรจน  ไววานิชกิจ,  2549) 
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 ในป 2548 จาํนวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใหมไดปรับลดลงอยางตอเนื่องตั้งแต
ชวงตนป หรือการเขาสูภาวะการชะลอตัวลงมาก โดยตัวเลขผูใชใหมในเดือนกรกฎาคม เพิ่มขึ้น
เพียง 89,000 เลขหมาย  ซ่ึงเปนสถิติที่ต่ําสุดในรอบ 5 ป  ทั้งนี้อาจเปนผลมาจากตลาดที่เร่ิมอิ่มตัว 
นอกจากนี้รายไดตอเลขหมายก็มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องเชนกนั ซ่ึงเปนผลมาจากทั้งการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจที่ทําใหผูบริโภคตองระมัดระวังการใชจาย และการกระตุนตลาดของผูประกอบการ
ดวยสงครามราคาคาบริการจะมีแนวโนมชะลอตัวลง ในขณะทีก่ารแขงขันจะเขาสูภาวะการพัฒนา
รูปแบบของบริการเสริมทางดานอื่น ๆ เพิ่มมากขึ้น  (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2549) 

บริการเสริม (Value Added Services : VAS) หรือบริการตอเนื่องของโทรศัพทเคล่ือนที่อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากการบริการพื้นฐานทางดานเสียง (โทรออก-รับสายเขา : Voice Service) เร่ิมมีบทบาท
มากยิ่งขึ้น และผูใชมีความคุนเคยมากขึ้นตามลําดับ บริการที่ไดรับความนิยมมาก คือ บริการสง
ขอความสั้น (Short Message Service : SMS) ที่สามารถใชไดในทุกโอกาส และสามารถนํามา
พัฒนาตอยอดใหสามารถใชไดในหลายหลาย นอกเหนือจากขอความที่สงเพื่อส่ือสารกัน ยังมกีาร
นํามาใชในการสั่งซ้ือสินคา เชน น้ําอัดลมจากตูจําหนายอัตโนมัต ิ การสั่งจายเพื่อชําระคาโทรศัพท
คาสาธารณูปโภค การโหวตลงคะแนนผานรายการโทรทัศน เปนตน (ศูนยวจิัยกสิกรไทย, 2548)  
จากการสํารวจพฤติกรรมผูใชบริการเสริมของ ศูนยวิจัยกสิกรไทย สามารถแบงกลุมบริการเสริม
ตามอัตราการขยายตวัของการใชบริการออกไดเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้  (ศูนยวิจยักสิกรไทย, 2549) 

บริการที่มีการใชบริการมากและมีแนวโนมการใชเพิ่มขึน้คอนขางมาก ไดแก บริการ
สงขอความเอสเอ็มเอส ทั้งนี้อาจเปนเพราะมีการตอยอดการใชบริการเอสเอ็ม ในประโยชนทางดาน
อ่ืนเพิ่มขึ้น เชน บริการทางดานรวมสงความคิดเห็นในรายการโทรทัศน การโหวตลงคะแนนตัดสนิ
การประกวดรองเพลง เปนตน 
 บริการที่มกีารใชบริการมากแตมีแนวโนมการใชเพิ่มขึน้ไมมากนัก ไดแก บริการดาวนโหลด 
ริงโทน ดาวนโหลดรูปภาพ และ เกมส ทั้งนี้การขยายตัวของบริการดังกลาวเพิ่มขึ้นไมสูงมากนกั 
เนื่องจากความนิยมที่เร่ิมลดลง และคาบริการมีอัตราคอนขางสูง นอกจากนี้การพัฒนาอุปกรณเสริม
ที่สามารถถายโอนขอมูลจากคอมพิวเตอรลงสูโทรศัพทไดเองมีความนิยมเพิ่มขึน้ 
  บริการทีก่ารใชงานนอยแตมอัีตราการขยายตัวของการใชเพิ่มมากขึน้ ไดแก บริการ WAP 
(Wireless Application Protocol) และ GPRS (General Package Radio Services) สวนบริการ MMS 
(Multimedia Messaging Service) ซ่ึงสามารถสงทั้งภาพและเสียงพรอม ๆ กัน หรือท่ีเปนรูปแบบ
วิดีโอคลิป  (Video clip)  มีอัตราการขยายตวัเพิ่มขึ้นรอยละ 14.9  ใน พ.ศ. 2547 
  กระแสความสนใจตอการใชบริการแบบ Messaging กําลังทวีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ         
ทั้งในแงของฐานผูใชบริการและมูลคาการบริโภค อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีการใหบริการแบบ 
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Messaging ไดมีการพัฒนาจากเทคโนโลย ีSMS (Short Massage Service) มาเปนการใชเทคโนโลยี 
MMS พรอม ๆ กับการเปดตัวเครื่องลูกขายโทรศัพทเคล่ือนที่รุนใหมที่รองรับการสื่อสารแบบ 
GPRS (General Package Radio Services) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่ทําใหมือถือสามารถเชื่อมตอกับ
อินเทอรเน็ตได นอกจากนี้ เทคโนโลยี Blue tooth ซ่ึงเปนเทคโนโลยทีี่สงสัญญาณวิทยุจากมือถือ
เพื่อเชื่อมตอระหวางมือถือดวยกัน (อุมาวดี สิงหศิวานนท, 2547) และระหวางมือถือกับคอมพิวเตอร 
ซ่ึงเทคโนโลยีเหลานี้ชวยสนบัสนุนการใชบริการ MMS ทําไดงายและเปนที่นิยมเพิ่มขึ้น ในปจจุบนั
สามารถแบงประเภทของบรกิารบนเทคโนโลยี  MMS  ออกไดเปน  4  ประเภทใหญ ๆ  ดังนี้ 
 -  การรับสงขอมูลที่เปนตัวอักษรลวน ๆ 
               -  การรับสงขอมูลที่เปนรูปภาพสี  และภาพนิ่งตาง ๆ 
               -  การรับสงขอมูลเสียงตาง ๆ 
               -  การรับสงสัญญาณวิดีโอ  หรือ  รายการภาพยนตรตาง ๆ 
                วิดีโอ หรือวิดโีอคลิป ก็เปนการสื่อสารอีกชองทางหนึ่ง ซ่ึงผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนที่ได
พัฒนาใหโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบันสามารถรองรับการสื่อสารดังกลาวได โดยผานทางการบริการ 
แบบ MMS  

 วิดีโอคลิป (Video clip) เปนเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทหนึ่ง  วิดีโอคลิปเปนไฟล
คอมพิวเตอรที่บรรจุเนื้อหาเปนภาพยนตรส้ัน มักจะตัดตอนมาจากภาพยนตรทั้งเรื่องซ่ึงมีขนาด
ความยาวปกต ิ วิดีโอคลิปมักจะเปนสวนที่สําคัญ หรือตองการนํามาแสดง มีความขบขัน หรืออาจ
เปนเรื่องความลับที่ตองการนํามาเผยแพร จากตนฉบับเดมิ แหลงของวดิีโอคลิป ไดแก ขาว ขาวกฬีา 
มิวสิกวดิีโอ รายการโทรทัศน หรือภาพยนตร คลิปวิดีโอยังมีความหมายกวาง ๆ หมายถึง ภาพยนตร
ส้ันแบบไหนก็ได ที่มีความยาวนอยกวารายการโทรทัศนตามปกติ (โดยมากไมเกนิ 5-10 นาที  และ
ที่พบบอยที่สุดคือประมาณ 1 นาที)  (www.wikepedia.co.th) 
                   ปจจุบันมีการใชวิดีโอคลิปแพรหลาย เนื่องจากไฟลคลิปนี้มีขนาดเล็ก และสามารถ
ส่ือสารกันไดหลายทาง เชน การสื่อสารกันระหวางโทรศัพทเคลื่อนที่โดยใชเทคโนโลยี Blue tooth 
และ MMS ส่ือสารระหวางคอมพิวเตอรกับคอมพิวเตอรโดยผานทางอีเมลล  และสื่อสารระหวาง
โทรศัพทเคล่ือนที่กับคอมพิวเตอรได โดยอาศัยโปรแกรมดาวนโหลดวดิีโอคลิป การสื่อสารโดยใช
วิดีโอคลิปนีไ้ดรับความนยิมเนื่องจากทาํใหไดภาพเหตกุารณที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสยีงทีเ่กดิขึ้น
จริงในขณะทีบ่ันทึก  ทําใหเกิดความนาสนใจกวาการสื่อสารโดยใชภาพนิ่ง    
 ในประเทศตะวันตกเรยีกการแพรหลายของวิดีโอคลิปนีว้า วฒันธรรมคลปิ (Clip Culture) 
ซ่ึงหมายถึงความนิยมในการผลิตและเผยแพรวิดีโอคลิปของประชาชน โดยผานชองทางการสื่อสาร
ใหม ๆ ไดแก อินเทอรเน็ต และ โทรศัพทเคล่ือนที่ วัฒนธรรมคลิปนี้เริ่มเกิดมาพรอม ๆ กับเทคโนโลยี 
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บรอดแบนด (Broadband) และการที่ผูใชอินเทอรเน็ตสามารถชมภาพยนตรผานทางอินเทอรเน็ตได 
อยางไรก็ตาม   วิดีโอคลิปไดรับความนยิมสูงสุดในป ค.ศ. 2005  เมื่อเวบ็ไซตที่เปดโอกาสใหคนทัว่ไป 
อัพโหลด (Upload) และดาวนโหลด (Download) วิดีโอคลิปขึ้นบนเว็บไซตไดอาทิ www.ifilm.com,  
www.youtube.com และ video.google.com   เปนตน 
 นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีบนมือถือ  เพื่อใหผูใชโทรศัพทมือถือสามารถใชมือถือ
ถายวิดีโอ และสงภาพวิดีโอนั้นไปยงัผูรับในรูปแบบของวิดีโอคลิปได และการทีบ่ริษัทผูใหบริการ
ดานการสื่อสารเปดใหบริการการดาวนโหลดวิดีโอคลิปตาง ๆ มากมายซึ่งมีทั้งเนื้อหาที่ดี และอาจ
เปนเนื้อหาที่สังคม และวัฒนธรรมของไทยไมสามารถยอมรับได อาทิวิดีโอคลิปภาพเปลือยตาง ๆ  
ก็ทําใหมีผูนยิมใชวิดีโอคลิปเปนจํานวนมาก 
 เทคโนโลยีวิดีโอคลิปสามารถถูกใชไปในทางที่เปนประโยชน เชน ใชทางการศึกษา 
หรือการสงภาพดี ๆ ไปใหแกผูรับ  หรือการสงขาวตาง ๆ ในแวดวงสื่อมวลชนทําใหไดภาพและ
เสียงจริงไดทนัเวลา ซ่ึงในปจจุบนัสามารถใชโทรศพัทเคลื่อนที่บนัทึกเหตกุารณดังกลาวได ตวัอยาง 
การใชวดิีโอคลิป อยางมีประโยชนไดแก  
 “ขอเชิญนอง ๆ เยาวชน รวมสงคลิปวีดีโอความดี ในหวัขอ “คําพอสอน รวมทําความด ี
ตามรอยพอ” ความยาวไมเกนิ 3 นาที มาที่ http://video.mthai.com พรอม ช่ือ-นามสกุล ที่อยู อายุ 
และเบอรติดตอกลับ ลุนรับทุนการศึกษา โทรศัพทเคล่ือนที่ PhoneOne จาก Mobile From Advance 
(MFA) รุน รามเกียรติ์ มินิ แอนิเมชัน บัตรสยามนิรมิต จํานวน 10 รางวัล (http://news.eduzones. 
com/news-1-5-46458.html) 
        “สถานีโทรทัศนเสียงประชาธิปไตยแหงพมา (Democratic Voice of Burma – DVB)  
ซ่ึงเปนสถานีโทรทัศนของฝายสนับสนุนประชาธิปไตยของพมา ซ่ึงมีสํานักงานอยูที่กรุงออสโล 
ประเทศนอรเวย ไดเผยแพรคลิปวิดีโอการชุมนุมของพระสงฆและประชาชนพมาในกรุงยางกุง  
เมื่อวานนี้ (26 กันยายน 2550) นับเปนการประทวงในกรุงยางกุงยืดเยื้อเปนวันที่ 9 ติดตอกัน 
ในคลิปวิดีโอความยาว 7 นาที 21 วินาที ดังกลาว  นอกจากจะเผยถึงการเดินขบวนประทวงของ
พระสงฆและประชาชนหลายหมื่นคนที่ไมเกรงกลัวคําสั่งเคอรฟวสและหามชุมนุมเกิน 5 คน ของ
รัฐบาลทหารพมาที่ประกาศออกมาเมื่อคืนวันอังคารแลว ในฉากการชุมนุมยังมองเห็นกองกําลังของ
รัฐบาลทหารพมาอยูหางออกไป และไดยนิเสียงปนเปนระยะ ๆ ทั้งยงัมีการบันทกึภาพการปราบปราม
และจับกุมพระสงฆและประชาชน ที่ชุมนุมยานบริเวณพระเจดียมหาชเวดากองขึ้นรถบรรทุกของ
ทหารดวย” (http://www.prachatai.com/05web/th/home/page2.php?mod=mod_ptcms&ContentID 
= 9690&SystemModuleKey=HilightNews&System_Session_Language=Thai) 
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 ในทางตรงกันขามวิดีโอคลิปอาจถูกใชในทางที่ไมถูกตอง เชน การสงภาพลามกอนาจาร 
ในกลุมของวยัรุนหรือผูบริโภคทั่วไปหนังสือพิมพเดลินวิส ฉบับวันพุธที่ 15 มีนาคม 2549 ไดกลาวถึง
การแพรหลายของการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปไววา 
 “เทคโนโลยีทันสมัยภาพเคลื่อนไหวจากโทรศัพทมือถือที่รูจักกันดีในชื่อ วิดีโอคลิป 
จากชวงที่ผานมามีภาพหวือหวา ภาพแอบถายหลายลักษณะหลุดออกมาปรากฏเปนขาวเดนประเดน็
รอนใหพดูถึงกันไมเคยขาด ความกาวหนาทันสมัย รูเขาใจการใชอยางเดียวยุคสมัยนี้ เหน็ทีไมพอ 
ตองเพิม่ความรอบคอบระมัดระวัง  ไมเชนนั้นอาจพล้ังพลาดโดนพษิเทคโนโลยีเพราะความไมเทาทนั 
                  วิดีโอคลิปที่ กลายเปนขาวใหพูดถึงกนัเปนคลิปที่ถายจากกลองมือถือ แตในความเปนมา
ของการถายคลิปที่มีใหเห็นรูจักกันจริง ๆ แลวมีมานาน  ปจจุบันมือถือรุนใหมจะมีฟงกชันการถาย
วิดีโอเก็บไว โดยขนาดความยาวของวดิีโอที่ถายจะขึน้อยูกับหนวยความจําในเครื่อง ความคมชัด         
ก็จะมไีมสูงมาก เนื่องดวยขอจํากัดของเลนส และอุปกรณรับภาพ แตเดิมการถายคลิปที่มาพรอม
กลองวิดีโอการกอบปจะยากกวา แตพอเล็กลงพัฒนามาพรอมกับมือถือ หากผูใชไมเทาทันไมระวงั
รวมทั้งไมจัดเก็บใหดีก็อาจถูกเผยแพรไปในที่ตาง ๆ ไดอยางรวดเรว็ (นันทวุฒิ ขยนัการนาวี อางถึง
ใน  หนังสือพิมพเดลินิวสฉบับวันพุธที่ 15 มีนาคม,  2549)”  

    รศ.นพ. มาโนช หลอตระกูล จากภาควิชาจติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล 
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กลาววา (อางถึงในหนังสือพิมพเดลินวิส ฉบับวันพุธที่ 15 มีนาคม 
2549) “วยัรุนมกัมีความอยากรู อยากเหน็ อยากทดลอง ซ่ึงถาเปนเรื่องทีเ่หมาะทีค่วรกจ็ะไมเกดิโทษภยั 
คลิปวิดีโอถาเปนการถายภาพธรรมดาก็ไมมีอะไร แตที่เปนปญหาเปนภาพที่ไมเหมาะไมควร อีกทัง้
ใชตามกันจนลืมนึกถึงโทษภัย การดูคลิป เลนคลิป เปนเรื่องของการอยากรูอยากลองแมจะไมใช
อาการทางจิต แตหากหมกมุนมากเกนิไปก็อาจเกดิความผิดปกติได กลุมวัยรุนวยัเรียนหากหมกมุน
กับเรื่องนี้มาก ๆ มีโอกาสที่จะเดินทางผิดพลาดไดงายเสียการเรียน วัยรุนเปนวัยที่ยังไมสามารถ
ควบคุมตัวเองในเรื่องนี้ไดดีเปนวัยที่มีโอกาสถูกชักจูงไปในเรื่องนี้ไดงาย และอาจมีความเขาใจ
ไขวเขวในเรื่องทางเพศ  ซ่ึงชีวิตจริงกับหนังที่มีใหไดเหน็นั้นไมเหมือนกัน” 

    นอกจากนี้ นพ. อธิชาติ โรจนะหัสดนิ ณ สงขลา จิตแพทยแหงโรงพยาบาลสวนสราญรมย 
ยังไดกลาวถึงกรณีวดิีโอคลิปนักเรียนตบตีกันวา “ในสายตาของเด็กการเผยแพรขาวผานคลิปวิดีโอ
ดวยการตบตีและคลิปลามกอนาจาร เปนเรื่องที่สนุกสนาน นาลองทําตาม เพราะเปนเรื่องทาทาย 
แปลกใหมจนทําใหส่ือโทรศัพทมือถือกลายเปนตวัแปรสําคัญในการกาํหนดพฤตกิรรมของการถาย
และสงคลิปวดิีโอตบตีและลามก อีกดานหนึ่งการเผยแพรขาวนกัเรยีนที่อยูในสภาพสะบักสะบอม 
มันทําลายความรูสึกของคนเปนพอแมอยางมาก" (ทัศนัย ขําสุข มติชน วันที ่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2549        
ปที่ 29  ฉบับที่ 10446) 
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 จากขอความขางตนทาํใหพอสรุปไดวา  การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปนัน้ มีความนาสนใจ
เนื่องจากสามารถสงภาพเคลื่อนไหวและเสียงทีเ่กดิขึ้นจรงิในขณะบันทกึ  และการนําวิดีโอคลิปไปใช
ก็สามารถนําไปใชทั้งในดานที่เปนประโยชน เชน (1) สามารถสงส่ือที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง
ใหแกผูรับ  (2) สามารถใชในการสงขาวที่เกิดขึ้นจริงใหแกส่ือมวลชน  (3) ใชเปนพยานหลักฐาน 
ในเหตกุารณ  หรือคดีตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  
                ในทางกลับกันวิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในดานทีก่อใหเกดิพษิภยัตอสังคม เชน การเผยแพร
ภาพเหตุการณที่ไมเหมาะสม  เชน วิดีโอคลิปโปเปลือย ออกเผยแพร การเผยแพรภาพเยาวชนตบตีกัน 
เปนตน  หรือการเผยแพรภาพเพื่อทําลายชือ่เสียงของคนบางคน 
                  เนื่องจากการที่ความนิยมในการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปโอมีเพิ่มขึ้น จากการที่ผูผลิต
โทรศัพทเคลื่อนที่และคอมพวิเตอร ไดพฒันาเทคโนโลยโีทรศัพทมอืถือที่สามารถรองรับ Multimedia 
Message ไดทําใหผูวจิัยมีความสนใจทีจ่ะศึกษาถึงพฤตกิรรม และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใช
วิดีโอคลิปของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนกลุมประชากรที่ยังจัดวา
เปนวยัรุน  และยังเปนกลุมทีย่อมรับเทคโนโลยี  และวัฒนธรรมตาง ๆ ไดงาย 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวจัิย 
 1.2.1 เพื่อศกึษาทัศนคติของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ของมหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพ- 
มหานคร ตอการใชวิดีโอคลิปในการสื่อสารผานโทรศัพทเคล่ือนที่ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชวดิีโอคลิป ในการสื่อสารผานโทรศัพทเคล่ือนที่ของ
นักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.2.3 เพื่อศึกษาผลของปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก ประเภทของมหาวิทยาลัย       
ที่เรียนอยู (รัฐบาล, เอกชน) สาขาวิชาที่ศึกษา (สังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี) เพศ และ อายุ 
ที่มีผลตอทัศนคติ และ พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
1.3  ปญหานําวิจัย 
 1.3.1 นักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครมีทศันคติตอ
การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่อยางไร 
 1.3.2 นักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรม
การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปโอผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่อยางไร 
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 1.3.3 ปจจัยทางดานประชากรศาสตร มีผลตอทัศนคติ และพฤติกรรมการใชวิดีโอคลิป
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม 
 
1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 1.4.1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตร มีผลตอทัศนคติตอการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิป
ผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.4.2 ปจจัยทางดานประชากรศาสตร มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวดิีโอคลิป
ผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.5  ขอบเขตการวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตดานตวัแปร 
   1.5.1.1   ตัวแปรอิสระ ไดแก   
    1) ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวย 
     - เพศ 
     - อายุ 
   1.5.1.2 ตัวแปรตาม  ไดแก         
    1) พฤติกรรมการใชวดิีโอคลิปบนมือถือ ของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีฯ
ไดแก 
     - ความถี่ในการใช 
     - วัตถุประสงคที่ใช  
     - เวลาที่ใช วิดีโอคลิปสื่อสาร 
    2) ทัศนคติตอการใชวิดีโอคลิปของนักศึกษา 
 1.5.2 ขอบเขตดานเนื้อหา 
   การศึกษาครั้งนี้ศกึษาเฉพาะการสื่อสารดวยวิดีโอคลิป ในโทรศัพทเคล่ือนที่เทานั้น    
 1.5.3 ขอบเขตดานประชากร 
   การศึกษาครั้งนี้จํากัดขอบเขตของประชากรที่ทําการศึกษา เปนนักศกึษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรัฐบาล และเอกชนในเขตกรงุเทพมหานคร 
 1.5.4 ขอบเขตดานพืน้ที่ในการศึกษา 
             การศึกษาครั้งนี้จํากัดขอบเขตพื้นที่ทําการศึกษาเฉพาะ มหาวิทยาลัยรัฐบาล และ
เอกชน  ที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น 
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 1.5.5 ขอบเขตดานเวลา 
             การศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนกันยายนถึงธันวาคม  2550 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ไดรับทราบถึงทัศนคติตอการสื่อสารดวยวดิีโอคลิป ผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.6.2 ไดรับทราบถึงพฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.6.3 นําผลวิจัยทีไ่ดเปนตัวอยาง เพื่อเปนแนวทางใหเกดิการรณรงคการใชคลิปวีดีโอ
ในโทรศัพทเคลื่อนที่อยางเหมาะสม 
 1.6.4 นําผลวิจัยท่ีไดมาประยุกตใช เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาการตลาด
ของบริษัทที่ทําธุรกิจเกี่ยวกบัคลิปวีดีโอ 
 
1.7 นิยามคําศพัทเชิงปฏิบตัิการ 

 วิดีโอคลิป หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทหนึง่ มีลักษณะเปนไฟลคอมพวิเตอร 
ที่บรรจุเนื้อหาเปนภาพยนตรส้ัน โดยมากไมเกิน 5-10 นาที และที่พบบอยที่สุดคือประมาณ 1 นาที  
            ผูใหบริการโหลดคลิปวีดีโอ หมายถึง ผูใหบริการบนระบบเครือขายโทรศัพทมือถือ 
ไดแก  AIS, DTAC, TRUE  และรานโทรศัพทมือถือ 

 โทรศัพทเคล่ือนท่ี  หมายถึง  โทรศัพทมือถือ  ซ่ึงสามารถรองรับการชมคลิปวีดีโอได 
 พฤติกรรมการใชวิดโีอคลิปในโทรศพัทเคล่ือนท่ี หมายถึง ความถีใ่นการใช  วตัถุประสงค

ที่ใช  เวลาที่ใช วิดีโอคลิปส่ือสารโดยผานโทรศัพทเคล่ือนที่ 
 ทัศนคต ิหมายถึง แนวคิดหรอืความคิดที่มตีอการใชคลิปวีดีโอ ในเชิงบวกหรือเชิงลบ 
 - ทัศนคติเชิงบวก หมายถึง ความรูสึกในดานดีที่มีตอการใชคลิปวีดีโอบนโทรศัพท 

เคล่ือนที่ 
 - ทัศนคติเชิงลบ หมายถึง ความรูสึกในดานเสื่อมเสียที่มีตอการใชคลิปวีดโีอบนโทรศัพท 

เคล่ือนที่ 
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บทที่ 2 
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรม การใชคลิปวีดีโอในโทรศัพทเคล่ือนที่

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” นี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกีย่วของ   เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการวิจยั   ดังนี ้

1. แนวคดิเกีย่วกบัโทรศัพทเคล่ือนที่ 
2. แนวความคิดดานการสื่อสาร  
3. แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 
4. แนวคดิเกีย่วกบัทัศนคติ 
5. งานวิจยัที่เกีย่วของ 

 
2.1   แนวคิดเก่ียวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีและนวัตกรรมในโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 
 2.1.1   แนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 นับตั้งแตการคนพบวิธีการสงสัญญาณระหวางจุด 2 จุดที่หางกัน โดยอาศัยคล่ืนวิทยุ   
ในราวป ค.ศ. 1898 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมากในการติดตอส่ือสารของมนุษย  กลาวคือ  
การสื่อสารระยะไกลสามารถเกิดขึ้นได โดยที่ไมจําเปนตองมีการเชื่อมตอสายนําสัญญาณระหวางกัน  
การคนพบดังกลาวทําใหมีการพัฒนาระบบสื่อสารไรสายรูปแบบตาง ๆ ที่เปนประโยชน  และมีการ
นํามาใชงานกนัอยางกวางขวาง  เชน  การสื่อสารผานดาวเทียม ระบบโทรทัศน ระบบวิทยุ AM และ 
FM เปนตน สําหรับในสวนของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่นั้น เริ่มขึ้นอยางจริงจังในชวงเพียง 30  
กวาปที่ผานมาเทานั้น ปจจัยหรือองคประกอบสําคัญที่มีสวนทําใหการพัฒนาเกิดขึ้นไดอยางเปน
รูปธรรมก็คือ ความกาวหนาของเทคโนโลยีในดานตาง ๆ ตั้งแตการพฒันาของวงจรอิเล็กทรอนิกส
ขนาดเล็ก ที่มีขีดความสามารถในประมวลขอมูลไดดวยความเร็วสูงมาก ๆ การพัฒนาแบตเตอรี่
ขนาดเล็กที่สามารถใชงานไดชวงเวลาทีย่าวนานมากขึ้น การพัฒนาเทคนิคและวิธีการประมวลสัญญาณ
แบบดิจิทัลแบบตาง ๆ เชน การเขารหัสสัญญาณเสยีง  การเขารหัสชองสัญญาณ  การทําอิควอไลเซซัน  
เปนตน ปจจัยเหลานี้ประกอบกันมีสวนชวยทําใหการพฒันาระบบโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถเกิดขึ้น
ไดอยางจริงจังและประสบความสําเร็จอยางมากดังเหน็กนัอยูในปจจุบนั 
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 จุดเดนที่สําคัญของระบบสื่อสารไรสายคือ  ความอิสระในการใชบริการ  เพราะผูใช
สามารถติดตอส่ือสารกับผูใชรายอ่ืน ๆ ไดจากบริเวณใดก็ไดที่คล่ืนสัญญาณสามารถเขาถึง           
ซ่ึงแตกตางจากระบบโทรศัพทแบบดั้งเดิม  ที่การใชบริการเกิดขึ้นไดก็เฉพาะในบริเวณที่มีสายนํา
สัญญาณโทรศัพทเขาถึงเทานั้น  จากความอิสระในการใชงานของโทรศัพทเคล่ือนที่นั่นเอง ที่ทําให
ความตองการใชงานโทรศัพทเคล่ือนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในทุกประเทศทั่วโลก 

 ในปจจุบันโทรศัพทเคล่ือนที่ก็ไดสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิต  สังคม  การทํางาน  
การติดตอธุรกิจ  การสงผานขาวสาร  รวมไปถึงการเมืองของมนุษยอยางมาก  ดังนั้นการเขาใจถึง
หลักการทํางานของระบบโทรศัพทเคลื่อนที่จึงมีประโยชนอยางมากตอวิศวกรสื่อสารที่มีบทบาท  
หรือมีสวนเกี่ยวของในการออกแบบพัฒนาหรือดูแลระบบ 
 
 2.1.2   วิวัฒนาการของระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 แมวาแนวคิดการพัฒนาอุปกรณสื่อสารที่สามารถเคลื่อนที่หรือนําพกพาติดตัวไดนั้น 
จะไดรับความสนใจมานานแลวนับตั้งแตการคนพบคลื่นวิทยุเปนครั้งแรก  แตดวยขอจํากัดทาง
เทคโนโลยี  ทําใหการประยุกตใชงานการสื่อสารเคลื่อนที่เปนรูปธรรมไดชากวาระบบสื่อสารมีสาย
ความพยายามในการพัฒนาอุปกรณส่ือสารไรสายเคลื่อนที่ไดมีมาอยางตอเนื่อง  จนกระทั่งในป 
ค.ศ.1983 ไดมีการกําหนดมาตรฐานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ AMPS (Advanced Mobile Phone 
Service) ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา  ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ดังกลาว ถือไดวาเปนจุดเริ่มตนสวนหนึ่ง
ของการนําไปสูความสําเร็จในเชิงพาณิชยของการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่  สําหรับทางกลุมประเทศ
ในยุโรปไดมีการพัฒนาระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ NMT (Nordic Mobile Telephone) ขึ้นโดยชาว 
นอรดิกซึ่งเปนกลุมประเทศในสแกนดิเนเวียในป ค.ศ. 1981 และในชวงเวลาที่ใกลเคียงกันคือชวง
ตนศตวรรษที่ 1980s ไดมีการกําเนิดมาตรฐานระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ขึ้นอีกหลายระบบ  เชน 
TACE (Total Access Communication  System) ในประเทศสหราชอาณาจักร RC-2000 ในประเทศ
ฝร่ังเศส C-net ในประเทศเยอรมันนี และI-450 ในประเทศอิตาลี  สําหรับทางประเทศญี่ปุนบริษัท 
Nippon Telegraph and Telephone (NTT) ไดเปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ครั้งแรกตั้งแตป ค.ศ. 
1979 ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่เหลานี้จัดวาเปนระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคหนึ่ง (first generation 
mobile phone system)  เพราะมีคุณลักษณะสําคัญที่เหมือนกันคือ อาศัยเทคโนโลยีอนาล็อกเปน
พื้นฐานหลักในการทํางาน 

 จากความสําเร็จอยางสูงของการใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคที่หนึ่ง  ทําให
ตองมีการพัฒนาระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ในยุคที่สองขึ้น  เพื่อรองรับการขยายตัวของความตองการ
การใชงานที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  ในการพัฒนาระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคที่สอง  ไดมีการ
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นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชแทนเทคโนโลยีอนาล็อกแบบดั้งเดิม ดวยเหตุผลสําคัญดังนี้คือ ระบบ  
ดิจิทัลสามารถใชแบนดวิดทในการรองรับการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาระบบ
อนาล็อก  สามารถใหคุณภาพของสัญญาณที่ดีกวา  และปลอดภัยจากการดักฟงทําใหการสนทนา
ของผูใชบริการมีความเปนสวนตัวมากขึ้น   

