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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร     
โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับงานทางดานการ
สื่อสารทั้งระบบเสียง และการสื่อสารขอมูล ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ       
ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ตัวอยาง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
ทดสอบ ไคสแควร (χ2-test) 

ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ ประกอบอาชีพวิศวกรและชางเทคนิค 
อยูในธุรกิจประเภทหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ขนาดของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาในการ
รับสงขอมูลสวนใหญใชขนาด 2 Mbps -10 Mbps จํานวนสาขาต่ํากวา 3 สาขา ผูใหบริการที่องคกร
เลือกคือ หนวยงานภาครัฐ โดยปจจัยดานความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดมากที่สุด
ไดแก ความรูความชํานาญในการใหบริการ/ติดตั้ง สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใช
บริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามากที่สุด คือ จะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติงานในดานตางๆเพิ่มขึ้น และผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวาการประกอบ
ธุรกิจของผูใชบริการและผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สวนความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปร  เพศ  อายุ  อาชีพ  จํานวนวงจรที่ใช  ไมมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา   
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ABSTRACT 
 

The purpose of this researd is to examine about the factors have influenced on 
customers to choose the internet service between government sectors or private companies in 
Bangkok Area. The representative samples are staff and workers who work in telecommunication 
field, involved with voice system and data network that use leased line internet in government 
sector and private sector, including asset companies, financial institutions and service companies 
in Bangkok Metro Area of 200 samples. Using questionnaire as the research tool, then the 
statistical analysis data such as percentage, mean, standard deviation and Chi-Squares (χ2–test)  

The study found that majority of samples are Engineers and Technicians who work in 
government sector and State Enterprise sectors. The leased line internet service is about 2Mbps – 
10 Mbps and less than 3 branch offices. The chosen service provider is government sector. The 
most affection factor of demand mix marketing is the knowledge and expertise in services and 
installation. The most affecting factor on selection of leased line internet service is to make use of 
leased line internet in operational matters. The result from hypothesis testing is business type of 
customer and the selected service provider are indifferent at the statistical significant level of 
0.05. But the demand of  mix marketing is different at the statistical significant level of 0.05 and 
variables of sex, age, occupation, amount of leased line internet are not affecting the selected of 
leased line internet services. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

จ ังหว ัดกร ุง เทพมหานคร เป นศ ูนย กลา งของ เ ศรษฐก ิจของประ เทศไทย           
เปนแหลงรวมของธุรกิจตางๆมากมาย  โดยประกอบไปดวยธุรกิจหลากหลายประเภท  เชน  
ธุรกิจการทองเที่ยว   ธุรกิจบริการ   สถาบันการเงิน   รวมไปถึงสถาบันการศึกษามากมาย   
ทั้งรัฐและเอกชน   ทั้งนี ้ในการติดตอสื่อสาร  รับ-สงขอมูลในปจจุบัน  นอกจากโทรศัพท  
โทรสาร แลวนั้น อินเทอรเน็ตก็เปนสวนหนึ่งที่สําคัญของการดําเนินกิจการ เนื่องจากระบบ
การสื ่อสารผานอินเทอรเน็ตที ่สามารถชวยในการติดตอสื ่อสาร  เชน  ระบบไปรษณีย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic mail = E-mail)การขอเขาระบบจากระยะไกลหรือเทลเน็ต 
(Telnet) ดานการศึกษา(E-learning )การโอนถายขอมูล (File Transfer Protocol)การสืบคน 
ขอมูล(Gopher, Archie, World Wide Web) การสั่งซื้อสินคาทางระบบอินเทอรเน็ต        
การแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็น (Usenet) การชําระคาบริการหรือสินคาผานระบบ   
(E-Banking) การใหความบันเทิง (Entertainment) โดยความสามารถตางๆเหลานี้ ทําใหการ
สื ่อสารดวยระบบอิน เทอรเน ็ต  จึงมีความสําค ัญในการดํา เน ินธุรก ิจ  จากสถิต ิการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (การเชื่อมตออินเทอรเน็ต) พ.ศ. 2550 การใชงาน
อินเทอรเน็ตในจังหวัดกรุงเทพมหานคร มากถึงรอยละ 67.4  เดิมทีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
นั้น  มีเพียงไมกี่ระบบในประเทศไทย  แตปจจุบันการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี  ทําใหผูใช
สามารถเลือกการเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตไดหลากหลายมากขึ้น  เชน การเชื่อมตอระบบ
อนาล็อกจะมีความเร็วในการรับ-สงขอมูลไดสูงสุดเพียง 56Kbps เทานั้น การเชื่อมตอระบบ  
ISDN (Integrated Service Digital Network)  เปนเทคโนโลยีการบริการในรูปแบบดิจิตอล 
ซึ่งจะประกอบไปดวยชองสัญญาณหรือแบนดวิดธ (Bandwidth) ที่มีขนาด 64Kbps จํานวน 
2 ชองสัญญาณดวยกัน การเชื่อมตอระบบ ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) 
เปนระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  การเชื ่อมตอระบบ  DSL-VPN คาบริการจะต่ํากวา 
Leased Line Internet เนื่องจากบริการ DSL-VPN ไมไดกําหนด Bandwidth บน Network 
แตเปนการ share Bandwidth ใชงานรวมกัน และการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

DPU



2 
 

(Leased Line Internet) ใหบริการในรูปแบบดิจิตอล ตั้งแตความเร็วประมาณ 128Kbps    
ไปจนถึงความเร็วหลายๆ Mbps ซ่ึงระบบการเชื่อมตอแบบอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาไดรับ
การยอมรับมากที่สุด  ในดานเสถียรภาพของการใชงาน  แตดวยปจจัยทางดานราคาทําให
กลุมผูใชงานการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา คือ กลุมองคกรขนาดกลางและขนาด
ใหญ 

Leased Line คือ การบริการเชาวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง คือบริการรับ-สง
ขอมูล ภาพ  และภาพวีดีโอในระบบดิจิตอลดวยการเชื่อมสัญญาณในลักษณะจุดตอจุด     
การรับ-สงสัญญาณดังกลาวสามารถทําไดโดยไมจํากัดเวลา  และปริมาณการใชงานดวย
ความเร็วเต็มพิกัด การรับรูขอมูลขาวสารตางๆระหวางองคกรมีความเร็วมากขึ้น การเชื่อม 
ตอสัญญาณ Leased Line สามารถทําได 2 ลักษณะดังนี้ 

1. Point-to-Point คือ การรับ-สงสัญญาณขอมูล ภาพ และวีดีโอภาพ ผูใช
สามารถรับ-สงสัญญาณถึงกันไดดวยความเร็วสูง ทั้งตนทาง และปลายทาง ทั้งนี้ผูใชบริการ
สามารถรับ-สง สัญญาณขอมูลระหวางสาขาได  โดยใชสํานักงานใหญเปนสื่อกลางในการ
รับ-สงขอมูลถึงกัน 

2. Point-to-Multipoint คือ การรับ-สงสัญญาณขอมูล ภาพ และภาพวีดีโอจาก
ตนทางจุดหนึ่งไปยังปลายทางอีกหลายจุดพรอมกัน สวนลักษณะการตอบกลับของสัญญาณ
จากปลายทางมายังตนทางนั้น จะเปนในลักษณะจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 

Leased Line เปนระบบสงสัญญาณแบบวงจรสวิตช(Circuit Switching)ที่มีความ
ทนทาน และยืดหยุน Leased Line ถูกออกแบบมาเพื่อใหสามารถรวมการสื่อสารหลายๆ
การสื่อสารใหสามารถแชรชองสัญญาณหรือลิงคเดียวกันได  กลไกที่รวมสัญญาณจะเรียกวา
การมัลติเพล็กซ (Multiplexing)สวนกลไกที ่แยกสัญญาณจะเร ียกวาการดีม ัลติเพล็กซ 
(Demultiplexing) (http://student.nu.ac.th/chou/index11.htm) 

อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet)  เปนบริการติดตอสื่อสาร
ขอมูลบนโครงขายอินเทอรเน็ต (IP Network) ระหวางองคกรผานเครือขายสวนบุคคล  และ
สามารถเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลกได ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง โดยผานโครงขายที่
มีสิทธิภาพสูง และครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งทําใหการรับ-สงสัญญาณ ภาพ เสียง และขอมูล 
สามารถเชื่อมตอถึงกันไดอยางสะดวก รวดเร็ว แมนยํา ปลอดภัยจากการละเมิดขอมูล และ
ยังสามารถเลือกใชความเร็วในการรับ-สง ไดตามความตองการ  โดยอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา (Leased Line Internet) ใหบริการตั้งแตความเร็ว 128Kbps จนถึงความเร็ว  1Gbps  
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อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet) ใชงานตามความเหมาะสม
ของประ เภทธุรก ิจแบงออกเป น  4  ประ เภทคือ  ( http://www.it.co.th/internet.php?act= 
leasedline) 

1.   ธุรกิจขนาดเล็กมีความตองการควบคุมคาใชจาย เพราะเปนบริการแบบ
คาใชจายคงที่  

2. ธุรกิจประเภทการเงินการธนาคารและธุรกิจที ่ตองการรับ-สงขอมูลเปน
ปริมาณมากใช Leased Line Internet ในการเชื่อมโยงโครงขายจากศูนยขอมูลหลักไปยัง
สาขายอยตางๆไมวาจะเปนระบบ LAN (Local Area Network) WAN (Wide Area  
Network)  

3.   การถายทอดสดรายการโทรทัศน เปนการรับสงสัญญาณเสียง  และขอมูล 
ดวยชองสัญญาณที่มีความกวาง (Bandwidth) ภายใตโครงขายอินเทอรเน็ต ซึ่งคุณภาพ     
ในการรับ-สงจะมีความรวดเร็ว ตอเนื่อง ไมมีการ Delay  

4.   ธุรกิจประเภทผูใหบริการอินเทอรเน็ต  ธุรกิจ  e-Commerceสามารถรับสง
สัญญาณภาพ เสียงและขอมูล ดวยความเร็วสูง สามารถรับสงขอมูลไดพรอมกันถึง 30 User 
โดยใชเลขหมายโทรศัพทเพียงเลขหมายเดียว  

ธุรก ิจในปจจ ุบ ันจํา เป นตองม ีความคลองต ัวในการร ับ -สงข อม ูล  ขาวสาร 
ตลอดจนการคนหาขอมูลตางๆ ทั้งจาก ภายในและภายนอกองคกรทั่วโลก เพื่อใหสอดคลอง
ก ับความ เจร ิญก า วหนาทางด าน เทคโนโลย ีสื ่อสาร  หากธ ุรก ิจต อ งการ เชื ่อมต อก ับ
อินเทอรเน็ตผาน Leased Line จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารทั้งใน และนอก
องคกร และเพิ่มความคลองตัวในการใชบริการอินเทอรเน็ต  ใหแกองคกรมากขึ้น  ความเร็ว
ของการใหบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถจัดสรรไดตั้งแต 128Kbps ไปจนถึง 
10 Mbps หรือมากกวา โดยขึ้นอยูกับจํานวนผูใชบริการ ที่ตองการเชื่อมตอ อินเทอรเน็ต 
และไมตองเสียเบอรโทรศัพทหลายหมายเลข  เพื่อใชในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต  เพราะ
บริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาความเร็วสูงนั้น  เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ผานสาย 
Leased Line โดยสามารถใชงานไดอยางไมจํากัดตลอด 24 ชั่วโมง  มีชองสัญญาณเปนของ
ตนเอง มีคุณสมบัติพิเศษ เชน สามารถสราง email account ไดอยางไมจํากัด สามารถเก็บ 
homepage ขององคกรไวที่serverของตนเองได นอกจากการเชื่อมตอเพื่อติดตออินเทอรเน็ต
แลว ผูใชการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet)นี้ยังสามารถติดตั้ง
ระบบตางๆเชน email-server, web-server หรือ server ขององคกรไดเองโดยใช IP address 
ที่ไดรับจากผูใหบริการ 
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อยางไรก็ตาม  จากการศึกษาปญหาการใชงานอิน เทอรเน ็ตระบบวงจรเช า 
(Leased Line Internet)  พบวาถาหากในแตละวันระบบเครือขายมีการรับ-สงขอมูลที่จะสง
ในแตละวันมีไมมากนัก  คาบริการเชาวงจรรายเดือนอาจจะแพงกวาการใชโมเด็มผาน
สายโทรศัพทอนาล็อก นอกจากนี้ จุดที่ใชในการติดตั้งอุปกรณในการรับ-สงขอมูลทั้ง 2 ฝง
นั้น จะเปลี่ยนสถานที่ไมได เพราะเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา นั้นจะกําหนดจุด
ในการรับ-สงขอมูลที่ตายตัวดังนั้น จึงไมสะดวกนักหากระบบเครือขายของผูใชงานไมไดมี
ความตองการรับ-สงขอมูลจากสถานที่เดิมเปนประจําทุกๆวัน ซึ่งแมเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาจะเปนเทคโนโลยีที ่สามารถรองรับความตองการไดสูงที ่สุด  แตก็เปน
เทคโนโลยีที่เสียคาใชจายมากที่สุดเชนกัน 

 
จากความสําคัญและปญหาของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา(Leased Line 

Internet)ผูวิจัยจึงคิดทําวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ตอหนวยงานดังกลาวขางตน  จะไดนําไปใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet)ไดอยางเหมาะสม และเปนแนวทางใน
การสงเสริมการตลาดใหกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา(Leased Line Internet)
เชน บมจ.ทีโอที CAT และ/หรือ True ตอไปในอนาคต  
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย         

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.2.1 เพื่อศึกษากลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ

วงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ

วงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ

วงจรเชาของผูใหบริการที่องคกรเลือกใช 
1.2.4 เพื่อศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเลือกใช

บ ร ิก า รอ ิน เทอร เ น ็ต ร ะบบวงจร เ ช า ขอ งหน ว ย ง านภ าคร ัฐ และภ าค เ อกชนใน เขต         
กรุงเทพมหานคร 
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1.3  สมมุติฐานของการวิจัย 
      1.3.1  การประกอบธุรกิจของผูใชบริการที่ตางกัน  มีผลกระทบตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
      1.3.2  ผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการที่ตางกัน  มีผลกระทบตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
 1.3.3  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดที่ตางกัน มีผลกระทบตอการ
เลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   มีขอบการศึกษา
ดังนี้ 
 1.4.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ  เจาหนาที ่ และผูปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของกับงาน
ทางดานการสื ่อสารทั ้งระบบเสียง  (Voice)  และการสื ่อสารขอมูล  (Data)  ที ่ใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง  บริษัทหลักทรัพย  
สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400  คน โดยใชวิธีการ
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (Yamane’) ดวยระดับความเชื่อมั่น 95 % 
ไดกลุมตัวอยาง  200  คน  และใชวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสุมอยาง
งาย (Simple Random Sampling)  
     1.4.2 ขอบเขตของเวลาวิจัยระหวางเดือน มกราคม 2552  ถึงเดือน เมษายน 2552 
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย   

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยมีดังนี้ คือ  
 1.5.1 หนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน รวมทั้งบริษัทตางๆ ที่เกี่ยวของ 
เชน  บริษัทหลักทรัพย/สถาบันการเงิน  ธุรกิจบริการ  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาในหนวยงานไดอยางเหมาะสม 
 1.5.2 บมจ.ทีโอที  CAT และ/หรือ True สามารถใชผลการวิจัยเปนขอมูลในการ
วางแผนและกําหนดนโยบายดานธุรกิจการใหบริการดานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาใหมี
ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน การจัด รายการ (event) สงเสริมการขายใหลูกคา  
ไดรูจักผลิตภัณฑอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา และไดรับประโยชนมากยิ่งขึ้น    
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 1.5.3  เปนแนวทางในการปรับปรุง และแกไขปญหาการใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาตางๆใหแกผูใชบริการ 
 
1.6  นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย        

นิยามศัพทที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ คือ 
 1.6.1  อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา(Lease Line Internet) หมายถึงอุปกรณติดตอส่ือสาร
ขอมูลบนโครงขายอินเทอรเน็ต (IP Network) ระหวางองคกรผานเครือขายสวนบุคคลและ
สามารถเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ตทั่วโลกไดตลอดเวลา 24 ช่ัวโมงซึ่งทําใหการรับ-สง
สัญญาณ ภาพ เสียง และขอมูล     
 1.6.2  การตัดสินใจเลือกใชบริการ ประกอบดวย 

 (1)   ขั้นรูหรือขั้นรับรู (awareness stage) เปนขั้นเริ่มแรกที่จะนําไปสูการ
ยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใหมๆ วิธีการใหมๆที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพหรือกิจกรรม
ของเขา แตยังไดขาวสารไมครบถวน การับรูมักเปนการรูโดยบังเอิญ ซึ่งอาจจะทําใหเกิด
การอยากรูตอไปอันเนื่องจากมีความตองการวิทยาการใหมๆนั้น ในการแกปญหาที่ตนเอง  
มีอยู 

 (2)  ขั้นสนใจ (interest stage) เปนขั้นที่เริ่มมีความสนใจ แสวงหารายละเอียด
เกี่ยวกับวิทยาการใหมๆเพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เปนไปในลักษณะที่ตั้งใจแนชัด และใช
กระบวนการคิดมากกวาขั้นแรก  ซ่ึงในขั้นนี้จะทําใหไดรับรูเกี่ยวกับสิ่งใหม หรือวิธีการใหม
มากขึ้น บุคลิกภาพ และคานิยกตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคม หรือประสบการณเกาๆ     
จะมีผลตอบุคคลนั้น และมีผลตอการติดตามขาวสาร หรือรายละเอียดของสิ่งใหม หรือ
วิทยาการใหมนั้นดวย 

 (3)  ขั้นประเมินคา (evaluation stage) เปนขั้นที่จะไตรตรองวาจะลองใช
วิธีการหรือวิทยาการใหมๆ นั้นดีหรือไม ดวยการชั่งน้ําหนักระหวางขอดี และขอเสียวาเมื่อ
นํามาใชแลวจะเปนประโยชนตอกิจกรรมของตนหรือไม หากรูสึกไดวามีขอดีมากกวาจะ
ตัดสินใจใชขั้นนี้จะแตกตางจากขั้นอื่นๆ ตรงที่เกิดการติดสินใจที่จะลองความคิดใหมๆ  
โดยบุคคลมักคิดวาการใชวิทยาการใหมๆ นั้นเปนการเสี่ยงไมแนใจผลที่จะไดรับ ดังนั้น   
ในขั้นนี้จึงตองการแรงเสริม (reinforcement) เพื่อใหเกิดความแนใจยิ่งขึ้นวาสิ่งที่เขา
ตัดสินใจแลวนั้นถูกตองหรือไม โดยการใหคําแนะนําใหขาวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 

  (4)  ขั้นทดลอง (trial stage) เปนขั้นที่บุคคลทดลองใชวิทยาการใหมๆนั้นกับ
สถานการณของตน ซึ่งเปนการทดลองดูกับสวนนอยกอน เพื่อจะไดดูวาไดผลหรือไมและ
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ประโยชนที่จะไดรับนั้นมากพอที่จะยอมรับปฏิบัติอยางเต็มที่หรือไมการทดสอบ  ในขั้นนี้ 
บุคคลจะแสวงหาขาวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหมนั้น ซึ่งผลการทดลองจะมี
ความสําคัญยิ่งตอการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป 

 (5)   ขั้นยอมรับ (adoption stage)  เปนขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการใหมๆนั้น
ไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองอยางเต็มที่หลังจากที่ไดทดลองปฏิบัติดู และเห็น 
ประโยชนแลว 

1.6.3  ผูใหบริการการเชื่อมตอเขาระบบอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider) คือ  
องคกรๆหนึ ่งที ่ทําการติดตั ้ง  และดูแล เครื ่อง สําหรับใหบริการที ่ต อตรง เข าก ับระบบ
อินเทอรเน็ตซึ่งอนุญาตใหผูสมัครเปนสมาชิกขององคกรนําระบบของตนเขามาเชื่อมตอได  
ISP จึงเปรียบเสมือนชองทางผานเขาสูระบบอินเทอรเน็ต  

1.6.4  กลยุทธทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือที่ใชวัดสวนประสมการบริการในดาน
ตางๆ ประกอบดวย 7 P คือ 

(1) Product หมายถึง  ผลิตภัณฑวงจรเชาอินเทอรเน็ต  คุณภาพของอุปกรณ  
รูปแบบ  และลักษณะในการติดตั้งวงจรเชาอินเทอรเน็ต 

(2) Price หมายถึง  ความชัดเจนของราคาในการติดตั ้ง  และราคาในการเชา
วงจรอินเทอรเน็ตตอเดือน   

(3) Place หมายถ ึง  ชองทางในการต ิดต อ ผู ให บร ิก าร  เ ช น  ศ ูนย บร ิก าร , 
WWW., Sale Engineer, ชองทางในการรับแจง  เมื่อเกิดเหตุขัดของในการใชงาน 

(4) Promotion หมายถ ึงก ารโฆษณาทางโทรท ัศน  การโฆษณาทางว ิทยุ           
การโฆษณาทางสื่ออินเทอรเน็ต การโฆษณาทางสิ่งพิมพ   

(5) People หมายถึง  ความรู ความชํานาญในสินคาและบริการของพนักงาน  
ความเอาใจใสตอลูกคา  

(6) Process หมายถึง  กระบวนการในการใหบริการกอน  และหลังการขาย  
เพื่อที่จะรักษาฐานลูกคาที่มีอยูเดิม และสรางฐานลูกคาใหมได 

(7) Physical Evidenceหมายถึงบรรยากาศในการใหบริการเปนกันเอง มีความ
ชัดเจนในขอมูล สามารถตอบขอซักถามได   

1.6.5  หนวยงาน  หมายถึง หนวยงานที่เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงาน
ทางดานการสื ่อสารทั ้งระบบเสียง  (Voice)  และการสื ่อสารขอมูล  (Data)  ที ่ใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาปฏิบัติงานอยู ภาครัฐและเอกชน  รวมทั ้งบริษัทหลักทรัพย 
สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1 .6.6  หนวยงานภาคร ัฐ  หมายถึง  หนวยงานของร ัฐ  เช น  กระทรวง เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

1 .6.7  หนว ย ง านภาค เอกชน  หมายถ ึง  หน ว ย ง านของ เอกชน  เ ช น  บร ิษ ัท  ทรู              
คอปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด  DPU
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การศึกษาเรื ่องปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต

ระบบวงจรเชา  ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูศึกษาได
รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําเปนกรอบในการศึกษาดังนี้ 
2.1  แนวความคิดเกี่ยวกับระบบอินเทอรเน็ต 
2.2  รูปแบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ต  
2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ 
2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1  แนวความคิดเก่ียวกับระบบอินเทอรเน็ต 
2.1.1  อินเทอรเน็ต 

 ความหมายของอินเทอรเน็ตมาจากคําวา Inter Connection Network  หมายถึง  
ระบบเครือขายของเครือขายคอมพิวเตอร ลักษณะเปนเสมือนใยแมงมุมและครอบคลุม    
ทั่วโลก ในแตละจุดที่เชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตนั้น  สามารถสื่อสารกันไดหลายเสนทาง  
โดยไมกําหนดตายตัวและไมจําเปนตองเดินไปตามเสนทางโดยตรง  อาจจะผานจุดอื่นๆ 
หรือเลือกไปเสนทางอื่นไดหลายเสนทาง ดังรูปภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1   แสดงเสนทางเครือขายระบบอินเทอรเน็ตครอบคลุมทั่วโลก 
 

ที่มา : http://dusithost.dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/C6.htm 
 

อินเทอรเน็ตกําเนิดขึ้นเมื่อประมาณป ค.ศ.1969 หรือประมาณป พ.ศ. 2512    
โดยพัฒนามาจากอาร พา เน ็ต ( ARPAnet) ซึ ่ง เป น เคร ือข า ยคอมพิว เตอร ภ ายใต ความ
รับผิดชอบของหนวยงานโครงการวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Projects Agency) หรือ
เรียกชื ่อยอวา  อารพา  (ARPA)ซึ ่ง เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐ 
อเมริกา (Department of Defense) จุดประสงคของโครงการอารพาเน็ตเพื่อสรางเครือขาย
คอมพิว เตอรที ่คงความสามารถในการต ิดตอสื ่อสารถึงก ันไดแมว าจะมีบางสวนของ
เครือขายไมสามารถทํางานไดก็ตาม  

อารพาเน็ตในขั ้นตนเปนเพียงเครือขายทดลองตั ้งขึ ้น เพื ่อสนับสนุนงานวิจัย   
ดานการทหาร แตโดยเนื้อแทแลวอารพาเน็ตเปนผลพวงมาจากความตึงเครียดทางการเมือง
ของโลก ในยุคสงครามเย็นระหวางคายคอมมิวนิสตและคายเสรีประชาธิปไตย ตอมาในป 
2512 ไดมีการปรับปรุงหนวยงานอารพาและเรียกชื่อใหมวาดารพา (DARPA : Defense 
Research Project Agency) และในป 2518 ดารพาไดโอนหนาที่ดูแลรับผิดชอบอารพาเน็ต
โดยตรงใหแก หนวยสื่อสารของกองทัพ (Defense Communications Agency) หรือ DCA 
เนื่องจากอารพาเน็ตไดแปรสภาพจากเครือขายที่ปฏิบัติงานไดอยางแทจริงแลว ในป 2526 
อารพาเน็ตแบงออกเปน 2 เครือขาย คือ เครือขายดานการวิจัยใชชื่อ อารพาเน็ตเหมือนเดิม 
สวนเครือขายของกองทัพใชชื่อวา "มิลเน็ต" (MILNET : MILitary NETwork) ซึ่งใชการ
เชื่อมตอโดยใชโปรโตคอล TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 
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เปนครั้งแรก ในป 2528 มูลนิธิวิทยาศาสตรแหงชาติอเมริกา (NSF)ไดออกทุนการสรางศูนย
ซุปเปอรคอมพิวเตอร 6 แหง และใชชื่อวา NSFNET พอมีถึงป 2533 อารพาเน็ตรองรับเปน 
backbone ไมไหวจึงยุติบทบาท และเปลี่ยนไปใช NSFNET และเครือขายอื่นแทน และไดมี
การเชื่อมเครือขายตางๆทําใหเครือขายมีขนาดใหญมากขึ้นจนเปนเครือขายอินเทอรเน็ตใน
ปจจุบันนี้ 

อินเทอรเน็ตในประเทศไทยเริ่มเชื่อมตอครั้งแรกในป 2532 ที่มหาวิทยาลัย       
สงขลานครินทรจุดประสงคเพื่อใชรับสงอิเล็กทรอนิกสเมลกับประเทศออสเตรเลียศูนย
เ ทคโนโลย ีอ ิเ ล ็กทรอน ิกส แห งช าต ิ( NECTEC) จ ัดทํ า โครงก าร เชื ่อมโย ง เ คร ือข า ย
คอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยขึ้นเสนทางการเชื ่อมโยงอินเทอรเน็ตในไทยเขากับ
เครือขายอินเทอรเน็ตที่อเมริกามี 3 เสนทาง  NECTEC  จุฬาลงกรณ และ KSC 

โครงสรางของอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  (พ.ย. 2545) ปจจุบันประกอบดวย 
ISP 18 ราย และผูใหบริการแบบไมหวังผลกําไรอีก 4 ราย แตมีรูปแบบชองรับ- สงสัญญาณ           
ที ่แตกตางกันออกไป  ทั ้งนี ้ ISPทุกราย  (ทั ้ง เชิงพาณิชยและไมหวังผลกําไร )จะตองเชา
ชองสัญญาณจากจากผูใหบริการวงจรสื่อสารอีกตอหนึ่ง โดยแบงเปน 

ชองสัญญาณการเชื่อมตอภายในประเทศ - ISP สามารถเลือกเชาชองสัญญาณได   
โดยเสรี ทั้งจาก  ทีโอที. กสท .True DataNet โดยวงจรของทุกรายจะเชื่อมตอกับจุด 
แลกเปลี ่ยนสัญญาณภายในประเทศ  เพื ่อความรวดเร็วในการแลกเปลี ่ยนขอมูล  นั่นคือ     
การติดตอสื่อสารระหวางคูสื่อสารในประเทศไทย  สามารถทําไดสะดวก ไมวาคูสื่อสารนั้น 
จะใชบริการของ  ISPรายใดก็ตาม  ทั้งนี้จุดแลกเปลี่ยนในปจจุบันไดแก IIR (Internet 
Information Research) ของเนคเทคและ NIX (National Internet Exchange) ของ กสท.  

