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การศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน

เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ของประชากรในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใช ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล และปจจัยสวนผสม
การตลาดกับพฤติกรรมของผูใช และปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
โดยกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  

ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 30 ป การศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีระดับรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 และมีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน สวนใหญใชความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ 1 Mbps – 2 Mbps 
สถานที่ใชงานคือ สถานที่ทํางาน ใชบริการจาก TRUE มากที่สุด ใชเพื่อประกอบการศึกษาในการ
คนควาขอมูล  ความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการติดตอส่ือสาร
ผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) พิจารณาโดยรวมมีผลในระดับปานกลาง โดยคุณลักษณะที่มี
คะแนนมากที่สุดคือ คุณสมบัติในการใหบริการเสริม เชน การสนทนาระหวางผูใชงาน Net Phone  
การสื่อสารผาน Video Conference หรือ Web Cam ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือก
ใชในระดับมากคือ การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย และผลิตภัณฑ ตามลําดับ  สวน
ดานราคา เปนปจจัยลําดับสุดทายที่มีผลตอการเลือกใชในระดับปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติ
ฐาน พบวา เพศ อายุ ระดับเงินเดือน และอาชีพที่ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่
ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
 

Purpose of this research was to study User’s Behavior on Asymmetric Digital Subscriber 
Line (ADSL) for Voice over Internet Protocol (VOIP) Communication in Laksi district area, 
Bangkok.  This research aim to study ADSL user’s behavior correlation between personal basic 
factors and marketing mix factors and other factors that affected ADSL user’s behavior for VOIP.  
Sample group selected in this research were 400 people reside in Laksi district area, Bangkok. 

Results from this study were as follows; majority of the sample group were female, age 
below 30 year old, graduated from University, salary level between 10,001 – 20,000, majorities are 
public companies employees and use high speed internet at speed level between 1 Mbps – 2 Mbps by 
True Corporation for data research purposes.  Opinions from sample group in consideration on ADSL 
service capabilities for VOIP communication have provided an average level of significant.  Highest 
score for VOIP features were given to value added services such as Net Phone, Video Conference and 
Web Cam.  Marketing factors that effected user’s decision on VOIP communication usage most were 
marketing promotions, sale channels and products respectively.  As for price was considered the last 
factor that effected user’s decision on VOIP communication provided an average level of significant.  
Results from hypothesis test have provided that gender, age, salary level and occupation affected 
user’s behavior for VOIP communication with differences at statistic level of significant of 0.05.  As 
for level of education has no difference in term of statistical significant at the level of 0.05.  Marketing 
mix factors effected user’s behavior for VOIP communication and showed differences in term of 
statistical significant at the level of 0.05.           
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคที่เศรษฐกิจโลกเชื่อมตอกันอยางไรพรมแดนเชนปจจุบัน ความไดเปรียบดานขอ
มูลขาวสารถือเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งตอการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สงผลใหระบบอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญในฐานะทาง
เลือกหนึ่งที่ชวยใหการติดตอส่ือสารสามารถดําเนินไปอยางสะดวกและรวดเร็ว ดังจะเห็นไดจาก
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตที่เพิ่มมากขึ้น ตั้งแตระดับบุคคลทั่วไปจนถึงองคกรขนาดใหญ ทั้งนี้ ใน
ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชในการติดตอส่ือสารไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง สงผลใหอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูง (Hi speed Internet) หรือ อินเทอรเน็ตบรอดแบนด (Braodband Internet)  ซ่ึงมี
ชองสัญญาณที่กวางกวาระบบอินเทอรเน็ตแบบตอผานโทรศัพท หรือ ระบบ Dial-up ซ่ึงสามารถรับ
สงขอมูลไดในปริมาณมากและรวดเร็วข้ึน2-10 เทาเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้น โดยผูประกอบการ
ในธุรกิจอินเทอรเน็ตตางเริ่มหันมาเปดใหบริการในรูปแบบของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงกันมาก 
อยางไรก็ตามหากพิจารณาถึงจํานวนผูใชของไทยถือวายังนอยเมื่อเทียบกับของประเทศเพื่อนบาน
ในภูมิภาคเดียวกัน ดังนั้นธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในไทยจึงมีโอกาสที่จะขยายตัวไดอีกมาก 
จํานวนผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยมีแนวโนมขยายตัวอยางตอเนื่องทั้งจากผูใช
บริการรายใหมและผูที่ เปล่ียนจากระบบอินเทอรเน็ตแบบ Dial-up มาเปนระบบอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเชื่อมตออินเทอรเน็ตที่เร่ิมคอนขางลาชา อันเนื่องมาจากการ
ขยายตัวของจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตประกอบกับขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ที่ใหบริการผานระบบ
อินเทอรเน็ตในปจจุบันมีปริมาณมากและไดพัฒนาไปเปนรูปแบบของขอมูลสัญญาณภาพ เสียง 
และภาพเคลื่อนไหวมากขึ้นจึงเกิดความตองการใชระบบอินเทอรเน็ตที่มีความรวดเร็วมากกวาเดิม 
โดยในป 2549 มีผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงประมาณ 8.5 แสนรายมีการขยายตัวรอยละ 126 
จากปกอนหนา ในป 2550 เติบโตเพิ่มเปน 1.5 ลานรายหรือขยายตัวรอยละ 76.47 จากปที่แลว และ
คาดวาจะเติบโตอยางตอเนื่องตอไปในอนาคต  โดยภายในป  2554 จะมีการเติบโตถึง 120% 
(http://www.oknation.net/blog/print.php?id=40005 วันอาทิตย พฤษภาคม 2550) 
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ในยุคที่การใชงานบริการอินเทอรเน็ตกําลังเติบโต และมีจํานวนผูใชงานขยายตัวมาก
ขึ้นทําใหมีการนําเสนอบริการตางๆ สูผูบริโภคทั้งในแงของการเขาใชอินเทอรเน็ตและบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ตโปรโตคอล หรือ ไอพีเชน Voice over IP หรือ VOIP ที่กําลังเปนที่นิยม เนื่อง
จากใชงานงาย และตนทุนคาบริการต่ําหรือไมตองจายเพิ่ม โดยผูใหบริการอินเทอรเน็ตมักชูบริการ
เหลานี้เปนตัวเสริมรวมทั้งเกิดอุปกรณไอทีที่รองรับการสื่อสารผานเครือขายไอพีมากขึ้น ธุรกิจอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูงถือเปนธุรกิจโทรคมนาคมอีกธุรกิจหนึ่งที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอ
เนื่องในชวงหลายปที่ผานมาการใชเทคโนโลยี VOIP หรือการใหบริการเสียงผานเครือขายอินเทอร
เน็ตเริ่มไดรับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในตลาดตางประเทศและประเทศไทย เนื่องจากมีขอดีเร่ือง
การลงทุนจะต่ํากวาเทคโนโลยีแบบเดิมหลายเทาตัว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบริการโทรศัพทระหวาง
ประเทศหรือแมแตการใชเปนโทรศัพทพื้นฐาน และดวยตนทุนที่ต่ํากวาทําใหบรรดาผูใหบริการ
สามารถกําหนดคาบริการในราคาถูกไดจึงดึงดูดใจผูบริโภคไดงาย และหากเจาะลึกลงไปในราย
ละเอียดแลวการใชงาน VOIP ยังสามารถแบงออกไดเปนหลายลักษณะเชน VOIP แบบมีและไมมี
เลขหมาย VOIP แบบ  PC-to-PC (ระหวางเครื่องคอมพิวเตอร) PC-to-Phone (คอมพิวเตอรกับ
โทรศัพท) และ Phone-to-Phone หรือระหวางโทรศัพทดวยกัน ปจจุบันในเมืองไทยมีผูใหบริการ
เปนจํานวนมากตั้งแตรายใหญผูนําตลาดอยาง บมจ.กสท โทรคมนาคม บมจ.ทีโอที บมจ.ทรู คอร
ปอเรชั่น และบริษัททริปเปลที บรอดแบนด บริษัทในกลุมทีทีแอนดที ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐาน
สวนภูมิภาคไปจนถึงบรรดาผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ไอเอสพี) ทั้งหลายหลังจากไดรับใบอนุญาต
ในการใหบริการจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.)    

จํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยมีเพียงรอยละ 2 เมื่อเทียบกับ
จํานวนประชากรทั้งหมดซึ่งต่ํากวาประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน ทั้งนี้ตลาดในพื้นที่ตางจังหวัด
ยังสามารถขยายตัวไดอีกมากเมื่อเทียบกับพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจาก
จํานวนผูใชบริการยังมีนอยมาก นอกจากนั้นธุรกิจอินเทอรเน็ตความเร็วสูงยังไดรับปจจัยบวกจาก
การสนับสนุนของภาครัฐที่ตองการใหประชาชนเขามาใชบริการดานขอมูลขาวสารตางๆ ผาน
ระบบโครงขายอินเทอรเน็ตใหมากขึ้นและอยางตอเนื่อง ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสําหรับการติดตอส่ือสารผานระบบอินเทอรเน็ตมีราคาถูกลงจะชวยใหประชาชนสามารถ
เขาถึงระบบอินเทอรเน็ตไดมากข  ึ้น  ขณะที่การเปดเสรีการเชื่อมตอวงจรตางประเทศ  หรือ 
International Internet Gateway จะทําใหชองทางการเชื่อมตออินเทอรเน็ตมี เพิ่มมากขึ้นทําให
สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้นยังชวยใหธุรกิจบริการเสริมของอินเทอร
เน็ตความเร็วสูงมีการขยายตัวไดอยางตอเนื่องไมวาจะเปนบริการดานขอมูลมัลติมีเดีย บริการโทร
ทัศนผานอินเทอรเน็ต (IPTV) ตลอดจนบริการโทรศัพทผานเครือขายอินเทอรเน็ต (VOIP) อันจะทํา
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ใหความตองการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีมากขึ้นดวย สําหรับการแขงขันในหมูผูประกอบการ
เพื่อเพิ่มสวนแบงตลาดและกระตุนการเติบโตของยอดผูใชบริการยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง ทั้งจากผู
ประกอบการรายเดิมและผูใหบริการรายใหมที่เขาสูตลาดภายหลังจากไดรับใบอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจจากคณะกิจการโทรคมนามคมแหงชาติ (กทช.) อันจะทําใหภาวะการแขงขันในธุรกิจอินเทอร
เน็ตความเร็วสูงเริ่มมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นควบคูไปกับจํานวนผูใชบริการที่ขยายตัวอยางตอเนื่อง 

โครงการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคในการศึกษาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเรว็
สูงเพื่อการติดตอผาน VOIP ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดกับ
พฤติกรรมการใช และปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชดังกลาว เพื่อนํามาวิเคราะหและกําหนดเปน
ระดับคุณภาพมาตรฐานอางอิงสําหรับใชในการประเมินผลดานคุณภาพในการใหบริการ VOIP เพื่อ
เปนแนวทางสําหรับการประกันและปรับปรุงคุณภาพตอไป ซ่ึงการศึกษานี้จะชวยใหทราบถงึปญหา
ที่เกิดขึ้นเพื่อสามารถปรับปรุงคุณภาพไดอยางเหมาะสม ประกอบกับเปนจุดเริ่มตนของการดําเนิน
การประกันคุณภาพสําหรับบริการ VOIP ที่เปนรูปธรรมไดตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอร
เน็ตโปรโตคอล (VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

 1.2 .2   เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล และปจจัยสวนผสมการตลาด
กับพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโต
คอล(VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

1.2.3  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการ ติดตอส่ือ
สารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย  

1.3.1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามที่แตกตางกันมีผลใหพฤติกรรมของผูใชอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

1.3.2   ปจจัยดานสวนประสมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  
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1.4  ขอบเขตการวิจัย 
ขอบเขตดานประชากรที่ศึกษาเปนประชาชนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ

การติดตอส่ือสารผานโปรโตคอล (VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จํานวน 115,518 คน 
(ขอมูลจํานวนประชากรและบาน ป 2551 http://dhds.nhanet.or.th) 

1.4.1  ขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน 
1.4.2  ขอบเขตเนื้อหาเปนการศึกษาเพื่อศึกษาระดับการใหความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอ

พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล  
(VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานสวนประสมการ
ตลาด 

1.4.3  ระยะเวลาการศึกษาที่ทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน กรกฎาคม 2552  
 

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.5.1  ผลที่ไดทาํใหทราบถึงพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผาน

โปรโตคอล (VOIP) ของประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ของ กรุงเทพมหานคร 
1.5.2  ผลที่ไดจะใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการพัฒนาโครงขาย และการปรับปรุง

การใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานโปรโตคอล (VOIP) ของผูให
บริการ 

1.5.3  ผลที่ไดสามารถนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงการและพัฒนาชองทางการตลาดใน
การเพิ่มรายไดใหกับผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
 
1.6  คํานิยามศัพท 

1.6.1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามหมายถึง ลักษณะเฉพาะของประชาชนที่เปนกลุมตัว
อยางแตละคน ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 

1.6.2  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสารหมายถึง การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการสื่อสาร
ของประชาชนในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

1.6.3  VOIP หมายถึ ง  วอยส โอ เวอร ไอพี  (Voice over Internet Protocol) ห รือ ช่ื อ อ่ืน  IP  
Telephony, Internet telephony หรือ Digital Phone หมายถึง การสื่อสารทางเสียงผานโครงขายอิน
เทอรเน็ต หรือโครงขายอื่นๆ ที่ใชอินเทอรเน็ตโปรโตคอล สัญญาณเสียงจะถูกตัดแบงเปนแพ็คเก็จ
วิ่งผานไปบนโครงขายที่ใชสําหรับการสื่อสารขอมูลทั่วไปแทนการใชวงจรเฉพาะตามวิธีการส
สารในระบบโทรศัพทแบบดั้งเดิม

ื่อ
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1.6.4  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) หมายถึงการให
บริการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงโดยใชคูสายของโทรศัพทพื้นฐาน 

1.6.5  ADSL Modem คืออุปกรณแปลงสัญญาณเฉพาะสัญญาณที่อยูในชวงคล่ืนความถี่ที่สูง
กวาชวงความถี่ของสัญญาณเสียง ดังนั้นถาไมมีความจําเปนตองใชงานเสียงโทรศัพทหรือรับโทร
สารก็ไมจําเปนตองใชอุปกรณ Splitter มาแยกสัญญาณกอนเชื่อมตอเขากับอุปกรณ ADSL  Router 
หรือ ADSL Modem  

1.6.6  Mbps (Megabit per second: เมกกะบิตตอวินาที) เปนหนวยความเร็วในการรับสงขอมูล
นับเปนจํานวนบิตตอวินาที มีคาเทากับ 1,000,000 bps.  

1.6.7  Kbps (Kilobit per second: กิโลบิตตอวินาที) เปนหนวยความเร็วในการรับสงขอมูลนับ
เปนจํานวนบิตตอวินาทีมีคาเทากับ 1,000 bps  

1.6.8  เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) คือการเชื่อมตอคอมพิวเตอรตั้งแตสองเครื่อง
ขึ้นไป เพื่อจุดประสงคในการรับสงขอมูลระหวางกัน 

1.6.9  สวนประสมการตลาด 4 P’s หมายถึงเปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาดที่เปนพื้น
ฐานที่สุดประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดาน
การสงเสริมการตลาด (Promotion)    
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        บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือ
สารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร   กรณีศึกษา: ประชา
กรในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยใชแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี ้ 

2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบริการอินเทอรเน็ต ADSL และโปรโตคอล (VOIP)  
2.2 แนวคิดทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (ครบวงจร)   
2.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.1  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับบริการอินเทอรเน็ต ADSL และโปรโตคอล (VOIP)   
 2.1.1  บริการอิน เทอร เน็ตความเร็วสูง  (Asymmetric Digital Subscriber Line) เทคโนโลยี 
ADSL ยอมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line คือ เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลความเร็วสูง
บนขายสายทองแดง หรือคูสายโทรศัพท ADSL เปนเทคโนโลยีในตระกูล xDSL โดยมีลักษณะ 
สําคัญคืออัตราความเร็วในการรับขอมูล  (Downstream) และอัตราความเร็วในการส งขอ
มูล(Upstream) ไมเทากัน โดยมีอัตราการรับขอมูลสูงสุดที่ 8 Mbps และอัตราการสงขอมูลสูงสุดที่ 1  
Mbps โดยระดับความเร็วในการรับ – สงขอมูลจะขึ้นอยูกับระยะทางและคุณภาพของคูสายนั้นๆ  
เทคโนโลยี ADSL มีเทคนิคการเขารหัสสัญญาณซึ่งจะแบงยานความถี่บนคูสายทองแดงออกเปน 3 
ชวงคือชวงความถี่โทรศัพท (POTS) ชวงความถี่ของการสงขอมูล (Upstream) ชวงความถี่ในการรับ
ขอมูล (Downstream) จึงทําใหสามารถรับสงขอมูล และใชโทรศัพทไดในเวลาเดียวกัน 

เทคโนโลยี ADSL พัฒนาใหใช TCP/IP Protocol เปนหลักซึ่งเปนโปรโตคอลที่ใชบน
เครือขายอินเทอรเน็ต และพัฒนาบนพื้นฐานของเทคโนโลยี ATM ทําให ADSL สามารถรองรับการ
ใชงานในรูปสื่อประสมอื่นๆ ไดเปนอยางดี 
 2.1.1.1  คุณสมบัติของเทคโนโลยี xDSL โดยแตละเทคโนโลยีมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1  คุณสมบัติของเทคโนโลยี xDSL  
 

ประเภท อัตราการรับ
ขอมูล 

อัตราการ
สงขอมูล 

ลักษณะการ 
ทํางาน 

ระยะทาง  รองรับการใช
งานดานเสียง 

HDSL 1.5 Mbps   1.5 Mbps สมมาตร  3.6  ก.ม. ไมรองรับ 

SDSL 1.5 Mbps   1.5 Mbps สมมาตร  3 ก.ม. รองรับ 
IDSL 128 Kbps 128 Kbps สมมาตร 4.5 ก.ม. รองรับ 

ADSL 8 Mbps 1 Mbps ไมสมมาตร 5 ก.ม. รองรับ 
VDSL 52 Mbps 2.3 Mbps ไมสมมาตร 1 ก.ม. รองรับ 

 

ที่มา:  ธนสักก ผิวหอม.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง  
จากตารางที่ 2.1 สามารถอธิบายขอมูลเพิ่มเติมดังนี้  
1) ความเร็วในการรับและสงขอมูลของแตละเทคโนโลยีไมเทากัน 
2) ลักษณะการทํางานของการรับ–สงขอมูล หากเทคโนโลยีใดมีอัตราความเร็วในการรับ-

สงขอมูลเทากันจะเรียกวาความสมมาตร (Symmetric) หากอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูลไมเทา
กันจะเรียกวาความไมสมมาตร (Asymmetric) เชน ADSL มีอัตราความเร็วในการรับขอมูลสูงถึง    8 
Mbps และมีอัตราความเร็วในการสงขอมูลสูงสุดเพียง 1 Mbps ซ่ึงลักษณะการใชงานโดยทั่วไปผูใช
บริการจะมีการรับขอมูลมากกวาการสงขอมูล ดังนั้น ADSL จึงสามารถรองรับการใชงานไดเปน
อยางดี 