 ตัวอยางระบบดิจิทัลที่มีการใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน  ไดแก  ระบบ GSM 
(Global System for Mobile Communications) ซึ่งเริ่มพัฒนาขึ้นโดยกลุมประเทศในยุโรปตั้งแต       
ป ค.ศ. 1982  และเริ่มใหบริการอยางแทจริงเปนครั้งแรกในป ค.ศ. 1992 โดยบริษัทผูใหบริการ
กิจการทางโทรคมนาคม Oy Radiolinja Ab ของประเทศฟนแลนด และในเวลาตอมาไดมีระบบ 
USDC (US Digital Cellular) และระบบ Is-95 CDMA (Code Division Multiple Access) ซ่ึงเปน
มาตรฐานที่กําหนดขึ้นโดยประเทศสหรัฐอเมริกา  ในประเทศญี่ปุนก็มีการกําหนดมาตรฐานเปน
ของตนเองเชนเดียวกันและมีช่ือเรียกวา PDC (Pacific Digital Cellular) อยางไรก็ตามในปจจุบัน
ระบบ GSM นับวาไดมีการนํามาใชงานแพรหลายที่สุด เพราะจากสถิติของการใชงานในตนป ค.ศ. 
2002  มีผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่  GSM  มากถึง  620 ลานคน  คิดเปนสัดสวนสูงถึง 74%  ของ
ผูใชทั้งหมด 

 ปริมาณการเติบโตของการใชงานระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ในชวงทศวรรษที่ผานมา  บงชี้วา  
ความตองการระบบสื่อสารเคลื่อนที่ไดจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไมเฉพาะในสวนของจํานวนผูใชบริการ
เทานั้น  หากแตรูปแบบของการใหบริการก็เร่ิมมีความหลากหลายมากขึ้น  คือไมจํากัดอยูเฉพาะกับ
การสื่อสารทางเสียงเทานั้น  การสื่อสารขอมูลคอมพิวเตอร สัญญาณภาพ หรือแมกระทั่งวีดิทัศนก็มี
แนวโนมจะมีใหเห็นกันมากขึ้น  เมื่อความตองการใชงานรูปแบบการใหบริการใหม ๆ เกิดขึ้น
อยางตอเนื่อง  การพัฒนาขีดความสามารถของโครงขาย หรือระบบใหสามารถรองรับความตองการ
ที่ไมส้ินสุดของมนุษยจึงเปนส่ิงจําเปน  ดวยเหตุนี้กลุมประเทศในภาคพื้นยุโรป  จึงไดริเริ่ม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุดที่ยามขึ้นตั้งแตป ค.ศ. 1988 โดยมีความ
มุงหวังวาจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูง  สามารถรองรับและใหบริการรูปแบบ
ใหม ๆ ไดภายในป ค.ศ. 2000 ความพยายามดังกลาวนี้ ในภายหลังไดกลายมาเปนระบบ UMTS 
(Universal Mobile Telecommunication System) อยางไรก็ตาม จากสภาพการหรือแนวโนมที่
เปนอยูในปจจุบัน  การนําระบบ UMTS  มาใชงานในเชิงพาณิชยยังมิไดเกิดขึ้นอยางที่คาดหวัง  
กลุมบริษัทผูใหบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่สวนใหญยังคงเลือกใชเทคโนโลยี GSM เปน
โครงสรางหลักของระบบ  และอาศัยการเพิ่มขีดความสามารถในการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรขึ้น   
โดยอนุญาตใหผูใชบริการสามารถใชงานไทมสล็อคของชองสัญญาณในหนึ่งเฟรมไดมากกวาหนึ่ง
ชองพรอมกัน  เทคนิคหรือวิธีการที่กลาวถึงนี้มีช่ือเรียกวา GPRS (General Packet Radio Service) 

DPU
DPU



 

 

12

เนื่องจากเทคโนโลยี GPRS จัดวาเปนรอยตอระหวางระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ยุคที่สอง (2G) และ 
ยุคที่สาม (3G)  ดังนั้นจึงมักถูกเรียกวาเปนระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ยุคที่สองครึ่ง (2.5G) 
 
 2.1.3 ระบบโทรศัพทเซลลูลารและคอรดเลส 
 ในปจจุบันเราสามารถแบงระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ออกไดเปน 2 ประเภท  คือ 

-  ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่แบบเซลลูลาร (cellular phone systems) 
-  ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่แบบคอรดเลส (cordless phone systems) 

 โทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งแบบเซลลูลารและคอรดเลส  ตางก็จัดวาเปนอุปกรณส่ือสารไรสาย        
ที่ใชสําหรับการติดตอส่ือสารทางเสียง อยางไรก็ดี ทั้งสองระบบมีขอแตกตางกันในสวนของ       
ขีดความสามารถและขอจํากัดในการใชงานคอนขางมากและชัดเจน  ลักษณะโครงสรางและการ
ทํางานของสถานีฐานในระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบคอรดเลสถูกออกแบบมาสําหรับใหบริการ  
ในบริเวณพื้นที่เล็ก ๆ เชน ภายในบานหนึ่งหลังหรือภายในอาคารที่ไมใหญนัก  ในขณะที่สถานีฐาน
ของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่เซลลูลารไดรับการออกแบบใหสามารถครอบคลุมพื้นที่การใหบริการ
ที่กวางมาก เชน พื้นที่ของจังหวัดเล็ก ๆ หนึ่งจังหวัด ดวยเหตุนี้ผูใชบริการโทรศัพทแบบคอรดเลส 
ก็จะถูกจํากัดการใชงานใหอยูภายในบริเวณที่จํากัด  ในขณะที่ผูใชบริการโทรศัพทแบบเซลลูลารจะ
ไดรับความอิสระในการใชงานมากกวาอยางชัดเจน  ผูใชสามารถนําโทรศัพทพกติดตัวไปไหนมา
ไหนได  ทําใหการติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น ๆ ไมถูกจํากัดอยูในบริเวณหรือตําแหนงที่อยูของผูใช  
นอกจากความแตกตางในแงของผูใชบริการแลว  การออกแบบอุปกรณสวนตาง ๆ ในระบบก็มี
ความแตกตางกันดวย  เชน สายอากาศที่ใชในการรับสงของสถานีฐานในระบบเซลลูลารก็มีขนาด 
ที่ใหญมาก  และตองใชพื้นที่ในการติดตั้งคอนขางมาก  สวนสายอากาศของระบบคอรดเลสก็จะมี
ขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถติดตั้งบนพื้นที่แคบ ๆ ได  ขนาดกําลังสงของเครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่ทั้ง
สองประเภทก็จะไมเทากัน โดยโทรศัพทแบบคอรดเลสจะกําลังสงที่ต่ํากวา เทคนิคตาง ๆ ที่ใช
โดยทั่วไปก็มีรายละเอียดที่แตกตางกัน โดยระบบโทรศัพทเคล่ือนที่แบบเซลลูลารจะมีความ
ซับซอนกวาระบบโทรศัพทเคล่ือนที่แบบคอรดเลสมาก  
 

2.1.4 สภาพการแขงขันในธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทย 
 หลังจากกรมที่ไปรษณียโทรเลขไดอนุมัติคล่ืนความถี่วิทยุใหองคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย  (ทศท.)  ซ่ึงก็คือ  บริษัท ทีโอที คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน เพื่อดําเนิน
ธุรกิจการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ NMT (Nordic Mobile Telephone) ความถี่ 470 
เมกะเฮิรตซ เมื่อเดือนกันยายน 2529 ตั้งแตนั้นเปนตนมา ธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย      
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ก็ไดเจริญเติบโตขึ้นมาตามลําดับ  จวบจนกระทั่งในปจจุบัน  มีผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่มากกวา 
20 ลานเลขหมาย   โดยมีบริษัทผูใหบริการหลายรายแบงสัดสวนทางการตลาดที่แตกตางกัน  ทั้งนี้  
ในชวงแรกการดําเนินธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่ในประเทศไทยนั้นมีผูใหบริการเพียงสองราย คือ 
ทศท. และการสื่อสารแหงประเทศไทย (กสท.) หรือ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  
ในปจจุบัน แตเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ การขาดความชํานาญในการดําเนินนโยบาย
ทางการตลาดของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหงรวมถึงเครื่องลูกขายโทรศัพทเคลื่อนที่ในยุคแรก ๆ ที่มี
ราคาแพง ทั้งสองหนวยงานจึงตัดสินใจเปดใหเอกชนเขาประมูลสิทธิการใหบริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่ภายใตการดูแลของตน ในลักษณะการดําเนินการแบบ BTO (Build-Transfer-Operate)    
ซ่ึงหมายถึงเอกชนเปนผูลงทุนสรางเครือขายพรอมกับโอนกรรมสิทธิ์อุปกรณเครือขายเหลานั้นให
หนวยงานเจาของสัมปทาน โดยรัฐใหสิทธิเอกชนในการดําเนินกิจการเปนระยะเวลาชวงหนึ่ง  
ตั้งแตนั้นเปนตนมา อุตสาหกรรมโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยก็ไดมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
 ระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่มีรูปแบบการพัฒนามาอยางตอเนื่อง  เร่ิมจากระบบ
โทรศัพทเคล่ือนที่ชนิดอนาล็อกมาสูระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ชนิดดิจิตอล  ซ่ึงในปจจุบันผูใหบริการ
ในประเทศไทยมีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งสองระบบ  โดยจํานวนผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่
ระบบดิจิตอลนั้นมีสัดสวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่สัดสวนผูใชระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ชนิดอนาล็อก
มีแนวโนมที่ลดลงอยางตอเนื่อง 

 ในที่นี้  ขอนําเสนอภาพรวมของบริษัทผูใหบริการเครือขายที่มีอยูทั้งหมด  รวมถึง
เทคโนโลยีเครือขาย  และเครื่องหมายการคา  ดังนี้ 

 (1) บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) 
  บริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) (Advanced Info Service  Public 
Company Limited) หรือ AIS มีบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM (Global System for Mobile 
Communication) ระบบความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ  ซ่ึงแบงออกเปนแบบชําระคาบริการตอเดือน (Postpaid) 
ภายใตเครื่องหมายการคา GSM Advance กับแบบโทรศัพทพรอมใช (Prepaid) ภายใตเครื่องหมาย
การคา One-2-Call และระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ 1800 เมกะเฮิรตซ  ซ่ึงมีแตแบบชําระคาบริการตอเดือน
ภายใตเครื่องหมายการคา GSM 1800 นอกจากนั้น AIS ยังเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีการสื่อสาร
ขอมูล โดยมีการเปดใหบริการ GPRS (Generic Packet Radio Service) ในกรุงเทพมหานครและ
เมืองใหญ ๆ บริการ MMS (Multimedia Messaging Service) และบริการ TV on Mobile  เปนการ
ตอกย้ําจุดยืนการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีอยางชัดเจน 
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  นอกจากนี้ AIS ยังมีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบอะนาลอกระบบ NMT 
(Nordic Mobile Telephone) ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ  ภายใตเครื่องหมายการคา Cellular 900         
แตตอมาบริษัทฯ มีนโยบายลดจํานวนผูใชบริการในกลุมนี้ลง โดยสงเสริมใหมีการโอนเลขหมาย
ไปเปน  ลูกคาโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ GSM ของตนเองแทน 

 (2) บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
  บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC เปดใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM ความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ  ซ่ึงแบงเปนแบบชําระคาบริการตอเดือน
ภายใตเครื่องหมายการคา DTAC รวมกับโทรศัพทเคล่ือนที่แบบพรอมใช ภายใตเครื่องหมายการคา 
Dprompt  สําหรับ DTAC นั้น  ไดช่ือวาเปนผูนําทางการตลาดเปนอันดับที่สองรองจาก AIS มาโดยตลอด 
ปจจุบัน DTAC ก็มีการนําเทคโนโลยีใหม ไมวาจะเปน GPRS หรือ MMS มาเปดใหบริการทัดเทียม
กับคา AIS 
  DTAC มีบริการโทรศัพทเคลื่อนที่แบบอนาล็อกเชนเดียวกัน  เปนระบบ AMOS 
(Advanced Mobile Phone Service)  ความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ   ซึ่งนโยบายในการเปลี่ยนถายผูใช 
บริการใหไปใชโทรศัพทเคลื่อนที่ GSM ของ DTAC ก็เปนไปในลักษณะเดียวกันกับกรณีระบบ 
NMT 900 ของคาย AIS 

 (3) บริษัท ทรู คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) (บริษัททีเอ ออเรนจ จํากัด) 
  บริษัท ทรู คอรปอเรชัน จํากัด (มหาชน) หรือแตเดิม คือ บริษัท ทีเอ ออเรนจ จํากัด 
(มหาชน) เปนบริษัทที่สรางฐานผูใชบริการไดอยางรวดเร็ว ทีเอ ออเรนจ หรือ TAO ใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM ความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ  เชนเดียวกับ DTAC เพียงแตใชยาน
ความถี่ตางชวงกัน มีบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ทั้งแบบชําระคาบริการตอเดือนและแบบโทรศัพท 
เคล่ือนที่พรอมใช  ภายใตช่ือเครื่องหมายการคา “True MOVE”  ปจจุบัน TAO กําลังอยูระหวางการ
เรงขยายเครือขายเพื่อใหครอบคลุมพื้นที่ใชงานเทียบเทากับ AIS และ DTAC ในระหวางนี้ผูใช 
บริการของคาย TAO จึงอาจไมสามารถใชงานโทรศัพทเคล่ือนที่ไดในบางพื้นที่ที่ยังไมมีการติดตั้ง
เครือขายสถานีฐาน 

 (4) บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส  จํากัด  
  บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส จํากัด เปนนองใหมลาสุดที่เพิ่งเปดใหบริการ      
เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2546 ที่ผานมา ภายใตชื่อเครื่องหมายการคา HUTCH โดยใช
เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนที่ CDMA (Code Division Multiple Access) ความถี่ 800 เมกะเฮิรตซ 
จุดมุงหมายหลักในการเปดใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของ HUTCH ก็คือ การใหบริการสื่อสาร
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ขอมูลผานโทรศัพทเคลื่อนที่ซ่ึงมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใชงาน เหนือกวาการสื่อสาร
ขอมูลผานเทคโนโลยี GPRS ของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ในตระกูล GSM สําหรับการใหบริการ
สนทนาเสียงนั้นก็มีคุณภาพที่ไมแตกตางไปจากระบบ GSM แตอยางใด  ขอจํากัดในการใหบริการของ 
HUTCH ก็คือ การไดรับสัมปทานในการเปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ CDMA ในพื้นที่เพียง 36 
จังหวัดเทานั้น (รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ทําใหเกิดขอจํากัดหลาย ๆ ประการในการ
แขงขัน  เมื่อเทียบกับคูแขงขันรายอื่นที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องพื้นที่สัมปทานใหบริการแตประการใด 
  
 2.1.5  บริการ  SMS  และ  MMS 
 การสื่อสารระหวางบุคคลผานเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ กลายเปนสิ่งสามัญในวิถีชีวิต 
ประจําวัน  ปจจุบันนอกจากการใชโทรศัพทเคลื่อนที่สําหรับการสื่อสารสนทนากันแลว  ผูใชบริการ
โดยทั่วไปคงไมปฏิเสธวาบริการรับสงขอความหรือ Messaging Service กลายเปนบริการยอดนิยม 
ที่สรางรายไดใหกับบริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ทั่วโลกโดยสวนใหญไปแลว  เร่ิมตนจากการ
บริการ SMS (Short Message Service) ที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาจากการสงขอความสั้น ๆ ระหวางบุคคล  
กลายมาเปนเกมสสารพัดรูปแบบที่เนนการตอบคําถาม  ชิงรางวัล หรือโหวตแสดงมิติตาง ๆ จากนั้น  
ก็เขาสูยุคของการใหบริการดาวนโหลดรูปภาพหนาจอและเสียงเรียกเขา รวมถึงการเริ่มตน
ความสามารถในการรับสงรูปภาพเคลื่อนไหวแบบงาย ๆ ดวยการรองรับของเทคโนโลยี EMS 
(Enhanced Message Service) และสูยุคปจจุบัน กับการผลิตโฉมตลาดการสื่อสารไรสายครั้งใหญ   
ดวยการเปดตัวของเทคโนโลยี MMS (Multimedia Message Service) ซ่ึงเปนการตอกย้ําการกาวลํ้า
เขาสูยุคทองของการสื่อสารขอมูลแบบมัลติมีเดีย  

 
 บริการ SMS 

 SMS เปนบริการพื้นฐานประเภทหนึ่งที่ถือกําเนิดขึ้นมาพรอมกับระบบโทรศัพทเคลื่อนที่
ยุค 2G ไมวาจะเปนมาตรฐาน GSM หรือ CDMA  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนการรับสงขอความสั้น ๆ 
ระหวางผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยกัน  การรับสงขอความแบบ SMS สามารถทําไดทุกเมื่อ  
ตราบใดที่เครื่องลูกขายโทรศัพทเคลื่อนที่ยังเปดทํางานอยูโดยไมจําเปนวาเครื่องลูกขายกําลังถูกใชงาน
อยูหร่ือไม  ทั้งนี้เพราะการรับสงขอความ SMS จะกระทําผานชองสื่อสารควบคุม (Control Channel)  
ระหวางเครื่องลูกขายกับสถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนที่  ซึ่งเปนชองสื่อสารขนาดแบนดวิดธเล็ก ๆ 
ดวยเหตุนี้จึงเปนสาเหตุที่ทําใหตองมีการจํากัดขนาดของขอความ SMS แตละชุดไวไมใหใหญเกินกวา 
160 ตัวอักษร  เนื่องจากหากขอความ SMS มีขนาดใหญมากเกินไปจะทําใหเกิดผลกระทบตอ
ความหนาแนนของขอมูลที่มีการรับสงผานชองสื่อสารควบคุม  ซ่ึงอาจมีผลตอการใหบริการเชื่อมตอ
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วงจร  ยกเลิกการเชื่อมตอ  หรือการยายขามเซลได  ทําใหคุณภาพในการใหบริการของเครือขาย
โทรศัพทเคล่ือนที่นั้น ๆ ดอยประสิทธิภาพลง 
 โครงการสรางเชื่อมตอเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่กับอุปกรณ SMS-C หรือ Short 
Message Service Center ซ่ึงทําหนาที่คลายกับที่ทําการไปรษณียสําหรับรับและสงตอ (Store and 
Forward) ขอความ SMS จากผูใชบริการรายหนึ่งไปสูอีกรายหนึ่ง การเชื่อมตอระหวางชุมสาย 
โทรศัพทเคล่ือนที่ (Mobile Service Switching Center หรือ MSC) กบัอุปกรณ SMS-C จะกระทาํ 
โดยใชระบบสัญญาณแบบ CCS7 (Common Channel Signaling System No.7) ซ่ึงหมายความวา  
ไมจําเปนตองมีการสรางวงจรสื่อสารในลักษณะของการใหบริการสนทนาระหวางบคุคลโดยทั่วไป  
อุปกรณ SMS-C ยังมีการตดิตอส่ือสารกับอุปกรณ HLR (Home Location Register) เพื่อทําหนาที่
ตรวจสอบหาตําแหนงที่อยูของหมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ปลายทางวา กําลังอยูในพื้นที่ใหบริการ
ของ MSC ใด ในกรณีที่ผูใชบริการเลขหมายปลายทางปดเครื่องหรืออยูนอกพื้นที่ใหบริการ ขอความ 
SMS ก็จะถูกเก็บไวช่ัวคราวภายในอุปกรณ SMS-C จนกวาอุปกรณ HLR จะตรวจพบวาผูใชบริการ
นั้น ๆ เปดเครื่องหรือกลับเขาสูพื้นที่ใหบริการอีกครั้งหนึง่  ก็จะทําการสงสัญญาณแจงมายัง SMS-C 
บอกตําแหนงที่อยูในระดับของ MSC ใหอุปกรณ SMS-C ทราบเพื่อทําการสงขอความ SMS นั้นไป
ใหยังเลขหมายปลายทาง 1 

 กระบวนการรับสงขอความ SMS ในลักษณะขางตน ซ่ึงนิยมเรียกกันวา “Point-to-Point 
SMS”  สามารถนํามาอธิบายเปนขั้นตอนยอย ๆ ไดดังนี้ 

 1.  ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ตนทางทําการพิมพขอความ SMS ความยาวไมเกิน 160 
ตัวอักษร (จํากัดโดยเครื่องลูกขายโทรศัพทเคลื่อนที่) แลวทําการสงไปยังเลขหมายโทรศัพทเคล่ือนที่
ปลายทาง  ทั้งนี้ภายในเครื่องลูกขายจําเปนตองมีการตั้งคาหมายเลขของอุปกรณ SMS-C ซ่ึงโดยทั่วไป
มักทําเพียงครั้งเดียวตั้งแตซ้ือเครื่องมาใชใหม ๆ ขอความ SMS ที่ถูกสงออกจากเครื่องลูกขายจะถูก
สงผานชองส่ือสารควบคุมของเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่จากสถานีฐานไปสูอุปกรณ MSC ซ่ึงจะ
ทราบวาสัญญาณควบคุมที่ไดรับมาเปนขอความ SMS ที่จะตองถูกสงตอไปยังอุปกรณ SMS-C ตัวใด 
ซ่ึงในกรณีของการเปดใหบริการรับสงขอความ SMS ขามเครือขายกันระหวางบริษัทผูใหบริการ
หลาย ๆ ราย อุปกรณ MSC ก็จะตองทราบวาอุปกรณ SMS-C ทุกตัวมีเลขหมายกํากับเปนหมายเลข
ใดบาง 

 2. ขอความ SMS ที่อยูในรูปของสัญญาณควบคุมแบบ CCS7 ถูกสงตอไปยังอุปกรณ 
SMS-C ปลายทาง  ซ่ึงขอความ SMS จะถูกนําไปเขาคิวไวภายในอุปกรณ SMS-C เพื่อรอการสง
ตอไปยังเลขหมายปลายทาง ในขั้นตอนนี้จะเห็นไดวาอุปกณ SMS-C ทําหนาที่เหมือนกับที่ทําการ
ไปรษณียในลักษณะของการใหบริการสงขอความที่เขามาในคิวกอน (First Come First Serve) จุดนี้เอง
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ที่ทําใหในบางครั้งการสงขอความ SMS อาจกินเวลานานกวาจะถูกลําเลียงสงตอไปยังเลขหมาย
ปลายทางเนื่องจากมีจํานวนขอความ SMS เขาคิวรออยูเปนจํานวนมาก สังเกตไดงาย ๆ ในชวง
เทศกาลตาง ๆ ที่ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่นิยมสงขอความ SMS กันเปนจํานวนมาก 

 3. เมื่อถึงคิวการสงของขอความ SMS นั้น ๆ แลว อุปกรณ SMS-C จะสงสัญญาณผาน
เครือขาย CCS7 ไปยังอุปกรณ HLR ซ่ึงเปนฐานขอมูลหลัก ทําหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลที่สําคัญ
เกี่ยวกับเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ทั้งหมดภายในเครือขาย เพื่อสอบถามถึงตําแหนงทีอ่ยูของเลขหมาย 
โทรศัพทเคล่ือนที่ปลายทาง 

 4. อุปกรณ HLR จะตอบกลับไปยัง SMS-C ถึงรหัสตําแหนงที่อยูของเลขหมายปลายทาง
ที่ตองการ ซ่ึงในขั้นตอนนี้หากเลขหมายดังกลาวปดเครื่อง หรืออยูนอกพื้นที่ใหบริการ HLR ก็จะ 
ทําการแจงกลับไปยังอุปกรณ SMS-C เพื่อใหเก็บขอความ SMS นั้นไวในฐานขอมูลช่ัวคราวพรอม ๆ 
กับทดรหัสไวภายในตัว HLR เอง เพื่อเตือนใหมีการสงขอความยืนยันกลับไปยัง SMS-C ทันทีที่
ผูใชบริการรายดังกลาวเปดเครื่องหรือกลับเขามาอยูในพื้นที่บริการแลว ทั้งผูใช บริการและผูให 
บริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่จะกําหนดนโยบายวายินยอมใหมีการเก็บขอความ SMS รอไว
ภายในอุปกรณ SMS-C ไดนานเทาไร กอนที่ขอความนัน้จะถูกลบออกจากระบบในกรณีที่เลขหมาย
ปลายทางปดเครื่องไปเปนเวลานานหลาย ๆ วัน 

 5. ในกรณีที่อุปกรณ SMS-C ทราบถึงตําแหนงที่อยูของเลขหมายปลายทางแลว กจ็ะทํา
การสรางสัญญาณควบคุมซ่ึงบรรจุขอความ SMS นั้น ผานไปบนเครือขาย CCS7 สูชุมสายโทรศัพท
เคลื่อนที่ปลายทาง ทั้งนี้ไมสําคัญวาอุปกรณ SMS-C จะเชื่อมตอโดยตรงกับชุมสาย
โทรศัพทเคล่ือนที่ปลายทางหรือไม เพราะมาตรฐานเครือขายสัญญาณ CCS7 จะทําหนาที่นํา
ขอความ SS7 จากอปุกรณ SMS-C เคลื่อนที่ผานเครือขายชมุสายโทรศัพทเคล่ือนที่ไปยังอปุกรณ 
MSC ปลายทางเอง 

 6. ชุมสายโทรศัพทเคลื่อนที่ทําการรับขอความ SMS นั้น แลวลําเลียงสงผานตอไปยัง 
สถานีฐานที่ใหบริการแกเลขหมายปลายทางนั้น เปนอันเสร็จสิ้นกระบวนการรับสงขอความ
แบบ SMS 

 จะเห็นวาการสื่อสารแบบ SMS นั้น  แมจะมีขอดีในแงของการรับฝากขอความไวกับ
ระบบเครือขายโดยไมตองกังวลวาเลขหมายปลายทางจะเปดเครื่องอยูหรือไม  อีกทั้งยงัสามารถรับสง
ขอความไดทั้ง ๆ ที่กาํลังใชเครื่องโทรศัพทสนทนาอยูก็ตาม แตกลไกการทาํงานในลักษณะ Store 
and Forward ตามที่กลาวมาขางตนรวมถึงขอจํากัดในเรื่องของขนาดขอความที่สามารถสงผานบริการ 
SMS ได ก็นับเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการใชประยุกตใชงานบริการแบบ SMS สําหรับแอปพลิเคชั่น
ที่ตองการการสื่อสารโตตอบแบบตรงเวลาจริง (Real time Transaction) และที่ตองการสงขอมูล
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จํานวนมาก ๆ จากเครื่องลูกขาย นอกจากนั้นในหลาย ๆ ประเทศที่มไิดใชภาษาองักฤษเปนภาษาหลกั 
การเติบโตของธุรกิจรับสงขอความ SMS กย็ังไดรับผลกระทบจากขอจํากัดในดานภาษาอีกเชนเดยีวกนั 
ปจจัยที่เปนอุปสรรคสําคัญตอการเติบโตของบริการ SMC กค็ือ การปดกั้นกันเองของเครอืขายโทรศัพท 
เคล่ือนที่ในยุคแรก ๆ ในประเทศไทยเอง จะเห็นไดวาบริษัทผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่แตละราย
ยอมใหมกีารรับสงขอความ SMS หากันไดภายในกลุมของตนเองเทานัน้ 

 ดูเหมือนวากระแสการยอมรับบริการ SMS จะเริ่มชัดแรงและทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต 
พ.ศ. 2543 เร่ิมจากความคลั่งไคลการสงขอความหากัน โดยมีการประดิษฐคิดคนเครื่องหมายหรือ
กลุมคําที่ใชแทนอารมณความรูสึก สอดแทรกไปกับขอความตาง ๆ เชน “I love you :) ” จะเห็นไดวา  
วัยรุนเริ่มกลายเปนกลุมผูบริโภคที่ใหความสนใจกับบริการ SMS  เนื่องจากกระแสแฟชั่นของการ 
สงขอความหากัน  ยิ่งเมื่อบรรดาผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่มีนโยบายเปดเครือขายของตนให
สามารถรับสง SMS กับเครือขายอื่น ๆ ได  ก็ยิ่งทําใหตลาดการบริโภคเปดกวางมากขึ้น  พรอมกันนั้น 
ก็มีการเพิ่มขีดความสามารถของอุปกรณ SMS-C ใหสามารถเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา 
ซอฟทแวรหรือแอปพลิเคชั่นพิเศษตาง ๆ ในรูปของเกมสการแขงขัน, การชิงโชค, การใหขอมูลตาง ๆ 
ที่ผูบริโภคสนใจ  ไมวาจะเปนการแขงขันฟุตบอลหรือกีฬาประเภทตาง ๆ ไปจนถึงการพยากรณ 
ดวงชะตาประจําวัน 
 พัฒนาของเทคโนโลยี WAP (Wireless Application Protoco) ซ่ึงเปนสิ่งจําเปนในการทํา
หนาที่เปนตัวกลาง ในการเชื่อมตอระหวางโลกของการสื่อสารผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่กับ
เครือขายอินเทอรเน็ตก็เปนปจจัยเกื้อหนุนอีกประการหนึ่ง ตอการเพิ่มปริมาณใชงานบริการ SMS 
กลาวคือ เทคโนโลยี WAP ในปจจุบัน ซ่ึงสามารถรองรับการสื่อสารขอมูลไดทั้งแบบสวิตซวงจร 
(Circuit Switch) ผานทางชุมสายโทรศัพทเคล่ือนที่ MSC ในกรณีของเครือขาย GSM และแพ็กเกต 
โดยผานอุปกรณ SGSN (Serving GPRS Support Node) และ GGSN (Gateway GPRS Support 
Node) ในกรณีของเครือขาย GPRS ไดมีการเพิ่มเทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลระหวางเครือขาย
โทรศัพทเคล่ือนที่กับลูกขายที่สนับสนุนเทคโนโลยี WAP ในรูปแบบใหม ที่มีช่ือเรียกวา Push 
Service ขึ้น ซ่ึงจําเปนตองใชความสามารถของอุปกรณ SMS-C ในการสงผานขอมูลจากอุปกรณ
เกตเวย WAP ไปสูเครื่องลูกขายโทรศัพทเคล่ือนที่ตัวอยางของบริการหรือแอปพลิเคชั่นที่ตองอาศัย
เทคโนโลยี Push Service ก็ไดแก การใหบริการแจงเตือนเมื่อมีจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) 
หรือขาวสารที่สําคัญสงมาถึงผูใชบริการที่ใชบริการ WAP ซ่ึงเทคโนโลยีมิใชเรื่องแปลกใหม       
แตประการใด ในเมื่อ WAP สามารถรองรับการสื่อสารขอมูลผานชองสื่อสารไดทั้งแบบสวิตซวงจร, 
แบบแพก็เกตโดยผานเครือขาย  GRPS  หรือแมกระทั่งบนชองสื่อสารแบบ  SMS 
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 การพัฒนาแอปพลิเคชั่นใหม ๆ ที่อาศัยการผลักขอความผานบริการ SMS ไปยังเครื่อง
ลูกขายโทรศัพทเคล่ือนที่ไมจํากัดอยูเพียงอุปกรณเกตเวย WAP เทานั้น  แมกระทั่งบริการเสริมแบบ 
SMS ตาง ๆ ที่มีรูปแบบการใหบริการแบบแจงเตือน ไมวาจะเปนรายงานผลการออกรางวัลที่หนึ่ง
สลากกินแบงรัฐบาล, การสงผลการทํานายดวงชะตะประจําวัน, การแจงผลการแขงขันฟุตบอลฯลฯ 
เหลานี้ก็ลวนเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการใหบริการ  SMS  ในรูปแบบ  Push Service  ทั้งส้ิน 
 
2.2   แนวคิดกระบวนการสื่อสาร (Communication Process) 