ชองสัญญาณการเชื ่อมตอระหวางประเทศ  - ISPจะตองผาน  กสท .เทานั ้น 
เ นื ่อ ง จ ากกฎหมายป จ จ ุบ ัน ย ัง ไม ให อน ุญ าต ให ทํ า ก า รส ง ข อม ูล เ ข า -ออกของไทย              
โดยปราศจากการควบคุมของ กสท.โดย ISP จะเชื่อมสัญญาณเขากับ IIG (International 
Internet Gateway) การเชื่อมโยงโดยตรงดวยเกตเวยเปนการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอร 
เขากับ Backbone ของอินเตอรเน็ต  โดยผานเกตเวย (Gateway) หรือ IP Router สายสื่อสาร
ความเร็วสูงมากมักใชกับองคกรขนาดใหญ เนื่องจากมีคาใชจายสูงมาก การเชื่อมโยงตอ
ผาน Internet Service Providers (ISP)เปนการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาสูอินเทอรเน็ต   
โดยผานบริษัทผูใหบริการจัดสรรการเชื่อมโยง (http://dusithost.dusithost.dusit.ac.th/ ~ 
librarian/it107/C6.htm) 
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2.2  รูปแบบการเชื่อมตออินเทอรเน็ต  
       2.2.1  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบใชสาย (Wire Internet)  
          2.2.1.1  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตรายบุคคล (Individual Connection) การเชื่อม 
ตออินเทอรเน็ตรายบุคคล คือ การเชื่อมตออินเทอรเน็ตจากที่บาน (Home user) ซึ่งยังตอง
อาศัยคูสายโทรศัพทในการเขาสู เครือขายอินเทอรเน็ต  ผูใชตองสมัครเปนสมาชิกกับผู
ใหบริการอินเทอรเน็ตกอน จากนั้นจะไดเบอรโทรศัพทของผูใหบริการอินเทอรเน็ต รหัส
ผูใช (User name) และรหัสผาน(Password) ผูใชจะเขาสูระบบอินเทอรเน็ตไดโดยใชโมเด็ม
ที ่เ ชื ่อมต อก ับคอมพ ิว เ ตอร ของ ผู ใ ช หม ุนไปย ังหมาย เลขโทรศ ัพท ของผู ให บร ิก า ร
อินเทอรเน็ต จากนั้นจึงสามารถใชงานอินเทอรเน็ตได  ดังรูปภาพที่ 2.2 
 

 

 
 
ภาพที่ 2.2  แสดงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตรายบุคคล  

 

ที่มา  :  http://school.obec.go.th/krunarinrat/internet/kantorrabob.html 

 

 องคประกอบของการใชอินเทอรเน็ตรายบุคคล  
                 1) โทรศัพท  
                  2)  เครื่องคอมพิวเตอร  

     3) ผูใหบริการอินเทอรเน็ต  ซ่ึงจะใหเบอรโทรศัพท  รหัสผูใช  และรหัสผาน 
 4) โมเด็ม (Modem) 
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               2.2.1.2  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบองคกร (Corporate  Connection) การเชื่อม 
ตออินเทอรเน็ตแบบองคกรนี ้จะพบไดทั ่วไปตามหนวยงานตางๆทั ้งภาครัฐ  และเอกชน 
หนวยงานตางๆเหลานี้จะมีเครือขายทองถิ่น (Local Area Network : LAN)  เปนของตัวเอง 
ซ่ึงเครือขาย LANนี้เชื่อมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลาผานสายเชา(Leased line)ดังนั้นบุคลากร
ในหนวยงานจึงสามารถใชอินเทอรเน็ตไดตลอดเวลา การใชอินเทอรเน็ตผานระบบ LAN 
ไมมีการสรางการเชื่อมตอ (Connection) เหมือนผูใชรายบุคคลที่ยังตองอาศัยคูสายโทรศัพท
ในการเขาสูเครือขายอินเทอรเน็ต ดังรูปภาพที่ 2.3 
 

 
 
ภาพที่  2.3  แสดงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบองคกร  

 

ที่มา  :  http://www.ku.ac.th/e-magazine/september43/information/ 
 

2.2.2  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wireless Internet)  
 2.2.2.1  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบไรสายผานเครื่องโทรศัพทบานเคลื่อนที่ 

PCT เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานคอมพิวเตอรโนตบุก (Notebook) และคอมพิวเตอร
แบบพกพา (Pocket PC) ผูใชจะตองมี โมเด็มชนิด PCMCIA ของ PCT ผูใชสามารถใช
อินเทอรเน็ตไรได ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑลได 

 2.2.2.2   การใชงานอินเทอรเน็ตผานโทรศัพทมือถือโดยตรง (Mobile Internet)  
 1)  WAP (Wireless Application Protocol) เปนโปรโตคอลมาตรฐาน
ของอุปกรณไรสายที่ใชงานบนอินเทอรเน็ต ใชภาษา WML (Wireless Markup Language)     
ในการพัฒนาขึ้นมาแทนการใชภาษา HTML(Hypertext markup Language) ที่พบใน 
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WWW โทรศัพทมือถือปจจุบัน หลายๆยี่หอ จะสนับสนุนการใช WAP เพื่อทองอินเทอรเน็ต 
ซ่ึงมีความเร็วในการรับสงขอมูลที่ 9.6 kbps และการใช WAP ทองอินเทอรเน็ตนั้น จะมีการ
คิดอัตราคาบริการเปนนาทีซ่ึงยังมีราคาแพง                
  2) GPRS (General Packet Radio Service) เปนเทคโนโลยีที่พัฒนา 
ขึ้นเพื่อใหโทรศัพทมือถือสามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสูง และสามารถสง
ขอมูลไดในรูปแบบของมัลติมีเดีย  ซึ่งประกอบดวย  ขอความ ภาพกราฟกเสียง  และวีดิโอ 
ความเร็วในการรับสงขอมูลดวยโทรศัพทที่สนับสนุน GPRS อยูที่ 40 kbps  ซึ่งใกลเคียงกับ
โมเด็มมาตรฐานซึ่งมีความเร็ว 56kbps อัตราคาใชบริการคิดตามปริมาณขอมูลที่รับ-สง  
ตามจริง ดังนั้นจึงทําใหประหยัดกวาการใช WAP และยังสื่อสารไดรวดเร็วขึ้นดวย  

3) โทรศัพทระบบ CDMA (Code Division Multiple Access) ระบบ 
CDMA นั้น สามารถรองรับการสื่อสารไรสายความเร็วสูงไดเปนอยางดี โดยสามารถทําการ
รับสงขอมูลไดสูงสุด  153Kbpsซึ ่งมากกวาโมเด็มที ่ใชก ับโทรศัพทตามบานที ่เชื ่อมตอ
อินเทอรเน็ตไดเพียง 56kbps นอกจากนี้ ระบบ CDMA ยังสนับสนุนการสงขอมูลระบบ
มัลติมีเดียไดดวย  
  4) เทคโนโลยี บลูทูธ (Bluetooth Technology) เทคโนโลยีบลูทูธ   
ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชกับการสื่อสารแบบไรสาย โดยใชหลักการการสงคลื่นวิทยุ ที่อยูใน
ยานความถี่ระหวาง  2.402-2.480GHz ในปจจุบันนี้ไดมีการผลิตผลิตภัณฑตางๆที่ใช
เทคโนโลย ีไร สายบลูธ ูท เพื ่อใชในอุปกรณอิเล ็กทรอนิกสหลายๆชนิด  เช นโทรศัพท 
เคลื่อนที่ คอมพิวเตอรโนตบุค คอมพิวเตอรพ็อคเก็ตพีซี 
 2.2.2.3  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยโนตบุก (Notebook) และเครื่องปาลม 
(Palm) ผานโทรศัพทมือถือที่สนับสนุนระบบ GPRS โทรศัพทมือถือที่สนับสนุน GPRS   
จะทําหนาที ่เสมือนเปนโมเด็มใหกับอุปกรณที ่นํามาพวงตอไมวาจะเปน  Notebook หรือ 
Palm และในปจจุบันบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ไดมีการผลิต SIM card ที่เปน 
Internet SIM สําหรับโทรศัพทมือถือเพื่อใหสามารถติดตอกับอินเทอรเน็ตไดสะดวกและ
รวดเร็วมากขึ้น  
  2.2.3  การใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

2.2.3.1  บริการอินเทอรเน็ตผาน ISDN (Integrated Service Digital Network) 
เปนการเชื่อมตอสายโทรศัพทระบบใหมที่รับสงสัญญาณเปนดิจิทัลทั้งหมด อุปกรณและ
ชุมสายโทรศัพทจะ เปนอุปกรณที ่สนับสนุนระบบของ  ISDNโดยเฉพาะไมว าจะ เป น
เครื่องโทรศัพท และโมเด็มสําหรับ ISDN  

DPU



15 
 

องคประกอบของการตออินเทอรเน็ตดวยระบบโทรศัพท ISDN  

1)  Network Terminal (NT) เปนอุปกรณที่ใชตอจากชุมสาย ISDN เขากับ      
อุปกรณดิจิทัลของ ISDNโดยเฉพาะ  เชน เครื่องโทรศัพทดิจิทัล เครื่อง
แฟกซดิจิทัล 

2)  Terminal adapter (TA) เปนอุปกรณแปลงสัญญาณเพื่อใชตอ NT เขากับ
อุปกรณที่ใชกับโทรศัพทบานระบบเดิม และทําหนาที่เปน ISDN modem 
ที่ความเร็ว64-128Kbps  

3)  ISDN card เปนการดที่ตองเสียบในแผงวงจรหลักในคอมพิวเตอรเพื่อตอ
กับ NTโดยตรง ในกรณีที่ไมใช Terminal adapter  

4)   ผูใหบริการอินเทอรเน็ตผานคูสาย ISDN (ISDN ISP) เชน KSC, Internet 
Thailand, CS LoxInfo, JI-Net ฯลฯ ซึ่งผูใหบริการอินเทอรเน็ตเหลานี้จะ
ทําการเชาคูสาย ISDN กับองคการโทรศัพท (บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน)  

 2.2.3.2  บริการอินเตอรเน็ตผานเคเบิลโมเด็ม (Cable Modem) เปนการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตดวยความเร็วสูงโดยไมใชสายโทรศัพท แตอาศัยเครือขายของผูใหบริการเคเบิล
ทีวีความเร็วของการใชเคเบิลโมเด็มในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจะทําใหความเร็วสูงถึง 
2/10 Mbps นั้น คือ ความเร็วในการอัพโหลดที่ 2 Mbps และความเร็วในการดาวนโหลดที่ 
10 Mbps แตปจจุบันยังเปดใหบริการอยูที่ 64/256 Kbps  
 

องคประกอบของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยเคเบิลโมเด็ม  
1)   ตองมีการ เด ินสาย เค เบ ิลจากผู ให บริการ เค เบิลมาถึงบานซึ ่ง เป นสาย        

โคแอกเชียล (Coaxial) 
2)   ตัวแยกสัญญาณ  (Splitter)ทําหนาที่แยกสัญญาณคอมพิวเตอรผานเคเบิล

โมเด็ม  
3)    Cable modem ทําหนาที่แปลงสัญญาณ  
4)  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตผานเคเบิลโมเด็ม ในปจจุบัน มีเพียงบริษัทเดียว   

คือ  บริษัทเอเชียมัลติมีเด ียในเครือเดียวกับบริษัท เทเลคอมเอเชีย ผู ให 
บริการ Asia Net 

2.2.3.3  บริการอินเทอรเน็ตผานระบบโทรศัพท  ADSL (Asymmetric Digital 
Subscriber Loop) ADSL เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายโทรศัพทแบบเดิม แตใชการ
สงดวยความถี่สูงกวาระบบโทรศัพทแบบเดิม ชุมสายโทรศัพทที่ใหบริการหมายเลข ADSL 
จะมีการติดตั้งอุปกรณ คือ DSL Access Module เพื่อทําการแยกสัญญาณความถี่สูงนี้ออก
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จากระบบโทรศัพทเด ิมและลัด เข า เชื ่อมตอกับอิน เทอรเน ็ตโดยตรงสวนผู ใช บร ิการ
อินเทอรเน็ตจะตองมี ADSL Modem ที่เชื่อมตอกับคอมพิวเตอร ความเร็วในการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตผาน ADSL จะมีความเร็วที่ 64/128 Kbps (อัพโหลดที่ 64 Kbps และดาวน
โหลด ที่ 128 Kbps) และที่ 128/256 Kbps (อัพโหลดที่ 128 Kbps และดาวนโหลดที่ 256 
Kbps ขึ้นไป จนถึงความเร็ว 4 Mbps ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการเลือกใชบริการ  
 

 องคประกอบของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวย ADSL 
           1)   ADSL modem ทําหนาที่ในการแปลงสัญญาณ  

 2)   Splitterทําหนาที่แยกสัญญาณความถี่สูงของ ADSL จากสัญญาณโทรศัพท
แบบธรรมดา 

  3) ผูใหบริการอินเทอรเน็ตผาน ADSL ประกอบดวย Asia Net, CS LoxInfo,          
KSC, Anet, Samart, JI-Net, บมจ.ทีโอที  และ True ฯลฯ 

              2.2.3.4  บริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม (IP STAR)  เปนบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งในปจจุบันใชการสงผานดาวเทียมแบบสองทาง (Two way) 
คือ ซึ่งมีการเชื่อมตอตลอดเวลา  ดวยความเร็วสูงในระดับเมกะบิตตอวินาทีแตการสง
สัญญาณกลับไปหรือการอัพโหลดจะทําไดโดยผานโทรศัพทแบบธรรมดา  ซึ ่งจะได
ความเร็วที่ 128 - 2048 Kbps. การใชบริการอินเตอรเน็ตผานดาวเทียมอาจไดรับการรบกวน
จากสภาพอากาศไดงาย  
 

 องคประกอบของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยดาวเทียม  
 1)   จานดาวเทียมขนาดเล็ก  
 2)   อุปกรณรับสัญญาณจากดาวเทียมเพื่อแปลงเขาสูคอมพิวเตอร 
 3)   โมเด็มธรรมดา พรอมสายโทรศัพท 1 คูสาย เพื่อสงสัญญาณไป-กลับ 
 4)   ผูใหบริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม ประกอบดวย CS LoxInfo, KSC,    

บมจ.ทีโอที และ True ฯลฯ 
2.2.3.5  บริการอินเทอรเน็ตผานสาย Leased Line บริการอินเทอรเน็ตผานสาย 

Leased Line  เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตของที่เปนกลุ มบุคคลองคกรหรือธุรกิจตางๆ ที่มี
ความจําเป นตองใชบริการอินเทอรเน็ตโดยที่พนักงานในองคกรสามารถใชบริการตางๆ  
ทางอินเทอรเน็ตไดโดยที่ไมตองโทรเขาศูนยบริการอินเทอรเน็ตเนื่องจากสาย Leased Line 
จะเชื่อมตอกับเครือขายอินเทอรเน็ตตลอด 24 ช่ัวโมง 
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ประโยชนของการเชื่อมอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet)   
1)   มีความคลองตัวในการบริหารงานในองคกร โดยคุณสามารถเปดโอกาส

ใหทุกคนในองคกรใชบริการอินเทอรเน็ตได และสามารถใชงานไดตลอด 24 ช่ัวโมง  
2)   สามารถสราง Email Account ไดไมจํากัดจํานวนแกพนักงานในองคกร   

ทําใหการติดตอส่ือสารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
3)   สามารถเก็บ Homepage ขององคกรไวที่ Server ของตนเองได  จึงไมตอง

เสียคาบริการในการฝาก Homepage ไวกับผูใหบริการอินเทอรเน็ต และยังชวยใหขึ้นคลอง
ตัวมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงขอมูลบน Homepage 

4)   องคกรไมตองเสียเบอรโทรศัพทหลายหมายเลขเพื่อใชติดตอเขาเครือขาย 
อินเทอรเน็ต เนื่องจากเปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสาย Leased Line 

5)   องค กรจะสามารถกําหนดคาใช จ ายในแต ละเดือนได  เนื่องจากเสีย            
ค าบริการตามความเร็วที ่เช าสายเป นอัตราเท ากันทุกเดือน  และไม ได คิดค าบริการตาม
จํานวนชั่วโมงใชงานเปรียบเสมือนการเหมาจาย  สําหรับผู ใชเปนกลุ ม แตหากเปนกรณีที่
องคกรใหพนักงานหลายคนใชบริการแบบ Dial-up ตองมีคาใชจายทั้งทางดานคาโทรศัพท
ในการติดตอศูนยบริการอินเทอรเน็ต คาบริการรายเดือน และคาบริการรายชั่วโมงที่ใชเกิน
กําหนด(Extra Charges)ซ่ึงยากที่จะควบคุมปริมาณชั่วโมงการใชงานของพนักงานแตละคน 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตขององคการหรือบริษัทผานทางสาย Leased Line นั้น  
ทางบริษัทที่จะใชบริการจะตองเตรียมในสวนของระบบ Network หรือ LAN ที่ตองการใช
งาน Internet พรอมกับอุปกรณพื้นฐานคือ Router และ MODEM (Synchronous MODEM      
ใชสําหรับการเชื่อมตอระหวางคู สาย Leased Line กับ Router)  ถาบริษัทตองการเปดใหใช
บริการ Remote Service (พนักงานในบริษัทสามารถใช  Internet โดยการใช MODEM ผาน
สายโทรศัพทมาจากภายนอก) ไดนั้นจะตองมี Router ที่Support Asynchronous Port และ
เตรียม MODEM พรอมกับคู สายโทรศัพทไวบริการ นอกจากอุปกรณพื้นฐานดังกลาวแลว  
ทางองคกรจะตองทําสัญญาเพื่อขอเชา Leased Line โดยตรงกับผู ใหบริการเชาสาย ซึ่งได
แก บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) บริษัท กสท จํากัด(มหาชน)  บริษัท เทเลคอมเอเชีย จํากัด
บริษัท TT&T จํากัด บริษัท UCOM จํากัด และบริษัท DataNet จํากัด เปนตน ดังรูปภาพ      
ที่ 2.4 
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ภาพที่  2.4  แสดงการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบ Leased Line  
 

ที่มา  :  บริษัท เคเอสซี คอมเมอรเชียล อินเตอรเนต จํากัด (2550) 
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ตารางที่ 2.1  ความแตกตางระหวาง โมเด็ม 56K, ADSL, ISDN และ Leased Line Internet  
 

คุณสมบัติ โมเด็ม 56k. ADSL ISDN Leased Line 
Internet 

ความเร็ว 
 

ไมเกิน 56k. 8Mbps./1Mbps. 
(Download/ Upload) 

128Kbps 
 

At  least 128k.  

การเชื่อมตอ หมุนโทรศัพทเพื่อ
เชื่อมตอ (Dial-up) 
- ใชเวลาสราง 
connection 
ประมาณ 45 วินาที 
- 1 นาที 
- เกิดปญหาสายไม
วาง สายหลุด 
 

เชื่อมตอตลอดเวลา 
(Always On) 
- เชื่อมตอไดทันทีที่
ตองการ 
- หมดปญหาสายไม
วาง สายหลุด 
- การใชงานใน
ลักษณะ  Point to 
Point สามารถทําได 
แตตองอาศัยการตั้งคา 
ที่ผูใหบริการ  

- หมุนโทรศัพทเพื่อเชื่อมตอ 
(Dial-up) 
- เกิดปญหาเชนเดียวกับ 
56K Modem คือปญหาสาย
ไมวาง สายหลุด 
- สะดวกในการใชงานใน
ลักษณะ  Point - Point เชน 
หากตองการทํา Video 
Conference กับเลขหมาย 
ISDN ใดก็สามารถหมุนได
ทันที 

- เปนการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ตตลอดเวลา  
- เปนทอสวนตัวในการ
รับ-สงขอมูล 
 

คาใชจาย - 3 บาทตอการ
หมุนหนึ่งคร้ัง ครั้ง
ละ 2 ชม. 

- 500 - 1,000 บาทตอ
เดือน (หรือมากกวา
พันบาทสําหรับ 
Corporate Service)    
-ไมเสียคาโทรศัพท 
ในการเชื่อมตอ 

- 3 บาทตอการหมุนหนึ่ง
คร้ัง ไมจํากัดเวลาในการ  
ใชงาน + (คาเชาอุปกรณ) 

- ราคาตั้งแต 8,500-
172,000 บาท 

ขอดี - ใชงานงาย  
- ราคาถูก  
 

- Always On 
- ไมมีปญหาสายหลุด 
สายไมวาง 
- ใชรวมกับ
สายโทรศัพท 

- คาใชจายต่ํากวา 
- ใชงานแบบ Point to Point 
ไดสะดวกมากกวา 

-มีความเสถียรภาพมาก
ที่สุด 
-ไดชองสัญญาณของ
ตัวเอง ทําใหได
ความเร็วตาม
ชองสัญญาณจริง 

ขอเสีย - ความเร็วตํ่า 
- ปญหาสายไมวาง 
สายหลุด  
- ไมสามารถใช
โทรศัพทไดขณะ
ใชอินเทอรเน็ต  

- พื้นที่ใหบริการจํากัด 
แตขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  

- พื้นที่ใหบริการจํากัด และ
ไมขยายเพิ่มจากที่มีใน
ปจจุบันอีกแลว 
- ปญหาสายไมวาง สายหลุด 
- ตองขอสาย  ISDN ใหม 

- คาใชจายสูง 

 
ที่มา : http://diy.alinkcorp.com/adsl_.asp, http://www.csloxinfo.com/ll_sub.asp, http://www. 
tlcthai.com/webboard/view_topic.php?table_id=1&cate_id =4&post_id=299  
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2.3    แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการยอมรับ 
       2.3.1   ความหมายของนวัตกรรม 
  นวัตกรรม เปนศัพทที่ พลตรีพระเจาวรวงศเธอกรมหมื่นนราธิปพงศประพันธ 
ทรงบัญญัติขึ้นตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษที่วา Innovation เดิมกอนที่จะมีการบัญญัติศัพท
นวัตกรรมเปนภาษาไทย มีศัพทวา นวกรรม ใชอยูแลว “นวกรรม” เปนคําสมาสจากคําวา 
“นว”  ซึ่งแปลวา  “ใหม” กับ “กรม (กรรม)” ซึ่งแปลวา “การกระทํา” ใชในความหมายวา
การกระทําใหม ๆ คําวา  “นวตกรรม” ก็เกิดจากคําวา “นวตา” ซึ่งแปลวา “ความใหม” กับ 
กรม (กรรม)” ซึ่งแปลวา การกระทําใหมๆเหมือนกัน (คณะอนุกรรมการเผยแพรความรู
ภาษาไทย ทางวิทยุและโทรทัศนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2528 : 12) 

มอรตัน (Moton อางอิงใน ฉลองชัย สุววัฒนบูรณ, 2531 : 36)กลาววานวัตกรรม 
หมายถึง การทําใหใหม การปรับปรุงของเกาและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรหนวยงาน
หรือองคกร ไมใชเปนการลมลางหรือยกเลิกสิ่งเกาหมดทุกอยาง แตเปนการปรับปรุง  และ
พัฒนาใหระบบอยูรอด  บารเนท (Barnett อางอิงใน จเร ผกเผา, 2541 : 21) ใหนิยามคําวา 
“นวัตกรรม”  หรือกระบวนการรับของใหม หมายถึงความคิดพฤติกรรม และสิ่งของซึ่งเปน
สิ่งใหมในแงของลักษณะและแตกตางไปจากสิ่งที่เคยมีอยู ขบวนการนี้เปนขบวนการทาง
จิตวิทยา เกี่ยวของกับการทดแทนของลักษณะไมใชจํานวน และไมใชการเพิ่มหรือการลด
ของปริมาณถึงแมวาเราจะเห็นผลผลิตของความคิด และพฤติกรรมในลักษณะของรูปธรรม
เปนจํานวนใหญหรือเล็กมากหรือนอยกวาสิ่งที่มีอยู และเปนอยู 

 เฟท (Fett อางอิงใน จเร ผกเผา, 2541 : 21) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ
ส่ิงใหมและนําไปปฏิบัติของมนุษย โดยกลาววาการศึกษาเปนขบวนการสังคมอยางหนึ่งชวย
พัฒนาคุณสมบัติของบุคคล เชน ความรู คานิยม ทัศนคติ ทําใหสมาชิกของสังคมได และ
ชวยใหรับรูการเปลี่ยนแปลง มีความรู ความเขาใจในสิ่งใหมๆไดงาย บุคคลที่มีการศึกษาสูง
อานหนังสือมาก ตลอดจนรับรูขาวสารตางๆ อยูตลอดเวลาจะมีการยอมรับการปฏิบัติในสิ่ง
ใหมๆ มากกวาผูที่มีการศึกษานอย และไมใสใจอานหนังสือ ไมรูจักเสาะแสวงหาขาวสาร
เพิ่มเติม นอกจากนี้  เฟท ยังพบอีกวาการติดตอสัมพันธกับเจาหนาที่ทั้งความสัมพันธแนวตั้ง 
ไดแก การติดตอกับหนวยงานตางๆที่อยูนอกชุมชนของตนเอง และบุคคลที่มีการติดตอใน
แนวราบ ไดแก การติดตอกับบุคคลในชุมชนของตนเอง เชน ครู ผูใหญบาน เหลานี้อยูเสมอ
จะมีการยอมรับสิ่งใหมๆไวอยางมาก นอกจากนี้แลว เฟท ยังไดกลาวถึงผูที่สนใจรับรู
ขาวสารทางวิชาการแขนงใหมๆอยูเสมอจากสื่อสารมวลชนเชนวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
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ภาพยนตรจะมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการกอใหเกิดการรับรู และความสนในสิ่งใหมๆที่เกิดขึ้น
ในสังคม และความพยายามทําตามเพื่อนําไปปฏิบัติในที่สุด 

วิลเคนนิ่ง(Will Kenning อางอิงในสุนีรัตน เสริมประสาทกุล, 2541 : 8)                
ใหความหมายนวัตกรรมวา เปนกระบวนการที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหนึ่งซึ่งประกอบดวยการ
เรียนรู (learning) การตัดสินใจ (deciding) การปฏิบัติ (acting) บิลและโมเชน (Bill & 
Mochain อางอิงใน สุนีรัตน เสริมประสาทกุล, 2541 : 8) ไดใหความหมายของนวัตกรรม
เปนกระบวนการทางสองที ่มีร ูปแบบสลับซับซอนที ่เก ิดขึ ้นกอนที ่บุคคลจะยอมรับเอา
แนวความคิดใหมไปปฏิบัติ 
 
 2.3.2  ลักษณะนวัตกรรม 
   ลักษณะของนวัตกรรมมีผลตอการยอมรับนวัตกรรม ดังนี้ โรเจอร  และสเปนส 
(Roger & Spenc อางอิงใน สุนีรัตน เสริมประสาทกุล, 2541 : 8) 