3) ระยะทางที่สามารถรับ-สงขอมูล (Distance) ระยะทางที่สามารถทํางานไดของแตละ
เทคโนโลยีจะไมเทากัน โดยที่เทคโนโลยีที่มีความเร็วสูงขึ้นมักจะมีระยะสามารถทํางานไดส้ันลง 
เชน VDSL ซ่ึงมีความเร็วในการรับขอมูลสูงมาก คือ 52 Mbps แตจะสามารถทํางานไดในระยะทาง
ไมเกิน 1 กิโลเมตรเทานั้น  

4) จํานวนสายที่ใช (Wire) โดยในชวงตนของการพัฒนานั้น HDSL ถูกคิดคนใหใชถึง 2 คู
สายหรือสายทองแดง 4 เสนตอมาสามารถพัฒนาใหสามารถรับ-สงขอมูลไดบนคูสายทองแดงเพียง 
1 คูเทานั้น และยังสามารถมีอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูลสูงขึ้นดวย  

5) ความสามารถในการใชโทรศัพทระหวางการรับ-สงขอมูล (Voice Service) เทคโนโลยี
DSL ที่เกิดขึ้นในภายหลังจะถูกพัฒนาขึ้นใหสามารถใชงานโทรศัพทไดดวยระหวางที่มีการรับ-สง
ขอมูลเชน ADSL และ VDSL โดยในขณะนี้เทคโนโลยี ADSL เปนเทคโนโลยีที่ผูใหบริการเลือกใช
มากที่สุดเพราะเปนเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูง และระยะทางที่ทํางานไดไกลมากขึ้นซ่ึงเหมาะสมที่
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จะนํามาประยุกตใชงานในปจจุบันมากที่สุดแตอยางไรก็ตามในอนาคตอันใกลนี้เทคโนโลยี VDSL 
ซ่ึงมีความเร็วสูงถึง 52 Mbps ก็อาจจะถูกนํามาใชงานมากขึ้น 
 2.1.1.2   ADSL กับมาตรฐานการทํางาน 

 ในสหรัฐอเมริกามีการกําหนดมาตรฐานการทํางานของ ADSL ในระดับปฏิบัติ
การเชิง Physical Layer โดย American National Standard Institute (ANSI) ไดกําหนดมาตรฐาน
ของ ADSL ขึ้นมาเรียกวา T.413-1995 ซ่ึงในเอกสารมีการระบุวาอุปกรณ ADSL สามารถสื่อสารกัน
บนเครือขายแบบ Analog Loop ไดอยางไรแตในเอกสารไมไดตั้งใจที่จะอธิบายสถาปตยกรรมทั้ง
หมดของเครือขายรวมทั้งการใหบริการนอกจากนี้ยังไมไดอธิบายหนาที่การทํางานภายในอุปกรณ 
ADSL Access Node ใดๆ แตจะเนนถึงการเขารหัสขอมูลภายในสาย (จะสงขอมูลที่เปนบิตไดอยาง
ไร?) รวมทั้งโครงสรางของเฟรม (บิตขอมูลตางๆ ถูกจัดเขาเปนองคประกอบไดอยางไร?) บนสาย
สัญญาณ   

ผลิตภัณฑ ADSL ไดถูกผลิตขึ้นใหใชวิธีการเขารหัสเพื่อการสงสัญญาณในสาย 
(Line Coding) ซ่ึงวิธีการนี้แบงเปน 2 แบบไดแก   

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

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

ภายใต เครือขาย ADSL นี้ ระบบการมัลติ เพล็กซแบบแบงความถี่  (FDM: Frequency 
Division Multiplexing) กับการปองกันการสะทอนสามารถทํางานรวมกันแบบผสมผสานกันได (เหตุ
ผลที่ตองใชระบบ FDM เนื่องจากใชเพื่อแยกชองสัญญาณจากนั้นก็ทําการสลับสัญญาณ ซ่ึงเหตุที่
ตองสลับสัญญาณเนื่องจากใชงานสายโทรศัพทเสนเดียวกัน) ในหลายกรณีมาตรฐาน ANSI  ภายใต
เอกสาร T.413 ไดกําหนดให ADSL ใชวิธีการเขารหัสเพื่อการสงสัญญาณในสายแบบเทคโนโลยี 
Discrete Multi Tone (DMT) และมีการเลือกใชการมัลติเพล็กซแบบแบงความถี่ หรือ การปองกัน
การสะทอนกลับอยางใดอยางหนึ่งแทนที่จะทํางานรวมกันเพื่อใหไดการทํางานแบบสวนทางกันไป
กลับระหวางผูรับกับผูสง 

DPU



9 

การมัลติเพล็กซแบบแบงความถี่เปนวิธีการที่งายตอการใชงาน สวนการปองกันการ
สะทอนกลับนั้นอาจเกิดปญหาสัญญาณรบกวนที่อยูปลายดานหนึ่งของสายสัญญาณ โดยอยูดาน
ตรงขามของผูสง (Near End Cross Talk) แตการมัลติเพล็กซแบบแบงความถี่สามารถหลีกเล่ียง
ปญหาของวิธีการปองกันการสะทอนกลับได โดยการทําใหเครื่องรับเพิกเฉยตอยานความถี่ที่เครื่อง
สงไดสงสัญญาณดังกลาวออกมา จึงทําใหสามารถตัดทอนจํานวนของแบนดวิดทไดอยางเต็มที่แต
จะมีความซับซอนในการทํางานมากกวา นอกจากนี้การปองกันการสะทอนกลับสามารถใชความถี่
ต่ําไดมากที่สุดทําใหมีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุด 

 
ตารางที่ 2.2  ระยะทางและอัตราความเร็วของ ADSL   
 

อัตราความเร็ว
ของ 

ขอมูล คิดเปน 
Mbps 

ขนาดของเสน
ลวดสําหรับ 

สายสัญญาณมีคา 
เปนAWG 

ระยะทางคิด 
เปนฟุต 

 

ขนาดของ 
สายสัญญาณ 

SQ.MM 

ระยะทางคิดเปน 
กิโลเมตร 

 

1.5 หรือ 2 24 18,000 0.5 5.5 
1.5 หรือ 2 26 15,000 0.4 4.6 

6.1 24 12,000 0.5 3.7 
6.1 26 9,000 0.4 2.7 

 
ที่มา:  ธนสักก ผิวหอม.  ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต ADSL ในเขตภาคกลาง  

 
อยางไรก็ดีงาน Application ที่ตองใชบริการ ADSL สวนใหญจะเปนสัญญาณภาพดิจิ

ทัลแบบบีบอัด (Compressed Digital Video) เนื่องจากเปนสัญญาณประเภททํางานแบบเวลาจริง 
(Real-Time) ดวยเหตุนี้สัญญาณภาพดิจิทัล (Digital Video) เหลานี้จึงไมสามารถใชระบบควบคุม
ความผิดพลาดแบบที่มีอยูในระดับของเครือขายทั่วไปดังนั้น ADSL Modem จึงมีระบบที่เรียกวา
การตรวจสอบขอผิดพลาดลวงหนา (Forward Error Correction) ซ่ึงเปนระบบที่ชวยลดความผิด
พลาดที่อาจเกิดขึ้น โดยสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นมาก หรือที่เรียกวา Impulse  Noise 
โดย ADSL Modem จะใชวิธีการตรวจสอบความผิดพลาดที่ทํางานบนพื้นฐานของการกําหนดใหมี
การตรวจสอบสัญลักษณทีละตัว การทําเชนนี้ก็ยังชวยใหเปนการลดปญหาการควบของสัญญาณรบ
กวนในสาย  
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ผูใชบริการสามารถใชโครงขาย ADSL นี้ เพื่อการเขาถึงอินเทอรเน็ตโดยไปขอรับ
บริการจากผูใหบริการ (Provider) เชนผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือผูใหบริการ Video On Demand   
Server หรือผูใหบริการขอมูลตางๆ เปนตน  

สถานที่ ผู เขารับบริการ ADSL นั้นนอกจากจะตองมี  ADSL Modem แลวยังตองมี
อุปกรณเล็กๆ ตัวหนึ่งซ่ึงไดกลาวมาแลวคือ Splitter หรือฟลเตอรซ่ึงอุปกรณตัวนี้จะทําหนาที่แยก
สัญญาณเสียงที่มีความถี่ไมเกิน 4 KHz สําหรับการสงสัญญาณเสียงเชน การพูดคุยโทรศัพทสวน
ยานความถี่ที่เหลือ เชน 1-2 MHz ขึ้นไปจะถูกกันไวเพื่อการสงขอมูล (Upstream) และรับขอมูลเขา
มา (Downstream) โดยที่ Splitter สามารถแยกสัญญาณทั้ง 3 ออกจากกัน ดังนั้นทานสามารถคุย
โทรศัพทขณะที่ยังสามารถอัพโหลด และดาวนโหลดขอมูลจากอินเทอรเน็ตพรอมกันได  

สวนที่ศูนยบริการระบบ ADSL นั้นเราเรียกวา CO หรือ Central Office ซ่ึงอาจเปนของ
ผูใหบริการ ADSL หรือไมก็อาจเปนชุมสายโทรศัพทเสียเองก็ได โดยจะทําหนาที่รับเอาสัญญาณ
เสียงพูดโทรศัพท (Voice Services) เขามาที่ตัวระบบสลับสัญญาณเพื่อใหบริการระบบโทรศัพท 
(Voice Switch) ซ่ึงอาจรวมทั้งขอมูลก็ไดโดยสัญญาณทั้งสองจะมาสิ้นสุดที่ อุปกรณที่ เรียกวา 
Splitter ชุดใหญที่ศูนยใหบริการแหงนี้ ลักษณะนี้จะเห็นไดวาเสนทางการเชื่อมตอระหวางผูให
บริการกับผูรับบริการ (Local Loop) จะไปสิ้นสุดที่อุปกรณที่ใชเพื่อสลับสัญญาณ ADSL หรือที่
เรียกวา DSLAM (DSL Access Multiplexer) Access Node แทนที่จะเปน  CO Switch หรือ  Voice 
Switch   

หนาที่ของ DSLAM ไดแก การสลับสัญญาณ ADSL ที่เขามาพรอมๆ กันหลายชอง โดย
ผานเขามาทางชุด Splitter ในศูนยผูใหบริการใหสามารถออกไปที่เอาทพุทปลายทาง ซ่ึงในที่นี้ ได
แก ผูใหบริการระบบเครือขายตางๆ เชนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (ISP: Internet Service Provider) 
หรือผูใหบริการ Video on Demand หรือศูนยใหบริการขอมูลขาวสารตางๆ หรือ สํานักงานใหญ
ของหนวยงานธุรกิจภาคเอกชนก็ได 
 2.1.2  โปรโตคอล (VOIP)   

Voice over IP (VOIP) คือเทคโนโลยีการสงขอมูลเสียง (Voice) ไปบนโครงขายส่ือสาร
ขอมูล (Data Network) ที่ใช Internet Protocol (IP) เปนระเบียบวิธีการสื่อสารสามารถใชไดกับโครง
ขาย Internet หรือ Intranet หรือโครงขายส่ือสารอื่นๆ ที่ใช IP Protocol ในการสื่อสาร การประยุกต
ใช VOIP สวนใหญจะอยูในรูปแบบของโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต (Internet Telephony  หรือ IP 
Telephony) ซ่ึงเหมาะสําหรับการติดตอส่ือสารโดยเฉพาะในพื้นที่ทางไกล (Long Distant Call) 
เนื่องจากมีคาใชจายที่ต่ํากวาการใชบริการโทรศัพทแบบปกติคอนขางมาก  
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องคประกอบของคุณภาพสําหรับการใหบริการ VOIP นั้นแบงออกไดเปน 2 สวน ได
แก   

1) คุณภาพการสื่อสารเสียง (Voice Quality) เปนระดับคุณภาพของเสียงที่ เกิดขึ้น
ระหวางการสื่อสารของคูสนทนา หรืออีกนัยหนึ่งอาจหมายถึงคุณภาพของระบบโครงขายสื่อสารที่
รองรับการใหบริการสื่อสารเสียงนั้น ซ่ึงประกอบดวยตัวแปรคุณภาพหลักๆ ไดแก   

- Delay คือระยะเวลาที่ใชในการสื่อสารขอมูลเสียงผานไปบนโครงขายสื่อสารตั้ง
แตตนทางหรือผูพูดไปจนถึงปลายทางหรือผูฟง 

- Packet Loss คือการสูญหายของขอมูลซ่ึงเกิดขึ้นเมื่อขอมูลเสียงบางสวนหรือทั้ง
หมดที่ถูกสงจากตนทางไมสามารถไปถึงปลายทางได 

- Jitter คือความผันแปรเฉลี่ยของระยะเวลา Delay ที่เกิดขึ้นกับแตละ Packet ในการ
ส่ือสารจากตนทางไปยังปลายทาง  

- Transmission Rating Factor (R – Value) คือระดับคุณภาพการสงสัญญาณเสียง
โดยรวมซึ่งพิจารณาจากปจจัยแวดลอมตางๆ จากผูพูดตนทางไปยังผูฟงปลายทาง (Mouth to Ear) 
ในภาพรวมซึ่งกําหนดโดยองคกรสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ (ITU)   

R = Ro – Is – Id – Ie – eff + A   
  แทนคา   
  

R = transmission rating factor 
Ro = the basic signal-to-noise ratio including noise sources 
Is = a combination of all impairments simultaneously with voice signal 
Id = a combination of all impairments caused by delay 
Ie-eff   = impairments caused by low bit rate codecs and includes impairment 

due to packet losses of random distribution 
A = the advantage factor, which allows for compensation of  Impairment 

factors when there are other advantages of access to the user 
                 

-   Mean Opinion Score (MOS) คอืระดับคุณภาพเสียงซ่ึงประเมินโดยการพิจาร 
เชิงคุณภาพ (Subjective) ดวยการใหคะแนนจากผูทดสอบตามวิธีการอยางเปนระบบที่กําหนดโดย 
ITU ซ่ึงความสัมพันธระหวางคา MOS Score และ R-Value สามารถสรุปไดดังนี้   
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MOS = 1 + 0.035R + 7 x 10 - 6R (R - 60) (100 - R)  
 

2) คุณภาพการใหบริการ (Service Quality) คือตัวแปรคุณภาพทางดานกระบวนการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวของในการใหบริการทั้งที่เกิดจากการใหบริการดวยระบบอุปกรณทางดาน
เทคนิคหรือการใหบริการดวยพนักงาน อันเปนสวนประกอบที่สําคัญที่ชวยสรางความนาเชื่อถือให
กับการใหบริการสงผลตอระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในภาพรวม  

3) การกําหนดตัวช้ีวัดและมาตรฐานอางอิงสําหรับคุณภาพสื่อสารเสียง (Voice Quality) 
สามารถสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2.3  ตัวแปรระดับคุณภาพมาตรฐานอางอิงสําหรับการสื่อสารเสียง (Voice Quality)   

 

 
 
ที่มา:  ณัฐภัทร พงศพุทธางกูร.  แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ VoIP.   
 

ระดับคุณภาพเสียงแบงออกไดเปน 2 ชวงไดแก   
- คุณภาพเสียงจากตนทางถึงปลายทาง (End-to-End) หรือ X1-X4 เปนระดับคุณภาพ

เสียงจากอุปกรณตนทางของคูสนทนาฝายหนึ่งไปถึงอุปกรณปลายทางของคูสนทนาอีกฝายหนึ่ง  
- คุณภาพเสียงในสวนการสื่อสารผานอินเทอรเน็ต (VOIP Section) หรือ X2-X3 เปน

ระดับคุณภาพเสียงในสวนที่มีการสื่อสารเสียงแบบ VOIP โดยพิจารณาจากอุปกรณของผูใหบริการ   
VOIP ไปจนถึงผูใหบริการเชื่อมตอสัญญาณไปยังเลขหมายปลายทาง (VOIP Gateway)    
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ภาพที่ 2.1  แสดงการประเมินคุณภาพเสียงสําหรับบริการ VOIP  
  
ที่มา:  ณัฐภัทร พงศพุทธางกูร. แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ VoIP.   

 
ระดับคุณภาพการสื่อสารเสียงแบงไดเปน 2 ระดับไดแก   
- Toll Quality คือระดับคุณภาพเสียงที่เทียบเทากับการสนทนาดวยระบบโทรศัพทพื้น

ฐาน (PSTN) ซ่ึงถือเปนระดับคุณภาพเสียงที่ดี  
- Below Toll Quality คือระดับคุณภาพเสียงที่ต่ํากวาระดับคุณภาพเสียงแบบ  Toll 

Quality แตยังอยูในระดับที่ยอมรับได   
การกําหนดตัวแปรมาตรฐานอางอิงสําหรับคุณภาพการใหบริการ (Service Quality) นั้น

สามารถสรุปไดดังนี้   
 
ตารางที่ 2.4 ตัวแปรระดับคุณภาพมาตรฐานอางอิงสําหรับการใหบริการ (Service Quality)   

 

 

DPU



14 

* = Parameters considered by ETSI EG201 796   
ที่มา:  ณัฐภัทร พงศพุทธางกูร. แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ VoIP.   
 

