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กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ประกอบดวยประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยาม
เซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น จํานวน 400 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติทอสอบ T-test และ One way ANOVA 
 ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย สวนมากเคยใชบริการ
อยูแลว ระดับการศึกษาสวนมากระดับปริญญาตรี ใชงานอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่ความเร็ว 
1024/515 Kbps ของ TRUE Corporate สวนใหญ โดยรูจักอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายจากสื่อ
อินเทอรเน็ต ชวงเวลาที่ใชบริการ 18.01 – 22.00 น. การเขาใชงาน 1 -7 คร้ังตอสัปดาห คร้ังละ
ประมาณ 1 – 3 ช่ัวโมง มีประสบการณการใชงานอินเทอรเน็ตมากกวา 4 ป และวัตถุประสงคของ
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อติดตามขอมูลขาวสารผานสื่ออินเทอรเน็ต 
  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ในภาพรวมจําแนกตาม
ดาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดังนี้ คือ ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ ดานกระบวนการใหบริการ จัด
อยูในระดับมาก ยกเวน ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด จัดอยูระดับปานกลาง 
 การทดสอบสมมติฐาน พบวา สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน พบวาไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย แตกตางกัน 
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พบวา สวนใหญแตกตางกัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน ดานการสงเสริมการตลาด 
และ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกันสมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาแตกตาง
กันมีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน พบวา สวนใหญแตกตางกัน 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน ดานการสงเสริมการตลาด และ ดานการนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ ไมแตกตางกัน  สมมติฐานที่ 4 อาชีพแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย แตกตางกัน พบวา สวนมากแตกตางกัน ยกเวน ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด และ ดานกระบวนการใหบริการ ที่ไมแตกตางกัน  และสมมติฐานที่ 5 รายได
เฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย แตกตางกัน 
พบวา สวนมากไมแตกตางกัน ยกเวน ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการจัดจําหนาย ที่แตกตาง
กัน 

ขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติมของกลุมตัวอยางผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
พบวา กลุมตัวอยางตองการใหมีจุดบริการ WiFi Hot spot จํานวนมากๆ ความเร็วในการรับสง
ขอมูลสูงๆ มีโปรโมชั่นเรื่องราคา และ Package ตางๆ ตามกลุมการใชงาน เมื่อเชื่อมตอแลวไม
หลุดขณะใชงาน มีประสิทธิภาพในการใชงานสูง และ ควรมีผลิตภัณฑตัวอยางใหทดลองใชงาน 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this research is to study factors that affect behavior of wireless 
Internet users (WiFi). Populations of this study are users in Siam Center area, Bangkok 
metropolitan. Samples are 400 persons by using soft way like many step (Multistage Sampling) 
compose of directly and accidentally sampling. Data is collected by a 5 level questionnaire. 
Statistics used in this research are standard deviation (S.D.), T-test, and ANOVA. 
 Research results show that wireless Internet users in Siam Center area, Bangkok 
metropolitan, the majority have ever to used WiFi Internet, majority education have bachelor’s 
degree, use WiFi Internet speed at 1024/512 Kbps provided by TRUE Corporate. Users know 
WiFi Internet from internet media, using time is 18.01 - 22.00, Using frequency is 1-7 time per 
week, for 1-3 hours per time, Experience of using more than 4 years, and the, objective of using is 
to follow news and information. 
 Factors that affect behavior of WiFi Internet users for products, price, personnel, 
presentation of physical character and procedure of services, are at high level, while sale and 
marketing promotion are at average level. 
 The hypothesis tests meet that, 1. Hypothesis gender different affect the behavior of 
WiFi Internet users, meet that no different, which do not be in line with hypothesis keeps. 
2. Hypothesis age that different affect the behavior s of WiFi Internet users, meet that different 
majority, which be in line with hypothesis keeps, except marketing and presents of physical 
character, no different. 3. Hypothesis level of education different affect the behavior of WiFi 
Internet users, meet that different majority, which be in line with hypothesis keeps, except 
marketing and presents of physical character, no different. 4. Hypothesis occupation different 
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affect the behavior of WiFi Internet users meet that different majority, except price, marketing 
and service, no different. And 5. Hypothesis income per month different affect the behavior of 
WiFi Internet users, meet that no different majority, except products, price and sale, different. 
 Opinion suggestion users of WiFi Internet sample, meet that, users wants a lot of serves 
WiFi Hot spot, Data transfer speed, Pricing promotion and Package are follow usability group, 
Link connect it well, High effective usability and example products to usable. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันคอมพิวเตอร ไดเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันของคนเมืองมากยิ่งขึ้น
การใชงานคอมพิวเตอรก็มีหลากหลายรูปแบบ และที่สําคัญคือ ตองสามารถเชื่อมตอโครงขาย
อินเทอรเน็ตไดดวย เพื่อเปนการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลที่อยูตางสถานที่กัน แลกเปลี่ยนขอมูล
สืบคนขอมูล และอื่นๆ เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนโครงขายสื่อสาร ที่เชื่อมโยงผูใชงานทั่วโลกเขา
ไวดวยกัน เมื่อมีการเชื่อมโยงโครงขายแบบใชสายนั้น มีขอจํากัดที่ไมสามารถใชงานนอกสถานที่
ได จําเปนจะตองใชงานแบบประจําอยูที่โตะทํางาน หรือ ที่บาน เทานั้น ซ่ึงเมื่อผูใชงานอยูนอกบาน
หรือนอกที่ทํางาน ผูใชก็ไมสามารถทําการเชื่อมตออินเทอรเน็ตได จึงทําใหเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต
แบบไรสายไดถูกพัฒนาขึ้นเปนทางเลือกที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การสื่อสารไรสายความเร็วสูงที่
ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น 

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยระบบไรสายนั้น มีช่ือเรียกวา วายฟาย หรือ “WiFi” 
(Wireless Fidelity) ที่มีใหบริการในรานกาแฟ หรือ Internet Café หรือ ที่บาน ที่ทํางาน โดยที่มี
อุปกรณวายฟายเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ทําใหมีความสะดวกสบายในการใชงานอินเทอรเน็ตมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพูดถึงการใชงานวายฟายนั้น จะตองใชงานรวมกับระบบ ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line)  โดยที่ ADSL เปรียบเสมือนทอรับสงขอมูลระหวางชุมสาย สวนอุปกรณ
วายฟายนั้นเปนสวนที่เชื่อมตอระหวาง ADSL กับ อุปกรณวายฟายภายในคอมพิวเตอรของผูใชงาน 

ดังนั้นอาจกลาวไดวาอินเทอรเน็ตเปนส่ือที่ไดรับความนิยม และมีผูใชงานเพิ่มขึ้นอยาง
มาก ยิ่งเทคโนโลยีการสื่อสารเจริญกาวหนามากขึ้นเทาไหร สะดวกสบายมากขึ้นเทาไหร ยิ่งมี
โอกาสผลักดันใหผูคนทั่วโลกเขาสูการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธมากขึ้นดวย นอกจากนี้การศึกษา
ดานรูปแบบการใชงานสื่ออินเทอรเน็ตวายฟาย ของกลุมตัวอยาง ยังเกี่ยวพันกับการรับสงขอมูล
ขาวสารในแบบ Always on the move คือสามารถรับ และสงขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลาผูวิจัยไดให
ความสําคัญในการศึกษากลุมวัยทํางาน และ กลุมวัยรุน ซ่ึงเปนกลุมที่เติบโตมากับอินเทอรเน็ต และ
การใชชีวิตแบบสงถึงที่บาน เนนไปทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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จากการเจริญเติมโตของอินเทอรเน็ตไรสายที่มีผูใชงานเพิ่มมากขึ้นอยางมากนั้น ผูวิจัย
ในฐานะที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยเลือกกลุมเปาหมาย คือ กลุมประชาชนทั่วไป ใน
เขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการนําผลการศึกษาที่ไดรับไปใช
เปนแนวทางในการปรับปรุง แกไข และ พัฒนาระบบการใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ให
เกิดผลคุมคา และตรงกับความตองการของผูใชงานตอไปในอนาคต 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังตอไปนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย กลุมประชาชนทั่วไป ใน
เขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย   กลุม
ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  
 3.  เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตาง  มีผลตอปจจัยการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสาย
วายฟาย กลุมประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน  

 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย  

ผูทําการวิจัยไดนําปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรวายฟาย (WiFi) มา
ตั้งเปนสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  

1.  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา อาชีพ และ รายได ที่แตกตางกันมี
ผลกระทบตอปจจัยการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย แตกตางกัน 

2.  สมมติฐานมีดังตอไปนี้   
 1)  สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีผลกระทบตอปจจัยการเลือกใชอินเทอรเน็ตไร
สายวายฟายแตกตางกัน  
 2)  สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกตางกันมีผลกระทบตอปจจัยการเลือกใชอินเทอรเน็ตไร
สายวายฟายแตกตางกัน  
  3)  สมมติฐานที่ 3 วุฒิการศึกษาที่แตกตางกันมีผลกระทบตอปจจัยการเลือกใชอิน 
เทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน  
 4)  สมมติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกตางกันมีผลกระทบตอปจจัยการเลือกใชบริการอิน 
เทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน  
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 5)  สมมติฐานที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลกระทบตอปจจัยการ
เลือกใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน  
 
1.4  ขอบเขตการวิจัย  
 ในการวิจัยคร้ังนี้ มุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยทํา
การจัดเก็บขอมูลระหวาง 25 เมษายน 2552 ถึง 30 พฤษภาคม 2552 โดยทําการศึกษากับประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  
 
1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ มีดังตอไปนี้ 
 1.  ไดทราบถึง พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ของประชาชน
ทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร 
 2.  ไดทราบถึง ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ของ
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร 
 3.  ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย สามารถนําผลการศึกษานี้เปนขอมูลไปใช
เปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
 
1.6  นิยามศัพท 
 บริการอินเทอรเน็ตไรสายแบบวายฟาย (Wireless Fidelity) หรือ WiFi (วายฟาย) เปน
เทคโนโลยีสงขอมูลแบบไรสายดวยคลื่นวิทยุความถี่สูง ที่ใชกันในระบบเครือขายทองถ่ินเปนไป
ตามกระแสเทคโนโลยีไรสาย  
 ผูใชบริการ หมายถึง ผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ที่เปนประชาชนทั่วไปใน
เขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  
 ผูใหบริการ หมายถึง ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย    
 บริการ หมายถึง บริการอินเทอรเน็ตไรสายแบบวายฟาย   
 ฮอตสปอท (Hotspot) หมายถึง จุดบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายเปนตัวเชื่อมตอ
สัญญาณกับคอมพิวเตอร เพื่อเขาสูการใชงานอินเทอรเน็ต 
 โปรโทคอล (Protocol) เปนขอตกลงมาตรฐานที่กําหนดถึงวิธีการติดตอระหวางเครื่อง
คอมพิวเตอรกับเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใหสามารถรับสงขอมูลหากันไดอยางถูกตอง  
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      Kbps (Kilobit per second: กิโลบิตตอวินาที) เปนหนวยความเร็วในการรับสงขอมูล
นับเปนจํานวนบิตตอวินาที มีคาเทากับ 1,000 bps  

 Mbps (Megabit per second: เมกกะบิตตอวินาที) เปนหนวยความเร็วในการรับสงขอมูล
นับเปนจํานวนบิตตอวินาที มีคาเทากับ 1,000,000 bps.  
 อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) หมายถึง การ
ใหบริการสื่อสารขอมูลความเร็วสูงโดยใชคูสายของโทรศัพทพื้นฐาน 
 ADSL Modem คือ เปนอุปกรณแปลงสัญญาณ เฉพาะสัญญาณที่อยูในชวงคล่ืนความถี่ที่
สูงกวาชวงความถี่ของสัญญาณเสียง ดังนั้น ถาไมมีความจําเปนตองใชงานเสียงโทรศัพทหรือรับ
โทรสาร ก็ไมจําเปนตองใชอุปกรณ Splitter มาแยกสัญญาณกอนเชื่อมตอเขากับอุปกรณ ADSL 
Router หรือ ADSL Modem 

  เครือขายคอมพิวเตอร (Computer Network) คือ การเชื่อมตอคอมพิวเตอรตั้งแตสอง
เครื่องขึ้นไป เพื่อจุดประสงคในการรับสงขอมูลระหวางกัน  

 คุณภาพของระบบ  หมายถึง  การใชงานของระบบอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ในการ
เขาสูเครือขาย  การรับสงขอมูล  และความตอเนื่องในการใชงาน 

พฤติกรรม หมายถึง การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายของประชากรในเขตพื้นที่
สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ความเร็วในการรับ-สงขอมูล จํานวนวันที่ใชตอ
สัปดาห จํานวนเวลาที่ใชบริการตอวัน ชวงเวลาที่ใชบริการ คาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย   
ความพึงพอใจในการใชบริการ    
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
กรณีศึกษา : กลุมประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ระบบอินเทอรเน็ต อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ทฤษฎีวาดวย
อุปสงคของผูบริโภค ปจจัยที่มีอิทธิพลตออุปสงค ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมเกี่ยวกับผูบริโภค ทฤษฎี
วาดวยธุรกิจใหบริการ และ ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
2.1  ระบบอินเทอรเน็ต และ อินเทอรเน็ตไรสายแบบวายฟาย (WiFi) 
 2.1.1  อินเทอรเน็ต    
 1)  ความหมายของอินเทอรเน็ต    
 อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก โดย
เช่ือมตอคอมพิวเตอรหลายลานเครื่องจากประเทศและสถานที่ตางๆ เขาดวยกัน จนเรียกไดวาเปน
“เครือขายไรพรมแดน” ผูใชคอมพิวเตอรสามารถเชื่อมตอเครื่องของตนเขาสูระบบอินเทอรเน็ตเพื่อ
แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลตางๆ ทั้งประเภทขอความ ภาพ เสียง และ อ่ืนๆ ไมวาจะเปนขอมูล
ทางดานการศึกษา ธุรกิจ-การคา-การลงทุน ตลอดจนถึงขอมูลที่ใหความบันเทิง โดยทุกๆ คน
สามารถที่จะเขามาใชบริการเครื่อขายนี้ไดจากทั่วทุกมุมโลก ขอเพียงแตใหมีเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณในการเชื่อมตอเทานั้น อินเทอรเน็ตเปนแหลงที่รวมของขอมูลมหาศาล และยังเปนชองทาง
ติดตอส่ือสารเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ความจริงแลวอินเทอรเน็ตมิไดเปนเจาของ
ขอมูลเหลานั้น คอมพิวเตอรทั้งหลายที่เช่ือมตอกันตางหากที่เปนเจาของขอมูล หรือ “ผูใหบริการ” 
ถาจะเปรียบเทียบกับธุรกิจการคาทั่วๆไป อินเทอรเน็ตก็เปนศูนยการคา และคอมพิวเตอรที่มา
เชื่อมตอ คือ ผูที่มาเชาพื้นที่เปดราน สวนผูใชก็คือ ลูกคาที่เขามาเดินชอปปงเขารานโนนออกรานนี้ 
บางก็จับจายซ้ือของ บางก็เดินเลน บางก็ใชเปนที่นัดพบ จะตางกันก็แตเพียงศูนยการคานี้เก็บคาผาน
ประตู คือคาบริการเชื่อมตอที่ศูนยบริการอินเทอรเน็ต หรือ ISP (Internet Service Provider) เก็บจาก
ทุกคนที่ใชงานนั้นเอง (ดวงพร เกี๋ยงคํา, 2549 : 14-26) 
 เครื่อขายอินเทอรเน็ตทั่วโลกเชื่อมตอกันโดยหนวยงานที่เรียกวา “ผูใหบริการอินเทอร 
เน็ต” หรือ ISP (Internet Service Provider) ซ่ึงเปนเจาของและผูดูแลระบบคอมพิวเตอรที่เชื่อมกับ
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อินเทอรเน็ต แตไมใชเจาของอินเทอรเน็ต เหมือนกับการที่เอาคอมพิวเตอรของแตละคนมาตอกัน
เปนเครือขาย ยอมไมมีใครเปนเจาของเครือขายทั้งระบบ แตทุกคนเปนเจาของเครื่องเฉพาะสวน
ของตนเอง 
 ISP นี้อาจจะเปนบริษัทหรือหนวยงานใดๆ ก็ไดซ่ึงเปดบริการใหผูใชทั่วไปเชื่อมตอ
เครื่องคอมพิวเตอรเขากับเครือขายของตน เพื่อตอเขากับอินเทอรเน็ตอีกทีหนึ่ง โดยมีการเก็บ
คาบริการเปนทอดๆ ไป ใครตอผานเครื่องของใครก็ตองเสียคาบริการใหกับคนนั้น เชน ISP ราย
ใหญๆ ในตางประเทศเก็บคาบริการจาก ISP ในเมืองไทย และ ISP ในเมืองไทย (กรุงเทพฯ) ก็เก็บ
คาบริการจากลูกคาที่เปนผูใชรายบุคคล องคกร บริษัท หรือ จาก ISP รายยอยภายใตเครือขายของ
ตนที่อยูในตางจังหวัดอีกทีหนึ่ง ผูใหบริการอินเทอรเน็ตในเมืองไทยมีหลายราย เชน 

- บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 
- บริษัท ทรูอินเทอรเน็ต จํากัด 
- บริษัท สามารถอินโฟเนต จํากัด 
- บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 
- บริษัท เอ-เน็ต จํากัด 
- บริษัท จัสมินอินเทอรเน็ต จํากัด 
- บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด 
- และบริษัทอื่นๆ อีกหลายราย 

 การเชื่อมตอ คอมพิวเตอรของเราเขากับเครือขายของ ISP ทําไดหลายแบบ แตที่นิยมใน
ปจจุบันคือการตอผานระบบโทรศัพทพื้นฐาน โดยจะมีอุปกรณที่เรียกวา “โมเด็ม” (Modem) ทํา
หนาที่แปลงสัญญาณคอมพิวเตอร (Digital) ใหเปนสัญญาณโทรศัพท (Analog) และแปลงกลับที่
ปลายทาง นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมตอดวยวิธีอ่ืนๆ ที่ชวยใหรับสงขอมูลไดเร็วขึ้น เชน 

- ผานสายโทรศัพทและโมเด็ม ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) 
หรือ  นิยมเรียกกันวา High Speed Internet ที่มีความเร็วสูง 

- ผานสายโทรศัพทและโมเด็ม ISDL (Integrated Service Digital Network) 
- ผานสายเชาความเร็วสูง (Leased Line) 

 วิธีเช่ือมตอแตละชนิดจะใหความเร็วในการรับสงขอมูลที่ตางกัน ซ่ึงการเลือกใชก็ตอง
แลวแตความจําเปนของแตละองคกรหรือ แตละบุคคล รวมทั้งราคาคาบริการก็จะแตกตางกันดวย 
สําหรับการใชงานอินเทอรเน็ตแบบไรสาย จะตองมีโมเด็มแบบไรสาย (Wireless Modem) หรือ
โทรศัพทมือถือ เพื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขากับเครือขายไรสาย ซ่ึงมักจะเปนของผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบใดระบบหนึ่ง คือ DTAC, AIS, TRUE Move หรือ Hutch  
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 การใชงานอินเทอรเน็ตแบบไรสายอีกวิธีหนึ่งกําลังไดรับความนิยมในปจจุบันก็ คือการ
เช่ือมตอผานเครือขายไรสายสาธารณะ ซ่ึงจะมีจุดใหบริการที่เรียกวา “ฮ็อตสปอต” (Hotspot) อยู
ตามศูนยการคา และแหลงชุมชน โดยเราจะตองมีอุปกรณที่เหมาะสมและซื้อช่ัวโมงบริการจาก
เจาของ Hotspot เหลานั้น 
 2)  คุณสมบัติของอินเทอรเน็ต  
 หลังจากเชื่อมตอเขากับอินเทอรเน็ตแลวเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชจะสามารถทําสิ่ง
ตางๆ ไดมากมายรวมกับเครื่องอื่นๆ ที่ตออยูพรอมกัน ซ่ึงทั้งหมดจะขึ้นกับโปรแกรมและขอมูลของ
เครื่องคอมพิวเตอรเหลานั้น วาจะมีการเสนอเนื้อหาหรือบริการในรูแบบใดบางเปรียบเสมือนรานคา
ในหางที่มีความหลากหลายไมจํากัด บางก็ขายของดีมีคุณภาพ บางก็เปนของไมดีที่หลอกขาย 
รวมทั้งอาจจะมีขอมูลหรือบริการที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม (อันนี้ขึ้นกับแตละประเทศ) ปะปนอยู
ดวย เพราะทางเจาของหางหรือ ISP ทั้งหลายไมสามารถควบคุมดูแลไดทั่วถึง บริการยอดนิยมบน
อินเทอรเน็ตคือ เว็บเพจ (www) อีเมล (e-Mail) และ Instant Messaging (IM) นอกจากนี้ก็ยังมี
บริการอื่นๆ อีกมากมาย ปจจัยหลักที่ทําใหอินเทอรเน็ตเปนที่ใชงานอยางแพรหลาย ประกอบดวย   
 2.1  อินเทอรเน็ตเปนเทคโนโลยีเครือขายที่ใชงานงาย  ทําใหกลายเปนบริการที่
ประชาชนทั่วไปใชไดอยางสะดวก โดยไมจําเปนตองมีความรูดานโปรแกรมคอมพิวเตอร   
 2.2  อินเทอรเน็ตเปนเครือขายแหงเครือขาย  (Network of Networks)  ทําใหเกิดการ
เชื่อมโยงกันอยางเสรีโดยไมมีการปดกั้น   
 2.3  สามารถเผยแพรขอมูลของตนเองสูสังคมโลกไดโดยงาย   
 2.4  การสื่อสารผานระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail) เปนการปฏิวัติระบบการ
ส่ือสารทั่วโลกดวยความเร็ว และความแมนยํา   
 2.5  สามารถแลกเปลี่ยนสาระความรู ผ านระบบ Bulletin Board และ Discussion 
Groups ตาง ๆ ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรูกันไดอยางกวางขวาง และทั่วถึงมากขึ้น   
 2.6  มีเทคโนโลยีของการรับสงขอมูลผานระบบ File Transfer Protocol (FTP) ทําให
การรับสงขอมูลตั้งแตเอกสาร 1 หนา ไปจนถึงหนังสือทั้งเลมเปนไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว     และ
ประหยัด   
 2.7  มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา เชน การใช Internet Phone, Voice e-Mail, Chat, การ
ประชุมทางไกลผานอินเทอรเน็ต   
 2.8  อินเทอรเน็ตเปนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในรูปแบบของ "พาณิชยอิเล็กทรอนิกส" 
(Electronic Commerce) 
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 2.9  มีรูปแบบของการสืบคนขอมูลของภาษา HTML (Hypertext Markup Language) 
ซ่ึงนอกจากจะสะดวกและงายตอการใชแลว ยังเปนสภาพแวดลอมที่อาจมีผลทางจิตวิทยาใหผูใชคน
หาขอมูลลึกลงไปเปนชั้น ๆ ดวยคุณสมบัติของ Web Browser ในอินเทอรเน็ตไดโดยงาย 
 3)  การบริการบนอินเทอรเน็ต  
 การบริการตางๆ บนอินเทอรเน็ตมีหลายลักษณะ ซ่ึงขอมูลทุกดานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก
มีสมาชิกสวนหนึ่งไดจัดเสนอขอมูลของตนเอง เพื่อไวใชหรืออํานวยความสะดวกแกผูสน ใจอื่นๆ 
ตลอดเวลา ซ่ึงประโยชนโดยทั่วไปของอินเทอรเน็ตมีหลายดาน (กิดานันท มลิทอง, 2540 : 34-40 ; 
พจนารถ ทองคําเจริญ, 2540 : 20-76) ดังนี้  
 3.1  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (e-Mail :Electronics Mail) เปนบริการที่ใหผูใชบริการ
สามารถสงจดหมายถึงบุคคล องคกร สถาบัน ฯลฯ โดยผูรับจะไดรับผานจอคอมพิวเตอร หรือ ให
พิมพเปนเอกสารไดทันที หากผูรับไมอยูที่จอคอมพิวเตอร จดหมายนี้ก็จะถูกสงไปเก็บไวในตู คือ
ในหนวยความจําที่เสมือนเปนตูรับจดหมายในคอมพิวเตอร ซ่ึงผูรับจะรับเวลาใดก็ได และ จะโต
ตอบสงกลับเวลาใดก็ไดเชนกัน   
 3.2  การทํางานขามเครื่อง (Telnet) ผูใชบริการหากมีระบบเครื่องที่ทํางานไดไม
สะดวก ก็สามารถเปลี่ยนไปทํางานในเครื่องอื่นที่มีสมรรถนะสูงกวา เพื่อเขาไปใชขอมูลเนื้อที่บน
ฮารดดิสกสําหรับเก็บขอมูลหรือบริการอ่ืนใดก็ได   โดยมีขอแมวาผูใชบริการตองมีช่ืออยูในสาร
ระบบที่ไดรับอนุญาตใหใชได   
 3.3  การถายโอนแฟมขอมูล (FTP: File Transfer Protocol) เปนบริการถายโอน
แฟมขอมูล   หรือ โปรแกรมที่ผูใชตองการจากเครื่องอื่นมาเก็บไวยังเครื่องของตน โดยเฉพาะ
โปรแกรมที่บางคนพัฒนาขึ้นและตองการบริจาคใหสวนรวมไดใชโดยไมคิดมูลคา โปรแกรม
ลักษณะนี้เรียกวา Shareware โดยบางโปรแกรมก็อาจจะใหลองใชเปนการชั่วคราว หากสนใจก็
อาจจะตองเสียคาใชจาย ก็อยูในลักษณะบริการนี้เชนกัน  
 3.4  กลุมขาวที่นาสนใจ (UseNet) เปนบริการที่เสมือนเปนกระดานประกาศขายสินคา
หรือแสดงความตองการเพื่อใหผูสนใจตรงกัน หรือ คลายๆ กันไดสงขาวติดตอกัน ขาวที่นํามาเสนอ
ไวอาจจะเกี่ยวกับสังคม กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม เทคโนโลยี ปรัชญา ฯลฯ เปนตน โดยที่ตอน ทาย
ขาวจะมีที่อยูซ่ึงผูสนใจสามารถติดตอถึงกันได 
 3.5  การสนทนาบนเครือขาย (Talk) บริการนี้จะแตกตางจากจดหมายซึ่งเขียนไปไวที่
ตูไปรษณียของผูรับ คือ ผูสง ผูรับโตตอบกันทางตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร หรือ ที่เรียกวา IRC 
(Internet Relay Chat) ปจจุบันมีซอฟตแวรที่พัฒนาขึ้นใหสามารถพูดโตตอบกันผานระบบ
คอมพิวเตอรได ดังเชน พูดกันทางโทรศัพท 
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 3.6  การคนหาขอมูลและแฟมขอมูล (Gopher/Archie) เปนบริการที่เปรียบเสมือนตู
บัตรคําในหองสมุดที่สามารถคนชื่อผูแตง ช่ือเร่ือง ช่ือที่เกี่ยวของ ฯลฯ   ซ่ึงจะชวยใหการคนตางๆ 
เปนไปอยางสะดวกและรวดเร็วมาก ผูใชเพียงเขาไปคนเมนู (Menu) ที่โปรแกรมนี้ทําไวเมื่อพอใจดู
เร่ืองใดก็ใชเมนูนั้นผานเขาไปยังเรื่องหรือส่ิงที่ตองการไดทันที 
 3.7  เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) หรือ ที่มักเรียกกันวาเครือขายใยแมงมุมซึ่ง   
เปนบริการทางอินเทอรเน็ตที่มีผูคนนิยมใชกันมาก เพราะนอกจากการคนหาขอมูลขาวสารตาง ๆ 
ไดแลว ยังมีประสิทธิภาพดานการรองรับภาพเคลื่อนไหวและเสียงไดเต็มรูปแบบ   
 3.8  บริการสารสนเทศในวงกวาง (Wide Area Information Server: WAIS) เนื่องจาก
ฐานขอมูลที่มีอยูบนอินเทอรเน็ตมีเปนจํานวนมาก จึงทําใหไมสะดวกในการคนหา จึงตองมีบริการ
นี้ ขึ้นมาเพื่อเชื่อมโยงศูนยขอมูลที่กระจายอยูบนเครือขายอินเทอรเน็ตเขาดวยกัน ซ่ึงจะทําใหการ
คนหา ขอมูลสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
 3.9  การสนทนาในขายงาน (Internet Relay Chat: IRC) เปนการสนทนาผานเครือขาย
ที่สามารถโตตอบกันทันทีโดยการพิมพขอความเสียง ซ่ึงอาจสนทนาระหวางบุคคลหรือจะเปนกลุม
ก็ได 
 3.10  ส่ิงพิมพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Publisher) ปจจุบันหนังสือพิมพ วารสาร
และนิตยสารหลายประเภท เชน ไทยรัฐ เดลินิวส ขาวสด ผูจัดการ TIME, ELLE ฯลฯ ไดมีการ
บรรจุเนื้อหาและภาพที่ลงพิมพในสิ่งพิมพเหลานี้ลงในเว็บไซทของตน เพื่อใหผูใชอินเทอรเน็ตได 
อานเรื่องราวเชนเดียวกับการอานหนังสือที่เปนเลม นอกจากสิ่งพิมพแลว ยังมีเอกสารและตํารา
วิชาการที่นําเนื้อหาบรรจุลงในอินเทอรเน็ตเพื่อใหคนหาความรูไดดวย เชน คูมือการออกแบบเว็บ 
เพจของมหาวิทยาลัยเยลในสหรัฐอเมริกา  
 3.11  สมุดรายชื่อ เปนการตรวจหารายชื่อและที่อยูของผูที่เราตองการจะติดตอดวยใน
อินเทอรเน็ต โปรแกรมที่นิยมใชกัน ไดแก Finger และ Who is   
 4)  ประโยชนของอินเทอรเน็ต   
  ปจจุบันมีผูใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ อยูทั่วโลก
ซ่ึงบุคคลเหลานี้ สามารถติดตอส่ือสารกันไดโดยไมมีขอจํากัดใดๆ ซึ่งการนําระบบเครือขายอิน
เทอรเน็ตมาใชประโยชนกันอยางกวางขวางนี้ ก็เพื่อตอบสนองความตองการของแตละคนซึ่งแตก 
ตางกัน (ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง, 2541: 45 -55) ดังนี้คือ   
  4.1  เพื่อการติดตอส่ือสารโดยการสงผานทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส หรือ ที่เรียก
ส้ันๆวา อีเมล ซ่ึงมีความสะดวก รวดเร็วและประหยัดคาใชจาย นอกจากอีเมลแลวการสนทนาแบบ
ออนไลนซ่ึงผูใชสามารถโตตอบผานหนาจอ เสมือนการคุยโทรศัพทกันอยู เพียงแตใชการพิมพ
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ขอความแทนเสียง ปจจุบันผูใชสามารถคุยโตตอบกันและเห็นใบหนาทาทางของคูสนทนาได 
  4.2  เพื่อการเขาใชคอมพิวเตอรเครื่องอ่ืนๆ ที่ตออยู ในเครือขาย การติดตอเขาสู 
คอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่ตออยูในเครือขายทําใหผูใชสามารถเรียกโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร
นั้นๆ มาใชงานได การเขาใชเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ที่ตออยูในเครือขายสามารถทําไดโดย
การใชคําส่ังTelnet  
  4.3  เพื่อการสืบคนขอมูลตางๆ ผูใชสามารถใชบริการทางอินเทอรเน็ตใน การสืบคน
สารสนเทศตางๆ ในเครือขายไดหลายวิธี และ วิธีที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน คือ บริการที่มี
ช่ือวา  www.google.co.th เว็บซึ่งอนุญาตใหผูใชเขาไปคนหาขอมูลในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือ เสียงก็ตาม โดยขอมูลในเว็บจะอยูในรูปของไฮเพอรมีเดีย 
(Hypermedia) กลาวคือ มีการเชื่อมโยงของขอมูลท่ีเกี่ยวของกันเอาไวโดยที่ขอมูลนั้นไมจําเปนตอง
มาจากแหลงเดียวกัน   
  4.4  เพื่อการถายโอนแฟมขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงผูใชสามารถคัดลอก และ ถายโอน
แฟมขอมูลหรือโปรแกรมที่ผูผลิตอนุญาตมาใชตามตองการ การถายโอนแฟมขอมูลทําไดโดยการ
ใชคําส่ัง FTP หรือ การใชการโปรแกรมสําเร็จรูปที่ชวยในการถายโอนแฟมขอมูล เชน Over net 
และ FTP Voyager เปนตน 
  4.5  เพื่อการเผยแพรขาวสาร ความคิดเห็น คําถาม คําตอบ คําแนะนํา ตลอดจน
เรื่องราวความเปนไปตาง ๆ ที่ผูใชตองการทราบและตองการเสนอแนะ การรับ-สงขาวสารใน
ลักษณะนี้สามารถทาํไดโดยการใชบริการทางอินเทอรเน็ตไดหลายวิธีอีกดวย  
 2.1.2  บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
  บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ไดแก 
  1)  บริการอินเทอรเน็ตผานเคเบิลโมเด็ม (Cable Modem) เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
ดวยความเร็วสูงโดยไมใชสายโทรศัพท   แตอาศัยเครือขายของผูใหบริการเคเบิลทีวี ความเร็วของ
การใชเคเบิลโมเด็มในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตจะทําใหความเร็วสูงถึง 2/10 Mbps นั้น คือ ความเร็ว
ในการอัพโหลดที่ 2 Mbps และความเร็วในการ ดาวนโหลดที่ 10 Mbps   
  2)  บริการอินเทอรเน็ตผานระบบโทรศัพท ADSL (Asymmetric Digital Subscriber 
Line) ADSL เปนการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผานสายโทรศัพทแบบเดิม แตใชการสงดวยความถี่สูง 
กวาระบบโทรศัพทแบบเดิมชุมสายโทรศัพทที่ใหบริการหมายเลข ADSL จะมีการติดตั้งอุปกรณ 
คือ DSL Access Module เพื่อทําการแยกสัญญาณความถี่สูงนี้ออกจากระบบโทรศัพทเดิม และ ลัด
เขาเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตโดยตรง สวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตจะตองมี ADSL Modem ที่เชื่อม 
ตอกับคอมพิวเตอร ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตผาน ADSL จะมีความเร็วดังนี้ 
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   - ที่ 256/128 Kbps อัพโหลด   ที่  256 Kbps  และ ดาวนโหลด ที่ 128 Kbps 
   - ที่ 512/256 Kbps อัพโหลด   ที่  512 Kbps  และ ดาวนโหลด ที่ 256 Kbps  
   - ที่ 1024/512 Kbps อัพโหลด ที่ 1024 Kbps และ ดาวนโหลด ที่ 512 Kbps  
   - ที่ 2048/512 Kbps อัพโหลด ที่ 2048 Kbps และ ดาวนโหลด ที่ 512 Kbps  
   - ที่ 2560/512 Kbps อัพโหลด ที่ 2560 Kbps และ ดาวนโหลด ที่ 512 Kbps  
   - ที่ 3072/512 Kbps อัพโหลด ที่ 3072 Kbps และ ดาวนโหลด ที่ 512 Kbps  
   - ที่ 4096/512 Kbps อัพโหลด ที่ 4096 Kbps และ ดาวนโหลด ที่ 512 Kbps  
   - ที่ 5120/512 Kbps อัพโหลด ที่ 5120 Kbps และ ดาวนโหลด ที่ 256 Kbps  