2.3.2.1  ประโยชนเชิงสัมพัทธ (comparative advantage) หมายถึง ระดับของ
ประโยชนของนวัตกรรมที ่บ ุคคลรับรู เมื ่อบุคคลเปรียบเทียบนวัตกรรมนั ้นกับแนวคิด      
การปฏิบัติ หรือผลิตกรรมที่มีอยูเดิม หากบุคคลรับรูวานวัตกรรมนั้นมีประโยชนกวาสิ่งที่มี
อยูเดิมหรือสามารถใชแทนสิ่งที่มีอยู เดิมไดก็มีแนวโนมที่บุคคลจะยอมรับนวัตกรรมนั้น 
ดังนั้น บุคคลยิ่งรับรูถึงประโยชนเชิงสัมพันธของนวัตกรรมมากขึ้นเทาใด อัตราการรับ
นวัตกรรมนั้นก็จะยิ่งสูงขึ้นเทานั้น 
  2.3.2.2   ความเขากันไดหรือความไมขัดแยงกัน(compatibility) หมายถึงระดับ
ของการเขากันไดที่บุคคลรับรูวานวัตกรรมนั้นไมขัดแยงกับคานิยมที่มีอยูเดิมประสบการณ
ในอดีต  และความตองการของผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมตลอดจนความตองการของ
สังคม โดยรวมหากนวัตกรรมใดสอดคลองกับคานิยมประสบการณ และความตองการของ
บุคคล และสังคม นวัตกรรมนั้นก็จะแพรกระจายอยางรวดเร็ว 
 2.3.2.3  ความซับซอน (complexity) หมายถึง ระดับของความซับซอนที่บุคคล
รับรูเกี่ยวกับความเขาใจในนวัตกรรม และการนํานวัตกรรมนั้นไปใช หากนวัตกรรมนั้น
ซับซอนมากทั้งในดานแนวคิด และในดานการประยุกตใชนวัตกรรมนั้นเปนสิ่งที่เขาใจได
ยาก  และประยุกตใชไดยาก  จึงมีแนวโนมที ่บุคคลจะรับนวัตกรรมนั ้นไดชาหรือไมรับ
นวัตกรรมนั้น  โดยสิ้นเชิงกลาวคือบุคคลมีแนวโนมที่จะรับนวัตกรรมที่ไมซับซอน  และ
เขาใจไดง ายไดเร็วกวานวัตกรรมที ่ซับซอน  และเขาใจยาก  ดังนั ้นในการแพรกระจาย
นวัตกรรมใดๆ ผูแพรกระจายจะตองทําใหผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมนั้นๆไดงาย 
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 2.3.2.4  ความสามารถทดลองได  (testability) หมายถ ึง ระด ับของความ 
สามารถที่จะทดลองนวัตกรรมนั้นคุณสมบัตินี้แสดงเกี ่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นเมื ่อ
บุคคลยอมรับนวัตกรรมดังกลาวนวัตกรรมใดที่เปดโอกาสใหบุคคลสามารถทดลอง และ
ประเมินผลไดนวัตกรรมนั้นก็นาจะแนวโนมที่จะแพรกระจายอยางรวดเร็ว 
 2.3.2.5  ความสามารถสังเกตและสื่อสารได (obsorbability) หมายถึง ระดับ
ของความสามารถสัง เกต  และสื ่อสารผลของนวัตกรรมนั ้นไดหากนวัตกรรมใดเป น
นวัตกรรมที่บุคคลสามารถสังเกตผลของนวัตกรรมไดหรือสามารถสื่อสารผานนวัตกรรมได 
นวัตกรรมนั้นก็นาจะมีแนวโนมที่แพรกระจายอยางรวดเร็ว ดังนั้นกลยุทธหนึ่งที่นิยมใชใน
การแพรกระจายนวัตกรรมคือการใหบุคคลที ่เปนที ่รู จ ักหรือเปนที ่ยอมรับในสังคมรับ
นวัตกรรมนั้นเสียกอน เพื่อจูงใจใหสมาชิกในองคกรรับนวัตกรรมนั้นดวย 
 2.3.2.6  ค า ใ ช จ า ย เ กี ่ย ว ก ับนว ัต ก ร รม (cost)ล ัก ษณะขอ งนว ัต ก ร รมที ่มี          
คาใชจายสูง โดยเฉพาะคาเสียโอกาส (opportunity cost) ก็จะมีผลทําใหการยอมรับมากกวา
นวัตกรรมที่มีคาใชจายต่ํา 
 2.3.2.7  ความสามารถที่จะแบงแยกได(divisibility) ลักษณะนวัตกรรมที่
สามารถแบงออกเปนสวนยอยๆไดยอมทําใหเกิดการยอมรับไดงายกวานวัตกรรมที่ไม
แบงเปนสวนยอย 
 
     2.3.3  กระบวนการยอมรับนวัตกรรม 

ใน เรื ่อ งกระบวนการยอมร ับนว ัตกรรมนั ้นน ักว ิชาการต า ง เห ็นด วยก ันว า          
การยอมรับนวัตกรรมเปนผลมาจากเหตุการณที ่เกิดตอเนื ่องกันอยางเปนกระบวนการ    
แมนวานักวิชาการจะมีความเห็นชอบในรายละเอียดของกระบวนการยอมรับนวัตกรรม
แตกตางกันแตก็มาจากพื้นฐานเดียวกัน คือ โรเจอร ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้จึงใชแนวคิด
กระบวนการยอมรับนวัตกรรมของโรเจอร เปนหลักดังนี้ โรเจอร (Rogers อางอิงใน       
สุนีรัตน เสริมประสาทกุล, 2541 : 10) 

 2.3.3.1  ขั้นตระหนักหรือขั้นตื่นตัว(awareness stage) เปนขั้นที่บุคคลรูวา        
มีความคิดใหมสิ่งใหม วิธีปฏิบัติใหมหรือนวัตกรรมเกิดขึ้นแตยังขาดความรูเกี ่ยวกับ
นวัตกรรมนั้น 
 2.3.3.2  ขั้นสนใจ (interest stage) บุคคลเริ่มมีความสนใจนวัตกรรมและ
พยายามแสวงหาขอมูลหรือความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมนั้น 
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 2.3.3.3  ขั้นประเมินผล(evaluation stage) บุคคลจะทําการประเมินผลใน
สมองของตน โดยลองนึกวาถายอมรับนําเอานวัตกรรมนั้นมาใชปฏิบัติแลวจะเหมาะสมกับ
เหตุการณในปจจุบัน  หรืออนาคตหรือไมจะใหผลคุมคากับการที่ตองเสี่ยงภัยหรือไม 
 2.3.3.4   ขั้นทดลอง (trial stage) บุคคลจะนํานวัตกรรมมาลองใช หรือลอง
ปฏิบัติในวงจํากัดกอนเพื่อดูวานวัตกรรมนั้นมีประโยชนเขากับสถานการณของตนหรือไม 
 2.3.3.5  ขั้นยอมรับ(adoption stage) บุคคลยอมรับนวัตกรรมโดยนํานวัตกรรม
มาใชอยางเต็มที่สม่ําเสมอ 
 
      2.3.4  ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรม 

โรเจอรและซูเมคเกอร ไดสรุปปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรมออกเปน 4 
ปจจัย  คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวผูยอมรับนวัตกรรม ปจจัยทางดานระบบสังคม ปจจัยที่
เกี่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรม และปจจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการติดตอสื่อสารของ
บุคคล ผูศึกษาเห็นวาปจจัยทั้ง 4 กลุม ครอบคลุมแนวคิดที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรมดังนี้ 
 2.3.4.1  ปจจัยที่เกี่ยวของกับตัวผูยอมรับนวัตกรรม (receiver variables) ไดแก 
พื้นฐานของบุคคลเปาหมาย หรือผูรับการเปลี่ยนแปลง อันไดแก พื้นฐานทางสังคม เชน 
เพศ ระดับการศึกษาการรับฟงขาวสารจากแหลงตางๆการเขาประชุมกลุมเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ และอายุซึ่งจากการศึกษาพบวา ระดับการศึกษา การรับฟงขาวสารการเขา
ประชุมกลุม จะแปรผันตามการยอมรับนวัตกรรม สวนอายุจะแปรผันการยอมรับนวัตกรรม 
 2.3.4.2  ปจจัยทางดานระบบสังคม (social system variables) ไดแก สภาพทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม และภูมิศาสตร  โดยกลาววา สภาพทางเศรษฐกิจจะมีผลตอการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ตางกัน และสถาบันที่เกี่ยวของกับสื่อมวลชน เชน วิทยุ โทรทัศน 
เปนปจจัยที่เปนเงื่อนไขที่มีผลตอการยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรมดวย  อยางไรก็ตาม 
ในบางองคกรที ่อาจยอมรับนวัตกรรมดวยเหตุผลเพื่อทัดเทียมกับคนอื่นหรือองคกรอื ่น 
เพราะองคกรอื่นๆมีความพรอมมากกวา  และไดนําเอานวัตกรรมนั้นๆมาทดลองใช  และได
กอใหเกิดประโยชนแกองคกรนั้นๆ นอกจากนั้นยังมีแนวการศึกษาที่มุงความสนใจไปสูตัว
แปรทางเศรษฐกิจสังคม การตัดสินใจยอมรับหรือไมยอมรับนวัตกรรม โดยเฉพาะตัวแปรที่
บอกถึงลักษณะความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ (economics inequalities) ซึ่งเชื่อวาความ
แตกตางกันทางฐานะเศรษฐกิจจะกอใหเกิดการยอมรับนวัตกรรมที่แตกตางกันดวย 
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 2.3.4.3 ปจจ ัย เกี ่ยวกับคุณลักษณะของนวัตกรรมในสายตาของผู ที ่จะใช
นวัตกรรม (perceived characteristies of innovations) คือ คุณลักษณะตางๆ ของนวัตกรรม
ที่บุคคลผูใชนวัตกรรมรับรูโดยเชิงอัตวิสัย อันไดแก ประโยชนเชิงสัมผัส (comparative 
adventage)ค ว า ม เ ข า ก ัน ไ ด ห ร ือ ค ว า ม ไ ม ข ัด แ ย ง ก ัน  (compatibility) ค ว า มซ ับ ซ อ น 
(complexity) ความสามารถทดลองได (testability) ความสามารถสังเกตและสื่อสารได 
(observability) คาใชจายเกี ่ยวกับนวัตกรรม  (cost)คาเสียโอกาส  (oportunity) ความ 
สามารถที่จะแบงแยกได (divisbility) ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตน 
  2.3.4.4 ปจจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมในการติดตอสื่อสารของบุคคลชองทางการ
ส่ือสารหมายถึงตัวกลางที่นําสารจากผูสงสารไปยังผูรับสาร หรือเรียกกันสั้นๆวาสื่อชองทาง
การสื่อสารอาจเปนสื่อมวลชน (เชน วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน หนังสือพิมพ หรือ
ภาพยนตร) หรือสื่อบุคคล (เชน ผูนําความคิดหรือตัวแทนการเปลี่ยนแปลง) หรือสื่อเฉพาะ
กิจ (เชน โปสเตอร หรือแผนพับ) สื่อแตละประเภทที่มีลักษณะเฉพาะ เชน ความเร็ว ความ
คงทนถาวร ความแพรหลาย ความเราอารมณหรือความเปนเหตุเปนผล เปนตน และ
ลักษณะเฉพาะเหลานี้จะเปนตัวกําหนดวาสื่อประเภทนั้นๆ จะเหมาะแกการใหขาวสารเพื่อ
จูงใจหรือการใหขาวลือ เพื่อการตัดสินใจของผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมหรือไมอยางไร 
แนวคิดบางประการที่เกี่ยวของกับชองทางการสื่อสาร 
 

การสื่อสาร คือ กระบวนการที่ผูมีสวนรวมในการสื่อสารสราง และแบงใหปน
ขาวสารซึ ่งกันและกันเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันการสื่อสารมีความสําคัญตอการรับ
นวัตกรรมเปนอยางมาก ตัวแบบการสื่อสารที่นิยมใชในการแพรกระจายนวัตกรรมมี  2  
แบบ ตัวแบบแรก คือ ตัวแบบการไหลขั้นเดียว (one-stop flow model) ซึ่งเสนอวาสื่อมี
อิทธิพลโดยตรงในทันทีทันใด  และมีอิทธิพลอยางมากตอการรับนวัตกรรมของผูรับสาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อมวลชนจะมีความสําคัญตอการกอรูปของทัศนคติเกี่ยวกับนวัตกรรม
และมีความสําคัญตอการรับนวัตกรรมอยางตอเนื่อง(continuous innovation)หรือนวัตกรรม
ที่ดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยูเดิม แตในกรณีที่เปนนวัตกรรมแบบไมตอเนื่อง(discontinuous 
innovation) หรือนวัตกรรมเปนสิ่งใหมโดยสิ้นเชิง สื่อมวลชนจะมีความสําคัญนอยกวาสื่อ
บุคคล โดยเฉพาะสื่อบุคคลที่เปนผูนําความคิดเห็นตัวแบบที่สอง คือตัวแบบการใช 2 ขั้น 
(two-stop flow model) ซึ่งเปนตัวแบบที่แสดงบทบาทของสื่อมวลชนและการสื่อสาร
ระหวางบุคคล กลาวคือ ในขั้นแรกแนวความคิดตาง ๆ จะไหลจากสื่อมวลชนไปยังผูนํา
ความคิดเห็นแลวจึงไหลจากผูนําความคิดเห็นตอไปยังผูรับสารทั่วไปอีกทอดหนึ่งอยางไร  
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ก็ตาม กลยุทธที่สมบูรณแบบก็คือ กลยุทธในการไหลหลายขั้น(multistep flow approach)  
เปนกลยุทธที่ขยายไปจากตัวแบบการไหล 2 ขั้น กลาวคือ แนวความคิดตางๆ ไมไดจํากัดวา
จะตองไหลจากสื่อมวลชนไปยังผูนําความคิดเห็นแลวจึงไหลตอไปยังผูรับสารทั่วไปเพียง 2 
ขั้นเทานั้น หากแตแนวความคิดตางๆ สามารถไหลจากผูสงสารไปยังผูรับสารทั่วไป        
โดยผานสื่อตางๆหลายขั้นตอน 

 
คําบอกเลาหรือการสื่อสารระหวางบุคคล เปนกุญแจสูความสําเร็จของการ

แพรกระจายนวัตกรรม การบอกเลาหรือการสื่อสารระหวางบุคคลมีบทบาทอยางสําคัญตอ
การรับนวัตกรรม ในชวงที่บุคคลในระยะรับรูวาการรับนวัตกรรมนั้นมีความเสี่ยงทางดาน
เศรษฐกิจ  ทางจ ิตว ิทยา  ทางสังคม  และในชวงที ่ทาง เล ือกระหวางผลิตกรรม (ที ่เป น
นวัตกรรม)ยังคลุมเครือ แตในชวงที่บุคคลอยูในระยะประเมินผลผลิตกรรมหรือในระยะ
ยืนยันการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตกรรม และในชวงที่บุคคลมีประสบการณในการผลิตกรรม
นั้นอยางเพียงพอแลว บุคคลจะเต็มใจที่จะรับขาวสารเกี่ยวกับผลิตกรรมนั้นจากสื่อมวลชน
มากขึ้น อนึ่งหากผลิตกรรมใดมีความเปนนวัตกรรมมาก คําบอกเลาเกี่ยวกับผลิตกรรมนั้น
จากผูที่ใชผลิตกรรมอยูหรือคําบอกเลาจากผูที่บุคคลเชื่อวาเชี่ยวชาญ ในผลิตกรรมนั้นจะมี
อิทธิพลตอบุคคลอยางมาก 

 
ความเร็วในการแพรกระจายนวัตกรรม มีความสําคัญมากในการแพรกระจาย

นวัตกรรม แตผูแพรกระจายนวัตกรรมมักจะควบคุมการบอกเลาไดนอย หรือไมสามารถ
ควบคุมการบอกเลาไดเลย ผูแพรกระจายนวัตกรรมจะควบคุมปจจัยตางๆ ไดเพียงบางปจจัย
เทานั้น เชน คุณสมบัติของผลิตกรรมราคาของผลิตกรรม และการจัดสรรทรัพยากรในการ
แพรกระจายผลิตกรรมเปนตน อยางไรก็ตามยังมีปจจัยอื่นที่อาจชวยเรงนวัตกรรมไดความ
คลายกันและความแตกตางระหวางผูรับสารและผูสงสาร หากผูสงสารและผูรับสาร (หรือ
อีกนัยหนึ่ง คือ หากผูแพรกระจายนวัตกรรม และผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรม) มีความ
คลายกัน (homophily) ในดานคุณลักษณะสําคัญบางประการ เชน ความเชื่อ ภาษา และ
สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเปนตน การสื่อสารระหวางบุคคลเหลานี้จะมีประสิทธิผล
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะผูรับสารมีแนวโนมจะไววางใจในผูสงสารที่มีลักษณะคลายกับตน ในทาง
ตรงกันขามการสื่อสารระหวางบุคคลที่มีความแตกตางกัน (heterophily) มีแนวโนมที่จะ
กอใหเกิดความไมสอดคลองกันในดานความเชื่อและความคิดเห็น (cogitive dissonance) 
เพร าะ ผู ร ับต อ ง เป ด ร ับสารที ่ไม สอดคล องก ับความ เชื ่อ  และค าน ิยมของตนด ังนั ้น                
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ผูแพรกระจายนวัตกรรมจึงควรสงเสริมใหมีการพูดคุยในหมูผูรับสาร และควรพยายามสราง
สภาวการณเปนผูนําความคิดเห็นขึ ้นในบุคคลที่มีคุณลักษณะบางประการคลายคลึงกัน
เพื่อใหสามารถแพรกระจายนวัตกรรมไดอยางรวดเร็ว  และกวางขวางในภาคนิพนธนี้จะใช
แนวคิดปจจัยที่มีผลตอการยอมรับนวัตกรรม 4 ตัวแปรดังกลาวของโรเจอรและซูเมคเกอร 
มาเปนกรอบในการพิจารณา โดยจะเพิ่มเติมรายละเอียดจากความคิดเห็นของนักวิชาการ
ทานอื่นๆทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ 

 
      2.3.5  กลุมบุคคลที่เกี่ยวของ และการยอมรับนวัตกรรม 

 กลุมบุคคลสามารถแบงกลุ มบุคคลที่เกี ่ยวกับกระบวนการยอมรับนวัตกรรม
ออกเปน 5 กลุมดวยกันคือ โรเจอร(Rogers อางอิงใน สุนีรัตน เสริมประสาทกุล, 2541 : 13) 
  กลุมที่   1  ผูบุกเบิกคิดคนสิ่งใหม (innovators) คือ ผูนําเอาสิ่งใหมมาใชเปน
คร้ังแรกเปนกลุมนําหนาซึ่งเสี่ยงตอความลมเหลว 
  กลุมที่   2  กลุมผูยอมรับในระยะตนๆ (early adpters) คือ กลุมบุคคลที่กําหนด    
ทําตามกลุมผูนํากลุมแรกไดอยางรวดเร็ว มีจํานวนนอยแตไดรับประโยชนมากที่สุด 
  กลุมที่   3  บุคคลกลุมใหญที่ยอมรับในระยะแรกๆ (early majority) เปนกลุมที่
คอย เฝ าด ูก ารทดลองของกลุ ม ผู นํากลุ มแรก  และกลุ มที ่2 และในไม ช าก ็ยอมร ับ สิ ่ง
เปลี่ยนแปลงใหมๆเหลานั้น 
  กลุมที่   4  บุคคลกลุมใหญที่ยอมรับในระยะหลังๆ (late Majority) ประกอบ 
ดวยกลุมบุคคลที่เครงครัดในประเพณี มีความระมัดระวังมากกวาปกติไมยอมรับสิ่งใหมๆ 
จนกวาคนสวนใหญจะยอมรับแลว 

 กลุมที่   5  บุคคลที่ยอมรับชาที่สุด หรือไมยอมรับเลยก็ได (late adpters or 
laggards) เปนกลุมบุคคลที่ไมสนใจในสิ่งใหมที่เกิดขึ้นหรือสนใจนอยมาก และปรับตัวได
ชาที่สุด ผูยอมรับทั้ง 5 ประเภทนี้ เมื่อยึดหลักการแบงพื้นที่ใตโคงปกติ (normal curve)   
โดยยึดถือจํานวนคุณลักษณะของผูยอมรับนวัตกรรมเดียวเปรียบเทียบกับเวลาสรุปไดวา 
กลุม innovators  มี 2.50 % กลุม Early Adpters มี 13.50 % กลุม Early Majority มี 34.00 
% กลุม Late Majority มี 34.00 % และกลุม Late Adpters or Laggards มี 16.00 % 

 
      2.3.6  กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม 

กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม (a model of the innovation decision 
process) มีอยูหลายตัวแบบดวยกัน ในที่นี่จะเสนอตัวแบบของ โรเจอร ที่เรียกวาตัวแบบ

DPU



27 
 
กระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรม ซึ่งเปนตัวแบบที่ใชกันอยางแพรหลายตัวแบบนี้
แสดงกระบวนการตัดสินใจซึ่งแบงเปนระยะตางๆ ได 5 ระยะ คือ โรเจอร (Rogers อางอิง
ใน สุนีรัตน เสริมประสาทกุล, 2541 : 14) 

2.3.6.1  ระยะการรับรู (knowledge) เริ่มขึ้นเมื่อผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรม
ไดรับสิ่งเราทางกายภาพหรือทางสังคม จึงเปดรับและใหความสนใจวานวัตกรรมนั้นคือ
อะไร และเปนอยางไร ในระยะนี้ผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมนั้นอยูแตยังไมตัดสินใจวา
นวัตกรรมนั้นสนองความตองการของตน หรือสามารถแกปญหาของตนหรือไม ระยะนี้
ความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมที่บุคคลไดรับ สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท คือ 
 ประเภทที่  1   ความรูจักนวัตกรรม(awareness knowledge) ความรู
ประเภทนี้เปนความรูที่ทําใหเกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับนวัตกรรม เปนความรูที่รูวามีนวัตกรรม
เกิดขึ้นมาแลว และนวัตกรรมนั้นสามารถทําหนาที่อะไรไดบาง 
 ประเภทที่  2   ความรูวิธีการใชนวัตกรรม (how – to knowledge) 
ความรู ประเภทนี ้ไดจากการติดตอกับสื ่อมวลชนการติดตอกับหนวยราชการที ่ทําการ
เผยแพรนวัตกรรมหรือเขารวมประชุม ความรูประเภทนี้ชวยใหสามารถใชนวัตกรรมได
อยางถูกตอง นวัตกรรมยิ่งมีความซับซอนมากขึ้นเทาใดความจําเปนที่ตองมีความรูประเภท
นี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น การขาดความรูในดานนี้จะนําไปสูการปฏิเสธนวัตกรรมไดมาก 
 ประเภทที่  3   ความรูเกี่ยวกับหลักการของนวัตกรรม (principles 
knowledge) ความรูประเภทนี้ เปนความรูถึงกฎเกณฑเบื้องหลักของนวัตกรรม ซึ่งจะชวยให
นวัตกรรมบรรลุผลบุคคลจะมีความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมมากหรือนอย ขึ้นอยูกับคุณลักษณะ
ของบุคคลในดานตางๆ สรุปไดเปน 3 ดาน คือ 
 1.  สถานภาพทางเศรษฐกิจของสังคม และการศึกษา ผูที่มีระดับ
การศึกษาสูงสถานภาพทางสังคมสูง มีรายไดดี จะเปนผูรับความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมไดเร็ว
กวาผูที่มีระดับการศึกษาต่ํา มีสถานภาพทางสังคมต่ํา และมีรายไดต่ํา 
 2.  พฤติกรรมการเปดรับสาร ผูที่เปดรับสื่อมวลชนติดตอกับผูนํา
ทางการเปลี่ยนแปลง (change agents) และเขามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆทางสังคมจะเปน
ผูที่รับความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมไดเร็วกวาผูที่มีลักษณะตรงกันขาม 
 3.  บุคลิกภาพแบบเปด ผูที่มีความสนใจเรียนรูติดตอกับงานอยาง
กวางขวาง ไมรังเกียจการติดตอสัมพันธกับคน จะเปนผูที่รับความรูเกี่ยวกับนวัตกรรมไดเร็ว 
 2.3.6.2  ระยะจูงใจ (persuasion) เปนระยะของการกอรูปทัศนคติเกี่ยวกับ
นวัตกรรม อันเปนระยะที่ผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรมจินตนาการวาหากตนรับนวัตกรรม
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นั้นแลวตนจะพอใจนวัตกรรมนั้นหรือไมอยางไร ระยะจูงใจจึงเปนระยะที่บุคคลทดลองรับ
นวัตกรรมนั้นภายในใจ 
 2.3.6.3  ระยะการตัดสินใจ(decision) เปนระยะที่ผูมีศักยภาพที่จะรับนวัตกรรม
ตัดสินใจวาจะรับหรือจะปฏิเสธนวัตกรรมนั้น  การรับนวัตกรรมคือการตัดสินใจใช
นวัตกรรมนั้นอยางเต็มฐานะ เปนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด การรับนวัตกรรมรวมถึงการกักพิทักษ 
(commitment) ทางพฤติกรรม และทางจิตวิทยาตอนวัตกรรมนั้นในชวงเวลาหนึ่งจนกวาจะ
มีปจจัยอื่นมาผลักดันใหเลิกใชนวัตกรรมนั้นการปฏิเสธนวัตกรรมคือ การตัดสินใจไมรับ
นวัตกรรมนั้น 
 2.3.6.4  ระยะปฏิบัติ  (implementation) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นรับนวัตกรรมไป
ใชระยะปฏิบัติแตกตางจากระยะอื่นๆที่กลาวถึงกอนหนานี้ กลาวคือ ระยะรับรู ระยะจูงใจ 
และระยะตัดสินใจตางก็เปนระยะการรับนวัตกรรมเกิดขึ้นภายในใจของผูมีศักยภาพที่จะรับ
นวัตกรรมทั้งสิ้น ในขณะที่ระยะปฏิบัตินี้เปนระยะของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งระยะ
ปฏิบัตินี้ใชกลยุทธการตลาดเพื่อสังคมจะชวยไดมาก เชน การเปดโอกาสใหบุคคลทดลอง
ใชนวัตกรรมโดยไมเสียคาใชจาย  เปนตน 
 2.3.6.5  ระยะขั้นการยืนยัน (confirmation) เปนกระบวนการที่ผูรับนวัตกรรม
แสวงหาแรงสนับสนุนการตัดสินใจรับนวัตกรรมของตน  หากนวัตกรรมไดไมสามารถ
บูรณาการเขากับการปฏิบัติ และวิถีชีวิตของผูรับนวัตกรรมหรือหากวาผูรับนวัตกรรมไดรับ
ขาวสารที่ขัดแยงกับนวัตกรรมนั้น  ผูรับนวัตกรรมอาจเลิกรับนวัตกรรมนั้นการเลิกรับ
นวัตกรรมเปนปญหาที่สําคัญมากในกระบวนการแพรกระจายนวัตกรรม   
 

 2.3.7  ทฤษฎีการยอมรับ 
โรเจอร  และชูมากเกอร (Roger & Suhmaker อางอิงใน สุนีรัตน เสริมประสาท