2.1.3 คุณสมบัติเกี่ยวกับโปรโตคอล (VOIP)  

 ระบบการสื่อสารดวยเสียงผาน IP บนเครือขายอินเตอรเน็ตโดยมีอุปกรณ VOIP  
Gateway แปลงสัญญาณไฟฟาเปนสัญญาณดิจิตอล และสงตอไปยัง Router เพื่อบีบอัดสัญญาณเสียง
ใหมีคุณภาพ และสงตอไปยัง IP ปลายทางดวยเทคโนโลยีดังกลาวเราจึงสามารถนําระบบมา
ประยุกตใชกับธุรกิจไดหลากหลายรูปแบบเชน ระบบโทรศัพท และสง Fax ภายในหรือระหวาง
สาขาขององคกร ระบบ Call Center ระบบตอบรับอัตโนมัติ ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ การกระจาย
สัญญาณเสียงหรือภาพบนเครือขายเปนตน ฯลฯ ซ่ึงระบบดังกลาวสามารถลดตนทุนของธุรกิจได
มากกวา 80% ของตนทุนดานการสื่อสารขององคกร โดยเฉพาะองคกรที่มีสาขาจํานวนมากและอยู
หางไกลกัน ระบบ Voice Over IP สามารถลดตนทุนการติดตอส่ือสารไดอยางแทจริง ดังนี้ 

1) โทรศัพทติดตอส่ือสารดวยภาพและเสียงในเครือขายเดียวกัน โดยไมมีคาใชจาย 100% 
ไมจํากัดเวลาและจํานวนครั้งที่โทรผานอินเตอรเน็ต 

2) สงFax ในเครือขายเดียวกันได โดยไมมีคาใชจาย 100% ไมจํากัดจํานวนครั้งหรือ
จํานวนขอมูลที่สง  

3) มีคาใชจายเพียงคาติดตั้งระบบและคาเชา SIP Account (หมายเลยผูใช) เทานั้นซึ่งมีคา
เชาไมเกินปละ 4,000.00 บาท/SIP Account    

4) สรางหองประชุมเล็กในเครือขายสงสัญญาณดวยระบบภาพและเสียง โดยไมมีคาใช
จาย 100% ไมจํากัดเวลา และจํานวนครั้ง   

คุณสมบัติหลักทั้ง 4 ขอเปนเพียงสวนหนึ่งที่เราสามารถนําระบบ Voice Over IP มา
ประยุกตใชเทานั้น ซ่ึงสามารถลดคาใชจายไดมากมาย นอกจากนี้ธุรกิจยังสามารถนําระบบไป
ประยุกตใชกับระบบอื่นๆ ภายในไดอีกมากมาย โดยมีโครงสรางของระบบ VOIP ดังนี ้
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ภาพที่ 2.2  แสดงผูสงและผูรับสามารถสนทนาผานเครื่องโทรศัพท หรือผานหนาจอคอมพิวเตอร 
หรือรับสงเอกสารผานเครื่อง Fax  

ที่มา:  http://www.voipthailand.com สืบคนวันที่ 26 มิถุนายน 2552  

 
 

ภาพที่ 2.2  การตอเชื่อม SIP Account เขาตู PABX และสามารถใชระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติได       
เชนเดียวกับระบบโทรศัพทพื้นฐานทั่วไป  

ที่มา:  http://www.voipthailand.com สืบคนวันที่ 26 มิถุนายน 2552    
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คุณสมบัติของ VOIP  

1. สามารถติดตอส่ือสารไดดวยระบบภาพและเสียงผานเครื่องโทรศัพทและกลองวีดี
โอ, webcam  

2. สามารถสงเอกสารผานเครื่องแฟกซไปยังเครื่องแฟกซดวยกัน หรือระหวางเครื่อง
แฟกซไปยัง Email ได  

3. สามารถสรางหองประชุมเล็กดวยระบบภาพและเสียงได  
4. สามารถโทรศัพทติดตอส่ือสารไปยังเบอรโทรศัพทพื้นฐานและเบอรโทรศัพท

เคล่ือนที่ไดทั้งในประเทศและตางประเทศ   
5. สามารถใชงานรวมกับตู PABX เพื่อตอสายหมายเลขภายใน  
6. สามรถสรางระบบตอบรับอัตโนมัติได เชนเดียวกับระบบ Call 1900 หรือระบบ

เปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นของผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ตางๆ ได  
7. สามารสรางระบบ Call Center ขององคกรได  
8. ติดตอส่ือสารกันในเครือขายไดฟรี 100% ไมมีคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นทุกรูปแบบ 

ตลอดเวลา  
9. สามารถใชงานไดกับระบบปฎิบัติการ Windows ทุกรุน   
10.  ติดตั้งงายใชงานสะดวกเหมาะสําหรับสํานักงาน โรงงาน โรงแรม ธนาคาร อพารท

เมนท  
11. สามารถใชงานไดกับเครื่องโทรศัพท และเครื่องแฟกซทุกรุน ทุกยี่หอ  
12. สามารถบันทึกเสียงสนทนาได  

2.2  แนวความคิดทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด  
สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของสินคานั้น โดยพื้นฐานจะมีอยู 4 ตัว ได

แก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด (อางถึงใน Kotler, 1997)   
 2.2.1  ผลิตภัณฑ (Product:  P1) บริการจะเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่ง แตเปนผลิตภัณฑที่ไมมีตัว
ตน (Intangible Product) ไมสามารถจับตองไดมีลักษณะเปนอาการนามไมวาจะเปนความสะดวก 
ความรวดเร็ว ความสบายตัว ความสบายใจ การใหความเห็น การใหคําปรึกษา ฯลฯ   

บริการจะตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการจะตองประกอบมาจาก
หลายปจจัยที่ประกอบกัน ทั้งความรู ความสามารถ และประสบการณของพนักงาน ความทันสมัย
ของอุปกรณ ความรวดเร็วและตอเนื่องของขั้นตอนการสงมอบบริการ ความสวยงามของอาคาร
สถานที่ รวมถึงอัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน 
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วงจรชีวิตของการบริการ สินคาแตละชนิดจะมีวงจรที่ส้ันหรือยาวแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ
ประเภทสินคา ลักษณะของสินคา เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ ลักษณะพฤติกรรม และความตองการของ
ลูกคาที่มีตอบริการนั้น ๆ หากเปนสินคาที่เนนเทคโนโลยี เชน คอมพิวเตอร รวมทั้งแฟชั่นเชน เสื้อ
ผา สินคาเหลานี้จะมีวงจรชีวิตส้ันกวาสินคาทั่วไปเชน หลอดไฟฟา ขาวสาร  

สวนการบริการนั้นมักมีวงจรชีวิตยาวกวาสินคา เนื่องจากสินคาตองมีการเปลี่ยนรุนไป
เร่ือยๆ พัฒนาหีบหอใหมเพื่อสรางความแปลกใหมใหลูกคา รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาชวยสราง
ความนาสนใจใหสินคา สวนการบริการนั้นโดยธรรมชาติบริการเปนสิ่งที่ไมมีตัวตนสัมผัสไมไดทํา
ใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปไดชากวาสินคา  
 2.2.2  ราคา (Price:  P2) ราคาเปนสิ่งที่กําหนดรายไดของกิจการ กลาวคือ การตั้งราคาสูงก็จะทํา
ใหธุรกิจมีรายไดสูงขึ้น การตั้งราคาต่ําก็จะทําใหรายไดของธุรกิจต่ํา อาจจะนําไปสูภาวะขาดทุนได 
อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาธุรกิจหนึ่งจะตั้งราคาไดตามใจชอบ ธุรกิจเมื่ออยูในสภาวะของการ
แขงขัน หากตั้งราคาสูงกวาคูแขงมาก โดยที่คุณภาพของบริการไมไดเหมาะสมกับราคายอมทําให
ลูกคาไมมาใชบริการกับธุรกิจนั้นตอไป หากธุรกิจตั้งราคาต่ําก็จะนํามาสูสงครามราคา เนื่องจากคู
แขงรายอื่นสามารถลดราคาตามไดในเวลาอันรวดเร็ว  

ในมุมมองของลูกคา การตั้งราคามีผลเปนอยางมากตอการตัดสินใจซื้อบริการของลูกคา
และราคาของการบริการเปนปจจัยสําคัญในการบอกถึงคุณภาพที่จะไดรับกลาวคือ ราคาสูงคุณภาพ
ในการบริการนาจะสูงดวย ทําใหมโนภาพหรือความคาดหวังของลูกคาตอบริการที่ไดรับจะสูงดวย
แตผลที่ตามมาคือ บริการตองมีคุณภาพตอบสนองความคาดหวังของลูกคาได ในขณะที่การตั้งราคา
ต่ํา ลูกคามักคิดวาจะไดรับบริการที่มีคุณภาพดอยตามไปดวย ซ่ึงถาหากต่ํามาก ๆ ลูกคาอาจจะไมใช
บริการเนื่องจากไมกลาเสี่ยงตอบริการที่จะไดรับ ดังนั้นการตั้งราคาในธุรกิจบริการเปนเรื่องที่ซับ
ซอนยากกวาการตั้งราคาของสินคามาก ซ่ึงผูบริหารตองไมลืมวาราคาก็จะเปนเงินที่ลูกคาตองจาย
ออกไปเพื่อการรับบริการกับธุรกิจหนึ่ง ๆ ดังนั้นการที่ธุรกิจตั้งราคาไวสูงก็หมายความวาลูกคาที่มา
ใชบริการก็ตองจายเงินสูงดวยผลที่ตามมาก็คือลูกคาจะมีการเปรียบเทียบราคากับคูแขงหรืออยาง
นอยจะเปรียบเทียบกับความคุมคากับสิ่งที่จะไดรับ 

 2.2.3  ชองทางการจัดจําหนาย (Place:  P3) ในการใหบริการนั้น สามารถใหบริการผานชองทาง
การจัดจําหนายได 4 วิธี ดังนี้ (อางถึงใน Zeithaml and Bitner, 1996)   
  2.2.3.1  การใหบริการผานราน (Outlet) การใหบริการแบบนี้เปนแบบที่ทํากันมานาน 
เชน รานตัดผม รานซักรีด รานใหบริการอินเทอรเน็ต ใหบริการดวยการเปดรานคาตามตึกแถวใน
ชุมชน หรือในหางสรรพสินคาแลวขยายสาขาออกไปเพื่อใหบริการลูกคาไดสูงสุด โดยรานประเภท
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นี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหผูรับบริการ และผูใหบริการมาพบกัน ณ สถานที่แหงหนึ่งโดยการเปด
รานคาขึ้นมา 

2.2.3.2  การใหบริการถึงบานลูกคาหรือสถานที่ที่ลูกคาตองการ การใหบริการแบบนี้เปน
การสงพนักงานไปใหบริการถึงที่บานลูกคา หรือสถานที่อ่ืนตามความสะดวกของลูกคาเชน การ
บริการจัดสงอาหารตามสั่ง การใหบริการสงพยาบาลไปดูแลผูปวย การสงพนักงานทําความสะอาด
ไปทําความสะอาดอาคาร การบริการปรึกษาคดีถึงที่ทํางานลูกคา การจางวิทยากรมาฝกอบรมที่โรง
แรงแหงหนึ่ง การใหบริการแบบนี้ธุรกิจไมตองมีการจัดตั้งสํานักงานที่หรูหรา หรือการเปดเปนราน
คาใหบริการสํานักงานอาจจะเปนบานเจาของ หรืออาจจะมีสํานักงานแยกตางหากแตลูกคาติดตอ
ธุรกิจดวยการใชโทรศัพทหรือโทรสาร ฯลฯ  

2.2.3.3  การใหบริการผานตัวแทนการใหบริการแบบนี้เปนการขยายธุรกิจดวยการขาย 
แฟรนไชส หรือการจัดตั้งตัวแทนในการใหบริการเชน แมคโดนัลดหรือเคเอฟซีที่ขยายธุรกิจไปทั่ว
โลก บริษัทการบินไทยขายตั๋วเคร่ืองบินผานบริษัททองเที่ยวและ โรงแรมตางๆไมวาจะเปนเชอรา
ตัน แมริออตต ฯลฯ  

 2.2.3.4  การใหบริการผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนบริการที่คอนขางใหมโดยอาศัย
เทคโนโลยีมาชวยลดตนทุนการจางพนักงาน เพื่อทําใหการบริการเปนไปไดอยางสะดวกและให
บริการไดทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมงเชน การใหบริการผานเครื่องเอทีเอ็ม เครื่องแลกเงินตราตาง
ประเทศ เกาอี้นวดอัตโนมัติ เครื่องชั่งน้ําหนักหยอดเหรียญตามศูนยการคา การใหบริการดาวน
โหลด (Download) ขอมูลจากสื่ออินเทอรเน็ต 

2.2.4  การสงเสริมการตลาด (Promotion:  P4) การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความ
คลายกับธุรกิจขายสินคากลาวคือ การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําไดในทุกรูปแบบไมวา
จะเปนการโฆษณา การประชาสัมพันธ การใหขาว การลดแลกแจกแถม การตลาดทางตรงผานสื่อ
ตาง ๆ ซ่ึงการบริการที่ตองการเจาะลูกคาระดับสูงตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ 
สวนการบริการที่ตองการเจาะลูกคาระดับกลางและระดับลางซึ่งเนนราคาคอนขางต่ําตองอาศัยการ
ลดแลกแจกแถมเปนตน สําหรับในธุรกิจบริการ การสงเสริมการตลาดที่นิยมใชกันตัวอยางเชน 

2.2.4.1  โครงการสะสมคะแนน (Loyalty Program) การสงเสริมการตลาดแบบนี้เปนการ
เนนความจงรักภักดีจากลูกคาดวยการใหสิทธิประโยชนสะสมทุกครั้งของการใชบริการทําใหลูกคา
รูสึกผูกพันกับธุรกิจ การสงเสริมการขายแบบนี้ประสบความสําเร็จมาก เนื่องจากลูกคาจะรูสึกถึง
ความคุมคาจากการใชบริการแตละครั้งทําใหธุรกิจครองใจลูกคาไดในระยะยาวลดตนทุนการไปใช
บริการกับคูแขงเปนการสรางกําแพงกีดกันคูแขงไดทางหนึ่งแตการสงเสริมการขายแบบนี้ตองลง
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ทุนสูงทั้งของรางวัล หรือทีมงานที่ตองจัดตั้งเฉพาะเพื่อดําเนินการเรื่องนี้แตส่ิงที่ตองทําคือ ตองมี
การสรางความตื่นเตน และความนาสนใจของโครงการเพื่อกระตุนยอดการใชบริการ 

2.2.4.2  การลดราคาโดยใชชวงเวลาตามที่ไดกลาวถึง ลักษณะเฉพาะของความตองการใน
การใชบริการของลูกคามีการขึ้นลงตามชวงเวลาของวันผูบริหารจะตองนําเรื่องนี้มาใชใหเกิด
ประโยชนแกธุรกิจ  

2.2.4.3  การสมัครเปนสมาชิกลูกคาไดรับขาวสารจากคูแขงตลอดเวลา ทําใหลูกคาอาจจะ
ไปทดลองใชบริการของคูแขงได และในที่สุดอาจจะสูญเสียลูกคาไป การใหลูกคาสมัครเปนสมาชกิ
เปนการผูกมัด และสรางความสัมพันธกับลูกคาอยางหนึ่งไมใหหนีไปไหนแตส่ิงที่ผูบริหารจะตอง
ทําคือ จะตองสรางความแตกตางของสิทธิประโยชนที่ลูกคาที่เปนสมาชิกกับลูกคาทั่วไปอยางชัด
เจน และจะตองมีการสื่อสารถึงสิทธิประโยชนใหลูกคาทราบอยางแทจริง 

2.2.4.4  การขายบัตรใชบริการลวงหนา การใชบริการในแตละครั้งลูกคายอมตองการได
รับราคาพิเศษ หรือตองการการลดราคาแตธุรกิจไมควรลดราคาแตควรขายบัตรใชบริการคือ ใหลูก
คาซื้อบริการไวลวงหนาซึ่งอาจจะเปน 5 หรือ 10 คร้ังแลวมาใชบริการภายในระยะเวลา 6 เดือน 
หรือ 1 ป 
                  โอฬาร เพียรธรรม (2544:  27) ไดกลาววา ในการทําธุรกิจนั้นหัวใจสําคัญคือการตลาด
โดยการประชาสัมพันธจะเปนสวนชวยเสริมการตลาดในการสราง Brand ใหแกธุรกิจนั้นๆ แตทั้งนี้
คุณภาพสินคาหรือบริการตองดี หากคุณภาพไมดีทําการตลาดไปก็ไมมีประโยชนใดๆ  ฉะนั้นสิ่ง
สําคัญที่สุดคือ คุณภาพของสินคาหรือบริการจะตองดีไดมาตรฐานสากล รวดเร็วทันใจในการตอบ
สนองความตองการของลูกคา และอีกสวนหนึ่งที่การประชาสัมพันธจะไปเสริมไดก็คือการใหขอ
มูลขาวสารในการประกาศความดีหรือคุณภาพของสินคาหรือบริการ สําหรับขอบเขตหนาที่นั้นงาน
การตลาดของฝายนี้จะไมใชลักษณะการออกไปขายแตจะเปนเชิงกลยุทธใหขาวสารขอมูล โฆษณา 
ประชาสัมพันธ และประสานงานดานตลาดกับหนวยงานในพื้นที่ทุกแหงทั่วประเทศ โดยแตละพื้น
ที่จะมีการทําการตลาดของตนเองดวย 

 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC:  Integrated 
Marketing  Communication)  

Kotler, Philip. (2003: 749-778) ไดกลาวถึงการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(ครบวง
จร) (IMC:  Integrated Marketing Communication) ไววาการตลาดสมัยใหมมีการแขงขันสูง และผู
บริโภคซึ่งเปนกลุมเปาหมายมีการศึกษาสูง/ความตองการซับซอนมากขึ้น ดังนั้นนักการตลาดที่จะ
ประสบความสําเร็จในยุคปจจุบันและยุคหนาตองมีภารกิจที่ตองทํามากกวาการผลิตสินคา/บริการ 
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หรือการตั้งราคาหรือการจัดจําหนายเทานั้น แตนักการตลาดตองสื่อสารกับกลุมเปาหมายและผูเกี่ยว
ของ (Stakeholders) ในทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สวนผสมการสื่อสารการ
ตลาด (Marketing Communication Mix) มี 5 องคประกอบคือ การโฆษณา การสงเสริมการขาย การ
ประชาสัมพันธ การขายดวยพนักงานขาย การตลาดแบบไมผานคนกลาง (Advertising, Sales 
Promotion, PublicRelation, Personal Selling, Direct Marketing)   

กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) มี 9 องคประกอบซึ่งเกี่ยวของสัมพันธ
กันคือ ผูสงสาร ผูรับสาร สารสนเทศ ส่ือ การเขารหัส การถอดรหัส ปฏิกิริยาหลังรับสาร ปฏิกิริยา
ย อ น กลั บ  ส่ิ ง รบ ก วน ก ารส งส าร  (Sender, Receiver, Message, Media, Encoding, Decoding, 
Response, Feedback, Noise). เพื่อใหการสื่อสารจากผูสงสารไปถึงผูรับสารไดอยางถูกตองรวดเร็ว 
นักการตลาดตองทําการปรับดัดแปลงสาร (โดยการเขารหัส - Encoding) เพื่อใหกลุมเปาหมายผูรับ
สารสามารถแปลความหมาย (ถอดรหัส - Decoding) ไดอยางถูกตองนอกจากนี้นักการตลาดยังตอง
คัดเลือกส่ือกลาง (เครื่องมือสงสาร - Media) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อใหการสงสารถึงผู
รับกลุม เป าหมาย  (Target Audience, Receiver) ไดตามวัต ถุประสงคมีการตรวจติดตามผล    
(Monitor) ที่ไดรับและปฎิกิริยาตอบสนองภายหลังจากไดรับสารดวย  

นักการตลาดจะสรางระบบการสื่อสารที่มปีระสิทธิผลไดโดย 8 ขั้นตอนตอไปนี้   
1.  คนหากลุมเปาหมายที่จะรับสื่อ (Target Audience) นักการตลาดตองวิเคราะหปจจัย

ความชอบตางๆที่เกี่ยวของจากนั้นจึงคนหาแนวทางการตอบสนองกลุมเปาหมายใหตรงกับความ
ตองการ  

2.  กําหนดวัตถุประสงคการสื่อสาร (Objectives) นักการตลาดอาจกําหนดวัตถุประสงค
แบบ Cognitive (เพื่อถายทอดสื่อบางอยางใหกลุมเปาหมายรับรู และจําได) Affective (เพื่อปรับ
เปลี่ยนทัศคติกลุมเปาหมาย), Behavioral (เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)   

3.  ออกแบบสื่อ (ทั้งขอความ / รูปแบบ - Message) นักการตลาดตองคํานึงถึงทั้งเนื้อหา,   
โครงสราง, รูปแบบ, แหลงขอมูล, ฯลฯ   

4.  เลือกชองทางการที่จะเปนเครื่องมือการสงสาร (Channel) อาจเปนแบบเฉพาะบุคคล, 
และไมเฉพาะบุคคล  

5.  กําหนดงบประมาณการสื่อสาร (Budget) มีวิธีกําหนดงบประมาณหลายวิธีขึ้นกับ
สถานการณแตวิธีที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือ วิธีตั้งงบประมาณแบบพิจารณาวัตถุประสงคและ
เนื้องานเปนหลัก  

6.  กําหนดสวนผสมการสื่อสารการตลาด (Communication Mix) นักการตลาดตอง
ตรวจสอบผลเปรียบเทียบประโยชนที่ไดรับและเงินลงทุนในการเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารแบบ

DPU



21 

ตางๆในสวนผสมการสื่อสารการตลาด นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ อีกเชน การวิเคราะห
แมทริกสผลิตภัณฑ / ตลาด (Product/Market Matrix) การเลือกวาจะใชกลยุทธส่ือสารแบบ Push 
Strategy (ใชการสงเสริมที่พนักงานขายและคนกลาง) หรือ Pull Push Strategy (ใช Advertising 
และการสงเสริมที่ผูบริโภค) ระดับการรับรูและความพรอมของผูบริโภคกลุมเปาหมายตอผลิตภัณฑ
ของบริษัท วงจรชีวิตและอายุผลิตภัณฑ อันดับของบริษัทโดยเปรียบเทียบกับคูแขงขันรายอ่ืนๆ ใน
อุตสาหกรรม ฯลฯ.    