 
 2.2.1  ความหมายและองคประกอบของกระบวนการสื่อการ 

 ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2538 : 220-223) ไดใหคําจํากัดความไววา  การติดตอส่ือสาร 
(Communication) หมายถึง การสงผานขาวสาร (Message) จากผูสง (Sender) ไปยังผูรับ (Receiver)  
ดวยวิธีการใชสัญญาณชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยอาศัยชองทาง (Channel) หรือ ส่ือ (Media) จากความหมาย 
จะเห็นวา องคประกอบของการติดตอส่ือสารประกอบดวย ผูสงขาวสาร ขาวสาร ชองทางหรือส่ือ  
ผูรับขาวสาร และสวนประกอบสุดทาย คือ การปอนกลับ (feedback) จะชวยใหผูสงขาวสารรับทราบ
ขอเท็จจริงเกีย่วกับผลลัพธของขาวสาร 

    สุขุม อังกูรพิพัฒน และคณะ (2549) ไดใหคําจํากัดความของกระบวนการสื่อสารเอา       
ไววา กระบวนการติดตอส่ือสาร (Communication Process) หมายถึง "ระบบซึ่งแหลงขาว (ผูสง
ขาวสาร) สงขาวสารไปยังผูรับ" หรืออาจหมายถึง "การแสดงวิธีการซึง่แหลงขาวสารพยายามเขาถึง
ผูรับขาวสารโดยอาศัยขาวสาร"  

 Peter Paul J. and Jerry C. Olson (2002 : 548) ไดใหคาํจํากัดความไววา กระบวนการ
ส่ือสาร เปนกระบวนการทางกายภาพและสังคมที่เกี่ยวของกับการแปลความหมายของขาวสาร และ 
วิธีการจากแหลงขาวสาร  หรือผูสงขาวสาร ไปยังผูรับ 
 จากความหมาย  และคําจํากัดความตาง ๆ ดังที่มีผูไดกลาวไวแลว  อาจจะสรุปไดวา  
กระบวนการสื่อสาร หมายถึง ระบบที่ผูสงขาวสาร หรือแหลงขาวสาร สงขาวสารไปยังผูรับขาวสาร  
โดยอาศัยชองทางตาง ๆ  เพื่อใหเขาถึงผูรับขาวสาร 

   เสรี  วงษมณฑา  (2547 : 54)  กลาววา  กระบวนการสื่อสารประกอบดวย 
 1. ผูสงขาวสาร (sender) เปนผูริเริ่มในการติดตอส่ือสาร  อาจเปนการสงขาวสารจาก
แหลงขาวสารที่เปนทางการหรือไมเปนทางการ  แหลงขาวสารที่เปนทางการอาจเปนธุรกิจที่มุงหวัง
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กําไรหรือเปนองคกรที่ไมมุงหวังกําไรก็ได  ซ่ึงในที่นี้ผูสงขาวสาร หมายถึง บริษัทผูผลิตและ
จําหนายรถยนตนั่งสวนบุคคล 
 2. ขาวสาร  (Message)  เปนความนึกคดิความคิดทัศนคติภาพลักษณ  หรือขอมูลอ่ืน ๆ 
ซ่ึงผูสงขาวสารตองการทีจ่ะสงไปยงัผูรับขาวสารที่กาํหนดไว  ขาวสารนั้นอาจเปนขอความหรือคําพดู  
(verbal)  หรือการใชสัญญาลักษณ (nonverbal) หรือใชทั้งสองอยางรวมกัน  กลาวคือ ขาวสารที่ใช
คําพูด อาจเปนลายลักษณอักษร หรือการพูด โดยท่ัวไปเกี่ยวของกับขอมูลอ่ืน ๆ ซ่ึงใหขอมูลแกผูรับ
ขาวสารไดดีกวาการใชคําพูดอยางเดียว สวนขาวสารที่ไมใชคําพูด คือ การติดตอส่ือสารโดยใช
สัญลักษณ (symbolic communication)  เชน  การใชโลโกตราของสินคา  เปนตน 
 3. ชองทางขาวสาร (message channel) หมายถึง ส่ือหรือชองทางซึ่งขาวสารถูกสงผาน
ชองทางการติดตอส่ือสาร ไดแก การติดตอระหวางบุคคล ซ่ึงอยูในรูปแบบสนทนาทั้งอยางเปน
ทางการและไมเปนทางการ เชน การสนทนาระหวางพนักงานขายกับลูกคา เปนตน และการตดิตอ 
ส่ือสารโดยไมใชบุคคล เปนรูปแบบการใชส่ือมวลชน (mass  Media) ไดแก ส่ือกระจายเสียง  เชน วิทยุ  
โทรทัศน ส่ือส่ิงพิมพ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ปายโฆษณา หรือการใชสื่ออิเลคทรอนิกส เชน 
คอมพิวเตอร  รวมถึงส่ือเฉพาะกิจ  เชน  แคตตาล็อก  แผนพับ  เปนตน 
 4. ผูรับขาวสาร (receivers) ในการติดตอส่ือสาร  ผูรับขาวสารจะเปนกลุมผูมุงหวังหรือ
กลุมเปาหมาย  (target audience)   
 5.  การปอนกลับ (feedback) เปนสวนประกอบที่สําคัญของการสื่อสาร การปอนกลับ
ในทันทีทําใหผูสงขาวสารสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงขาวสาร  เพื่อใหแนใจวาเปนที่เขาใจ
ดวยวิธีที่ถูกตอง 

 การที่องคประกอบของกระบวนการสื่อสารจะสามารถดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพได 
จําเปนตองมีปจจัยภายในที่สําคัญมาสนับสนุนพัฒนาองคประกอบหลักของ 4 องคประกอบ  ดังตอไปนี้ 
 1. ปจจัยผูสงสาร  ประกอบดวย 
  1.1 ทักษะในการสื่อสาร  หมายถึง  ความชํานาญหรือความสามารถในการสื่อสาร  
ซ่ึงจะทําใหผูสงสารวิเคราะหจุดประสงคและความตั้งใจของตนเองทําใหเกิดความสามารถในการ
ส่ือสารไดดังที่ตองการ 
  1.2 ทัศนคติ  ทัศนคติของผูสงสารยอมสงผลหรืออิทธิพลตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  กลาวคือ  ผูสงสารยอมมีทัศนคติที่ดีตอตนเอง  ตอสารที่สง  และตอผูรับสาร 
  1.3 ระดับความรู  ประสิทธิภาพในการสื่อสารที่ทําการสื่อสาร  และความรูเกี่ยวกับ
กระบวนการสื่อสารดวย  คือ  มีความสามารถในการวิเคราะหและเขาใจองคประกอบการสื่อสารได
ถูกตอง 
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  1.4 สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรม  หมายถึง  บทบาทหนาที่บรรทัดฐาน   
คานิยม  ความเชื่อ  ฯลฯ  ลวนมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมการสื่อสาร 
 2. ปจจัยดานขาวสาร  มีสวนประกอบสําคัญ คือ รหัสของสารทั้งที่เปนถอยคําและ      
ไมใชถอยคํา  เนื้อหาของสาร  การจัดรูปแบบของสาร  ซ่ึงผูสงสารตองคํานึงถึงโครงสรางและความ
เหมาะสมในการถายทอดสาร 
 3. ปจจัยดานชองทางการสื่อสารหรือส่ือ  เปนตัวเชื่อมการติดตอระหวางผูสงสารและ
ผูรับสาร  การตัดสินใจเลือกใชส่ือที่เหมาะสมตอลักษณะพื้นฐานและกระบวนการรับรูของผูรับสาร
ผานประสาทสัมผัส  ซ่ึงการนําสื่อหลายประเภทมาใชรวมกันอยางเหมาะสม  มีวิธีการนําเสนอที่ดี
ยอมทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 4. ปจจัยดานผูรับสาร   ประกอบดวย 
  4.1 ทักษะในการสื่อสาร  ผูรับสารตองมีความชํานาญในทักษะการสื่อสารเหมือน 
ผูสงสาร  มีทักษะในการ ฟง พูด อาน เขียน  และมีทักษะในดานความคิดและวิเคราะหขาวสารที่        
สงมาได 
  4.2 ทัศนคติของผูรับสาร  จะมีผลตอพฤติกรรมการรับขาวสาร 
  4.3 ระดับความรูของผูรับสาร  ในดานเนื้อหาของสาร  และกระบวนการสื่อสาร         
มีอิทธิพลตอระดับความเขาใจเนื้อหาของขาวสาร 
  4.4 สถานภาพในระบบสังคมและวัฒนธรรมของผูรับสาร  มีอิทธิพลตอระดับ
ความเขาใจเนื้อหาของขาวสาร  และปจจัยตาง ๆ ของผูรับขาวสารขอมูลจากผูสงสาร  หรือองคกรที่
ทําการสงสารผานสื่อโดยใชเครื่องมือการสื่อสารการตลาดในรูปแบบตาง ๆ กัน  และนํามาใชเปน
กระบวนการพื้นฐานสําคัญสําหรับผูวิจัยใหไดวางกรอบแนวคิดในการสื่อสารเพื่อทําการวิจัย       
ในหัวขอเร่ืองที่ศึกษา  ดังแผนภาพตอไปนี้ 
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    ผูสงขาวสาร             ขาวสาร              ชองทาง            ผูรับขาวสาร              การตอบสนอง 
       (sender)               (message)           (channel)             (receiver)             (response of  effect)    
 
 
                                                            การปอนกลับ 
                                                              (feedback)  

     
ภาพที่  2.1  กระบวนการสื่อสาร 
 
 2.2.2 แนวคิดเก่ียวกบัเนื้อหาสาร 
 สารเปนองคประกอบที่สําคญัอยางหนึ่งในกระบวนการสือ่สาร ซ่ึงคําทีม่ีความหมายหรือ
หมายถึงสาร (Message) อยูหลายคํา เชน ขาว (News) ขอมูล (Information) และอื่น ๆ ดังนัน้หากรวม 
ลักษณะตาง ๆ ที่หมายถึงสารแลวเราอาจกลาวไดวา สาร หมายถึง เรื่องราวอันมีความหมายและ   
ถูกแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณใด ๆ ก็ตามที่สามารถทําใหเกิดการรับรูรวมกันได
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร สารจะเปนตัวเรา ใหผูรับสารเกิดการรับรูตอความหมายและมีปฏิกิริยา 
ตอบสนองตอความหมายที่ไดรับ  (กิติมา  สุรสนธิ, 2544 : 12)  
 ปจจัยที่มีสวนกําหนดประสิทธิภาพของสาร ซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพการสื่อสารมีอยู 
3 ประการคือ รหัสสาร เนื้อหาสาร และการจัดสาร ซ่ึงทั้ง 3 ปจจยันีม้ีส่ิงประกอบอยู 2 ประการ คือ 
สวนประกอบ (Elements) และโครงสราง (Structure) (ปรมะ สตะเวทิน, 2546 : 68-70)  
 1. รหัสสาร (Message Code) สารที่ผูสงสารสงออกไปเพื่อถายทอดความคิด ความรูสึก 
ความตองการ ความรู ขาวสารตาง ๆ นั้น ตองอาศัยรหัส (Code) เปนเครื่องมือถายทอดใหปรากฏ 
ดังนั้นรหัสสาร จึงหมายรวมถึง ภาษา (Language) หรือสัญลักษณ (Symbol) หรือสัญญาณ (Signal) 
ซ่ึงอาจถูกแสดงออกมาเปนสารที่เปนภาษาพูด ภาษาเขยีน (Verbal Message Codes) และรหัสของ
สารที่ไมใชภาษาพูดหรือภาษาเขียน (Nonverbal Message Codes) เชน สีหนา กิริยาทาทาง ภาพ 
ฯลฯ สวนประกอบของรหัสสาร ถาเปนภาษาพูดกไ็ดแก เสียง คํา ถาเปนภาษาเขียน ไดแก ตัวอักษร 
ตัวสระ ซ่ึงถานํามารวมกันเปนโครงสรางที่ถูกตอง จึงจะมีความหมายตอผูรับสาร อยางไรก็ตาม การที่           
ผูสงสารจะเลือกใชรหัสสารแบบใดนั้นขึ้นอยูกับระบบสงัคม วัฒนธรรม สภาพถิ่นที่อยูอาศัยทั้งของ
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บุคคลผูสงสารและผูรับสารวา จะสามารถเขาใจความหมายจากรหัสสารรวมกันไดมากนอยเพียงใด 
(กิติมา  สุรสนธิ, 2544 : 13) 
 2. เนื้อหาสาร (Message Content) หมายความถึง ส่ิงที่เปนสาระเรื่องราวของสารซึ่งถายทอด
ความคิด เจตนารมณ และวัตถุประสงคของผูสงสาร สวนประกอบของเนื้อหาสารก็คือสาระหรือ
ประเด็นตาง ๆ เมื่อนําเอาสาระหรือประเด็นตาง ๆ มารวมกันเปนโครงสราง ก็จะไดเนื้อหาสาร
ทั้งหมด เชน เราจะพูดเรื่องการดูแลสุขภาพ สาระที่เราจะพูดอาจประกอบไปดวยหัวขอยอย คือ   
การออกกําลัง การรับประทานอาหาร การพักผอน เปนตน เมื่อเราจัดหัวขอยอยเหลานี้ใหมี
ความสัมพันธกันตามแนวทาง (โครงสราง) ที่เหมาะสมก็จะเปนเนื้อหาเรื่องการดูแลสุขภาพที่เรา
จะสื่อสารออกไป  
 3. การจัดสาร (Message Treatment) การจัดสารหรือการเรียงลําดับสาร เปนการตัดสินใจ
ของผูสงสารในการเลือกและเรยีบเรยีงรหสัและเนื้อหาสาร สวนประกอบของการจดัสารก็คือ รหัสสาร
และเนื้อหาสาร โครงสรางของการจัดสาร คือการเรียบเรียงรหัสและเนื้อหาสารเปนรูปแบบที่เรากําหนด 
เพื่อส่ือสารกับผูรับสาร เชน ขาวโทรทัศนจะมกีารจดัลําดบัภาษาพดูสลับกับภาพ ขาววิทยกุารจัดลําดับ
ภาษาพูดเพยีงอยางเดยีว สวนขาวหนังสือพิมพจะจัดลําดบัภาษาเขยีนกบัภาพ หรืออาจจะใชภาษาเขยีน
เพียงอยางเดียว นอกจากนี้การจัดสารนั้นยังขึ้นอยูกับบุคลิกลักษณะและลีลาของผูสงสารแตละคน 
และความเหมาะสมสอดคลองกับผูรับสารอีกดวย 
 
 2.2.3 แนวคิดเก่ียวกบัชองทางการสื่อสาร 
 ชองทางการสื่อสารหรือส่ือ เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของการสื่อสารเปน
ตัวเช่ือมผูสงสารกับผูรับสารเขาดวยกัน เปนชองทางในการนําพาขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร  

 กิติมา สุรสนธิ (2544 : 14-15) ไดแบงส่ือออกเปนหลายชนิดหลายประเภทตามเกณฑ
ตาง ๆ ดังนี้  
 1.  เกณฑสื่อท่ีเปนมนุษยและไมเปนมนุษย 
  (1) ส่ือมนุษยหรือส่ือบุคคล (Personal Media) อันไดแก บคุคลที่เปนผูนําสารไปยัง
ผูรับสาร หรือในอีกแงหนึ่งก็คือ ตัวผูสงสารนั่นเองที่เปนผูเขารหัสสาร (Encoder) ใหผูรับไดรับรู
และเขาใจในสิ่งที่ตนเองตองการ 
  (2) ส่ือที่ไมใชมนษุย ซ่ึงอาจหมายถึง ส่ือธรรมชาติ หรือส่ือที่ถูกประดษิฐขึ้น อันไดแก 
ส่ือมวลชน (Mass Media) และสื่อระยะไกล (Telecommunication) สําหรับส่ือที่เปนสื่อมวลชนนั้น 
แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ส่ือส่ิงพิมพ (Printed Media) อันไดแก หนังสือพิมพ นติยสาร หนังสือ 
แผนพับ และสื่ออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) อันไดแก วิทยุ โทรทัศน และภาพยนตร เปนตน 
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 2. เกณฑการมีสวนรวมกับสื่อของผูรับสาร 
  (1) ส่ือรอน (Hot Media) คือ ส่ือที่ผูรับสารเขาไปมีบทบาท มีสวนรวมกับสื่อไดนอย 
ไมวาจะเปนการเลือกเปดรับ เลือกสนใจ หรือการใชจินตนาการเกี่ยวกับขาวสารนั้น ผูรับสารไมตองใช
ความพยายามมากในการทีจ่ะรับ และทาํความเขาใจเกีย่วกับสาร เชน ส่ือภาพยนตร ผูชมจะมีสวนรวม 
ในการรับรูนอย เนื่องจากภาพยนตรเปนสื่อที่ใหผูรับสามารถแสดงใหเห็นเปนภาพทีใ่กลเคียงความ
เปนจริงมากที่สุด และสามารถสรางใหคนดูเกิดจินตนาการรวมไปดวยกับการนําเสนอเนื้อเร่ือง
ไดมาก  โดยผูดูไมตองจินตนาการเอง 
  (2) ส่ือเย็น (Cool Media) คือ ส่ือที่ผูรับสารสามารถเขาไปมีบทบาท มีสวนรวมกับ
การสื่อสารไดมาก กลาวคือ ผูรับสารจําเปนตองใชความพยายามในการรับรู และการทําความเขาใจ
ในขอมูลขาวสารมาก เชน ส่ือวิทยุ ที่ผูรับสารตองเลือกเปดรับ เลือกสนใจรายการตาง ๆ ดวยตนเอง 
และจําเปนตองใชความพยายามในการฟงมาก คือจะตองมีสมาธิตั้งใจติดตามฟง รวมทั้งตองมี
จินตนาการที่ด ี จึงจะสามารถรับรูและเขาใจสารตามที่ผูสงสารตองการได 
 3. เกณฑแหลงกําเนิดสื่อ โดยพิจารณาถึงแหลงที่เกิดของสื่อวาเปนส่ือท่ีเกิดขึ้นภายใน
สังคมหรือทองถ่ินนั้น ๆ หรือเปนสื่อที่เกิดขึ้นจากภายนอกสังคม ทองถ่ิน  ซ่ึงแบงได 2 ประเภท คือ 
  (1) ส่ือทองถิ่น หรือสื่อพื้นบาน (Folk Media) เปนสื่อที่เกิดขึ้นหรือถูกพัฒนาขึ้น 
เพื่อนํามาใชภายในสังคมหรือทองถิ่นติดตอกันมานานจนเปนที่รูจัก  และนิยมในการใชสื่อนั้น ๆ 
เพื่อถายทอดเรือ่งราวความเชือ่ตาง ๆ อาทิ การเลานิทาน ตํานาน หรือสารที่ถูกถายทอดดวยวิธีการ
รูปแบบอื่น ๆ อาทิ การเตนรํา การฟอนรําของทองถ่ิน ซ่ึงถูกถายทอดตอ ๆ กันมานานหลายป       
จนกลายมาเปนประเพณีหรือวัฒนธรรมทองถ่ินไป  
  (2) ส่ือทั่ว ๆ ไป (General Media) ส่ือทันสมัยหรือส่ือสมัยใหม  ซ่ึงเปนสื่อที่กําเนิดหรือ
พัฒนาการมาจากภายนอกสังคม หรือมาจากสังคมอ่ืน  ๆ เชน ส่ือมวลชนประเภทตาง ๆ ส่ือโทรคมนาคม 
ซ่ึงส่ือประเภทนี้มักเปนสื่อทีถู่กพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และตอเนื่อง มีความทันสมัยและมีสมรรถนะ
ในการสื่อสารสูง ไมวาจะในดานการเขาถึงผูรับจํานวนมาก ๆ ไดอยางรวดเร็ว สามารถยนระยะทาง
และเวลา รวมถึงใหโอกาสในการโตตอบระหวางผูสงสารและผูรับสารไดงายขึ้น ดงันั้นสื่อเหลานี้
จึงมีบทบาทคอนขางมากในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทําใหสังคมดั้งเดิมกลายเปนสังคมแบบใหม 
ที่กอใหเกิดความเปนหนวยเดียวกันของโลกในดานตาง ๆ ไมวาสังคม เศรษฐกิจ หรือการเมือง            
ที่เรียกวา สังคมยุคโลกาภวิฒัน (Globalization) หรือสังคมในยุคขาวสารถูกเชื่อมโยงเขาดวยขอมูล
ขาวสาร (Information Societies)  เปนตน 
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 สวนพัชนี เชยจรรยา (2541: 32-33) ไดแบงประเภทของสือ่ตามเกณฑตางๆ ดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 2.1  เกณฑในการแบงส่ือ 
 

เกณฑในการแบง ประเภทของสือ่ ตัวอยาง 
1.  แบงตามวิธีการเขา 

และ ถอดรหัส 
- ส่ือวัจนะ (Verbal)  
- ส่ืออวัจนะ (Nonverbal)  

- คําพูด ตวัเลข ตัวหนงัสือ 
- สีหนา ทาทาง น้ําเสียง 

2.  แบงตามประสาท 
     การรับรู 

- ส่ือที่รับรูดวยการเหน็ (Visual)  
- ส่ือที่รับรูดวยการฟง (Audio) 
- ส่ือที่รับรูดวยการเหน็และการฟง  
   (Audio &Visual)  

- หนังสือพิมพ   รูปภาพ  
   นิตยสาร 
- เทป วิทย ุ
- โทรทัศน ภาพยนตร วิดีโอ 

3.  แบงตามระดับการ 
    ส่ือสารหรือจํานวน 
    ผูรับสาร 

- ส่ือระหวางบคุคล (Interpersonal) 
- ส่ือในกลุม (Group) 
- ส่ือสารมวลชน (Mass) 

- โทรศัพท จดหมาย 
- ไมโครโฟน 
- โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ 

4. แบงตามยุคสมัย - ส่ือดั้งเดิม (Primitive)  
- ส่ือรวมสมัย (Contempory) 
  
- ส่ืออนาคต (Future) 

- เสียงกลอง ควันไฟ 
- โทรศัพท โทรทัศน เคเบิล  
   เทเลกซ 
- วิดีโอเทกซ Intelligent T.V. 

5. แบงตามลักษณะของสื่อ - ส่ือธรรมชาติ (Natural) 
- ส่ือมนุษยหรือส่ือบุคคล (Human) 
- ส่ือส่ิงพิมพ (Print) 
- ส่ืออิเล็กทรอนิกส (electronic) 
- ส่ือระคน (Miscellaneous) 

- อากาศ แสง เสียง 
- คนสงของ ไปรษณีย โฆษก 
- หนังสือ นิตยสาร ใบปลิว  
- วิทยุ วิดีโอ 
- ศิลาจารึก หนังสือใบขอย  
  ส่ือพื้นบาน 

6. แบงตามการใชงาน - ส่ือสําหรับใชงานทั่วไป (general) 
- ส่ือเฉพาะกจิ (Specific)  

- จดหมายเวียน โทรศัพท 
- วารสาร หรือจุลสารของ 
   องคการ วิดโีอ 

7. แบงตามการมีสวนรวม 
    ของผูรับสาร 

- ส่ือรอน (Hot) 
- ส่ือเย็น (Cool)  

- การพูด 
- การอาน 
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ที่มา:  พัชนี  เชยจรรยา  (2541 : 32-33) 

 ถึงแมวาสื่อจะถูกแบงออกเปนหลายประเภทตามเกณฑตาง ๆ ที่ไดกลาวมาแลวนั้น    
แตส่ิงที่สําคัญอยางมากตอความสําเร็จของการสื่อสารในเรื่องของการใชส่ือก็คือ การเลือกใชส่ือให
เหมาะสมกับสถานการณการสื่อสารนั้น ๆ เพราะการเลือกใชส่ือยอมสามารถที่จะเพิ่มหรือลด
ประสิทธิผลของการสื่อสารได ส่ิงที่กําหนดการตัดสินใจในการเลอืกใชส่ืออยางหนึ่งของผูสงสาร  
ก็คือ  องคประกอบของกระบวนการการสื่อสาร  อันไดแก  (ปรมะ สตะเวทนิ, 2546 : 71-72) 
 1. ผูรับสาร ในการเลือกสื่อนั้นผูสงสารตองพิจารณาถึงลักษณะของผูรับสารดวยวา 
ผูรับสารเปนใคร  มีความสามารถและถอดรหัสสารอยางไร ดวยการฟง การอาน หรือการด ู
 2. สาร ผูสงสารตองพิจารณาวา รหัส เนื้อหา และการจัดสารของของตนนั้นเหมาะสม
กับสื่อประเภทใด เชน ถาเปนเนื้อหาที่ตองแสดงหรือสาธิตใหเห็นจึงจะเขาใจ ก็ควรเลือกใชสื่อ
โทรทัศน หรือส่ือบุคคล แตถาเปนเนื้อหาที่มีขอมูลหรือรายละเอียดมาก ก็ควรเลอืกใชส่ือส่ิงพิมพ 
เปนตน 
 3. ผูสงสาร ในการเลือกสื่อนั้นผูสงสารตองพิจารณาความสามารถในการเขารหัส หรือ
ทักษะในการสื่อสารของตนดวยวามีความสามารถในการพูด  เขียน  หรือในการแสดง  เปนตน 
 4. ส่ือ ในสวนที่เกี่ยวกับตวัส่ือนั้นเราจะตองพิจารณาถึงความสามารถของสื่อในการนํา
สารไปสูประสาทการรับรูของผูรับสาร ทั้งการเห็น (Seeing) การไดยนิ (Hearing) การสัมผัส (Touching) 
การไดกล่ิน (Smelling) และการลิ้มรส (Tasting) ซ่ึงสื่อแตละสื่อยอมมคีวามสามารถตางกัน เชน วทิย ุ
ทําใหผูรับสารรับสารโดยการไดยิน โทรทัศน ทําใหผูรับสารรับสารโดยการเห็นและไดยิน หนังสือพิมพ
ทําใหผูรับสารรับสารดวยการเห็น ผูสงสารจึงตองเลือกวาจะใชส่ืออะไรในการสงสารถึงผูรับสาร 
ยิ่งผูสงสารใชส่ือที่สามารถนําสารไปสูการรูสึกหรือรับรูไดมากทางเทาไหร โอกาสที่ผูรับสารจะได 
รับสารและเขาใจก็มีมากขึ้นเทานั้น ดังนัน้ในการสื่อสารสมัยใหมจึงมกีารนําเอาสื่อหลายชนิดมาใช
รวมกันในการสงสารไปยังผูรับสาร เพื่อใหผูรับสารสามารถรับสารไดหลายทาง วิธีการดังกลาว
เรียกวา ส่ือผสม (Media mix หรือ Multi-media) เชน การใชสื่อบุคคลผสมกับการใชสื่อมวลชน  
เปนตน 

 นอกจากนี้ กิตมิา สุรสนธิ (2544 : 16-17) ยังไดกลาวถึงรูปแบบและลกัษณะการใชส่ือ
ใหมีประสิทธภิาพนัน้วาอาจมีหลายลักษณะดังนี ้
 1.  การใชส่ือเดียว เปนการใชส่ือใดสื่อหนึ่งในการสงถายทอดขอมูลขาวสารไปยังผูรับสาร 
ซ่ึงการใชสื่อเพียงสื่อเดียวนี้ จะมีขอจํากัดในเรื่องของการเขาถึงผูรับ รวมทั้งการเราความสนใจ       
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ในกลุมตาง ๆ ใหเกดิขึ้นดวย เนื่องจากสื่อแตละส่ือมีลักษณะทีแ่ตกตางกันไป  ดังนั้น การสงดวยส่ือ
อยางเดยีวจึงอาจทําใหประสิทธิภาพการสื่อสารเกิดขึ้นไดนอยกวาการใชหลาย ๆ ส่ือ 
 2. การใชส่ือแบบผสม (Mix Media หรือ Media Forum) เปนการนาํเสนอขอมูลขาวสาร 
โดยการใชส่ือหลาย ๆ ประเภท  หรือหลายสื่อเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง  และเพื่อให
การสื่อสารนัน้มีความสามารถเขาถึงผูรับสารไดอยางกวางขวางสามารถสรางความนาสนใจ และการ
เขาใจการรับรูขาวสารไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงการใชส่ือผสม ผูรับสารอาจใชส่ือตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไปในการ
ส่ือสาร เชน ผูสงสารอาจใชทั้งสื่อมวลชนและส่ือบุคคลในการสื่อสารดานสุขภาพกบัประชาชนทัว่ไป 
เปนตน  

 คุณลักษณะของสื่อเปนสิ่งสําคัญที่เราตองคํานึงถึงในการเลือกใชส่ือ ซ่ึงสื่อแตละส่ือ
มีคุณลักษณะแตกตางกนัดังนี้  (กิติมา  สุรสนธิ, 2544 : 104-106) 

 
ตารางที่ 2.2  เปรียบเทียบส่ือมวลชนและสือ่ระหวางบุคคล 
 

คุณลักษณะทางการสื่อสาร ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน 
1. ลักษณะการไหลของขาวสาร 
    (Flow of Information) 
2. ความรวดเรว็ 
3. ความคงทนถาวร 
4. ปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) 
5. ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง 
 
6. จํานวนผูรับสาร 

สองทาง (Two-Way) 
 
ต่ํา 
นอย 
มาก เร็ว 
เปลี่ยนความรู ทัศนคติ 
พฤติกรรม 
นอย 

ทางเดียว (One-Way) 
 
สูง 
มาก 
นอย ชา 
เปลี่ยนความรู ทัศนคติ 
 
มาก 

 
ที่มา: กิติมา  สุรสนธิ  (2544 : 104-106) 
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ตาราง 2.3  เปรียบเทียบส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส (วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร) 
 

คุณลักษณะทางการสื่อสาร ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
1. ความรวดเรว็ทันตอเหตุการณ 
2. การใชประสาทสัมผัส 
 
3. ขอจํากัดในเรื่องเวลาที่จะรบั 
4. ขอจํากัดในเรื่องสถานที่ที่จะรับ 
5. ขอจํากัดของผูรับ 
6. ความคงทนถาวร 
7. ความนาสนใจ การเคลื่อนไหว สีสัน 
8. การเก็บรักษา 
9. ความจุของขาวสาร 
10. ความสามารถในการตรวจสอบ 
      กอนรับขาวสาร 

นอย 
ตา (Visual) 
 
นอย ไมมีเลย 
นอย 
มาก (ตองอานมาก) 
มาก 
นอย 
งาย 
มาก 
มาก 

มาก 
ตาและหู  
(Audio and Visual) 
มาก 
มาก 
ไมจํากัด 
นอย ไมมีเลย 
มาก 
ยาก 
นอย 
นอย 
 

 
ที่มา:  กิติมา  สุรสนธิ  (2544 : 104-106) 

ตาราง 2.4  เปรียบเทียบส่ือส่ิงพิมพประเภทสื่อหนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ 
 

คุณลักษณะทางการสื่อสาร หนังสือพิมพ นิตยสาร หนังสือ 
1. การใชประสาทสัมผัส 
2. ระยะเวลาการผลิต 
3. ความนาสนใจ (สีสันสวยงาม) 
4. ความทันตอเหตุการณ 
5. การสนับสนุนการผลิต 
6. ราคา 
7. ลักษณะผูรับ 

ประสาทตา 
รวดเร็ว 
นอย 
มาก 
โฆษณา การจาํหนาย 
ต่ํา 
ทั่วๆ ไป 

ตา 
ชา 
มาก 
นอย 
โฆษณา สมาชิก 
สูง 
เฉพาะ 

ตา 
ชามาก 
มาก 
นอย 
การจําหนาย 
สูงมาก 
เฉพาะ 
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ที่มา: กิติมา  สุรสนธิ   (2544 : 104-106) 
ตาราง 2.5  เปรียบเทียบส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน ภาพยนตร 
 