(http://www.truecorp.co.th/tha/promotion/promotion_superhispeed.jsp, 2552 ) 
 ADSL2+  เปนระบบที่พัฒนาตอมาจาก ADSL เมื่อป ค.ศ. 2003 ซ่ึงสามารถใชงาน
รวมกับระบบเกาได โดยระบบ ADSL2+ จะมีความเร็วสูงถึง 24 Mbps หรือเร็วกวา ADSL  ถึง 3 เทา
ในระยะทาง 1 กิโลเมตร สําหรับการใชงานแบบ Downstream หรือ Download และ ถาระยะทาง
เพิ่มมากขึ้น ความเร็วก็จะลดต่ําลงเรื่อยๆ จนใกลกับระบบ ADSL สําหรับการใชงาน ADSL2+ แบบ 
Upstream หรือ Upload นั้น ความเร็วสูงสุดได 1 Mbps เทากับระบบ ADSL  
(http://www.somkiet.com/ComTech/ADSL.htm, 2549) 
  3)  บริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียม (Satellite Internet) เปนบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว
สูงอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงในปจจุบันใชการสงผานดาวเทียมแบบทางเดียว (One way) คือ จะมีการสง
สัญญาณมายังผูใช (Download) ดวยความเร็วสูงในระดับเมกะบิตตอวินาที (Mbps) แตการสง 
สัญญาณกลับไปหรือการอัพโหลด (Upload) จะทําไดโดยผานโทรศัพทแบบธรรมดา ซ่ึงจะได
ความเร็วที่ 56 Kbps การใชบริการอินเทอรเน็ตผานดาวเทียมอาจไดรับการรบกวนจากสภาพอากาศ
ไดงาย องคประกอบของการเชื่อมตออินเทอรเน็ตดวยดาวเทียม  
 2.1.3  แนวคิดของอินเทอรเน็ตความเร็วสูงชนิด (ADSL)  
  1)  ความหมายของ  ADSL  มาจากคําวา Asymmetric Digital Subscriber Line เปนเทค
โนโลยีของโมเด็มแบบใหม ที่เปล่ียนโฉมหนาของสายโทรศัพทที่ทําจากลวดทองแดง ใหเปนเสน
สัญญาณนําสงขอมูลความเร็วสูง โดย ADSL สามารถจัดสงขอมูลจากผูใหบริการดวยความเร็ว
มากกวา 6 Mbps ไปยังผูรับบริการ หมายความวา ผูใชบริการสามารถ Download ขอมูลดวย
ความเร็วสูงมากกวา 6 Mbps ขึ้นไปจากผูใหบริการอินเทอรเน็ต หรือผูใหบริการขอมูลท่ัวไป (สวน
จะไดความเร็ว กวา 6 Mbps หรือไมก็ขึ้นอยูกับผูใหบริการ รวมทั้งระยะทางการเชื่อมตออีกดวย) 
ความเร็วขณะนี้ มากเพียงพอสําหรับงานตางๆ ดังตอไปนี้ 
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   -  งาน Access เครือขาย อินเทอรเน็ต   
   -  การใหบริการแพรภาพ Video เมื่อรองขอ (Video On Demand)   
   -  ระบบเครือขาย LAN และ Wireless LAN  
   -  การสื่อสารขอมูลระหวางสถานที่ทํางานกับบาน (Telecommuting)   
  2)  ประโยชนจากการใชบริการ ADSL   
   2.1  สามารถคุยโทรศัพทพรอมกันกับการ Access ใชงานอินเทอรเน็ตไดพรอมกัน 
ดวยสายโทรศัพทเสนเดียวกัน โดยไมหยุดชะงัก   
   2.2  สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตดวยความเร็วสูงเปน 140 เทา เมื่อเทียบกับการใช 
Modem แบบ Analog ธรรมดา 
   2.3  การเชื่อมตออินเทอรเน็ตของผูใชบริการจะถูกเปดอยูเสมอ (Always-On Access) 
ที่เปนเชนนี้ เนื่องจากการสงถายขอมูลถูกแยกออกจากการเรียกเขามาของโทรศัพท Voice หรือ 
FAX ดังนั้น การเชื่อมตออินเทอรเน็ตของผูใชบริการจะไมถูกกระทบกระเทือนแตอยางใด   
   2.4  ไมมีปญหาเนื่องสายไมวาง ไมตอง Log On หรือ Log off ใหยุงยาก  
   2.5  ADSL ไมเหมือนกับการใหบริการของ Cable Modem ตรงที่ ADSL จะทําให
ผูใชบริการมีสายสัญญาณพิเศษเฉพาะเพื่อเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ต ขณะที่ Cable Modem เปนการ 
Share ใชสายสัญญาณกับผูใชคนอื่นๆ ที่อาจเปนเพื่อนบานของผูใชบริการดวย   
   2.6  แบนดวิดท (Bandwidth) การใชงานของผูใชบริการจะมีขนาดคงที่ (ตามอัตราที่
ผูใชบริการเลือกใชบริการอยู เสมอ) ขณะที่ขนาดของแบนดวิดทของการเขารับบริการ Cable 
Modem หรือ การใชบริการ อินเทอรเน็ตปกติของผูใชบริการ จะถูกบั่นทอนลงตามปริมาณการใช
งานอินเทอรเน็ตโดยรวม หรือ การใชสาย Cable Modem ของเพื่อนบานผูใชบริการ 
   2.7  สายสัญญาณที่ผูใหบริการADSL เปนสายสัญญาณสําหรับผูใชบริการเทานั้น เปน
สายสัญญาณอิสระไมตองไป Share การใชงานกับใคร ดวยเหตุนี้ จึงมีความนาเชื่อถือ และมีความ
ปลอดภัยสูง 
  3)  อัตราความเร็วในการรับสงขอมูลบน ADSL  
   ADSL มีอัตราความเร็วขึ้นอยูกับชนิด ดังนี้  
   3.1  Full-Rate ADSL เปน ADSL ที่มีศักยภาพในการสงถายขอมูลขาวสาร ที่ความ 
เร็ว 8 เมกกะบิต ตอวินาที Mbps 
   3.2  G.Lite ADSL เปน ADSL ที่สามารถสงถายขอมูลขาวสารไดสูงถึง 1.5 Mbps 
ขณะที่กําลัง Download ความเร็วขนาดนี้ คิดเปน 25 เทา เมื่อเทียบกับการใชโมเด็มแบบอะนาล็อก
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ขนาด 56Kbps และ คิดเปน 50 เทาเมื่อเทียบกับการใชโมเด็มความเร็ว 28.8 Kbps 
 3.3  ผูใหบริการ ADSL สามารถใหบริการ ที่ความเร็วต่ําขนาด 256 Kbps ดวยคาใช
จายต่ํา 
 3.4  อัตราความเร็วขึ้นอยูกับ ระดับของการใหบริการ จากผูใหบริการโดยปกติแลว 
Modem ที่เปนระบบ ADSL สามารถ Download ขอมูลไดที่ความเร็ว 256 กิโลบิตตอวินาที Kbpsไป
จนถึง 8 เมกกะบิตตอวินาที Mbps นอกจากนี้ มาตรฐาน G.lite ที่กําลังจะมาใหม สามารถใหบริการ
ที่อัตราความเร็วเปน 1.5 เมกกะบิตตอวินาที Mbps 
 3.5 ADSL สามารถทํางานที่ Interactive Mode หมายความวา ที่ Mode การทํางานนี้ 
ADSL สามารถใหบริการรับสงขอมูล ที่ความเร็วมากกวา 640 Kbps พรอมกันทั้งขาไปและขากลับ  
 4)  การทํางานของระบบ ADSL 
                     ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) เปนหนึ่งในสมาชิกของเทคโนโลยี
ตระกูล DSL (Digital Subscriber Line) หรือบางครั้งเรียกวา xDSL ไดแก HDSL (High Bit Rate 
DSL) SDSL (Symmetric DSL) VDSL (Very High Bit Rate DSL) RADSL (Rate Adaptive DSL) 
เปนตน ซ่ึงเทคโนโลยีตระกูลนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการรับสงขอมูลผาน
คูสายทองแดงที่มีอยูแลวในปจจุบันใหมีความสามารถในการรับสงขอมูลไดมากขึ้นเปนการใช
ประโยชนจากโครงขายเดิมที่มีอยูแลวใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยท่ีไมตองลงทุนสรางโครงขาย
ใหมทั้งหมด 

       ระบบ ADSL เปนเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตความเร็วสูงผานโทรศัพทซ่ึงมีความเร็ว
มากกวาโมเด็ม 56 Kbps ถึง 140 เทา โดยตองมีการติดตั้งอุปกรณที่เรียกวา สปลิตเตอร (Splitter) ณ 
ชุมสายและบานที่ใชอินเทอรเน็ต เพื่อใหสามารถใชงานโทรศัพทไปพรอมกับการใชเน็ตไดโดย
อุปกรณนี้ทําหนาที่ยานความถี่ต่ํา ใหกับโทรศัพทบาน และแยกความถี่สูงๆ ใหกับ โมเด็ม ADSL 
แสดงดังภาพที่ 2.1  

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่  2.1 โครงสรางเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL   
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 สายโทรศัพทที่ทําจากลวดทองแดง มีแบรนดวิดทสูงคิดเปน หลายๆ MHz ดังนั้น จึงมี
การแบงยานความถี่นี้ออกเปนสวนเพื่อใชงานโดยวิธีการแบบที่เรียกวา FDM (Frequency Division 
Multiplexing) ซ่ึงเปนเทคนิคการแบงชองสัญญาณออกเปนหลายๆชอง โดยที่แตละชองสัญญาณจะ
มีความถี่ที่แตกตางกัน ดังนั้น จะไดแบนดวิดท ตางๆ ดังนี้ 
 4.1  ยานความถี่ขนาดไมเกิน 4 KHz ปกติจะถูกนํามาใชเปน Voice กับ FAX 
 4.2  ยานความถี่ที่สูงกวานี้ จะถูกสํารองจองไวใหการรับสงขอมูล โดยเฉพาะ ซ่ึงจะ
ถูกแบงออกเปนหลายยานความถี่ เชน ชองสัญญาณสําหรับ การรับขอมูลแบบ Downstream 
ตัวอยาง เชน การ Download ขอมูล สวนชองสัญญาณอื่นมีไวสําหรับการสงขอมูลท่ีมีความเร็วต่ํา
กวา Downstream ซ่ึงเรียกวา Upstream หรือสําหรับการ Upload ขอมูล เปนตน ดังภาพที่ 2.2 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2 การแบงยานความถี่ของ ADSL 
 

 2.1.4  อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
 ความหมายของ Wireless LAN ก็คือแลนที่ไมตองใชสาย หรือแลนไรสายนั่นเอง LAN 

ยอมาจาก Local Area Network สามารถทําใหคอมพิวเตอรออกสูโลกภายนอกได ติดตอส่ือสารโยง
ใยกันไดทั่วโลก สวน Wireless LAN คือ สามารถติดตอกับคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆไดโดยไมตองมี
สายนั่นเอง สามารถยกพีซี โนตบุก หรือ กระทั่ง พีดีเอ ไปใชงานที่ไหนก็ไดที่มีระบบแลนไรสายติด
ตั้งอยู นั่นหมายความสามารถใชอินเทอรเน็ตตามสถานที่ตางๆ เชน สนามหญาหนาบาน สวนหลัง
บาน ในหองน้ํา หรือหองรับแขก ไดอยางสะดวก แตมีขอแมวาอุปกรณตางๆ ตองรองรับฟงกชัน
การทํางานแบบไรสาย หรือที่เรียกงายๆวา วายฟาย “WiFi” ยอมาจากคําวา Wireless Fidelity ส่ิงที่
สําคัญสําหรับการใชงานหรือสถานที่ตางๆ ตองมีสัญญาณวายฟายอยูดวย ซ่ึงก็ยึดตามมาตรฐาน คือ 
IEEE โดยกําหนดวา การสื่อสารแบบไรสายของแลนนั้น คือ IEEE 802.11 และ มาตราฐานความเร็ว
ของแลนไรสายวายฟาย ความเร็วที่ใชในการสื่อสารกันหรือเชื่อมตอกันมีมาตรฐานรองรับ เชน 
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IEEE 802.11a/b/g ซ่ึงแตละมาตราฐานจะบอกถึงความเร็วและคลื่นความถี่ที่ใชในการติดตอส่ือสาร
กัน เชน  
 สําหรับมาตรฐาน IEEE 802.11a มีความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ที่ความถี่ยาน 5 GHz 
 สําหรับมาตรฐาน IEEE 802.11b มีความเร็วสูงสุดที่ 11 Mbps ที่ความถี่ยาน 2.4 GHz 
 สําหรับมาตรฐาน IEEE 802.11g มีความเร็วสูงสุดที่ 54 Mbps ที่ความถี่ยาน 2.4 GHz 