7.  วัดผลการดําเนินงานสื่อสาร (Measure Results) อาจทําไดโดยการสอบถามกลุมเปา
หมายวารับรูหรือจําส่ือตางๆ ที่ผูสงสารสงไปไดหรือไมอยางไรไดเห็นสื่อ/รับส่ือกี่ครั้งในแตละชวง
เวลาจําส่ือนั้นไดกี่ประเด็นประเด็นอะไรบางรูสึกอยางไรกับสื่อท่ีไดรับทั้งทางบวกและทางลบ และ
เปรียบเทียบกับคูแขงขัน ทัศนคติและพฤติกรรมตางเปลี่ยนไปหรือไมภายหลังจากไดรับส่ือแลว 
ฯลฯ   

8.  การบริหารกระบวนการสื่อสารการตลาดทั้งหมด (IMC-Process Management) หรือ
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ  

ชมพูนุช นุตาคม (2542: 78) กลาวถึงกระบวนการสื่อสารการตลาดวาหมายถึง กระบวน
การถายทอดขาวสารทางการตลาดที่เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ ความคิด ไปยังผูรับสารที่เปนเปา
หมาย เพื่อใหทราบเกิดความพอใจ ความตองการ และเกิดการตอบสนองตามวัตถุประสงคของการ
ส่ือสาร กระบวนการสื่อสารการตลาดประกอบดวยองคประกอบที่เกี่ยวของสัมพันธกัน และสงผล
กระทบซึ่งกันและกันคือ ผูสงสาร สาร ชองทางหรือส่ือ ผูรับสาร และผลของการสื่อสาร ซ่ึงผลของ
การสื่อสารจะเปนขอมูลสะทอนกลับไปยังผูสงสารใหทราบวาการสื่อสารไดรับการตอบสนองอยาง
ไร ขณะเดียวกันในกระบวนการสื่อสารนี้ยังอาจเกิดส่ิงรบกวนที่ทําใหผลของการสื่อสารไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคไดองคประกอบดานชองทางหรือส่ือก็เปนตัวกลางที่สําคัญที่ทําหนาที่นําสารจากผู
สงสารไปยังผูรับสารประสิทธิผลของการสื่อสารยอมมาจากประสิทธิภาพของสื่อดวย ซ่ึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพของสื่อไดแก ศักยภาพของสื่อในการเขาถึงผูรับสาร ความนาสนใจของสื่อ
ตอผูรับสาร และอิทธิพลของสื่อตอผูรับสาร ประเภทของสื่อที่ใชในการสื่อสารการตลาดไดแก ส่ือ
มวลชน ส่ือบุคคล ส่ือนอกสถานที่ และส่ือเฉพาะกิจ  

ส่ือมวลชน (Mass media) เปนสื่อที่สามารถนําสารไปสูผูรับจํานวนมากไดอยางรวดเร็ว
ในเวลาเดียวกันสื่อมวลชนสามารถจําแนกเปน 2 ประเภทคือ ส่ือส่ิงพิมพและส่ืออิเล็กทรอนิกส  

1.  ส่ือส่ิงพิมพไดแก หนังสือพิมพ นิตยสาร  
2.  ส่ืออิเล็กทรอนิกสไดแก วิทยุ โทรทัศน  
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ส่ือบุคคล (Personal media) การสื่อสารโดยใชส่ือบุคคลมีลักษณะเปนการสื่อสาร
ระหวางบุคคลกับบุคคลดวยการใชคําพูด และทาทีกิริยา เพื่อส่ือความหมายใหเกิดความเขาใจ ส่ือ
บุคคลที่เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการสื่อสารการตลาดของธุรกิจคือ พนักงานขายซึ่งทําหนาที่ใน
การจูงใจผูบริโภคที่เปนผูรับสารใหเกิดความเขาใจคลอยตาม และตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑนอกจากนี้
อาจมีส่ือบุคคลอื่นๆ ทําหนาที่ส่ือสารขาวสารเชน นักประชาสัมพันธ โฆษกของบริษัทวิทยากร
เปนตน  

ส่ือนอกสถานที่ (Out of home media) เปนสื่อที่นิยมใชในการโฆษณา หรือ ประชา
สัมพันธ ติดตั้งอยูภายนอกอาคาร หรือบนอาคารสูง บริเวณที่ชุมนุม สถานที่สาธารณะตางๆ   รวม
ถึงที่ติดตั้งอยูตามยานพาหนะรับจางสาธารณะดวยรูปแบบที่แตกตางกันไป ส่ือนอกสถานที่สวน
ใหญนิยมใชเปนสื่อเสริม หรือเพื่อสนับสนุนสื่ออ่ืนๆ แบงเปน 2 ประเภทไดแก ส่ือกลางแจง และ
ส่ือเคลื่อนที่  

ส่ือเฉพาะกิจ (Special media) เปนส่ือที่จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะในการสื่อสาร
หรือดําเนินกิจกรรมทางการตลาดแตละครั้งเปนสื่อที่มีลักษณะแตกตางกันไป มีทั้งที่เปนสิ่งพิมพ
และไมใชส่ิงพิมพจําแนกได 4 ประเภทคือ  

1.  ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ เปนสื่อส่ิงพิมพที่จัดทําขึ้นโดยมีจุดมุงหมายเฉพาะเพื่อส่ือขอ
มูลขาวสารไปยังผูรับนิยมใชในกิจกรรมการสงเสริมการขายเพื่อกระตุนความสนใจของผูบริโภค
หรือใชเปนสื่อในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ เพื่อแจงขอมูลขาวสารใหกลุมเปาหมายไดทราบ 
ส่ิงพิมพเฉพาะกิจอาจอยูในลักษณะของแผนพับ เอกสารเลมขนาดเล็ก แผนปลิว ใบปด แผนปด จด
หมาย รายการสินคาเปนตน  

2.  ส่ือ ณ จุดสั่งซ้ือเปนสื่อที่นิยมใชเพื่อสรางความสนใจ โดยการติดตั้งอยู ณ จุดที่ ผู
บริโภคไปจับจายใชสอยสื่อชนิดนี้ไดแก ปายแขวน ปายตั้ง ปายไฟ ธงขาว ลูกโปง ตัวการตูน
เปนตน  

3.  ส่ือสินคาพิเศษหมายถึง สินคาตางๆ ที่มีช่ือสัญลักษณ หรือขอความเกี่ยวกับ ผลิต
ภัณฑ หรือธุรกิจของผลิตภัณฑ ซ่ึงจัดทําขึ้นเปนพิเศษเพื่อสมนาคุณลูกคา หรือผูมีอุปการคุณ ใน
วาระพิเศษตางๆ จัดเปนส่ือที่ย้ําเตือนตราสินคา และเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหแกธุรกิจไดเปน
อยางดี  

4.  ส่ือกิจกรรมเปนสื่อที่อยูในรูปแบบของการจัดกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อวัตถุ
ประสงคตางๆ ทางการตลาดนิยมใชเปนเครื่องมือในการประชาสัมพันธ หรือสงเสริมการขายเพื่อ
ส่ือหรือแสดงใหเห็นบทบาท และความเคลื่อนไหวทางการตลาดขอธุรกิจ สื่อกิจกรรมที่นิยมใช ได
แก ส่ือมวลชนสัมพันธ การจัดนิทรรศการ การจัดงานฉลอง และการจัดกิจกรรมทางสังคม  
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(Schultz, et al 1994: 112) อธิบายถึงการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรวาเปนแนวคิด
ที่เกิดขึ้นจากการพยายามพัฒนาตนเองของบริษัทและองคกร ในดานการใหบริการลูกคาใหไดใน
แบบครบวงจรเพื่อความสะดวกรวดเร็วตลอดจนความถูกตอง กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจรอาศัยการนํากิจกรรมหลายๆ อยางมาผสมผสานกันอยางเหมาะสมถูกตองตรงกับปญหา
ของการตลาด โดยอาศัยรูปแบบทางการสื่อสารเปนสิ่งสําคัญสามารถแยกกิจกรรมของการสื่อสาร
การตลาดแบบครบวงจรออกเปน 8 กิจกรรมหลักๆ ดังนี้  

1.  การโฆษณา (Advertising) เปนการสงขาวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการทั้งใน 
รูปแบบที่ผานสื่อมวลชนและสงโดยตรงไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมาย ส่ือที่ใชในการโฆษณาเชน 
วิทยุ โทรทัศน นิตยสาร และหนังสือพิมพตางๆ เปนตน  

2.  การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนการสื่อสารการตลาดที่หวังกระตุน พฤติ
กรรมผูบริโภคกลุมเปาหมายใหทําการซื้อสินคาเร็วข้ึนซื้อมากขึ้น โดยมีการใชเครื่องมือตางๆ เปน
ส่ิงจูงใจผูผูบริโภคกลุมเปาหมายเชน การแจกคูปอง แจกของตัวอยาง ของแถม สวนลดเปนตน  

3.  การสื่อสาร ณ จุดซื้อ (Point of Purchase Communications) ใชการจัดแสดงสินคา 
โปสเตอร สัญลักษณ หรือวัสดุอ่ืนๆ ภายในรานคา เพื่อตองการมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา 
ณ จุดซื้อสินคาของผูบริโภคกลุมเปาหมาย  

4.  การสื่อสารการตลาดโดยตรง (Direct marketing Communications) เปนการสงขาว
เกี่ยวกับผลิตภัณฑและบริการไปยังผูบริโภคกลุมเปาหมายโดยตรง ที่เปนหลักและนิยมใชกันมากมี 
4 รูปแบบคือ การตลาดโดยใชจดหมายตรงและแคตตาล็อก การตลาดโดยใชโทรศัพท การตลาด
โดยใชโทรทัศน และการขายผานเครื่องคอมพิวเตอรระบบออนไลน  

5.  การประชาสัมพันธ (Public Relations) คือ การสื่อสารขอองคกรเพื่อสราง ความ
สัมพันธที่ดีตอมหาชนซึ่งหมายถึง ลูกคาขององคกร ผูถือหุน พนักงาน คูคา และประชาชนในชุมชน 
โดยที่กลุมคนเหลานั้นจะมีผลชวยใหองคกรประสบความสําเร็จ การประชาสัมพันธเปนกิจกรรม 
การสื่อสารการตลาดที่มุงภาพพจนของบริษัท ผลิตภัณฑและบริการมากกวาการขาย  

6.  การขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling) เปนกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่มุง 
ส่ือสารแบบตัวตอตัว เพื่อโนมนาวผูบริโภคกลุมเปาหมายใหซ้ือ และทดลองใชผลิตภัณฑ  

7.  การสนับสนุนทางการตลาด (Sponsorship Marketing) เปนกิจกรรมการสื่อสารการ
ตลาดที่เจาของผลิตภัณฑไดลงทุนในกิจกรรมทางการตลาด เพื่อทําใหบรรลุจุดประสงคของบริษัท
มากยิ่งขึ้น  

8.  กิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing) เปนกิจกรรมทางการตลาดที่มุงเนนเปน
พิเศษในการสรางความสนใจและทําความรูจักยี่หอผลิตภัณฑกับประชาชนทั่วไป  
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เสรี วงษมณฑา (2540:  74) ไดกลาวถึงกระบวนการ IMC วาเปนแผนพัฒนางาน ส่ือ
สารการตลาดที่ตองการใชการสื่อสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง เปา
หมายของ IMC คือการมุงสรางพฤติกรรมกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความตองการของ การ
ตลาด โดยจะพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินคา เพื่อใหผูบริโภคกลุมเปาหมายจะไดรูจักสินคาที่จะ
ไปสูความรู ความคุนเคยและความเชื่อมั่นในตราสินคายี่หอใดยี่หอหนึ่งที่โฆษณา  

กลาวโดยสรุป นอกจากที่ทางบริษัทจะใชกลยุทธทางการตลาดมาเปนหลักในการวาง
แผนงานทางการตลาดแลว การใหความสําคัญของการสื่อสารการตลาดยังเปนปจจัยสําคัญที่จะนํา
พาผูบริโภคใหมีความเขาใจในธุรกิจและสิ้นคาบริการนั้นๆ เพื่อสรางการยอมรับใหกับผูบริโภค
หรือผูใชบริการ ดังนั้นการวางแผนการตลาดโดยใช 4P หรือสวนประสมทางการตลาดซึ่งไดแก  
สิ น ค า  (Product) ร าค า  (Price) ช อ งท างก าร จั ด จํ าห น า ย  (Place) แ ล ะ ก ารส ง เส ริ ม ก าร
ตลาด(Promotion) ซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญทางการสื่อสารการตลาดมาใชใหสอดคลองกับกิจ
กรรมทางการตลาดจึงเปนเรื่องที่นักการตลาดจะตองเขาใจในบทบาทของสวนผสมทางการตลาด
ตอการสื่อสารการตลาดวาเปนปจจัยที่สําคัญในการทําหนาที่เปนสัญลักษณเพื่อที่จะถายทอดความ
คิดจากผูผลิตไปยังลูกคากลุมเปาหมาย และเพื่อที่จะไดรบการยอมรับและการตอบรับที่ดีจากผู
บริโภคกลุมเปาหมายอันนําไปสูเปาหมายหลักในการวางแผนกลยุทธทางการตลาด ซ่ึงผูวิจัยไดเห็น
ถึงความสําคัญดังกลาวจึงไดนําเอาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
มาใชเปนกรอบในการวิจัยเพื่อนําไปสูพฤติกรรมในการเปดรับขาวสารจากสื่อตางๆ ของลูกคากลุม
เปาหมายที่บริษัทไดกําหนดกลยุทธในการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการตอไป  

 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสาร 

ในการแสวงหาขาวสารหรือเปดรับขาวสารของมนุษยขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการเพราะ
ขาว สารเปนปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ความตองการขาวสารจะเพิ่มมาก
ขึ้นเมื่อบุคคลนั้นตองการขอมูลในการตัดสินใจ หรือมีความไมแนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและบุคคลจะไม
รับขาวสารทุกอยางที่ผานมาสูตนทั้งหมด แตจะเปนผูเลือกใชส่ือประเภทตางๆ เอง และจะเลือกรับรูเพียง
บางสวนที่คิดวามีประโยชนโดยขึ้นอยูกับความพึงพอใจในการตอบสนองตอวัตถุประสงคที่ตั้งใจไวของ
ตน โดยมีกระบวนการเลือกสรร (Selective Process) ในการรับรูขาวสารของผูรับสารเปนตัวกําหนด ซ่ึงจะ
แตกตางกันไปตามประสบการณ ความตองการ ทัศนคติ ความเชื่อ ความรูสึกนึกคิดที่ไมเหมือนกัน 

Joseph T. Klapper (อางถึงใน กฤษณ สุนทรชาติ, 2549:  11) ไดแบงขั้นตอนในการเปดรับ
ขาวสารไวดังนี้ 
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1.  การเลือกรับหรือการเลือกใช (Selective Exposure) บุคคลจะเลือกรับสื่อและขาวสาร
จากแหลงสารตางๆ ตามความสนใจและความตองการของตน ซ่ึงโดยทั่วไปในการเปดรับขาวสาร
ของผูรับสารมักจะเลือกรับสิ่งที่สนับสนุนความคิดเดิมของตนเสมอ นอกจากนั้นการเลือกรับขาว
สารยังขึ้นอยูกับปจจัยทางดานสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเชน ระดับการศึกษา วัย อาชีพ ราย
ได ฯลฯ รวมทั้งศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมดวย 

2.  การเลือกใหความสนใจ (Selective Attention) นอกจากบุคคลจะเลือกเปดรับขาวสาร
แลว บุคคลยังเลือกใหความสนใจตอขาวสารที่ไดรับ ซ่ึงสอดคลองกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของ
บุคคลนั้นๆ ในขณะเดียวกันก็พยายามหลีกเลี่ยงการรับขาวสารที่ขัดตอทัศนคติหรือความคิดดั้งเดิม ทั้ง
นี้เพราะการไดรับขาวสารที่ไมสอดคลองกับความรูสึกจะทําใหบุคคลเกิดความรูสึกไมพึงพอใจอันกอ
ใหเกิดภาวะทางจิตใจที่ไมสมดุล (Cognitive Dissonance) และสับสนได 

3.  การเลือกรับรูและตีความหมาย (Selective Perception and selective Interpretation) เมื่อ
บุคคลเปดรับขาวสารจากแหลงหนึ่งแลว ผูรับสารอาจมีการเลือกรับรูและเลือกตีความขาวสารที่ไดรับ 
ตามประสบการณของแตละคนเพราะความหมายของขาวสารที่สงไปถึงมิไดอยูที่ตัวอักษร รูปภาพ หรือ
คําพูดเทานั้น แตอยูที่ผูรับสารจะตีความขาวสารที่ไดรับมาตามความเขาใจของตนเองหรือตามทัศนคติ 
ประสบการณ ความเชื่อ ความตองการ สภาวะอารมณ และแรงจูงใจของตนในขณะนั้น 

4.  การเลือกจดจํา (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลเลือกใหความสนใจเลือกรับรู และ
ตีความขาวสารไปในทิศทางที่สอดคลองกับทัศนคติ และความเชื่อของตนเองแลว บุคคลยังเลือกจดจํา
เนื้อหาสาระของสารในสวนที่ตองการจําเขาไวเปนประสบการณ ในขณะเดียวกันก็มักจะลืมขาวสารที่
ไมตรงกับความสนใจของตนเอง ซ่ึงเทากับเปนการชวยเสริมใหทัศนคติหรือความเชื่อเดิมของผูรับสาร
มั่นคงยิ่งขึ้น 