คุณลักษณะทางการสื่อสาร วิทย ุ โทรทัศน ภาพยนตร 
1. ประสาทสัมผัส 
2. ความนาสนใจ  
3. ความกวางขวาง 
4. การควบคุมการรับขาวสาร 
5. จํานวนผูรับสาร 
6. คาใชจายเกีย่วกับการโฆษณา 

หู 
นอย 
มาก 
นอย 
มาก 
ต่ํา 

ตาและห ู
มาก 
มาก 
นอย 
มาก 
ต่ํา 

ตาและห ู
มากกวา 
นอย 
มาก 
นอย 
สูง 

 
ที่มา: กิติมา  สุรสนธิ   (2544 : 104-106) 
 
ตาราง 2.6  เปรียบเทียบส่ือบคุคล ส่ือมวลชน และส่ือใหมในสังคมขาวสาร 
 

คุณลักษณะทางการสื่อสาร ส่ือบุคคล ส่ือมวลชน ส่ือชนิดใหม 
1. การใชประสาทสัมผัส 
 
 
2. ความรวดเรว็ในการเขาถึง 
    ผูรับสารจํานวนมาก 
3. เนื้อหาตรงตามความ 
    ตองการของผูรับเฉพาะกลุม 
    หรือบุคคล 
4. การโตตอบ/ปฏิกิริยาตอบกลับ 
5. ขอจํากัดในเรื่องเวลาและ 
    สถานที่ในการสื่อสาร 

ใชประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5 
 
นอย 
 
มาก 
 
 
สูงมาก/เร็ว 
ไมมี สามารถรับได 
ตามที่ตองการ 

ประสาทตาและห ู
 
 
มาก 
 
นอย 
 
 
ชา/นอย 
มีมาก ตองถูก 
กําหนดตาม 
ชวงเวลาในการ 
นําเสนอของสื่อ 

ใชประสาทสัมผัส
ใกลเคียงกับสื่อ
บุคคล 
มาก 
 
มาก 
 
 
สูงมาก 
ไมมี ผูรับสามารถ
รับขาวสารไดใน
เวลาที่ตนตองการ 
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ที่มา: กิติมา  สุรสนธิ  (2544 : 104-106) 

 กลาวไดวาส่ือหรือชองทางการสื่อสารนั้นมีความสําคัญอยางยิ่ง  เนื่องจากเปนตัวเชื่อม
ระหวางผูสงสารและผูรับสาร เปนชองทางในการถายทอดขอมูลขาวสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร 
ส่ือสามารถแบงไดหลายประเภทตามเกณฑตาง ๆ   ซ่ึงสื่อแตละประเภทก็มีคุณลักษณะที่แตกตางกันไป 
ดังนั้นในการที่ผูสงสารจะเลือกใชส่ือใดนั้น ตองคํานึงถึงคุณลักษณะของสื่อที่จะใชดวยวาเหมาะสม
กับสารและผูรับสารหรือไม  เพราะตัวผูรับสารเองมักจะเลือกเปดรับส่ือที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสม
และสอดคลองกับตนเองเสมอ 
 
2.3   แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 
 2.3.1  ความหมายของพฤตกิรรมผูบริโภค 

 Willam L. Wilkie, 1990 กลาวไววา พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง “การแสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคาและบริการ
ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตาง ๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกดิกอนและเปนตัวกาํหนดปฏิกิริยา
เหลานั้น”  (อางใน  อดุลย  จาตุรงคกุล, 2534 : 3) 

 พฤติกรรมของผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการตัดสินใจและ
การกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซือ้และการใชสินคา และบริการ เพื่อตอบสนองความตองการ
และความพึงพอใจของเขา  (Solomon, 2002 : 528  อางใน  เสรี  วงษมณฑา, 2547 : 31)  
 
 2.3.2  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 

 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาเกีย่วกบัพฤติกรรมการซื้อ การใชสินคา
และบริการของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุม เพื่อใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรม       
การซื้อ การใช และการบริการ นักสื่อสารจําเปนตองศกึษาถึงพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อที่จะไดจัดหา
กลยุทธการสื่อสารการตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคอยางเหมาะสม ซ่ึงประกอบดวย 
6W และ 1H โดยมีรายละเอยีดดังนี ้

1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in target market) เพื่อใหทราบถงึสวนประกอบ
ของกลุมเปาหมายวาเปนใคร ซ่ึงกลุมเปาหมายของครีมอาบน้ํา คือ ผูหญิง อายุประมาณ 18-35 ป   
ซ่ึงก็เปนกลุมตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้ 
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2. ผูบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy) เพื่อทราบถึงสิ่งที่ตลาดหรือ
ผูบริโภคตองการซื้อ หรือผลประโยชนทีผู่บริโภคตองการจากตวัผลิตภัณฑ เชน ความพึงพอใจทีไ่ด
จากการใชสินคา ประโยชนใชสอย การไดรับการยกยองจากสังคม เปนตน  

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy) เพื่อทราบถึงวัตถุประสงคหรือ
เหตุผลในการซื้อของผูบริโภค  เชน  ราคาถูก  เปนของใชจําเปน  มีกจิกรรมสงเสริมการขาย 

4. ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying) เพื่อทราบถึงบทบาทของ
กลุมตาง ๆ ทีม่ีอิทธิพลตอการตัดสนิใจซื้อของผูบริโภค เชน เพื่อน ครอบครวั พรีเซ็นเตอร นักรอง 
นักแสดง เปนตน 

5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy) เพื่อทราบถึงบริโภคถึงโอกาส
ในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ใด (Where does the consumer buy) เพือ่ทราบถึงสถานที่ที่ผูบริโภค 
จะไปทําการซื้อ เชน หางสรรพสินคา ตลาด รานขายของชํา เพื่อที่จะสามารถหาชองทางการจดั
จําหนายไดถูกตองเหมาะสม 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy) เพื่อทราบถึงขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
ซ่ึงประกอบดวย  
  1)  การรับรูถึงปญหาหรือความตองการ  
  2)  การแสวงหาขอมูล  
  3)  การประเมนิผลทางเลือก  
  4)  การตัดสินใจซื้อ  
  5)  การประเมนิภายหลังการซื้อ 
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ภาพที่ 2.2  กระบวนการตัดสินใจอยางงายเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 
 

 โครงสรางกระบวนการตัดสินใจอยางงายเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค (Loudon และ 
Bitta, 1993 : 22  อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538 : 19-23)  ซ่ึงสามารถอธิบายใหสัมพนัธกับงานวจิัย
คร้ังนี้   ไดตอไปดังนี ้

1. ตัวกําหนดเฉพาะของแตละบคุคล ปจจัยดานจิตวิทยา 
  1.1  การจูงใจและแรงจูงใจ (motivation and motives) ผูบริโภคมีแรงจูงใจภายใน 
ตัวบุคคลที่ตองการแสวงหาความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความตองการของเขา  
  1.2 บุคลิกภาพ (personality)  
  1.3 แนวคดิเหน็ของตนเอง (self concept)  
  1.4 การรับรู (perception)  
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  1.5 การเรียนรู (learning) โดยใชส่ิงกระตุนเพื่อใหเกดิการตอบสนอง เชน การแจกของ
ตัวอยางเพื่อใหลูกคาเกิดการทดลองใช 
  1.6 สรางใหเกิดความเชื่อถือ  (beliefs)  วาผลิตภณัฑเปนทีย่อมรับในวงการดารา 
  1.7 การสรางทัศนคติ (attitude) ในรูปแบบของการโฆษณาเพื่อแนะนําถึงคุณสมบัติ
ผลิตภัณฑวามคีุณสมบัติในการชําระลางและบํารุงผิวเพื่อความสดชื่นใหผิวพรรณสวยงาม ในขณะเดียวกัน
ก็จูงใจใหเกิดความรูสึกที่ดีโดยสรางความพอใจในตราสินคา และเพื่อสรางใหกลุมเปาหมายเกิด
พฤติกรรมโดยการแจกสินคาตัวอยาง 
 2. ตัวแปรภายนอก (external variable) หรือตัวแปรสิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม 
(sociocultural environment)  มีดังนี ้
  2.1 กลุมอางอิง (reference groups)  
  2.2 ครอบครัว (family)  
  2.3 ช้ันทางสังคม (social class)  
  2.4 วัฒนธรรม (culture) และคานิยม (cultural value)   
  2.5 วัฒนธรรมกลุมยอย (subculture)  
 3. กระบวนการตดัสินใจซื้อ (buying decision process) เปนขัน้ตอนในการเลือกซื้อผลิตภณัฑ
จากสองทางเลือกขึ้นไป (Schiffman และ Kanuk, 1994 : 659  อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2538 : 
23) มีขั้นตอนดังนี ้
  ขั้นที่  1 การรับรูถึงปญหาหรือความตองการ (problem or need recognition) กระบวนการ
ซ้ือจะเกิดขึ้นเมื่อผูซ้ือตระหนักถึงปญหาหรือความตองการของตนเอง เชน ผูบริโภครับรูปญหาผิวพรรณ
ของตนเองที่เกิดขึ้น  เชน  มผิีวแหง  แตก  เปนขุย  ไมเนยีนสวย 
  ขั้นที่  2 การแสวงหาขอมูล (search for information) ในขั้นนี้ผูบริโภคจะแสวงหา
ขอมูลเพื่อตัดสินใจ ในขั้นแรกจะคนหาขอมูลจากแหลงภายในกอนหรือจากความทรงจํา (การเสาะ
แสวงหาภายในความนกึคิด) เพื่อนํามาใชในการประเมนิทางเลือกหากยังไดขอมูลไมเพียงพอก็ตอง
หาขอมูลเพิ่มจากสิ่งแวดลอม (การเสาะแสวงหาจากภายนอก)  
  ขั้นที่  3 การประเมนิผลทางการเลือก (alternative Evaluation) ผูบริโภคจะนําขอมูลที่
ไดรวบรวมไวมาจดัเปนหมวดหมูและวิเคราะหขอดี ขอเสีย ทั้งในลกัษณะการเปรยีบเทียบหาทางเลือก
และความคุมคามากที่สุด  
  ขั้นที่  4 การตัดสินใจซือ้ (purchase decision) หลังการประเมิน ผูประเมินจะทราบ
ขอดี ขอเสียหลังจากนัน้บคุคลจะตองตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแกปญหา โดยมักใช
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ประสบการณในอดีตเปนเกณฑทั้งประสบการณของตนเองและผูอ่ืน ขั้นตอนนี้นักสื่อสารจําเปน 
ตองสรางความแตกตางของสนิคาใหเดนชัด  เพื่อโอกาสในการเรงรัดการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  
  ขั้นที่  5 การประเมินภายหลังการซื้อ (post purchase evaluation) เปนขั้นสุดทาย
หลังจากการซื้อ ผูบริโภคจะนําผลิตภัณฑที่ซ้ือนั้นมาใชและในขณะเดียวกันก็จะทําการประเมิน
ผลิตภัณฑนัน้ไปดวย หากผูบริโภคมีความพอใจหลังจากไดใชการยอมรับก็จะสูงขึน้ โอกาสความ 
สําเร็จ ของสินคาก็มีมากขึน้เพราะจะเกิดการซื้อซํ้า ซ่ึงจะเห็นไดวา กระบวนการตดัสินใจซื้อของ
ผูบริโภคเปนกระบวนการตอเนื่อง  ไมไดหยุดตรงที่การซือ้ 
 
2.4   แนวคิดเรือ่งทัศนคต ิ
 

2.4.1  ความหมายของทัศนคต ิ
 ความหมายของทัศนคติ  ไดมีผูใหความหมายไวหลายดงันี้ 
 สรอยตระกูล อรรถมานะ  (2545) กลาววา ทัศนคติคือ ผลผสมผสานของความรูสึกนกึคดิ 
ความเชือ่ ความคิดเหน็ ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มีตอสิ่งหนึ่งใด ผูหนึ่งผูใด สถานการณหนึ่ง
สถานการณใด ซ่ึงออกมาในรูปการประเมินคาอันอาจเปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได และ
ความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมหนึง่พฤติกรรมใด ดังนั้น พฤติกรรมมนุษย คือ 
การแสดงออกซึ่งทัศนคติของเขา อันเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรู ประสบการณ ภูมหิลัง
และการเรียนรูที่ผานมาของบุคคลนั้น ๆ ในแงของความเชือ่นั้น  ทัศนคตทิุกทัศนคติจะรวมเอาความเชือ่
ไวดวย ทั้งนี้มิไดหมายความวา ความเชื่อทุกความเชื่อจะเปนทัศนคติ เมื่อทัศนคติของบุคคลถูก
รวบรวมไวดวยกันอยางมีโครงสรางหลั่งชั้น นั่นคือ ระบบคานิยมและเมื่อบุคคลมีความแตกตางกนั 
ทศันคติของแตละบุคคลที่มีตอส่ิงเดียวกันจึงแตกตางกันไปดวย 

 แสงสุรีย  สําอางคกุล  (สุชา, 2536 : 10) ไดกลาวไววา  ทัศนคติเปนภาวะทางจิตใจชนิดหนึ่ง
ของมนุษยซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอชีวิตความเปนอยู  ประกอบขึ้นดวย  ความรูความเขาใจ ความรูสึก 
และแนวโนมในการแสดงออก 

 สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ (2538)  ไดใหความหมายของทัศนคติไววา  ทัศนคติเปนความรูสึก
นึกคิดของบุคคลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  ซ่ึงจะแสดงออกใหเห็นไดจากคําพูดหรือพฤติกรรมที่สะทอน
ทัศนคตินั้น ๆ  คนแตละคนมีทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งมากนอยแตกตางกัน ทัศนคติแมจะเปนสิ่งที่
เปนนามธรรม (Abstractions) แตเปนสิ่งที่เปนจริงเปนจังสําหรับบุคคลที่มีทัศนคตินั้น บทบาทของ
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ทัศนคติตอพฤติกรรมของคนมีมาก   แทบจะกลาวไดวา  ทุกสิ่งทุกอยางในชีวิตมนุษยขึ้นอยูกับ
ทัศนคติไมวาจะเปนเรื่องเล็กเรื่องใหญหรือเร่ืองสําคัญมากมายเพียงใด 

 ปริญ  ลักษิตานนท (สรอยตระกูล, 2545 : 12) ไดใหความหมายของ ทัศนคติไววา คือ 
สภาพจิตที่เกิดจากประสบการณ  การเรียนรู  และมีผลตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 
 สุชา จันทรเอม (สรอยตระกูล, 2545 : 13) กลาววา ทัศนคติโดยทั่ว ๆ ไป หมายถึง ความรูสึก
หรือทาทีของบุคคลที่มีตอบุคคล วัตถุส่ิงของ หรือสถานการณตาง ๆ เปนไปในทํานองที่พึงพอใจ  
หรือไมพึงพอใจ เห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได จึงพอสรุปไดวา ทัศนคติเปนนามธรรมที่เกิดจาก  
การเรียนรูหรือประสบการณในชีวติของบุคคล และทัศนคติมีความสําคญัตอการตอบสนองทางสังคม
ของบุคคลเปนอยางมาก นั่นคือบุคคลมีพฤติกรรมอยางไร หรือทําส่ิงใดลงไป  ทัศนคติจะเปนเครือ่ง
กําหนด  ทัศนคติจึงเปนสวนหนึ่งของบคุลิกภาพของบคุคล  และบคุคลมีทัศนคติตอส่ิงแวดลอมตาง ๆ  
ในลักษณะทีแ่ตกตางกันออกไป 

 ศภุจรี  วจีภิวัฒน  (สรอยตระกูล, 2545 : 14)  กลาววา  ทัศนคติคือสภาพความพรอมของ
บุคคลพรอมที่จะแสดงพฤติกรรมหรือทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งตอบสนองตอส่ิงเรา  สภาพการณตาง ๆ  
ในทางใดทางหนึ่ง  ซ่ึงมีองคประกอบจากความรู  ความรูสึก และการปฏิบัติ  ทัศนคติจะมีบทบาท
ในการชวยปรับปรุงตนเอง  ปองกันตัวเองใหแสดงออกถึงคานิยมตาง ๆ  และชวยใหบุคคลเขาใจ
โลกที่อยูรอบตัว  ประสบการณเดิมของบุคคลก็มีสวนชวยสรางทัศนคติและเปนตัวกําหนดทัศนคติ
ของบุคคลและทัศนคติไมไดเปนองคประกอบเพียงอยางเดียวท่ีทําใหเกิดการปฏิบัติ  เนื่องจาก
พฤติกรรม การปฏิบัติของแตละคนนั้น  ยังเปนผลจากวิถีการครองชีวิต  (Norm)  นิสัย  (Habits)  และ
ส่ิงที่คาดหวังจากผลของการกระทําตาง ๆ ดวย 

 สําหรับ  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526) ไดใหความหมายของทัศนคติวา ทัศนคติเปน
ความเชื่อ ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงตาง ๆ เชน บุคคล ส่ิงของ  การกระทํา สถานการณ และอ่ืน ๆ 
รวมทั้งทาทีที่แสดงออกดานการปฏิบัติ  แตทัศนคติไมใชแรงจูงใจ (Drive)  หากแตเปนสภาพแหง
ความพรอมที่จะใหโตตอบ (State of readiness) และแสดงใหทราบถึงแนวทางของการสนองตอบ
บุคคลตอส่ิงเรา 

 นอกจากนี้ ชวรัตน  เชิดชัย (ประภาเพ็ญ, 2526 : 15) กลาวถึง ทัศนคติไววา ทัศนคติ
(Attitude) หรือที่เรียกอีกอยางวา เจตคติ เปนอีกสิ่งหนึ่งที่เปนตัวโนมนําพฤติกรรมของบุคคล 
ความรูเร่ืองทัศนคติชวยใหเขาใจพฤติกรรมของคน 
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 กูด  (ประภาเพ็ญ, 2526 : 20) ใหความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติ  คือความพรอม
หรือความโนมเอียงที่จะมีปฏิกิริยาโตตอบหรือแสดงออก  ในทางใดทางหนึ่ง  ทางบวกหรือทางลบ 
หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใด  ซ่ึงมักจะประกอบดวยความรูสึกและอารมณ  ในการแสดงออก 

 มิลตัน (สุชา จันทรเอม, 2526) กลาววา ทัศนคติเปนการผสมผสานหรือการจัดระเบียบ
ความเชื่อของคนเราที่มีตอส่ิงใดหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่ง  ผลรวมของความเชื่อนี้จะเปน
ตัวกําหนดแนวโนมของบุคคลในการมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะที่ชอบ หรือไมชอบ 

 แคตซ  และ  สกอตแลนด  (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2526)  กลาววา  ทัศนคติ  หมายถึง 
ความโนมเอียงหรือแนวโนมในการจะประเมินคาสิ่งตาง ๆ หรือสัญลักษณของสิ่งนั้นในทางหนึ่ง
ทางใด 

 ทัซสโตน (สุชา  จันทรเอม, 2536)  กลาววา  ทัศนคติเปนระดับของความมากนอยของ
ความรูสึกในดานบวกและลบที่มีตอส่ิงหนึ่ง (Psychological Object) ซ่ึงอาจจะเปนอะไรไดหลายอยาง  
เปนตนวา  ส่ิงของ บุคคล  บทความ  องคการ ความคิด ฯลฯ ความรูสึกเหลานี้ ผูรูสึกสามารถบอก
ความแตกตางวา  เห็นดวย หรือไมเห็นดวย 

 อัลพอรต (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) ไดใหความหมาย ทัศนคติไววา ทัศนคติเปน
ภาวะความพรอมของจิตใจและประสาท โดยอาศัยประสบการณเขาชวย ซ่ึงจะมีอิทธิพลตอการ
กําหนดแนวทางและแปรเปลี่ยนในเรื่องการตอบสนองของบุคคลตอสถานการณหรือส่ิงเราที่มา
เกี่ยวของดวย ทัศนคติของบุคคลนั้นสรางขึ้นหรือมีขึ้นได จากการพูดจากับครอบครัว เพื่อนฝูง และ
เรียนรูจากประสบการณตรง 

 เมอรฟ และคณะ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) กลาววา ทัศนคติหมายถึงวิถีทางหรือ
ความพรอมในการเห็นหรือไมเห็นดวยกับสิ่งหนึ่งส่ิงใด 

 กลาวโดยสรุป ทัศนคติ หมายถึง สภาพความพรอมของบุคคลในการแสดงระดับ
ความรูสึกมากนอย  ในดานบวกหรือลบตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด  หรือเหตุการณหนึ่งเหตกุารณใด โดยทัศนคติ
ดังกลาวจะเกิดขึ้นมาจากประสบการณของบุคคลนั้น ๆ ตลอดจนคานยิมของบุคคลอันประกอบดวย
อารมณและความรูสึกจนสามารถแสดงระดับความรูสึกเหลานั้นออกมาได 
 
 2.4.2 การเกิดทัศนคติ 
 ทัศนคติเกิดจากการเรียนรูและประสบการณของบุคคลโดยอัลพอรต (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 
2526) ไดเสนอความคิดเหน็วา  ทัศนคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใดของคนเกิดไดตามเงื่อนไข 4 ประการ 
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1. กระบวนการเรียนรูที่ไดจากการเพิ่มพูนและการรวมกันของการตอบสนอง
แนวความคิดตาง ๆ ซ่ึงประสบการณที่ไดรับมาจากเดิม มีทั้งดีและไมดี รุนแรงหรือไมรุนแรง          
จะสงผลถึงทัศนคติตอส่ิงใหมที่คลายคลึงกัน 

2. การสรางความรูสึกเกิดจากประสบการณสวนตัว  ซ่ึงประสบการณสวนตัวขึ้นอยูกับ
ความแตกตางของบุคคลที่ตางมีประสบการณที่แตกตางกันไป  นอกจากประสบการณของคน         
จะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ แลว  ยังทําใหมีรูปแบบเปนของตัวเองดวย  ดังนั้นทัศนคติบางอยางจึงเปนเรื่อง
เฉพาะของแตละบุคคลแลวแตพัฒนาการและความเจริญเติบโตของคนนั้น ๆ 

3. การเลียนแบบ  การถายทอดทัศนคติของคนบางงคนไดมาจากการเลียนแบบบุคคลที่
ตนเองใหความสําคัญและรับเอาทัศนคตินั้นมาเปนของตน  เชน  พอ  แม ครู พี่นองและบุคคลอื่น ๆ 

4. เกิดจากการเรียนรูวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมในสังคม หรืออิทธิพลในกลุม
สังคม กลาวคือ  คนยอมมีทัศนคติคลอยตามกลุมสังคมที่ตนเองอาศัยอยูตามสภาพแวดลอม  เชน 
ทัศนคติตอศาสนา  สถาบันตาง ๆ 

 และฟอสเตอร (ศุภจรี วจีภิวัฒน, 2537) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดของทัศนคติ   
ซ่ึงรวมไปถึงการเกิดทัศนคตใินเรื่องเพศของบุคคล อันเปนผลนําไปสูการแสดงพฤตกิรรมทางเพศ
ตอไปการเกิดทัศนคตินี้ขึ้นอยูกับมูลเหตุ 2 ประการ  คือ 
 1. ประสบการณที่บุคคลมีกับสิ่งของ บุคคล หมูคณะ หรือเหตุการณตาง ๆ ทัศนคติ      
จึงเกิดขึ้นในตัวบุคคลจากการไดพบเห็น  พูดคุย  คุนเคย  กระทํา  อาจถือไดวา เปนประสบการณ
โดยตรง  และจากการไดยิน  ไดฟง  ไดเห็นรูปภาพ  หรือไดอานหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น  แตไมได
พบเห็น  ไมไดทดลองของจริงดวยตนเอง  ซ่ึงถือเปนประสบการณโดยออม  บุคคลจะไมมีทัศนคติ
ตอส่ิงที่เขาไมมีประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ในเรื่องการเกิดทัศนคติในเรื่องเพศจึงเกิดจาก
การพูดคุย  ไดยิน  ไดฟง  ไดเห็นจากบุคคลอื่นเชนเดียวกัน 
 2. ระดับคานิยมและการตัดสินตามคานิยม   เนื่องจากกลุมชนแตละกลุมมีคานิยมและ
การตัดสินคานิยมไดเหมือนกัน  บุคคลแตละกลุมจึงอาจจะมีทัศนคติตอส่ิงเดียวกันแตกตางกันได  
แตการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีทัศนคติที่ดี  หรือไมดีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด  หรือมีความรูสึกวาส่ิงนั้น
ถูกหรือส่ิงนั้นผิด ยอมขึ้นอยูกับคานิยม วัฒนธรรม หรือมาตรฐานของกลุมที่บุคคลนั้นรวมใช รวมอาศัย  
การเกิดทัศนคติในเรื่องเพศจึงเกิดจากการอบรมเลี้ยงดู  และประสบการณจากการสื่อสารของบุคคล
จนเกิดเปนคานิยม  วัฒนธรรมของแตละบุคคล 
 การเกิดทัศนคติตามแนวคิดของฟอสเตอร ดังกลาว  สามารถสรุปเปนแผนภูมิได
ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่  2.3  การเกิดทัศนคติ   
 
ที่มา:  ศุภจรี วจีภวิัฒน  (2537) 
 
 2.4.3   แหลงของทัศนคติ (Sources  of  Attitudes) 
 แหลงที่ทําใหเกิดทัศนคติมีมากมาย  ในที่นี้จะกลาวเฉพาะที่สําคัญ คือ ประสบการณ
เฉพาะอยาง  การติดตอส่ือความหมายกับบุคคลอื่น  แบบอยาง  (models)  และสถาบันตาง ๆ  ในสังคม  
(institutional  foctors)  (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2526) 
 1. ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific Experiences) วิธีการหนึ่งที่เราเรียนรูทัศนคติ คือ  
จากการมีประสบการณเฉพาะอยางกับสิ่งทีเ่กี่ยวของกับทศันคตินั้น ถาเรามีประสบการณที่ดี ในการ
ติดตอกับบุคคลหนึ่ง เราจะมีความรูสึกชอบบุคคลนั้น ในทางตรงกันขาม ถามีประสบการณที่ไมด ี
เชน ไดรับการลงโทษจะโดยทางรางกายหรือจิตใจก็ตาม หรือเกิดภาวะคับของใจ (frustration)      
อยูบอย ๆ จากการไดพบปะหารือติดตอกบับุคคลนั้น เราก็มักจะมีแนวโนมที่จะไมชอบบุคคลนั้นได  
บางครั้งถึงแมวาจะมปีระสบการณ (ที่ดีหรือไมด)ี เพียงครั้งเดียว ก็อาจจะมีอิทธิพลตอทัศนคติของ
บุคคลได และอาจจะเปนไปในทํานองรุนแรงได ซ่ึงทั้งนี้ อาจจะมีผลมาจากการใหการสรุปที่รุนแรง
เกินไปตอเหตกุารณเฉพาะอยางที่เกดิขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง คอื เหตุการณเฉพาะที่เกิดขึน้มีความ
รุนแรงและทํารายจิตใจมากนั่นเอง 
 2. การติดตอส่ือขาวสารกับบุคคลอื่น (Communication from Others) ทัศนคติหลาย
อยางของบุคคลเกิดขึ้นจากผลของการไดติดตอส่ือขาวสารกับบุคคลอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการ
เรียนรูอยางไมเปนทางการที่เด็กไดรับในครอบครัว  ตัวอยางเชน  เด็กจะไดรับการสั่งสอนหรือบอก
จากผูปกครองเสมอวา “การขโมยสิ่งของคนอื่นไมดี” “เวลารับประทานอาหารไมควรจะดูดนิ้ว 
หรือเลียนิว้ตนเอง”  “แพทยเปนบุคคลสําคัญ”  “ชาวผิวดาํเปนพวกที่เหน็แกตวั”  ฯลฯ  ขอความหรือ

ประสบการณโดยตรง 

ประสบการณโดยออม 

 ระบบคานิยม 

 ทัศนคติ 

ส่ิงเรา  : บุคคล 
สถานการณกลุม 
Social  issues 
และอ่ืน ๆ  DPU
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คําพูดเหลานี้  เด็กไดรับจากบุคคลที่เขายกยองนับถือ  และจะมีผลตอความเชื่อถือ  และทัศนคติของ
เด็กได  เชนเดียวกันในสิ่งแวดลอมของโรงเรียน  ครูจะเปนบุคคลที่เด็กยกยอง  เคารพและเชื่อฟง  
คําบอกเลาของครูก็จะมีอิทธิพลตอความเชื่อและทัศนคติของเด็กได การยอมรับความเชื่อ หรือการ
เกิดทัศนคตใินวัยเด็กนี้สวนมากมักจะเกดิขึน้โดยปราศจากเหตุผล  และเมื่อเดก็โตขึ้น ความคิดเหน็
ก็เปลี่ยนไปในบางอยาง ดังนัน้  เด็กอาจจะเกิดความไมสบายใจก็ได 
 3. ส่ิงที่เปนแบบอยาง  (Models)  ทัศนคติบางอยางของเราถูกสรางขึ้นจากการเลียนแบบ
จากคนอื่น  ขบวนการทัศนคติโดยวิธีนี้เกิดไดโดยขั้นแรกจากเหตุการณบางอยาง บุคคลจะมองเห็นวา
บุคคลอื่นมีการปฏิบัติอยางไร  ขั้นตอไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการปฏิบัตินั้นในรูปของ
ความเชื่อทัศนคติ  ซ่ึงมาจากการปฏิบัติของเขา  ถาบุคคลนั้นใหความเคารพนับถือยกยองบุคคลที่
แสดงปฏิกิริยานั้นอยูแลว  บุคคลนั้นจะยอมรับความรูสึกความเชื่อที่เขาคิดวา บุคคลที่แสดงปฏิกิริยานั้น ๆ   
มีในดานอื่น ๆ ก็เชนเดียวกัน  ลูก ๆ จะเรียนรูจากบิดามารดาหลายอยาง  เชน สามารถเรียนรูไดวา 
ใครเปนบุคคลที่บิดา-มารดา ของเขาใหความเคารพ ใครคือเพื่อนของบิดา-มารดา ใครที่บิดา-มารดา
ขมขูได  ใครที่บิดา-มารดา ไมชอบ  ความรูสึกเหลานี้เด็กจะเรียนรูไดจากการกระทําของบิดามารดา 
โดยที่เด็กไมจําเปนตองมีการติดตอโดยตรงกับบุคคลนั้น ๆ เลยก็ได 
 4. องคประกอบที่เกี่ยวกับกับสถาบัน (Institutional Factors) ทัศนคติของบุคคลหลาย
อยางเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจากสถาบัน  เชน โรงเรียน  สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาหนวยงานตาง ๆ  
ฯลฯ  เปนตน  สถาบันเหลานี้จะเปนทั้งแหลงที่มี  และสิ่งชวยสนับสนุนใหเกิดทัศนคติบางอยางได 
 
 2.4.4 ตัวกําหนดทางสังคมและบุคลิกภาพที่มีผลตอทัศนคติ (Societal and Personality  
Determinants of Attitudes) 
 ที่กลาวมาแลว เปนการอภิปรายถึงการเกิดทัศนคติ โดยพิจารณาถึงการเกิดของ
สวนประกอบแตละสวนประกอบของทัศนคติ  แตถาเราจะมองทัศนคติอยางรวม ๆ ประกอบทั้ง
สามสวนประกอบนั้นมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด  และมีผลซ่ึงกันและกัน  องคประกอบที่เรา
จะตองพิจารณาในการกอใหเกิดทัศนคติอยางรวมนี้  ไดแก  องคประกอบทางดาน  : 

1. ตัวบุคคล 
2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล 
3. กลุม 
4. สัมพันธภาพระหวางกลุม 
 