 ในประเทศไทยอนุญาตใหใชชองคล่ืนความถี่ที่ 2.4 GHz เปนคล่ืนความถี่เสรี ที่ทุกคน
สามารถติดตั้งและใชงานได จึงทําใหในประเทศไทยจะมีอุปกรณกระจายสัญญาณ (Access Point) 
ที่จําหนายเพียงสองมาตราฐานคือ IEEE 802.11b และ g เทานั้น 
 ระบบเครือขายวายฟายสาธารณะ (WiFi Public hotspot) ความหมายของ Wi-Fi public 
hotspot คือ จุดที่ใหบริการ อินเทอรเน็ตไรสาย เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดตอใชงาน จุดที่ใหบริการ
มักจะเปนพื้นที่สาธารณะที่คาดวาจะมีผูมาใชบริการเปนจํานวนมาก เชน สนามบิน โรงแรม คอพฟ
ชอฟ ผูใชอาจจะตองมีการจายคาบริการในการใชขึ้นกับขอตกลงระหวางผูใชและผูใหบริการ 
คุณสมบัติที่จําเปนของ Wi-Fi public hotspot คือ 
 -  ผูใชสามารถใชงานไดงายไมตองมีการลง ซอฟตแวรเพิ่มเติม 
 -  ผูใชสามารถใชงานไดจากหลากหลายระบบปฏิบัติการ  
 -  ผูใชสามารถหาอุปกรณเชื่อมตอท่ีงายในราคาถูก สามารถทํางานรวมกับ hotspot ได 
     ผูใหบริการ public hotspot ทุกแหงจึงตองเลือกเทคโนโลยีที่ไดเสถียร ไดรับการยอม 
     รับมีการใชงานกันอยางแพรหลาย ซ่ึงมีทุกแหงก็ใชเทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานคือ 
     IEEE 802.11 หรือ WiFi 
 โดยสรุปแลว ส่ิงจําเปนพื้นฐานที่ผูใชตองมีเพื่อใชตอกับ public hotspot นั่นก็คือ IEEE 
802.11 wireless LAN adapter ซ่ึง Wireless LAN adapter นั้นมี interface หลายรูปแบบใหเลือกใช
ตามความเหมาะสมกับอุปกรณคอมพิวเตอรที่ผูใชใชงานอยู เชน PCMCIA, USB เปนตน บางครั้ง
อุปกรณวายฟาย ถูกติดตั้งมาพรอมกับโน็ตบุค พีดีเอ ภายในตัว หัวใจสําคัญที่จะให Wi-Fi public 
hotspot นั้นประสบความสําเร็จและเปนที่นิยม คือ การใชงานเชื่อมตอตองสะดวกมากที่สุดสราง
ความยุงยากใหกับผูใชนอยที่สุด ผูใชไมจําเปนตองมีฮารดแวร หรือ ซอฟตแวรเพิ่มเติม
นอกเหนือจาก อุปกรณ WiFi adapter ที่กลาวมาขางตน ถาการบริการนั้นมีความจําเปนตองใหผูใช
ลงโปรแกรมเพิ่มเติม หรือ ตองมีการตั้งคาอุปกรณที่ยุงยากซับซอน ส่ิงเหลานี้จะเปนการลดทอน
ความนาใชงานของ public hotspot ลง เมื่อผูใชงานเขามาในพื้นที่ของ public hotspot แลวขั้นตอนที่
ผูใชงานตองการทําเพิ่มเติม คือ การพิสูจนตัวตน (Username, Password) เสียกอน การพิสูจนตัว
ตัวตนนี้ก็เรียกผานทางเว็บบราวเซอรซ่ึงเปนซอฟตแวรพื้นฐานที่มาพรอมกับระบบปฏิบัติการอยู
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แลว การพิสูจนตัวตนโดยการ login ก็มีความสะดวกระดับหนึ่ง แตเมื่อผูใช งานยายจากพื้นที่ public 
hotspot อันหนึ่ง ไปเขา public hotspot ที่ตางไปอีกที่หนึ่ง ผูใชก็ตองเริ่มทําการ login ใหม ไดมีผู
เสนอลดขั้นตอนเหลานี้ลงใหมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ก็มีการมองไปถึงระบบพิสูจนตัวตนที่ใชกัน
ใน ระบบ cellular phone ซ่ึงใช SIM เปนตัวบงบอกความเปนตัวตนใชทดแทนการ login ซ่ึงการ
พิสูจนตัวตนจะทําไดโดยอัตโนมัติ เมื่อผูใชเขาไปในบริเวณ ของ public hotspot อยางไรก็ตาม
แนวทางนี้ก็ยังไมเปนที่แพรหลายเทาที่ควรโครงสรางของ Wi-Fi Public Hotspot ประกอบไปดวย
สามสวนหลักคือ wireless access, hotspot gateway  และ authentication server  ดังภาพที่ 2.3 
 

 
  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 WiFi Public Hotspot 
 
 Wireless Access เปนสวนที่ผูใชเชื่อมตอผานทางเครือขายไรสาย Wi-Fi การเชื่อมจะ
ผานทางอุปกรณที่ช่ือวา access point ซ่ึงใหบริการ wireless access อุปกรณ access point ที่ใชใน
งาน public hotspot ก็จะมีคุณสมบัติโดยทั่วไปเชนเดียวกับ access point ที่ใชบาน หรือ ออฟฟต แต
เนื่องจากถูกติดตั้งในที่สาธารณะ access point นี้จึงตองมีคุณสมบัติที่คงทนตอความเสียหายดาน
กายภาพ และ รองรับการใชงานของผูใชจํานวนมากจึงตองมีความนาเชื่อถือสูง interface อีกดาน 
ของ access point ก็จะการเชื่อมตอกับ hotspot gateway ผานทาง wired Ethernet ณ จุดนี้ สามารถ
เปนจุดโหวดานความปลอดภัยได ถามีการติดตั้ง access point, wired Ethernet, hub และ hotspot 
gateway ที่ไมมิดชิดหรือไมมีการปองกันทางกายภาพที่ดีพอ ผูบกรุกสามารถเขาถึงตัวอุปกรณ
เหลานี้ และทําการเชี่อมตอสายโดยตรงเพื่อดักจับขอมูล หรือ ทําการโจมตีระบบในรูปแบบอื่นๆ 
ตอไปได เพราะฉะนั้นความปลอดภัยดานกายภาพของ อุปกรณ hotspot จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง 
Hotspot gateway เปนสวนประกอบหลักของ public hotspot หนาที่ของ hotspot gateway ไดแก  

-  Access control หรือ Gatekeeper 
-  การพิสูจนตัวตน (User Authentication) 
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-  การกําหนด IP Address ใหกับ ผูใช 
-  การกําหนดระยะเวลา และ แบนดวิดทของผูใช  

 เมื่อผูใชเขามาในพื้นที่บริการ WiFi public hotspot ส่ิงแรกที่จะเกิดขึ้นคือ WiFi adapter 
ของผูใช จะทําการ association หรือ เชื่อมตอกับ access point ขบวนการ association เปนโปรโต
คอลที่ถูกกําหนดไวในมาตรฐาน IEEE 802.11 ขั้นตอนนี้จะดําเนินไปโดยอัตโนมัติโดยปราศจาก
การสั่งการจากผูใชงานหลังจาก association เปนที่เรียบรอยแลวผูใชจะสามารถสงขอมูลผาน access 
point ไปยังสวนอื่นๆ ของเครื่อขายตอไปได  
 หลังจากขั้นตอน association แลว hotspot gateway จะทําการกําหนดหรือแจก IP 
address ใหกับ ผูใชเนื่องจากขอมูลทุกอยางจะตองสงผาน hotspot gateway เทานั้น ในเริ่มแรก 
ขอมูลจากผูใชจะถูกหยุดและถูกตรวจสอบที่ hotspot gateway และจะยังไมมีการสงผานไปยัง
อินเทอรเน็ตจนกวาจะผานการ authentication หรือ พิสูจนตัวตนเสียกอน เมื่อผูใชเรียกหนาเว็บใดๆ 
เปนครั้งแรก ขอมูลการเรียกหนาเว็บจะถูกตรวจสอบ และถูก redirect ผูใชไปหนาเว็บ login หนา
เว็บ login นี้มาจาก web server ภายใน hotspot gateway ในหนาเว็บ login นั้น บางครั้งผูใหบริการ 
public hotspot ก็จะทําการสอดแทรกบางเว็บที่ผูบริการตองการใหผูใชไดสํารวจดู สวนใหญจะ
เปนขอมูลเกี่ยวกับ คําแนะนําการใชงาน service plan หรือ โฆษณา เมื่อผูใชเขาสูหนาเว็บ login แลว
ก็จะทําการกรอกขอมูล username, password แลวสงกลับไปให hotspot gateway การสงขอมูล
เหลานี้ผานเครือขายไรสายนั้นมีความเสี่ยงอยางมากในการถูกดักฟงเพราะฉะนั้น การ login จะ
กระทําผาน SSL (secure socket layer) หรือ https ซ่ึงใชกันแพรหลายใน ecommerce ขอมูล 
username และ password จะมีการเขารหัสกอนสงผานไปในเครื่อขาย เมื่อ hotspot gateway ไดรับ
ขอมูล username, password แลว hotspot gateway จะสงตอขอมูลเหลานี้ไปถูกพิสูจนตัวตนที่ 
authentication server อีกตอหนึ่ง authentication server เปนศูนยกลางในการจัดเก็บขอมูลของผูใช 
โปรโตคอลที่ใชในการติดตอระหวาง hotspot gateway กับ authentication server ก็ตองมีความ
ปลอดภัยเชนกัน โปรโตคอลที่นิยมใชกันอยางแพรหลายจนกลายเปน de-facto standard ก็คือ 
RADIUS เมื่อ authentication server ทําการตรวจสอบ username และ password แลว ก็จะทําการ
สงขอมูลการตอบรับมาสู hotspot gateway หลังจากนั้น hotspot gateway ก็จะอนุญาตให ผูใชตอเขา
กับอินเทอรเน็ตไดและจะทําการ redirect กลับไปสูหนาเว็บเดิมของ ผูใช ตลอดเวลาการใชงานของ
ผูใชนั้น hotspot gateway ก็ยังทําการควบคุมการใชแบนดวิดทหรือ ควบคุมเวลาการใชงานของผูใช
อีกดวย  
 Authentication server เปนศูนยรวมฐานขอมูลของบัญชีผูใช ช่ึงอาจจะเก็บขอมูลดาน
การ พิสูจนตัวตนหรือขอมูลดานอื่นๆ เชน ระยะเวลาคงเหลือในการตออินเทอรเน็ตของผูใช เปน
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ตน authentication server จะตั้งอยูใน อินเทอรเน็ต แยกออกตางหากจาก hotspot gateway บางครั้ง
ในเครื่อขายขนาดเล็กเพื่อเปนการงายในการจัดการ ก็มีการรวม hotspot gateway กับ authentication 
server อยูบนเครื่องเดียวกัน 
 
2.2  ทฤษฎีวาดวยอุปสงคของผูบริโภค และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตออุปสงค 
 จากการศึกษาอุปสงค โดยอาศัยหลักการของทฤษฏีวาดวยอุปสงค (Law of Demand) 
จะเห็นไดวาอุปสงค (Demand) ที่แทจริงหมายถึงอุปสงคที่มีประสิทธิผล (Effective demand) คือ  
อุปสงค ที่มีการซื้อขายเกิดขึ้นแลว ดังนั้นอุปสงคจึงหมายถึง การเสนอซื้อสินคา หรือบริการชนิดใด
ชนิดหนึ่ง ซ่ึงจะตองประกอบดวยองคประกอบ 3 ประการ คือ ตองมีความปรารถนาอยากจะได มี
ความสามารถที่จะซื้อหามาใหได และมีความเต็มใจ หรือพอใจที่ไดสินคานั้นมาบริโภค   
(Willingness to buy)  
 ปจจัยกําหนดอุปสงค การวิเคราะหเกี่ยวกับอุปสงคจะเปนการวิเคราะหที่ไดเนนเฉพาะ
สินคา และบริการขั้นสุดทายเพื่อการบริโภคเทานั้น โดยที่ผูบริโภคตางก็มุงหวังที่จะไดรับความ
พอใจสูงสุด ทั้งนี้เพื่อการลดความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นไดในการวิเคราะหกลาวคือ ปริมาณซื้อ
สําหรับสินคาชนิดใดชนิดหนึ่ง จะมีมากหรือนอยเพียงใดนั้นมิไดขึ้นอยูกับราคาของสินคาชนิดนั้น
เพียงอยางเดียวเทานั้นหากแตยังตองขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายอยางประกอบกัน สําหรับทฤษฏี 
ของอุปสงคที่มุงจะอธิบายถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาและบริการของผูบริโภค ทั้งนี้ จะตอง
ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ เนื่องจากปริมาณซื้อสินคาและบริการจะมีเปนจํานวนมาก
หรือนอยเพียงใดนั้นตางก็มิไดขึ้นอยูกับระดับราคาของสินคาชนิดนั้นเพียงอยางเดียวแตในขณะดียว
กับปริมาณซื้อสินคาและบริการของผูบริโภคยังตองขึ้นอยูกับปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวย 
 ปจจัยหรือตัวแปรที่มีอิทธิพลตอปริมาณการเสนอซื้อสินคา (อุปสงค) ในทิศทาง และ 
ปริมาณที่แตกตางกัน แลวแตลักษณะความสัมพันธของตัวแปรอิสระที่จะมีตอตัวแปรตามตัวแปร
อิสระดังกลาว ไดแก 
 1) ราคาสินคา (Price) จากการศึกษาทฤษฏีพฤติกรรมผูบริโภคพบวา ผูบริโภคยินดีจาย
เงินซ้ือสินคาและบริการแตละหนวยในราคาที่ไมเกินกวามูลคาความพอใจ หรืออรรถประโยชนที่
เขาไดรับจากสินคาหนวยนั้น และเมื่อผูบริโภคไดรับสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยแตละ
หนวยของสินคาที่ไดรับเพิ่มขึ้น จะให ความพอใจที่ลดลงตามลําดับตามกฎการลดลงของอรรถ 
ประโยชนหนวยสุดทาย (Law of Diminishing Marginal Utility) ดังนั้นผูบริโภคจะซื้อสินคาเพิ่มขึ้น
ก็ตอเมื่อราคาสินคาไดลดลงเพียงพอที่จะคุมกับมูลคาของความพอใจที่ลดลงตามลําดับนั้น นั่น
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หมายถึงวาถากําหนดใหส่ิงอื่นๆ คงที่ ปริมาณเสนอซื้อสินคาและราคาสินคาจะมีความสัมพันธใน
เชิงภาคสวนกลับเปนไปตามกฎของอุปสงค (Law of Demand) 
 2) การโฆษณาและความพยายามที่จะสงเสริมการขายอื่นๆ ความพยายามที่จะสงเสริม
การขายไมวาจะโดยการโฆษณาหรือวิธีการอื่นๆ ก็ตามตางมีจุดมุงหมายที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผน
และ รสนิยมในการจับจายใชสอยของผูบริโภค  
 3) คุณภาพและ รูปแบบสินคาคุณภาพของสินคาอาจเปนสิ่งปรากฏอยูในตัวสินคาเอง 
หรืออาจอยูในรูปของสิ่งอื่นที่ติดตามมากับตัวสินคา เปนตนวา บริการหลังการขาย การรับประกัน
คุณภาพ และการติดตามเอาใจใสตอลูกคา สินคาที่มีคุณภาพสูงและไดการออกแบบมาอยางดียอม
เปนที่คาดหมายไดวาจะไดรับความนิยมจากลูกคามากกวาสินคาประเภทเดียวกันที่ขายในราคาที่ไม
แตกตางกันมากนัก แตมีรูปแบบและคุณภาพที่เปนรองกวา และมักเปนที่พบวา การโฆษณาและ
การสงเสริมการขาย อาจมีอิทธิพลตอการมองภาพลักษณของสินคาจากลูกคาไดเชนกัน 
 4) ชองทางการจําหนายและสถานที่จําหนายสินคา ยิ่งหนวยธุรกิจมีชองทางและ
สถานที่จําหนายสินคา ที่สามารถอํานวยความสะดวกใหกับลูกคาไดมากเพียงใดโอกาสในการทํา
ยอดขายใหเพิ่มสูงขึ้นยอมมีมากขึ้นเพียงนั้น ผูบริการที่เฉลียวฉลาดจะตองมีสายตาที่จะรูถึงอิทธิพล
ของปจจัยนี้ และเลือกวิถีทางที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มยอมขายใหกับตน 