Samuel L. Becker (อางถึงใน ธนกาญจน ครองสําราญ, 2549:  20) ไดใหความหมาย
การเปดรับขาวสาร โดยจําแนกตามพฤติกรรมการเปดรับขาวสารคือ 

1.  การแสวงหาขอมูล (Information Seeking) บุคคลแสวงหาขอมูล เพื่อตองการใหมี
ความคลายคลึงกับบุคคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเร่ืองทั่วๆ ไป 

2.  การเปดรับขอมูล (Information Receptivity) บุคคลจะเปดรับสื่อ เพื่อตองการทราบ
ขอมูลที่ตนเองสนใจอยากรูเชน เปดโทรทัศนเฉพาะเรื่องหรือรายการที่สนใจหรือขณะอานหนังสือ
พิมพ หรือดูโทรทัศน หากมีขอมูลขาวสารที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับเรื่องที่ตนเองสนใจก็จะให
ความเอาใจใส อาน หรือดูเปนพิเศษ 

3.  การเปดรับประสบการณ (Experience Receptivity) บุคคลจะเปดรับขาวสารเพราะ
ตองการทําส่ิงหนึ่งหรือตองการการเรียนรูเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อผอนคลายอารมณ 
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ความสัมพันธของผูรับสารตอขาวสาร (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 2529:  290-291) ประกอบ
ดวย 4 ประการคือ 

1.  ความตองการขาวสารที่เปนประโยชนผูรับสารจะเปดขาวสารที่เปนประโยชนแกตน
เองเปนสําคัญ 

2.  ความตองการขาวสารที่สอดคลองกับคานิยม ความเชื่อ และทัศนคติของผูรับสาร  ผู
รับสารมักเปดรับขาวสารที่สอดคลองกับความเชื่อ คานิยม หรือทัศนคติของตน ขาวสารใดที่ไม
สอดคลองมักจะไมไดรับความสนใจ หรือไดรับการปฏิบัติจากผูรับสาร 

3.  ความตองการขาวสารที่สะดวกในการไดมา ผูรับสารจะมีขอจํากัดในการเปดรับขาว
สาร แมวาขาวสารจะเปนขาวสารที่ใหประโยชนและสอดคลองกับตนเอง แตถาขาวสารดังกลาวได
มาดวยความยากลําบากหรือไมสะดวก ผูรับสารก็ไมอาจเปดรับขาวสารนั้นได ดังนั้นพฤติกรรม
หนึ่งของผูรับสารคือ ความสะดวกในการไดรับขาวสาร 

4.  ความอยากรูอยากเห็นเปนความตองการที่อยากมีประสบการณใหมๆ ซ่ึงเปนธรรม
ชาติของมนุษยอยางหนึ่ง และยิ่งในสังคมปจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีประสบการณใหมๆ 
ตลอดเวลาสิ่งเหลานี้เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหมนุษยเปดรับขาวสาร 

ผูรับขาวสารจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อและขาวสารตามแบบเฉพาะของแตละคน
แตกตางกันโดย ชวรัตน เชิดชัย (2527:  17) กลาววาแรงผลักดันที่สงผลใหบุคคลหนึ่งมีการเลือกรับ
ส่ือนั้นเกิดจากปจจัยพื้นฐานหลายประการดังนี้ 

1.  ความเหงาเปนเหตุผลทางจิตวิทยาที่วาปกติเราไมชอบที่จะอยูตามลําพัง เนื่องจากเกดิ
ความรูสึกสับสน วิตกกังวล หวาดกลัว และการเมินเฉยตอสังคม จึงชอบหรือพยายามที่จะรวมกลุม
เพื่อสังสรรคกับผูอ่ืนเทาที่โอกาสจะอํานวยได ทั้งนี้เมื่อไมสามารถติดตอสังสรรคกับบุคคลไดโดย
ตรงสิ่งที่ดีที่สุดคือ การอยูกับสื่อตางๆ ที่ใชในการสื่อสาร 

2.  ความอยากรูอยากเห็นในสิ่งตางๆ ซ่ึงเปนคุณสมบัติพื้นฐานของมนุษย ดังนั้น  ส่ือ
มวลชนจึงถือเอาความอยากรูอยากเห็นเปนหลักสําคัญอยางหนึ่งในการเสนอขาวสารปกติมนุษยจะ
อยากรูอยากเห็นโดยเริ่มจากสิ่งเหลานั้นจะมีผลกระทบตอตนเองทั้งทางตรงและทางออมเทานั้น แม
เปนความอยากรูอยากเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นในแงตางๆ เชน สาเหตุของเหตุการณผูที่เกี่ยวของกับเหตุ
การณนั้นๆ รวมทั้งผลกระทบซึ่งอาจจะเกิดกับตนเองหรือผูอ่ืนดวย 

3.  ประโยชนใชสอยของตนเอง (Self-Aggrandizement) โดยพื้นฐานมนุษยเปนผูเห็นแกตัว
ในฐานะที่เปนผูรับขาวสารจึงตองการแสวงหาและใชขาวสารบางอยางที่จะเปนประโยชนแกตนเอง 
เพื่อชวยใหความคิดของตนบรรลุผล เพื่อใหขาวสารที่ไดมาเสริมสรางบารมีเพื่อใหไดขาวสารที่จะชวย
ใหตนเองไดรับความสะดวกสบายตลอดจนใหไดขาวสารที่ทําใหตนเองเกิดความสนุกสนาน 
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4.  ลักษณะเฉพาะของสื่อมวลชนโดยทั่วไป นอกจากองคประกอบเกี่ยวกับอายุ เพศ การ
ศึกษา สถานภาพทางสังคม หรือองคประกอบอื่นที่ไมสามารถเห็นเดนชัดเชน ทัศนคติ ความคาด
หวัง ความกลัว ฯลฯ จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการใชส่ือและสื่อมวลชนแตละอยางก็มีลักษณะ
เฉพาะที่ผูรับสารแตละคนแสวงหาและไดประโยชนที่ไมเหมือนกัน ลักษณะเฉพาะของสื่อแตละ
อยางจึงมีสวนที่ทําใหผูรับขาวสารแตละคนยอมจะหันเขาหาลักษณะเฉพาะบางอยางจากสื่อที่จะ
สนองความตองการและทําใหตนเองเกิดความพึงพอใจ 

นอกจากนี้ปจจัยอีกอยางหนึ่งที่มีผลตอการเลือกเปดรับขาวสารก็คือ ปจจัยในดานตัวส่ือ 
ซ่ึงการที่ผูรับสารจะเลือกเปดรับสื่อชนิดใดขึ้นอยูกับเกณฑการเลือกรับส่ือ (พรทิพย วรกิจโภคาทร, 
2529:  292-293) ดังตอไปนี้ 

1.  เลือกส่ือที่สามารถจัดหามาได (Availability) ผูรับสารจะเลือกสื่อที่ไมตองใชความ    
พยายามมาก  

2.  เลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม (Convenience Preferences) ผูรับสารสามารถเลือกส่ือ
ไดตามที่ตนสะดวกทั้งทางดานหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน นิตยสารและสื่อบุคคล 

3.  เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผูรับสารบางคนไมคอยเปลี่ยนแปลงการรับ
ส่ือที่ตนเคยรับอยู ซ่ึงมักพบวาบุคคลที่อายุมากเคยฟงวิทยุกระจายเสียงเปนประจําก็มักจะไมสนใจ
ส่ือชนิดอื่น 

4.  ลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media) คุณลักษณะเฉพาะของสื่อที่มีผลตอ
การเลือกสื่อของผูรับสารเชน ลักษณะเดนของวิทยุโทรทัศนทําใหไดเห็นภาพเปนจริงไดเราใจมี
ความรูสึกเหมือนรวมอยูในเหตุการณและสามารถพักผอนอิริยาบถไดตามสบาย 

5.  เลือกสื่อที่สอดคลองกับตน (Consistency) ผูรับสารจะเลือกสื่อที่สอดคลองกับความ
รู คานิยม ความเชื่อ และทัศนคติ 

โดยทั่วไปผูรับขาวสารจะมีพฤติกรรมการเลือกหรือการรับขาวสารแตกตางกัน ขึ้นอยู
กับปจจัยหลายประการตามความตองการของแตละบุคคล สภาพแวดลอม เหตุผลและความจําเปน
ของตนเองเกี่ยวกับการเลือกรับส่ือตางๆ ซ่ึงโดยทั่วไปเหตุผลในการเลือกรับขาวสารของบุคคลยอม
จะเลือกสื่อที่ใชความพยายามนอยท่ีสุดและไดรับประโยชนตอบแทนที่ดีที่สุด โดยการใชความ
พยายามนอยที่สุดนั้นหมายถึง ผูอาน ผูดู หรือผูฟงจะเลือกรับสื่อที่ตนเองมีความสะดวกที่สุดใช
ความพยายามนอยที่สุดในการรับส่ือมาจากหลายปจจัยดวยกันเชน ความพรอม ความสะดวก คาใช
จาย เวลาที่รับสื่อ ซ่ึงยอมแตกตางกันไปในแตละบุคคลรวมทั้งบทบาท นิสัย และประเพณีนิยม ซ่ึง
รวมเปนกิจกรรมอันเปนพฤติกรรมทางสังคมก็มีอิทธิพลตอการเลือกใชส่ือดวย 
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการเปดรับขาวสารสามารถกลาวไดวามนุษยมีความจําเปนที่จะตองติด
ตอส่ือสารซึ่งกันและกัน และจะเปดรับขาวสารก็ตอเมื่อมีความตองการขาวสาร ขอมูลตางๆ ที่ตนเองสน
ใจ และเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง และสามารถนํามาประยุกตใชกับการศึกษาเรื่องนี้ได   
 
2.5  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

บัณฑิต ผองฉาย (2543: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมการใชและปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกผูใหบริการอินเทอรเน็ต ซ่ึงสรุปผลไดวาลักษณะธุรกิจผูใหบริการอินเทอรเน็ตก
ลุมลูกคาที่สําคัญของผูใหบริการอินเทอรเน็ตมี 2 ประเภทคือ กลุมลูกคาประเภทรายบุคคล และกลุม
ลูกคาประเภทองคกร ซ่ึงผูใหบริการตองมีโครงสรางพื้นฐานในการใหบริการคือ ระบบเครือขาย 
ระบบโทรศัพท ระบบคอมพิวเตอร และระบบการจัดเก็บเงิน สวนโครงสรางขององคกรประกอบ
ไปดวยแผนกการตลาดและการขาย แผนกวิศวกรรม แผนกดูแลลูกคา และแผนกสนับสนุนอื่นๆ 
เชนแผนกการเงินและบัญชี แผนกทรัพยากรบุคค ซ่ึงผูใหบริการอินเทอรเน็ตทั้งหลายดําเนินธุรกิจ
ภายใตขอกําหนดของการสื่อสารแหงประเทศไทย 

พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตกลุมตัวอยางสวนใหญมีจุดประสงคการใชอินเทอรเน็ต
เพื่อความบันเทิง รองลงมาเพื่อการสนทนาติดตอส่ือสาร และเพื่อการศึกษา โดยเกือบทั้งหมดของ
กลุมตัวอยางมีการใหบริการทองหาแหลงขอมูลเว็บไซต (Web Site) ตางๆ รองลงมาคือบริการจด
หมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) กลุมตัวอยางนิยมใชอินเทอรเน็ตในวันหยุด และวันนักขัตฤกษใน
ชวงเวลา 08.00 น.-17.00 น. สวนในวันทําการนิยมใชอินเทอรเน็ตในชวงเวลา 21.00 น.-24.00 น. 
ประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมง การใชงานเฉลี่ยอยูระหวาง 25-35 ช่ัวโมง และมีประสบการณการใช
อินเทอรเน็ตอยูระหวาง 1-3 ป 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกผูใชบริการอินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางใหความ
สําคัญปจจัยดานผลิตภัณฑรวมในระดับปานกลาง กลุมตัวอยางใหความสําคัญในดานราคารวมใน
ระดับปานกลาง กลุมตัวอยางใหความสําคัญปจจัยในดานของชองทางการจัดจําหนายรวมในระดับ
ปานกลาง กลุมตัวอยางใหความสําคัญปจจัยในดานการสงเสริมการตลาดรวมในระดับปานกลาง 

 

ทวีป หีบงา (2544: บทคัดยอ) ไดการศึกษาและวิเคราะหการดําเนินธุรกิจของผูให
บริการเทคโนโลยี ADSL ในประเทศไทยพบวา   

1.  การนําเทคโนโลยี ADSL มาประยุกตใชงานรวมกับโครงขายโทรศัพทพื้นฐานเพื่อ
ใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเหมาะสมที่จะนํามาใชในพื้นที่ที่มีสายโทรศัพทเขาถึงและอยูหาง
จากชุมสายไมเกิน 5 กิโลเมตร ถาเกินกวานั้นจะสงขอมูลไดชาลงและตองเพิ่มขนาดของสายสง
สัญญาณใหมีขนาดใหญขึ้น  
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2.  สภาพการแขงขันของการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงยังมีสวนแบงในตลาด
ต่ําอยู อันเนื่องมาจากคาบริการที่แพงกวาการใช dial-up โมเด็ม แตเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพดาน
ความเร็วและคาบริการโทรศัพทในกรณีที่ตออนาล็อกโมเด็มแลว ADSL นาจะมีโอกาสในการเขาสู
ตลาดไดไมยากนัก โดยผูใหบริการไมตองลงทุนโครงขายเพิ่มเพราะเปนการใชงานจากโครงขาย
โทรศัพทเดิมที่มีอยู  

3.  อินเทอรเน็ตความเร็วสูงจะเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญของธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลก
รวมทั้งประเทศไทยดวยเพราะบริษัทที่ดําเนินธุรกิจส่ือสารโทรคมนาคมจะหันมาลงทุน และสราง
กลยุทธการดําเนินธุรกิจในรูปแบบตางๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ต  

สุวัฒนา ปทมดิษฐ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาพฤติกรรมในการใชอินเทอรเน็ตและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ต ISP ในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑลผลการศึกษาพบวาผูใชอินเทอรเน็ตมีพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตดังตอไปนี้ ผูใช
สวนใหญมีระยะเวลาในการใชในชวง 1-6 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยใชงานจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
และการสืบคนขอมูล 3-4 ครั้งตอสัปดาหการสนทนาออนไลนใชงาน 1-3 ครั้งตอเดือน และการโอน
ถายขอมูล 1-2 ครั้ง/สัปดาห สวนการใชงานการซื้อสินคาและโทรศัพทผานทางอินเทอรเน็ตนั้น ผูใช
สวนใหญไมเคยใชงานเลย ในเรื่องของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการธุรกิจใหบริการอิน
เทอรเน็ต (ISP) พบวาปจจัยคาบริกา ความเร็วของระบบ การทําโปรโมชั่น และความสะดวกและ
งายตอการใชงานเปนปจจัยที่มีอิทธิพลมากตอการตัดสินใจ การทดสอบสมมติฐานพบวา ชวงอายุมี
ความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดถึง 4 ปจจัยไดแก คาบริการโปรโมชั่นพิเศษ การบริการ
เสริม และความเร็วระบบ สวนการศึกษาและระดับรายไดมีความสัมพันธกับปจจัยที่มีอิทธิพลนอยที่
สุดเพียงปจจัยเดียวคือ ความเร็วระบบ และเมื่อพิจารณาในดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการเลือกใช
บริการ ธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตนั้นพบวา ปจจัยดานความเร็วระบบมีความสัมพันธกับตัวแปร
อิสระตางๆ มากที่สุดไดแก ชวงอายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 

วีระยุทธ ไทยเยนทร (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการ I-Box ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุระหวาง 31-40 ปมีรายไดตอเดือนระหวาง 20,000-49,999 บาท ระดับ
การศึกษาอยู ในระดับปริญญ าตรี  ประกอบอาชีพพนั กงานบริษั ท เอกชน  อาศั ยอยู ใน
กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-5 คนดานพฤติกรรมในการใช
บริการ I-Box พบวากลุมตัวอยางรับรูบริการจากแผนพับที่แนบไปกับใบแจงหนี้คาใชบริการ
โทรศัพท และไดดําเนินการขอใชบริการจาก Call Center วัตถุประสงคในการใชบริการเพื่อธุระ
สวนตัวมากกวาทางธุรกิจ ใชวิธีการศึกษาการใชงานดวยวิธีศึกษาดวยตนเองจากคูมือการใชงาน ได
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รับขอความที่มีผูฝากไวในกลองรับขอความประมาณ 1-10 ขอความฟงกช่ันที่กลุมตัวอยางนิยมใช
บริการคือใชรับฝากขอความในกรณีไมมีผูรับสายและสายไมวางทําการบันทึกคําทักทายสวนตัว 
พรอมกับตั้งรหัสผานสวนตัว มีการตั้งการแจงเตือนไปยังโทรศัพทมือถือเพื่อจะไดทราบทันทีที่มีผู
ฝากขอความ สําหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ I-Box สรุปไดวา
การใชงานงาย การใหบริการและคําแนะนําจากพนักงานพรอมทั้งสามารถติดตอสอบถามกับ
พนักงานไดโดยงายเปนปจจัยที่กลุมตัวอยางเห็นวาสําคัญมากที่สุดนอกจากนั้นผลการทดสอบสมติ
ฐานดวยการวิเคราะหทางสถิติดวยคาไคสแควรที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 พบวา เพศ ระดับการ
ศึกษา และภูมิลําเนาจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมดานชองทางการขอใชบริการ I-Box นอกจากนี้
ยังพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา รวมถึงวัตถุประสงคการใชงานของผูใชบริการมีความ
สัมพันธตอการเลือกใชบริการ I-Box 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผาน

อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) กรณีศึกษา:  ประชากรในพื้นที่เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร” เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) โดยจะนําเสนอดังนี้ 

3.1 แบบจําลอง และกรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 ประชากร และวิธีการสุมตัวอยาง 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 
3.1  แบบจําลอง และกรอบแนวคิดในการศึกษา 

การศึกษาในครั้งนี้ผูศึกษาไดกําหนดตัวแปรของการศึกษาโดยแบงออกเปน 2 สวนคือ 
3.1.1  ตัวแปรในการวิจัย 

3.1.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือขอมูลสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ การ
ศึกษา รายได อาชีพ  ตําแหนงหนาที่ และปจจัยดานสวนประสมการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน
ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  

3.1.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) 
 
 
 
 
 
 

DPU



32 

            
ตัวแปรอิสระ  (Independent Variables) ตัวแปรตาม  (Dependent Variable)

 
ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ระดับรายได 
5. อาชีพ / ตําแหนงหนาที่ 
 

 
 
 

 
    พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ต   

 ความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสาร  
    ผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล     
    (VOIP) 

 
 

 
 
 