กุล, 2541 : 8) ไดใหคํานิยามไววา การยอมรับนวัตกรรม หมายถึง การตัดสินใจที่จะนํา
นวัตกรรมนั้นไปใชอยางเต็มที่ เพราะนวัตกรรมนั้นเปนวิธีทางที่ดีกวา และมีประโยชนกวา 
การยอมรับนวัตกรรมของบุคคลเกิดขึ้นเปนกระบวนการ  เริ่มตั้งแตไดสัมผัสนวัตกรรม     
ถูกชักจูงใหยอมรับนวัตกรรม ตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธ ปฏิบัติตามการตัดสินใจ และ
ยืนยันการปฏิบัตินั้นกระบวนการนี้อาจใชเวลาชาหรือเร็วขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ คือ        
ตัวบุคคล และลักษณะของนวัตกรรม 
 2.3.7.1  แนวความคิดเกี่ยวกับการยอมรับ โฟสเตอร (Foster, 1973 : 146 - 
147) ไดใหความหมายของการยอมรับวา หมายถึงการที่ประชาชนไดเรียนรูผานการศึกษา      
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โดยผานขั้นตอนการรับรู การยอมรับจะเกิดขึ้นไดหากมีการเรียนรูดวยตนเอง และการ
เรียนรูนั้นจะไดผลก็ตอเมื่อบุคคลนั้น ไดทดลองปฏิบัติจนเมื่อเขาแนใจวาสิ่งประดิษฐนั้น 
สามารถใหประโยชนอยางแนนอน เขาจึงกลาลงทุนสรางหรือซื้อสิ่งประดิษฐนั้น ดังนั้นจึง
สรุปไดวา การยอมรับเปนพฤติกรรมของแตละบุคคล ในการรับเอาสิ่งใหมมายึดถือปฏิบัติ
ด วยความเต็มใจโดยที ่พฤติกรรมนั ้นมีการเปลี ่ยนแปลงอยาง เปนกระบวนการ  และมี
ระยะเวลา 
 2.3.7.2  กระบวนการของการยอมรับ โรเจอร (Rogers, 1968:76 - 93 อางอิงใน 
สกาวเดือน ปธนสมิทธิ์, 2540 : 25) กลาววาการยอมรับเปนกระบวนการ(adoption process) 
ที่เกิดขึ้นทางจิตใจภายในบุคคลเริ่มจากไดยินเรื่องวิทยาการนั้น จนกระทั่งยอมรับไปใชที่สุด 
กระบวนการนี้ มีลักษณะคลายกับการเรียนรูและตัดสินใจ (decision making) โดยแบง
กระบวนการยอมรับออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1)  ขั้นรูหรือขั้นรับรู (awareness stage) เปนขั้นเริ่มแรกที่จะนําไปสู
การยอมรับหรือปฏิเสธสิ่งใหมๆ  วิธีการใหมๆที่เกี ่ยวของกับการประกอบอาชีพหรือ
กิจกรรมของเขาแตยังไดขาวสารไมครบถวน การรับรูมักเปนการรูโดยบังเอิญ ซึ่งอาจจะทํา
ใหเกิดการอยากรูตอไปอันเนื่องจากมีความตองการวิทยาการใหมๆนั้น ในการแกปญหาที่
ตนเองมีอยู 
 2)  ขั้นสนใจ (interest stage) เปนขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหา
รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหมๆเพิ่มเติม พฤติกรรมนี้เปนไปในลักษณะที่ตั้งใจแนชัด 
และใชกระบวนการคิดมากกวาขั้นแรก ซึ่งในขั้นนี้จะทําใหไดรับรูเกี่ยวกับสิ่งใหม หรือ
วิธีการใหมมากขึ้น บุคลิกภาพและคานิยมตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคมหรือประสบการณ
เกาๆ จะมีผลตอบุคคลนั้น และมีผลตอการติดตามขาวสาร หรือรายละเอียดของสิ่งใหม หรือ
วิทยาการใหมนั้นดวย 
 3)  ขั้นประเมินคา (evaluation stage) เปนขั้นที่จะไตรตรองวาจะ
ลองใชวิธีการหรือวิทยาการใหมๆนั้นดีหรือไม ดวยการชั่งน้ําหนักระหวางขอดี  และ ขอเสีย
วา เมื่อนํามาใชแลวจะเปนประโยชนตอกิจกรรมของตนหรือไม หากรูสึกไดวามีขอดี
มากกวาจะตัดสินใจใชขั้นนี้จะแตกตางจากขั้นอื่นๆตรงที่เกิดการติดสินใจ ที่จะลองความคิด
ใหมๆ โดยบุคคลมักคิดวาการใชวิทยาการใหมๆ นั้นเปนการเสี่ยงไมแนใจผลที่จะไดรับ 
ดังนั้นในขั้นนี้จึงตองการแรงเสริม (reinforcement) เพื่อใหเกิดความแนใจยิ่งขึ้นวาสิ่งที่เขา
ตัดสินใจแลวนั้นถูกตองหรือไมโดยการใหคําแนะนําใหขาวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
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 4)  ขั้นทดลอง (trial stage) เปนขั้นที่บุคคลทดลองใชวิทยาการใหมๆ 
นั้นกับสถานการณของตน ซ่ึงเปนการทดลองดูกับสวนนอยกอน เพื่อจะไดดูวาไดผลหรือไม  
และประโยชนที ่จะไดรับนั ้นมากพอที ่จะยอมรับปฏิบัติอยางเต็มที ่หรือไม การทดสอบ      
ในขั้นนี้ บุคคลจะแสวงหาขาวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับวิทยาการใหมนั้น ซึ่งผลการ
ทดลองจะมีความสําคัญยิ่งตอการตัดสินใจที่จะปฏิเสธหรือยอมรับตอไป 
 5)  ขั้นยอมรับ (adoption stage) เปนขั้นที่บุคคลยอมรับวิทยาการ
ใหมๆนั้นไปใชในการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองอยางเต็มที่ หลังจากที่ไดทดลองปฏิบัติดู 
และเห็นประโยชนแลว 
 
2.4  ทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาด  หมายถึง ปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งองคกร
ตองใชปจจัยเหลานี้รวมกันเพื่อสนองตอบความตองการของตลาดเปาหมาย  สวนประสม
การตลาด ประกอบดวยผลิตภัณฑ การตั้งราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารการตลาด 
การจะทําใหการดําเนินงานของกิจการประสบความสําเร็จไดก็ขึ้นอยูกับการปรับปรุง และ
ความสัมพันธที ่เหมาะสมของสวนประสมทางการตลาดเหลานี้ ซึ่งสวนประสมทาง
การตลาดนั้นเราถือวาเปนปจจัยภายในที่สามารถควบคุมได เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เพื่อทําใหกิจการอยูรอดได สวนประสมทาง
การตลาดที่ถูกใชเพื่อสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายทําใหลูกคากลุมเปาหมาย
พอใจและมีความสุขได โดยประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 7 ประการ คือ ผลิตภัณฑ  
การตั้งราคา  การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด  บุคลากร  กระบวนการ  บรรยากาศใน
การใหบริการ 
 
 2.4.1  ผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งใดๆที่นําเสนอแกตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจ 
ความตองการเปนเจาของ การใช หรือการบริโภค ซึ่งเปนสิ่งที่สามารถสนองตอบตอความ
ตองการหรือความจําเปนของผูซื้อใหไดรับความพอใจ  ผลิตภัณฑประกอบดวย คุณสมบัติที่
สัมผัสได และสัมผัสไมได หมายถึง  ประกอบดวยวัตถุที่มีรูปราง  บริการ  บุคคล  สถานที่ 
องคกร และความคิด 

 

DPU



31 
 

องคประกอบของผลิตภัณฑ สามารถแบงออกได 3 สวน คือ 
  1)  ผลิตภัณฑหลัก (Core product) เปนสวนที่สําคัญที่สุด ที่ผูบริโภคคาดหวังวา
จะไดรับจากการซื้อสินคาโดยตรง ซึ่งเปนเปาหมายหลัก หรือความมุงหวังในการซื้อ
ผลิตภัณฑของผูบริโภคแตละคนก็อาจจะแตกตางกันไปได 
  2)  ผลิตภัณฑที่มีตัวตน (Tangible product) เปนลักษณะทางกายภาพที่ผูบริโภค
สามารถสัมผัสหรือรับรูได ซึ่งเปนสวนรายละเอียดที่เสริมผลิตภัณฑใหสมบูรณขึ้น โดยจะ
เปนสวนสําคัญที่ผู บริโภคจะใชในการพิจารณาตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑตัวใด    ตัวหนึ่ง
ประกอบดวย คุณภาพ รูปรางลักษณะ รูปแบบ การบรรจุหีบหอ และตราสินคา 
  3)   ผลิตภัณฑควบ (Augmented product) สวนที่เปนผลประโยชนเพิ่มเติมหรือ
ประโยชนที่ผูซื้อไดรับนอกเหนือจากประโยชนโดยตรงของผลิตภัณฑที่ใหแกผูซื้อรวมถึง
บริการกอน และหลังการขายที่ผูซื้อจะไดรับควบคูไปกับการซื้อสินคา ประกอบดวย        
การติดตั้ง การขนสง การประกัน การใหสินเชื่อ และการใหบริการอื่น ๆ  
 2.4.1.1  ประเภทของผลิตภัณฑ 
 ผลิตภัณฑ (Product) ไดถูกแบงประเภทออกเปน 2 ประเภทใหญๆ
ตามลักษณะการซื้อสินคาวาผูซื้อสินคานั้นซื้อไปเพื่อวัตถุประสงคอะไร ซึ่งผูบริโภคจะมี
ความตองการหรือความจําเปนในการซื้อสินคาที่แตกตางกันออกไป บางคนซื้อสินคาเพื่อ
ความปลอดภัย เพื่อแสดงฐานะ เพื่อการใชงานที่จําเปน หรือเพื่อความพึงพอใจของตัวเอง 
เปนตน ดังมีรายละเอียดของผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภท ดังนี้ 
 1)  สินคาบริโภค หมายถึง สินคาที่ถูกซื้อโดยผูบริโภคคนสุดทายเพื่อ
นําไปใชสอยดวยตนเอง สินคาประเภทนี้มีมากมายแตกตางกันออกไปตามความตองการ
ของผูบริโภคตามลักษณะของตัวสินคานั้นๆเอง เชน มีความคงทนถาวรหรือใชหมดไป
สําหรับการจําแนกประเภทของผลิตภัณฑตามแนวคิดเรื่องนิสัย และแรงจูงใจในการซื้อของ
ผูบริโภคคนสุดทายจะจําแนกออกเปน 4 ประเภท คือ 
 1.1  สินคาสะดวกซื้อ สินคาประเภทนี้เปนสินคาที่หาซื้อไดอยาง
งายดายสะดวกในการซื้อโดยไมตองใชความพยายามในการเดินเลือกซื้อ  หรือเปรียบเทียบ
ซ้ือสินคาประเภทนี้ไดแก ผงซักฟอก บุหร่ี ยาสีฟน ขนม เปนตน   
 1.2  สินคาเปรียบเทียบซื้อ สินคาประเภทนี้ลูกคามักจะซื้อเมื่อได
มีการเปรียบเทียบถึง ความเหมาะสมในดานราคา คุณภาพ รูปแบบสินคา เปนสินคาที่ตอง
เสาะแสวงซื้อบาง  ซึ่งมีการวางจําหนายในรานคาปลีกตางๆนอยกวาสินคาสะดวกซื้อ  
โดยมากรานคาประเภทนี้อาจจะจําหนายเฉพาะตราสินคาใดสินคาหนึ่งเทานั้น ลูกคาตองใช
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แรงพยายามในการเดินเลือกซื้อมากขึ้น การที่ลูกคาจําเปนตองใชแรงพยายามในการเลือก
ซื้อเชนนี้  จะเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทําใหราคาอาจจะตองเสนอบริการและเงื่อนไขอื่นๆ 
ที่จะเปนประโยชนตอผูซื้อเพื่อใหลูกคาไดพิจารณาเปรียบเทียบ  และสินคาประเภทนี้มักจะ
มีราคาคอนขางสูง สินคาประเภทนี้ ไดแก รถยนต เครื่องอํานวยความสะดวกในครัวเรือน 
ตูเย็น โทรทัศน เปนตน  
 1.3  สินคาเจาะจงซื้อ สินคาประเภทนี้เปนสินคาที่ลูกคาตองใช
ความพยายามอยางมากในการแสวงหาและมีความตั้งใจซื้อ การจะใชสินคาอื่นมาทดแทน 
ยังตองใชเวลานานในการตัดสินใจนานกวาจะซื้อ หรือมีความลังเล และคิดอยูนานที่จะ
ยอมรับสินคาทดแทนนั้น ลักษณะของสินคาจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ในบางครั้งลักษณะ
สินคาจะแบงประเภทผูใช เชน นาฬิการาคาแพง รถยนตรุนพิเศษ เสื้อผาตราพิเศษ และ 
แบบพิเศษทําจากตางประเทศ เปนตน   
 1.4  สินคาไมแสวงซื้อ เปนสินคาที่ลูกคามิไดรูจักหรือมีความรู
เกี่ยวกับสินคาประเภทนี้มากอน หรืออาจจะรูจักมาบางแตมิไดใหความสนใจที่จะแสวงหา รู
ได  ลักษณะของสินคาประเภทนี้มักจะเปนสินคาใหมๆที่ออกสูตลาด  หรือเปนสินคาใหม ที่
มีเทคโนโลยีใหมๆ โดยผูผลิตจะเปนผูประดิษฐคิดคนขึ้นมาแลวนําออกสูตลาด โดยใชแรง
พยายามในการสงเสริมการตลาดสูง เชน ทุมการโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อแนะนําตลาด 
และในขณะเดียวกันการจัดจําหนายก็จะกระจายออกไปเพื่อใหผูบริโภคไดรูจักผานสายตา
และตระหนักวามีสินคาประเภทนี้เขามาสูตลาด 
  2)  สินคาอุตสาหกรรม สวนใหญจะเปนสินคาที่จัดซื้อมาเพื่อนําไปใช
ในการผลิตเปนสินคาประเภทอื่นตอไป หรือการใหบริการในดานการดําเนินงานของธุรกิจ 
สถาบันที่ใชสินคาประเภทนี้เรียกวา “ผูใชสินคาอุตสาหกรรม” สินคาอุตสาหกรรมเปน
สินคาที่ผูซื้อขายกันในตลาดอุตสาหกรรมหรือตลาดธุรกิจ  การซื้อขายสินคาในตลาด
อุตสาหกรรมนี้เปนปริมาณของสินคาที่ซื้อขายกันนั้นมีปริมาณขนาดใหญมาก  ทั้งใน
ประเภทของสินคาที่ซื้อขายกันและผูคาสินคาประเภทเหลานั้น ในดานการตัดสินใจซื้อของ
ผูใชสินคาอุตสาหกรรมสวนใหญ จะเปนการตัดสินใจซื้ออยางมีเหตุผล และมีระเบียบใน
การจัดซื้อ รวมทั้งมีการวิเคราะหถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการตัดสินใจ  
 2.4.1.2 การกําหนดนโยบายผลิตภัณฑ กิจกรรมจะตองพิจารณาถึงปจจัย    
หลายๆอยางประกอบกัน เพราะผลิตภัณฑเปนปจจัยที่สําคัญที่กอใหเกิดการแขงขัน ผูซื้อ
สามารถเลือกซื้อตราใดตราหนึ่งก็ได กิจการก็จะตองคอยติดตามความตองการของตลาดนี้
จะมีผลกระทบกับการเลือกซื้อผลิตภัณฑของลูกคาในสายตาของลูกคาจะมองผลิตภัณฑ
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ชนิดเดียวกันประเภทเดียวกัน ไมแตกตางกันเทาใดนัก แตลูกคาก็มีเกณฑในการเลือกซื้อ
สินคาที่แตกตางกัน เชน ความหาซื้อไดงาย ราคา ช่ือเสียงของผูขาย และอื่นๆสวนผลิตภัณฑ
ที่มีความแตกตาง คือ คุณสมบัติที่เดน และมีลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑที่สามารถให
แรงจูงใจในการเลือกซื้อที่แตกตางกันอันจะทําใหการวางตําแหนงหรือกําหนดจุดยืนของ
ผลิตภัณฑในตลาดแตกตางกันดวย เพราะผลิตภัณฑบางตลาดสามารถใหสิ่งที่ผลิตภัณฑตัว
อ่ืนไมมี ผลิตภัณฑที่ไมมีคุณสมบัติแตกตางจะไมสามารถอยูรอดไดในสวนของตลาด   
 
 2.4.2  การตั้งราคา 

ราคา หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อจายสําหรับสินคา และบริการ โดยราคาจะถูก
กําหนดจากมูลคาของสินคานั้น  ถาผูซื้อ และผูขายกําหนดมูลคาของสินคาใกลเคียงกัน    
การซื้อขายก็จะเกิดขึ้น จึงถือวาราคาเปนตัวกลางที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความเปน
เจาของทําใหกิจการเกิดรายไดทําใหผูซื้อไดรับอรรถประโยชนจากการเปนเจาของสินคา
และบริการราคาเปนเรื ่องที่สลับซับซอน  และผูบริโภคก็มีความออนไหวตอราคามากขึ้น   
จึงมีความจําเปนอยางยิ ่งที ่ตองกําหนดกลยุทธ และนโยบายการตั้งราคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ  เพื่อทําใหผูบริโภคจงรักภักดีตอตราสินคา 
 2.4.2.1  นโยบายการตั้งราคาผูบริหารจึงตองมีภาระในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การกําหนดราคาที่เหมาะสมวาควรจะกําหนดราคาในระดับใดที่จะทําใหผูซื้อพอใจที่จะจาย  
และกิจการก็พอใจที่จะรับจํานวนที่ผูซื้อจายดวยราคาที่จะประสบความสําเร็จจะตองเปน
ราคาที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภค และผูที่เกี่ยวของผูบริหารมีทางเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับ
การกําหนดระดับราคาไดคือ กําหนดราคาเทากับตลาด กําหนดราคาต่ํากวาตลาด และ
กําหนดราคาสูงกวาตลาด 
 2.4.2.2  ปจจัยที่ตองพิจารณาในการกําหนดราคา  การกําหนดราคาเพื่อเปนที่
ยอมรับของผูบริโภค ของนักการตลาด และของสังคมนั้น กิจการจําเปนตองศึกษาปจจัยที่
เปนตัวกําหนดระดับสูงสุดและระดับต่ําสุดของราคา โดยระดับสูงสุดหมายถึงมูลคาสูงสุด       
ที่ผูบริโภคมีความรูสึกตอสินคา และระดับต่ําสุดหมายถึงตนทุนทั้งสิ้นของสินคา   
 
 2.4.3  การจัดจําหนาย 

William J. Stanton and Charies Futrell (1987 : 164) ไดใหความหมายของการ
จัดจําหนายไวคือ โครงสรางของชองทาง (สถาบันและกิจกรรมที่ใชเพื่อเคลื่อนยายสินคา  
และบริการจากองคกรไปสูตลาด การจัดจําหนาย หมายถึง การเลือกชองทางการจัดจําหนาย
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เพื่อที่จะใหสินคาออกจากผูผลิตไปอยูในการครอบครองกรรมสิทธิ์หรือความเปนเจาของ
ของผูบริโภค ในอันที่จะกอใหเกิดมีการโอนกรรมสิทธิ์จากผูผลิตหรือผูขายไปเปนของ
ผูบริโภคหรือผูซื้อ และการแจกจายตัวสินคาหรือการกระจายตัวสินคา ซึ่งหมายถึง งานที่
เกี ่ยวของกับการวางแผน  และการใชเครื ่องมือหรืออุปกรณเพื ่อทําใหสินคา  และวัสดุ
เคลื่อนยายจากแหลงผลิตไปยังสถานที่ที่ตองการจะใชหรือเกิดการบริโภคตามความตองการ
ของลูกคา โดยหวังกําไรที่จะไดรับเปนผลตอบแทน องคประกอบสําคัญของการแจกจายตัว
สินคาไดแก การขนสง การคลังสินคา การเก็บรักษาสินคาคงคลัง และการหีบหอ 
 2.4.3.1  โครงสรางพื้นฐานของชองทางการจัดจําหนาย 
 1)  ชองทางการจัดจําหนายโดยตรงของสินคาอุปโภคการที่ชองทาง
การจัดจําหนายโดยตรงไมคอยจะแพรหลายสําหรับการจําหนายสินคาอุปโภคบริโภค     
มากนัก เพราะผูซื้อมีอยูเปนจํานวนมาก และอยูกระจัดกระจายทั่วไป รวมทั้งปริมาณการซื้อ
แตละครั้งก็นอย ไมสะดวกที่ผูผลิตจะจัดจําหนายใหทั่วถึงได และเปนการไมประหยัดหาก
ผูผลิตจะจําหนายโดยใชชองทางนี้ 
 2)  สวนชองทางการจัดจําหนายโดยตรงสําหรับสินคาอุตสาหกรรม
เปนชองทางการจัดจําหนายที ่สั ้นที ่สุดมีสินคาอุตสาหกรรมหลายชนิดใชชองทางการ       
จัดจําหนายทางนี้ เพราะผูใชทางอุตสาหกรรมที่ใชสินคาชนิดนั้นมีอยูนอย  และอยูรวมกัน
เปนกลุมกอนสะดวกที่ผูผลิตจะจัดจําหนายดวยตนเอง  
 3)  ชองทางการจัดจําหนาย โดยทางออมสําหรับสินคาอุตสาหกรรม
แบงออกเปน 3 ชองทาง 
 3.1) ช อ งท า ง ก า ร จ ัด จํ า หน า ย จ า ก ผู ผ ล ิต ถ ึง ผู จ ัด จํ า หน า ย
อุตสาหกรรม  ชองทางการจัดจําหนายแบบนี้อาจเกิดขึ้นจากการที่ผูจัดจําหนายอุตสาหกรรม
จะไปทําการติดตอกับผูผลิตสินคา เพื่อที่จะนําไปจําหนายใหกับผูใชทางอุตสาหกรรม
โดยตรงอีกตอหนึ่ง หรือเปนเพราะผูผลิตติดตอขอจําหนายผานผูจําหนายอุตสาหกรรมราย
ใดรายหนึ่ง 
 3.2) ชองทางการจัดจําหนายจากผูผลิตถึงตัวแทนคนกลางแลว
จึงถึงผูใชทางอุตสาหกรรมวงชีวิตของผลิตภัณฑจะยาวพอสมควร เชน สินคาอุตสาหกรรม
ประเภทเจาะจงซื้อที่มีราคาสูงอายุการใชงานนาน อัตราการซื้อทดแทนต่ํา ซึ่งควรใชตัวแทน
คนกลางใหเปนผูจัดจําหนายเพียง 1-2 รายเทานั้น 
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 3.3) ชองทางการจัดจําหนายจากผู ผลิตถึงตัวแทนคนกลางถึง      
ผูจัดจําหนายอุตสาหกรรมแลวจึงถึงผูใชทางอุตสาหกรรม ชองทางการจัดจําหนายแบบนี้ 
สวนใหญมักจะใชกับสินคาอุตสาหกรรมที่เปนเครื่องมือเครื่องใชเล็กๆนอยๆ เปนสินคาที่มี
มาตรฐาน ราคาตอหนวยต่ําและเปนสินคาที่ใชกันอยูทั่วไปแทบทุกวงการอุตสาหกรรม  
 2.4.3.2  การตัดสินใจเลือกชองทางการจัดจําหนาย 
 1)   การตัดสินใจเชิงคุณภาพ หมายถึง การตัดสินใจโดยการแปร
สภาพแนวความคิดหรือตัวแปรที่มีลักษณะเปนนามธรรมใหเปนขอมูลในเชิงคุณภาพ   
 2)   การตัดสินใจเชิงปริมาณ หมายถึง การตัดสินใจโดยการแปร
สภาพ  สภาพแนวความคิดหรือตัวแปรที่มีลักษณะนามธรรมใหเปนขอมูลเชิงตัวเลขหรือ 
เชิงปริมาณแลวใชว ิธีการตัดสินใจเชิงปริมาณรูปแบบตางๆเขามาชวย  และยึดถือเปน
หลักการตัดสินใจ 
 
 2.4.4  การสงเสริมการตลาด    

การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนสวนหนึ่งของสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing MIX) ซึ่งในปจจุบันนี้วงการธุรกิจจะใหความสําคัญตอการสงเสริมการตลาด 
ในอัตราที่สูงมาก เพราะการสงเสริมการตลาดสามารถทําใหผูบริโภคที่คาดวาจะเปนลูกคา
กลุมเปาหมายเกิดการรับรู เขาใจ  และสนใจในขาวสารขอมูล  อีกทั้งยังไดรับขอเสนอที่เปน
ประโยชนต อก ลุ ม เป าหมายโดยตรงอ ีกด วยจ ึงทํา ให ผู บร ิโภคกลุ ม เป าหมาย  บรร ลุ
ว ัตถ ุป ระสงค ในก า ร เ ล ือ ก ใช ส ินค าที ่ถ ูก ใ จ  และ เ ก ิดคว ามพ ึงพอใจม ากที ่ส ุดส วน
ผูประกอบการก็จะบรรลุวัตถุประสงคทางดานยอดขาย และกําไรเพิ่มขึ้น 

การสงเสริมการตลาด  หมายถึง การรณรงคกิจกรรมทางดานการตลาด  เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามที่บริษัทตั้งเปาหมายไว  โดยใชเครื่องมือประเภทใดประเภทหนึ่ง 
หรือรวมกันไปทั้ง 4 ประเภทคือ การโฆษณา  การขายโดยพนักงานขาย  การสงเสริม       
การขาย และการประชาสัมพันธ 
 2.4.4.1  การโฆษณา หมายถึง การนําเสนอ และการสงเสริมความคิด สินคา
หรือบริการที ่ไมใชตัวบุคคลที่ตองการจาย  คาตอบแทนกันโดยสามารถระบุตัวผูจายได          
การโฆษณาเปนการสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้นเพื่อจูงใจผูบริโภคกลุมเปาหมายใหมีพฤติกรรม
อันจะเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโตของธุรกิจ เชนการซื้อ การใชบริการ โดยอาศัยทั้ง 
เหตุผลจริงและเหตุผลสมมติในการจูงใจ ซึ่งจะตองมีการซื้อสื่อ และเวลาสื่อสารมวลชน
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เพื่อเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับสินคา และบริการ ตลอดจนการระบุวัตถุประสงคการโฆษณา
อยางชัดแจง  
 2.4.4.2  การขายโดยพนักงานขาย หมายถึง การนําเสนอดวยวาจาจากการ
สนทนากับผูซื้อที่คาดหวังคนหนึ่งหรือหลายคน จุดมุงหมายของการขายโดยบุคคลคือ    
ชวยใหลูกคาหรือผูซื้อรูจัก และมีความพอใจในตัวสินคา ซึ่งจะทําใหเกิดการซื้อขายกัน   
โดยมีการเจรจาเรื่องราคา และเงื่อนไขการขาย ตลอดจนการแกปญหาหลังการขาย ลักษณะ 
เฉพาะของการขายโดยบุคคล คือ เปนการเผชิญหนาเพื่อเจรจาการคาระหวางผูที่ จะขายกับ
ผูที่จะซื้อ ซึ่งเปดโอกาสใหมีการสราง  และสั่งสมความสัมพันธอันดีระหวางผูแทนขายและ
ลูกคา  โดยเฉพาะในระยะยาวนอกจากนี้การขายโดยบุคคลทําใหสามารถไดรับการ
ตอบสนอง หรือปฏิกิริยาจากลูกคาหรือผูซ้ือทันที 
 2.4.4.3  การสงเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่กระตุนการซื้อ
ของผูบริโภค  และกิจกรรมการสงเสริมการขายที่กระตุ นใหรานคาทําการขายอยาง             
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนอกเหนือจากกิจการการขายโดยบุคคล การโฆษณา  และการ
ประชาสัมพันธ ตัวอยางกิจกรรมเหลานี้ไดแก การแสดงสินคา การจัดนิทรรศการสินคา  
การสาธิตวิธีการใชสินคา  และความพยายามการขายแบบตางๆ นอกเหนือจากกิจกรรมการ
ดําเนินงานตามปกติหรือกลาวไดวาการสงเสริมการขายหมายถึง เครื่องมือและวิธีการตางๆ 
ที่ใชในการกระตุนใหสินคาขายไดมาก ขายไดเร็วและมีกําไรที่มิไดจัดเขาในการโฆษณา 
การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย เปนเครื่องมือที่ใชในการ
สงเสริมการตลาดที่หวังผลในระยะสั้นซึ่งกระตุนใหเกิดความตองการที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
เฉพาะหนา   
 2.4.4.4  การประชาสัมพันธ  เปนเครื่องมือที่นํามาใชเพื่อการสงเสริมการตลาด
อีกชนิดหนึ่งเปนสวนสําคัญที่ชวยประสานงานการสงเสริมการตลาดใหบรรลุความสําเร็จ 
ซึ่งมีจุดประสงคเชนเดียวกับการสงเสริมดวยวิธีอื่นๆ แตจะเนนหนักในการสรางความนิยม
เชื่อถือ และภาพพจนที่ดีใหแกกิจการ และสินคา การจัดใหมีสวนประสมของกิจกรรมการ
สงเสริมการตลาดที่เหมาะสมจะสามารถชวยใหองคกรดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคได
หรือกลาวไดวาการประชาสัมพันธเปนการกระทําของบุคคลกลุมหรือสถาบันในอันที่จะ
สงเสริมความสัมพันธอันดีตอ 
 