 5) รายไดของผูบริโภค ความสัมพันธระหวางรายไดของผูบริโภคกับปริมาณเสนอซื้อ
สินคาอาจเปนความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน (มีคาเปนบวก) หรืออาจเปนความสัมพันธในทิศทาง
ตรงกันขาม (มีคาเปนลบ) ก็ได ขึ้นอยูกับระดับรายไดของผูบริโภค และชนิดของสินคานั้นๆ  
 6) รสนิยมและแผนความพอใจของผูบริโภค รสนิยม และแผนความพอใจของผูบริโภค
แปรเปลี่ยนไปไดตลอดเวลา และไมจําเปนตองเปนไปในทิศทางเดียวกันถาจากการสํารวจชี้ให
เห็นวาสินคาของหนวยธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มูลคาของดัชนี ที่กลาวถึงก็จะเพิ่มขึ้น  
 7) การคาดคะเนของผูบริโภคเกี่ยวกับสินคาชนิดนั้นๆ ในอนาคตรวมถึงราคาสินคาอื่น
ที่ใชประกอบกัน หรือใชแทนกันไดกับสินคาของหนวยธุรกิจในอนาคต การคาดคะเนเหตุการณใน
อนาคตที่มีผลตอปริมาณเสนอซื้อในปจจุบัน ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน ก็คือสินคาที่ผูบริโภควาจะ
ลาสมัยอยางรวดเร็ว เชนเครื่องคอมพิวเตอร ผูบริโภคจะชะลอการซื้อในปจจุบันเพื่อรอซ้ือรุนใหมที่
ทันสมัยในอนาคต  
 ปจจัยอ่ืนๆนอกเหนือจากปจจัยที่ไดกลาวถึงขางตนยังมีป  จจั ย อ่ืนๆ  อีกมากที่ อ าจมี
อิทธิพลตอปริมาณซื้อสินคาชนิดหนึ่งๆ เปนตนวารสนิยม และแผนความพอใจของผู บริโภค 
พฤติกรรมของผูขายสินคาทีเหมือนกัน หรือนโยบายของรัฐบาล  
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2.3  ทฤษฎีวาดวยพฤติกรรมเก่ียวกับผูบริโภค  
2.3.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค  

 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซึ่งบุคคลทําการคนหา
การซื้อ การใช การประเมินผลผลิตภัณฑหรือบริการ โดยคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา 
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เนนที่บุคคลทําการตัดสินใจใชทรัพยากรที่มี    (เวลา เงิน ความ
พยายาม) ไปกับการบริโภคสินคาหรือบริการ รวมถึงคําถามที่วา ผูบริโภคซื้ออะไร ทําไมจึงซ้ือ ซ้ือ
เมื่อไร ซ้ือบอยเพียงใด และ การประเมินผลภายหลังการซื้อ ซ่ึงจะมีผลตอการซื้อในอนาคตดวย  
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)  

2.3.2  การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  
 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือ

วิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ทั้งที่เปนบุคคล กลุม หรือองคการ เพื่อให
ทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือ ประสบ
การณที่จะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธ
การตลาด (Marketing Strategies) ที่เหมาะสม  

คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W  และ 1H  ซ่ึงประกอบดวย
Who?, What?, Why?, Who?, When?, Where? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os 
ซ่ึงประกอบดวย Occupants, Objects, Objective, Organizations, Occasions, Outlets และ 
Operations ดังตารางที่ 2.1 แสดงการใชคําถาม 7 คําถาม เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับ
พฤติกรรมผูบริโภครวมทั้งการกําหนด กลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546)  
 
ตารางที่ 2.1  คําถาม 7 ขอ (6W และ 1H) เพื่อหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (7Os)  

 

คําถาม  
(6W และ 1H) 

คําตอบที่ตองการทราบ  
(7Os) 

คําตอบที่ตองการทราบ  
(7Os) 

1. ใครอยูในตลาด
เปาหมาย  
(Who is in the 
target market?) 
 

ลักษณะกลุมเปาหมายทางดาน 
(Occupants)  
(1) ประชากรศาสตร  
(2)  ภูมิศาสตร  
(3) จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห 
(4)  พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด (4Ps) 
ประกอบดวยกลยุทธ ดานผลิตภัณฑ 
ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาดที่เหมาะสมและสามารถสนอง
ความพึงพอใจของ กลุมเปาหมายได 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)  
 
คําถาม              
(6W และ 1H) 

คําตอบที่ตองการทราบ  
(7Os) 

คําตอบที่ตองการทราบ 
(7Os) 

2. ผูบริโภคซื้อ
อะไร  
(What does the 
consumer buy?) 
 

ส่ิ งที่ ผู บ ริ โภคต อ งก ารซื้ อ 
(Objects) ส่ิงที่ผูบริโภคตอง  
การจากผลิตภัณฑก็คือตองการ 
คุณ สมบัติหรือองคประกอบ 
ของผลิตภัณฑ   
(Product component) และ
ความแตกตางที่เหนือกวาคู 
แขงขัน  
(Competitive differentiation) 
 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ  
(Product Strategies) ประกอบ ดวย  
(1) ผลิตภัณฑหลัก  
(2) รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก  
การบรรจุภัณฑ ตราสินคา รูปแบบ 
บริการ คุณภาพ ลักษณะวัฒนธรรม 
(3) ผลิตภัณฑควบ  
(4) ผลิตภัณฑที่คาดหวัง 
(5) ศักยภาพผลิตภัณฑความแตกตาง
ทางการแขงขัน 
(Competitive differentiation) ประกอบ 
ดวยความแตกตางดานผลิตภัณฑ บริการ
พนักงาน และภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึง
ซ้ือ  
(Why does the 
consumer buy?) 
 

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ใ น ก า ร ซื้ อ 
(Objectives) ผู บริโภคซื้อสิน 
คาเพื่อสนองความตองการของ
เขาด านร างกายและด านจิต 
วิทยาซึ่งตองศึกษาถึงปจจัยที่มี
อิทธิพล ตอพฤติกรรมการซื้อ
คือ 
(1) ปจจัยภายในหรือปจจัยทาง
จิตวิทยา  
(2) ปจจัยทางสังคม และ
วัฒนธรรม  
(3) ปจจัยเฉพาะบุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ  
(1) กลยุทธดานผลิตภัณฑ 
(Products strategies)  
(2) กลยุทธ ก า รส ง เ สริ มก ารตลาด 
 (Promotion strategies) ประกอบ 
ดวยกลยุทธการโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขายการสงเสริมการขาย การให
ขาว การประชาสัมพันธ 
(3) กลยุทธดานราคา (Price strategies)  
(4) กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาย  
(Distribution channel strategies) 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)  
 
คําถาม  
(6W และ 1H) 

คําตอบที่ตองการทราบ  
(7Os) 

คําตอบที่ตองการทราบ  
(7Os) 

4. ใครมีสวนรวม
ในการตัดสินใจซื้อ 
(Who participates 
in the buying?) 
 

บ ท บ า ท ข อ ง ก ลุ ม ต า ง ๆ 
(Organizations) มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 
(1) ผูริเริ่ม  
(2) ผูมีอิทธิพล  
(3) ผูตัดสินใจซื้อ  
(4) ผูซ้ือ  
(5) ผูใช 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการโฆษณา 
และ(หรือ) กลยุทธการสงเสิรมการตลาด  
(Advertising and promotion strategies) 
โดยใชกลุม อิทธิพล  

5. ผูบริโภคซื้อ
เมื่อใด  
(When does the 
consumer buy?) 
 

โอกาสในการซื้อ (Occasions)  
เชน ชวงเดือนใดของป หรือช
วงฤดูกาลใดของป ชวงวันใด
ของเดือน ชวงเวลาใดของวัน 
โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวัน
สําคัญ ตางๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion strategies) เชน 
ทําการสงเสริมการตลาด เมื่อใดจึงจะ
สอดคลองกับโอกาสในการซื้อ 

6. ผูบริโภคซื้อที่
ไหน  
(Where does the 
consumer buy?) 
 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) 
ที่ผูบริโภค ไปทําการซื้อ เชน 
หางสรรพสินคาซุปเปอรมาร
เก็ต รานขายของชํา บางลําพู
พาหุรัด สยามสแควร ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย 
(Distribution channel strategies)  
บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาด เปาหมาย
โดยพิจารณาวาจะผานคนกลางอยางไร 
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ตารางที่ 2.1 (ตอ)  
 
คําถาม  
(6W และ 1H) 

คําตอบที่ตองการทราบ  
(7Os) 

คําตอบที่ตองการทราบ  
(7Os) 

7. ผูบริโภคซื้ออยาง
ไร  
(How does the 
consumer buy?) 
 

ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ 
(Operation) 
ประกอบดวย  
(1) การรับรูปญหา  
(2) การคนหาขอมูล  
(3) การประเมินผลทางเลือก 
(4) การตัดสินใจซื้อ  
(5) ความรูสึกภายหลังการซื้อ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการสงเสริม
การตลาด (Promotion strategies) ประ
กอบดวยการโฆษณา การขายโดยใช
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย การ
ใหขาว และการประชาสัมพันธ 
การตลาดทางตรง เชน พนักงานขายจะ
กําหนดวัตถุประสงคในการขาย ใหสอด
คลองกับวัตถุประสงคในการตัดสินใจ
ซ้ือ 

 
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) 

 
2.3.3  โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค  

 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ 2541:128-129)  เปนการศึกษา
ถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดส่ิงกระตุนผานเขา
มาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง ๆ ของผูช้ือ แลวมีการตอบสนอง
หรือการตัดสินใจของผูซ้ืออยางไรแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคอธิบายไดตามภาพที่ 2.4  
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ภาพที่ 2.4  แบบพฤติกรรมผูซ้ือ (ผูบริโภค) และปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 

 
 จุดเริ่มของแบบจําลองนี้อยูที่ส่ิงกระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการ
ตอบสนอง ดังนั้นแบบจําลองนี้เรียกวา S-R theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้  

1) ส่ิงกระตุน ส่ิงกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) หรืออาจ
เปนส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะใหความสนใจตอส่ิงกระตุนภาย
นอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา 
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(Buying Motive) ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล หรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ไดส่ิงกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวน คือ  

1.1 ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus)   เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาด
สามารถควบคุม และ จัดใหมีขึ้นไดเปนสิ่งกระตุ นที่เกี่ยวของกับ  สวนประสมทางการตลาด 
(marketing mix) ซ่ึงประกอบดวย  

1.1.1  ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม
เพื่อกระตุนความตองการ  

1.1.2  ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย  

1.1.3  ส่ิงกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน 
จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพื่อใหสะดวกแกผูบริโภคซึ่งถือวาเปนการกระตุนการซื้อ  

1.1.4  ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชนการโฆษณา 
สม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก และแถม การสรางความสัมพันธ
อันดีกับบุคคลทั่วไป  

1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืน ๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคกรซ่ึงบริษัทไมสามารถควบคุมไดส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก  

1.2.1  ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic Stimulus) เชนภาวะเศรษฐกิจ รายได
ของผูบริโภคเปนตน ปจจัยเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล  

1.2.2  ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological Stimulus) เชนเทคโนโลยีใหม
ดานการฝากเงินและการถอนเงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการบริโภคของประชาชนผูซ้ือ  

1.2.3  ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law And Political Stimulus) เชน 
กฎหมายเพิ่ม หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่ง จะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของ ผู
ซ้ือ  

1.2.4  ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Cultural Stimulus) เชน ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยในเทศกาลตางๆ จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น 

2) กลองดําหรือความรูนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer's Black Box)   ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ
เปรียบเหมือนกลองดํา (Black Box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบไดจึงตองพยายามคนหา
ความรู สึกนึกคิดของผู ซ้ือ ความรู สึกนึกคิดของผู ซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผู ซ้ือ และ
กระบวนการตัดสินใจของผูซ้ือ  

2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buy Characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลมาจาก
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ปจจัยดานตาง ๆ ทั้งปจจัยดานวัฒนธรรม ดานสังคม ดานจิตวิทยา และ ปจจัยสวนบุคคลซึ่งเปน
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  

2.1.1  ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural Factors) วัฒนธรรมเปนสิ่งที่มนุษยสราง 
ขึ้นเปนสิ่งที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง  เปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย
(Stanton and Futrull 1987:664) ปจจัยดานวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและกําหนดความ
แตกตางของสังคม วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและพฤติกรรมของบุคคล 

2.1.2  ปจจัยดานสังคม (Social Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ   ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท
และสถานะผูซ้ือ  

2.1.3  ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ไดแก อายุ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว 
อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และ แนวความคิดสวน
บุคคลมีบทบาทตอการตัดสินใจของผูซ้ือ  

2.1.4  ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) เปนปจจัยภายในตัวผูบริโภค
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ และการใชสินคา ปจจัยภายในประกอบดวย การจูงใจ การรับรู 
การเรียนรู ความเชื่อถือและทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวความคิดของตนเอง  

2.2 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ้ือ (Buyer Decision Process) ประกอบดวย
หลายขั้นตอนคือ การรับรู  ความตองการ (ปญหา) การคนขอมูล การประเมินผลการเลือก การ
ตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ 

3) การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer's Response) หรือ การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
(Buyer's Purchase Decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ โดยพิจารณาจาก 
ปจจัยตาง ๆ ดงันี้  

3.1  การเลือกประเภทผลิตภัณฑ (Product Choice) เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหาร
เชาผูบริโภคมีทางเลือกคือ นมสดกลอง บะหมี่สําเร็จรูป ขนมปง  

3.2  การเลือกตราสินคา (Brand Choice) ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลองผูบริโภคจะ
เลือกยี่หอโฟรโมสต มะลิ เปนตน  

3.3  การเลือกผูขาย (Dealer Choice) ผูบริโภคจะเลือกซื้อนมสดกลองจากหางสรรพ
สินคาใดหรือรานคาใกลบานรานใด  

3.4  การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase Timing) ในการซื้อนมกลองผูบริโภคจะ
เลือกเวลา เชา กลางวัน หรือ เย็น  

3.5  การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase Amount) ตัวอยาง ผูบริโภคจะเลือกวาจะซื้อ
ขนมหนึ่งกลอง คร่ึงโหล หรือหนึ่ง เปนตน  
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4) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค  
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เปนปจจัยที่ผูบริโภคไดรับอิทธิพล

จากปจจัย 4 ดานคือ ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (วัฒนธรรมยอยและชนชั้นทางดานสังคม ปจจัยทาง
สังคม (กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานภาพ) ปจจัยสวนบุคคล (อายุขั้นตอนในวัฏจักร
ชีวิตครอบครัว อาชีพการงาน สถานะทางเศรษฐกิจ รูปแบบการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และแนวคิด
ของตนเอง) และปจจัยทางจิตวิทยา (แรงจูงใจ การรับรู  การเรียนรู ความเชื่อและ ทัศนคติ) ซ่ึง
การศึกษาปจจัยจาง ๆ เหลานี้ทําใหผูวิจัยสามารถใหแนวทางในการหาวิธีเขาถึงและ ตอบสนองตอผู
บริโภคนี้ไดปรับปรุงตามแนวคิดของ (Philip Kotler (kotler, 1997:173) สรุปได ดังนี้  

4.1  ปจจัยทางดานวัฒนธรรม ประกอบดวย  
1) วัฒนธรรมพื้นฐานเปนปจจัยที่มีผลตอคนสวนมากในสังคม และ เปนตัว

กําหนดความตองการและพฤติกรรมพื้นฐานของบุคคล เปนสิ่งที่ปลูกฝงโดยเริ่มจาก ครอบครัว 
โรงเรียน และสังคม  

2) วัฒนธรรมย อย  หรือ  วัฒนธรรมเฉพาะกลุ มเป นป จจัยที่ เกิดขี้นจาก
วัฒนธรรมของบุคคลบางกลุม ซ่ึงเปนสิ่งที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกกลุม  

2.1 ระดับชั้นในสังคม เชนฐานะ การศึกษา หรือ อาชีพเปนตัวกําหนด
พฤติกรรม การบริโภคของคนในแตละกลุม  

4.2  ปจจัยทางสังคมประกอบดวย  
1) กลุมอางอิง ประกอบดวยกลุมบุคคลที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะมี

อิทธิพลตอ ทัศนะคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิงแบงออกเปน 2
ระดับคือ กลุมปฐมภูมิไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน และกลุมทุติยภูมิ ไดแกกลุม
บุคคลชั้นนําในสังคม เพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบันฯ  

2) ครอบครัว เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคอยางมาก
การศึกษาถึงบทบาทและความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว ทําใหทราบพฤติกรรมการบริโภค
ของบุคคลในครอบครัวที่มีตออํานาจในการตัดสินใจซื้อ 