 
 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

1.  ผลิตภัณฑ 
2. ราคา 
3. การจัดจําหนาย 
4. การสงเสริมการตลาด  
 

ภาพที่ 3.1  แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา
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3.2  ประชากร และวิธีการสุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 115,518 คน (ขอมูลจํานวนประชากรและบาน ป 2551 http://dhds.nhanet.or.th) การกําหนด
กลุมตัวอยางผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยอาศัยสูตรของ Taro Yamane โดยกําหนด
ความเชื่อมั่นเทากับ 95% ความคลาดเคลื่อนไมเกิน 5% ไดจํานวนกลุมตัวอยางเทากับ 400 คน 

การคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane 
  
 สูตร               n  =         Nllllll 

 1+Ne2 

 
 n หมายถึง จํานวนกลุมตัวอยาง 
 N หมายถึง จํานวนประชากรในการศึกษา 
 e   หมายถึง ระดับความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางรอยละ 0.05 (5%) 
 

 แทนคาตามสูตร     
  n          =         Nllllll 

 1+Ne2 
 
 

   n =            115,518 
            1+115,518(0.05)2

     
= 399 

  
 

คํานวณหากลุมตัวอยางตามสูตรจึงไดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน การสุมตัวอยางใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบวิธีแบบเจาะจง (Purposive sampling) เพื่อคาสถิติ (statistic) ที่คํานวณไดจาก
กลุมตัวอยางมีคาใกลเคียงกับคาพารามิเตอร (Parameter)  
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ตองการขอมูลที่เปนขอมูลปฐมภูมิ และตองการขอมูลจากการ

สํารวจ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ไดสรางขึ้นมา
จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยตางๆ ที่ เกี่ยวของไดครอบคลุมเนื้อหาและวัตถุ
ประสงคในการศึกษาประกอบดวย 3 สวนคือ 

 

สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ระดับรายได และอาชีพ/ตําแหนงหนาที่จํานวน 5 ขอ ใชแบบสอบถามแบบสํารวจรายการ 
(Check list) จํานวน 5 ขอ และใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว 

สวนที่  2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed  
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) จํานวน 20 ขอใชแบบสอบถาม
แบบสํารวจรายการ (Check list) จํานวน 4 ขอแรก และใหผูตอบเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว   

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดจํานวน 22 ขอ ประกอบ
ดวย ดานผลิตภัณฑจํานวน 10 ขอ ดานราคาจํานวน 4 ขอ ดานชองทางการจัดจําหนายจํานวน 5 ขอ 
และดานการสงเสริมการตลาดจํานวน 3 ขอ     

โดยคําถามในสวนที่ 2 (ยกเวน 4 ขอแรก) ถึงสวนที่ 3 จะเปนคําถามประเภทปลายปด
แบบเลือกตอบ โดยใชเกณฑการใหคะแนนเปนมาตรฐานสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแบบ
ของ Likert Scale กําหนดระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่
สุด เพื่อใหกลุมตัวอยางสามารถเลือกตอบใหตรงกับพฤติกรรมและทัศนคติของตนมากที่สุด 

นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทานพิจารณาตรวจสอบความ
ครอบคลุมและภาษาที่ใช ซ่ึงมีรายนามดังตอไปนี้   

 

1.  น.อ. ดร. วีระชัย เชาวกําเนิด ผูอํานวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 

2.  รศ. ดร. บงการ หอมนาน   อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และ 
 เครือขายคอมพิวเตอร 
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3. ดร. ธงชัย จรณะสมบูรณ อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
                                       ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม และ 

                                        เครือขายคอมพิวเตอร 
 

4.  นายวุฒิชัย แสงภัทรเมธี ผูจัดการสวนบริการขายสายตอนนอก 
 บริษัท ทีโอที จํากัด มหาชน 
 

5.  นางสาว วรรณพร ปานเผาะ  ผูจัดการฝาย Wireless Product 
                                                                                    บริษัท CISL Thailand จํากัด 
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลใชขอมูลจากแหลงที่มาดังนี้ 
3.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการเก็บขอมูลดวยวิธีการสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม 

เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู
ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลระหวางเดือน กรกฎาคม 2552 เปนขอมูลที่สมบูรณจํานวน 400 ชุด 

3.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการคนควาจากเอกสารทางวิชาการ 
วิทยานิพนธ ผลงานวิจัย และฐานขอมูล 

 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
                 การวิเคราะหขอมูลโดยการนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการดังนี้  

3.5.1  การตรวจสอบขอมูล (Editing) แยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออกและตรวจสอบความ
สมบูรณของแบบสอบถามจํานวน 400 ชุด 

3.5.2  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณแลวมาลงรหัสขอมูล 
3.5.3  การประมวลผลขอมูล นําขอมูลท่ีลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ (โปรแกรม SPSS for Window XP) โดยมีเกณฑการใหคะแนนแตละคําตอบขึ้น
อยูกับประเภทของคําถามดังนี้ 
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ระดับ ความคิดเห็น คาคะแนน 
1 มากที่สุด 5 
2 มาก 4 
3 ปานกลาง 3 
4 นอย 2 
5 นอยที่สุด 1 

 
การแจกแจงความถี่ของตัวแปรจะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางแบงระดับของตัว

แปร โดยกําหนดเกณฑในการพิจารณาแบงระดับของพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ดวยการ
คํานวณหาคาพิสัย (Range) ของชั้น (ตัวเลือก) จากสูตร 

    
 พิสัย  =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                                                                                                               จํานวนชั้น 
                                                                                =              5 – 1 
                                                                                                           5 

                                                                              =             0. 8    
 

ดังนั้นระดับของตัวแปรและระดับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง(High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) จะมีช้ันของ
คะแนนเฉลี่ยแบงเปน 5 ระดับคือ  

 
 

ระดับความคิดเห็น ชวงคะแนนเฉลี่ย 
ระดับมากที่สุด 4.21 –  5.00 
ระดับมาก 3.41 – 4.20 
ระดับปานกลาง 2.61 –  3.40 
ระดับนอย 1.81 –  2.60 
ระดับนอยที่สุด 1.00 –  1.80 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย 
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3.5.4  คารอยละ (Percentage) ใชในการอธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  
3.5.5  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ใชในการอธิบายระดับปจจัยสวนประสมทางการตลาด และพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)  

3.5.6  คา t-test  ใชในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จําแนกเปน 2 กลุม 
3.5.7  คา F-test ใชในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จําแนกเปน 3 กลุมขึ้นไปโดย

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance:  ANOVA) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
ในการศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสาร

ผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) กรณีศึกษา:  ประชากรในพื้นที่เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร” 
ซ่ึงจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชากรในพื้นที่เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 ราย นําเสนอผลการวิเคราะหเรียงลําดับดังนี้  

ตอนที่ 1 แสดงรายละเอียดทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมการใชทั่วไป 

ตอนที่ 2 แสดงการวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะของอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) และปจจัยสวนประสมการ
ตลาด 

ตอนที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 

ตอนที่ 1  แสดงรายละเอียดท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐาน 
                 ของกลุมตัวอยาง และพฤติกรรมการใชท่ัวไป 
ตารางที่ 4.1  แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
  1. เพศ   
              ชาย 191 47.8 
              หญิง 209 52.3 
   2. อายุ   
             ต่ํากวา 30 ป 146 36.5 
             30 - 35 ป 105 26.3 
             36 - 40 ป 64 16.0 
             41 - 45 ป 49 12.3 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ)  
 
ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
             46 ปขึ้นไป 36 9.0 
  3. ระดับการศึกษา   
            ต่ํากวาปริญญาตรี 68 17.0 
            ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 222 55.5 
            ปริญญาโท 109 27.3 
            ปริญญาเอก 1 0.3 
  4. ระดับรายได   
            นอยกวา  10,000 บาท 64 16.0 
            10,001 – 20,000  บาท 122 30.5 
            20,001 – 30,000   บาท 63 15.8 
            30,001 – 40,000  บาท 74 18.5 
            มากกวา  40,000   บาท 77 19.3 
5. อาชีพ / ตําแหนงหนาที่   

เจาของธุรกิจ/ผูบริหาร 37 9.3 
พนักงานบริษัทเอกชน 222 55.5 
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา / นักเรียน 45 11.3 
พนักงานภาครัฐ 81 20.3 
อ่ืน ๆ   ประกอบดวย 15 3.8 
       - แมบาน    
       - รับจาง   
       -  ลูกจาง   

 

 
จากขอมูลในตารางที่ 4.1 พบวาลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยางมีดังนี้ 
เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนหญิงจํานวน 209 คน คิดเปนรอยละ 52.3 และชาย 

จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.8  
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อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูมีอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 36.5 
รองลงมาคือ อายุระหวาง 30 - 35 ป จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3 อายุระหวาง 36 - 40 ป 
จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.0 อายุระหวาง 41 – 45 ป จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 12.3 และ 
อายุ 46 ปขึ้นไป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.0   

ระดับการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี/เทียบเทา 
จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 
27.3 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 17.0 และปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิด
เปนรอยละ 0.3 

ระดับรายได กลุมตัวอยางสวนใหญมีระดับรายไดระหวาง 10,000 - 20,000 บาท มี
จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.5 รองลงมารายไดมากกวา 40,000 บาท มีจํานวน 77 คน คิดเปน
รอยละ 19.3 รายไดระหวาง 30,001 – 40,000 บาท มีจํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 18.5 รายไดนอย
กวา 10,000 บาท มีจํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.0 และรายไดระหวาง 20,001 - 30,000 บาท 
จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8  

อาชีพ/ตําแหนงหนาที่ กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 
222 คน คิดเปนรอยละ 55.5 รองลงมาคือ พนักงานภาครัฐ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3    นัก
ศึกษาระดับอุดมศึกษา/นักเรียน จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 เจาของธุรกิจ/ผูบริหาร จํานวน 
37 คน คิดเปนรอยละ 9.3 และอื่นๆ มีจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 3.8 ประกอบดวย แมบาน รับ
จาง และลูกจาง  

 
ตารางที่ 4.2  คารอยละ (Percentage) ของกลุมตัวอยางที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ต    
                     ความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล 
                     (VOIP)  

 
พฤติกรรมการใชทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

  1. ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง(High 
Speed Internet) ที่ทานเลือกใชบริการ 

  

56 Kbps – 1 Mbps 45 11.3 
1Mbps – 2 Mbps 189 47.3 
2 Mbps – 10 Mbps 146 36.5 
มากกวา 10 Mbps 20 5.0 
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 

 
พฤติกรรมการใชทั่วไป จํานวน (คน) รอยละ 

  2. สถานที่ ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed  
Internet) 

  

สถานที่ทํางาน 208 52.0 
ที่อยูอาศัย 152 38.0 
สถาบันการศึกษา / โรงเรียน 12 3.0 
รานอินเทอรเน็ตทั่วไป 28 7.0 

  3. ผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง(High Speed Internet) 
ที่เลือกใชบริการในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

  

CAT 79 19.8 
TOT 114 28.5 
TRUE 158 39.5 
 Lox Info 33 8.3 
อ่ืน ๆ  ประกอบดวย 16 4.0 

- ASC    
- BEE Net   
- Buddy Broadband   
- Dtac   
- Max Net   
- TT&T   
- ซ้ือ card รายช่ัวโมง   

    4. ปจจัยที่ทานเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง    
        (High Speed Internet) 

  

ใชในการประกอบธุรกิจ 81 20.3 
ใชประกอบการศึกษาในการคนควาหาขอมูล 204 51.0 
ใชเพื่อความบันเทิงดานตางๆ 76 19.0 
ใชเพื่อการติดตอส่ือสารภายในครอบครัว และ เพื่อน 39 9.8 
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จากขอมูลในตารางที่ 4.2 พบวาพฤติกรรมการใชทั่วไปของกลุมตัวอยางมีดังนี้ 
ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ที่ เลือกใช

บริการ กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชความเร็วในการเชื่อมตอขนาด 1Mbps – 2 Mbps มากที่สุด 
จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 47.3 รองลงมาคือขนาด 2 Mbps – 10 Mbps จํานวน 146 คน คิดเปน
รอยละ 36.5 ขนาด 56 Kbps – 1 Mbps จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 11.3 และมากกวา 10 Mbps 
นอยที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0  

สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) กลุมตัวอยางสวนใหญใช
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงในสถานที่ทํางานมากที่สุด จํานวน 208 คน คิดเปนรอยละ 52.0 รองลงมา
คือที่อยูอาศัย จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 รานอินเทอรเน็ตทั่วไป จํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 7.0 และสถาบันการศึกษา / โรงเรียน นอยที่สุด จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

ผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ที่เลือกใชบริการในการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ต กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกใชบริการกับผูใหบริการ TRUE มากที่สุด จํานวน
158 คน คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือ TOT จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 28.5 CAT จํานวน 79 
คน คิดเปนรอยละ 19.8 Lox Info จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.3 และอื่นๆ จํานวน 16 คน คิดเปน
รอยละ 4.0 ประกอบดวย ASC, BEE Net, Buddy Broadband, Dtac, Max Net, TT&T และซื้อ card
รายช่ัวโมง 

ปจจัยที่ทานเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) กลุมตัวอยาง
สวนใหญใชอินเตอรเน็ตเพื่อการประกอบการศึกษาในการคนควาหาขอมูล มากที่สุด จํานวน 204 
คน คิดเปนรอยละ 51.0 รองลงมาคือ ใชในการประกอบธุรกิจ จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 20.3  
ใชเพื่อความบันเทิงดานตางๆ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.0 และใชเพื่อการติดตอส่ือสารภาย
ในครอบครัวและเพื่อนนอยที่สุด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.8  
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ตอนท่ี 2  แสดงการวิเคราะหระดับความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อ
การติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)  และปจจัยสวนประสมการตลาด 

 

ตารางที่ 4.3  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean : X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
กลุมตัวอยางที่มีตอคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อ
การติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)   

 

ระดับความพึงพอใจ 
คุณลักษณะของอินเทอร
เน็ตความเร็วสูง (VOIP) 

มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ทานรูจักและเคยใชบริการ
เสริมจากการใชงานอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูง 
(High Speed Internet) 
เชน VOIP  

9.3 24.8 43.0 14.5 8.5 100 3.12 1.045 ปานกลาง 

ทานทราบวาอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงมีคุณสมบัติใน
การใหบริการเสริมเชน 
การสนทนาระหวางผูใช
งาน (Net Phone) การสื่อ
สารผานกลองวิดีโอ 
(Video Conference) หรือ 
Web Cam เปนตน 

13.5 30.5 43.5 10.3 2.3 100 3.43 0.926 มาก 

ทานทราบวาอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงมีความ
สามารถในการใชสนทนา
ผานอินเทอรเน็ตโปรโต
คอล (VOIP) ระหวางผูใช
งานไดทั่วโลกและยังชวย
ประหยัดคาใชจาย
โทรศัพท 

13.5 29.5 38.0 14.3 4.8 100 3.33 1.031 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

ระดับความพึงพอใจ 
 

คุณลักษณะของอินเทอร
เน็ตความเร็วสูง (VOIP) 

มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ทานทราบวาการติดตอสื่อ
สารผาน VOIP ผานอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูง
สามารถใหคุณภาพเสียงที่
ดีและชัดเจน 

8.0 26.3 36.3 24.3 5.3 100 3.08 1.016 ปานกลาง 

ทานทราบวาอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงมีความ
สามารถในการรับ-สงขอ
มูลไดจํานวนมาก และมี
ความปลอดภัยสูง 

8.5 31.3 33.0 21.8 5.5 100 3.16 1.034 ปานกลาง 

ทานสนใจติดตามขาวสาร 
ความเคลื่อนไหว เกี่ยวกับ
บริการเสริมตาง ๆ ของอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูงอยู
เสมอ 

9.5 22.3 29.8 22.0 16.5 100 2.86 1.211 ปานกลาง 

ทานทราบวาการติดตอสื่อ
สารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) จะตองใช
งานผานโปรแกรมตาง ๆ 
เชน Skype หรือ MSN 

10.0 28.0 30.3 25.3 6.5 100 3.10 1.089 ปานกลาง 

ทานแสวงหาความรูเพื่อ
เปนขอมูลในการตัดสินใจ
นําอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงมาใช ในการติดตอ สื่อ
สารผานโปรโตคอล 
(VOIP) 

7.5 23.0 31.0 26.8 11.8 100 2.88 1.121 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

ระดับความพึงพอใจ 
คุณลักษณะของอินเทอร
เน็ตความเร็วสูง (VOIP) 

มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ทานจะใชการติดตอสื่อ
สารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) เมื่อทาน
ไดทดลองใชและเห็นผล
แลว 

8.8 32.0 43.5 11.0 4.8 100 3.29 0.942 ปานกลาง 

ทานจะนําการติดตอสื่อ
สารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) มาใช
ปฏิบัติงานตามความ
ตองการของทานโดยไม
ไดถูกบังคับ 

8.8 29.5 40.5 17.0 4.3 100 3.22 0.970 ปานกลาง 

ทานจะนําการติดตอสื่อ
สารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) มาใชเปน
เครื่องมือประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

10.3 27.0 39.5 18.0 5.3 100 3.19 1.018 ปานกลาง 

ทานจะใชการติดตอสื่อ
สารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) ถึงแมวา
ยังไมชํานาญในการใชงาน 
(VOIP) 

6.8 24.8 34.5 26.8 7.3 100 2.97 1.038 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 
 

ระดับความพึงพอใจ 
คุณลักษณะของอินเทอร
เน็ตความเร็วสูง (VOIP) 

มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ทานจะนําการติดตอสื่อ
สารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) ไปใช เพื่อ
ใหการปฏิบัติงานของทาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

12.5 29.5 40.5 11.3 6.3 100 3.31 1.032 ปานกลาง 

ทานจะนําความสามารถ
ในการติดตอสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล 
(VOIP) มาใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนดานตาง ๆ เชน 
ประหยัดคาใชจาย 

11.0 33.8 34.3 12.8 8.3 100 3.27 1.081 ปานกลาง 

ทานมีความเชี่ยวชาญใน
การใชงานอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการติดตอ 
สื่อสารผานโปรโตคอล 
(VOIP) แตทานยังแสวง
หาความรูเกี่ยวการใชงาน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ดานอื่น ๆ เพิ่มเติมอยู
เสมอ 

6.8 27.5 27.5 23.8 14.5 100 2.88 1.163 ปานกลาง 

ทานแนะนําเพื่อนรวมงาน
ถึงประโยชนของการใช
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
เพื่อการติดตอสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล 
(VOIP) 

9.0 23.0 32.8 16.3 19.0 100 2.87 1.224 ปานกลาง 

รวม 9.61 27.68 36.13 18.52 8.19 100 3.121 0.833 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.3 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่มีตอพฤติกรรมการใชบริการอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล 
(VOIP) พิจารณาโดยรวมมีผลในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยรวม 3.121 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ กลุม
ตัวอยางเลือกทานทราบวาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีคุณสมบัติในการใหบริการเสริมเชน การ
สนทนาระหวางผูใชงาน (Net Phone) การสื่อสารผานกลองวิดีโอ (Video Conference) หรือ Web   
Cam เปนตนมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.43 รองลงมาคือ ทานทราบวาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีความ
สามารถในการใชสนทนาผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ระหวางผูใชงานไดทั่วโลกและยัง
ชวยประหยัดคาใชจายโทรศัพท คาเฉลี่ย 3.33 และทานจะนําการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) ไปใชเพื่อใหการปฏิบัติงานของทานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คาเฉลี่ย 3.31 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4.4 คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
กลุมตัวอยาง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล  
(VOIP) ดานผลิตภัณฑ 