1. ตัวบุคคล  (The  Individual) 
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  ประสบการณในการใหการเลี้ยงดูหรือฝกอบรมจะเปนตัวกําหนดบุคลิกภาพของบุคคล  
ขณะเดียวกันบุคคลก็ยอมมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน  ซ่ึงบุคลิกภาพที่แตกตางกันนี้จะมีผลทําให      
ทัศนคติของบุคคลเหลานั้นแตกตางกันดวย 
  มีปจจัยอยางอื่นอีกมากมายที่มีผลตอการมีทัศนคติที่แตกตางกัน ทั้งทางดานสรีระ
วิทยา  วัตถุ  สังคม  และอื่น ๆ เชื่อวา “อายุ”  มีผลตอทัศนคติของบุคคล  ผูใหญมักจะปรับตัวให
เขากับสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดยาก  ซ่ึงมีผลตอทัศนคติของเขาเองที่มีตอส่ิงตาง ๆ ในสังคม 
ดังนั้นการที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม  ยอมจะทําไดยากในกลุมคนมีอายุ  ซ่ึงตรงกัน
ขามกับกลุมวัยรุนที่พรอมที่จะเปลี่ยนแปลงสังคม   การเปล่ียนแปลงเหลานี้ก็มีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือสรางทัศนคติของบุคคลเหลานั้นดวย 
  ลักษณะทางประชากรบางอยางก็มีผลตอทัศนคติ  เชน  เพศ  พบวา เพศหญิงมี
แนวโนมที่เปลี่ยนแปลงมากกวาเพศชาย ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากวัฒนธรรม ซ่ึงผูหญิงมักเปนคนที่
ชอบ “ประนีประนอม”  มากกวาผูชาย  ทั้งนี้ยังมีตัวแปรหรือปจจัยอ่ืน ๆ อีกหลายอยางที่มีผลตอการ
เปลี่ยนทัศนคติของบุคคล  เปนที่ทราบกันดีวา บุคคลแตกตางกัน  ปฏิกิริยาของบุคคลที่มีตอส่ิงเรา
หรือขาวสารอยางเดียวกันยอมจะไมเหมือนกัน ดังนั้น  ผลที่จะมีตอการเกิดหรือตอการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติยอมจะแตกตางกันดวย 

 2. สัมพันธภาพระหวางบุคคล  (Interpersonal  Relations) 
  การที่บุคคลหนึ่งจะสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในบุคคลอื่นหรือไม  และมาก
นอยเพียงใดนั้น  ขึ้นอยูกับคุณลักษณะบางอยางของบุคคลนั้น  คือ 

1) ความเปนที่เชื่อถือ 
2) ความนาสนใจ  และ 
3) อํานาจ 

  คุณลักษณะเหลานี้มีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  เชื่อวา ในการสรางทัศนคติ   
ในวัยเด็กนั้น  ถาพอแมของเด็กมีคุณลักษณะทั้งสามอยางดังกลาวแลว  การสรางทัศนคติยอมจะ   
ทําใหเกิดขึ้นในตัวเด็กไดงาย  ในระยะวัยรุนเพื่อเปนกลุมบุคคลที่มีอิทธิพลตอวัยรุนมาก  การเปลี่ยน
ทัศนคติของเด็กวัยนี้จะมีผลมาจากกลุมเพื่อนมาก   นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอื่น  ๆ เชน  
ส่ือสารมวลชน ครูซ่ึงมีอิทธิพลตอการสรางและการเปลี่ยนทัศนคติ  สรุปแลว บุคคลเกิดทัศนคติ
เนื่องจากประสบการณตรงนอยมาก  สวนใหญจะเปนผลมาจากบุคคลอื่น 

 3. กลุม  (The  Group) 
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  บุคคลหนึ่งยอมมีสวนรวมกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  ซ่ึงประกอบดวยสมาชิกหลายคน  
ในขณะเดียวกัน บุคคลนั้นก็อาจจะมีความตองการเขาไปมีสวนรวมกับกลุมอื่นดวย  ทัศนคติของ
บุคคลนั้น  ยอมขึ้นอยูกับบุคคลในกลุมที่เขาเปนสมาชิกดวย  ดังนั้นทัศนคติของบุคคลจะเปลี่ยนได
ทางหนึ่งก็โดยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของกลุม 
 4. สัมพันธภาพระหวางกลุม  (Intergroup  Relations) 
  เชื่อกันวา ปจจัยสองอยางที่มีอิทธิพลตอทัศนคติ  ซ่ึงเปนผลสืบเนื่องมาจากสัมพันธภาพ
ระหวางบุคคล  คือปจจัยทางดานจิตวิทยาและดานสังคม 
  ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับทัศนคติระหวางกลุมบุคคลคือ ความขัดแยงระหวาง 
กลุม (group conflict) ซ่ึงภาวะของความขัดแยงนี้ เปนภาวะที่กลุมมีเปาหมายที่แตกตางกัน และ
แขงขนักนัในการทีจ่ะหาขุมพลังตาง ๆ มขีอมูลที่เปนหลักฐานยืนยันไดวา เมือ่มภีาวะการขมขูเกดิขึ้น
ในกลุม จะทําใหภายในกลุมเกิดการรวมใจเปนปกแผน มีขวัญดีขึ้น และการปรับตัวระหวางสมาชิก
ในกลุมกด็ีขึ้น  รวมทั้งการรวมตัวของชนกลุมนอยจะเพิ่มมากขึ้นภายในกลุม 
 
 2.4.5 องคประกอบของทัศนคต ิ
 องคประกอบตาง ๆ ของทัศนคติ (Components of Attitude) แบงไดเปน 3 สวน ดังนี้ 
(Milton J. Rosenbur & Carl I. Hovland. (อางถึงใน  รุงเพชร  จางวนิชเลิศ, 2538) 
 1. องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ  (Cognitive  Component) 
  องคประกอบทางดานความรูความเขาใจ ประกอบดวยความรูหรือความเชื่อที่ปจเจกบุคคล
มีตอส่ิงเราหนึ่ง ๆ การที่บุคคลมีทัศนคติบางอยางอาจจะตองมีความรูความเขาใจอยูหลายอยาง  เชน  
“ทัศนคติของนักศึกษาตอลัทธิคอมมูนิสต” นั้น  นักศึกษาตองเขาใจในทฤษฎีของ คารล มารก  
ประวัติของรัสเซียและจีน ความเชื่อเกี่ยวกับแนวการปกครองในรัสเซียและจีนแดง ฯลฯ เมื่อนักศึกษา
มีความรูความเขาใจแลวช่ังน้ําหนักดู สามารถสรุปไดความคิดรวบยอดวา ส่ิงเราชนิดนี้ควรจะเขาหา
หรือไม  หรือเปนการเกิดแนวโนมในการแสดงออกนั่นเอง  หากเรามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ       
ส่ิงเรานี้ไปในทางลบอยางมาก  แนวโนมในการแสดงออกก็นาจะสอดคลองกับปริมาณความเขาใจ  
คือ  ไมตองการลัทธิคอมมูนิสต 
  โดยสรุปแลว การเกิดความรูสึก  ความเขาใจในสิ่งเรานั้น  เกิดจากการที่บุคคลรับรู
โลกหรือส่ิงแวดลอม แลวมีกระบวนการจัดหมูแกส่ิงเราใหเปนประเภท  ในที่สุดก็จําแนกไดวา  
ประเภทใดสําคัญหรือมีคุณคาตอตน  เพียงใด โดยอาศัยเกณฑทางสังคมของตนหรือเกณฑสวน
บุคคล 
 2. องคประกอบทางดานความรูสึก  (Affective Component) 
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  คําพูด 
 ที่แสดงถึงความรูสึก 

  การรับรู 
 คําพูดที่แสดงถึงความเชื่อ 

   ปฏิกิริยาแสดงออก 
 คําพูดที่เกีย่วกบัการปฏิบัติ 

  การที่บุคคลมีอารมณอยางไรตอส่ิงเราทัศนคตินั้น ๆ  เชน พอใจหรือไมพอใจตอ     
ส่ิงนั้น  ซ่ึงเปนการตอบสนองทางสรีรวิทยา และเปนระบบการทํางานเกี่ยวกับการเกิดอารมณและ
การแสดงอารมณออกมา 
 
  การที่บุคคลจะเกิดความรูสึกได  บุคคลจะตองรับรูส่ิงเรานั้นกอน  แลวเกิดความรู
ความเขาใจ  เพราะมีการประเมินคาไปดวยวา  ส่ิงนั้นมีคุณคาหนักไปทางบวกหรือทางลบตอตนเอง 
หรือวามีน้ําหนักเทากันทั้ง 2 ทิศทาง ในที่สุดบุคคลจึงจะเกิดความรูสึกไปในทิศทางที่สอดคลองกับ
คุณคาที่ตนรูสํานึกเกี่ยวกับสิ่งนั้น 
  อนึ่ง  ความรูความเขาใจที่บุคคลไดรับรูนั้น อาจจะเปนความเขาใจที่ไมรอบคอบ       
ไมถูกตอง  แตเขาก็เกิดทัศนคติได กรณีเชนนี้ เราเรียกวา เปนทัศนคติที่ไรเหตุผลหรืออคติ 
(prejudice)  ถาบุคคลเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง  มีขอเท็จจริงเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องนั้นแลว     
เกิดทัศนคติขึ้น เรียกวา  เปนทัศนคติที่สมเหตุสมผล 
 3. องคประกอบทางดานแนวโนมในการปฏิบัติหรือการกระทํา (Behavioral Component) 
  หมายถึง  ความพรอมในการกระทําใด ๆ  ตอส่ิงเราทัศนคตินั้น ๆ ไปตามทิศทาง
ของความรูสึกที่เกิดขึ้นนั้น (คือองคประกอบที่ 2) แนวโนมตาง ๆ ทางบวก เชน การแสวงหาสิ่งนั้น   
ถาไดรับส่ิงนั้นแลว ก็มีการพูดชื่นชม ยกยองบูชา  หรือแมจะยังไมไดรับก็อาจจะพูดถึงสิ่งนั้นในทาง
ดี ๆ ทั้งนั้น แนวโนมตาง ๆ ทางลบ  เชน การพยายามหลีกเลี่ยงไมใหมีการพบเห็น  แมไมไดพบเห็น  
ก็พูดถึงแตในทางที่ไมดีตาง ๆ นานา  เปนตน 
 ทั้ง 3 องคประกอบนี้มีความสัมพันธกันอยางมาก สามารถอธิบายไดจากภาพที่ 2.4 ดังนี้ 
 
ตัวแปรอิสระที่วัดได               ตัวแปรรวม    ตัวแปรตาม 
 
           
           
           
           
           
           
           
           

ความรูสึก 
(Affection) 

ความรู 
(Cognition) 

 การปฏิบัติ 
(Behavior) 

 ทัศนคติ 

ส่ิงเรา  : 
บุคคล สถานการณกลุม 
Social  issues 
และอ่ืน ๆ  
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ภาพที่ 2.4  องคประกอบของทัศนคติ   

ที่มา:  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ  (2526) 
 2.4.6   กระบวนการเปลี่ยนแปลงทศันคต ิ

1. ตั้งใจรับทราบ (Attention) ในการเปลี่ยนทัศนคติ ตองทําใหบุคลิกเกดิความสนใจ 
รับรู ไตรตรอง โดยใชหลักการสัมผัสและรับรูมาชวย ผูส่ือความตองมีน้ําเสียง ลีลา ทาทาง สี แสง 
ความเขม ขนาด การเคลื่อนไหวเหมาะสม และลักษณะของสาร คือ เนื้อหา สาระ ขอความของสาร
นาเชื่อถือ มีเหตุผล และยังตองใชชองทางในการติดตอทีเ่หมาะควรดวย เชน โทรทัศน วิทยุ ใบปลวิ 
หนังสือพิมพ ฯลฯ 

2. ความเขาใจเนื้อความ (Comprehension) ผูรับทัศนคติใหม ตองเขาใจสิ่งเราตาม
ความประสงค และจะเขาใจดีเพียงใดขึ้นอยูกับ 
   2.1  ลักษณะของผูรับ มีสติปญญา อายุ การศึกษา บุคลิกภาพ ฯลฯ เปนคุณสมบัต ิ
เปนตัวแปร ในการรับรูทัศนคติใหม 
   2.2 ขอเท็จจริงและอารมณ (Factual and Emotion) ถาผูรับมีการศึกษาสูง ตองการ
สารประเภททีใ่หขอเท็จจริง เชน ขอมูลทางสถิติ กราฟ ผลการวิจัย 
   2.3 ดานเดยีวหรือสองดาน (One side or Two side) บุคคลที่การศึกษาต่ําควรให 
สารที่แนะนําดานเดียว เฉพาะดานดีหรือเลวอยางเดียว สวนพวกการศึกษาสูงใหทั้งดีและเลวไป
พรอม ๆ กัน เพราะเขามีสติปญญาพอจะวพิากษวิจารณได 
  3. การยอมรับ (Acceptance) จะดีขึ้นถามีเครื่องเสริม (Incentive) ใหเขาไดรับส่ิงที่มีคุณคา
ทางจิตใจ  เพื่อเปลี่ยนทัศนคติใหม ๆ 
  4. ความถาวรของการเปลี่ยนทศันคติ (Retention) เพื่อใหเปนทัศนคติคงที่ ควรตองย้ํา
ซํ้าบอย ๆ  โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกที่เพิง่เปลี่ยนทัศนคติใหม ๆ 
  5. การกระทํา (Action) นักจิตวทิยาสังคมพบวา การใชความกดดันของกลุมบังคับ (Group 
Pressure)  ชวยใหทศันคติเปลีย่นได  และเมือ่มีการเปลีย่นทัศนคต ิ พฤตกิรรมก็เปลี่ยนไปดวย 
  กระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทัศนคตินี้ จะตองตอเนื่องกันอยางครบวงจร จะขาด
ขั้นใดขั้นหนึ่งไมได ทัศนคติจึงมีความสัมพันธกับพฤติกรรม เปนสาเหตุของพฤติกรรม และผลของ
พฤติกรรม เพราะเวลาที่บุคคลแสดงพฤติกรรมความคิด ความตองการของเขา เขาจะไดรับประสบการณ
ที่ทําใหเขาเกิดความรูสึกบางอยางตอการกระทําดวย ทัศนคติจงึเปนของพฤตกิรรมทีม่ีอิทธิพลในการ
กําหนดรูปแบบุคคลจะกระทําในครั้งตอ ๆ ไปดวย (ปรียาพร  วงศอนตุรโรจน, 2534 : 15) 
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  สรุประดับกระบวนการเปลีย่นแปลงทัศนคติตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งของมนุษย (สรอยตระกูล 
อรรถมานะ, 2545 : 13) มีอยู 3 ระดับ 
  1. การเปลีย่นแปลงความคดิ ส่ิงที่จะทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนีจ้ะมาจากขอมลู
ขาวสารใหม  ซ่ึงอาจมาจากสื่อสารมวลชนและบุคคลอื่น 
  2. การเปล่ียนความรูสึก การเปลี่ยนในระดับนี้จะมาจากประสบการณหรือความประทับใจ
หรือส่ิงที่ทําใหเกิดความสะเทือนใจ 
  3. การเปลี่ยนพฤติกรรม  เปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตในสังคมซึ่งไปมีผลตอ
บุคคล ทําใหตองปรับพฤติกรรมเดิมเสียใหม 
  การเปลี่ยนแปลงดังกลาว  มีสวนเกีย่วของโดยตรง ถาความคิดความรูสึกและพฤตกิรรม
ถูกกระทบในระดบัใดกต็าม จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทศันคติทัง้สิ้น นอกจากนี้องคประกอบตาง ๆ 
ในกระบวนการสื่อสาร เชน คุณสมบัติของผูสงสาร ลักษณะของขาวสาร คุณสมบัติของชอง
ทางการสื่อสาร  และคุณสมบัติของผูรับสาร  ลวนมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทศันคติได 
 
 2.4.7 คุณลักษณะของทัศนคต ิ
  มนุษยจะมีกลไกอันหนึ่งที่จะทําการประเมินทุกสิ่งทุกอยางตลอดเวลา โดยมนุษยจะมี
ระเบียบของแนวคิดและความเชื่อตอส่ิงเปนไปไดในทางหนึ่งทางใดในสองทางเสมอ คือ ดีและไมด ี
ชอบและไมชอบ รักและเกลียด กลาวอกีนัยหนึ่งคือ คนทุกคนในโลกนี้จะไมมีใครเลยที่มีใจเปน
กลาง และเหน็ทุกอยางเหมอืนกันเพราะทกุคนมีส่ิงจูงใจและอารมณ  (Motivational and Emotional 
characteristics)  แตกตางกันคุณลักษณะของทัศนคติอาจสรุปไดดังนี้  คือ  
  1. ทัศนคติเปนส่ิงที่อยูภายใน กลาวคือ เปนเรื่องของระเบียบความนึกคิดที่เกิดขึ้นภายใน
ของแตละคน  
  2. ทัศนคตจิะไมใชส่ิงที่เกดิขึ้นมาแตกําเนดิ แตเปนเรื่องทีเ่กีย่วของกับการเรยีนรูเร่ืองราว
ตาง ๆ ที่ตนไดเกี่ยวของอยูดวยภายนอก และทัศนคติจะกอตัวจากการประเมินหลังจากที่ไดเกี่ยวของ 
กับสิ่งภายนอกทัศนคติเปนผลของการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากบุคคลนั้น ๆ ไดเกีย่วของกบับุคคลอื่น 
  3. ทศันคติจะมีลักษณะมั่นคง ถาวร กลาวคือ ภายหลังจากที่ทัศนคติไดกอตัวขึ้นมาแลว
ทัศนคติดังกลาวจะไมเปนภาวะที่เกิดขึ้นเปนการชั่วคราว หากแตจะมีความมั่นคงถาวรตามสมควร 
เพราะทัศนคตทิี่กอตัวขึ้นนั้น จะมกีระบวนการวิเคราะห ประเมิน และสรุปจัดระเบียบเปนความเชือ่ 
การเปลี่ยนแปลงก็ยอมตองใชเวลาเพื่อปรับตามกระบวนการดังกลาวเชนกัน 
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  4. ทัศนคติจะมีความหมายอิงถึงตัวบุคคลและสิ่งแวดลอมเสมอ ความหมายในทีน่ี้ก็คอื 
ทัศนคติจะมใิชเกิดขึ้นมาไดเองจากภายใน หากแตเปนสิ่งที่กอตัว หรือเรียนรูมาจากสิ่งที่มีตัวตนที่
อางอิงได เชน บุคคล กลุมคน สถาบัน ส่ิงของ คานิยม เรื่องราวทางสังคม หรือแมแตความคิดเห็นตาง ๆ 
 
 
 
 2.4.8 ประเภทของทัศนคต ิ
  ชวนะ ภวกานนท (2528 : 28) ไดกลาววา บุคคลสามารถแสดงทัศนคตอิอกได 3 ประเภท 
ดวยกันคือ 
  1. ทัศนคติเชิงบวก เปนทัศนคติที่ชักนําใหบคุคลแสดงออก มีความรูสึกหรืออารมณ
จากสภาพจิตใจในดานดีตอบคุคลอื่น หรือเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหนวยงาน องคการ สถาบนั 
และการดําเนนิกิจการขององคการและอื่น ๆ                                                              
 
ทัศนคติเชิงบวก  (Positive)                       ทําใหการปฏิบัตอิอกมาในทางบวก  (Act positively) 
 
 2.  ทัศนคติเชิงลบ เปนทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในทางเสื่อมเสีย ไมไดรับความ
เชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลงระแวงสงสัย  รวมทั้งเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
เร่ืองราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือหนวยงาน องคการ สถาบันและการดําเนินกิจการของ
องคการและอื่น ๆ 
 
ทัศนคติเชิงลบ (Negative attitude)                     ทําใหการปฏิบัติออกมาในทางลบ  (Act negatively) 
 

3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรือ่งราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่ง หรือตอ
บุคคลหนวยงาน สถาบัน องคกร และอ่ืน ๆ โดยส้ินเชิง 
 อนึ่งทัศนคติ 3 ประเภทนี้ บุคคลอาจจะมเีพียงประเภทเดียวปรือหลายประเภทรวมกนั        
ก็ไดขึ้นอยูกับความเชื่อมั่นคงในเรื่องความเชื่อถือ ความรูสึกนึกคิด หรือคานิยมอ่ืน ๆ ที่มีตอบุคลอ่ืน 
ส่ิงของ การกระทําหรือสถานการณ เปนตน ยิ่งถาทัศนคติของบุคคลแตคนถูกระตุนใหแสดงออกมา
ในรูปของความเห็นรวมกันก็จะเปลีย่นเปน  “สาธารณมติ”  ไป 
 
 2.4.9 ปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดทัศนคต ิ
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 การกําหนดทัศนคติตอบุคคล ส่ิงของ หรือความคิดใดความคิดเหน็หนึ่งนั้น ไดรับอิทธิพล
มาจากปจจยัตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ประสบการณโดยตรงและประสบการณในอดีต (Direct and past experience) ของ
บุคคล 
 2.  อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน (Influence of family and friends) ครอบครัวและ
เพื่อนเปนแหลงที่สําคัญตอการสรางคานิยมและความเชือ่ถือของบุคคล 
 3. การเปดรับตอส่ือมวลชน (Exposure to mass media) ส่ือมวลชนตาง  ๆ เชน การโฆษณา 
การประชาสัมพันธผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ ส่ือเหลานี้เปนแหลงขอมูลที่มีอิทธิพล
ตอการกําหนดทัศนคติ 
 
 2.4.10 ประโยชนของทัศนคต ิ
 1. ชวยทําใหเขาใจสิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัว โดยการจัดรูปแบบ หรือการจัดระบบสิ่งของตาง ๆ 
ทีอ่ยูรอบตัวเรา 
 2.  ชวยใหมี Self-Esteem โดยจะชวยใหบุคคลหลีกเลี่ยงส่ิงที่ไมดี หรือปกปดความจริง
บางอยาง  ซ่ึงนําความไมพอใจมาสูตัวเรา 
 3.  ชวยในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมที่สลับซับซอน ซ่ึงมีปฏิกิริยาตอบโต หรือ
กระทําส่ิงใดสิง่หนึ่งออกไปนั้น สวนมากจะนําความพึงพอใจมาให 
 4.  ชวยใหบุคคลสามารถแสดงออกในดานคานิยม ความรูสึกของตนเอง อันจะนาํความ
พอใจมาสูบุคคลนั้น ๆ 
 ทัศนคตเิปนสภาพจติของบคุคลตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ทีเ่กดิขึ้นมาจากการเรยีนรู ประสบการณ 
การเลียนแบบ และวัฒนธรรมของบุคคลนั้น มี 3 องคประกอบ ไดแก ความความเขาใจ ความรูสึก
ชอบหรือไมชอบ และความตั้งใจกอพฤตกิรรม ทัศนคติที่ประกอบไปดวย 3 องคประกอบเปนตวั
แปรอิสระในงานวิจยัฉบับนี ้ทัศนคตินี้สามารถเปลี่ยนแปลงได โดยระดับการเปลีย่นแปลงแบงเปน 
3 ระดับ ตามองคประกอบของทัศนคติเชนกัน  การเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกิดขึ้นมาจากการรับรูและ
สภาพแวดลอมโดยรอบของบุคคล 
 
 2.4.11 การวัดทัศนคต ิ
 ทัศนคติสามารถทําการวัดไดโดยมีเครื่องมือวัดทัศนคตหิลายแบบ สุชา จนัทรเอม (2536 : 
38-39)  ไดแบงรูปแบบของการวัดทัศนคติที่พบเห็นบอย ๆ  เปน 3 วิธี  คือ 
 1. วิธีของทัซสโตน 
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  วิธีวัดทัศนคติวิธีนี้ ทัซสโตนไดพัฒนาขึ้นโดยมีเปาหมายที่จะสรางมาตรที่มีหนวย
เทา ๆ กัน  แมวาเปาหมายนี้ดูเหมือนจะเปนสิ่งที่ไมยากที่จะบรรลุ  แตการดําเนินการที่จะพัฒนา
มาตรวัดทัศนคติแตละมาตรเปนเรื่องยุงยากมาก  เร่ิมตนจะตองเขียนขอขอความเกี่ยวกับส่ิงที่บุคคล
มีทัศนคติตอส่ิงที่ตองการวัดเปนจํานวนมาก  จากนั้นใหผูตัดสินแตละคนจากหลายคนประมาณคา
ขอความแตละขอความ  และจัดใหขอความอยูในกองหนึ่ง  ในจํานวน 11 กอง  กองที่หนึ่งแสดงถึง
ความเห็นดวยอยางที่สุดจากนั้นผูสรางขอสอบจะเลือกขอความที่ดีไวจํานวนหนึ่ง (ประมาณ 20 ขอ)  
เพื่อใชเปนแบบสอบทัศนคติ  ขอความที่ดีคือขอความที่มีความสอดคลองในการประมาณคาของ    
ผูตัดสินสูง  และเปนขอความที่เปนตัวแทนของการกระจายคามาตร 
  เมื่อเลือกขอความไดเรียบรอยแลว  เวลานําไปวัดทัศนคติจัดขอความใหอยูคละกัน  
โดยไมระบุคาของมาตร ใหผูรับการทดสอบเลือกขอความที่เห็นดวย จากนั้นผูสํารวจตัดสินทัศนคติ
ของผูตอบโดยหาคาเฉลี่ย  หรือคามัธยฐานของขอความที่ถูกเลือก  ดังนั้นในขั้นสุดทาย ทัศนคติของ
บุคคลจะถูกแสดงเปนตัวเลข  ระหวาง  1  กับ  11 
 2. วิธีของ  Likert 
  เนื่องจากวิธีของ  Thurstone มีกระบวนการยุงยากมาก Likert จะไดเสนอวิธีวัด
ทัศนคติขึ้นใหมที่งายกวา  ในวิธีของ  Likert  ไมตองพาขอความตาง ๆ  ที่สะทอนถึงระดับชั้นตาง ๆ 
ของการเห็นดวยมากที่สุด  ไปจนถึงการไมเห็นดวยมากที่สุด  แตเลือกขอความที่เกี่ยวกับสิ่งที่
ตองการวัดทัศนคติ  และใหผูตอบเลือกคําตอบของมาตรที่จัดไว 
  มาตรของ Likert ประกอบดวยขอความตาง ๆ คะแนนทัศนคติของบุคคลก็คือ 
คะแนนรวมของคําตอบของขอความทั้งหมด  เชน  หากมีขอความ 20 ขอ ในแบบสอบคะแนนของ
บุคคลอาจอยูระหวาง  1  กับ  100 
 
  ตัวอยางมาตรวัดแบบ  Likert 
 
  ขอความ  “ขาพเจาคิดวา นโยบายการลดอาวุธนิวเคลียรควรดําเนินตอไป” 
  มาตร   1  2       3              4            5 
       เห็นดวยอยางยิ่ง     เห็นดวย         ก้ํากึ่ง      ไมเห็นดวย    ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 3. วิธี  Semantic  Differential  Technique 
  สําหรับวิธีของ  Thurstone  และ  Likert  ผูสํารวจจะตองทําการศึกษาขั้นแรกกอนที่
จะใชแบบสอบวัดทัศนคติที่ตองการวัด  แตในวิธี Semantic  Differential  Technique  มาตรจะเปน
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แบบทั่วไปที่จะนํามาใชกับเรื่องหนึ่งเรื่องใด และสามารถใหบุคคลประเมินคาส่ิงที่ตองการวัด       
ทัศนคติไดโดยตรง ในวิธีนี้ความหมายของสิ่งที่มีทัศนคติตอจะถูกประเมินคาของคําคุณศัพทสองขั้ว 
 
  ตัวอยาง ดี ------------------------------------ เลว 
    ไรคา -------------------------------- มีคุณคา 
    ยุติธรรม ---------------------------- ไมยุติธรรม 
  โดยใหคะแนน  3  2  1  -1  -2  -3  หรือ  -3  -2  -1   1  2  3  ตามแตลักษณะของ
ขอความที่ถาม 
 

2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษาและวิจัยที่ผานมา มีการวิจัยที่เกี่ยวของกับ โทรศัพทเคลื่อนที่ บริการเสริม
และเรื่องที่เกี่ยวของกับการตลาด ดังตอไปนี้  

 ชาญชัย  พิจิตรวัยปรีชา (2536) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาสินคา
โทรศัพทมือถือ” พบวา ในชวงดังกลาว  มีประชาชนใชโทรศัพทมือถืออยูเพียงรอยละ 54 และผูใช 
สวนใหญรอยละ 66.3 ใหความเห็นวา การโฆษณามีผลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทมือถือ ในขณะ 
เดียวกัน ความตองการใชบริการโทรศัพทมือถือในอนาคต มีความสัมพันธกับการโฆษณา  และจาก
การศึกษาภูมิหลังของประชากรนั้น พบวา มีเพียงรายไดเปนองคประกอบเดียวเทานั้น ที่มีผลตอ 
ความตองการใชโทรศัพทมือถือในอนาคต 

 ศศิธร อิทธนุเวคิน (2538) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความนิยมใชโทรศัพท
เคล่ือนที่และแนวโนมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความ
แพรหลายของโทรศัพทเคล่ือนที่และปจจัยที่มีผลตอความนิยมใชโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบตาง ๆ  
โดยการวิเคราะหถึงกลยุทธการสื่อสารการตลาดของบริษัทเอกชนที่รับสัมปทานโทรศัพทเคล่ือนที่
ในการสรางความนิยมใหเกิดขึ้นกับผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่โดยผานสื่อตางๆ รวมทั้งแนวโนม       
ทิศทางของการสื่อสารโดยใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของคนไทยในอนาคต  ผานการเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการวิจัยสํารวจ (Survey Research) โดยศึกษาเฉพาะผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  จํานวน 300 ตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา ชายและหญิงมีการใชโทรศัพทเคลื่อนที่      
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน อยูในกลุมอายุระหวาง  25-50 ปมากที่สุด ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว  
พนักงานบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ  ตลอดจนขาราชการ และอาชีพอ่ืน ๆ ความแพรหลายของ
การใชโทรศัพทเคลื่อนที่  พบวา  กวารอยละ 50 มีโทรศัพทเคลื่อนที่ครอบครัวละ 1 เครื่องโดยเปน 
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ระบบ 800 มากกวาระบบ  900 เมกะเฮิรต  เนื่องจากสามารถใชงานไดดีกวาในเขตกรุงเทพมหานคร  
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชโทรศัพทเคลื่อนที่มากที่สุด ไดแก ความจําเปนทางธุรกิจ ความ
สะดวกในชีวิต  และปญหาการจราจร  สําหรับขอดีและคุณสมบัติเฉพาะตัวของโทรศัพทเคล่ือนที่ 
ไดแก การชวยแกปญหายามฉุกเฉิน ประหยัดเวลาในการเดินทาง สะดวกในการพกพา การติดตอ 
ฉับไว นอกจากนี้ยังมีปจจัยสําคัญ คือ การใหบริการโทรศัพทตามบานไมเพียงพอ สําหรับแนวโนม 
ผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่ในอนาคตคาดวาจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยความพึงพอใจของผูพึงพอใจ
ปานกลางถึงพอใจมากมีถึงรอยละ  90 

 ธนันชัย สุนพคุณศรี (2541) ศึกษาเรื่อง “ทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของผูใช
บริการ ศึกษาเฉพาะกรณีพนกังานบริษัทเงนิทุนหลักทรพัยในกรุงเทพมหานคร กับพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคสในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวดัปทุมธานี” พบวา ทัศนคติตอการ 
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่อยูในระดับปานกลาง โดยเมื่อเรียงลําดับทัศนคติตอการใชโทรศัพทเคลื่อนที่  
ออกเปนดานตาง ๆ ปรากฏวา  การสงเสริมการขายโทรศัพทเคลื่อนที่อยูในระดับสูงสุด  รองลงมา
คือ ประโยชนของการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ จากนั้นก็เปนการใหบริการเสริม และบริการใหม  ความ
สะดวกในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ ประสิทธิภาพของโทรศัพทเคล่ือนที่ การชําระเงินคาบริการของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ ศนูยบริการซอมของโทรศัพทเคล่ือนที ่ ความเหมาะสมในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ 
และความปลอดภัยในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่  ตามลําดับ 