3) บทบาทและสถานะบุคคลที่เกี่ยวของกับหลายกลุม เชน ครอบครัว กลุม
อางอิง องคกร และสถาบันตาง ๆ จะมีบทบาทและสถานะที่แตกตางกันในแตละกลุม  

4.3  ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย  
1) อายุ ความแตกตางของอายุ จะมีผลความตองการผลิตภัณฑตางกันการแบง 

กลุมผูบริโภคตามอายุ จึงเปนสิ่งที่จําเปน  
2) อาชีพ อาชีพของแตละบุคคลนําไปสูความตองการสินคา และ บริการที่ 

แตกตางกัน  
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3) รายได หรือโอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่
เขาตัดสินใจซื้อ ซ่ึงประกอบดวยรายได การออมสินทรัพย อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการ
จายเงิน  

4) การศึกษา ผูที่มีการศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี
มาก กวาผูที่มีการศึกษาต่ํา  

5) รูปแบบการดํารงชีวิต แสดงออกในรูปของ AIOs คือกิจกรรม (Activity) 
ความสนใจ (Interest) และความคิดเปน (Opinions) รูปแบบการดํารงชีวิตขึ้นกับวัฒนธรรม ช้ันของ
สังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล  

4.4  ปจจัยทางดานจิตวิทยา เปนปจจัยภายในของผูบริโภค ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
การซื้อและการใชสินคา ปจจัยภายในประกอบดวย  

1) การจูงใจ เปนสิ่งที่เกิดภายในตัวบุคคลแตอาจจะกระทบจากปจจัยภายนอก
เชน ส่ิงกระตุนที่นักการตลาดใชเครื่องมือการตลาดกระตุนใหเกิดความตอง  

2) การรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับทั้งปจจัยภายในและ 
ปจจัยภายนอก ปจจัยภายในไดแก ความเชื่อ ประสบการณ ความตองการ อารมณ สวนปจจัย
ภายนอกมาจากสิ่งกระตุน และการรับรูจากประสาทสัมผัสทั้งหา  

3) การเรียนรูเปนกระบวนการของ พฤติกรรมที่มาจากประสบการณที่ผานมา
ของแตละบุคคลและมาจาก   ส่ิงกระตุนที่มีอิทธิพลทําใหเกิดการเรียน รู ตองมีคุณคาในสายตาของผู
บริโภค  

4) ความเชื่อถือและทัศนคติเปนความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่ง
เปนผลมาจากประสบการณในอดีต  

5) บุคลิกภาพ และ ทฤษฎีของฟรอยด (Freud theory) หมายถึง ลักษณะดาน
จิตวิทยาที่แตกจางกันของบุคคล ซ่ึงนําไปสูการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่มีแนวโนมเหมือนเดิม
และสอดคลองกัน  

การศึกษาปจจัยตาง ๆ ดังกลาวจะมีประโยชนในการนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑ การ
ตัดสินใจดานราคา การจัดชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด เพื่อสรางใหผูบริโภค
เกิดทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑและบริษัท  

5) ส่ิงจูงใจของผูบริโภค  
คําวา ส่ิงจูงใจ (Motive) มักจะมีปรากฏเสมอในบรรดาหนังสือและงานเขียนทางดาน

การตลาด แตก็มักจะไมมีการจํากัดความอยางถูกตองแทจริง จึงทําใหขาดความชัดแจงในเรื่อง 
ดังกลาว เสมอมา ดังนั้น ในสวนแรกนี้ จึงใครขอถือโอกาสทบทวนสิ่งที่เปนมาในสมัยเดิมเกี่ยวกับ
คํากลาวเพื่อที่จะใหเห็นไดวายังมีขอบกพรองอยางไรบาง (ธงชัย สันติวงษ, 2539: 75-77)  
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บทบาทของสิ่งจูงใจที่ใชกันในทางตาง ๆ เพื่อที่จะใหทราบถึงเรื่องราวที่วา ทําไมผู
บริโภคจึงกระทําเชนนั้น นักการตลาดสวนใหญมักจะตองอธิบายปจจัยผันแปรตางๆ ที่อยูในBlack 
Box ดวยการใชอธิบายจากคําวา "ส่ิงจูงใจ" อยางกวางขวางเสมอมา จนแทบจะกลาวไดวาไมมี
ขอบเขตที่รัดกุมแตอยางใดเลย การแยกประเภทของสิ่งจูงใจไดขยายตัวแตกตางกันไปมากมายตาม
กันกับสมัยที่ความรูทางดานจิตวิทยากําลังกาวหนาอยางมากในชวงป ค.ศ.1930-1940 นักจิตวิทยา
บางคน ไดแยกประเภทของสิ่งจูงใจออกไปถึง 30 ประเภทก็มี เชน แยกเปน ความหิว เรื่องเพศ 
ความอบอุน ความอยากรูอยากเห็นและอื่น ๆ ในเวลาเดียวกันกับนักการตลาดในสมัยนั้นก็ไดมีการ
แยกประเภทสิ่งจูงใจไวอยางงาย ๆ ที่สําคัญสรุปไดดังนี้ คือ  

1.  ส่ิงจูงใจพื้นฐานและสิ่งจูงใจเลือกเฟน (Primary And Selective Motives)  
2.  ส่ิงจูงใจที่มีเหตุผลและส่ิงจูงใจทางอารมณ (Rational And Emotional Motives)  
3.  ส่ิงจูงใจอุปถัมภ (Patronage Motives)  
4.  ส่ิงจูงใจที่รูตัวและสิ่งจูงใจที่ไมรูตัว (Conscious or Dormant)  
สําหรับสิ่งจูงใจในการซื้อที่เปนพื้นฐาน (Primary Buying Motives) มักจะหมายถึง 

ส่ิงจูงใจที่ซ่ึงจะนําไปสูการซื้อ หรือใชส่ิงของหรือบริการกลุมใดกลุมหนึ่ง ยกตัวอยางเชน ผูบริโภค
อาจทําการปูปาเกพื้นบานแทนเสื่อน้ํามันที่มีอยูเดิม แตสําหรับเหตุผลที่จะมีความสําคัญตอการ 
พิจารณาเลือกเฟนซื้อไมปาเกชนิดใดชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะในบรรดาไมปาเกหลาย ๆ ชนิดดวยกัน
(เชน ไมสัก ไมมะคา ไมแดง ฯลฯ) แลว ในกรณีนี้จะหมายถึง ส่ิงจูงใจในการซื้อที่เลือกเฟน
(Selective buying motives) สําหรับกรณีแรก ความตองการปูไมปาเกแทนสื่อน้ํามันอาจเปนเพราะ
ความตองการแกปญหาพื้นบานที่เย็นเกินไป หรือตองการใหความสวยงามทันสมัย ทําความ
สะอาดงาย ซ่ึงถือไดวาเปนสิ่งจูงใจพื้นฐานแตในกรณีหลัง ในเรื่องของการพิจารณาแข็งของเนื้อไม
ปาเกประเภทตางๆ ลักษณะสี การหดตัวของไม และความคงทนเหลานี้อาจถือไดวาเปนสิ่งจูงใจ
เลือกเฟน  

ในเรื่องของ ส่ิงจูงใจที่เปนเหตุผลและส่ิงจูงใจทางอารมณ (Rational and Emotional 
motive) นั้น เปนเรื่องที่จะใหคําจํากัดความไดยากกวา แตอยางไรก็ดี ในความหมายทั่วไปแลวการ 
แยกประเภทเชนนี้ มักจะมีการพิจารณาโดยนําเอาลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑที่สามารถวัดได
มาเปนเหตุผลของการซื้ออยางหนึ่ง และในกรณีตรงกันขามก็คือ การนําเอาความรูสึก หรือ ความนึก
คิดสวนตัวมาเปนเหตุผลของการซื้ออีกอยางหนึ่ง ส่ิงจูงใจในการซื้อท่ีเปนเหตุผลโดยทั่วไปมักจะมี
การพิจารณาถึง หลักประหยัด ความมีประสิทธิภาพ ความนาไววางใจความคงทนถาวร ความ
สะดวกในการใช เหมาะสมกับรายได และอื่นๆ ในเวลาเดียวกัน ส่ิงจูงใจทางอารมณมักจะ
ประกอบดวยเหตุผลเพื่อการแขงขัน หรือเอาอยางใหทัดเทียมกับคนอ่ืนใหเปนเอกลักษณที่เดน
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เฉพาะตัว เพื่อความสะดวกสบาย เพื่อความสุขทางใจ ความทะเยอทะยาน และความภาคภูมิใจ เปน
ตน  

ส่ิงจูงใจอีกชนิดหนึ่งที่เปนส่ิงจูงใจที่เกี่ยวกับการกําหนดแหลงที่จะทําการซื้อ เชน การ
พิจารณา ถึงความสะดวกของสถานที่ที่จะซื้อ ความมากนอยของประเภทของสินคาที่ใหเลือกได
และบริการความสะดวก เชน การหีบหอ วิธีการชําระเงินที่สะดวก เชน สามารถใชเช็คหรือบัตร
เครดิตตาง ๆ หรือเช็คการันตีเหลานี้ มักจะเรียกกันวาเปน ส่ิงจูงใจอุปถัมภ (Patronage motive)
สําหรับอีกวิธีหนึ่งที่นักการตลาดมักใชแบงก็คือ การแบงเปน ส่ิงจูงใจที่รูตัว หรือ ส่ิงจูงใจที่ไมรูตัว 
(Conscious or Dormant) สําหรับส่ิงจูงใจที่รูตัวนั้น จะเปนสิ่งจูงใจที่ผูบริโภคเคยมี ความรูสึกสนใจ
หรือตระหนักถึงเรื่องนั้นอยูเสมอแลว และไมจําเปนที่จะตองมีการกระตุนจาก การโฆษณาหรือกล
ยุทธทางดานการตลาดอื่น ๆ แตอยางใดเลย แตในทางตรงกันขาม ส่ิงจูงใจบาง ประเภทอาจเปนสิ่ง
จูงใจที่ไมรูตัว กลาวคือ ผูบริโภคยังไมเคยสังเกตเห็นมากอนเลย ซ่ึงจําตองมี การกระตุนใหผูซ้ือ
ทราบดวยวิธีใดวิธีหนึ่งกอน ผูซ้ือจึงจะเกิดความสนใจหรือรูตัว  

 
2.4  ทฤษฎีวาดวยธุรกิจใหบริการ  

2.4.1  ภาพขยายของธุรกิจใหบริการ  
ความหมายของธุรกิจใหบริการ คือ   เปนกิจกรรม ผลประโยชน หรือ ความพึงพอใจที่

สนองความตองการแกลูกคา เชน โรงเรียน โรงภาพยนตร โรงพยาบาลโรงแรม อพารทเมนต ฯลฯ
ซ่ึงบริการไมสามารถมองเห็นหรือเกิดความรูสึกไดกอนที่จะมีการซื้อ (รังสรรค สิทธิชัยโอภาส, 
2544:9)  

บริการมีลักษณะที่สําคัญ 4 ลักษณะดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 335-336)  
1)  ไมสามารถจับตองได (Intangibility) บริการไมสามารถมองเห็น หรือเกิดความรูสึก

ไดกอนที่จะมีการซื้อ ไมสามารถบอกไดวาจะไดรับบริการในรูปแบบใดเปนการลวงหนา  
2)  ไมสามารถแบงแยกการใหบริการ (Inseparability)   การใหบริการเปนการผลิตและ 

การบริโภคในขณะเดียวกันคือ ผูขายหนึ่งรายสามารถใหบริการลูกคาในขณะนั้นไดหนึ่งราย เนื่อง
จากผูขายแตละรายมีลักษณะเฉพาะตัว ไมสามารถใหคนอื่นใหบริการแทนได เพราะตองผลิต และ
บริโภคในเวลาเดียวกัน ทําใหการขายบริการอยูในวงจํากัดในเรื่องของเวลา  

3)  ไมแนนอน (Variability) ลักษณะของบริการไมแนนอนขึ้นอยูกับวาผูขายบริการเปน
ใคร จะใหบริการเมื่อไร ที่ไหน และอยางไร ดังนั้นผูซ้ือบริการจะตองรูถึงความไมแนนอนใน การ
บริการ และสอบถามผูอ่ืนกอนที่จะเลือกรับบริการ  
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4)  ไมสามารถเก็บไวได (Perish Ability) บริการไมสามารถผลิตเก็บไวไดเหมือนสินคา
อ่ืนถาความตองการมีสม่ําเสมอ   การใหบริการก็จะไมมีปญหา แตถาลักษณะความตองการไม
แนนอนจะทําใหเกิดปญหาคือ บริการไมทันหรือไมมีลูกคา  

คุณภาพการใหบริการจะมีลักษณะดังนี้ (รังสรรค สิทธิชัยโอภาส, 2540:10)  
1) การเขาถึงลูกคา (Access) บริการที่ใหกับลูกคา ตองอํานวยความสะดวกในดานเวลา

สถานที่แกลูกคา คือไมใหลูกคาตองคอยนาน ทําเลที่ตั้งเหมาะสม อันแสดงถึงความสามารถของการ
เขาถึงลูกคา  

2) การติดตอส่ือสาร (Communication) มีการอธิบายอยางถูกตองโดยใชภาษาที่ลูกคา
เขา ใจงาย  

3) ความสามารถ (Competence) สํานักงานที่ใหบริการตองมีบุคลากรที่มีความชํานาญ
และมีความรูความสามารถในงาน  

4) ความมีน้ําใจ (Courtesy) สํานักงานที่ใหบริการตองมีบุคลากรที่มีมนุษยสัมพันธเปน
ที่นาเชื่อถือ มีความเปนกันเอง มีวิจารณญาณ  

5) ความนาเชื่อถือ (Creditability) สํานักงานที่ใหบริการตองสามารถสรางความเชื่อม่ัน
และความไววางใจในบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแกลูกคา  

6) ความไววางใจ (Reliability) บริการที่ใหกับลูกคาตองมีความถูกตองและสม่ําเสมอ 
7) การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) สํานักงานที่ใหบริการตองมีบุคลากรที่ให

บริการและแกปญหาแกลูกคาอยางรวดเร็วตามที่ลูกคาตองการ  
8) ความปลอดภัย (Security) บริการที่ใหตองปราศจากอันตราย ความเสี่ยง และ ปญหา

ตาง ๆ เชนการเก็บขอมูลไวเปนความลับ  
9) การสรางบริการใหเปนที่รูจัก (Tangible) สามารถทําใหลูกคาเขาใจและรูจักบริการ

นั้นเพื่อทําใหคาดคะเนถึงคุณภาพของบริการดังกลาวได  
10) การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding / Knowing Customer) สํานักงานที่ให

บริการตองพยายามเขาใจถึงความตองการของลูกคา และใหความสนใจตอบสนองความตองการ
ดังกลาว  

2.4.2  กลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจใหบริการ  
ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) เชนเดียวกับสินคาซ่ึง

ประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) และนอกจากนั้นแลวยังตองอาศัยเครื่องมืออ่ืน ๆ เพิ่มเติมอันไดแก บุคคล (People) การ
สรางภาพและเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และการมี
กระบวนการ (Process) 

DPU



32 

 การตลาดธุรกิจบริการตองใชเครื่องมือทั้งการตลาดภายใน (Internal Marketing) ซ่ึงตอง
อาศัยพนักงานเขาชวยและตองอาศัยการตลาดภายนอก (External Marketing) โดยการสื่อสารกับ
ลูกคาและ การตลาดที่สัมพันธกันระหวางผูซ้ือและผูขาย (Interactive Marketing) ซ่ึงแตละดานมี
รายละเอียดดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541:338)  
 1.  การตลาดภายใน (Internal Marketing) การตลาดภายในของบริษัทจะรวมถึงการฝก 
อบรมและการจูงใจพนักงานขายบริการ ในการสรางความสัมพันธกับลูกคา รวมถึงพนักงานที่ให
การสนับสนุนการใหบริการ โดยใหเกิดการทํางานรวมกันเปนทีมเพื่อสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคา  
 2.  การตลาดภายนอก (External Marketing) เปนการใชเครื่องมือทางการตลาดเพื่อให
บริการลูกคาในการจัดเตรียมการใหบริการ การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการใหบริการแก
ลูกคา  
 3.  การตลาดที่สัมพันธกันระหวางผูซ้ือและผูขาย (Interactive Marketing) หมายถึงการ
สรางคุณภาพ บริการใหเปนที่เชื่อถือเกิดขึ้นในขณะที่ผูขายใหบริการกับลูกคา ลูกคาจะยอมรับหรือ 
ไมขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา ลูกคาจะพิจารณาคุณภาพของการใหบริการโดยพิจารณาจาก
ดานตางๆ คือ  