 2.4.5  บุคลากร (People) หมายถึง พนักงาน ผู ใหบริการ ซึ่งไดจากการคัดเลือก       
การฝกอบรม และการจูงใจพนักงาน  ทําใหผู ใชบริการเกิดความพึงพอใจในการบริการ  
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มากขึ้นแตกตางเหนือคูแขง พนักงานควรมีความรู ความสามารถ มีทัศนคติที่ดี สามารถ
ตอบสนองตอลูกคา มีความนาเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ สื่อสารกับลูกคาไดดีมีความคิด
ริเริ่มมีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหลูกคา
ได แตกตางเหนือคู แข งพนักงานจะประกอบดวยบุคคลทั้งหมดในองค กรที่ให บริการนั้น  
ซึ่งจะรวมตั้งแตเจ าของผู บริหารพนักงานในทุกระดับ ซึ่งบุคคลดังกลาวทั้งหมดมีผลตอ 
คุณภาพของการใหบริการดังนี้ 
 2.4.5.1  เจ าของ  และผู บริหารเจ าของ  และผู บริหารมีส วนสําคัญอย างมาก    
ในการกําหนดนโยบายในการใหบริการ การกําหนดอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของ
พนักงานในทุกระดับกระบวนการในการใหบริการ รวมถึงการแกไขปรับปรุงการใหบริการ 
 2.4.5.2  พนักงานผู ให บริการ  และพนักงานใหส วนสนับสนุนพนักงานผู ให 
บริการเป นบุคคลที ่มีต องพบปะ  และให บริการกับลูกค าโดยตรงและพนักงานในส วน
สนับสนุนก็จะทําหนาที่ใหการสนับสนุนงานดานตางๆที่จะทําใหการบริการนั้นครบถวน
สมบูรณ พนักงานในองค กรที ่ให บริการจะมีทั ้งพนักงานที ่ทํางานพบกับลูกค าโดยตรง 
(พนักงานสวนหนา) กับพนักงานที่ทํางานสนับสนุน (พนักงานสวนหลัง) เพื่อทําให
พนักงานส วน  ให บริการส งมอบบริการอย างมีคุณค าให ลูกค า  ดังคําที ่ต องใช เป นหลัก
ปฎิบัติว า “หนาพึ่งหลัง หลังพึ่งหนา” จะขาดสวนหนึ่งสวนใดไมไดงานทั้งสองสวน      
จะตองสมบูรณสอดประสานกันอยางราบรื่นการบริหารพนักงานสวนหนา และสวนหลัง
ในฐานะที ่เป นลูกค า เขาย อมไม สนใจว าการให บริการจะมีการแบ งพนักงานออกเป น         
สวนหนา  และสวนหลังไม สนใจว าใครจะทําผิดแต ลูกค าต องได รับบริการที่ดีมีคุณภาพ   
ไม ขาดตกบกพรอง  หากเกิดปญหาลูกค าย อมตําหนิพนักงานที่ให บริการส วนหนาอย าง   
แนนอน ดังรูปภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6 ความสัมพันธระหวางพนักงานสวนหนา และพนักงานสวนหลังกับการให
บริการลูกคา  

 

ที่มา : ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, (2546 : 74-76) 

 

จากรูปภาพที่ 2.6 จะเห็นวาการใหบริการที่ดี และการสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ลูกค าจะต องมาจากพนักงานทั ้งสองส วนรวมทั ้งการปรับปรุงการให บริการต องอาศัย        
ขอมูลความตองการลูกค าจากพนักงานสวนหนาผู บริหารควรบริหารพนักงานสวนหนา  
และสวนหลังเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการใหบริการ ดังนี้ 

1)  การกําหนดงานอยางชัดเจนผู บริการจะตองแบงหนาที่ และความรับผิดชอบ
ระหวางพนักงานสวนหนา และสวนหลังอย างชัดเจน  เช นการติดตอลูกคาหากพบวา     
ลูกคาหายไปนานไมไดมาใชบริการ ควรเปนหนาที่ของใครที่จะตองติดตอกลับไปหาลูกคา      
ซ่ึงการแบงงานใหชัดเจนเปนสิ่งแรกที่ตองกระทํา 

2)   สร างกระบวนการทํางานที ่สั ้นกระชับและมีประสิทธิภาพการกําหนด
กระบวนการทํางานยอมทําใหบทบาทและหนาที่ของพนักงานที่ได แบงไว มีความชัดเจน
มากขึ้นกระบวนการทํางานที่เหมาะสมชวยทําใหพนักงานทํางานไดอย างไมสับสน  และ   
ทําใหการบริการมีคุณภาพอยางแนนอน 

3)  เน นการติดตอสื่อสารที่ชัดเจนการดําเนินการใดๆที่มีผลตอพนักงานทั้งสอง 
สวนต องมีตัวแทนจากทุกฝ ายงานเข าร วมประชุมเพื ่อทราบประเด็นความเห็นป ญหาที่
อาจจะเกิดขึ้น และขอดีขอเสียของการดําเนินงานนั้น หลังจากนั้นจะตองมีการสื่อสารให
พนักงานทุกคนเขาใจรวมกันแตสิ่งที่พบคือ ธุรกิจมักไมคอยใสใจเรื่องนี้ ทําใหพบปญหา
ในการใหบริการที่พนักงานรับรู ข อมูลไมเทากัน จะพบวาพนักงานสวนหนา(ฝายขาย)  
จัดทําโครงการสงเสริมการขาย  โดยใหสวนลดกับลูกคาที่ถือบัตรเครดิตเมื่อไปรับประทาน
อาหาร และจายเงินดวยบัตรเครดิต 
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4)  สงเสริมกิจกรรมรวมกันการสรางกิจกรรมรวมกันเปนปจจัยสําคัญที่ทําให
พนักงานทั้งสองสวนทํางานรวมกันไดอย างดี เนื่องจากกําแพงความเปนฝาย และเปน 
แผนกไดพังทลายลง ผู บริหารควรสรางกิจกรรม เชน เขาฝกอบรมรวมกันการประชุม
รวมกันการมอบหมายงานใหทํารวมกันทําใหทั้งสองสวนมีโอกาสไดเรียนรู งานซึ่งกันและ
กันสรางความเขาใจกันไดดียิ่งขึ้น 

5)  การสลับเปลี่ยนกันทํางานหากการสงเสริมใหทํากิจกรรมรวมกัน แลวปญหา
การประสานงานของพนักงานยัง เก ิดอยู เน ืองๆผู บร ิหารควรดํา เน ินการให พนักงาน            
สวนหนาลองทํางานสวนหลัง และใหพนักงานสวนหลังลองทํางานของสวนหนา เพื่อฝก 
ชิมรสชาติงานที่แตกตางกัน (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 74-76) 

 
 2.4.6  กระบวนการบริการ (Process) หมายถึง กระบวนการในการใหบริการแกลูกคา  
ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาเพื่อใหเกิดความ
รวดเร็ว และประทับใจลูกคา (Customer Satisfaction) การทักทาย และตอนรับลูกคาที่มา
ติดตอหองพักการแนะนําลูกคาเยี่ยมชมหองพักการคิดคาบริการที่เที่ยงตรง  การแกไข        
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว เชน การซอมแซมอุปกรณภายในหองพักที่เกิดปญหา
ทันทีที่ลูกคาแจง เปนตน 

กระบวนการให บริการ เป นส วนประสมทางการตลาดที ่ม ีความสําคัญมาก         
ต องอาศัยพนักงานที ่ม ีประสิทธิภาพหรือมีเครื ่องมือทันสมัยในการทํางานทําให เก ิด
กระบวนการที่สามารถสงมอบบริการที่มีคุณภาพได เนื่องจากการใหบริการโดยทั่วไป
มักจะประกอบดวยหลายขั้นตอน ไดแกการตอนรับ การสอบถามขอมูลเบื้องตนการให
บริการตามความต องการการชําระเงิน  ซึ่งในแตละขั้นตอนตองประสานเชื่องโยงกัน        
อยางดี (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 76-77) 

 
 2.4.7  การสราง  และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and  
Presentation) เปนการพัฒนารูปแบบการใหบริการ โดยการสรางคุณภาพรวม เพื่อสราง    
คุณคาใหแกลูกคา ไดแกสภาพแวดลอมของสถานที่ใหบริการการออกแบบตกแตง และ  
แบงสวนการใชพื้นที่ในอาคารหองพักการดูแลเอาใจใสในความเปนอยู  และทรัพยสินของ
ลูกคาใหมีความปลอดภัยอยู เสมอ และลักษณะทางกายภาพอื่นๆที่สามารถดึงดูดใจ ลูกคาได  
และทําใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวยสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
ไดแก อาคารของธุรกิจบริการ เครื่องมือ และอุปกรณ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่อง
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เอทีเอ็ม เคานเตอรใหบริการ การตกแตงสถานที่ล็อบบี้ ลานจอดรถ การตกแตง ปาย     
ประชาสัมพันธ  แบบฟอรมตางๆสิ่งตางๆ เหลานี้  เปนสิ่งที่ลูกคาใชเปนเครื่องหมายแทน
คุณภาพของการใหบริการ กลาวคือ ลูกคาจะอาศัยสิ่งแวดลอมทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่ง
ในการเลือกใชบริการ (ชัยสมพล ชาวประเสริฐ, 2546 : 79-80) 
 
2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ชัยพฤกษ ไพบูลธรรมโรจน (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีความสําคัญ
ตอการตัดสินใจเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ตของผูบริโภค โดยไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูใชบริการอินเทอรเน็ตจากผู ใหบริการอินเทอรเน็ตเชิงพาณิชย จํานวน   400  ตัวอยาง    
โดยวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการ  คือ  ปจจัยดานความเร็วในการเชื่อมตอ  ความงายในการเชื่อมตอ  และดาน
สิทธิพิเศษของการเปนสมาชิก  ปจจัยแวดลอมพบวาชื่อเสียงของผูใหบริการอินเทอรเน็ต 
ไมม ีความสําคัญกับการตัดสินใจ  และแหลงข อมูลในการตัดสินใจที ่ก ลุ มตัวอยางให
ความสําคัญมากที่สุดคือ เพื่อน สวนปญหาที่พบไดแก  ปญหาดานความลาชาการเชื่อมตอใน
บางชวงเวลา 
 

วันชัย คําเจริญ (2545 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ
โทรศัพทพื้นฐานของสํานักงานบริการโทรศัพทงามวงศวาน องคการโทรศัพทแหงประเทศ
ไทย 

1)  ปจจัยที่ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับมากจํานวน  8  ปจจัย เรียงอันดับ
เ ฉลี ่ย ส ูง ส ุดค ือ  คว ามซื ่อส ัต ย  ก ารตอบสนอง  ก า รสร า งสิ ่ง เ ร า  ก าร เ ข า ถ ึง บ ร ิก า ร             
ความนาเชื่อถือ ความเขาใจ  ความสุภาพออนนอม  การสื่อสาร และสวนที่เหลืออีก 2  ปจจัย
คือ ความมั่นคง ความสามารถ ผูใชบริการมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2)  เปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการใชบริการระหวางประเภทผูใชบริการพบวา       
มีความแตกตาง 

3)  ผูใชบริการสวนใหญมีขอเสนอแนะวา  สํานักบริการโทรศัพทงามวงศวาน  
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย   ควรปรังปรุงในเรื่องกระบวนการใหบริการใหดีขึ ้น
อยางเปนการเรงดวน เชน นําเครื่องมือที่ทันสมัยมาใชในงานใหบริการทํางานใหรวดเร็วขึ้น  
มีการประชาสัมพันธที ่ดี เลิกยึดติดกับระบบราชการ  ฯลฯ  และผูใชบริการสวนใหญยังมี
ความคิดเห็นวา องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ควรแปรรูปเปนบริษัท 
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สําน ักงานตรวจสอบ  บริษ ัท  ทศท  คอร ปอ เรชั ่น  จําก ัด  (มหาชน )  ( 2 54 6 )             
ไดกลาวถึงรายงานผลการตรวจสอบการใหบริการคูสายเชาและวงจรเชาวา จากการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูใชบริการคูสายเชาและวงจรเชา โดยการสัมภาษณทางโทรศัพทจํานวน  
113 ราย  พบวา ผู ใชบริการคู สายเชาและวงจรเชาที ่ใชบริการอยู ในปจจุบันตองการให  
บริษัท ทศท  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน) ปรับปรุงในดานตางๆดังนี้ การใหบริการดาน
ความรวดเร็วในการติดตั้งใหมีโปรโมชั่นทางดานราคา หรือควรมีราคาถูกกวานี้ ตองการ
ตรวจแกคืนดีใหเร็วขึ้น  ตองการใหมีหนวยงานตรวจแกเหตุเสียคืนดีตลอด  24  ช่ัวโมง 

จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดดังนี้ 
1)  เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม  กอใหเกิดประสิทธิผลที่ดีตอธนาคารพาณิชย

ของไทย  ผูใชบริการธนาคารตองการเทคโนโลยีและบริการที่อํานวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น  
สงผลใหตองมีการคิดคนวิจัยการนําเทคโนโลยีสื่อสารขอมูลประเภทตางๆที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นมารองรับชองสัญญาณ 

2)  การสื่อสารขอมูล ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความถูก  รวดเร็วในการรับสงขอมูลธุรกรรมทางการเงินเปนสิ่งจําเปนที่ธนาคารพาณิชย   
ใหความสําคัญเปนอันดับแรก 
 

พงศธร  ชัยพฤษ (2547:73) ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเชาเครือขายดิจิตอลของ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม  จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา ลูกคาบริษัทมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจใชเครือขายดิจิตอล พบวาลูกคามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
คุณภาพเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายขอพบวาความทันสมัย
ในระบบมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะปจจุบันนี้ระบบการสื่อสารมีการแขงขันกัน
มาก โดยทั่วไปลูกคาตองการการสื่อสารที่สะดวก ทันสมัย และรวดเร็ว รองรับเทคโนโลยี
ใหมๆหลากหลายรูปแบบ 
 

นายอัษฎายุธ  สุนทรศารทูล (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเชาใชวงจรระบบดิจิตอลของบริษัท  ทศท  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน)  
ของลูกคาประเภทธนาคาร ผลการศึกษาพบวา  
 1)  ลูกคาประเภทธนาคารสวนใหญยังมีความตองการจะเชาวงจรระบบดิจิตอล
ของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)   
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 2)  เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเชาใชวงจรของลูกคาประเภทธนาคารจําแนก 
ขนาด พบวาลูกคาประเภทธนาคารของบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ที่มีขนาด
ตางกันมีการตัดสินใจไมแตกตางกัน 
 3)   ปจจัยที ่มีผลตอการตัดสินใจเชาใชวงจรของลูกคาดานการใหบริการของ
หนวยงานที่ใหบริการมีความสัมพันธกับการตัดสินใจของลูกคาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที่ระดับ 0.05 
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 

วิธีการดําเนินวิจัย 
การศึกษา เรื ่องปจจ ัยที ่ม ีอ ิทธิพลตอการ เล ือกใชบริการอิน เทอรเน ็ตระบบ      

วงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุง เทพมหานคร  ใชรูปแบบวิจัย   
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)    
ซ่ึงไดดําเนินการขั้นตอนดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การ เ ก ็บ รวบรวมข อม ูลดํ า เ น ินก า ร โดย ใช แบบสอบถาม เ จ าหน าที ่ และ

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานทางดานการสื่อสารทั้งระบบเสียง (Voice) และการสื่อสาร
ขอมูล  (Data) ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
รวมทั ้ง  บริษัทหลักทรัพย  สถาบันการเง ิน  และธุรกิจบริการ  ในเขตกรุง เทพมหานคร 
จํานวน  400 คน  ใชวิธีการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (Yamane’)     
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 คาความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ  5 

วิธีการคํานวณกลุมตัวอยาง   (Taro Yamane’, 1973 : 125) 
 สูตรการคํานวณ 
     n        =       N 
                                                                      1  +  Ne2    
 เมื่อ      n    คือจํานวนกลุมตัวอยาง 
            N    คือจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา (400) 
        e    คือคาความผิดพลาดที่ยอมรับได (0.05)  
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   แทนคา                                  =    400 / [1 +  400(0.05)2] 
                          =    200 
  ไดกลุมตัวอยางเทากับ  200  คน       
     
3.2  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีดังตอไปนี้ 
 3.2.1  การเก็บขอมูลผูวิจัยไดดํา เนินการแจกแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามให

เจาหนาที่ และผูปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของกับงานทางดานการสื่อสารทั้งระบบเสียง  (Voice)  
และการสื่อสารขอมูล (Data) ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ
และ เ อกชนรวมทั ้ง  บร ิษ ัทหล ักทร ัพ ย  สถาบ ันก า ร เ ง ิน  และธ ุร ก ิจบ ร ิก า ร  ใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 200 ชุด แลวนํามาวิเคราะห 

 3.3.2   ผูวิจัยออกไปเก็บขอมูลดวยตัวเอง 
 

3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3.1   ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

           1)  ศึกษาขอมูลจากตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยที ่เกี ่ยวของ  เกี ่ยวกับปจจัย     
สวนประสมทางการตลาด  7P ที ่ม ีผลตอการตัดสินใจในการเล ือกใชบริการวงจรเช า
อินเทอรเน็ต เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  

           2)   รางแบบสอบถามที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับแนวคิด และทฤษฎี
การตัดสินใจในการวิจัย  

           3)   นําแบบสอบถามที ่สรางขึ ้น เสนอตออาจารยที ่ปรึกษาสารนิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญ ตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองและใหขอเสนอแนะ 
เพื่อใหไดขอคําถามที่มีขอความตามวัตถุประสงคของการวิจัย  

           4)   นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง จากนั้น
นําเสนอตอผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ และแกไขกอนนําไปทดลองใช  

 รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม จํานวน  5  ทาน  ดังนี้ 
1. นาวาอากาศเอก  ดร.วีระชัย  เชาวกาํเนิด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
2. รศ.ดร.บงการ  หอมนาน    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
3. ผศ.ดร.ประณต  บุญไชยอภิสิทธ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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4. พ.อ.อ.ภานุ  ออนผัน   
 ผูจัดการสวนการขายและลูกคาสัมพันธที่ 1.2    บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)    
5. นายสมบัติ  สุนทรบัณฑิต 

ผูจัดการสวนขายสายและสื่อสัญญาณที่ 1  บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน)   
  

3.3.2  ลักษณะของเครื่องมือ  
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวบขอมูล 

ซ่ึงแบบสอบถามที่สรางขึ้นแบงออกเปน 5 ตอน คือ  
ตอนที ่ 1   เป นแบบสอบถามเกี ่ยวกับสถานภาพทั ่วไปของ เจ าหนาที ่ และ

ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานทางดานการสื่อสารทั้งระบบเสียง (Voice) และการสื่อสาร
ขอมูล  (Data) ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ  และเอกชน 
รวมทั้ง บริษัทหลักทรัพย  สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  และตําแหนงหนาที่/ฝายงาน  เปนลักษณะ
คําถามจํานวน 5 ขอ  
 ขอที่  1  เพศ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ 
 ขอที่  2  อายุ  เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
 ขอที่  3  ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 

ข อที ่ 4  ร า ย ได เ ฉลี ่ย ต อ เ ด ือน เป น ระด ับก า รว ัดข อม ูลประ เ ภท  
เรียงลําดับ 

 ขอที ่  5   ตําแหนงหนาที ่/ฝายงาน  เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ 

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย  สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เปนลักษณะคําถามจํานวน  5  ขอ   

ขอที่  1 ประเภทธุรกิจ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
 ขอที่  2 ขนาดของอิน เทอรเน ็ตระบบวงจร เช า เปนระดับการว ัด   

ขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
ขอที่  3  จํานวนสาขาเชื่อมตอของวงจรในการใชงานเปนระดับการ     

วัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
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ขอที่  4  ผูใหบริการที่เลือกใชบริการเปนระดับการวัดขอมูลประเภท 
เรียงลําดับ 

ขอที ่  5   ปจจ ัยที ่เ ล ือกใชบริการ เปนระดับการวัดขอมูลประ เภท
เรียงลําดับ 

  
ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามกลยุทธทางการตลาด  โดยใชสวนประสมทาง

การตลาด 7P เปนเกณฑวัด ไดแก  
 3.1   ดานผลิตภัณฑ 

 3.1.1  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ  
 3.1.2  มีโครงขายที ่สามารถใหบริการไดคลอบคลุมพื ้นที ่ได           

ทั่วประเทศ 
 3.1.3   เทคโนโลย ีของอิน เทอรเน ็ตระบบวงจร เช าสามารถ 

รองรับบริการไดหลากหลาย (Voice and Data)   
 3.1.4   ความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร 

 3.2   ดานราคา  
 3.2.1  อัตราคาขอใชบริการมีความเหมาะสม 
 3.2.2  กําหนดราคาเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัด เจน    

งายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตาง  
 3.3   ดานชองทางการจัดจําหนาย  

 3.3.1  การโฆษณา, ประชาสัมพันธ  
 3.3.2  ชองทางการติดตอส่ือสารกับลูกคา 
 3.3.3  สามารถทดลองใชงาน หรือมีผลิตภัณฑตัวอยางแสดง   

 3.4   ดานการสงเสริมการตลาด  
 3.4.1  การสงเสริมการขายที่นาสนใจ   
 3.4.2  มีการใหทดลองคุณภาพ กอนตัดสินใจใชบริการ 
 3.4.3  มีสิทธิพิเศษหรืออัตราพิเศษ สําหรับลูกคาที่มีคาใชบริการ

สูง 
 3.5   ดานบุคลากร 

 3.5.1  ความรูความชํานาญในการใหบริการ/ติดตั้ง 
 3.5.2  พนักงานที่มีความชํานาญในการตรวจแก 
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 3.5.3    กริยามารยาทของพนักงาน  
 3.6   ดานกระบวนการ  

 3.6.1  ขั ้นตอนการขอใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา      
ไมยุงยากซับซอน   

 3.6.2  ความรวดเร็วในการติดตั้งอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 
 3.6.3   ใหความสําคัญกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

3.7   ดานบรรยากาศในการใหบริการ  
  3.7.1   พนักงานมีความเปนกันเอง สุภาพ 
  3.7.2   พนักงานใหความสนใจลูกคาทุกระดับ 

ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย 
ระดับความสําคัญ คะแนน  

       5    คะแนน   หมายถึง   มากที่สุด 
       4    คะแนน   หมายถึง   มาก  
       3    คะแนน   หมายถึง   ปานกลาง  
       2    คะแนน   หมายถึง   นอย  
       1    คะแนน   หมายถึง   นอยที่สุด 

เกณฑการแปลความหมาย ผูวิจัยใชเกณฑดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  แปลความวา ระดับความสําคัญมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  แปลความวา ระดับความสําคัญมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  แปลความวา ระดับความสําคัญปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  แปลความวา ระดับความสําคัญนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  แปลความวา ระดับความสําคัญนอยที่สุด 
 

ตอนที่ 4   เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก     
ใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ  และเอกชนรวมทั ้งบริษัท
หลักทรัพย สถาบันการเงิน  และธุรกิจบริการ  ในเขตกรุง เทพมหานคร  แบงออกเปน  5 
ขั้นตอน คือ   

 4.1   ขั้นรูหรือข้ันรับรู (awareness stage) ไดแก      
 4.1.1   ทานรูจักอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 
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 4.1.2   ทานทราบหลักการทํางานของอิน เทอรเน ็ตระบบ 
วงจรเชา 

 4.1.3   ทานทราบวิธีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  
เชน การตรวจสอบสถานะวงจรเชา 

 4.1.4   ทานทราบวาอ ิน เทอรเน ็ตระบบวงจร เช าสามารถ
ทํางานไดรวดเร็วและแมนยํา 

 4.1.5   ทานทราบวาอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถ   
รับ-สงขอมูลไดจํานวนมากๆ  และมีความปลอดภัยสูง  

   4.2   ขั้นสนใจ (interest stage) ไดแก  
 4.2.1   ทานสนใจติดตามขาวสาร ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ

อินเทอรเน็ตระบบวงจร เชาอยูเสมอ 
 4.2.2   ทานสนใจเขารวมกิจกรรมหรือฟงการบรรยายความรู

เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 
 4.2.3  ท า น พ ย า ย า ม ศ ึก ษ า ห า ข อ ม ูล เ พิ ่ม เ ต ิม เ กี ่ย ว ก ับ

อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา เพื่อใหมีความเขาใจมาก
ยิ่งขึ้น   

 4.2.4   ทานมักจะหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี ่ยวกับอิน เทอรเน ็ตระบบวงจร เช าก ับ ผู ม ีความรู 
ความชํานาญในดานนี้ 

   4.3   ขั้นประเมินคา (evaluation stage) ไดแก  
 4.3.1  ทานแสวงหาความรูเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจนํา

อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใช   
 4.3.2   ท า น จ ะ นํ า อ ิน เ ท อ ร เ น ็ต ร ะ บบ ว ง จ ร เ ช า ใ น ก า ร

ปฏิบัติงานเมื่อทานไดทดลองใชและเห็นผลแลว 
 4.4   ขั้นทดลอง (trial stage) ไดแก 

 4.4.1   ทานนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชปฏิบัติงาน
ตามความตองการของทาน โดยไมไดถูกบังคับ 

 4.4.2   ทานนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเปนเครื่องมือ
ประกอบการปฏิบัติงาน 
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 4.4.3   ทานนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชงาน ถึงแมวา
ยังไมชํานาญในการใช 

 4.5   ขั้นยอมรับ (adoption stage) ไดแก   
 4.5.1   ทานนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาไปใช เปนผลให

การปฏิบัติงานของทานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 4.5.2   ทานจะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเพื่อใหเกิด

ประโยชนในการปฏิบัติงานในดานตางๆ เพิ่มขึ้น 
 4.5.3   ทานมีความเชี่ยวชาญในอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

แตทานยังแสวงหาความรู เกี ่ยวอิน เทอรเน ็ตระบบ
วงจรเชาเพิ่มเติมอยูเสมอ 

 4.5.4   ทานแนะนํา เพื ่อนรวมงานถึงประโยชนของการใช
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

ซ่ึงมีเกณฑการใหคะแนนประกอบดวย 
ระดับความสําคัญ คะแนน  

   5    คะแนน   หมายถึง   มากที่สุด 
  4    คะแนน   หมายถึง   มาก  
     3    คะแนน   หมายถึง   ปานกลาง  
   2    คะแนน   หมายถึง   นอย  
   1    คะแนน   หมายถึง   นอยที่สุด 

 เกณฑการแปลความหมาย ผูวิจัยใชเกณฑดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  แปลความวา ระดับความสําคัญมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  แปลความวา ระดับความสําคัญมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  แปลความวา ระดับความสําคัญปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  แปลความวา ระดับความสําคัญนอย 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  แปลความวา ระดับความสําคัญนอยที่สุด 
 

ตอนที่ 5  เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี ่ยวกับการเชื ่อมตออินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา (Leased Line Internet) และความตองการอื่นๆ นําเสนอมีลักษณะปลายเปด  
(Open End) 
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3.3.3   ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
3.3.3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ    

 1)   สถานภาพทั่วไปของเจาหนาที ่ และผูปฏิบัติงานที่เกี ่ยวของกับ
งานทางดานการสื่อสารทั้งระบบเสียง (Voice)  และการสื่อสารขอมูล (Data) ที่ใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ง  บริษัทหลักทรัพย  
สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน และตําแหนงหนาที่/ฝายงาน   

 2)   สถานภาพทั่วไปของหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบริษัท
หลักทรัพย  สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก ประเภทธุรกิจ
ขนาดของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  จํานวนสาขาเชื ่อมตอของวงจรในการใชงาน            
ผูใหบริการที่เลือกใชบริการ ปจจัยที่เลือกใชบริการ 
 3)    กลยุทธ ทางการตลาด ประกอบดวย 

           3.1 Product (ผลิตภัณฑของวงจรเชาอินเทอรเน็ต) 
 3.2  Price (คาใชจายในการเชาวงจรอินเทอรเน็ต) 
 3.3  Place (ชองทางในการติดตอผูใหบริการ) 
 3.4  Promotion (โปรโมชั่น การสงเสริมการขาย การตลาด) 
 3.5  People (บุคลากร ความรูความเขาใจของบุคลากร) 
 3.6  Process (กระบวนการในการใหบริการกอนและหลังการ