 บรรจงศรี ปญญาธีรวงศ (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูใชบริการรับสาย
เรียกซอน บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูใช
บริการรับสายเรียกซอน ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ ตลอดจนปญหาที่เกิดจากการใชบริการและ      
ขอคิดเห็นจากผูใชบริการ สําหรับวิธีการศึกษาไดทําการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ   
เลือกตัวอยางผูใชบริการโทรศัพทกลุมที่อยูอาศัยของ บริษัท เทเลคอมเอเชียฯ ใชแบบสอบถามทาง
โทรศัพทเปนจํานวน 195 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการรับสายเรียกซอนสวนใหญใช
บริการนอยกวา 4 ครั้งตอสัปดาห ในวนัจนัทร ถึง วนัศกุร ชวงเวลา 17.01 น. ถึง 21.00 น. โดยมีปจจยั       
ที่มีผลตอการใชบริการ คือ อายุ สถานภาพ และเวลาเฉลี่ยตอคร้ังที่ใชโทรศัพทบาน การรับทราบ    
ขอมูล บริการรับสายเรียกซอนของผูใชบริการสวนใหญผานสื่อโทรทัศน ปญหาที่พบจากการใช
บริการ คือ การที่ไมสามารถสลับไปรับสายเรียกซอนที่เขามาได ผูใชบริการแสดงขอคิดเห็นในเรือ่ง
ของความรวดเร็วในการแกไขปญหา และการใหขอมูลเกี่ยวกับการบริการรับสายเรียกซอน ควรละเอยีด  
ชัดเจน เขาใจงาย จากขอมูลที่ไดจากการศกึษาในครัง้นี้สามารถนาํมาใชในการวางแผนการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ  เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดแกผูใชบริการ  
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   โกวิทย สมิงแกว, จตุรงค สัจจะนรพันธ, จีรเดช  แกมทอง, ปรีชา  เลิศอัศววัฒน, ศรีสุดา  
ลาภเกียรติถาวร และ ศิริศักดิ์ มงคลรัตนชัย (2542) ไดศึกษาเรื่องทัศนคติและความตองการใช
บริการเสริมของผูใชโทรศัพทพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาทัศนคติและความตองการใชบริการเสริมของผูใชโทรศัพทพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล สําหรับวิธีการศึกษาไดใชวิธีการสํารวจขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Survey Method  
by  Questionnaire) จํานวน 300 ตัวอยาง  ผลการศึกษาพบวา ผูที่เคยใชบริการเสริมสวนใหญมีความ
พึงพอใจในบริการเสริมที่ใช โดยบริการเสริมที่มีสัดสวนการใชงานมากที่สุด คือ บริการรับสาย
เรียกซอน และบริการเสริมที่มีสัดสวนการใชงานนอยที่สุด คือ บริการเปลี่ยนหมายเลข เหตผุล
สําคัญที่ทําใหผูใชไมเคยใชบริการเสริมที่ใหบริการในปจจุบันอยางนอยหนึ่งบรกิาร คือ ผูใชไม
ทราบวิธีใช  สวนผูที่ไมสนใจใชบริการเสริม สาเหตุหลักที่ทําใหผูใชกลุม  ดังกลาวไมสนใจการใช
บริการเสริม คือ ผูใชเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะตองใชบริการเสริม โดยทีบ่ริการเสริมที่ผูให
บริการโทรศัพทใหบริการอยูในปจจุบันเปนบริการที่ไมตองเสียคาใชจายเพิ่มเติม  ดังนั้นผูใชบริการ
เสริมสวนใหญไมเห็นดวยกับการที่ผูใหบริการโทรศัพทจะคิดคาบริการเสริมจากผูใชบริการ และ 
จะไมสนใจทีจ่ะใชบริการเสริมในกรณีทีต่องเสียคาใชจายเพิ่มเติมสําหรับการใชบริการเสริมดวย
เหตุผลสําคัญตอทัศนคติดังกลาวคือตองเสียคาใชจายเพิม่ขึ้น 

 รวิวรรณ  ตั้งธนศฤงคาร (2542) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นที่มีตอบริการเสริมประเภท
สาระบันเทิงของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี    
วัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นและความสนใจใชบริการเสริมของผูใชโทรศัพทเคลื่อนที่  
ปจจัยการตลาดที่มีตอการตัดสินใจใชบริการเสริม  และแหลงขอมูลที่มีผลตอการรับทราบบริการ
เสริม เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงบริการใหเปนที่รูจักมากขึ้น ซ่ึงการศึกษาไดเลือกกลุมตัวอยางจาก       
ผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบดิจิตอล  จีเอสเอ็ม ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามจํานวน  
164 ชุด ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นและความสนใจใชบริการ สําหรับปจจัยที่มีผลตอความคิด
เห็นตอบริการตาง ๆ พบวา บริการทํานายดวงชะตาขึ้นอยู กับเพศ บริการแจงผลสลากกินแบง 
รัฐบาลไมขึ้นกับปจจัยใดเลย  บริการชวนหัวรอนั้นขึ้นกับรายได  สวนปจจัยที่มีผลตอความสนใจใช
บริการตาง ๆ พบวา บริการทํานายดวงชะตาขึ้นอยูกับเพศและระดับการศึกษาบริการแจงผลสลาก
กินแบงรัฐบาลขึ้นอยู กับรายได  บริการชวนหัวรอข้ึนอยู กับรายได  และสถานภาพสมรส  
นอกจากนั้นปจจัยการตลาดที่สําคัญมากที่สุด คือ สวนลดคาใชโทรศัพท และการรับทราบบริการ   
สวนใหญทราบจากนิตยสาร  AIS  Digest 
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 เกียรติยศ  ณ นคร (2544) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมและความคิดเห็นของ
ผูบริโภคที่มีตอการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นตอ 
กลยุทธการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระดับมากไปนอย ไดแก  
ความสามารถและความชัดเจนในการรับสัญญาณในแตละพื้นที่ ความปลอดภัยจากการถูกจูน การใหสิทธิ
พิเศษในรายการสงเสริมการขาย  ราคาคาบริการตอนาที  ราคาคาบริการรายเดือน  และราคาเครื่อง
โทรศัพทเคล่ือนที่  ตามลําดับ   

 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับความคิดเห็นตอกลยุทธการตลาด
ที่มีผลตอการเลือกใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูที่มีโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา ปจจัยดานความ
ปลอดภัยจากการจูนมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 99 ราคาเครื่อง
โทรศัพทเคลื่อนที่มีความสัมพันธกับเพศที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 การโฆษณาและประชาสัมพันธ
มีความสัมพันธกับเพศที่ระดบัความเชื่อมั่น รอยละ 99 และมีความสัมพันธกับระดับรายไดตอเดือน
ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 และการใหสิทธิพิเศษในรายการสงเสริมการขายมีความสัมพันธกบั
ระดบัรายไดตอเดือนที่ระดบัความเชือ่มั่น รอยละ 95 ดังนัน้ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ควรทีจ่ะเนน 
การพัฒนาดานคุณภาพสัญญาณเปนลําดับแรก และควรใหสิทธิพิเศษในรายการสงเสริมการขาย  
ตอไป นอกจากนี้การใชกลยุทธการตลาดอาจที่ความแตกตางกันตามลักษณะของปจจัยสวนบุคคล 
เชน การโฆษณาและประชาสัมพันธอาจแยกตามเพศของกลุมผูบริโภค เนื่องจากเพศชายกับเพศหญิง
มีความคิดเหน็ตอกลยุทธการโฆษณาและประชาสัมพันธที่แตกตางกัน  เปนตน 

 บริษัท ซีเมนส จํากัด ฝายอุปกรณส่ือสารเคลื่อนที่ (2544) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ลูกคาโทรศัพทเคล่ือนที่ในเอเชีย โดยมอบหมายใหบริษัท เอเชีย มารเกต อินเทลลิเจนท  (AMI Asia 
BUS) ทําการสัมภาษณประชากรชายและหญิงที่มีอายุระหวาง  15 ปถึง 64 ป โดยแบงเปน 2 กลุมคือ 
อายุ 15-34 ป และ 35-64 ป จํานวนทั้งหมด มากกวา 800 คน ในประเทศอินโดนิเซีย, มาเลเชีย,        
ฟลิปปนส, สิงคโปร, อินเดีย และไทย พบวา สําหรับในเรื่องที่เกี่ยวกับบริการสงขอความผูใชโทรศัพท
เคลื่อนที่ในประเทศไทยที่สงขอความมากกวา 10 ขอความตอวัน มีจํานวน 6% ในกลุมอายุ 15-34 ป 
และมีจํานวน 19% ในกลุม 35-64 ป ซ่ึงผลการวิจัยตรงกันขามกับในประเทศสิงคโปรและฟลิปปนส 
ซ่ึงกลุมที่อายุนอยจะเปนกลุมที่ใชงานมาก (High Usage) 

 ปุยฝาย ศิริสารการ (2545) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อและการใชโทรศัพทเคล่ือนที่
ของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สาเหตุที่วยัรุนจากกลุมตัวอยางสวนใหญซ้ือ
โทรศัพทเคล่ือนที่เพื่อความสะดวกในการตดิตอส่ือสาร โดยบิดามารดาเปนผูซ้ือใหระบบโทรศัพท
เคล่ือนที่ที่ใชคือ DTAC และยีห่อโทรศัพทที่ผูใชมากทีสุ่ด คือ โนเกยี สวนราคาโทรศัพททีใชอยู
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ในปจจุบันอยูในระดับ 7,000 – 8,999 บาท โดยไดรับคําแนะนําจากบิดามารดาในการตัดสินใจซื้อ 
ขนาดและรูปรางเปนปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีความสําคัญมากที่สุด จากการศึกษาพฤติกรรม
การใชพบวา กลุมตัวอยางจํานวนมากที่สุดจายคาบริการ 900 บาทตอเดือน โดยผูปกครองเปน   
ผูรับผิดชอบคาใชบริการ และกลุมตัวอยางจะใชโทรศัพทติดตอกับเพือ่นมากที่สุด เมื่อพิจารณาการ
ทดสอบความสัมพันธกับราคาโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ใชในปจจุบัน รายไดสวนตัวตอเดือนมีความ
สัมพันธกับคาบริการโทรศัพท เพศ สถานศึกษา และรายไดสวนตัวตอเดือนมีความสัมพันธกับชวง
เวลาที่ใช เวลาที่ใชในการคุยแตละครั้งมีความสัมพันธกับคาใชบริการ และรับผิดชอบคาใชจาย
บริการ  มีความสัมพันธกับคาใชบริการในแตละเดือน 

 พงษศักดิ์  ตันวิสุทธิ์  (2545) ศึกษาเรื่อง ความตองการการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพท
เคล่ือนที่ของลูกคา โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา  
กลุมผูตอบแบบสอบถามที่ตองการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ จี เอส เอ็ม มีจํานวน  
257 ราย คิดเปนรอยละ 82.1 และกลุมที่ไมตองการใชจํานวน 56 ราย คิดเปนรอยละ 17.9 สวนผลการ 
ศึกษาเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอความตองการการใชอินเตอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ของลูกคา 
โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ จ ี เอส เอ็ม สรุปไดคือ ปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑและบริการที่มี
ผลตอความตองการการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ของกลุมตัวอยาง 
มากที่สุด คือการที่โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบจี เอส เอ็ม ที่สามารถใชเทคโนโลยีจีพีอารเอส มีหลายรุน  
หลายยี่หอใหเลือกตามความพอใจ ปจจัยทางการตลาดดานราคาที่มีผลตอความตองการการใชอินเทอรเน็ต 
ผานโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ การไมตองเสียคาสมัครใช
บริการและคาบริการรายเดือนในการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ปจจัย
ทางการตลาด ดานการจัดจาํหนายที่มีผลตอความตองการการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนที่
ระบบ จี เอส เอ็ม ของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ การแบงพื้นที่ศูนยบริการออกเปนสัดสวนอยาง
เหมาะสม เชน แผนกขาย แผนกรับชําระคาบริการ แผนกซอม ซ่ึงเปนการชวยใหลูกคาไมสับสน  
และสามารถรับบริการไดตรงตามที่ตองการปจจัยทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดที่มีผลตอ 
ความตองการการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ของ กลุมตัวอยางมากทีสุ่ด  
คือ ความรวดเร็วในการตรวจซอมหรือเปลี่ยนใหม ในกรณีที่มีขอบกพรองตามเงื่อนไขของการ
รับประกันที่ระบุไว ปจจัยทางการตลาดดานบุคลากรที่มีผลตอความตองการการใชอินเทอรเน็ตผาน
โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ของกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ การมีพนักงานที่ใหการตอนรับ
และบริการดวยอัธยาศัยไมตรีที่ดี ปจจัยทางการตลาดดานกระบวนการใหบริการที่มผีลตอความตองการ 
การใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ของกลุมตัวอยาง มากที่สุด คือ การมีระบบ 
ปองกันการ ลักลอบจูนสัญญาณโทรศัพท ปจจัยทางการตลาดดานการสรางหลักฐานทางกายภาพที่
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มีผลตอความตองการการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ จี เอส เอ็ม ของกลุมตัวอยาง 
มากที่สุด  คือ  บริษัทผูใหบริการมีเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 

 วิวัฒน กิตติพรพานิช (2546) ไดทําการศกึษาเรื่องการรบัรูส่ือโฆษณาของผูบริโภคใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ตอการโฆษณาของผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา  
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20-30 ป สถานภาพโสด การศึกษาระดบั
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีอาชีพเปนพนักงานลูกจางบริษัท พักอาศัยและทํางานหรือศึกษาในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนเฉลี่ยไมเกิน 10,000 บาท มีโทรศัพทเคลื่อนที่จํานวน   
1 เครื่อง และใชบริการจากเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ AIS ที่พักอาศัยมีเครื่องมีรับส่ือประเภท   
โทรทัศนมากที่สุด เหตุผลในการแสวงหาขาวสารของผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่
ของผูตอบแบบสอบถามเรียงลําดับไดดังนี้ คือ เพื่อชวยตัดสินใจเลือกใชบริการ เพือ่รับรูเหตุการณ
ที่เกี่ยวของกับโทรศัพทเคล่ือนที่ เพื่อทราบขอมูลท่ีสนใจโดยเฉพาะ เพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นกับ
โทรศัพทมือถือ หรือการติดตอส่ือสารและเพื่อใหมีความรูเหมือนคนอื่น ผูตอบแบบสอบถามรับรู
การโฆษณาบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่จากสื่อซ่ึงสามารถเรียงลําดับไดดังนี้ โทรทัศน  
ปายโฆษณา หนังสือพิมพ วิทยุ แผนพับ และโปสเตอร โดยส่ือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อหรือ     
ใชบริการเครือขายโทรศัพท 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศกึษาเรื่อง “ปจจยัที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการใชคลิปวีดีโอในโทรศัพทเคลื่อนที่
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  และมีวิธีการดาํเนินการศกึษาเปนลําดับขั้นตอนดังนี ้

3.1  กําหนดตวัแปรที่ใชในการวิจยั 
3.2  ระเบียบวธีิการศึกษา 
3.3  ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 
3.4  วิธีการสุมตัวอยาง 
3.5  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 
3.8  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมุติฐาน 

 
3.1  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครัง้นี้ ประกอบดวย 
        3.1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก 
   3.1.1.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบดวย 
    -  อาย ุ
    -  เพศ 
 3.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก  พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปบนมือถือ 
   3.1.2.1 พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปบนมือถือ 
   3.1.2.2  ทัศนคติตอการใชวดิีโอคลิปบนมือถือ 
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3.2  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศกึษาในครั้งนี้ใชระเบยีบวิธีวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการวิจัย (Questionnaire) โดยทําการเก็บขอมูลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจาก
มหาวิทยาลัยรามรัฐบาล และเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3.3  ประชากรเปาหมายและขนาดของกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล และ
เอกชนในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสวนใหญมโีทรศัพทเคล่ือนที่ และมีทักษะในการใชการสื่อสารใน
ลักษณะตาง ๆ ผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ จากสถิติของสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ พบวาในป 
2549  มีจํานวนนักศึกษาปรญิญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครทั้งส้ิน 1,009,203 คน 
            ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยกําหนด ขนาดของกลุมตัวอยางโดยดูจากตารางขนาดตัวอยาง
ของ Taro Yamane (สุรศักดิ ์อมรรัตนศกัดิ,์ 2548) ซ่ึงจะพบวาขนาดของกลุมตวัอยางสาํหรับประชากร
มากกวา 100,000 คนขึ้นไป  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  ความคลาดเคลื่อน  5% เทากับ 400 คน 
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ตารางที่ 3.1  แสดงขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

ความเชื่อมั่น 
ความคลาดเคลื่อน (e) 
ขนาดประชากร (N) 

ระดบัความเชือ่มั่น 95% 
+ 1% 

ระดบัความเชือ่มั่น 95% 
+ 5% 

ระดบัความเชือ่มั่น 95% 
+ 10% 

100 
300 
500 
700 

1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
150,000 
20,000 
30,000 
50,000 
70,000 
100,000 

99 
292 
477 
655 
909 

1,305 
1,667 
2,000 
2,308 
2,593 
2,858 
3,104 
3,334 
3,750 
4,118 
4,445 
4,737 
5,000 
6,000 
6,667 
7,500 
8,334 
8,750 
9,091 

80 
172 
223 
255 
286 
316 
334 
345 
353 
359 
364 
368 
371 
375 
379 
381 
383 
385 
390 
393 
395 
397 
398 
399 

50 
75 
83 
88 
91 
94 
95 
96 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 

100 
100 
100 
100 
100 

∞ 10,000 400 100 
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3.4  วิธีการสุมตัวอยาง 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเลือกใชจึงใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบหลายขั้น (Multi-stages 
sampling) โดยมีขั้นตอนการสุมตัวอยางดงันี้ 
            1.  เลือกมหาวิทยาลัยที่จะใชในการศึกษา ใชการสุมอยางเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยเลือกมหาวิทยาลัยทีจ่ะทาํการศึกษาจากมหาวทิยาลัยตาง ๆ ในกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

      มหาวิทยาลัยรัฐบาลที่มีคนนิยมสอบเขามากที่สุดอันดับที่ 1 - 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏที่มี
คนนิยมสอบเขามากที่สุดอันดับที่ 1 - 2 และมหาวิทยาลัยเอกชน 5 แหง โดยเลือกมหาวิทยาลัยที่มี 
คาหนวยกิตสูง  5  อันดับไดดังนี ้
 
ตารางที่ 3.2  รายช่ือมหาวิทยาลัยในการศกึษาครั้งนี้แยกตามประเภทมหาวิทยาลัย 

 
ลําดับ ประเภท ช่ือมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยรัฐบาล  
1  จุฬาลงกรณ 
2  เกษตรศาสตร 
3  ธรรมศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
4  สวนดุสิต 
5  สวนสุนันทา 
 มหาวิทยาลัยเอกชน  
6  รังสิต 
7  กรุงเทพ 
8  ธุรกิจบัณฑิตย 

9  อัสสัมชัญ 

10  หอการคา 

 
         2. ทําการแบงจํานวนตวัอยางออกเปน 10 สวนเทา ๆ กัน เพื่อแจกแบบสอบถามใหแก
กลุมตวัอยางในแตละมหาวทิยาลัยทั้ง 10  มหาวิทยาลัย  ไดจาํนวนกลุมตัวอยางมหาวทิยาลัยละ 40 คน 
               3. ทําการสุมตวัอยางเพื่อแจกแบบสอบถามโดยใชการสุมแบบตามสะดวก (Convenience 
sampling) เพื่อใหไดนักศกึษาที่มีความเต็มใจและพรอมที่จะตอบแบบสอบถาม  
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3.5  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล มีขั้นตอนการสราง
แบบสอบถาม ดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจยั วารสาร เว็บไซต และงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 2. รางแบบสอบถามโดยมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจัยและตัวแปรที่
กําหนดไวในงานวิจยั   แบบสอบถามประกอบดวยสวนตาง ๆ 4 สวน  ดังนี ้
 สวนที่  1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 
มหาวิทยาลัย และคณะที่เรียน เพศ อายุ และรายได มีลักษณะแบบสอบถามเปนเติมคํา และแบบ
เลือกตอบ (Multiple choices)           
 สวนที่  2 พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ (Multiple choices) 
 สวนที่  3 ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอการใชวิดีโอคลิป เปนคําถามแบบประเมินคา 
(Rating scale) โดยกําหนดให 
               5         หมายถึง    มากที่สุด 
 4          หมายถึง   มาก 
 3       หมายถึง          ปานกลาง 
                2          หมายถึง          นอย 
                   1          หมายถึง          นอยที่สุด 
  
 สําหรับการแปลความหมายของคาเฉลี่ยนั้นใชเกณฑดังนี ้

  คําถามบอกเลา 
         1.00 - 1.80       หมายถึง  นอยที่สุด 

 1.81- 2.60      หมายถึง  นอย 
 2.61- 3.40      หมายถึง  ปานกลาง 
 3.41- 4.20      หมายถึง  มาก 
 4.21- 5.00      หมายถึง  มากที่สุด     

  คําถามเชิงปฏิเสธ       
 1.00 - 1.80       หมายถึง  มากที่สุด 
 1.81- 2.60      หมายถึง  มาก  
 2.61- 3.40      หมายถึง  ปานกลาง 
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 3.41- 4.20      หมายถึง  นอย 
 4.21- 5.00      หมายถึง  นอยที่สุด     

             
 3. ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความ
เหมาะสมของภาษาที่ใช (Wording) โดยนาํแบบสอบถามไปใหอาจารยที่ปรึกษาพจิารณา พรอมทั้ง
ปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามชัดเจนและครอบคลุมวัตถุประสงคของการทําวิจยั จากนั้นผูวิจัยได
นําแบบสอบถามไปทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 20 ราย และหาคาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ซ่ึงพัฒนาขึ้น
โดยครอนบาค (Cronbach) เพื่อวัดความเชือ่มั่นของแบบสอบถามที่ไมใชระบบ ใหเลือกตอบถูก/ผิด 
หรือ  0/1  เชน   แบบสอบอัตนัย   และมาตรประเมินคา   เปนตน   (สุวิมล  ติรกานันท, 2549 : 146)  

 
3.6  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการประกอบการวิจัยในเรื่องนี้ ใชขอมูลจําแนกตามแหลงที่มา 
2 สวน คือ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
  ทาํการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยนําแบบสอบถามไปแจกใหกบักลุมตวัอยาง คือ นกัศึกษา

ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยดังกลาวขางตน รวมทั้งสิ้น จํานวน 400 คน โดยเปนผูที่เคยใช
คลิปวิดีโอบนมือถือ 400 คน ในการตอบแบบสอบถาม กลุมตัวอยางจะเปนผูกรอกคาํตอบเอง (Self- 
administered questionnaires) และผูวจิัยรอรับคืน 

  2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากงานวิจัยในอดีต ที่เกี่ยวของกับการพาณิชย

อิเลคทรอนิกส รวมทั้งปจจยัตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางเว็บไซต (อินเทอรเน็ต) 
การรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ หนังสือ วารสาร นิตยสาร ส่ิงพิมพ  และ
ขอมูลที่เผยแพรทางอนิเตอรเน็ต   เพื่อใชในการเก็บขอมลูประกอบการวิจัย 
 
3.7  การวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากที่ผูศกึษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ
แบบสอบถามแลว จึงไดนําขอมูลดังกลาวปอนลงโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social 
Science) เพือ่ประมวลผล วิเคราะหขอมูลทางสถิติและสรุปผลที่ไดจากการสํารวจ โดยใชการวิเคราะห
สถิติ  ดังนี้ 
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 1. การวิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใชตารางแสดง
คาความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางตามปจจัย
สวนบุคคล ซ่ึงไดแก อายุ อาชีพ สถานภาพสมรส และ รายไดโดยใชสถิติ คาเฉลี่ย (Mean) และ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การวิเคราะหโดยสถิติเชงิอนมุาน (Inferential statistic) ใชในการทดสอบสมมตฐิาน
เพื่ออางอิงผลการศึกษาที่ไดจากการศึกษาในกลุมตวัอยาง ไปยังประชากรของการศึกษา โดยมีสถิติ
เชิงอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ไดแก สถิติ t-test One way-ANOVA  
และ สถิติไคแสควร 
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3.8  กรอบแนวคิด 
 

 
 
 

พฤติกรรมการใชบริการ       
วิดีโอคลิป 
 

-  วัตถุประสงคในการใช 
-  เวลาที่ใช 
-  ความถี่ในการใช 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
เพศ 
อายุ 
 
 

 

ปจจัยจิตวิทยา 
ทัศนคติตอการใชวิดีโอ
คลิป 

ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคดิ 
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการวิจยั เร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและ
พฤติกรรมการใชคลิปวีดีโอในโทรศัพทเคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร”  
มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามวัตถุประสงคของการวิจัย และการทดสอบสมมติฐานการวจิยั
ในการวเิคราะหขอมูลครั้งนีผู้วิจยัไดดําเนนิการตามขัน้ตอนตาง ๆ โดยแบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 
4  ตอน  ดังนี ้
 ตอนที่  1   ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตร  
 ตอนที่  2   การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทมือถือ 
 ตอนที่  3   การวิเคราะหขอมูลทัศนคติตอการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทมือถือ 
 ตอนที่  4   การทดสอบสมมติฐาน   
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4.1  ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก 

มหาวิทยาลัย ประเภทของมหาวิทยาลัย คณะ เพศ อายุ และชั้นปที่ โดยนําเสนอขอมูลเปนจํานวน
และรอยละของกลุมตัวอยางตามตาราง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามปจจัยทางดานประชากรศาสตร 
 

ปจจัยทางดานประชากรศาสตร จํานวน รอยละ 
มหาวิทยาลัย   

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 40 10.0 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 40 10.0 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 40 10.0 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 40 10.0 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 40 10.0 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 40 10.0 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  40 10.0 

มหาวิทยาลัยหอการคา 40 10.0 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 40 10.0 

มหาวิทยาลัยรังสิต 40 10.0 
รวม 400 100.0 

ประเภทของมหาวิทยาลัย   
เอกชน 200 50.0 
รัฐบาล 200 50.0 

รวม 400 100.0 
คณะ   

แพทย/ทันตแพทย/เทคนิค/สัตวแพทย/เภสัช 41 10.3 
วิทยาศาสตร/วศิวกรรมศาสตร/เทคโนโลยี 78 19.5 
ศึกษาศาสตร/มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร 69 17.3 
ส่ือสาร/นิเทศศาสตร 57 14.3 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 

ปจจัยทางดานประชากรศาสตร จํานวน  รอยละ 
บริหารธุรกิจ/บัญชี/พาณิชยศาสตร  70 17.5 
เกษตรศาสตร 6 1.5 
สถาปตยกรรม/มัณฑณศิลป/ศิลปกรรมศาสตร 47 11.8 
นิติศาสตร/รัฐศาสตร 32 8.0 

รวม 400 100.0 
เพศ   

ชาย 181 45.3 
หญิง 219 54.8 

รวม 400 100.0 
อายุ   

ต่ํากวา 17  ป 14 3.5 
17 - 18 ป 109 27.3 
19 - 20 ป 120 30.0 
21- 22 ป 79 19.8 
23 - 24 ป 67 16.8 
มากกวา 24 ป 11 2.8 

รวม 400 100.0 
ช้ันปที่   
 ช้ันปที่ 1 137 34.3 
 ช้ันปที่ 2 100 25.0 
 ช้ันปที่ 3 124 31.0 
 ช้ันปที่ 4 39 9.8 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่ 4.1  แสดงขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  พบวา  
 1. มหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยตาง  ๆดังนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
รอยละ 10  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรอยละ 10 มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรรอยละ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดสิุต รอยละ 10  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา รอยละ 10 
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รอยละ 10  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต รอยละ10  มหาวิทยาลัย
หอการคารอยละ 10  มหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ รอยละ 10  และมหาวิทยาลัยรังสิต รอยละ 10  
 2. ประเภทของมหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ รอยละ 50.0 
และมหาวิทยาลัยเอกชน รอยละ 50.0 
 3. คณะ กลุมตวัอยางศึกษาในคณะวิทยาศาสตร/วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยี มากที่สุด 
รอยละ 19.5 รองลงมา คณะบริหารธุรกิจ/บัญชี/พาณิชยศาสตร รอยละ 17.5 คณะศึกษาศาสตร/
มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร รอยละ 17.3 คณะสื่อสาร/นิเทศศาสตร รอยละ 14.3 คณะสถาปตยกรรม/
มัณฑณศลิป/ศิลปกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 11.8 คณะแพทย/ทันตแพทย/เทคนคิ/สัตวแพทย/เภสัช 
คิดเปนรอยละ 10.3  คณะนิตศิาสตร/รัฐศาสตร  รอยละ 8.0  และคณะเกษตรศาสตร  รอยละ 8.0 
 4. เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.8  และเปนเพศชาย รอยละ 21.6 
 5. อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญ อายุ 19-20 ป รอยละ 30.0 อายุ17-18 ป รอยละ 27.3   
อายุ 21-22 ป รอยละ 19.8  อายุ 23-24 ป รอยละ 16.8 อายุต่ํากวา17 ป รอยละ 3.5 และมากกวา 24 ป 
รอยละ 2.8 
 6. ช้ันปที่ กลุมตัวอยางสวนใหญอยูในระดับชั้นปที่ 1 มากที่สุด รอยละ 34.3 รองลงมา 
ช้ันปที่ 3  รอยละ 31.0 ช้ันปที่ 2  รอยละ 25.0  และชั้นปที่ 4  รอยละ 9.8  
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 ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทมือถือ 
 
ตารางที่ 4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามวัตถุประสงคสวนใหญของการใช 
                     วดิีโอคลิปในมือถือ 
 

รายการ จํานวน รอยละ 
เพื่อรับ/สงวิดโีอคลิปภาพเหตุการณที่ตื่นเตน/ประทับใจ 68 17.0 
เพื่อบันทึกภาพการเรียนการสอน   185 46.3 
เพื่อรับ/สงวิดโีอคลิปภาพของตนเอง/เพื่อน/คนรูจัก 119 29.8 
เพื่อรับ/สงภาพนางแบบ/ นายแบบ /ดารา /นักรอง 28     7.0 

รวม 400   100.0 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.2 แสดงวัตถุประสงคสวนใหญของการใชวิดีโอคลิปในมือถือ

พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชเพื่อรับ/สงวิดีโอคลิปภาพของตนเอง/เพื่อน/คนรูจัก รอยละ 30.8 
รองลงมา ใชเพื่อรับ/สงวิดีโอคลิปภาพเหตกุารณที่ตืน่เตน/ประทับใจ รอยละ 29.4 ใชเพื่อบนัทกึภาพ
การเรียนการสอน รอยละ 23.0  และใชเพื่อรับ/สงภาพนางแบบ/นายแบบ/ดารา/นักรอง รอยละ 16.8
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถี่ในการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิป 
                     ในโทรศัพทเคล่ือนที่โดยเฉลี่ยตอสัปดาห 
 

รายการ จํานวน รอยละ  
1-5  ครั้ง 233 58.3 
6-10 คร้ัง      77 19.3 
11-15  ครั้ง 60 15.0 
16-20 ครั้ง             15 3.8 
มากกวา 20 คร้ัง 15 3.8 