 
ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยดานสวนประสมการ
ตลาด 

มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ดานผลิตภัณฑ 
ช่ือเสียงและความนาเชื่อ
ถือของผูใหบริการ 

18.3 36.5 38.0 5.8 1.5 100 3.64 0.895 มาก 

โครงขายที่มีประสิทธิภาพ
และสามารถใหบริการได
ครอบคลุมพื้นที่ไดทั่ว
ประเทศ 

21.8 34.3 24.0 18.0 2.0 100 3.56 1.079 มาก 

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงสามารถรอง
รับบริการในการสงขอมูล 
ภาพและ เสียง (Voice, 
Video and Data) 

17.3 37.8 26.3 16.3 2.5 100 3.51 1.036 มาก 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ)   
 

ระดับความพึงพอใจ 
ปจจัยดานสวนประสมการ

ตลาด 
มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

เช่ือมั่นในความปลอดภัย
ของการรับและสงขอมูล
ขาวสาร 

14.8 31.0 42.8 10.0 1.5 100 3.48 0.915 มาก 

อัตราความเร็วในการรับ-
สงขอมูล 

21.5 37.0 33.3 6.8 1.5 100 3.70 0.931 มาก 

ความสามารถในการใช
งานไดอยางตอเนื่อง 

21.0 32.5 35.8 9.0 1.8 100 3.62 0.971 มาก 

ความรวดเร็วในการเชื่อม
ตอเขาระบบ 

20.0 34.5 32.5 11.3 1.8 100 3.60 0.986 มาก 

ความมีเสถียรภาพของ
สัญญาณความเร็ว 

20.5 31.3 32.0 14.5 1.8 100 3.54 1.028 มาก 

ขั้นตอนการขอใชบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ไมยุงยากซับซอน 

14.0 37.8 35.0 11.3 2.0 100 3.51 0.937 มาก 

ความรวดเร็วในการติดต้ัง
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง
ตามที่ลูกคาขอใชบริการ 

15.5 33.8 33.5 13.8 3.5 100 3.44 1.022 มาก 

รวม 18.47 34.65 33.32 11.68 1.99 100 3.559 0.824 มาก 

 
จากตารางที่ 4.4 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล

ตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ดานผลิตภัณฑพิจารณาโดยรวมมีผลในระดับมาก คาเฉล่ียรวม3.559 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ กลุมตัวอยางเลือกผลิตภัณฑที่อัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูลมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 3.70 รองลงมาคือ ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ คาเฉลี่ย 3.64 และความ
สามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง คาเฉลี่ย 3.62 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.5  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
กลุมตัวอยาง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโต
คอล(VOIP) ดานราคา 

 
ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยดานสวนประสมการ
ตลาด 

มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ดานราคา 
คาบริการแรกเขาสูงเหมาะ
สม 

10.0 25.0 44.8 15.0 5.3 100 3.20 0.987 ปานกลาง 

คาใชจายรายเดือนเหมาะ
สม 

11.8 26.3 41.3 16.0 4.8 100 3.24 1.013 ปานกลาง 

คาเชาอุปกรณโมเด็ม 9.3 24.8 39.5 19.0 7.5 100 3.09 1.050 ปานกลาง 

โอกาสในกาตรวจสอบ
ความถูกตองของคา 
บริการ 

12.3 24.3 36.5 18.0 9.0 100 3.13 1.122 ปานกลาง 

รวม 10.85 25.06 40.50 17.00 6.63 100 3.164 0.946 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 4.5 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล

ตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ดานราคาพิจารณาโดยรวมมีผลในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยรวม    
3.164 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ กลุมตัวอยางเลือกคาใชจายรายเดือนเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.24 
รองลงมาคือ คาบริการแรกเขาสูงเหมาะสม คาเฉล่ีย 3.20 และโอกาสในกาตรวจสอบความถูกตอง
ของคาบริการ คาเฉลี่ย 3.13 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.6  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
กลุมตัวอยาง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโต
คอล(VOIP) ดานชองทางการจัดจําหนาย 

 
ระดับความพึงพอใจ 

ปจจัยดานสวนประสมการ
ตลาด 

มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ผูใหบริการมีการใหลูกคา
ทดลองคุณภาพของ
บริการเสริมตาง ๆ กอน
ตัดสินใจใชบริการ 

23.0 32.5 30.8 9.3 4.5 100 3.60 1.076 มาก 

พนักงานที่มีความชํานาญ
ในการตอบคําถามและขอ
สงสัยตาง ๆ ของลูกคา
เกี่ยวกับบริการเสริมตาง ๆ 
ที่สามารถใชบริการวมกับ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

21.8 36.8 32.8 6.5 2.3 100 3.69 0.957 มาก 

มีการใหบริการผานตัว
แทนจําหนายเพียงพอ 

13.8 34.5 42.0 7.8 2.0 100 3.50 0.896 มาก 

มีสํานักงานบริการลูกคา
เพียงพอ 

21.8 40.3 30.3 6.3 1.5 100 3.75 0.918 มาก 

มีการใหบริการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

25.5 37.5 28.8 6.0 2.3 100 3.78 0.969 มาก 

รวม 21.18 36.32 32.94 7.18 2.52 100 3.665 0.832 มาก 

 
จากตารางที่ 4.6 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล

ตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ดานชองทางการจัดจําหนายพิจารณาโดยรวมมีผลในระดับมาก คา
เฉล่ียรวม 3.665 เมื่อพิจารณาเปนรายขอกลุมตัวอยางเลือกมีการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมาก
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ที่สุด คาเฉลี่ย 3.78 รองลงมาคือ มีสํานักงานบริการลูกคาเพียงพอ คาเฉลี่ย 3.75 และพนักงานที่มี
ความชํานาญในการตอบคําถามและขอสงสัยตางๆ ของลูกคาเกี่ยวกับบริการเสริมตางๆ ที่สามารถ
ใชบริการรวมกับอินเทอรเน็ตความเร็วสูง คาเฉลี่ย 3.69 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.7  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean: X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของ
กลุมตัวอยาง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโต
คอล(VOIP) ดานการสงเสริมการตลาด 

 

ระดับความพึงพอใจ 
ปจจัยดานสวนประสมการ

ตลาด 
มากที่
สุด 
(%) 

มาก  
(%) 

ปาน
กลาง 
(%) 

นอย  
(%) 

นอย 
ที่สุด 
(%) 

รวม X  S.D. 

ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ดานการสงเสริมการตลาด 
การจัดอุปกรณโมเด็มให
กับลูกคาโดยไมคิดคา
บริการ 

29.5 35.8 26.0 4.3 4.5 100 3.82 1.048 มาก 

การโฆษณาและ ประชา
สัมพันธ ใหผูใชบริการ
ทราบเกี่ยวกับบริการเสริม
ตาง ๆ ที่สามารถใชงานได
เชน การสนทนาผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล 
(VOIP), Web Cam หรือ 
Video  Conference 

23.3 40.0 29.3 5.3 2.3 100 3.77 0.941 มาก 

ลูกคาที่ใชบริการจะไดรับ
สิทธิพิเศษ หรืออัตราคา
บริการพิเศษสําหรับลูกคา
ที่มีคาใชบริการสูง 

25.0 40.5 27.0 5.0 2.5 100 3.81 0.954 มาก 

รวม 25.93 38.75 27.42 4.83 3.08 100 3.796 0.869 มาก 

 
จากตารางที่ 4.7 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผล

ตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
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เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ดานการสงเสริมการตลาด พิจารณาโดยรวมมีผลในระดับมาก คา
เฉลี่ยรวม 3.796 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ กลุมตัวอยางเลือกการจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไม
คิดคาบริการมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.82 รองลงมาคือ ลูกคาที่ใชบริการจะไดรับสิทธิพิเศษ หรืออัตราคา
บริการพิเศษสําหรับลูกคาที่มีคาใชบริการสูง คาเฉลี่ย 3.81 และการโฆษณาและประชาสัมพันธ ใหผู
ใชบริการทราบเกี่ยวกับบริการเสริมตางๆ ที่สามารถใชงานไดเชน การสนทนาผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP), Web Cam หรือ Video Conference คาเฉลี่ย 3.77 ตามลําดับ 

 
ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
 
ตารางที่ 4.8  คาเฉลี่ย (Mean: X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสถิติที่ใชในการทดสอบ

ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed 
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) จําแนกตามเพศ 

 
เพศ 

ชาย หญิง พฤติกรรมการใช 

X  S.D. X  S.D. 

 
 t 

 
P 

พฤติกรรมการใชทั่วไป 2.19 0.44 2.15 0.48 0.841 .401 
พฤติกรรมการใชบริการติดตอสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) 

3.25 0.79 3.00 0.86 2.966 .003* 

พฤติกรรมโดยรวม 3.04 0.63 2.83 0.70 3.029 .003* 
* P< .05 

 
จากตารางที่  4.8 พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีพฤติ

กรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวาเพศมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอลแตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีผลตอพฤติกรรมการใชทั่วไปไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ย (Mean: X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสถิติที่ใชในการทดสอบ
ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed 
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) จําแนกตามอายุ  

 
อายุ 

ตํ่ากวา 30 ป 30 – 35 ป 36 - 40 ป 41 - 45 ป 46 ปขึ้นไป 
พฤติกรรม    
การใช 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

 
F 

 
P 

พฤติกรรมการใช
ทั่วไป 

2.32 0.47 2.15 0.45 2.10 0.47 1.99 0.42 1.96 0.33 8.472 .000* 

พฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) 

3.31 0.81 2.96 0.85 2.87 0.74 3.22 0.83 3.15 0.88 4.759 .001* 

พฤติกรรมโดย
รวม 3.11 0.63 2.79 0.69 2.71 0.61 2.98 0.69 2.91 0.73 5.613 .000* 

* P< .05 
 

จากตารางที่ 4.9 พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุตางกันมีพฤติกรรมการใช
บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา
ชวงอายุที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชทั่วไป และพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตโปรโตคอล 
(VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ตารางที่ 4.10  คาเฉลี่ย (Mean: X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสถิติที่ใชในการทดสอบ
ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed 
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา 
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี
หรือเทียบเทา 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 
พฤติกรรมการใช 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

 
F 

 
P 

พฤติกรรมการใชทั่วไป 2.27 0.48 2.21 0.44 2.02 0.46 2.25 - 5.438 .001* 
พฤติกรรมการใชอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล 
(VOIP) 

2.96 0.91 3.18 0.82 3.08 0.81 4.19 - 1.881 .132 

พฤติกรรมโดยรวม 2.82 0.72 2.99 0.67 2.87 0.66 3.80 - 1.932 .124 
* P< .05 

 
จากตารางที่ 4.10 พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกันมีพฤติ

กรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาระดับการศึกษาตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ไม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีผลตอพฤติกรรมการใชทั่วไปแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ตารางที่ 4.11  คาเฉลี่ย (Mean: X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสถิติที่ใชในการทดสอบ 
ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed 
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) จําแนกตามระดับ
เงินเดือน 

 
ระดับเงินเดือน 

นอยกวา  
10,000 บาท 

10,001 – 
20,000  บาท 

20,001 – 
30,000   
บาท 

30,001 – 
40,000  บาท 

มากกวา  
40,000   
บาท 

พฤติกรรม 
การใช 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

 
F 

 
P 

พฤติ
กรรมการใช
ทั่วไป 

2.46 0.50 2.18 0.43 2.14 0.45 2.00 0.37 2.09 0.46 10.430 .000* 

พฤติ
กรรมการใช
อินเทอรเน็ต
โปรโตคอล 
(VOIP) 

3.25 0.91 3.29 0.77 3.06 0.85 2.86 0.77 3.05 0.84 3.726 .005* 

พฤติกรรม
โดยรวม 

3.09 0.72 3.07 0.62 2.87 0.68 2.69 0.64 2.86 0.70 4.988 .001* 

* P< .05 

  
จากตารางที่ 4.1.1 พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางที่มีระดับเงินเดือนตางกันมีพฤติ

กรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาระดับเงินเดือนที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชทั่วไป และพฤติกรรมการใชอินเทอร
เน็ตโปรโตคอล (VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ตารางที่ 4.12  คาเฉล่ีย (Mean: X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสถิติที่ใชในการทดสอบ
ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed 
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) จําแนกตามอา
ชืพ / ตําแหนงหนาที่ 

 
อาชีพ / ตําแหนงหนาที่ 

เจาของธุรกิจ
/ผูบริหาร 

พนักงาน
บริษัทเอก

ชน 

นักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา / 
นักเรียน 

พนักงาน
ภาครัฐ 

อื่น ๆ 
พฤติ
กรรมการใช 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

 
F 

 
P 

พ ฤ ติ
กรรมการใช
ทั่วไป 

1.93 0.42 2.15 0.46 2.52 0.44 2.09 0.41 2.32 0.36 11.136 .000* 

พ ฤ ติ
กรรมการใช
อินเทอรเน็ต
โปรโตคอล 
(VOIP) 

3.14 0.81 2.98 0.85 3.57 0.76 3.22 0.78 3.18 0.66 5.373 .000* 

พฤติกรรม
โดยรวม 

2.90 0.68 2.82 0.68 3.36 0.61 3.00 0.64 3.00 0.53 6.745 .000* 

* P< .05 
 
จากตารางที่ 4.12 พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางที่มีอาชีพ / ตําแหนงหนาที่ตางกันมี

พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผาน
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาอาชีพ / ตําแหนงหนาที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชทั่วไป และพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตารางที่ 4.13  คาเฉลี่ย (Mean: X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคาสถิติที่ใชในการทดสอบ
ความแตกตางของพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed 
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) จําแนกตาม
ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

 
ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
 พฤติกรรม 
 การใช 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

 
F 

 
P 

พฤติกรรมการ
ใชทั่วไป 

2.08 0.42 2.20 0.39 2.20 0.45 2.29 0.49 2.38 - 1.295 .076 

พฤติกรรม 
การใชอิน
เทอรเน็ตโปร
โตคอล 
(VOIP) 

3.55 0.91 3.37 0.64 2.79 0.70 1.90 0.58 1.47 0.46 3.096 .000* 

พฤติกรรมโดย
รวม 

3.26 0.73 3.13 0.52 2.67 0.58 1.98 0.41 1.96 0.83 3.047 .000* 

* P< .05 
 

จากตารางที่ 4.13 พบวาภาพรวมของกลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed 
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) แตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตมีผลตอพฤติ
กรรมการใชทั่วไปไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา “พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสุงเพื่อการติดตอ
ส่ื อสารผ านอิน เทอร เน็ ตโปรโตคอล  (VOIP) กรณี ศึ กษาประชากรในพื้ นที่ เขตหลัก ส่ี 
กรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)  

2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล และปจจัยสวนผสมการ
ตลาดกับพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโต
คอล (VOIP)  

3.  เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอ
ส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)      

ลักษณะของการวิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยสํารวจจากแหลงขอมูล
ปฐมภูมิ (Primary data) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ของประชากรในพื้นที่เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร รวมจํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง  

 
5.1  สรุปผลการศึกษา  

5.1.1  ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงแตอยูในระดับไมตางกนัมากนกั
กับเพศชาย มีอายุต่ํากวา 30 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา มีระดับรายไดระหวาง
10,001 – 20,000 และมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 

5.1.2  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตทั่วไปของกลุมตัวอยาง สวนใหญใชความเร็วในการเชื่อม
ตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ 1 Mbps – 2 Mbps รองลงมาคือ 2 Mbps – 10 Mbps สถานที่ใชงาน
สวนใหญคือ สถานที่ทํางาน รองลงมาคือ ที่อยูอาศัย โดยผูใหบริการที่เลือกใชคือ TRUE   รองลงมา
คือ TOT และปจจัยที่เลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อประกอบการศึกษาในการคนควา
ขอมูล รองลงมาคือ ใชในการประกอบธุรกิจ 

5.1.3  ความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการติดตอส่ือสารผาน
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) พิจารณาโดยรวมมีผลในระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางมีความ
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คิดเห็นตอคุณลักษณะของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมากที่สุดคือ กลุมตัวอยางทราบวาอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงมีคุณสมบัติในการใหบริการเสริมเชน การสนทนาระหวางผูใชงาน (Net Phone) การสื่อ
สารผานกลองวีดีโอ (Video Conference) หรือ Web Cam เปนตน รองลงมาคือทราบวาอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงมีความสามารถในการใชสนทนาผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)   ระหวางผูใช
งานไดทั่วโลก และยังชวยประหยัดคาใชจายโทรศัพท และจะนําการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ต
โปรโตคอล (VOIP) ไปใชเพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามลําดับ 

5.1.4  ปจจัยสวนประสมการตลาดประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และ
การสงเสริมการตลาด มีผลตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการ
ติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) โดยปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชมากที่สุดคือ การ
สงเสริมการตลาด รองลงมาคือ ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ ซ่ึงทั้ง 3 ปจจัยมีผลในระดับมาก 
และปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชนอยที่สุดมีผลในระดับปานกลาง  ดานการสง
เสริมการตลาด กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ
มากที่สุด รองลงมาคือ ลูกคาที่ใชบริการจะไดรับสิทธิพิเศษหรืออัตราคาบริการพิเศษสําหรับลูกคาที่
มีคาใชบริการสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการใหบริการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสมากที่สุด รองลงมาคือ มีสํานักงานบริการลูกคาเพียงพอ ดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยาง
ใหความสําคัญกับการเลือกผลิตภัณฑที่มีอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูลมากที่สุด รองลงมาคือ
ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ และปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชเปนลําดับสุดทายคือ 
ดานราคา โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับคาใชจายรายเดือนเหมาะสมมากที่สุด แตในระดับใกล
เคียงกับคาบริการแรกเขาสูงเหมาะสม 

5.1.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 5.1.5.1  เพศ อายุ ระดับเงินเดือน และอาชีพที่ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอิน
เทอรเน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล 
(VOIP) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 5.1.5.2  ระดับการศึกษาที่ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 5.1.5.3  ปจจัยดานสวนประสมการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)   แตก
ตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.2.1  จากผลการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูหญิงอยูในวัยเร่ิมทํางานคือมีอายุต่ํากวา 30  