ขาย) 
                      3.7  Physical Evidence (บรรยากาศในการใหบริการเปนกันเอง 

ตอบขอซักถามได)   
3.3.3.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การตัดสินใจเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของผู จ ัดการฝายคอมพิวเตอรของหนวยงานทั ้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งบริษัทหลักทรัพย  สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบงเปน 5 ขั้นตอน 

 1)  ขั้นรูหรือข้ันรับรู (awareness stage)            
 2)  ขั้นสนใจ (interest stage)  
 3)  ขั้นประเมินคา (evaluation stage)  
 4)  ขั้นทดลอง (trial stage) 
 5)  ขั้นยอมรับ (adoption stage)   
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ภาพที่  3.1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables)   

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
ประกอบดวย 
1. ผลิตภัณฑ 
2.ราคา 
3. การจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการตลาด 
5. บุคลากร 
6. กระบวนการใหบริการ 
7. บรรยากาศในการใหบริการ 

ปจจัยสวนหนวยงาน  ประกอบดวย 
1. ประเภทธุรกิจ 
2. ขนาดของอินเทอรเน็ตระบบ

วงจรเชา   
3. จํานวนสาขาเชื่อมตอของ

วงจรในการใชงาน 
4. ผูใหบริการที่เลือกใชบริการ 
5. ปจจัยที่เลือกใชบริการ 

 
การตัดสินใจเลือกใชบริการ 
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

ประกอบดวย 
1. ขั้นรูหรือข้ันรับรู 
2. ขั้นสนใจ  
3. ขั้นประเมินคา  
4. ขั้นทดลอง  
5. ขั้นยอมรับ  

ตัวแปรตาม  (Dependent Variable) DPU



52 
 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 

ในการว ิเ คร าะห ข อม ูล ผู ว ิจ ัยดํา เน ินการว ิเ คร าะห ข อม ูลด ังนี ้ ผู ว ิจ ัย ได นํา
แบบสอบถาม  จํานวน  200 ชุด  แจกใหกับกลุมประชากร  คือเจาหนาที ่ และผูปฏิบัติงาน      
ที่เกี่ยวของกับงานทางดานการสื่อสารทั้งระบบเสียง (Voice) และการสื่อสารขอมูล (Data)  
ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งบริษัท
หลักทรัพย  สถาบันการเงิน และธุรกิจบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งในการเก็บขอมูล
ดังกลาว  จะอธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง  และใหกลุมตัวอยางเปน       
ผูกรอกคําตอบเอง ซึ่งชวงเวลาในการเก็บขอมูลอยูในชวงวันที่  1  มกราคม 2552 ถึงวันที่ 
16  เมษายน 2552 

3.4.1   ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทุกฉบับ 
3.4.2   การวิเคราะหขอมูลทั่วไปผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ซึ่งมี

ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 3.4.2.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  เพื่ออธิบายลักษณะ 
 1)   ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม  สถานภาพทั ่วไปของ
หนวยงาน โดยใชสถิติเบื้องตนในการวิเคราะห  ไดแก  การแจกแจงความถี่  และคารอยละ 

     2)   ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในเขตกร ุง เทพมหานคร  โดยใชสถิติเบื ้องตนในการวิเคราะห ไดแก        
การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    3.4.2.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน(Inferentia Analysis) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน  
เพื่อวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 กรณีพบ
ความแตกตางเปนรายกลุ ม  จะวิเคราะหความแตกตางรายกลุ ม เปนรายคู อีกครั ้งโดยใช 
Scheffe Analysis  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

  
การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษากลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใช

บริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เปรียบเทียบปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกใช
บริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาผูใหบริการที่องคกรเลือกใช  และศึกษาความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผูวิจัยไดแบงการนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 6 สวน ดังนี้  

4.1   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
4.2   สถานภาพทั่วไปของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู       
4.3 ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการ

อินเทอร เน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  

4.4  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของ
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   

4.5   ผลการทดสอบสมมติฐาน   
4.6   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการแปลความหมายของการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณตางๆ ในการแปลความหมายดังนี้  
n      แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง 
X      แทน   คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D.     แทน   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

             F-Value     แทน   คาสถิติ   F  ที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
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P-Value     แทน   ระดับนยัสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ ที่โปรแกรม SPSS      
คํานวณไดใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

                                           
4.1 ผลการวิเคราะห ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลทั่วไปในการศึกษาไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางผูใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  200  คน  ผลการ
วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  ดังตารางที่  4.1 

 

ตารางที่   4.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
                                                                                                                             (n=200) 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
116 
84 

 
58.0 
42.0 

2. อายุ 
      21 – 30 ป 
      31 – 40 ป 
      41 – 50 ป 
      50 ปขึ้นไป 

 
55 
47 
64 
34 

 
27.5 
23.5 
32.0 
17.0 

3. ระดับการศกึษา 
       มัธยม/ปวช./ปวส. 
       ปริญญาตรี 
       ปริญญาโท 
       สูงกวาปริญญาโท 

 
28 

120 
47 
5 

 
14.0 
60.0 
23.5 
2.5 

4.  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
       ต่ํากวา 10,000 บาท 
       10,001 – 30,000 บาท 
       30,001 – 50,000 บาท 
       มากกวา 50,000 บาท 

 
15 
77 
47 
61 

 
7.5 

38.5 
23.5 
30.5 
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ตารางที่  4.1(ตอ) 
  (n=200) 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
5.  ตําแหนงหนาที่/ฝายงานในองคกร 
       เจาของธุรกิจ/ผูบริหาร 
       ฝายจัดซื้อ/จัดหา 
       Engineer/Technician 
       ส่ือสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       กลุมงานอื่น 

 
24 
29 
68 
48 
31 

 
12.0 
14.5 
34.0 
24.0 
15.5 

 
จากตารางที่  4.1   พบวา  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยสวนมากเปนเพศชาย  จํานวน  

116  คน  หรือคิดเปนรอยละ  58.0  ที่เหลือเปนเพศหญิง  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ 42.0    
ดานอายุ  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ  41 - 50 ป  คิดเปนรอยละ 32.0  รองลงมาคือ 21 – 30ป,     
31-40 ป  และ 50 ปขึ้นไป  คิดเปนรอยละ 27.5,  23.5  และ 17.0 ตามลําดับ  ดานระดับการศึกษา  
กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 60.0  รองลงมาคือ ปริญญาโท   
มัธยม/ปวช./ปวส. และสูงกวาปริญญาโท  คิดเปนรอยละ 23.5, 14.0 และ 2.5 ตามลําดับ ดานรายได
เฉล่ียตอเดือน  กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายได 10,001 – 30,000 บาท  คิดเปนรอยละ 38.5  รองลงมา
คือ มากกวา 50,000 บาท, 30,001 – 50,000 บาท  และ ต่ํากวา 10,000 บาท  คิดเปนรอยละ 30.5,  
23.5 และ 7.5 ตามลําดับ   ดานตําแหนงหนาที่/ฝายงานในองคกร กลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนง 
วิศวกรและชางเทคนิค คิดเปนรอยละ 34.0 รองลงมาคือ ส่ือสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมงานอื่น  
ฝายจัดซื้อ/จัดหา  และเจาของธุรกิจ/ผูบริหาร  คิดเปนรอยละ 24.0,  15.5,  14.5 และ 12.0 ตามลําดับ 
 

4.2  ผลการวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของหนวยงานทีก่ลุมตัวอยางทาํงานอยู 
ในการศึกษาไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางผูใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน  200  คน  ผลการวิเคราะห
สถานภาพทั่วไปของหนวยงานที่กลุมตัวอยางทํางานอยู  ดังตารางที่  4.2 
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ตารางที่  4.2   สถานภาพทั่วไปของหนวยงาน 
                                                                                                                       (n=200) 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
1. ประเภทธุรกิจ 
     หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
     ธุรกิจเอกชนรายใหญ 
     บริษัทหลักทรัพย/ธนาคาร หรือสถาบัน     

การเงิน 
     ธุรกิจบริการ 
     ธุรกิจเอกชนประเภทขนาดกลาง และขนาด

ยอม (SME) 

 
81 
34 
25 
 

23 
37 

 
40.5 
17.0 
12.5 

 
11.5 
18.5 

2. ขนาดของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ในการ
รับสงขอมูล 
     ต่ํากวา 128 Kbps 
     128 Kbps – 2 Mbps 
     2 Mbps -10 Mbps 
     มากกวา 10 Mbps 

 
 

7 
58 

102 
33 

 
 

3.5 
29.0 
51.0 
16.5 

3. จํานวนสาขาของหนวยงานที่ใชอินเทอรเน็ต
ระบบเชาวงจร ในการเชื่อมตอ 
    ต่ํากวา 3 สาขา 
    3 – 5 สาขา 
    5 – 10 สาขา 
    มากกวา 10 สาขา 

 
 

78 
28 
35 
59 

 
 

39.0 
14.0 
17.5 
29.5 

4.  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาที่
องคกรใชบริการ 
     หนวยงานภาครัฐ 
     หนวยงานเอกชน 
     ทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

 
 

103 
68 
29 

 
 

51.5 
34.0 
14.5 
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ตารางที่  4.2(ตอ)                                                                                                                         
 (n=200) 

กลุมตัวอยาง จํานวน รอยละ 
5.  ปจจัยที่เลือกใชบริการอินเทอรเน็ตของภาครัฐ
หรือเอกชนทีอ่งคกรเลือก 
     มีระบบโครงขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
     คุณภาพการใหบริการ 
     ภาพลักษณของผูใหบริการ 
     package ใหเลือกหลากหลาย 
     มีบริการหลังการขายที่ด ี

 
 

137 
147 
36 
75 

111 

 
 

27.1 
29.1 
7.1 

14.8 
21.9 

รวม (ตอบไดมากกวา  1  คําตอบ) 506 100.0 
 
 

จากตารางที่   4.2   พบวา  สถานภาพทั่วไปของหนวยงานที่กลุมตัวอยางดานประเภท
ธุรกิจ เปนหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ 40.5 รองลงมาคือ  ธุรกิจเอกชนประเภท
ขนาดกลาง และขนาดยอม (SME)  ธุรกิจเอกชนรายใหญ  บริษัทหลักทรัพย/ธนาคาร หรือสถานบัน
การเงิน และธุรกิจบริการ คิดเปนรอยละ 18.5,  17.0,  12.5 และ 11.5 ตามลําดับ ขนาดของ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ในการรับสงขอมูลสวนใหญมีขนาด  2 Mbps -10 Mbps  คิดเปนรอยละ 
51.0 รองลงมาคือ  128 Kbps – 2 Mbps,  มากกวา 10 Mbps  และต่ํากวา 128 Kbps คิดเปนรอยละ 
29.0,  16.5  และ 3.5 ตามลําดับ  จํานวนสาขาของหนวยงานที่ใชอินเทอรเน็ตระบบเชาวงจร ในการ
เช่ือมตอสวนใหญมีจํานวน ต่ํากวา 3 สาขา  คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาคือ  มากกวา 10 สาขา     
5-10 สาขา  และ 3-5 สาขา  คิดเปนรอยละ 29.5,  17.5  และ 14 ตามลําดับ  ผูใหบริการอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาที่องคกรใชบริการพบวาสวนใหญเปนหนวยงานภาครัฐ คิดเปนรอยละ 51.5 
รองลงมาคือหนวยงานเอกชน คิดเปนรอยละ 34.0 และนอยที่สุดคือ  ทั้งหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน คิดเปนรอยละ 14.5  ปจจัยท่ีเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของภาครัฐหรือ
เอกชนที่องคเลือก  คือคุณภาพการใหบริการ  คิดเปนรอยละ 29.1 รองลงมาคือ มีระบบโครงขาย    
ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ  คิดเปนรอยละ 27.1  และนอยที่สุดคือ ภาพลักษณของผูใหบริการ คิดเปน
รอยละ 7.1 
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4.3   ผลการวิเคราะหกลยุทธทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
ของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ตารางที่   4.3   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอกลยุทธ
ทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เปนรายดาน 
 

                                                                                                                                                (n=200)  
กลยุทธทางการตลาด X  S.D. ระดับ 

ความสําคัญ 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย 
4. ดานสงเสริมการตลาด 
5. ดานบุคลากร 
6. ดานกระบวนการ 
7. ดานบรรยากาศ 

4.21 
4.03 
3.67 
3.70 
4.17 
4.09 
3.53 

.59 

.74 

.80 

.84 

.66 

.78 
1.05 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่   4.3   พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธทางการตลาด โดยรวมอยูใน

ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  ขอ 1. ดานผลิตภัณฑ 
มีคาเฉลี่ย 4.21  ขอ 5. ดานบุคลากร  มีคาเฉลี่ย 4.17,  ขอ  6. ดานกระบวนการ  มีคาเฉลี่ย 4.09 และ                 
ขอ 2. ดานราคา  มีคาเฉลี่ย 4.03  ขอ 4. ดานสงเสริมการตลาด  มีคาเฉลี่ย  3.70  ขอ  3. ดานชองทาง
การจัดจําหนาย  มีคาเฉลี่ย  3.67  และขอ  7. ดานบรรยากาศ  มีคาเฉลี่ย  3.53     
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ตารางที่   4.4   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอ         
สวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานผลิตภัณฑ 
                                                                                                                                                (n=200)  

ผลิตภัณฑ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. ช่ือเสียงและความ
นา เชื่อถือของผู ให  
บริการ 

59 
(29.5) 

84 
(42.0) 

43 
(21.5) 

10 
(5.0) 

4 
(2.0) 

3.92 
 

.94 มาก 

2. มีโครงขายที่
สามารถใหบริการได
ครอบคลุมพื้นที่ได  
ทั่วประเทศ 

102 
(51.0) 

 

69 
(34.5) 

27 
(13.5) 

2 
(1.0) 

- 
- 

4.36 .75 มากที่สุด 

3. เทคโนโลยีของ
อินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาสามารถ
รองรับบริการได
หลากหลาย 

89 
(44.5) 

 

88 
(44.0) 

23 
(11.5) 

 

- 
- 

- 
- 

4.33 .67  
มากที่สุด 

4. ความเชื่อมัน่ใน
ดานความปลอดภัย
ของขอมูลขาวสาร 

89 
(44.5) 

71 
(35.5) 

40 
(20.0) 

- 
- 

- 
- 

4.25 .77  
มากที่สุด 

รวม      4.21 .59 มากที่สุด 
 
 

จากตารางที่   4.4   พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีคาเฉล่ีย 4.21 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย                   
ขอ  2.  มีโครงขายที่สามารถใหบริการไดครอบคลุมพื้นที่ไดทั่วประเทศ  มีคา เฉลี่ย  4.36                  
ขอ 3. เทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถรองรับบริการไดหลากหลาย  มีคาเฉลี่ย 
4.33  ขอ 4. ความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร มีคาเฉลี่ย 4.25  และขอ1. ช่ือเสียง
และความนาเชื่อถือของผูใหบริการ  มีคาเฉลี่ย 3.92 
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ตารางที่   4.5   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอ         
สวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานราคา                                                                                               
                                                                                                                                                (n=200)  

ราคา มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. อัตราคาขอใช
บริการมีความ
เหมาะสม 

64 
(32.0) 

 

92 
(46.0) 

42 
(21.0) 

2 
(1.0) 

- 
- 

4.09 .75 มาก 

2. กําหนดราคา
เหมาะสมกับระดับ
การใหบริการชัดเจน 
งายตอการจําแนก
ระดับบริการที่
แตกตาง 

59 
(29.5) 

85 
(42.5) 

48 
(24.0) 

 

8 
(4.0) 

- 
- 

3.98 .84 มาก 

รวม      4.03 .74 มาก 
 
 

จากตารางที่ 4.5   พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับดานราคาโดยรวม อยูในระดับมาก             
โดยมีคาเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอ 1. อัตรา
คาขอใชบริการมีความเหมาะสม และขอ 2. กําหนดราคาเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน 
งายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตาง มีคาเฉลี่ย 3.98 
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ตารางที่   4.6   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอ         
สวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานชองทางการจัดจําหนาย                                                                 
                                                                                                                                              (n=200)  

ชองทางการจดั
จําหนาย 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. การโฆษณา 
ประชาสัมพันธ 

23 
(11.5) 

74 
(37.0) 

72 
(36.0) 

25 
(12.5) 

6 
(3.0) 

3.42 .95 มาก 

2. ชองทางการ
ติดตอส่ือสารกับ
ลูกคา 

56 
(28.0) 

90 
(45.0) 

41 
(20.5) 

11 
(5.5) 

2 
(1.0) 

3.94 .89  
มาก 

3. สามารถทดลองใช
งาน หรือมีผลิตภัณฑ
ตัวอยางแสดง 

44 
(22.0) 

 

73 
(36.5) 

54 
(27.0) 

27 
(13.5) 

 

2 
(1.0) 

3.65 1.00 มาก 

รวม      3.67 .80 มาก 
 
 

จากตารางที่ 4.6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับชองทางการจัดจําหนายโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอ 2.       
ชองทางการติดตอส่ือสารกับลูกคา  มีคาเฉล่ีย 3.94  ขอ 3. สามารถทดลองใชงาน หรือมีผลิตภัณฑ
ตัวอยางแสดง มีคาเฉลี่ย 3.65  และขอ 1. การโฆษณา  ประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ย 3.42 
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ตารางที่   4.7  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอสวน
ประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานการสงเสริมการตลาด                                                                                
                                                                                                                                            (n=200)  

การสงเสริม
การตลาด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. การสงเสริมการ
ขายนาสนใจ 

37 
(18.5) 

77 
(38.5) 

61 
(30.5) 

22 
(11.0) 

3 
(1.5) 

3.62 .96 มาก 

2. มีการใหทดลอง
คุณภาพกอน
ตัดสินใจใชบริการ 

42 
(21.0) 

77 
(38.5) 

55 
(27.5) 

17 
(8.5) 

9 
(4.5) 

3.63 1.05 มาก 

3. มีสิทธิพิเศษ หรือ
อัตราพิเศษสําหรับ
ลูกคาที่มีคาใช
บริการสูง 

63 
(31.5) 

65 
(32.5) 

55 
(27.5) 

13 
(6.5) 

4 
(2.0) 

3.85 1.00 มาก 

รวม      3.70 .86 มาก 
 
 

จากตารางที่   4.7  พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาดโดยรวม อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.70  เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ขอ 3.  มีสิทธิพิเศษ  หรืออัตราพิเศษสําหรับลูกคาที่มีคาใชบริการสูง มีคาเฉลี่ย 3.85   ขอ 2. มีการให
ทดลองคุณภาพกอนตัดสินใจใชบริการ มีคาเฉลี่ย 3.63 และขอ 1. การสงเสริมการขายนาสนใจ       
มีคาเฉลี่ย 3.62 
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ตารางที่   4.8  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอสวน
ประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดานบุคลากร 
                                                                                                                                                (n=200)  

บุคลากร มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. ความรูความ
ชํานาญในการ
ใหบริการ/ติดตั้ง 

116 
(58.0) 

60 
(30.0) 

21 
(10.5) 

2 
(1.0) 

1 
(.5) 

4.44 .76 มากที่สุด 

2. พนักงานทีม่ีความ
ชํานาญในการตรวจ
แก 
 

121 
(60.5) 

53 
(26.5) 

21 
(10.5) 

2 
(1.0) 

3 
(1.5) 

 

4.43 .84 มากที่สุด 

3. กริยามารยาทของ
พนักงาน 

43 
(21.5) 

68 
(34.0) 

65 
(32.5) 

21 
(10.5) 

3 
(1.5) 

3.64 .98 มาก 

รวม      4.17 .66 มาก 
 
 

จากตารางที่   4.8   พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคลากรโดยรวม  อยูในระดับมาก             
โดยมีคาเฉลี่ย 4.17 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอ 1. ความรู
ความชํานาญในการใหบริการ/ติดตั้ง มีคาเฉลี่ย 4.44   ขอ 2. พนักงานที่มีความชํานาญในการตรวจ
แก  มีคาเฉลี่ย 4.43  และขอ 3. กริยามารยาทของพนักงาน  มีคาเฉลี่ย 3.64 
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ตารางที่   4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอสวน
ประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานกระบวนการ                                                                                             
                                                                                                                                                (n=200)  

กระบวนการ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. ขั้นตอนการขอใช
บริการอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ไม
ยุงยากซับซอน 

81 
(40.5) 

69 
(34.5) 

47 
(23.5) 

2 
(1.0) 

1 
(.5) 

4.14 .84 มาก 

2. ความรวดเรว็ใน
การติดตั้ง
อินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา 

97 
(48.5) 

67 
(33.5) 

32 
(16.0) 

 

2 
(1.0) 

2 
(1.0) 

4.28 .84 มากที่สุด 

3. ใหความสําคัญกับ
ลูกคาอยางสม่ําเสมอ 
และตอเนื่อง 

66 
(33.0) 

66 
(33.0) 

47 
(23.5) 

18 
(9.0) 

3 
(1.5) 

3.87 1.02 มาก 

รวม      4.09 .78 มาก 
 

จากตารางที่   4.9  พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการโดยรวม อยูในระดับมาก     
โดยมีคาเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอ 2. ความ
รวดเร็วในการติดตั้งอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา มีคาเฉลี่ย 4.28 ขอ 1. ขั้นตอนการขอใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ไมยุงยากซับซอน มีคาเฉลี่ย 4.14 และขอ 3.ใหความสําคัญกับลูกคา
อยางสม่ําเสมอ  และตอเนื่อง มีคาเฉลี่ย 3.87 
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ตารางที่   4.10  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอ         
สวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดานบรรยากาศ 
                                                                                                                                                (n=200)  

บรรยากาศ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. พนักงานมคีวาม
เปนกันเอง สุภาพ 

41 
(20.5) 

63 
(31.5) 

67 
(33.5) 

21 
(10.5) 

8 
(4.0) 

3.54 1.06 มาก 

2. พนักงานใหความ
สนใจลูกคาทกุ
ระดับชั้น 

41 
(20.5) 

64 
(32.0) 

65 
(32.5) 

18 
(9.0) 

12 
(6.0) 

3.52 1.10 มาก 

รวม      3.53 1.05 มาก 
 
 

จากตารางที่   4.10  พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับบรรยากาศโดยรวม อยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ย 3.53 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอ 1. 
พนักงานมีความเปนกันเอง สุภาพ  มีคาเฉลี่ย 3.54 และขอ 2.พนักงานใหความสนใจลูกคาทุก
ระดับชั้น มีคาเฉลี่ย 3.52 
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4.4  ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
ของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
 
ตารางที่   4.11  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอปจจัย  
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ  เกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  เปนรายขั้น 
                                                                                                                                                (n=200)  

ขั้นตอน X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. ขั้นรู 
2. ขั้นสนใจ 
3. ขั้นประเมินคา 
4. ขั้นทดลอง 
5. ขั้นยอมรับ 

3.60 
3.08 
3.60 
3.90 
3.73 

.83 

.99 

.85 

.86 

.72 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางที่   4.11  พบวา ความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลใน   

การตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย  ขอ 4. ขั้นทดลอง  มีคาเฉลี่ย 3.90  ขอ 5. ขั้นยอมรับ  มีคาเฉล่ีย 3.73 ขอ 1. และขอ 3. ขั้นรู  
และขั้นประเมินคา มีคาเฉลี่ยเทากัน  3.60  และขอ 2. ขั้นสนใจ  มีคาเฉลี่ย 3.08 
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ตารางที่   4.12   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดของผูใชบริการเห็นตอปจจัย    
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ  เกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ขั้นรู 
                                                                                                                                                (n=200)  

ขั้นรู มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. รูจักอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา 

38 
(19.0) 

71 
(35.5) 

75 
(37.5) 

11 
(5.5) 

5 
(2.5) 

3.63 .94 มาก 

2. ทราบหลักการ
ทํางานของอินเทอร 
เน็ตระบบวงจรเชา 

31 
(15.5) 

52 
(26.0) 

85 
(42.5) 

18 
(9.0) 

14 
(7.0) 

3.34 1.07 ปานกลาง 

3. ทราบวิธีการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา 

31 
(15.5) 

51 
(25.5) 

78 
(39.0) 

26 
(13.0) 

14 
(7.0) 

3.30 1.10 ปานกลาง 

4. ทราบวาอินเทอร 
เน็ตระบบวงจรเชา
สามารถทํางานได
รวดเร็วและแมนยํา 

39 
(19.5) 

102 
(51.0) 

47 
(23.5) 

8 
(4.0) 

4 
(2.0) 

3.82 .86  
 

มาก 

5. ทราบวาอินเทอร 
เน็ตระบบวงจรเชา
สามารถรับสงขอมูล
ไดจํานวนมาก ๆ 
และมีความปลอดภัย
สูง 

44 
(22.0) 

110 
(55.0) 

34 
(17.0) 

6 
(3.0) 

6 
(3.0) 

3.90 .88 มาก 

รวม      3.60 .83 มาก 
 
 

จากตารางที่   4.12   พบวา ความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับขั้นรูโดยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  
ขอ5. ทราบวาอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถรับสงขอมูลไดจํานวนมากๆ และมีความปลอดภัย
สูง มีคาเฉลี่ย 3.90  ขอ 4. ทราบวาอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถทํางานไดรวดเร็ว และแมนยํา     

DPU



68 
 

 

มีคาเฉลี่ย 3.82  ขอ 1. รูจักอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  มีคาเฉลี่ย 3.63  ขอ 2. ทราบหลักการทํางาน
ของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา มีคาเฉลี่ย 3.34 และขอ 3. ทราบวิธีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา  มีคาเฉลี่ย 3.30 
 

ตารางที่   4.13   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอปจจัย   
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ  เกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ขั้นสนใจ                                                                                              
                                                                                                                                               (n=200)  

ขั้นสนใจ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. สนใจติดตาม
ขาวสาร ความ
เคล่ือนไหวเกีย่วกับ
อินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาอยูเสมอ 

23 
(11.5) 

58 
(29.0) 

84 
(42.0) 

20 
(10.0) 

15 
(7.5) 

3.27 1.04 ปานกลาง 

2. สนใจเขารวม
กิจกรรมหรือฟงการ
บรรยายความรู
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา 

14 
(7.0) 

51 
(25.5) 

69 
(34.5) 

31 
(15.5) 

35 
(17.5) 

2.89 1.18 ปานกลาง 

3. พยายามศกึษาหา
ขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา
เพื่อใหมีความเขาใจ
มากยิ่งขึ้น 

16 
(8.0) 

58 
(29.0) 

74 
(37.0) 

33 
(16.5) 

19 
(9.5) 

3.10 
 

1.07 
 

ปานกลาง 
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ตารางที่  4.13(ตอ) 
                                                                                                                                               (n=200)  

ขั้นสนใจ มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

4. มักจะหาโอกาส
สนทนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเหน็เกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชากับผูมี
ความรูความชาํนาญ
ในดานนี ้

17 
(8.5) 

48 
(24.0) 

88 
(44.0) 

22 
(11.0) 

25 
(12.5) 

3.05 1.09 ปานกลาง 

รวม      3.08 .99 ปานกลาง 
 

จากตารางที่   4.13   ความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับขั้นสนใจโดยรวมอยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.08 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  
ขอ 1. สนใจติดตามขาวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 
3.27  ขอ 3. พยายามศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาเพื่อใหมีความเขาใจ
มากยิ่งขึ้น มีคาเฉลี่ย 3.10 ขอ 4. มักจะหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชากับผูมีความรูความชํานาญในดานนี้  มีคาเฉลี่ย 3.05  และขอ 2. สนใจเขา
รวมกิจกรรมหรือฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา มีคาเฉลี่ย 2.89 
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ตารางที่   4.14   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอปจจัย   
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ  เกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นประเมินคา 
                                                                                                                                                (n=200)  