รวม 400 100.0 
  

จากขอมูลในตารางที่ 4.3 แสดงความถี่ในการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ 
โดยเฉลี่ยตอสัปดาห พบวา กลุมตัวอยางใช 1-5 ครั้ง รอยละ 58.3 รองลงมา 6-10 คร้ัง  รอยละ 19.3  
11-15  ครั้ง รอยละ 15.0 และ16-20 ครั้ง มีจํานวนเทากับมากกวา 20 คร้ัง รอยละ 15.0  ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชวงเวลาที่รับ/สงวิดีโอคลิป 
ในโทรศัพทเคลื่อนที่ 

 
รายการ จํานวน รอยละ 

6.01-12.00 น. 68 17.0 
12.01-18.00 น. 185 46.3 
18.01-24.00 น. 119 29.8 
24.01-6.00 น. 28 7.0 

รวม 400  100.0 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.4 แสดงชวงเวลาที่รับ/สงวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่พบวา 

กลุมตัวอยางใชในชวงเวลา 12.01-18.00 น. มากที่สุด รอยละ 46.3 รองลงมา 18.01-24.00 น. รอยละ 
29.8  6.01-12.00 น.  รอยละ 17.0  และ 24.01-6.00 น.  รอยละ 7.0  ตามลําดับ 

 
 

DPU
DPU



 68 

 ตอนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลทัศนคติตอการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทมือถือ 
 
ตารางที่ 4.5  คาเฉลี่ย (X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของทัศนคติตอการใชวิดีโอคลิป 
                     ในโทรศัพทมือถือ 
 

รายการ ⎯X S.D. ระดับความเหน็ 

-  วิดีโอคลิปเปนเทคโนโลยทีี่ทันสมัย 3.73 .940 มาก 
-  วิดีโอคลิปเปนเทคโนโลยทีี่ใชงานงาย 3.82 .831 มาก 

-  วิดีโอคลิปชวยใหเห็นภาพเหตุการณที่เกดิขึ้นจริง 3.96 .809 มาก 

-  วิดีโอคลิปทาํใหสามารถสื่อสารไดทั้งภาพและเสียง 3.94 .758 มาก 

-  วิดีโอคลิปทาํใหสามารถสื่อสารไดรวดเรว็ 3.84 .761 มาก 

-  วิดีโอคลิปมปีระโยชนในการบันทึกการเรียนการสอน 3.76 .843 มาก 

-  เทคโนโลยีวดิีโอคลิปทําใหตองจายเงินซื้อโทรศัพทมือถือ 
   ราคาแพงขึ้นเพื่อใหสามารถรับ/สงวิดีโอคลิปได 

3.59 .951
  

มาก 

-  การใชวดิีโอคลิปในโทรศพัทเคลื่อนที่ทาํใหเสียคาบรกิาร 
    เพิ่มขึน้ 

3.69 1.090 มาก 

-  วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในการสงภาพลามก อนาจาร 3.98 .777 มาก 

-  การใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหผูใชหมกมุนกับ 
   การดูวดิีโอคลิปมากไปจนไมสนใจเรื่องอื่น 

3.72 .834
  

มาก 

-  การใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหเกดิการประจาน 
   เร่ืองสวนตัวของผูใชในทางที่ไมเหมาะสมได 

3.89 .716
  

มาก 

- วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในเรื่องอื่นๆที่ผิดศีลธรรม 4.06 .804 มาก 

รวม 3.83 .508 มาก 
 
 จากขอมูลในตารางที่ 4.5 ทัศนคติตอการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทมือถือโดยภาพรวม 
อยูในระดับเหน็ดวยมาก  ( X = 3.83)  เมื่อพจิารณาเปนรายขอพบวา  
 ทัศนคติในระดับเห็นดวยมาก ไดแก นักศกึษามีทัศนคติตอการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพท 

มือถือเรียงจากมากไปหานอย ดังนี้ วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในเรื่องอื่น ๆ ที่ผิดศีลธรรม (⎯X = 

4.06) วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในการสงภาพลามกและอนาจาร (⎯X = 3.98) วิดีโอคลิปชวยให

เห็นภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง (⎯X = 3.96) วิดีโอคลิปทําใหสามารถสื่อสารไดทั้งภาพและ
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เสียง (⎯X = 3.94) การใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคลื่อนที่ทําใหเกิดการประจานเรื่องสวนตัวของ

ผูใชในทางที่ไมเหมาะสมได (⎯X = 3.89) วิดีโอคลิปทําใหสามารถสื่อสารไดรวดเร็ว (⎯X = 3.84) 

วิดีโอคลิปเปนเทคโนโลยีที่ใชงานงาย (⎯X = 3.84) วิดีโอคลิปมีประโยชนในการบันทึกการเรียน 

การสอน (⎯X = 3.76) วิดีโอคลิปเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย (⎯X = 3.73) การใชวิดีโอคลิปใน

โทรศัพท เคล่ือนที่ทําใหผูใชหมกมุนกับการดูวิดีโอคลิปมากไปจนไมสนใจเรื่องอื่น (⎯X = 3.72) 

การใชวดิีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหเสียคาบริการเพิ่มขึ้น (⎯X = 3.69) และเทคโนโลยีวิดีโอ
คลิปทําใหตองจายเงินซ้ือโทรศัพทมือถือราคาแพงขึ้น เพื่อใหสามารถรับ/สงวิดีโอคลิปได 

(⎯X = 3.59) ตามลําดับ 
 
 ตอนที่ 4  การทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีผล/ไมมีผลตอทัศนคติตอการสื่อสาร
โดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 4.6   ผลการวิเคราะหความแตกตางของทัศนคติตอการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทาง 
   โทรศัพทเคล่ือนที่จําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย  คณะ  เพศ  และอาย ุ
 
ทัศนคติตอการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ ⎯X S.D. t/F p 

ประเภทของมหาวิทยาลัย   -1.353 .177 
รัฐ 3.74 .554   
เอกชน 3.92 .440   

คณะ   3.169 .003* 
แพทย/ทันตแพทย/เทคนิค/สัตวแพทย/เภสัช 3.97 .547   
วิทยาศาสตร/วศิวกรรมศาสตร/เทคโนโลยี 3.92 .470   
ศึกษาศาสตร/มนุษยศาสตร/สังคมศาสตร 3.66 .545   
ส่ือสาร/นิเทศศาสตร 3.72 .455   
บริหารธุรกิจ/บัญชี/พาณิชยศาสตร  3.83 .489   
เกษตรศาสตร 3.93 .385   
สถาปตยกรรม/มัณฑณศิลป/ศิลปกรรมศาสตร 3.98 .356   
นิติศาสตร/รัฐศาสตร 3.73 .662   

เพศ   -636 .525 
ชาย 3.81 .439   
หญิง 3.84 .559   

อายุ   8.992 .000* 
ต่ํากวา 17 ป 3.92 .442   
17-18 ป 3.67 .468   
19-20 ป 3.74 .421   
21-22 ป 3.89 .558   
23-24 ป 4.14 .501   
มากกวา 24  ป 3.91 .654   

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 จากตารางที่ 4.6  แสดงผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  ของทัศนคติ  
ตอการสื่อสารโดยใชวิดโีอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที ่ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวทิยาลยั
ในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามประเภทของมหาวทิยาลัย คณะ เพศ และอายุ  ดังนี ้

 ประเภทของมหาวิทยาลัย ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครจําแนกตามประเภทของมหาวิทยาลัย โดยใชสถิติ Independent  
t-test ในการทดสอบพบวา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.177 สรุปไดวา 
นักศึกษาที่สังกัดประเภทของมหาวิทยาลัยแตกตางกนัมทีัศนคติตอการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผาน
ทางโทรศัพทเคล่ือนที่เหมือนกัน 

 คณะ ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามคณะ โดยใชสถิติ One way ANOVA ในการทดสอบพบวา มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิตินอยกวา 0.05 ซ่ึงเทากบั 0.003 สรุปไดวา นักศกึษาที่มีคณะแตกตางกันมีทัศนคติ
ตอการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่แตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่      
ระดับ .05 

 เพศ ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครจําแนกตามเพศ โดยใชสถิติ Independent t-test ในการทดสอบพบวา มีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.525 สรุปไดวา นกัศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีทัศนคติ 
ตอการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ไมแตกตางกนั 

อายุ  ผลการเปรียบเทียบทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพ- 
มหานครจําแนกตามคณะ โดยใชสถิติ One way ANOVA ในการทดสอบพบวา มีระดับนยัสําคัญ
ทางสถิตินอยกวา 0.05 ซ่ึงเทากับ 0.000 สรุปไดวา นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีทัศนคติตอการ
ส่ือสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธ/ไมมีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการสื่อสาร โดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 4.7  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทของมหาวิทยาลัยกับพฤติกรรม 
        การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานวัตถุประสงคของการใช 
 
ประเภทของ
มหาวิทยาลัย 

รับ/สงวิดโีอคลปิภาพ
เหตุการณท่ีตื่นเตน/

ประทับใจ 

บันทึกภาพ 
การเรียน 
การสอน 

รับ/สงวิดโีอคลปิ
ภาพของตนเอง/
เพื่อน/คนรูจัก 

รับ/สงภาพนางแบบ/ 
นายแบบ /ดารา / 

นักรอง 

 
รวม 

 
รัฐ 68 48 56 28 20 

(34.0) (24.0) (28.0) (14.0) (100.0) 
เอกชน 50 44 67 39 20 

(25.0) (22.0) (33.5) (19.5) (100.0) 
รวม 118 92 123 67 40 

(28.5) (23.0) (30.8) (16.8) (100.0) 

Chi-square = 5.709             df = 3  p = 0.127 
 

 จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทของมหาวิทยาลัย
กับพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานวตัถุประสงคของการใชพบวา 
เมื่อทดสอบความสัมพันธนีด้วย Chi-square พบวา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 ซ่ึงเทากับ 
0.127 สรุปไดวา นกัศกึษาทีสั่งกัดประเภทของมหาวิทยาลัยแตกตางกันมีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใช
วิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานวัตถุประสงคของการใชไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.8  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคณะที่นักศึกษาสังกัดกับพฤติกรรม 
        การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานวัตถุประสงคของการใช 
 

 
คณะ 

รับ/สงวิดโีอคลปิ
ภาพเหตุการณท่ี
ตื่นเตน/ประทับใจ 

บันทึกภาพ 
การเรียน 
การสอน 

รับ/สงวิดโีอคลปิ
ภาพของตนเอง/
เพื่อน/คนรูจัก 

รับ/สงภาพนางแบบ/ 
นายแบบ /ดารา / 

นักรอง 

 
รวม 

 
แพทย/ทันตแพทย/
เทคนิค/สัตวแพทย/
เภสัช 

16 6 11 8 41 
(39.0) (14.6) (6.8) (9.5) (100.0) 

วิทยาศาสตร/
วิศวกรรมศาสตร/
เทคโนโลย ี

26 18 24 10 78 
(3.3) (3.1) (0.8) (2.8) (100.0) 

ศึกษาศาสตร/ 
มนุษยศาสตร/
สังคมศาสตร 

14 18 24 13 69 
(203) (6.1) (4.8) (8.8) (100.0) 

สื่อสาร/นิเทศศาสตร 11 11 23 12 57 
(19.3) (9.3) (0.4) (1.1) (100.0)  

บริหารธุรกิจ/บัญชี/
พาณิชยศาสตร 

24 13 19 14 70 
(34.3) (18.6) (27.1) (20.0) (100.0) 

เกษตรศาสตร 1 2 1 2 6 
 (16.7) (33.3) (16.7) (33.3) (100.0) 
สถาปตยกรรม/
มัณฑณศิลป/
ศิลปกรรมศาสตร 

13 15 14 5 47 

 (27.7) (31.9) (29.8) (10.6) (100.0) 
นิติศาสตร/รัฐศาสตร 13 9 7 3 32 
 (40.6) (28.1) (21.9) (9.4) (100.0) 

รวม 118 92 123 67 400 
 (28.5) (23.0) (30.8) (16.8) (100.0) 

Chi-square = 21.683           df =21     p = 0.418 
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 จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคณะที่นักศึกษาสังกัดกับ
พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานวัตถุประสงคของการใช เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธนี้ดวย Chi-square  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.418 สรุปไดวา  
นักศึกษาที่สังกัดคณะแตกตางกัน มีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวดิโีอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่
ดานวัตถุประสงคของการใชไมแตกตางกนั 
 
ตารางที่ 4.9  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศของนักศึกษากับพฤติกรรมการสื่อสาร 
        โดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานวัตถุประสงคของการใช 
 

 
เพศ 

รับ/สงวิดโีอคลปิภาพ
เหตุการณท่ีตื่นเตน/

ประทับใจ 

บันทึกภาพ 
การเรียน 
การสอน 

รับ/สงวิดโีอคลปิ
ภาพของตนเอง/
เพื่อน/คนรูจัก 

รับ/สงภาพนางแบบ/ 
นายแบบ /ดารา / 

นักรอง 

 
รวม 

 
ชาย 50 44 48 39 181 

(27.6) (24.3) (26.5) (21.5) (100.0) 
หญิง 68 48 75 28 219 

(31.1) (21.9) (34.2) (12.8) (100.0) 
รวม 118 92 123 67 400 

(28.5) (23.0) (30.8) (16.8) (100.0) 

Chi-square = 7.107             df = 3   p = 0.069 
 

 จากตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศของนักศึกษากับพฤติกรรม 
การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดานวัตถุประสงคของการใชพบวา เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธนี้ดวย Chi-square มีระดับนยัสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.069 สรุปไดวา 
นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดาน
วัตถุประสงคของการใชไมแตกตางกนั 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



 75 

ตารางที่ 4.10  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของนักศึกษากับพฤติกรรมการสื่อสาร 
          โดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานวัตถุประสงคของการใช 
 

 
อาย ุ

รับ/สงวิดโีอคลปิ
ภาพเหตุการณท่ี
ตื่นเตน/ประทับใจ 

บันทึกภาพ 
การเรียน 
การสอน 

รับ/สงวิดโีอคลปิ
ภาพของตนเอง/
เพื่อน/คนรูจัก 

รับ/สงภาพนางแบบ/ 
นายแบบ /ดารา / 

นักรอง 

  
รวม 

 
ต่ํากวา 17 ป 
 

3 7 3 1 14 
(21.4) (50.0) (21.4) (7.1) (100.0) 

17-18 ป 13 17 44 35 109 
(11.9) (15.6) (40.4) (32.1) (100.0) 

19-20 ป 
 

27 27 49 17 120 
(22.5) (22.5) (40.8) (14.2) (100.0) 

21-22 ป 31 16 23 9 79 
(39.2) (20.3) (29.1) (11.4) (100.0) 

23-24 ป 40 20 3 4 67 
(59.7) (29.9) (4.5) (6.0) (100.0) 

มากกวา 24 ป 4 5 1 1 11 
(36.4) (45.5) (9.1) (9.1) (100.0) 

รวม 118 92 123 67 40 
(28.5) (23.0) (30.8) (16.8) (100.0) 

Chi-square = 95.650             df = 15         p = 0.000 
 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของนักศึกษากับพฤติกรรม
การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดานวัตถุประสงคของการใช เมื่อทดสอบความ 
สัมพันธนี้ดวย Chi-square พบวา มีระดับนยัสําคัญทางสถิติ นอยกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.000 สรุปไดวา 
นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดาน
วัตถุประสงคของการใชแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ 4.11  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทของมหาวิทยาลัยกับพฤติกรรม 
                        การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานความถี่ในการสื่อสาร 
 
ประเภทของมหาวิทยาลัย 1-5  คร้ัง 6-10 คร้ัง 11-15  คร้ัง 16-20 ครั้ง มากกวา 20 คร้ัง รวม 

รัฐ 87 40 47 11 15 20 
(43.5) (20.0) (23.5) (5.5) (7.5) (100.0) 

เอกชน 146 37 13 4 0 20 
(73.0) (18.5) (6.5) (2.0) (0.0) (100.0) 

รวม 233 77 60 15 15 40 
(58.3) (19.3) (15.0) (3.8) (3.8) (100.0) 

Chi-square = 52.590             df = 4 p = 0.000 
 

 จากตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทของมหาวิทยาลัย
กับพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดานความถี่ในการสื่อสาร พบวา  
เมื่อทดสอบความสัมพันธนี้ดวย Chi-square พบวา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา .05 ซ่ึงเทากับ 
0.000 สรุปไดวา นักศึกษาที่สังกัดประเภทของมหาวิทยาลัยแตกตางกันมีพฤติกรรมการสื่อสาร
โดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานความถี่ในการสื่อสารแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.12  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคณะที่นักศึกษาสังกัดกับพฤติกรรม 
          การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานความถี่ในการสื่อสาร 
 

คณะ 1-5 ครั้ง 6-10 ครั้ง 11-15  ครั้ง 16-20 ครั้ง มากกวา 20 ครั้ง รวม 

แพทย/ทันตแพทย/
เทคนิค/สัตวแพทย/
เภสัช 

26 8 4 1 2 41 
(63.4) (19.5) (9.8) (2.4) 4.9% (100.0) 

วิทยาศาสตร/
วิศวกรรมศาสตร/
เทคโนโลย ี

50 12 12 3 1 78 
(64.1) (15.4) (15.4) (3.8) (1.3) (100.0) 

ศึกษาศาสตร/ 
มนุษยศาสตร/
สังคมศาสตร 

47 13 8 1 0 69 
(68.1) (18.8) (11.6) (1.4) (0.0) (100.0) 

สื่อสาร/นิเทศศาสตร 23 18 10 2 4 57 
(40.4) (31.6) (17.5) (3.5) (7.0) (100.0) 

บริหารธุรกิจ/บัญชี/
พาณิชยศาสตร 

43 11 9 3 4 70 
(61.4) (15.7) (12.9) (4.3) (5.7) (100.0) 

เกษตรศาสตร 5 0 1 0 0 6 
(83.3) (0.0) (16.7) (0.0) (0.0) (100.0) 

สถาปตยกรรม/
มัณฑณศิลป/
ศิลปกรรมศาสตร 

23 10 10 2 2 47 
(48.9) (21.3) (21.3) (4.3) (4.3) (100.0) 

นิติศาสตร/รัฐศาสตร 16 5 6 3 2 32 
(50.0) (15.6) (18.8) (9.4) (6.3) (100.0) 

รวม 233 77 60 15 15 400 
(58.3) (19.3) (15.0) (3.8) (3.8) (100.0)  

Chi-square = 28.429             df =21   p = 0.442 

 
 จากตารางที่ 4.12 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคณะที่นกัศึกษาสังกดักับ
พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดาน ความถี่ในการสื่อสารเมื่อทดสอบ
ความสัมพันธนี้ดวย Chi-square มีระดับนยัสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.442 สรุปไดวา 
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นักศึกษาที่สังกัดคณะแตกตางกันมีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดาน
ความถี่ในการสื่อสารไมแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.13  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศของนักศึกษากับพฤติกรรมการสื่อสาร 
          โดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานดานความถี่ในการสื่อสาร 
 

เพศ 1-5 คร้ัง 6-10 คร้ัง 11-15  คร้ัง 16-20 ครั้ง มากกวา 20 คร้ัง รวม 

ชาย 92 36 40 10 3 181 
(50.8) (19.9) (22.1) (5.5) (1.7) (100.0) 

หญิง 141 41 20 5 12 219 
(64.4) (18.7) (9.1) (2.3) (5.5) (100.0) 

รวม 233 77 60 15 15 400 
(58.3) (19.3) (15.0) (3.8) (3.8) (100.0) 

Chi-square = 20.942            df = 4   p = 0.000 
 

 จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศของนักศึกษากับ
พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานความถี่ในการสื่อสาร พบวา             
เมื่อทดสอบความสัมพันธนีด้วย Chi-square มีระดับนยัสําคัญทางสถิติ นอยกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.000 
สรุปไดวา นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกนัมพีฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวดิีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่
ดานความถี่ในการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ 4.14  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของนักศึกษากับพฤติกรรมการสื่อสาร 
          โดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานดานความถี่ในการสื่อสาร 
 

อายุ 1-5 คร้ัง 6-10 คร้ัง 11-15  คร้ัง 16-20 ครั้ง มากกวา 20 คร้ัง รวม 

ต่ํากวา 17 ป 
 

12 1 0 0 1 14 
(85.7) (7.1) (0.0) (0.0) (7.1) (100.0) 

17-18 ป 77 17 10 1 4 109 
(70.6) (15.6) (9.2) (0.9) (3.7) (100.0) 

19-20 ป 
 

57 33 20 6 4 120 
(47.5) (27.5) (16.7) (5.0) (3.3) (100.0) 

21-22 ป 36 19 17 2 5 79 
(45.6) (24.1) (21.5) (2.5) (6.3) (100.0) 

23-24 ป 42 6 13 6 0 67 
(62.7) (9.0) (19.4) (9.0) (0.0) (100.0) 

มากกวา 24 ป 9 1 0 0 1 11 
(81.8) (9.1) (0.0) (0.0) (9.1) (100.0) 

รวม 233 77 60 15 15 400 
(58.3) (19.3) (15.0) (3.8) (3.8) (100.0)  

Chi-square = 45.516             df =20   p = 0.001 
 
 จากตารางที่ 4.14 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของนักศึกษากับ
พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานความถี่ในการสื่อสาร เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธนี้ดวย Chi-square พบวา มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ นอยกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.001 สรุป
ไดวา นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคลื่อนที่
ดานความถี่ในการสื่อสาร เมื่อทดสอบความสัมพันธนี้ดวย Chi-square พบวา มีระดับนัยสําคัญทาง
สถิตินอยกวา .05  ซ่ึงเแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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ตารางที่ 4.15  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทของมหาวิทยาลัยกับพฤติกรรม 
          การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวงเวลาที่ใช 
 
ประเภทของมหาวิทยาลัย 6.01-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.01-24.00 น. 24.01-6.00 น. รวม 

รัฐ 44 91 44 21 200 
(22.0) (45.5) (22.0) (10.5) (100.0) 

เอกชน 24 94 75 7 200 
(12.0) (47.0) (37.5) (3.5) (100.0) 

รวม 68 185 119 28 400 
(17.0) (46.3) (29.8) (7.0) (100.0) 

Chi-square = 21.007            df = 3   p = 0.000 
 

 จากตารางที่ 4.15 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางประเภทของมหาวิทยาลัย
กับพฤตกิรรมการสื่อสารโดยใชวดิีโอคลิปทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดานชวงเวลาทีใ่ชพบวา เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธนี้ดวย Chi-square พบวา มีระดับนยัสําคัญทางสถิติ นอยกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.000  
สรุปไดวา นักศึกษาที่สังกัดประเภทของมหาวิทยาลัยแตกตางกันมีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใช
วิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวงเวลาที่ใชแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.16  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคณะที่นักศึกษาสังกัดกับพฤติกรรม 
           การสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวงเวลาที่ใช 
 

คณะ 6.01-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.01-24.00 น. 24.01-6.00 น. รวม 
แพทย/ทันตแพทย/เทคนิค/
สัตวแพทย/เภสชั 

9 13 13 6 41 
(22.0) (31.7) (31.7) (14.6) (100.0) 

วิทยาศาสตร/
วิศวกรรมศาสตร/เทคโนโลยี 

14 38 22 4 78 
(17.9) (48.7) (28.2) (5.1) (100.0) 

ศึกษาศาสตร/มนุษยศาสตร/
สังคมศาสตร 

7 35 24 3 69 
(10.1) (50.7) (34.8) (4.3) (100.0) 

สื่อสาร/นิเทศศาสตร 9 28 14 6 57 
(15.8) (49.1) (24.6) (10.5) (100.0) 

บริหารธุรกิจ/บัญชี/
พาณิชยศาสตร 

13 32 22 3 70 
(18.6) (45.7) (31.4) (4.3) (100.0) 

เกษตรศาสตร 2 4 0 0 6 
(33.3) (66.7) (0.0) (0.0) 100.0% 

สถาปตยกรรม/มัณฑณศิลป/
ศิลปกรรมศาสตร 

8 21 15 3 47 
(17.0) (44.7) (31.9) (6.4) (100.0) 

นิติศาสตร/รัฐศาสตร 6 14 9 3 32 
(18.8) (43.8) (28.1) (9.4) (100.0) 

รวม 68 185 119 28 400 
(17.0) (46.3) (29.8) (7.0) (100.0) 

Chi-square = 16.804             df =21   p = 0.723 
 
 จากตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางคณะที่นกัศึกษาสังกดักับ
พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวงเวลาที่ใช เมื่อทดสอบความ 
สัมพันธนี้ดวย Chi-square มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ มากกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.723 สรุปไดวา 
นักศึกษาที่สังกัดคณะแตกตางกัน มีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคลื่อนที่
ดานวัตถุประสงคของการใชไมแตกตางกนั 
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ตารางที่ 4.17  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศของนักศึกษากับพฤติกรรมการสื่อสาร 
          โดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวงเวลาที่ใช 
 

เพศ 6.01-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.01-24.00 น. 24.01-6.00 น. รวม 
ชาย 46 86 41 8 181 

(25.4) (47.5) (22.7) (4.4) (100.0) 
หญิง 22 99 78 20 219 

(10.0) (45.2) (35.6) (9.1) (100.0) 
รวม 68 185 119 28 400 

(17.0) (46.3) (29.8) (7.0) (100.0) 
Chi-square = 22.625             df = 3      p = 0.000 

 

 จากตารางที่ 4.17 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศของนักศึกษากับ
พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวงเวลาที่ใชพบวา เมื่อทดสอบ
ความสัมพันธนี้ดวย Chi-square มีระดับนยัสําคัญทางสถิติ นอยกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.000 สรุปไดวา 
นักศึกษาที่มีเพศแตกตางกนัมีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวง 
เวลาที่ใชแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4.18  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของนักศึกษากับพฤติกรรมการสื่อสาร 
          โดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวงเวลาที่ใช 
 

อายุ 6.01-12.00 น. 12.01-18.00 น. 18.01-24.00 น. 24.01-6.00 น. รวม 

ต่ํากวา 17  ป 
 

4 7 1 2 14 
(28.6) (50.0) (7.1) (14.3) (100.0) 

17-18 ป 20 55 28 6 109 
(18.3) (50.5) (25.7) (5.5) (100.0) 

19-20 ป 
 

28 49 39 4 120 
(23.3) (40.8) (32.5) (3.3) (100.0) 

21-22 ป 6 48 18 7 79 
(7.6) (60.8) (22.8) (8.9) (100.0) 

23-24 ป 9 25 28 5 67 
(13.4) (37.3) (41.8) (7.5) (100.0) 

มากกวา 24 ป 1 1 5 4 11 
(9.1) (9.1) (45.5) (36.4) (100.0) 

รวม 68 185 119 28 400 
(17.0) (46.3) (29.8) (7.0) (100.0) 

Chi-square = 44.781       df =15   p = 0.000 
 
 จากตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุของนักศึกษากับ
พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวงเวลาที่ใช เมื่อทดสอบความ 
สัมพันธนี้ดวย Chi-square พบวา มีระดับนยัสําคัญทางสถิติ นอยกวา .05 ซ่ึงเทากับ 0.000 สรุปไดวา 
นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานชวง 
เวลาที่ใชแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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4.2  สรุปผล 
 กลุมตัวอยางเปนนักศกึษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ศกึษาในคณะ
วิทยาศาสตร/วศิวกรรมศาสตร/เทคโนโลยีมากที่สุด สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 19-20 ป เรียนใน
ช้ันปที่ 1 มากที่สุด และกลุมตัวอยางสวนใหญใชวิดีโอคลิปในมือถือ เพื่อรับ/สงวิดโีอคลิปภาพของ
ตนเอง/เพื่อน/คนรูจักมากที่สุด นักศึกษามีความคิดเห็นตอปจจัยดานราคาชองทางจัดจําหนายและ  
การสงเสริมการตลาดโดยรวมในระดับมาก นกัศึกษามีทศันคติตอการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทมอืถือ
โดยรวมในระดับมาก  สําหรับการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจยัดานคณะและอายุมีผลตอทัศนคติ
ตอการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย
ในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ประเภทของมหาวิทยาลัย  เพศ และอายุของ
นักศึกษา มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานความถี่ในการ
ใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 อายุของนักศึกษามีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิป 
ผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ดานวัตถุประสงคที่ใชอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประเภทของ
มหาวิทยาลัย เพศ และอายุ ของนักศึกษามีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทาง
โทรศัพทเคล่ือนที่ดานเวลาทีใ่ชวิดีโอคลิปส่ือสารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

   
 การศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอทัศนคติและพฤติกรรมการใชคลิปวีดีโอในโทรศัพท 

เคล่ือนที่ของนักศึกษามหาวทิยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร” ในครั้งนีเ้ปนการวจิัยเชงิสํารวจ โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อศกึษาทัศนคติ และพฤติกรรมการใชวดิีโอคลิปในการสือ่สารผานโทรศัพทเคล่ือนที่
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศกึษาผลของปจจัย
ทางดานประชากรศาสตร ไดแก ประเภทของมหาวิทยาลัยที่เรียนอยู (รัฐบาล, เอกชน) สาขาวิชาที่
ศึกษา เพศ และ อายุ ที่มีผลตอทัศนคติ และ พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปในโทรศัพท 
เคล่ือนที่ของนักศึกษามหาวทิยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้ คอื นักศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยรัฐบาล และ
เอกชนในกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,009,203 คน  จํานวนตวัอยาง  สําหรับการศึกษาครั้งนี้กําหนด
โดยใชตารางกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (Yamane, 1967) ไดจํานวนตัวอยางเทากับ 
400 คน โดยผูวิจัยใชวิธีสุมอยางงาย (Simple random sampling) ในการสุมเลือกมหาวิทยาลัยใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 แหง จากมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานครทั้งหมด ซ่ึงไดแก 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยหอการคา ผูวิจัยใชการสุมแบบตามสะดวก 
(Convenience sampling) ในการสุมเลือกนักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางจากคณะตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
            การศึกษาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได 
จะถูกนํามาประมวลและวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรม SPSS สถิติที่ใชในการวเิคราะห ไดแก 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) โดยใชตารางแสดงคาความถี่ (Frequency) และรอยละ 
(Percentage) เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยางตามปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดแก ประเภทของ
มหาวิทยาลัยทีเ่รียนอยู (รัฐบาล, เอกชน) สาขาวิชาที่ศึกษา เพศ และ อายุ โดยใชสถิติ คาเฉลี่ย 
(Mean) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential  statistic) 
ใชในการทดสอบสมมตฐิานเพื่ออางอิงผลการศึกษาทีไ่ดจากการศกึษาในกลุมตวัอยาง ไปยังประชากร 
ของการศึกษา โดยมีสถิติเชิงอนุมานที่ใชในการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ไดแก สถิติ  t-test   
One way-ANOVA  และ  สถิติไคแสควร  ผลการวิเคราะหที่ไดจากการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี ้
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5.1   สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 ขอมูลสวนบุคคล  
  ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางประกอบดวยนักศกึษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ คิดเปน
รอยละ 50 มหาวิทยาลัยเอกชน รอยละ 50 กลุมตัวอยางศกึษาในคณะวทิยาศาสตร/วศิวกรรมศาสตร/
เทคโนโลยี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 19.5 รองลงมาไดแก คณะบรหิารธุรกิจ/บัญชี/พาณิชยศาสตร 
คิดเปนรอยละ 17.5 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญงิ คิดเปนรอยละ 54.8 เปนเพศชาย รอยละ 
45.3 และสวนใหญมีอาย ุ 19-20 ป รอยละ 30.0 รองลงมาอายุ 17-18 ป รอยละ 27.3 กลุมตัวอยาง
เรียนในชั้นปที่ 1 มากที่สุด  รอยละ 34.3  รองลงมา ช้ันปที่ 3  รอยละ 31.0  
 