ป การศึกษาระดับปริญญาตรี และทํางานในบริษัทเอกชน ซ่ึงกลาวไดวาเปนคนรุนใหมที่มีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงใหมและกาวทันเทคโนโลยี จึงมีความเขาใจและทราบถึงคุณลักษณะการ
ใชงานของอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)  
กลาวคือ มีคุณสมบัติในการใหบริการเสริมตางๆ เชน การสนทนาระหวางผูใชงาน (Net Phone) การ
ส่ือสารผานกลองวีดีโอ (Video Conference) หรือ Web Cam เปนตน และสามารถในการใชสนทนา
ผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ระหวางผูใชงานไดทั่วโลก อีกทั้งยังชวยประหยัดคาใชจาย
โทรศัพทไดดวย และกลุมตัวอยางใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)    
เพื่อประกอบการคนควาหาขอมูล และยังจะนําไปใชเพื่อการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย 
ซ่ึงสอดคลองกันกับสถานที่ที่กลุมตัวอยางใชอินเทอรเน็ตมากที่สุดคือ สถานที่ทํางาน ซ่ึงเปนการใช
เทคโนโลยีใหเต็มประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดดวย 

5.2.2  ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูง(High Speed 
Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) มากที่สุดไดแก ดานการสง
เสริมการตลาด คือกลุมตัวอยางตองการใหมีการจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ
มากที่สุด และควรมีสิทธิพิเศษหรืออัตราคาบริการพิเศษสําหรับลูกคาที่มีคาใชบริการสูง อาจเนื่อง
มาจากอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอลเปนสิ่งจําเปนใน
ปจจุบัน และกลุมคนทํางานมีความตองการใชกันอยางแพรหลาย และชั่วโมงการใชในแตละวันมี
ระยะเวลานาน ซ่ึงผูใชบริการมีจํานวนมากพอที่ผูใหบริการสามารถจัดเก็บรายไดจากชั่วโมงการใช
บริการก็เพียงพอแลว ประกอบกับเปนการใหบริการที่ตนทุนต่ํา ดังนั้นควรมีการสงเสริมการขาย 
โดยจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคาบริการ และมีอัตราพิเศษสําหรับลูกคาที่มีคาใช
บริการสูง ดานชองทางการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการใหบริการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกสมากที่สุด อาจเนื่องมาจากผูใชบริการไดใชอินเทอรเน็ตในชีวิตประจําวันอยูแลว การ
ใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสจะสงตรงถึงผูใชบริการไดรวดเร็วและทันเวลามากกวา อีกทั้งยังลด
ภาระของการใชกระดาษไดอีกดวย  กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับดานผลิตภัณฑเปนอันดับรองลง
มา อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑที่รวมถึงคุณสมบัติการใชงานที่หลากหลาย และความเร็วของการ
เชื่อมตอ 1 Mbps – 2 Mbps เพียงพอ และสามารถตอบสนองความตองการใชงานในขณะนี้ไดดีอยู
แลว โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการเลือกผลิตภัณฑที่มีอัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล
มากที่สุด และชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการเปนอันดับรองลงมา ปจจัยดาน ราคามีผล
ตอการเลือกใชเปนลําดับสุดทาย อาจเปนเพราะอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผาน
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อินเทอรเน็ตโปรโตคอลเปนส่ิงจําเปนในชีวิตประจําวันของคนรุนใหม และคนในวัยทํางานในการ
สืบคนขอมูลตางๆ และสามารถทองโลกอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับผูใหบริการใน
ปจจุบันมีการพัฒนาระบบและความเร็วในการเชื่อมตอ อีกทั้งมีการแขงขันดานราคาอยางตอเนื่อง ผู
ใชบริการสามารถใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงโดยมีคาบริการรายเดือนอยูในอัตราที่สามารถยอมรับ
ไดอยูแลว กลุมตัวอยางจึงใหความสําคัญกับปจจัยดานราคานอยที่สุด  

5.2.3  เพศ อายุ ระดับเงินเดือน และอาชีพที่ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)   แตก
ตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่สนองความตองการของผูใชไดหลากหลายรูปแบบ  ผู
บริโภคสามารถเลือกใชบริการตางๆ หรือบริการเสริมไดตามความตองการของแตละบุคคล ซ่ึงคา
บริการในปจจุบันมีหลายแพคเกจทั้งการใชงานสวนบุคคลไปจนถึงองคกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญแบบครบวงจร การใชงาน VOIP จึงเปนทางเลือกใหมที่ตอบสนองรูปแบบการติด
ตอส่ือสารที่แตกตางกันตามแตละศักยภาพของแตละบุคคล 

5.2.4  ระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High 
Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) ไมแตกตางกันเนื่องจาก
เทคโนโลยี VOIP เปนการใหบริการเสียงผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่เร่ิมไดรับความนิยมมากขึ้น
เร่ือยๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ การใชงานอินเทอรเน็ตซ่ึงเสมือนเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจาํ
วันของแตละบุคคล การเรียนรูที่จะใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอส่ือสารผานอิน
เทอรเน็ตโปรโตคอลจึงไมใชส่ิงที่ยากหากผูบริโภคไดรับทราบขอมูล ขั้นตอน วิธีการใชงาน และ
ประโยชนที่จะไดรับ ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ตองสามารถใหผูบริโภคใชงานไดงาย 
ดังนั้นผูบริโภคทุกระดับการศึกษาสามารถเรียนรู และเขาถึงการใชงานไดโดยงาย ประกอบกับมี
ชองทางในการสอบถามรายละเอียดของบริการไดจาก Call Center ของผูประกอบการ   

5.2.5  ปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอร
เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) เพื่อการติดตอส่ือสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล   (VOIP) 
แตกตางกัน อาจเนื่องมาจากความตองการใชเทคโนโลยีของผูใชบริการแตกตางกันและไมเคยหยุด
นิ่ง ประกอบกับทัศนคติและความพึงพอใจของแตละบุคคลที่หลอหลอมจากปจจัยพื้นฐานสวน
บุคคลที่แตกตางกัน ผูบริโภคบางรายอาจจะพอใจในรูปแบบของบริการ หรือชองทางการจัด
จําหนายที่สนองตอบความตองการไดโดยไมคํานึงถึงราคา บางรายอาจใหความสําคัญในเรื่องราคา
และการสงเสริมการตลาดเปนหลัก ปจจุบันมีผูใหบริการเปนจํานวนมากตั้งแตรายใหญผูนําตลาด 
อยางเชน บมจ. กสท โทรคมนาคม บมจ. ทีโอที บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น และบริษัท ทริปเปลที บรอด
แบนด บริษัทในกลุมทีทีแอนดที ผูใหบริการโทรศัพทพื้นฐานสวนภูมิภาคเรื่อยไปจนถึงผูใหบริการ
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อินเทอรเน็ต (ISP) ทั้งหลายหลังจากไดรับใบอนุญาตในการใหบริการจากคณะกรรมการกิจการโทร
คมนาคมแหงชาติ (กทช.) การมีผูประกอบการหลายรายจะมีการแขงขันกันสูงผูบริโภคจะมีทาง
เลือกในการใชบริการมากขึ้น 
 
5.3  ขอเสนอแนะ 

5.3.1  การศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาประชากรเฉพาะในเขตหลักสี่ ซ่ึงเห็นวาในเขตนี้มีหนวยงาน
บริษัทเอกชนที่ประกอบการ ปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับดานเทคโนโลยีการสื่อสารอยูมากพอสม
ควร แตผลการศึกษาที่ไดกลับพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญทราบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและ
ประโยชนของการใชงาน VOIP เพียงในระดับปานกลางเทานั้น หรืออาจไมทราบวาสิ่งที่ใชงานอยู
ในปจจุบันเปนการใชงานผานระบบ VOIP อาจเปนเพราะยังเปนชวงเริ่มตนของวัฏจักรธุรกิจยังไม
เติบโตเต็มที่ ดังนั้นผูใหบริการควรตองทําการตลาดและสื่อสารประชาสัมพันธบริการใหมากและ
อยางตอเนื่องเพื่อที่จะทําใหผูบริโภคไดใชประโยชนจากเทคโนโลยีอยางคุมคามากขึ้น 

5.3.2  แมวาเทคโนโลยีจะสรางรายไดไดไมมากนักในขณะนี้ แตเปนเทคโนโลยีที่ผูใหบริการ
คาดวาจะเติบโตในอนาคต จึงมีผูประกอบการพัฒนาบริการออกมามาก ปจจุบันการใชงาน VOIP   
สวนมากจะยังอยูแตการสื่อสารระหวางเครื่องคอมพิวเตอรมีการใชงาน PC to Phone หรือ Phone to 
Phone ยังไมมากนัก แตเมื่อมองในระยะยาวเทคโนโลยีนี้จะคอยๆ เปล่ียนพฤติกรรมการสื่อสาร
เหมือนที่โทรศัพทเคล่ือนที่ทําใหโทรศัพทพื้นฐานตองลดบทบทลง แตอาจจะตางกันที่ VOIP ผูกติด
กับ Social Networking หรือการเชื่อมตอเครือขายทางสังคมอีกทั้งยังหลอมรวมกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ  
ไดอีกมากมาย การใชงานจะครบวงจรและสรางความสะดวกสบาย เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิ
ผลในการทํางานไดมากยิ่งขึ้นเชน ผูใชสามารถสงเอกสารผานเครือขายควบคูไปกับการสนทนา
หรือจัดการประชุมออนไลนทั้งภาพและเสียงไดสามารถเพิ่มประสิบธิภาพในการติดตอกับลูกคาได
ดวย จากศักยภาพของเทคโนโลยีผูประกอบการจึงตองนํากลยุทธทางการตลาดมาใชในการสื่อสาร
ใหผูบริโภครับรูในบริการใหมากขึ้น และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของบริการใหตรงตามความ
ตองการของผูบริโภคมากขึ้นโดยนําขอดอยของสวนประสมการตลาดที่ไดจากการศึกษามารวม
พิจารณาปรับปรุงตอไป 
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แบบสอบถามการวิจัยเร่ือง 
พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP)  

กรณีศึกษา : ประชากรในพื้นท่ีเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการเก็บขอมูลเพื่อการศึกษาคนควาอิสระ ซึ่งจัดทําโดยนัก
ศึกษาปริญญาโท หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม   มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย   การกรอกแบบสอบถามจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอตัวทาน   ผูวิจัยมีความประสงคท่ีจะนําขอมูล
ท่ีไดไปใชประโยชนในการศึกษาคนควาตอไป 
 
คําชี้แจง   แบบสอบถามมีทั้งหมด  3 สวน   

สวนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
               สวนที่ 2 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High speed Internet) เพื่อ

การติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) 

               สวนที่ 3 ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
(High speed Internet) เพื่อการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) 

  

 โปรดทําเคร่ืองหมาย      ในชองที่เปนคําตอบหรือตรงกับความคิดเห็นของทานมาก ท่ีสุด  
       (กรุณาเลือกตอบเพียง 1 คําตอบ) 
 

สวนที่  1  ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ (   )   1.   ชาย (   )   2.   หญิง 
 

2.   อายุ (   )   1.   ต่ํากวา 30 ป (   )   2.   30 – 35 ป 
 (   )   3.   36 – 40 ป (   )   4.   41 – 45 ป 
   (   )   5. 46 ปข้ึนไป 
3.   ระดับการศึกษา 

(   )   1.   ต่ํากวาปริญญาตรี  (   )   2.   ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
  (   )   3.   ปริญญาโท  (   )   4.   ปริญญาเอก 

 

4.   ระดับเงินเดือนที่ทานไดรับ (รวมรายไดทุกประเภท) 
 (   )   1.   นอยกวา 10,000 บาท (   )   2. 10,000 – 20,000 บาท 
 (   )   3.   20,001 – 30,000   บาท (   )   4. 30,001 – 40,000 บาท 
 (   )   5.   มากกวา 40,000   บาท 
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5.  อาชีพ / ตําแหนงหนาท่ี 
                                            (   )   1. เจาของธุรกิจ/ผูบริหาร                        (   )   2.  พนักงานบริษัทเอกชน  
                                             (   )  3.  นักศึกษาระดับอุดมศึกษา / นักเรียน (   )   4.   พนักงานภาครัฐ 
                                             (   )  5.  อื่น ๆ………………………………….. 
 

สวนที่ 2   พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High speed  Internet) เพื่อการ  ติดตอ
สื่อสารผานอินเทอรเนต็โปรโตคอล (VOIP) 

 
6. ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High speed Internet) ท่ีทานเลือกใชบริการ 
                                               (   )   1.   56 Kbps – 1 Mbps (   )   2. 1Mbps - 2 Mbps 
 (   )   3.   2 Mbps - 10 Mbps (   )   4.  มากวา 10 Mbps 
 
7. สถานที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High speed Internet) 
                                              (   )   1.   สถานที่ทํางาน                       (   )   2. ท่ีอยูอาศัย 
 (   )   3.   สถาบันการศึกษา / โรงเรียน   (   )   4.  รานอินเทอรเน็ตท่ัวไป 
 
8.  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High speed Internet) ท่ีเลือกใชบริการในการเชื่อมตอ 
    อินเทอรเน็ต 
                                            (   )   1. CAT   (   )   2.  TOT 
                                            (   )   3. TRUE  (    )  4.  Lox Info   (   )   5. อื่น ๆ …… 
 

9. ปจจัยที่ทานเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High speed Internet)                 
              (   )   1. ใชในการประกอบธุรกิจ                   (   )   2. ใชประกอบการศึกษาในการคนควาหาขอมูล 
              (   )   3. ใชเพื่อความบันเทิงดานตางๆ            (   )   4. ใชเพื่อการติดตอสื่อสารภายในครอบครัวและเพื่อน 

   
ระดับความคิดเห็น   

คําถาม มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอยที่
สุด 

10 ทานรูจักและเคยใชบริการเสริมจากการใชงาน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง (High speed Internet) 
เชน VOIP (Voice over IP) 
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ระดับความคิดเห็น   
คําถาม มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่

สุด 
11 ทานทราบวาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีคุณ

สมบัติในการใหบริการเสริมเชน การสนทนา
ระหวางผูใชงาน (Net Phone) การสื่อสารผาน
กลองวิดีโอ (Video Conference) หรือ Web Cam 
เปนตน 

     

12 ทานทราบวาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีความ
สามารถในการใชสนทนาผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) ระหวางผูใชงานไดทั่วโลกและ 
ยังชวยประหยัดคาใชจายโทรศัพท 

     

13 ทานทราบวาการติดตอสื่อสารผาน VOIP ผาน
อินเทอรเน็ตความเร็วสูงสามารถใหคุณภาพเสียง
ที่ดีและชัดเจน 

     

14 ทานทราบวาอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมีความ
สามารถในการรับ-สงขอมูลไดจํานวนมาก ๆ 
และมีความปลอดภัยสูง 

     

15 ทานสนใจติดตามขาวสาร ความเคลื่อนไหว 
เกี่ยวกับบริการเสริมตางๆ ของอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงอยูเสมอ 

     

16 ทานทราบวาการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ต
โปรโตคอล (VOIP) จะตองใชงานผาน
โปรแกรมตางๆ เชน Skype หรือ MSN 

     

17 ทานแสวงหาความรูเพื่อเปนขอมูลในการตัดสิน
ใจนําอินเทอรเน็ตความเร็วสูงมาใช ในการติดตอ
สื่อสารผานโปรโตคอล (VOIP) 

     

18 ทานจะใชการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) เมื่อทานไดทดลองใชและเห็น
ผลแลว 

     

 
 
 
 
 

 

DPU



 71 71

ระดับความคิดเห็น   
คําถาม มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่

สุด 
19 ทานจะนําการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปร

โตคอล (VOIP) มาใชปฏิบัติงานตามความ
ตองการของทานโดยไมไดถูกบังคับ 

     

20 ทานจะนําการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) มาใชเปนเครื่องมือประกอบการ
ปฏิบัติงาน 

     

21 ทานจะใชการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) ถึงแมวายังไมชํานาญในการใช
งาน (VOIP) 

     

22 ทานจะนําการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปร
โตคอล (VOIP) ไปใช เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
ทานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

     

23 ทานจะนําความสามารถในการติดตอสื่อสารผาน
อินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) มาใชเพื่อให
เกิดประโยชนดานตางๆ เชน ประหยัดคาใชจาย 

     

24 ทานมีความเชี่ยวชาญในการใชงานอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเพื่อการติดตอสื่อสารผานโปรโต
คอล (VOIP) แตทานยังแสวงหาความรูเกี่ยวการ
ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงดานอื่นๆ เพิ่มเติม
อยูเสมอ 

     

25 ทานแนะนําเพื่อนรวมงานถึงประโยชนของการ
ใชอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการติดตอสื่อสาร
ผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) 
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สวนที่ 3    ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
                  (High speed  Internet) เพื่อการติดตอสื่อสารผานอินเทอรเน็ตโปรโตคอล (VOIP) 

                       

ระดับความคิดเห็น  
คําถาม มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

ผลิตภัณฑ 

26 ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ      

27 โครงขายที่มีประสิทธิภาพและสามารถให
บริการไดครอบคลุมพื้นที่ไดท่ัวประเทศ 

     

28 เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงสามารถ
รองรับบริการในการสงขอมูล ภาพและ เสียง 
(Voice, Video and Data) 

     

29 เชื่อมั่นในความปลอดภัยของการรับและสง
ขอมูลขาวสาร 

     

30 อัตราความเร็วในการรับ-สงขอมูล       

31 ความสามารถในการใชงานไดอยางตอเนื่อง      

32 ความรวดเร็วในการเชื่อมตอเขาระบบ      

33 ความมีเสถียรภาพของสัญญาณความเร็ว      

34 ขั้นตอนการขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงไมยุงยากซับซอน 

     

35 ความรวดเร็วในการติดต้ังอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงตามที่ลูกคาขอใชบริการ 

     

ราคา 
36 คาบริการแรกเขาสูงเหมาะสม      
37 คาใชจายรายเดือนเหมาะสม      
38 คาเชาอุปกรณโมเด็ม      
39 โอกาสในกาตรวจสอบความถูกตองของคา

บริการ 
     

ชองทางการจัดจําหนาย 
40 ผูใหบริการมีการใหลูกคาทดลองคุณภาพของ

บริการเสริมตางๆ กอนตัดสินใจใชบริการ 
     

41 พนักงานที่มีความชํานาญในการตอบคําถามและ      
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ระดับความคิดเห็น  
คําถาม มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
นอย นอยที่สุด 

ขอสงสัยตางๆ ของลูกคาเกี่ยวกับบริการเสริม
ตางๆ ที่สามารถใชบริการรวมกับอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง 

42 มีการใหบริการผานตัวแทนจําหนายเพียงพอ      
43 มีสํานักงานบริการลูกคาเพียงพอ      
44 มีการใหบริการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส      

การสงเสริมการตลาด 
45 การจัดอุปกรณโมเด็มใหกับลูกคาโดยไมคิดคา

บริการ 
     

46 การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ ใหผูใชบริการ
ทราบเกี่ยวกับบริการเสริมตางๆ ที่สามารถใช
งานไดเชน การสนทนาผานอินเทอรเน็ตโปรโต
คอล (VOIP), Web Cam หรือ Video Conference 

     

47 ลูกคาที่ใชบริการจะไดรับสิทธิพิเศษ หรืออัตรา
คาบริการพิเศษสําหรับลูกคาที่มีคาใชบริการสูง 

     

 
**  ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  ** 
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