ขั้นประเมินคา มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. แสวงหาความรู
เพื่อเปนขอมูลใน
การตัดสินใจนํา
อินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชามาใช 

21 
(10.5) 

63 
(31.5) 

75 
(37.5) 

28 
(14.0) 

13 
(6.5) 

3.26 1.04 ปานกลาง 

2. จะนําอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาใน
การปฏิบัติงานเมื่อ
ไดทดลองใชและ
เห็นผลแลว 

56 
(28.0) 

96 
(48.0) 

34 
(17.0) 

10 
(5.0) 

4 
(2.0) 

3.95 .91 มาก 

รวม      3.60 .85 มาก 
 

จากตารางที่   4.14   พบวา ความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับขั้นสนใจโดยรวม อยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย  
ขอ 2. จะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาในการปฏิบัติงานเมื่อไดทดลองใชและเห็นผลแลว มีคาเฉลี่ย 
3.95 และขอ 1. แสวงหาความรูเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใช    
มีคาเฉลี่ย 3.26 
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ตารางที่   4.15   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอปจจัย   
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นทดลอง 
                                                                                                                                                (n=200)  

ขั้นทดลอง มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1. นําอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชามาใช
ปฏิบัติงานตามความ
ตองการโดยไมได
ถูกบังคับ 

53 
(26.5) 

 

93 
(46.5) 

43 
(21.5) 

5 
(2.5) 

6 
(3.0) 

3.91 .92  
มาก 

2. นําอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชามาใช
เปนเครื่องมือ
ประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

71 
(35.5) 

86 
(43.0) 

27 
(13.5) 

11 
(5.5) 

5 
(2.5) 

4.04 .97 มาก 

3. นําอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชามาใช
งานถึงแมวายงัไม
ชํานาญในการใช 

48 
(24.0) 

83 
(41.5) 

46 
(23.0) 

16 
(8.0) 

7 
(3.5) 

3.75 1.02 มาก 

รวม      3.90 .86 มาก 
 
 

จากตารางที่   4.15  พบวา ความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับขั้นทดลองโดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.90 เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ขอ 2. นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเปนเครื่องมือประกอบการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ย 4.04      
ขอ 1. นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชปฏิบัติงานตามความตองการโดยไมไดถูกบังคับ มีคาเฉลี่ย 
3.91 และขอ 3. นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชงานถึงแมวายังไมชํานาญในการใช มีคาเฉลี่ย 
3.75 
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ตารางที่   4.16   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอปจจัย   
ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจ  เกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ขั้นยอมรับ 
                                                                                                                                                (n=200)  

ขั้นยอมรับ 
 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

X  S.D. ระดับ 
ความสําคัญ 

1.  นําอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาไปใช
เปนผลใหการ
ปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

82 
(41.0) 

84 
(42.0) 

28 
(14.0) 

3 
(1.5) 

3 
(1.5) 

4.20 .84 มาก 

2. จะนําอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชามาใช
เพื่อใหเกิดประโยชน
ในการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆ เพิ่มขึ้น 

83 
(41.5) 

87 
(43.5) 

27 
(13.5) 

1 
(.5) 

2 
(1.0) 

4.24 .78  
มากที่สุด 

3. มีความเชี่ยวชาญ
ในอินเทอรเนต็
ระบบวงจรเชา แตยัง
แสวงหาความรู
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา
เพิ่มเติมอยูเสมอ 

24 
(12.0) 

50 
(25.0) 

97 
(48.5) 

21 
(10.5) 

8 
(4.0) 

3.31 .95 ปานกลาง 

4. แนะนําเพื่อน
รวมงานถึง
ประโยชนของการ
ใชอินเทอรเนต็
ระบบวงจรเชา 

18 
(9.0) 

59 
(29.5) 

84 
(42.0) 

21 
(10.5) 

18 
(9.0) 

3.19 1.04 ปานกลาง 

รวม      3.73 .72 มาก 
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จากตารางที่   4.16   พบวา  ความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับขั้นยอมรับโดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.73  เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย  
ขอ 2. จะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงานในดานตางๆ 
เพิ่มขึ้น มีคาเฉลี่ย 4.24  ขอ 1. นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาไปใชเปนผลใหการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีคาเฉลี่ย 4.20  ขอ 3. มีความเชี่ยวชาญในอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตยัง
แสวงหาความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาเพิ่มเติมอยูเสมอ มีคาเฉลี่ย 3.31 และขอ 4. 
แนะนําเพื่อนรวมงานถึงประโยชนของการใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา มีคาเฉลี่ย 3.19 
 

4.5   ผลการเปรียบเทียบปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของ
ผูใชบริการที่องคกรเลือกใช   
 สมมติฐานที่ 1.  การประกอบธุรกิจของผูใชบริการที่ตางกันมีผลกระทบตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
 

ตารางที่   4.17  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามการประกอบธุรกิจของผูใชบริการ  เปนรายขั้น 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู .88 .48 
ขั้นสนใจ 3.27 .01* 
ขั้นประเมินคา 2.36 .06 
ขั้นทดลอง 4.68 .00* 
ขั้นยอมรับ 1.67 .16 

โดยภาพรวม .82 .51 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
              

จากตารางที่   4.17   ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ผูใชบริการที่มีการประกอบธุรกิจ
ตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
0.05  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู ขั้นประเมินคา และขั้นยอมรับ ผูใชบริการมีความ
คิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 สวนขั้น
สนใจ และขั้นทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
เลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจและขั้นทดลอง เปนรายคู  แสดงดังตารางที่  4.18 – 
4.19 

 

ตารางที่   4.18   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นสนใจ จําแนกตามการประกอบธุรกิจของผูใชบริการ เปนรายคู 
 

การประกอบ 
ธุรกิจ 

X  หนวยงาน 
ราชการ 

เอกชน 
รายใหญ 

บริษัท
หลักทรัพย 

ธุรกิจ
บริการ 

SME 

  3.31 2.65 2.93 3.22 2.95 
หนวยงาน
ราชการ 

3.31 - .41 .51 .72* .29 

เอกชนรายใหญ 2.65  - -.09 .31 .12 
บ.หลักทรัพย 2.93   - .21 .21 
ธุรกิจบริการ 3.22    - .43 
SME 2.95     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.18   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจ จําแนกตามการประกอบธุรกิจของผูใชบริการ เปนรายคู         
มีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก หนวยงานราชการ        
มีระดับความเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจ มากกวา ธุรกิจบริการ 
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ตารางที่   4.19   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นทดลอง จําแนกตามการประกอบธุรกิจของผูใชบริการ  เปนรายคู 
 

การประกอบ 
ธุรกิจ 

X  หนวยงาน
ราชการ 

เอกชน 
รายใหญ 

บริษัท
หลักทรัพย 

ธุรกิจบริการ SME 

  3.63 4.04 4.13 4.34 3.92 
หนวยงาน
ราชการ 

3.63 - .66* .38 .10 .36 

เอกชนรายใหญ 4.04  - .28 .56 .30 
บ.หลักทรัพย 4.13   - .29 .02 
ธุรกิจบริการ 4.34    - .26 
SME 3.92     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.19  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นทดลอง จําแนกตามการประกอบธุรกิจของผูใชบริการ เปนรายคู          
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก ธุรกิจเอกชนรายใหญ    
มีระดับความเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นทดลอง มากกวา หนวยงาน
ราชการ 
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สมมติฐานที่ 2.  ผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการที่ตางกันมีผลกระทบตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
 

ตารางที่   4.20   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการ 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู 6.70 .00* 
ขั้นสนใจ 3.65 .03* 
ขั้นประเมินคา 1.49 .23 
ขั้นทดลอง .81 .45 
ขั้นยอมรับ .95 .39 

โดยภาพรวม 2.87 .06 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
            

จากตารางที่   4.20   ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม       
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นประเมินคา
ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  สวนขั้นรู และขั้นสนใจ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นรูและขั้นสนใจ เปนรายคู  แสดงดังตารางที่ 4.21 – 4.22 

 

ตารางที่   4.21   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นรู จําแนกตามผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการ  เปนรายคู 
 

ผูใหบริการที่องคกร X  ภาครัฐ เอกชน รัฐและเอกชน 
เลือกใชบริการ  3.79 3.34 3.50 

ภาครัฐ 3.79 - .45* .29 
เอกชน 3.34  - .16 
รัฐและเอกชน 3.50   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่   4.21  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการ เปนรายคู มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก ภาครัฐ มีระดับความคิดเห็น 
ตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นรู มากกวาเอกชน 
 

ตารางที่   4.22   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นสนใจ จําแนกตามผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการ  เปนรายคู 
 

ผูใหบริการที่องคกร X  ภาครัฐ เอกชน รัฐและเอกชน 
เลือกใชบริการ  3.24 2.83 3.04 

ภาครัฐ 3.24 - .41* .20 
เอกชน 2.83  - .21 
รัฐและเอกชน 3.04   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.22  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจ จําแนกตามผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการ เปนรายคูมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก ผูใชบริการภาครัฐมี
ระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจ มากกวา เอกชน 

 
สมมติฐานที่ 3.   ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดตางกันมีผลกระทบตอการเลือกใช
งานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 3.1  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ               
มีผลกระทบตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
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ตารางที่   4.23   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู 20.12 .00* 
ขั้นสนใจ 10.82 .00* 
ขั้นประเมินคา 8.33 .00* 
ขั้นทดลอง 4.61 .06 
ขั้นยอมรับ 10.58 .00* 

โดยภาพรวม 16.35 .00* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    

จากตารางที่   4.23   ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม     
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ตางกัน ผูใชบริการมีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา    
โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 
ไดแก ขั้นรู ขั้นสนใจ ขั้นประเมินคา และขั้นยอมรับ ผูใชบริการมีความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนขั้นทดลอง    
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05            

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
เลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม และแยกแตละขั้นตอน เปนรายคู  แสดงดัง
ตารางที่  4.24 – 4.28 
 

ตารางที่   4.24   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาโดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  เปน
รายคู 
 

ความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑ X  ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  3.28 3.41 3.91 

ปานกลาง 3.28 - .13 .63* 
มาก 3.41  - .50 
มากที่สุด 3.91   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่  4.24  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ  เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม มากกวา 
กลุมปานกลาง 

 

ตารางที่   4.25   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑ X  ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  3.14 3.23 3.89 

ปานกลาง 3.14 - .09 .75* 
มาก 3.23  - .66 
มากที่สุด 3.89   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.25  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ   
เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก กลุมมากที่สุด 
มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นรู มากกวา กลุมปานกลาง 

 

ตารางที่   4.26  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นสนใจ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ        
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑ X  ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  2.81 2.70 3.35 

ปานกลาง 2.81 - .11 .54 
มาก 2.70  - .65* 
มากที่สุด 3.35   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่  4.26  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจ มากกวา 
กลุมมาก 
 

ตารางที่   4.27   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ           
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดานผลิตภัณฑ X  ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  3.12 3.40 3.80 

ปานกลาง 3.12 - .28 .68* 
มาก 3.40  - .40* 
มากที่สุด 3.80   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.27  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ  เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นประเมินคา  
มากกวากลุมปานกลาง  และกลุมมาก 
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ตารางที่   4.28   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ  เปน
รายคู 
 

ความคิดเหน็ X  ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ดานผลิตภัณฑ  3.28 3.54 3.91 

ปานกลาง 3.28 - .26 .63* 
มาก 3.54  - .37* 
มากที่สุด 3.91   - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   

จากตารางที่  4.28  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นยอมรับจําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ  เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นยอมรับ มากกวา 
กลุมปานกลาง และกลุมมาก 
 

สมมติฐานที่ 3.2  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลกระทบ
ตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
 

ตารางที่   4.29   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาด ดานราคา 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู 9.70 .00* 
ขั้นสนใจ 5.45 .00* 
ขั้นประเมินคา 6.22 .00* 
ขั้นทดลอง 4.95 .00* 
ขั้นยอมรับ 7.84 .00* 

โดยภาพรวม 9.57 .00* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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จากตารางที่   4.29    ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาด  ดานราคา ตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม    
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู      
ขั้นสนใจ ขั้นประเมินคา ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05              

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
เลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม และแยกแตละขั้นตอน เปนรายคู แสดง         
ดังตารางที่  4.30 – 4.35   
 

ตารางที่   4.30   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาโดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานราคาเปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดานราคา X  นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  2.64 3.65 3.43 3.80 

นอย 2.64 - 1.01* .79* 1.16* 
ปานกลาง 3.65  - .22 .15 
มาก 3.43   - .37* 
มากที่สุด 3.80    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  

จากตารางที่  4.30  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
ราคา  เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 คู ไดแก 

กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาโดยภาพรวม มากกวา กลุมนอยและกลุมมาก 

กลุมมาก และกลุมปานกลาง มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใช
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม มากกวา กลุมนอย   
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ตารางที่    4.31   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นรู  จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานราคา  เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ X  นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ดานราคา  2.50 3.76 3.44 3.85 

นอย 2.50 - 1.26* .94* 1.35* 
ปานกลาง 3.76  - .32 .09 
มาก 3.44   - .41* 
มากที่สุด 3.85    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.31  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานราคาเปน
รายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 คู ไดแก  

กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาขั้นรู มากกวา กลุมนอย  และกลุมมาก 

กลุมมาก และกลุมปานกลาง มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใช
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นรู มากกวา กลุมนอย   
 

ตารางที่   4.32   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นสนใจ  จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานราคา  เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ X  นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ดานราคา  2.13 3.34 2.91 3.29 

นอย 2.13 - 1.21* .78 1.16* 
ปานกลาง 3.34  - .43 .05 
มาก 2.91   - .38 
มากที่สุด 3.29    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่  4.32  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นสนใจ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาด ดานราคา 
เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมมาก
ที่สุด  และกลุมปานกลาง  มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจ 
มากกวา กลุมนอย 

 

ตารางที่   4.33   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานราคา        
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ X  นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ดานราคา  2.88 3.64 3.43 3.89 

นอย 2.88 - .76 .55 1.01* 
ปานกลาง 3.64  - .21 .25 
มาก 3.43   - .46* 
มากที่สุด 3.89    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตารางที่  4.33  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาด  
ดานราคา เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นประเมินคา 
มากกวา กลุมนอย  และกลุมมาก 
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ตารางที่   4.34   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นทดลอง  จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานราคา  เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดานราคา X  นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
  3.17 3.70 3.84 4.15 

นอย 3.17 - .53 .67 .98* 
ปานกลาง 3.70  - .14 .45 
มาก 3.84   - .31 
มากที่สุด 4.15    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่   4.34  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาด        
ดานราคา เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นทดลอง มากกวา 
กลุมนอย  
 

ตารางที่   4.35   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานราคา  เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ X  นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ดานราคา  2.81 3.77 3.63 3.95 

นอย 2.81 - .96* .82* 1.14* 
ปานกลาง 3.77  - .14 .18 
มาก 3.63   - .32* 
มากที่สุด 3.95    - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่   4.35  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาด        
ดานราคา  เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 คู ไดแก  
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กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาขั้นยอมรับ มากกวา กลุมนอย  และกลุมมาก   

กลุมมาก  และกลุมปานกลาง  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใช
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นยอมรับ มากกวา กลุมนอย 

 

สมมติฐานที่  3.3  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานชองทางการ   
จัดจําหนายมีผลกระทบตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
 

ตารางที่   4.36   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู 12.03 .00* 
ขั้นสนใจ 6.56 .00* 
ขั้นประเมินคา 6.70 .00* 
ขั้นทดลอง 9.91 .00* 
ขั้นยอมรับ 9.60 .00* 

โดยภาพรวม 11.62 .00* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.36   ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม     
ทางการตลาด ดานชองทางการจัดจําหนายตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา        
โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 
ไดแก ขั้นรู ขั้นสนใจ ขั้นประเมินคา ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05              

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
เลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม และแยกแตละขั้นตอน เปนรายคู  แสดง         
ดังตารางที่  4.37 – 4.42   
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ตารางที่   4.37   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาโดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชองการ        
จัดจําหนาย เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
 1.89 3.21 3.40 3.47 3.99 

นอยที่สุด 1.89 - 1.32 1.51* 1.58* 2.10* 
นอย 3.21  - .19 .25 .78* 
ปานกลาง 3.40   - .07 .59* 
มาก 3.47    - .52* 
มากที่สุด 3.99    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่   4.37   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาด      
ดานชองทางการจัดจําหนาย เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จํานวน 6 คู ไดแก  

กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา  โดยภาพรวม มากกวา กลุมนอยที่สุด  กลุมนอย  กลุมปานกลาง  และกลุมมาก 

กลุมมากและกลุมปานกลาง มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใช
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม มากกวา กลุมนอยที่สุด 
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ตารางที่   4.38    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชองการจัดจําหนาย         
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
 1.00 3.43 3.48 3.46 4.04 

นอยที่สุด 1.00 - 2.43* 2.48* 2.46* 3.04* 
นอย 3.43  - .05 .03 .61 
ปานกลาง 3.48   - .02 .56* 
มาก 3.46    - .58* 
มากที่สุด 4.04    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.38   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนาย เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 6 คู 
ไดแก 

กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาขั้นรู มากกวา กลุมนอยที่สุด  กลุมปานกลาง  และกลุมมาก     

กลุมมาก กลุมปานกลาง และกลุมนอย  มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นรู มากกวา กลุมนอยที่สุด 
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ตารางที่   4.39    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นสนใจ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชองการจัด
จําหนาย เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
 1.00 3.18 2.95 2.88 3.52 

นอยที่สุด 1.00 - 2.18 1.95 1.88 2.52* 
นอย 3.18  - .23 .30 .34 
ปานกลาง 2.95   - .07 .57* 
มาก 2.88    - .64* 
มากที่สุด 3.52    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.39   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นสนใจ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนาย เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 คู 
ไดแกกลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นสนใจ 
มากกวา กลุมนอยที่สุด  กลุมปานกลาง  และกลุมมาก 
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ตารางที่   4.40   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชองการจัด
จําหนาย  เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชองทางการจดั

จําหนาย 
 3.00 3.18 3.36 3.55 4.06 

นอยที่สุด 3.00 - .18 .36 .55 1.06 
นอย 3.18  - .18 .37 .88* 
ปานกลาง 3.36   - .19 .70* 
มาก 3.55    - .51* 
มากที่สุด 4.06    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.40  พบวา  ระดับความคิด เห็นผู ใชบ ริการตอการ เลือกใช งาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
3 คู ไดแก  กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้น
ประเมินคา มากกวา กลุมนอย กลุมปานกลาง และกลุมมาก 
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ตารางที่   4.41   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชองการจัด
จําหนาย  เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชองทางการจัด

จําหนาย 
 3.00 2.82 3.74 3.92 4.29 

นอยที่สุด 3.00 - .18 .74 .92 1.29 
นอย 2.82  - .92* 1.10* 1.47* 
ปานกลาง 3.74   - .18 .55* 
มาก 3.92    - .37 
มากที่สุด 4.29    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่  4.41  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนาย  เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 4 คู 
ไดแก 

กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาขั้นทดลอง มากกวา กลุมนอย  และกลุมปานกลาง  

กลุมมากและกลุมปานกลาง  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใช
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง มากกวา กลุมนอย 
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ตารางที่   4.42    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานชองการ          
จัดจําหนาย เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ชองทางการจดั

จําหนาย 
 2.50 3.27 3.53 3.70 4.14 

นอยที่สุด 2.50 - .77 1.03 1.20 1.64* 
นอย 3.27  - .26 .43 .87* 
ปานกลาง 3.53   - .17 .61* 
มาก 3.70    - .44* 
มากที่สุด 4.14    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.42  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน  
ชองทางการจัดจําหนาย  เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
4 คู ไดแก กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ  
มากกวา กลุมนอยที่สุด  กลุมนอย  กลุมปานกลาง  และกลุมมาก 
 

สมมติฐานที่ 3.4  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม
การตลาดมีผลกระทบตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
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ตารางที่   4.43    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู 6.81 .00* 
ขั้นสนใจ 4.43 .00* 
ขั้นประเมินคา 7.00 .00* 
ขั้นทดลอง 4.71 .00* 
ขั้นยอมรับ 8.36 .00* 
                            โดยภาพรวม 11.62 .00* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.43   ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา           
โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 
ไดแก ขั้นรู  ขั้นสนใจ  ขั้นประเมินคา  ขั้นทดลอง  และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05              

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
เลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม และแยกแตละขั้นตอน เปนรายคู  แสดง        
ดังตารางที่  4.44 – 4.49   
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ตารางที่   4.44   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา โดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด เปนรายคู 
 
ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การสงเสริม
การตลาด 

 2.61 2.93 3.50 3.58 3.83 

นอยที่สุด 2.61 - .32 .89 .97 1.22* 
นอย 2.93  - .57 .65* .90* 
ปานกลาง 3.50   - .08 .33 
มาก 3.58    - .25 
มากที่สุด 3.83    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.44   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา โดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาด  เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน   
3 คู ไดแก  

กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา  โดยภาพรวม มากกวา กลุมนอยที่สุด  และกลุมนอย 

กลุมมาก  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา  โดยภาพรวม มากกวา กลุมนอย  
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ตารางที่   4.45   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด      
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การสงเสริม
การตลาด 

 2.10 3.05 3.63 3.57 3.83 

นอยที่สุด 2.10 - .95 1.53* 1.47* 1.73* 
นอย 3.05  - .58 .52 .78* 
ปานกลาง 3.63   - .06 .20 
มาก 3.57    - .26 
มากที่สุด 3.83    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.45  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน           
การสงเสริมการตลาด เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน    
4 คู ไดแก  

กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาขั้นรู มากกวา กลุมนอยที่สุด  และกลุมนอย 

กลุมมาก  และกลุมปานกลาง มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใช
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นรู มากกวา กลุมนอยที่สุด  
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ตารางที่   4.46   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นสนใจ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การสงเสริม
การตลาด 

 2.00 2.42 2.95 3.21 3.30 

นอยที่สุด 2.00 - .42 .95 1.21 1.30 
นอย 2.42  - .53 .79 .88* 
ปานกลาง 2.95   - .26 .35 
มาก 3.21    - .09 
มากที่สุด 3.30    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตารางที่   4.46    พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจจําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน      
การสงเสริมการตลาด เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน     
1 คู ไดแก กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นสนใจ 
มากกวา กลุมนอย 
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ตารางที่   4.47   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การสงเสริม
การตลาด 

 3.00 2.97 3.40 3.64 3.97 

นอยที่สุด 3.00 - .03 .40 .64 .97 
นอย 2.97  - .43 .67 1.00* 
ปานกลาง 3.40   - .24 .57* 
มาก 3.64    - .33 
มากที่สุด 3.97    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.47   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา  จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาด  เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 
2 คู ไดแก กลุมมากที่สุด  มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้น
ประเมินคา มากกวา กลุมนอย  และกลุมปานกลาง  
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ตารางที่   4.48    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การสงเสริม
การตลาด 

 3.17 3.29 3.85 3.85 4.19 

นอยที่สุด 3.17 - .12 .68 .68 1.02 
นอย 3.29  - .56 .56 .90* 
ปานกลาง 3.85   - .00 .34 
มาก 3.85    - .34 
มากที่สุด 4.19    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

จากตารางที่   4.48   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานการ
สงเสริมการตลาด เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู 
ไดแก กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นทดลอง 
มากกวา กลุมนอย 
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ตารางที่   4.49   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม
การตลาด เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
การสงเสริม
การตลาด 

 3.25 2.98 3.67 3.72 4.03 

นอยที่สุด 3.25 - .27 .42 .47 .78 
นอย 2.98  - .69* .74* 1.05* 
ปานกลาง 3.67   - .05 .36 
มาก 3.72    - .31 
มากที่สุด 4.03    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่   4.49  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน  
การสงเสริมการตลาด เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 3 
คู ไดแก  

กลุมมากที่สุด กลุมมาก และกลุมปานกลาง  มีระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
เลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นยอมรับ มากกวา กลุมนอย 

   

สมมติฐานที่ 3.5  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  ดานบุคลากร            
มีผลกระทบตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
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ตารางที่   4.50   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากร 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู 7.03 .00* 
ขั้นสนใจ 3.32 .01* 
ขั้นประเมินคา 5.34 .00* 
ขั้นทดลอง 5.01 .00* 
ขั้นยอมรับ 10.00 .00* 

โดยภาพรวม 8.16 .00* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.50   ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาด  ดานบุคลากรตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู      
ขั้นสนใจ ขั้นประเมินคา ขั้นทดลอง และข้ันยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05              
 

สมมติฐานที่ 3.6  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการ    
มีผลกระทบตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  แตกตางกัน 
 

ตารางที่   4.51   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู 4.69 .00* 
ขั้นสนใจ 1.69 .15 
ขั้นประเมินคา 6.31 .00* 
ขั้นทดลอง 6.77 .00* 
ขั้นยอมรับ 7.42 .00* 
โดยภาพรวม 5.90 .00* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่   4.51   ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาด ดานกระบวนการตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู    
ขั้นประเมินคา ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05      
สวนขั้นสนใจ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05              

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
เลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม และแยกแตละขั้นตอน เปนรายคู  แสดงดัง
ตารางที่  4.52 – 4.56   
 

ตารางที่   4.52   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาโดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ        
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
กระบวนการ  3.22 4.50 3.21 3.51 3.73 

นอยที่สุด 3.22 - 1.28 .01 .29 .51 
นอย 4.50  - 1.29 .99 .77 
ปานกลาง 3.21   - .30 .52* 
มาก 3.51    - .22 
มากที่สุด 3.73    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.52   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา โดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
กระบวนการ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม มากกวา 
กลุมปานกลาง 
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ตารางที่   4.53   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
กระบวนการ  4.00 4.10 3.20 3.54 3.79 

นอยที่สุด 4.00 - .10 .80 .46 .21 
นอย 4.10  - .90 .56 .32 
ปานกลาง 3.20   - .34 .59* 
มาก 3.54    - .25 
มากที่สุด 3.79    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่   4.53   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
กระบวนการ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นรู มากกวา กลุม
ปานกลาง 
 

ตารางที่   4.54   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ 
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
กระบวนการ  3.00 4.75 3.13 3.69 3.76 

นอยที่สุด 3.00 - 1.75 .13 .69 .76 
นอย 4.75  - 1.62 1.06 .99 
ปานกลาง 3.13   - .56* .63* 
มาก 3.69    - .07 
มากที่สุด 3.76    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

DPU



103 
 

 

จากตารางที่   4.54   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
กระบวนการ  เปนรายคู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู 
ไดแก กลุมมากที่สุด  และกลุมมาก  มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  
ขั้นประเมินคา มากกวา กลุมปานกลาง 
   

ตารางที่    4.55   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ         
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
กระบวนการ  3.00 4.67 3.41 3.94 4.10 

นอยที่สุด 3.00 - 1.67 .41 .94 1.10 
นอย 4.67  - 1.26 .73 .57 
ปานกลาง 3.41   - .53* .69* 
มาก 3.94    - .16 
มากที่สุด 4.10    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.55   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
กระบวนการ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด และกลุมมาก มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  
ขั้นทดลอง มากกวา กลุมปานกลาง 
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ตารางที่   4.56    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการ         
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
กระบวนการ  3.00 4.75 3.43 3.56 3.95 

นอยที่สุด 3.00 - 1.75 .43 .56 .95 
นอย 4.75  - 1.32 1.19 .80 
ปานกลาง 3.43   - .13 .52* 
มาก 3.56    - .39* 
มากที่สุด 3.95    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

จากตารางที่   4.56   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นยอมรับจําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
กระบวนการ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ มากกวา 
กลุมปานกลาง และกลุมมาก 
   

สมมติฐานที่  3.7  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานบรรยากาศ              
มีผลกระทบตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตกตางกัน 
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ตารางที่   4.57    ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานบรรยากาศ 
 