3.1  คุณภาพดานเทคนิค (Technical Qualies)  
3.2  คุณภาพดานหนาที่ (Functional Qualies)  
3.3  คุณภาพบริการที่ลูกคาสามารถประเมินไดกอนซ้ือ (Search Qualities)  
3.4  คุณภาพดานประสบการณ (Experience Qualities)  
3.5  คุณภาพความเชื่อถือไดวาเปนจริง (Credence Qualities)  

 
2.5 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
 ศิริวรรณ เกรียงโกมล (2547) ไดทําการศึกษา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
สอบถามขอมูลทางโทรศัพทภาคเอกชนของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา 
Bug1113 ของบริษัท สามารถอินโฟมีเดีย จํากัด เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research) แบบวัด
เพียงครั้งเดียว (One Shot Study) และศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Syudy) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ลือชัย แสงสุริยงค (2548) ไดทําการศึกษาปจจัยที่มี ผลตอการเลือกใชบริการ
อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL มี วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการและความ
คิดเห็นที่มีตอบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL และความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล 
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กับพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูใชบริการที่มีตอบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง กลุมตัวอยาง
เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 200 คน ผลการศึกษา
พบวาผูใชบริการเห็นดวยในระดับมากในเรื่องการนําระบบมาใช การไดรับความสะดวกและความ
พึงพอใจในกระบวนการของระบบ และปจจัยเพศ อายุ อาชีพ การศึกษามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมของผูใชบริการและความคิดเห็นที่มีตอบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ADSL 
 ชัชฎาภรณ สุขสวัสดิ์ (2550) ไดทําการศึกษาการใชประโยชนและความพึงพอใจของ
พนักงานบริษัท ซีเมนส จํากัด (ประเทศไทย) ตอการสื่อสารในองคกรโดยใชระบบอินทราเน็ต 
เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการใชบริการ การใชประโยชน และความพึงพอใจของ พนักงาน จากการ
ใชระบบอินทราเน็ต รวมถึงรับทราบปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใชระบบอินทราเน็ตของ
พนักงานดวย เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนการนําระบบการสื่อสารผานระบบอินทราเน็ตมา
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใชในบริษัทหรือองคกรอ่ืนๆ ตอไป 
 ชาลี   อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550) ไดทําการศึกษาพฤติกรรม ปจจัยที่มีผลกระทบตอ
การเลือกใช และ ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางมีผลตอปจจัยการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง (ADSL) ในพื้นที่หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เปนการวิจัย
เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ T-Test และ ONE WAY 
ANOVA โดยใชแบบสอบถาม (Questionaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 นุชรีรัตน ขวัญคํา (2550) ไดทําการศึกษารูปแบบการใชอินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับลักษณะ พฤติกรรม
และรูปแบบการใชส่ืออินเทอรเน็ตของกลุมวัยรุน 
 นพรัตน บุญรอด (2550) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง ในสวนภาคขายและบริการนครหลวงที่ 2 ของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จําแนกตามลักษณะทาง
ประชากรของผูใชบริการ และพฤติกรรมการใชบริการ รวมทั้งปญหาจากการใชอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูง  
 กิตติพันธุ ชัยเพชร (2551) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาตอคุณภาพการ
ใหบริการโทรศัพทแบบ ไอพี กรณีศึกษา การใหบริการของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ใน
สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคา และ เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึง
พอใจของลูกคาตอคุณภาพการใชบริการไอพีโพน (Internet Protocol Phone) ของบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ในทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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บทที่  3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย

โดย มีรายละเอียดวิธีดําเนินการวิจัย ไดแก กรอบแนวคิดในการศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย การรวบรวมขอมูล และ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล โดยมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 ผูวิจัยไดศึกษาตํารา  ผลงานวิจัย และทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหสอดคลองกับปจจัย
ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย กรณีศึกษา : กลุมประชาชนทั่วไปในเขต
พื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ในสวนของ
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ และไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ โดนกําหนดตัวแปรใน
การวิจัยดังภาพที่ 3.1  

ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ขอมูลท่ัวไปขอผูใชอินเทอรเน็ต
ไรสายวายฟาย 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 ป จ จั ย ท่ี มี ผ ล ต อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ ง ผู ใ ช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 

- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานการจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
- ดานบุคลากร 
- ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
- ดานกระบวนการใหบริการ 

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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2

4 E
Zn =

 จากกรอบแนวคิดในการศึกษาดังกลาว ไดกําหนดตัวแปรในการวิจัยดังนี้ 
 1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูใชอินเทอรเน็ตไรสาย
วายฟาย (WiFi) 

– เพศ 
– อายุ 
– ระดับการศึกษา 
– อาชีพ 
– รายไดเฉล่ียตอเดือน 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย  

– ดานผลิตภัณฑ 
– ดานราคา 
– ดานการจัดจําหนาย 
– ดานการสงเสริมการตลาด 
– ดานบุคลากร 
– ดานการนําเสนอและลักษณะกายภาพ 
– ดานกระบวนการใหบริการ 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากรในการศึกษาในครั้งนี้ไดแก  ประชาชนทั่วไป ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
วายฟาย ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  
         กลุมตัวอยางเนื่องจากไมทราบจํานวนผูใชบริการที่แนนอน   ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการ
หาขนาดกลุมตัวอยาง   โดยใชสูตรคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร  (กัลยา วาณิชยบัญชา, 
2545 : 26) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ดังนี้ 

  
                                                                                                                                        (3.1) 
 โดยที่  
  n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  Z แทน คามาตรฐานของระดับความเชื่อมั่น 95% 
  E  แทน คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 

DPU



36 

2

2

)05.0(4
)96.1(

x
n =

 
   เมื่อแทนคาลงในสมการที่ 3.1 
 

                        =   385 คน 
 

 ไดขนาดตัวอยาง 385 คน ดังนั้นในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงไดกําหนดขนาดตัวอยาง 400 คน 
การสุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาใชวิ ธีการสุมตัวอยางอยางงาย  จากประชากรที่ใชบริการ
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยการสุมจากผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ในเขตพื้นที่
สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  
 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  

3.3.1  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีดังนี้  
1) ศึกษาทฤษฎี หลักการ และ แนวคิดจากตํารา เอกสาร และ งานวิจัยที่เกี่ยวของที่มี

ลักษณะใกลเคียงกันเพื่อนําขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆมาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  
2) วิเคราะหวัตถุประสงค เนื้อหา และ โครงสรางของการวิจัยเพื่อกําหนดแนวทางและ

หาขอบเขตของการออกแบบสอบถาม  
3) สรางแบบสอบถามฉบับรางโดยกําหนดประเด็น และขอบเขตคําถามดวยการจัด

หมวดหมู ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย  
4) ปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ แนะนํา 
5) นําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบทางดานความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 

Validity) ความครอบคลุม และภาษาที่ใช  
 ผศ.ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์ ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสาร 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 น.อ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 
  สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
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 รศ.ดร.บงการ หอมนาน  อาจารยประจํา 
   สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

6) ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ  
7) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  
8)  นําแบบสอบถามที่ไดหาคาความเชื่อมั่นแลวไปใชเก็บรวบรวมขอมูล ในภาคสนาม

จริงตอไป  
3.3.2  ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

 สรางแบบสอบถามโดยใชมาตราสวนประมาณคาของไลเคิรท (Likert Scale) รวมทั้งได
จัดทําขึ้นเองโดยสรางจากแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยอ่ืนๆ แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน 
ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ขอมูลปจจุบันสวนบุคคล ซ่ึงเปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยให
ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ (Checklist) หรือ เติมขอความตามสถานภาพที่เปนจริง  
                   ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยใหผูตอบ
แบบสอบถาม (Multiple Choices) หรือเติมขอความตามสถานที่จริง  
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟาย มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scales) ตามแนวคิดของ Likert 
Rating Scales ซ่ึงสามารถแปลความหมายไดดังนี้ 

5     หมายถึง     เห็นดวยมากที่สุด 
4     หมายถึง     เห็นดวย  
3     หมายถึง     เห็นดวยปานกลาง 
2     หมายถึง     เห็นดวยนอย 
1     หมายถึง     เห็นดวยนอยที่สุด 

  การแปลความหมายของคะแนน 
 นําคาระดับคะแนนที่ผูตอบแบบสอบถามใหคะแนนมาหาคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จะทําให
ทราบถึงระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถามตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ในแตละดาน โดยพิจารณาจากคาพิสัย แลวนํามาจัดชวง
คะแนน และเกณฑการแปลผลคะแนน โดยกําหนดอันตรภาคชั้น จากสูตร 
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ความกวางอันตรภาคชั้น   =  ( คาสูงสุด – คาต่ําสุด) / จาํนวนชัน้                      (3.2) 
  
 เมื่อแทนคาในสมการที่ 3.2 
 
 ความกวางอันตรภาคชั้น = ( 5 – 1 ) / 5      

=  .80 
  
 จากการคํานวณหาอันตราภาคชั้นแบงระดับความคิดเห็น ตามชวงคะแนนไดดังนี้ 
  คาเฉลี่ย 4.21- 5.00   หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

คาเฉลี่ย 3.41- 4.20   หมายถึง  เห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ย 2.61- 3.40   หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.81- 2.60   หมายถึง  เห็นดวยนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00- 1.80   หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
 ตอนที่ 4 เสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย และ 
ความตองการอื่นๆ มีลักษณะแบบปลายเปด (Open Ended) 
 
3.4  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
         ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล มีดังนี้ 
  1. การเก็บขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามแจกกลุม
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร 
  2. ผูวิจัยไดออกเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการว ิเคราะหข อม ูล  ผู ว ิจ ัยดํา เน ินการว ิเคราะหข อม ูลด ังนี ้ คือ  ผู ว ิจ ัยได นํา
แบบสอบถามจํานวน 400 ชุด แยกแจกใหกับกลุมประชากร ซึ่งในการเก็บขอมูลดังกลาว จะ
อธิบายวิธีการกรอกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง และใหกลุมตัวอยางเปนผูกรอกคําตอบเอง 
และสามารถรอรับกลับไดเลย  
 1. ตรวจสอบความสมบรูณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาทุกฉบับเพื่อคัดเลือก
ฉบับที่สมบรูณถูกตองจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา 
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 2. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปผูวิจัยวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V11.5 
(Statistical Package for the Social Sciences Version 11.5) ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล 
ดังนี้ 
 2.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธิบายลักษณะ 
   1)  ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากร โดยใชสถิติเบื้องตนในการวิเคราะห 
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ 
   2)  ระดับความคิดเห็นของผูใชบริการเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของ
ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยใชสถิติเบื้องตนในการวิเคราะห ไดแก การแจกแจงความถี่ 
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2.2 การวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน เพื่อ
วิเคราะหเปรียบเทียบปจจัยขอมูลทั่วไปของผูใชบริการ กับ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยใชสถิติ T-test และ One Way ANOVA ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 
3.6  ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีกําหนดการดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน สรุปไดดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  กําหนดการดําเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการดาํเนินการ 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 ศึกษาทฤษฎี และหลักการ         
2 วิเคราะหวัตถุประสงค และ เนื้อหา         
3 สรางแบบสอบถาม และปรับปรุง         
4 เก็บรวบรวมขอมูล         
5 ประมวลผล และ สรุปวิเคราะหผลการวิจัย         
6 สรุปและอภิปรายผลพรอมกับขอเสนอแนะและเขียนรายงาน         
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บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการศึกษา เร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
(WiFi) กรณีศึกษา : กลุมประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร” สามารถ
นําเสนอไดดังนี้ ขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลพฤติกรรมการ
ใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ขอมูลปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟาย และ การทดสอบสมมติฐาน 

 
4.1  ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการตอบแบบสอบถามการวิจัย  เ ร่ือง  “ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) กรณีศึกษา : กลุมประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร 
กรุงเทพมหานคร” จํานวน 400 คน รายละเอียดปรากฏ ตามตารางที่ 4.1 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.1 จํานวน และ รอยละของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ 
 การศึกษา อาชีพ และ รายไดเฉล่ียตอเดือน  
 
คุณลักษณะประชากร จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
 1.1 ชาย 164 41 
 1.2 หญิง 236 59 
รวมทั้งส้ิน 400 100.00 
2. อายุ   
 2.1  ต่ํากวา 15 ป 38 9.5 
 2.2  15 – 20 ป 72 18.0 
 2.2  21 – 25 ป 69 17.3 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 
 
คุณลักษณะประชากร จํานวน รอยละ 
 2.2  26 – 30 ป 78 19.5 
 2.2  30 ปขึ้นไป 143 35.8 
รวมทั้งส้ิน 400 100 
3. ระดับการศึกษา   
 3.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 102 25.5 
 3.2  ปริญญาตรี 238 59.5 
 3.3  สูงกวาปริญญาตรี 60 15 
รวมทั้งส้ิน 400 100 
4. ปจจุบันประกอบอาชีพ   
 4.1  นักเรียน / นักศึกษา 154 38.5 
 4.2  ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 95 23.8 
 4.3  พนักงานบริษัท / หางรานเอกชน 124 31.0 
 4.4  คาขาย / เจาของกิจการ 19 4.8 
 4.5 อ่ืนๆ 8 2.0 
รวมทั้งส้ิน 400 100 
5. รายไดเฉล่ียตอเดือน   
 5.1   ต่ํากวา 5,000 บาท 111 27.8 
 5.2  5,001 – 10,000 บาท 45 11.3 
 5.3  10,001 – 15,000 บาท 27 6.8 
 5.4  15,001 – 20,000 บาท 50 12.5 
 5.5  สูงกวา 20,000 บาท 167 41.8 
รวมทั้งส้ิน 400 100 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบวา ตัวอยางที่ใชในการวิจัย สวนมากเปนเพศหญิง จํานวน 236 คน 
หรือ คิดเปนรอยละ 59  อายุ 30 ปขึ้นไป จํานวน 143 คน หรือคิดเปนรอยละ 35.8 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จํานวน 238 คน หรือคิดเปนรอยละ59.5 ปจจุบันประกอบอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 
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จํานวน 154 คน หรือคิดเปนรอยละ 38.5  และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 20,000 บาท จํานวน 167 
คน หรือคิดเปนรอยละ 41.8 
 
4.2  ขอมูลพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
 พฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยาม
เซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.2 ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามการใชงานอินเทอรเน็ตไรสาย 
 วายฟาย 
 

ตัวแปร 
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) 

ใช ไมเคยใช 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ทานเคยใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย หรือไม 324 81.0 76 19.0 
2. ความเร็วในการรับ-สงขอมูลอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูงที่ทานใชอยู 
    

 2.1  256/128 Kbps 37 9.3 363 90.7 
 2.2  512/256 Kbps 75 18.8 325 81.2 
 2.3  1024/512 Kbps 137 34.3 263 65.7 
 2.4  2048/512 Kbps 62 15.5 338 84.5 
 2.5  อ่ืนๆ 13 3.3 387 96.7 
3. ทานใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายจากผูใหบริการ

รายใด 
    

 3.1  TOT 117 29.3 283 70.7 
 3.2  CAT TELECOM 21 5.3 379 94.7 
 3.3 TRUE Corporate 126 31.5 274 68.5 
 3.4  Triple T 18 4.5 382 95.5 
 3.5  อ่ืนๆ 43 10.8 357 89.2 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ตัวแปร 
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) 

ใช ไมเคยใช 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

4. ทานไดรูจักอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายจากสื่อใด      
 4.1  พี่นอง ญาติ และเพื่อนฝูง 149 37.3 251 62.7 
 4.2  หนังสือพิมพ 70 17.5 330 82.5 
 4.3  นิตยสารหรือวารสาร 66 16.5 334 83.5 
 4.4  โทรทัศนหรือวิดิทัศน 132 33.0 268 67.0 
 4.5  อินเทอรเน็ต 151 37.7 249 62.3 
 4.6  อ่ืนๆ 10 2.5 390 97.5 
5. ทานใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่ใดเปนประจํา     
 5.1  บานพักตนเองหรือบานของญาติ 182 45.5 218 54.5 
 5.2  สถาบันการศึกษา 71 17.7 329 82.3 
 5.3  สถานที่ทํางาน 119 29.8 281 70.2 
 5.4  รานคาที่ใหบริการอินเทอรเน็ต 66 16.5 334 83.5 
 5.5  อ่ืนๆ  9 2.2 391 97.8 
6. ชวงเวลาสวนใหญที่ทานใชอินเทอรเน็ตไรสายวาย