 5.1.2  พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทมือถือ 
  ผลการศกึษาพบวา กลุมตวัอยางสวนใหญ มีวัตถุประสงคของการใชวดิีโอคลิปในมือถือ  
เพื่อรับ/สงวิดโีอคลิปภาพของตนเอง/เพื่อน/คนรูจักมากที่สุด รอยละ 30.8 รองลงมาเพื่อรับสงวิดโีอ
คลิปภาพเหตกุารณตื่นเตนประทับใจ รอยละ 29.4  และเพื่อบันทึกการเรียนการสอน  รอยละ 23.0  
สําหรับความถี่ในการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยตอสัปดาห กลุมตัวอยาง
สวนใหญ ใชวดิีโอคลิประหวาง 1-5  คร้ัง/ สัปดาห รอยละ 58.3 รองลงมา 6-10 คร้ัง/สัปดาห รอยละ
19.3 ชวงเวลาที่กลุมตวัอยางสวนใหญ มักจะรับ/สงวิดีโอคลิปในโทรศพัทเคล่ือนที่ อยูในชวง 12.01- 
18.00 น. รอยละ 46.3 รองลงมาอยูในชวง 18.00-24.00 น รอยละ 29.8  และ ในชวง 6.00-12.00 น. 
รอยละ 17.0 
 
 5.1.3   ทัศนคติตอการใชวิดโีอคลิปในโทรศัพทมือถือ 
  กลุมตวัอยางมทีัศนคติตอการใชวดิีโอคลิปในโทรศพัทมือถือโดยรวมในระดบัมาก มีคาเฉลี่ย
เทากบั 3.83 และเมือ่พจิารณาหวัขอยอย พบวา กลุมตวัอยางมีทศันคติตอการใชวิดีโอคลิปในโทรศพัท 
มือถือเรียงจากมากไปหานอยเชนนี้  วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในเรื่องอื่นๆที่ผิดศีลธรรม วิดีโอคลิป
อาจถูกนําไปใชในการสงภาพลามก อนาจาร วิดีโอคลิปชวยใหเห็นภาพเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง 
วิดีโอคลิปทําใหสามารถสื่อสารไดทั้งภาพและเสียง การใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหเกดิ
การประจานเรื่องสวนตัวของผูใชในทางที่ไมเหมาะสมได วิดีโอคลิปทําใหสามารถสื่อสารไดรวดเร็ว  
วิดีโอคลิปมีประโยชนในการบันทึกการเรยีนการสอน วิดีโอคลิปเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย การใช
วิดีโอคลิปในโทรศัพทเคลื่อนที่ทาํใหผูใชหมกมุนกับการดูวิดีโอคลิปมากไป จนไมสนใจเรื่องอ่ืน 
การใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคลื่อนที่ทาํใหเสียคาบริการเพิ่มขึ้น และเทคโนโลยีวิดีโอคลิปทําให
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ตองจายเงินซือ้โทรศัพทมือถือราคาแพงขึ้น เพื่อใหสามารถรับ/สงวิดโีอคลิปไดมีคาเฉลี่ยเรียงลําดบั
ดังนี้ 4.06 3.98 3.96 3.94 3.89 3.84 3.82 3.76 3.73 3.72 3.69 และ 3.59 มีระดับความความคิดเหน็
ในระดับมาก ทั้ง 12 ขอ 
 
 5.1.4 การทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีผล/ไมมีผลตอทัศนคติตอการสื่อสาร
โดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขต 
กรุงเทพมหานคร 
  พบวา ปจจยัดานคณะและอายุ มีผลตอทัศนคติเกี่ยวกับการใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพท 
เคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 

  สมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีผล/ไมมีผลตอพฤติกรรมการสื่อสาร
โดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร 
  พบวา  ประเภทของมหาวิทยาลัย  เพศ และอายุของนักศึกษามีผลตอพฤติกรรมการสื่อสาร
โดยใชวิดโีอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนทีด่านความถีใ่นการใชอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อายุของนักศึกษามีผลตอพฤติกรรมการสื่อสาร โดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคล่ือนที่
ดานวัตถุประสงคที่ใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  ประเภทของมหาวิทยาลัย เพศ และอายุ ของนักศึกษามีผลตอพฤติกรรมการสื่อสาร
โดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดานเวลาที่ใช วิดีโอคลิปสื่อสารอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 
5.2   อภิปรายผล 
 ในสวนนี้ผูวิจัยจะนําผลการวิเคราะหในขอ 5.1 มาอภิปรายเพื่อตอบวัตถุประสงคของ
การศึกษาที่ตั้งไวตามลําดับดงันี้ 
 5.2.1 ทัศนคติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตอการใชวดิีโอคลิปในการสื่อสารผานโทรศัพทเคล่ือนที่ 
  ผลจากการศึกษาพบวา นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานครมีทศันคติทั้งในทางบวก และ ในทางลบตอเทคโนโลยีวิดีโอคลิป โดยในสวนของ
ทัศนคติทางบวกเห็นไดจากการที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับมากวา วิดีโอคลิปชวยใหเห็นภาพ
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เหตุการณที่เกิดขึ้นจริง วิดีโอคลิปทําใหสามารถสื่อสารไดทั้งภาพและเสียง วิดีโอคลิปทําใหสามารถ
ส่ือสารไดรวดเร็ว  วิดีโอคลิปมีประโยชนในการบันทกึการเรียนการสอน วิดีโอคลิปเปนเทคโนโลยี
ที่ทันสมยั อยางไรกต็าม กลุมตัวอยางกต็ระหนกัถึงดานลบของ เทคโนโลยวีิดีโอคลิปดวย โดยเหน็ได
จากการที่กลุมตัวอยางมีทัศนคติในระดับมากกับหวัขอที่วา  วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในเรื่องอื่น ๆ
ที่ผิดศีลธรรม วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในการสงภาพลามก อนาจารการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพท 
เคลื่อนที่ทําใหเกิดการประจานเรื่องสวนตัวของผูใชในทางที่ไมเหมาะสมได การใชวิดีโอคลิปใน
โทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหผูใชหมกมุนกับการดูวิดีโอคลิปมากไปจนไมสนใจเรื่องอื่น การใชวิดีโอ
คลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหเสียคาบรกิารเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีวดิีโอคลิป ทําใหตองจายเงินซื้อ
โทรศัพทมือถือราคาแพงขึ้นเพื่อใหสามารถรับ/สง 
  ซ่ึงผลการศกึษาอาจอภปิรายไดวา กลุมตวัอยางทีเ่ปนนกัศกึษา เปนกลุมที่มีความรู
และมีความคิดในการพจิารณาแยกแยะถึงประโยชนและโทษของนวตักรรม หรือ เทคโนโลยใีหม ๆได 
พวกเขายอมรับถึงประโยชนในดานความสมจริง ความสะดวกรวดเร็วของการสื่อสารดวยวดิีโอคลิป 
แตพวกเขาก็ตระหนักดานลบของเทคโนโลยีวิดีโอคลิปดวย ซ่ึงในสภาพความเปนจริงแลวเราได
รับทราบ ดานลบหรือผลเสียจากการใชวิดโีอคลิปไปในทางที่ไมถูกตอง จากขาวสารตามสื่อตาง ๆ
อยูเสมอ เชน ขาวคลิปลามกอนาจารตางๆที่ถูกเผยแพรออกมาทั้งโดยตัง้ใจ และไมตั้งใจ รวมทั้งขาว
ที่วิดีโอคลิปการทะเลาะเบาะแวง  หรือทํารายรางกายกันถูกนํามาเปดเผย  ซ่ึงเหตุการณตาง ๆ เหลานี้
สะทอนใหเหน็ถึงดานที่เปนผลทางลบของเทคโนโลยีวิดีโอคลิปดวย 
 
 5.2.2 พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในการสื่อสารผานโทรศัพทเคล่ือนที่ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 
  จากผลการวิเคราะหพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี วัตถุประสงคของการใช
วิดีโอคลิปในมือถือ ไดแก เพื่อรับ/สงวิดีโอคลิปภาพของตนเอง/เพื่อน/คนรูจักมากที่สุด รองลงมา
เพื่อรับสงวิดีโอคลิปภาพเหตกุารณตื่นเตนประทับใจ  และเพื่อบันทึกการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถ
อภิปรายไดวา  กลุมตัวอยางสวนใหญใชเทคโนโลยีวิดีโอคลิปไปในทางสรางสรรค  และ ใชวดิีโอ
คลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ระหวาง 1-5 คร้ัง/ สัปดาห ซ่ึงถือวาไมบอยครั้งเกินไปนอกจากนี้ เวลาของ
การใชวดิีโอคลิปจะเปนชวงเย็นเปนตนไป คือ ตั้งแต 18.00 น. – 6.00 น ในตอนเชา  ซ่ึงมักจะเปน
เวลาหลังจากการเรียนในแตละวัน  และเปนเวลาที่นักศึกษามีเวลาเปนอิสระที่จะทําในสิ่งตาง ๆ  
ตามตองการได 
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 5.2.3 ผลของปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก ประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีเรียนอยู 
(รัฐบาล, เอกชน) สาขาวิชาที่ศึกษา (สังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี) เพศ และ อายุ ที่มีผลตอ
ทัศนคต ิ และ พฤตกิรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ของนกัศึกษามหาวทิยาลัย
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  จากการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจยัดานคณะและอายุ มีผลตอทัศนคติของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ตอการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพท 
เคล่ือนที่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงอาจกลาวไดวา นักศกึษาระดับปริญญาตรี ที่ศึกษา
อยูในคณะที่แตกตางกันมีทัศนคติตอการใชวิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกัน ซ่ึงอาจ 
เปนเพราะนกัศึกษาที่เลือกเรียนในสาขาวชิาหรือคณะทีแ่ตกตางกนั จะมีความสนใจ มีมุมมอง ทกัษะ 
ความรู หรือมคีวามชอบ/ไมชอบส่ิงตาง ๆ แตกตางกันไป จึงทําใหนกัศึกษาตางคณะกันมีทัศนคติ
ตอการใชวดิีโอคลิปผานมือถือแตกตางกัน  
  นอกจากนี้ผลการทดสอบสมมติฐานยังแสดงใหเห็นวา นกัศึกษาที่มีอายแุตกตางกนั 
มีทัศนคติตอการใชวิดีโอคลิปแตกตางกนั  ซ่ึงสอดคลองกับที่  ประภาเพ็ญ  สุวรรณ (2526) ไดกลาว
ไววา “อายุ” มีผลตอทัศนคติของบุคคล คนที่มอีายุมากมักจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงไดชากวาคนที่
ยังหนุมสาว  หรือวัยรุน 
 
 5.2.4 ผลของปจจัยทางดานประชากรศาสตร ไดแก ประเภทของมหาวิทยาลัยท่ีเรียนอยู 
(รัฐบาล, เอกชน) สาขาวิชาที่ศึกษา (สังคมศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี) เพศ และ อายุ ที่มีผลตอ 
พฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผลของการศึกษาพบวา 
   ประเภทของมหาวิทยาลัย  และ  เพศ  มีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารโดยใชวิดีโอ
คลิปผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดานความถี่ และ ดานเวลาที่ใช วิดีโอคลิปสื่อสารอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ยังพบวา อายุของนักศึกษามีผลตอพฤติกรรมการสื่อสารโดยใช
วิดีโอคลิปผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ดานความถี่ ดานวัตถุประสงค และ ดานเวลาในการใชวิดีโอ
คลิปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับ ผลการศึกษาบางสวน
ของ ปุยฝาย  ศิริสารการ (2545)  ไดศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อและการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของวัยรุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร และพบวา เพศ สถานศึกษา และรายไดสวนตัวตอเดือน มีความสัมพันธ
กับชวงเวลาทีใ่ชในการคยุโทรศัพทแตละครัง้ นอกจากนีย้งัสอดคลองกบัผลการศกึษาของ บรรจงศรี      
ปญญาธีรวงศ (2541) ไดทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูใชบริการรับสายเรียกซอน บริษัท เทเลคอม
เอเชีย คอรปอเรชั่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผูใชบริการรับสายเรียกซอน ปจจยั
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ที่มีผลตอการใชบริการ ตลอดจนปญหาที่เกิดจากการใชบริการและขอคิดเหน็จากผูใชบริการ โดยผลการ 
ศึกษาพบวา  มปีจจัยที่มีผลตอการใชบริการ สายเรียกซอน  คือ  อายุ   สถานภาพ    
  อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้แตกตางจากการศึกษา ของ ศศิธร อิทธนุเวคิน  
(2538) ไดทําการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความนยิมใชโทรศัพทเคลื่อนที่ และแนวโนมการใชโทรศัพท
เคล่ือนที่ในประเทศไทย และผลการศึกษาพบวา เพศไมมีผลตอการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่  
รวมถึงแตกตางจากการศึกษาของ กิตติ ศานตพิริยะ (2539) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยและพฤติกรรมในการ
เลือกระบบโทรศัพทเคลื่อนที่แบบดิจิตอลของผูบริโภคเขตกรุงเทพฯ” ซ่ึงผลการศึกษาครั้งนี้พบวา  
ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกใชระบบโทรศัพท   
 
5.3  ขอเสนอแนะ 

 
 5.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับผูท่ีเก่ียวของ 

   วิดีโอคลิป  เปนเทคโนโลยีทีส่ามารถใชในทางที่ดี เพื่อใหเกิดประโยชน หรือ นําไปใช
ในทางที่ไมดี  ซ่ึงกอใหเกิดผลเสียได  และเนื่องจากการใชวิดีโอคลิปในการสื่อสาร เปนเรื่องของ
สิทธิและวิจารณญาณสวนบุคคล แตก็สามารถเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอคนจํานวนมากได  ดังนั้น 
การควบคุม หรือ การระมัดระวัง ไมใหวดิีโอคลิปถูกนําไปใชในทางที่ไมเหมาะสมเชนการสงภาพ
ลามกอนาจาร  จึงเกี่ยวของกบัทั้งตัวบุคคล  สังคม และ หนวยงานของรัฐ ตองตระหนกัถึงโทษของ
การใชวดิีโอคลิปในทางที่ไมเหมาะสม และ รวมมือกนัในการปองปราม การใชวิดีโอคลิปในทาง      
ที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมไมใหเกิดขึน้ ดังนี ้
   1. ผูปกครองควรเอาใจใสดแูลการใชวิดีโอคลิปของลูก พรอมทั้งใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
โทษของการใชวิดีโอคลิปในทางที่ผิดกฎหมาย หรือ ศีลธรรม 
   2. อาจารยควรนาํเรื่องการใชวดิีโอคลิปในทางที่ไมถูกตอง มาอภิปรายในชั่วโมงเรยีน
ของวิชาที่เกีย่วของ 
   3. หนวยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสารสนเทศ กระทรวง 
ศึกษาธิการ ควรมีการรณรงคเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเรือ่งการใชวดิีโอคลิป หรือการใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
ใหเกิดประโยชน รวมทั้ง ควรมีมาตรการควบคุมที่เด็ดขาดกับวิดีโอคลิปที่ไมเหมาะสม หรือผิด
ศีลธรรม  ที่สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซตตาง ๆ 
   4. ส่ือสารมวลชน ควรยึดถือจรรยาบรรณ และชวยกันรณรงคตอตาน ส่ือลามกอนาจาร
ตาง ๆ รวมทั้งวิดีโอคลิปดวย 
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 5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในครั้งตอไป 
  5.3.2.1 งานวิจัยคร้ังตอไป เพื่อใหไดขอมูลในภาพกวางมากขึ้น ผูสนใจอาจศึกษา        
การใชวดิีโอคลิปในกลุมตัวอยางอื่น ๆ  เชน กลุมคนที่ทาํงานบริษัท  เปนตน  
  5.3.2.2 งานวิจยัครั้งตอไป ผูสนใจอาจศึกษาปจจัยทีม่ีผลตอการใชวิดีโอคลิปจากเว็บไซต
บนอินเทอรเนต็ ซ่ึงปจจุบันมผูีนิยมใช และนําไปเผยแพรเปนจํานวนมาก เชน www.sabmobile.com, 
www.sanook.com   
  5.3.2.3 งานวิจยัครัง้ตอไป อาจศึกษาปจจยัที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เชน การใช  
SMS   MMS  เปนตน 
 DPU
DPU



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



 93 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 

หนังสือ 
 
กรองแกว  อยูสุข. (2533).  พฤติกรรมองคกร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  
กองสารสนเทศภูมิศาสตรสํานักนโยบาย. (2548)  แผนกรงุเทพมหานคร.  กรุงเทพฯ : สํานัก 
 นโยบายกรุงเทพมหานคร. 
จันทจร  กออสิรานุภาพ. (2547). ความหมายและความสําคัญของการตลาด.  นครพนม : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม.  
ช่ืนจิตต  แจงเจนกิจ. (2548).  IMC & Marketing Communication กลยุทธการสื่อสารการตลาด.  
 กรุงเทพฯ :  สํานักพิมพ ยูเรกา จํากดั. 
ธงชัย  สันติวงษ.  (2546).  พฤติกรรมผูบริโภคทางการตลาด.  กรุงเทพฯ : ประชุมชาง. 
บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์.  (2531).   เทคนิคการสรางเครื่องมือรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย.  
 กรุงเทพฯ : โรงพิมพศรีอนันต. 
________.  (2535).  ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร.  กรุงเทพฯ : B&B Publishing.  
พนา  ทองมีอาคม.  (2540).  พฤติกรรมการสื่อสารในการตลาด.  นนทบรีุ :  
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุขุม  อังกูรพิพัฒน  และคณะ.  (2549).  การสงเสริมการตลาด.   www.elearning.bu.ac.th. 
สุดาดวง  เรืองรุจิระ.  (2540).  หลักการตลาด  (พิมพคร้ังที่ 7).  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพประกายพรึก. 
สุปญญา  ไชยชาญ.  (2543).  หลักการตลาด  (พิมพคร้ังที่ 2). กรุงเทพฯ : พี.เอ. ลิฟวิ่ง. 
เสรี  วงษมณฑา. (2547).  ครบเคร่ืองเรื่องการสื่อสารการตลาด.  กรุงเทพฯ : ธรรมสาร. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน.  (2538).  พฤติกรรมผูบริโภค.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพพัฒนาศึกษา. 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคณะ.  (2543).  หลักการตลาด.  กรุงเทพฯ :  ธีรฟลม  และไซเท็กซ. 
 

วิทยานิพนธ 
 
เกียรตยิศ  ณ  นคร.  (2544).  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอการใช 
 บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในกรุงเทพมหานคร.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต    
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร.  กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร. 

DPU
DPU



 94 

โกวิทย  สมิงแกว, จตุรงค สัจจะนรพันธ, จีรเดช แกมทอง, ปรีชา  เลิศอัศววัฒน, ศรีสุดา   
 ลาภเกียรติถาวร และ ศิริศักดิ ์ มงคลรัตนชัย  (2542).  ทัศนคติและความตองการใช 
 บริการเสริมของผูใชโทรศัพทพื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.   
 วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
ชาญชัย   พิจิตรวัยปรีชา.  (2536).  พฤติกรรมการเปดรับสื่อโฆษณาสินคาโทรศัพทมือถือ.  
 วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน.   
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ดุลยเดช  ชินวตัร.  (2540).  พฤติกรรมการซื้อโทรศัพทติดตามตัวในสวนภูมิภาค : กรณีศึกษาของ 
 บริษัท ชินวัตรเพจจิ้ง จํากัด.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาชาวิชาเศรษฐศาสตร.   
 เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
บรรจงศรี ปญญาธีรวงศ.  (2541) .  พฤติกรรมของผูใชบริการรับสายเรียกซอน  บริษัท เทเลคอม 
 เอเชีย  คอรปอเรชั่น.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร.   
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ปุยฝาย  ศิริสารการ.  (2545).  พฤติกรรมการซื้อและการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของวัยรุนในเขต 
 กรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร.   
 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
พงษศักดิ์  ตันวิสุทธิ์.   (2545).   ความตองการการใชอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีของลูกคา  

โทรศัพทเคล่ือนท่ี ระบบ จี เอส เอ็ม  ในเขตอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม.  วิทยานพินธ 
ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวชิาบริหารธุรกิจ.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

พนมสิทธ  สอนประจักษ.  (2537).  ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการสื่อสารกับพฤติกรรม 
 การซื้อสินคาจากรานคาสะดวกซื้อในเขตกรุงเทพมหานคร   ศึกษาเฉพาะ 
 รานเซเวนอีเลฟเวน.   วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาวารสารศาสตรและ 

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
พิชัย  นิรมานสกุล.  (2539).  ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาแฟชั่น  brand name  
 ตางประเทศ.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ :   
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
 
 

DPU
DPU



 95 

ธนันชัย สุนพคุณศรี.  (2541).  ทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูใชบริการ  ศึกษาเฉพาะ 
 กรณี พนักงาน  บรษิัทเงินทุนหลักทรัพยในกรุงเทพมหานคร   กับพนักงานโรงงาน 
 อุตสาหกรรมอิเลคโทรนิคสในนิคมอุตสาหกรรมนวนครจังหวัดปทุมธานี.   
 วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชานิเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ : สถาบัน 
 บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 
รวิวรรณ  ตั้งธนศฤงคาร. (2542).  ความคดิเห็นท่ีมีตอบริการเสริมประเภทสาระบนัเทิงของผูใช 
 โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล  จีเอสเอ็ม  ในเขตกรุงเทพมหานคร.  วทิยานิพนธ 
 ปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวชิาเศรษฐศาสตร.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
วรนุช  ตั้งคววิชิ.  (2541).  ทัศนคติ และพฤติกรรมของผูรับสารตอการสือ่สารทางดานการตลาด 
 ของโรงภาพยนตรระบบมัลติเพล็กซเครืออีจีวี.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต    
 สาขาวิชาคณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย 
 ธรรมศาสตร. 
วิวัฒน กิตติพรพานิช.  (2546).  การรับรูสือ่โฆษณาของผูบริโภคในอําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  
 ตอการโฆษณาของผูใหบริการระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี.  วิทยานิพนธปริญญา 
 มหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ.  เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. 
สุภัทรา  หวังทวีวิทย.  (2539).  การประเมินผลการรับรูขาวสาร  ความพึงพอใจ  และ 
 อรรถประโยชนของผูบริโภคท่ีมีตอรายการสงเสริมการขายของบริษทัการบินไทย   
 จํากัด  (มหาชน).  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาวารสารศาสตรและ 
 ส่ือสารมวลชน.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
ศศิธร  อิทธนุเวคิน.  (2538).  ปจจัยท่ีมีผลตอความนิยมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีและแนวโนมการใช 
 โทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทย.  วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑิต   สาขาวิชา 
 นิเทศศาสตร.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
DPU



 96 

ภาษาตางอังกฤษ 
 

BOOKS 
 

Abraham H. Maslow.  (1998).  quoted in Hawkins.  Best and Coney. 
Bvee, Courtland  L., Michael J. Houston and Jon V. Thill. (1995).  Marketing  (2th ed).  
 New York  : McGraw-hill. 
Edward H. Litchfield. (1956).   Notes in General Theory of Administration. 
Etzel, Michael J., Bruce J. Walker and William J. Stanton.  (1997).   Marketing.   
 International ed. : McGraw-Hill. 
Irin D. Bross. ,(1953).  Desing for Decision.  New York : Macmillan Publishing. 
IRP : Industrial Restructuring Plan. (2543).  http://203.151.85.13/newirp/03revise./revise10. 
 Html. 
Jams A. Engel, David T. Kottat and Roger D. Blackwell. (1968).  Consumer  Behavior.  
 Holt, Rinehart and  Winston, Inc. 
John W. Best. (1970).  Research in Education.  Englewood Cliffo, N.J. : Prentice Hall. 
Kotler, Philip. and Gary Armstrong. (1999).  Principles of Marketing ( 8th ed.).  United States :  
 Prentice-Hall. 
Kotler, Philip.  (2000).   Marketing management.  New Jersey : Prentice-hall. 
McCarthy  E. Jerome  and William D. Perreault.  (1991).  Essentials of marketing  (5th ed.)  
 United States : E. Jerome McCarthy and Associates Inc. 
Peter Paul J. and Jerry C. Olson. (2002).  Consumer Behavior and Marketing Strategy   
 (6th ed.).   Boston : McGraw-Hill. 
Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard and James F. Engel.  (2001).  Consumer  Behavior.  
 Florida : Hacort. 
Semenik, Richard J.  (2002).  Promotion and Integrated Marketing Communications.  
 Ohio : South-Western. 
William J. Gore and J. W. Dyson.  (1964).  The Making of Decision.  New York.  
William J. Stanton. (1981).  Fundamentals of Marketing.  New York : McGraw-Hill. 

DPU
DPU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DPU
DPU



 98 

แบบสอบถาม  
 

เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติ และ พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในโทรศพัทเคล่ือนท่ีของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของวิจัยเพื่อการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร 
สาขาสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  คําตอบของทุกทานจะถือเปนความลับ  และผูวิจัย       
จะเสนอผลการวิเคราะหโดยภาพรวม   เพื่อประโยชนทางการศึกษาเทานั้น 

 

คําชี้แจง   แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบดวย  5 สวน ดังนี้ 
 สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที ่ 2  พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่  3  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอผลของปจจัยดานการตลาดตอการ 
                 ใชวดิีโอคลิป 
 สวนที ่ 4  ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอการใชวดิโีอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที ่
                 สวนที่  5  แรงจูงใจในการใชวิดีโอคลิปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 
1.  มหาวิทยาลัยที่ศึกษา____________________________________________ 
 
2.  เพศ                                                     
     1. ชาย         2. หญิง 
 

3.  อาย ุ
      1. ต่ํากวา 17 ป      2. 17 - 18 ป            3. 19 - 20 ป 

     4. 21 - 22 ป       5. 23 - 24 ป           6. มากกวา 24 ป 
4.  ช้ันปที่ศึกษา 

     1. ช้ันปที่  1        2. ช้ันปที่  2 
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                 3. ช้ันปที่  3        4. ช้ันปที่  4 
 
5.  คณะที่ศึกษา 

     1. นิติศาสตร        2. บริหารธุรกิจ  

                   3. มนุษยศาสตร        4. ศึกษาศาสตร 
      5. วิทยาศาสตร        6. รัฐศาสตร 

     7. เศรษฐศาสตร        8. เทคโนโลยีการสื่อสาร 
 
สวนที่  2   พฤติกรรมการใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทมือถือ  

                                                         
6.  ขอใดคือวตัถุประสงคสวนใหญของการใชวิดีโอคลิปในมือถือของทาน 
            1.  เพื่อรับ/สงวิดีโอคลิปภาพเหตุการณที่ตื่นเตน/ประทับใจ                      
                2.  เพื่อบันทึกภาพการเรยีนการสอน   
                3.  เพื่อรับ/สงวิดีโอคลิปภาพของตนเอง/เพื่อน/คนรูจัก 
                4.  เพื่อรับ/สงภาพนางแบบ/ นายแบบ /ดารา /นักรอง 
                5.  อ่ืน ๆ โปรดระบ.ุ............................................................. 
 

7.  ความถี่ในการสื่อสารโดยใชวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคลื่อนที่ของทานโดยเฉลี่ยตอเดือน        
  1. 1 - 5 คร้ัง                  2.  6 - 10 คร้ัง  
  3. 11 - 15 คร้ัง                              4. 16 - 20 คร้ัง 

                5. มากกวา 20 คร้ัง 
 
8.  ชวงเวลาทีท่านมักจะรับ/สงวิดีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ของทาน                                                 
                1.  6.01 - 12.00 น.                2.  12.01 - 18.00 น. 

  3.  18.01 - 24.00 น.              4.  24.01 - 6.00 น. 
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สวนที่ 3   ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามตอการใชวดิโีอคลิปในโทรศัพทมือถือ 
 
 10.   กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานโดยกําหนดให 
        5 = เห็นดวยมากที่สุด        4 = เห็นดวย มาก        3 = ไมแนใจ         2 = ไมเห็นดวย  
         1 = ไมเห็นดวยมากที่สุด 
  

ปจจัย 5 4 3 2 1 
1. วิดีโอคลิปเปนเทคโนโลยทีี่ทันสมัย      

2. วิดีโอคลิปเปนเทคโนโลยทีี่ใชงานงาย      
3. วิดีโอคลิปชวยใหเห็นภาพเหตุการณที่เกดิขึ้นจริง      
4. วิดีโอคลิปทําใหสามารถสื่อสารไดทั้งภาพและเสียง      
5. วิดีโอคลิปทําใหสามารถสื่อสารไดรวดเร็ว      
6. วิดีโอคลิปมีประโยชนในการบันทึกการเรียนการสอน      
7. โทรศัพทเคล่ือนที่รุนที่มีสามารถรับ/สงวิดีโอคลิป 
     มีประโยชน 

     

8. การใชวดิีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ทําให 
     เสียคาบริการเพิ่มขึ้น 

     

9. วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในการสงภาพลามก อนาจาร      
10. การใชวดิีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหผูใช  
      หมกมุนกับการดูวิดีโอคลิปมากไปจนไมสนใจเรื่องอ่ืน 

     

11. การใชวดิีโอคลิปในโทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหเกดิการ 
      ประจานเรือ่งสวนตัวของผูใชในทางที่ไมเหมาะสมได 

     

12. วิดีโอคลิปอาจถูกนําไปใชในเรื่องอื่น ๆ ที่ผิดศีลธรรม      
 

 

 

 

 

 

DPU
DPU



 101 

สวนที่ 4   แรงจูงใจในการใชวิดีโอคลิปของผูตอบแบบสอบถาม 
11.   กรุณาใสเครื่องหมาย   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานโดยกําหนดให 
        5 = เห็นดวยมากที่สุด       4 = เห็นดวย มาก         3 = ไมแนใจ        2 = ไมเห็นดวย  
         1 = ไมเห็นดวยมากที่สุด                              

 
แรงจูงใจ 5 4 3 2 1 

ความตองการดํารงอยู 
1. ทานใชวดิีโอคลิปในการเรียน/ทํางาน 

     

2. ทานใชวดิีโอคลิปเพื่อใชเปนหลักฐานในเรื่องที่สําคัญ      
ความตองการความสัมพันธ 
3. ทานใชวดิีโอคลิปเพื่อความบันเทิงกับเพือ่น 

     

4. ทานใชวดิีโอคลิปเพื่อส่ือสารกับคนอื่น ๆ      
ความตองการความกาวหนา 
5. ทานใชวดิีโอคลิปเพื่อใหดเูปนคนทันสมยั 

     

6. ทานใชวดิีโอคลิปเพื่อใหไดความรูแปลก ๆ ใหม      
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ภาพคลิปวีดีโอในโทรศัพทเคลื่อนที่ 
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ประวัติผูเขยีน 

 
ชื่อ     นายศิริโรจน  ศิริเจริญ 
 
ประวัติการศึกษา    สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
     คณะนเิทศศาสตร 2541  
 
     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย พ.ศ. 2549 
     นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  (นิเทศศาสตรสารสนเทศ) 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ศิลปน  นักรองคาย  อารเอสโปรโมชัน่ จาํกัดมหาชน 
     พ.ศ. 2551  ปจจุบัน  
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