ความคิดเหน็ตอการเลือกใชงานอินเทอรเนต็ระบบวงจรเชา F-Value P-Value 
ขั้นรู 4.73 .00* 
ขั้นสนใจ 2.74 .06 
ขั้นประเมินคา 4.78 .00* 
ขั้นทดลอง 4.30 .00* 
ขั้นยอมรับ 5.72 .00* 

โดยภาพรวม 5.72 .00* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่  4.57   ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาด ดานบรรยากาศตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม 
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู     
ขั้นประเมินคา ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05       
สวนขั้นสนใจ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05               

ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูใชบริการตอการ
เลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม และแยกแตละขั้นตอน เปนรายคู แสดงดัง
ตารางที่ 4.58 – 4.62 
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ตารางที่   4.58   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา โดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานบรรยากาศ         
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
บรรยากาศ  3.56 3.51 3.43 3.42 3.99 

นอยที่สุด 3.56 - .05 .13 .14 .43 
นอย 3.51  - .08 .09 .48 
ปานกลาง 3.43   - .01 .56* 
มาก 3.42    - .57* 
มากที่สุด 3.99    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  

จากตารางที่  4.58   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา โดยภาพรวม จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
บรรยากาศ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม มากกวา 
กลุมปานกลาง และกลุมมาก 
   

ตารางที่   4.59   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานบรรยากาศ เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
บรรยากาศ  3.37 3.47 3.45 3.50 4.06 

นอยที่สุด 3.37 - .10 .08 .13 .69 
นอย 3.47  - .02 .03 .59 
ปานกลาง 3.45   - .05 .61* 
มาก 3.50    - .56* 
มากที่สุด 4.06    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่   4.59   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นรู จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานบรรยากาศ 
เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก กลุมมากที่สุด 
มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นรู มากกวา กลุมปานกลาง และ
กลุมมาก 

 

ตารางที่   4.60   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานบรรยากาศ        
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
บรรยากาศ  3.82 3.74 3.43 3.40 4.02 

นอยที่สุด 3.82 - .08 .39 .42 .20 
นอย 3.74  - .31 .34 .28 

ปานกลาง 3.43   - .03 .59* 
มาก 3.40    - .62* 

มากที่สุด 4.02    - - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.60  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นประเมินคา จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
บรรยากาศ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นประเมินคา 
มากกวา กลุมปานกลาง และกลุมมาก 
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ตารางที่   4.61   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานบรรยากาศ     
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
บรรยากาศ  4.24 3.98 3.82 3.66 4.26 

นอยที่สุด 4.24 - .26 .42 .58 .02 
นอย 3.98  - .16 .32 .28 
ปานกลาง 3.82   - .16 .44 
มาก 3.66    - .60* 
มากที่สุด 4.26    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่   4.61  พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
บรรยากาศ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 1 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นทดลอง มากกวา 
กลุมมาก 
   

ตารางที่   4.62  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดานบรรยากาศ     
เปนรายคู 
 

ความคิดเหน็ดาน X  นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
บรรยากาศ  3.63 3.65 3.61 3.60 4.17 

นอยที่สุด 3.63 - .02 .02 .03 .54 
นอย 3.65  - .04 .05 .52 
ปานกลาง 3.61   - .01 .56* 
มาก 3.60    - .25* 
มากที่สุด 4.17    - - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่   4.62   พบวา ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการตอการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาขั้นยอมรับ จําแนกตามความตองการสวนประสมทางการตลาดดาน
บรรยากาศ เปนรายคู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก 
กลุมมากที่สุด มีระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ขั้นยอมรับ มากกวา 
กลุมปานกลาง  และกลุมมาก 
 

4.6   ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
 4.6.1   กทช. ควรมีบทบาทในการควบคุม ดูแล คุณภาพ บริการใหดีขึ้น  
 4.6.2   กทช. ควรรวมกําหนดแผนแมบทไมใหหนวยงานของรัฐลงทุนสรางโครงขายซํ้าซอน 
        4.6.3  ควรใหระบบปฏิบัติการรวดเร็ว และครอบคลุมมากกวานี้ และup date ขอมูลใหมๆ
เพิ่มเติมอยางสม่ําเสมอ 
        4.6.4   มีราคาสูง ประสิทธิภาพการใชงานสูง และขอมูลมีความปลอดภัยสูง ใชงานไดดี ไมตอง
ไป share speed กับผูใชบริการอื่น 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาของหนวยภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.1.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยางจํานวน 200 ชุด พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง   

มีอายุ 41-50 ป  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีรายไดเฉล่ียตอเดือน  10,001-30,000 บาท                
และมีตําแหนง Engineer/Technician  

5.1.2  สถานภาพทั่วไปของหนวยงานที่ผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู   
สวนใหญประเภทธุรกิจเปนหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ, ขนาดของอินเทอรเน็ต

ระบบเชาในการรับสงขอมูลมีขนาด 2Mbps -10 Mbps  จํานวนสาขาของหนวยงานที่ใชอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาในการเชื่อมตอมีต่ํากวา 3 สาขา   ผูใหบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาที่องคกรใช
บริการเปนหนวยงานภาครัฐ เชน TOT  CAT และปจจัยที่เลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
ของภาครัฐหรือเอกชนไดแก  คุณภาพการใหบริการ  มีระบบโครงขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 5.1.3  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  แยกเปนรายดาน ดังนี้ 
 5.1.3.1  ดานผลิตภัณฑ  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากที่สุด เมื่อแยกเปนรายขอ       
อยูในระดับสําคัญมากที่สุด ไดแก มีโครงขายที่สามารถใหบริการไดครอบคลุมพื้นที่ไดทั่วประเทศ   
เทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถรองรับบริการไดหลากหลาย และความเชื่อมั่น
ในดานความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร อยูในระดับสําคัญมากไดแก ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือ
ของผูใหบริการ 
 5.1.3.2  ดานราคา  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ อยูในระดับ
สําคัญมาก ทุกรายการไดแก อัตราคาขอใชบริการมีความเหมาะสม  และกําหนดราคาเหมาะสมกับ
ระดับการใหบริการชัดเจน งายตอการจําแนกระดับบริการที่แตกตาง 
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5.1.3.3  ดานชองทางการจัดจําหนาย  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปน
รายขอ อยูในระดับสําคัญมากทุกรายการไดแก การโฆษณา  ประชาสัมพันธ ชองทางการ
ติดตอส่ือสารกับลูกคา  และสามารถทดลองใชงาน หรือมีผลิตภัณฑตัวอยางแสดง 
 5.1.3.4  ดานสงเสริมการตลาดโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ  
อยูในระดับสําคัญมากทุกรายการไดแก การสงเสริมการขายนาสนใจ,  มีการใหทดลองคุณภาพกอน
ตัดสินใจใชบริการ  และมีสิทธิพิเศษ หรืออัตราพิเศษสําหรับลูกคาที่มีคาใชบริการสูง 
 5.1.3.5  ดานบุคลากร  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ อยูใน
ระดับสําคัญมากที่สุดไดแก  ความรูความชํานาญในการใหบริการ/ติดตั้ง และพนักงานที่มีความ
ชํานาญในการตรวจแก  อยูในระดับสําคัญมาก ไดแกกริยามารยาทของพนักงาน 
 5.1.3.6  ดานกระบวนการ  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ    
อยูในระดับสําคัญมากที่สุด  ไดแกความรวดเร็วในการติดตั้งอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา อยูในระดับ
ความสําคัญมาก ไดแก ขั้นตอนการขอใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ไมยุงยากซับซอน  และ
ใหความสําคัญกับลูกคาอยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 
 5.1.3.7  ดานบรรยากาศ  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ อยูใน
ระดับความสําคัญมากทุกรายการ ไดแกพนักงานมีความเปนกันเอง สุภาพ และพนักงานใหความ
สนใจลูกคาทุกระดับชั้น 
 5.1.4  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของ
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  แยกเปนรายขั้นตอน ดังนี้ 

5.1.4.1  ขั้นรู  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ อยูในระดับ
ความสําคัญมาก ไดแก รูจักอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  ทราบวาอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถ
ทํางานไดรวดเร็วและแมนยํา  ทราบวาอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถรับสงขอมูลไดจํานวน
มาก ๆ และมีความปลอดภัยสูง  อยูในระดับความสําคัญปานกลางไดแกทราบหลักการทํางานของ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  และทราบวิธีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

5.1.4.2  ขั้นสนใจ  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญปานกลาง เมื่อแยกเปนรายขอ อยูใน
ระดับความสําคัญปานกลางทุกรายการ ไดแกสนใจติดตามขาวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาอยูเสมอ  สนใจเขารวมกิจกรรมหรือฟงการบรรยายความรูเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา พยายามศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
เพื่อใหมีความเขาใจมากยิ่งขึ้น และมักจะหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชากับผูมีความรูความชํานาญในดานนี้ 
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5.1.4.3   ขั้นประเมินคา  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ อยู
ในระดับความสําคัญมาก ไดแก จะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาในการปฏิบัติงานเมื่อไดทดลองใช
และเห็นผลแลว  อยูในระดับความสําคัญปานกลาง ไดแก แสวงหาความรูเพื่อเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใช 

5.1.4.4   ขั้นทดลอง  โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ อยูใน
ระดับความสําคัญมากทุกรายการไดแก นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชปฏิบัติงานตามความ
ตองการโดยไมไดถูกบังคับ  นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเปนเครื่องมือประกอบการ
ปฏิบัติงาน  และนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชงานถึงแมวายังไมชํานาญในการใช 

5.1.4.5   ขั้นยอมรับ โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก เมื่อแยกเปนรายขอ อยูใน
ระดับความสําคัญมากที่สุด ไดแกจะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ เพิ่มขึ้น  อยูในระดับความสําคัญมาก ไดแก นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
ไปใชเปนผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อยูในระดับความสําคัญปานกลาง ไดแกมีความ
เชี่ยวชาญในอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา แตยังแสวงหาความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
เพิ่มเติมอยูเสมอ  และแนะนําเพื่อนรวมงานถึงประโยชนของการใชอินเทอรเน็ตระบบ วงจรเชา 
 5.1.5  การทดสอบสมมติฐาน 
  5.1.5.1   การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา จําแนกตามการประกอบธุรกิจของผูใชบริการ พบวา การประกอบธุรกิจของผูใชบริการ
ตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 
0.05  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู  ขั้นประเมินคา และข้ันยอมรับ ไมแตกตางกัน      
อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05  สวนขั้นสนใจ และขั้นทดลอง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05   

  5.1.5.2   การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา จําแนกตามผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการพบวา ผูใหบริการที่องคกรเลือกใชบริการ
ตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 
0.05  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นประเมินคา  ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ ไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05  สวนขั้นรู และข้ันสนใจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05   
 5.1.5.3   การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา ความตองการเกี่ยวกับ       
สวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา   
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โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 
ไดแก ขั้นรู  ขั้นสนใจ  ขั้นประเมินคา และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  สวนขั้นทดลอง ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่  0.05 
  5.1.5.4  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานราคาพบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาด  ดานราคา ตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม   
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู      
ขั้นสนใจ   ขั้นประเมินคา  ขั้นทดลอง  และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05              

  5.1.5.5  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย  พบวา ความตองการ
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  ดานชองทางการจัดจําหนายตางกัน มีการเลือกใชงาน
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา โดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          
เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู  ขั้นสนใจ  ขั้นประเมินคา ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              

  5.1.5.6  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดพบวา ความตองการ
เกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริมการตลาดตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อเปรียบเทียบเปน
รายขั้นตอน ไดแก ขั้นรู  ขั้นสนใจ  ขั้นประเมินคา ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05              

  5.1.5.7  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานบุคลากรพบวา ความตองการเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาด  ดานบุคลากรตางกัน  มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา             
โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 
ไดแก ขั้นรู  ขั้นสนใจ  ขั้นประเมินคา  ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05              

  5.1.5.8  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานกระบวนการพบวา ความตองการเกี่ยวกับ    
สวนประสมทางการตลาด ดานกระบวนการตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
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โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 
ไดแก ขั้นรู  ขั้นประเมินคา  ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนขั้นสนใจ ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05              

  5.1.5.9  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ     
วงจรเชา จําแนกตามสวนประสมทางการตลาดดานบรรยากาศพบวา ความตองการเกี่ยวกับ       
สวนประสมทางการตลาด ดานบรรยากาศตางกัน มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  
โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 
ไดแก ขั้นรู  ขั้นประเมินคา  ขั้นทดลอง และขั้นยอมรับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 สวนขั้นสนใจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ 0.05               
 

5.2  อภิปรายผล 
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของ

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคัญที่สามารถนํามาอภิปราย
ผลดังตอไปนี้ 

ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการอินเทอรเนต็
ระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

1. ดานผลิตภัณฑ  ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม     
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ตางกัน ผูใชบริการมีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา    
โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน  
ยกเวนขั้นทดลอง  ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05   

2. ดานราคา  ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทาง
การตลาด ดานราคา ตางกัน  มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย  ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับ
สวนประสมทางการตลาด  ดานชองทางการจัดจําหนายตางกัน  มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาโดยภาพรวม  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อเปรียบเทียบเปน
รายข้ันตอน 

4. ดานการสงเสริมการตลาด  ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับ
สวนประสมทางการตลาด  ดานการสงเสริมการตลาดตางกัน  มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาโดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนราย
ขั้นตอน 
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5. ดานบุคลากร  ผลการวิเคราะหคาสถิติ  พบวา  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาด  ดานบุคลากรตางกัน  มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน 

6. ดานกระบวนการ ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาด  ดานกระบวนการตางกัน  มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดย
ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ยกเวน
ขั้นสนใจ  ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05              

7. ดานบรรยากาศ  ผลการวิเคราะหคาสถิติ พบวา ความตองการเกี่ยวกับสวนประสม
ทางการตลาด ดานบรรยากาศตางกัน  มีการเลือกใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาโดยภาพรวม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบเปนรายขั้นตอน ยกเวนขั้นสนใจ      
ไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05               

 

ปจจัยดานความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะ
เห็นไดวาปจจัยทางการตลาดที่กลุมตัวอยางคํานึงถึงนั้น สามารถนํามาใชเปนแนวทางใหผูประกอบ
ธุรกิจนําไปพิจารณาปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการ  
ซ่ึงเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 10 อันดับแรกไดดังนี้  ดังตารางที่  5.1 
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ตารางที่  5.1  ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับการเลือก        
ใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

  

S.D. 

1.ความรูความชํานาญในการใหบริการ/ติดตั้ง 
2.พนักงานที่มคีวามชํานาญในการตรวจแก 
3.มีโครงขายที่สามารถใหบริการไดครอบคลุมพื้นที่ได  ทั่วประเทศ 
4.เทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถรองรับบริการ  
ไดหลากหลาย 
5.ความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัยของขอมูลขาวสาร 
6.ขั้นตอนการขอใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา ไมยุงยากซับซอน 
7.อัตราคาขอใชบริการมีความเหมาะสม 
8.กําหนดราคาเหมาะสมกับระดับการใหบริการชัดเจน งายตอการ
จําแนกระดับบริการที่แตกตาง 
9.ชองทางการติดตอส่ือสารกับลูกคา 
10.ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ 

4.44 
4.43 
4.36 
4.33 

 
4.25 
4.14 
4.09 
3.98 

 
3.94 
3.92 

.76 

.84 

.75 

.67 
 

.77 

.84 

.75 

.84 
 

.89 

.94 
 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของ
หนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจะเห็นไดวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจที่กลุมตัวอยางคํานึงถึงนั้น สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปรับปรุง  และแกไข
ปญหาการ ใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาตางๆ ใหแกผูใชบริการ ซ่ึงเรียงตามลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย 10 อันดับแรกไดดังนี้  ดังตารางที่  5.2 
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ตารางที่  5.2  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา           
ของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต          
ระบบวงจรเชา 

  

S.D. 

1.จะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงานในดานตางๆ เพิ่มขึ้น 
2.นําอินเทอร เน็ตระบบวงจรเชาไปใช เปนผลใหการปฏิบัติงาน  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3.นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชเปนเครื่องมือประกอบการ
ปฏิบัติงาน 
4.จะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาในการปฏิบัติงานเมื่อไดทดลองใช
และเห็นผลแลว 
5.นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชปฏิบัติงานตามความตองการ  
โดยไมไดถูกบังคับ 
6.ทราบวาอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถรับสงขอมูลไดจํานวน 
มาก ๆ และมีความปลอดภัยสูง 
7.ทราบวาอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาสามารถทํางานไดรวดเร็วและ
แมนยํา 
8.นําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชามาใชงานถงึแมวายังไมชํานาญในการใช 
9.รูจักอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 
10.ทราบหลักการทํางานของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

4.24 
 

4.20 
 

4.04 
 

3.95 
 

3.91 
 

3.90 
 

3.82 
 

3.75 
3.63 
3.34 

.78 
 

.84 
 

.97 
 

.91 
 

.92 
 

.88 
 

.86 
 

1.02 
.94 

1.07 
 

ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตร สถานภาพทั่วไปของ
หนวยงาน และความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด สงผลกระทบตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

 

5.3   ขอเสนอแนะ   
 5.3.1   ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
      จากผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ

วงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 5.3.1.1  สวนใหญจะทราบวาอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา สามารถรับสงขอมูลไดจํานวน
มากๆ และมีความปลอดภัยสูง แตยังไมทราบถึงหลักการ และวิธีการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา อาจจะเปนเพราะการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบวงจรเชานั้น มีการเซ็ตระบบไวใหมีการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาแบบอัตโนมัติ  จึงทําใหเมื่อเปดเครื่องคอมพิวเตอรสามารถเขาสู
อินเทอรเน็ตไดเลย 

5.3.1.2  การเขารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา อาจจะเปนเรื่อง   
ที่ยาก เนื่องจากทางบริษัทตางๆตองใชงบประมาณสูง แตถาเปนองคกรรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ  
อาจจะไดรับการอบรมมากกวาบริษัทตางๆ   

5.3.1.3  การหาความรูทางดานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาเพิ่มเติม เพื่อมาประกอบการ
ตัดสินใจในการเลือกใชงานนั้น สวนใหญจะเปนระดับผูจัดการเปนคนตัดสินใจ เพราะตองดูปจจัย
หลายๆอยางในธุรกิจประกอบกัน 

5.3.1.4  เมื่อไดลองใชงานอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาแลว ตางก็เห็นวาเปนระบบ      
การเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่มี การรับ – สงรวดเร็ว และสามารถสงขอมูลไดปริมาณมาก จึงเปนการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้น 

5.3.1.5  การเปดเสรีทางโทรคมนาคมใน ป พ.ศ. 2550 จะทําใหผลิตภัณฑทางดาน
โทรคมนาคมที่อยูในปจจุบันมีวงจรอายุผลิตภัณฑจะสั้นลงในเวลาอันสั้น จึงหมั่นควรตรวจสอบ
ความตองการของลูกคา และสภาพการแขงขันตลอดเวลา 

 

5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 5.3.2.1 ควรศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความแตกตางระหวางผูใชบริการในเขต
กรุงเทพมหานคร กับผูใชบริการในเขตตางจังหวัด เพื่อศึกษาวาผูใชบริการแตละกลุมมีพฤติกรรม
การใชบริการแตกตางกันอยางไร เพื่อนําผลที่ไดมาวางแผนกลยุทธดานการตลาด 

5.3.2.1  ควรศึกษาแรงจูงใจของผูใชบริการ ที่สามารถกระตุนการใชบริการใหมาก
ยิ่งขึ้น อันเปนการขยายโอกาสทางการตลาด และนํามาซึ่งรายไดที่เพิ่มขึ้นใหกับธุรกิจ 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง   ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  
ของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   

แบบสอบถามนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบการศึกษาวิชาการศึกษาคนควาดวยตนเอง                
ของนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ขอความกรุณาตอบขอมูลตามความเปน
จริงขอมูลและขอคิดเห็นของทานจะถูกนํามาใชประโยชนในการศึกษาวิจัยเทานั้น และจะถูกปกปด
เปนความลับ 
กรุณาตอบแบบสอบถามนี้โดยทําเครื่องหมาย   √   ลงใน (    )  ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1.   เพศ        (    )     ชาย (    )     หญิง     
2.  อายุ 
 (    )      21  -   30  ป (    )      31  -   40  ป  
          (    )      41   -   50  ป (    )      50   ปขึ้นไป 
3. ระดับการศึกษา 
 (    )      มัธยม/ปวช./ปวส. (    )      ปริญญาตรี    
 (    )      ปริญญาโท (    )      สูงกวาปริญญาโท   
4. รายไดเฉล่ียตอเดือน 
  (    )      ต่ํากวา     10,000  บาท (    )       10,001 -  30,000  บาท 
  (    )      30,001 -  50,000  บาท (    )       มากกวา 50,000 บาท 
5. ตําแหนงหนาที่/ฝายงานของทานในองคกร 
  (    )      เจาของธุรกิจ/ผูบริหาร (    )      ฝายจัดซื้อ/จัดหา  

 (    )      Engineer/Technician (    )      ส่ือสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (    )      กลุมงานอื่นๆที่เกี่ยวของ (โปรดระบุ) ..................................   
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ตอนที่ 2  สถานภาพทั่วไปของหนวยงานที่ผูตอบแบบสอบถามทํางานอยู 
กรุณาตอบแบบสอบถามนี้โดยทําเครื่องหมาย    √   ลงใน  (     )   ที่ตรงกับความเปนจริงของทาน 
6.   ประเภทธุรกิจ 
 (    )     หนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกจิ   
 (    )     ธุรกิจเอกชนรายใหญ     
 (    )     บริษัทหลักทรัพย/ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน 
          (    )     ธุรกิจบริการ     
 (    )     ธุรกิจเอกชนประเภทขนาดกลาง และขนาดยอม (SME) 
7.   ขนาดของอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet) ในการรับสงขอมูล  
 (    )      ต่ํากวา  128  Kbps (    )      128  Kbps  -  2  Mbps 
 (    )      2  Mbps  -  10  Mbps (    )      มากวา  10  Mbps 
8. จํานวนสาขาของหนวยงานที่ใชอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet) ในการ

เชื่อมตอ 
 (    )       ต่ํากวา  3  สาขา  (    )      3  -  5  สาขา 
 (    )       5  -  10  สาขา  (    )      มากกวา 10  สาขา 

9. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet) ที่องคกรของทานใชบริการ 
 (     )    หนวยงานภาครัฐ  เชน TOT, CAT 
 (     )    หนวยงานภาคเอกชน  เชน  True, CS LoxInfo, UIH 
 (     )    ทั้งหนวยนงานของรัฐ และเอกชน 
10. ปจจัยที่เลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา (Leased Line Internet) ของภาครัฐหรือ

เอกชน ที่องคกรทานเลือก (สามารถเลือกตอบไดมากกวา  1  ขอ) 
 (     )    มีระบบโครงขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ 
 (     )    คุณภาพการใหบริการ 
 (     )    ภาพลักษณของผูใหบริการ 
 (     )    Package ใหเลือกหลากหลาย 
 (     )    มีบริการหลังการขายที่ดี 
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ตอนที่ 3  สํารวจความตองการเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  เก่ียวกับการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
กรุณาใสเครื่องหมาย   √   ลงในชองที่ตรงกับความคิดเหน็ของทาน    

ความตองการ                                          ระดับความสําคญั 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
1.  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือ            
ของผูใหบริการ 

     

2.  มีโครงขายที่สามารถใหบริการ   
ไดคลอบคลุมพื้นที่ไดทั่วประเทศ 

     

3.  เทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาสามารถรองรับบริการ           
ไดหลากหลาย (Voice and Data)   

     

4.  ความเชื่อมั่นในดานความปลอดภัย
ของขอมูลขาวสาร 

     

5.  อัตราคาขอใชบริการมีความเหมาะสม      
6.  กําหนดราคาเหมาะสมกบัระดับ           
การใหบริการชัดเจน งายตอการจําแนก
ระดับบริการทีแ่ตกตาง 

     

7.  การโฆษณา, ประชาสัมพันธ      
8.  ชองทางการติดตอส่ือสารกับลูกคา      
9.  สามารถทดลองใชงาน หรือมี
ผลิตภัณฑตวัอยางแสดง 

     

10.  การสงเสริมการขายนาสนใจ      
11.  มีการใหทดลองคุณภาพกอน
ตัดสินใจใชบริการ 

     

12.  มีสิทธิพิเศษ หรืออัตราพิเศษสําหรับ
ลูกคาที่มีคาใชบริการสูง 

     

13.  ความรูความชํานาญในการใหบริการ
ติดตั้ง 
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ความตองการ                                          ระดับความสําคญั 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
14.  พนักงานที่มีความชํานาญใน        
การตรวจแก 

     

15.  กริยามารยาทของพนักงาน      

16.  ขั้นตอนการขอใชบริการ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาไมยุงยาก
ซับซอน 

     

17.  ความรวดเร็วในการติดตั้ง
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา  

     

18.  ใหความสาํคัญกับลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ  และตอเนื่อง   

     

19.  พนักงานมีความเปนกันเอง  
สุภาพ 

     

20.  พนักงานใหความสนใจลูกคา   
ทุกระดับชั้น   
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ตอนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชาของหนวยงานภาครัฐ  และภาคเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   
กรุณาใสเครื่องหมาย   √    ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน   

             ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจ                                     ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง     นอย นอยท่ีสุด 
1.  ทานรูจักอนิเทอรเน็ตระบบวงจรเชา       

2.  ทานทราบหลักการทํางานของ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 

     

3.  ทานทราบวิธีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา  เชน การตรวจสอบ
สถานะวงจรเชา  

     

4.  ทานทราบวาอินเทอรเนต็ระบบวงจร
เชาสามารถทํางานไดรวดเร็วและแมนยํา 

     

5.  ทานทราบวาอินเทอรเนต็ระบบวงจร
เชาสามารถรับ-สงขอมูลไดจาํนวนมากๆ 
และมีความปลอดภัยสูง 

     

6.  ทานสนใจติดตามขาวสาร            
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอนิเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชาอยูเสมอ 

     

7.  ทานสนใจเขารวมกิจกรรมหรือฟงการ
บรรยายความรูเกี่ยวกับอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา 

     

8.  ทานพยายามศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา 
เพื่อใหมีความเขาใจมากยิ่งขึน้ 

     

9.  ทานมักจะหาโอกาสสนทนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อินเทอรเน็ตระบบวงจรเชากับผูมีความรู
ความชํานาญในดานนี ้
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         ปจจัยท่ีมีอิทธิพลในการตัดสนิใจ                                   ระดับความสําคัญ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 
10.  ทานแสวงหาความรูเพื่อเปนขอมูล      
ในการตัดสนิใจนําอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชามาใช 

     

11.  ทานจะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจร
เชาในการปฏบิัติงานเมื่อทานไดทดลอง
ใชและเห็นผลแลว 

     

12.  ทานนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
มาใชปฏิบัติงานตามความตองการ     
ของทาน โดยไมไดถูกบังคบั 

     

13.  ทานนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
มาใชเปนเครื่องมือประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

     

14.  ทานนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
มาใชงาน ถึงแมวายังไมชํานาญในการใช 

     

15.  ทานนําอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชา
ไปใช  เปนผลใหการปฏิบัติงานของทาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

16.  ทานจะนําอินเทอรเน็ตระบบวงจร
เชามาใชเพื่อใหเกิดประโยชนในการ
ปฏิบัติงาน  ในดานตางๆเพิม่ขึ้น 

     

17.  ทานมีความเชี่ยวชาญในอินเทอรเน็ต
ระบบวงจรเชา แตทานยังแสวงหาความรู
เกี่ยวอินเทอรเน็ตระบบวงจรเชาเพิ่มเติม
อยูเสมอ 

     

18.  ทานแนะนําเพื่อนรวมงานถึง
ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ตระบบ
วงจรเชา 
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ตอนที่  5  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. DPU



130 

ประวัติผูเขียน 

ช่ือ – นามสกุล    นางสาวธิดารตัน   หาญนภากิตต ิ
 

ประวัติการศึกษา    ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย (พ.ศ.2546) 

 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน เจาหนาทีก่ารตลาด บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
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