ฟายในแตละวัน 
    

 6.1  06.01 – 10.00 น. 13 3.3 387 96.7 
 6.2  10.01 – 14.00 น. 81 20.3 319 79.7 
 6.3  14.01 – 18.00 น. 40 10.0 360 90.0 
 6.4  18.01 – 22.00 น. 140 35.0 260 65.0 
 6.5  22.01 – 02.00 น. 33 8.3 367 91.7 
 6.6  02.01 – 06.00 น. 4 1.0 396 99.0 
      
 
 
 

DPU



44 

ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ตัวแปร 
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) 

ใช ไมเคยใช 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

7. จํานวนครั้งที่ทานใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายตอ
สัปดาห 

    

 7.1  1 – 7 คร้ัง 196 49.0 203 51.0 
 7.2  8 – 14 คร้ัง 95 23.8 305 76.2 
 7.3  15 – 21 คร้ัง 21 5.3 379 94.7 
 7.4  มากกวา 22 ครั้งขึ้นไป 12 3.0 388 97.0 
8. ระยะเวลาที่ทานใชอินเทอรเน็ตตอคร้ัง     
 8.1  นอยกวา 1 ช่ัวโมง 37 9.3 363 90.7 
 8.2  1 – 3 ช่ัวโมง 219 54.8 181 45.2 
 8.3  4 – 6 ช่ัวโมง 52 13.0 348 87.0 
 8.4  7 – 9 ช่ัวโมง 10 2.5 390 97.5 
 8.5  10 ช่ัวโมงขึ้นไป 6 1.5 394 98.5 
9. ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต     
 9.1  นอยกวา 1 ป 26 6.5 374 93.5 
 9.2  1 – 2 ป 71 17.8 328 82.2 
 9.3  3 – 4 ป 73 18.3 328 81.7 
 9.4  มากกวา 4 ป 154 38.5 246 61.5 
10. วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตไรสายวาย

ฟาย  
    

 10.1  ติดตามขาวสารผานสื่ออินเทอรเน็ต 259 64.8 141 35.2 
 10.2  ดูหนังฟงเพลงผานสื่ออินเทอรเน็ต 178 44.5 222 55.5 
 10.3  เลนเกมสผานอินเทอรเน็ต 111 27.8 289 72.2 
 10.4 พูดคุยสนทนาหาเพื่อนผานสื่ออินเทอร  

เน็ต 
179 44.8 221 55.2 

 10.5  ส่ังซ้ือสินคาผานสื่ออินเทอรเน็ต 53 13.3 347 86.7 
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) 
 

ตัวแปร 
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) 

ใช ไมเคยใช 
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 10.6  ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 198 49.5 202 50.5 
 10.7  อ่ืนๆ  16 4.0 384 96.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบวา พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ของกลุมประชากร
ทั่วไป เขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร สวนใหญ มีดังนี้  
 1) การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย สวนมากเคยใช มีจํานวน 324 คน หรือ คิด
เปนรอยละ 81.0  
 2) ความเร็วในการรับ – สงขอมูลอินเทอรเน็ตความเร็วสูงที่ใช การใชบริการเลือกใช
ความเร็ว 1024/512 Kbps. มีจํานวน 137 คน หรือคิดเปนรอยละ 34.3 รองลงมาคือ 512/256 Kbps. มี
จํานวน 75 คน หรือคิดเปนรอยละ18.8 
 3) การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายจากผูใหบริการ TRUE Corporate จํานวน 
126 คน หรือคิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมาคือ TOT จํานวน 117 คน หรือคิดเปนรอยละ 29.3 
 4) การรูจักอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายจากสื่อ อินเทอรเน็ต จํานวน 151 คน หรือคิดเปน
รอยละ 37.7 รองลงมาคือ พี่นอง ญาติ และเพื่อนฝูง จํานวน 149 คน หรือคิดเปนรอยละ 37.3 
 5) การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายเปนประจําที่บานพักตนเอง หรือ บานของ
ญาติ จํานวน 182 คน หรือคิดเปนรอยละ 45.5 รองลงมาคือ สถานที่ทํางาน จํานวน 119 คน หรือคิด
เปนรอยละ 29.8 
 6) ชวงเวลาในการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย คือ ชวงเวลา 18.01-22.00น. มีจํานวน 
140 คน หรือ คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาคือ ชวงเวลา 10.01-14.00น. มีจํานวน 81 คน หรือ คิด
เปนรอยละ 20.3   
 7) การใชบริการจํานวน 1-7 ครั้ง ตอสัปดาห มีจํานวน 196 คน หรือคิดเปนรอยละ 49.0 
รองลงมาคือ 8-14 ครั้งตอสัปดาห มีจํานวน 95 คน หรือ คิดเปนรอยละ 23.8  
 8) การใชอินเทอรเน็ตระยะเวลา 1-3 ช่ัวโมงตอครั้ง มีจํานวน 219 คน หรือ คิดเปนรอย
ละ 54.8 รองลงมาคือ 4-6 ช่ัวโมง มีจํานวน 52 คน หรือ คิดเปนรอยละ 13.0 
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 9) ผูใชอินเทอรเน็ตมีประสบการณมากกวา 4 ป มีจํานวน 154 คน หรือคิดเปนรอยละ 
38.5 รองลงมาคือ 3-4 ป มีจํานวน 73 คน หรือ คิดเปนรอยละ 18.3 
 10) วัตถุประสงคในการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย คือ ติดตามขาวสารผานสื่อ
อินเทอรเน็ต มีจํานวน 259 คน หรือคิดเปนรอยละ 64.8 รองลงมา คือ ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 
(E-Mail) มีจํานวน 198 คน หรือ คิดเปนรอยละ 49.5 
 
4.3  ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) 
 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ของกลุม
ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.3 – 
4.10 ดังนี้  
 
ตารางที่ 4.3 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย  
 จําแนกตามดานผลิตภัณฑ  
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย 
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.76 0.90 มาก 
 1)  ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ 3.85 0.71 มาก 
 2)  การเชื่อมตอในการใชอินเทอรเน็ตไดงาย 3.79 0.93 มาก 
 3)  เมื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแลวใชงานไดดีไม

หลุดขณะใชงาน 
3.82 0.98 มาก 

 4)  มีประสิทธิภาพในการใชงาน 3.80 0.94 มาก 
 5)  มีบริการใหเลือกหลากหลายประเภท 3.58 0.94 มาก 
  
 จากตารางที่ 4.3 พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
จําแนกตามดานผลิตภัณฑ สวนมากจัดอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.76 เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น
ยอย พบวา ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ 
เมื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแลวใชงานไดดีไมหลุดขณะใชงาน คาเฉลี่ย 3.82   
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ตารางที่ 4.4 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จําแนกตามดานราคา 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย
1. ปจจัยดานราคา 3.51 0.97 มาก 
 1)  มีราคาใหเลือกเหมาะสม 3.58 0.98 มาก 
 2)  มี Package ราคาหลากหลาย 3.45 0.96 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จําแนก
ตามดานราคา สวนมากจัดอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณาในแตละประเด็นยอย พบวามี
ราคาใหเลือกเหมาะสม คาเฉลี่ย 3.58 รองลงมาคือ มี Package ราคาหลากหลาย คาเฉลี่ย 3.45 
 
ตารางที่ 4.5 ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผู ใชบริการอินเทอร เน็ตไรสายวายฟาย  จําแนกตาม 
 ดานการจัดจําหนาย 
  

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย
1. ปจจัยดานการจัดจําหนาย 3.33 0.94 ปานกลาง 
 1)  ที่ตั้งของสํานักงานที่ใหบริการ สะดวกตอการ   

     เดินทางไปใชบริการ 3.45 0.92 มาก 

 2)  มีผลิตภัณฑตัวอยาง 3.20 0.95 ปานกลาง 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
จําแนกตามดานการจัดจําหนาย สวนมากจัดอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย3.33 เมื่อพิจารณาในแตละ
ประเด็นยอย พบวาที่ตั้งของสํานักงานที่ใหบริการ สะดวกตอการ เดินทางไปใชบริการ จัดอยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.45 รองลงมาคือ มีผลิตภัณฑตัวอยาง จัดอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.20 

 
 
 

DPU



48 

ตารางที่ 4.6 ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายจําแนกตามดาน 
 การสงเสริมการตลาด 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย
1. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.39 0.88 ปานกลาง 
 1)  การโฆษณาผานสื่อตางๆ  3.39 0.88 ปานกลาง 
 2)  มีบริการเสริมตางๆ 3.38 0.89 ปานกลาง 
 3)  การไดรับขาวสารอยางสม่ําเสมอ 3.27 0.84 ปานกลาง 
 4)  มีการสงเสริมการขาย 3.39 0.85 ปานกลาง 
 5)  มีโปรโมชั่นสําหรับลูกคารายใหม-รายเดิม 3.54 .092 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.6 พบวา ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
จําแนกตามดานการสงเสริมการตลาด สวนมากจัดอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณา
ในแตละประเด็นยอย พบวา มีโปรโมชั่นสําหรับลูกคารายใหม-รายเดิม จัดอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
3.54 รองลงมา มีการโฆษณาผานสื่อตางๆ และ มีการสงเสริมการขาย คาเฉลี่ย 3.39  
 
ตารางที่ 4.7 ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จําแนกตามดานบุคลากร 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย
1. ปจจัยดานบุคลากร 3.56 0.88 มาก 
 1)  พนักงานมีความสุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส 3.50 0.87 มาก 
 2)  พนักงานดูแลเอาใจใส/มีความกระตือรือรน 3.53 0.91 มาก 
 3)  พนักงานสามารถใหคําแนะนํา/แกปญหาได 

     อยางมีประสิทธิภาพ 
3.81 0.86 มาก 

 4)  พนักงานแตงกายสุภาพ และเหมาะสม 3.37 .088 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 4.7 พบวา ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
จําแนกตามดานบุคลากร สวนมากจัดอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.56 เมื่อพิจารณาในแตละประเด็น
ยอย พบวา พนักงานสามารถใหคําแนะนํา/แกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ จัดอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 3.81 รองลงมา พนักงานดูแลเอาใจใส/มีความกระตือรือรน คาเฉลี่ย 3.53  
 
ตารางที่ 4.8 ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จําแนกตามดานการ 
 นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย
1. ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.41 0.84 มาก 
 1)  บรรยากาศในสํานักงานบริการ 3.38 0.84 ปานกลาง 
 2)  ภายในสํานักงานบริการ มีความเปนระเบียบ 3.38 0.79 ปานกลาง 
 3)  มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน มีที่ นั่งพียง 

     พอ มีน้ําดื่ม มีหนังสือ พิมพ โทรทัศน และ   
     อินเทอรเน็ต 

3.39 0.86 ปานกลาง 

 4)  ปายชื่อสํานักงานสามารถเห็นไดชัดเจน 3.47 0.87 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.8 พบวา ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
จําแนกตามดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ สวนมากจัดอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.41 เมื่อ
พิจารณาในแตละประเด็นยอย พบวา ปายชื่อสํานักงานสามารถเห็นไดชัดเจน จัดอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.47 รองลงมา มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน มีที่นั่งเพียงพอ มีน้ําดื่ม มีหนังสือ พิมพ 
โทรทัศน และ อินเทอรเน็ต คาเฉลี่ย 3.39  
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ตารางที่ 4.9 ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จําแนกตามดาน 
 กระบวนการใหบริการ 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย
1. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 3.65 0.93 มาก 
 1)  สะดวกรวดเร็วในการติดตอ   3.67 0.97 มาก 
 2)  ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน 3.67 0.95 มาก 
 3)  มีการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา 3.72 0.91 มาก 
 4)  มีการใหบริการอยางเสมอภาค 3.64 0.94 มาก 
 5)  มีจํานวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ 

     อินเทอรเน็ต 
3.57 0.89 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบวา ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
จําแนกตามปจจัยดานกระบวนการใหบริการ สวนมากจัดอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.65 เมื่อพิจารณา
ในแตละประเด็นยอย พบวา มีการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา จัดอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.72 
รองลงมาสะดวกรวดเร็วในการติดตอ และ ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน คาเฉลี่ย 3.67  
 
ตารางที่ 4.10  ปจจัยที่มีผลพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายจําแนกตามดานภาพรวม 
 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

X  S.D. ความหมาย
1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.76 0.90 มาก 
2. ปจจัยดานราคา 3.51 0.97 มาก 
3. ปจจัยดานการจัดจําหนาย 3.33 0.94 ปานกลาง 
4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 3.39 0.88 ปานกลาง 
5. ปจจัยดานบุคลากร 3.56 0.88 มาก 
6. ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 3.41 0.84 มาก 
7. ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 3.65 0.93 มาก 
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 จากตารางที่ 4.10 พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟาย ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาดานตางๆ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานบุคลากร ดานราคา และ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก 
ยกเวน ดานการสงเสริมการตลาด และ ดานการจัดจําหนาย จัดอยูในระดับปานกลาง 
 
4.4  การทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหหาความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม เพื่อจะไดทราบวาตัวแปรอิสระใดที่มีผลตอความคิดเห็นของกลุมประชาชน
ทั่วไป  ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร  กรุงเทพมหานครที่มีตอปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ ไดแก การวิเคราะหความแตกตาง
ระหวางคาเฉลี่ยของตัวแปรสองกลุม (t-test) และ การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) คานัยสําคัญทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหคร้ังนี้ กําหนดไวที่ระดับ 0.05 ซ่ึงผลการ
ทดสอบสมมติฐานที่กําหนดไวดังรายละเอียดปรากฏตามตารางที่ 4.11 – 4.20 ดังนี้ 
 
สมมติฐานที่ 1  เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน 
 
ตารางที่ 4.11  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตสยามเซ็นเตอร ที่มีผล 
  ตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยภาพรวม และ รายดานทั้ง 7 ดาน 
  จําแนกตามเพศ 
 

แหลงความแปรปรวน X  S.D. t Sig 
ดานผลิตภัณฑ 
ชาย 

 
3.80 

 
0.71 

 
-0.851 

 
0.746 

หญิง 3.74 0.69   
ดานราคา 
ชาย 

 
3.47 

 
0.90 

 
0.757 

 
0.870 

หญิง 3.54 0.89   
ดานการจัดจําหนาย 
ชาย 

 
3.31 

 
0.80 

 
0.109 

 
0.691 

หญิง 3.32 0.84   
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 
 

แหลงความแปรปรวน X  S.D. t Sig 
ดานการสงเสริมการตลาด 
ชาย 

 
3.41 

 
0.71 

 
-0.387 

 
0.423 

หญิง 3.38 0.69   
ดานบุคลากร 
ชาย 

 
3.53 

 
0.71 

 
0.518 

 
0.159 

หญิง 3.56 0.66   
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ชาย 

 
3.36 

 
0.69 

 
0.782 

 
0.820 

หญิง 3.42 .071   
ดานกระบวนการใหบริการ 
ชาย 

 
3.70 

 
0.86 

 
-0.922 

 
0.224 

หญิง 3.62 0.82   
ภาพรวม 
ชาย 

 
3.51 

 
0.64 

 
0.006 

 
0.466 

หญิง 3.51 0.63   
* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 4.11 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา กลุมประชาชนที่มีเพศตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
 เมื่อพิจารณาในรายดานพบวา กลุมประชาชนที่มีเพศตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด 
ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการใหบริการสถานที่ และ 
ภาพรวมไมแตกตางกัน  
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สมมติฐานที่ 2  อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย แตกตางกัน  
 

ตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอรที่ 
 มีผลตอผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายโดยภาพรวมและรายดานทั้ง 7 ดาน
 จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 
ดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
19.563 

177.948 
197.511 

 
4 

395 
399 

 
4.891 
0.451 

 
10.856 

 
0.000* 

ดานราคา 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
29.996 

289.649 
319.644 

 
4 

395 
399 

 
7.499 
0.733 

 
10.226 

 
0.000* 

ดานการจัดจําหนาย 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
14.416 

257.982 
272.398 

 
4 

395 
399 

 
3.604 
0.653 

 
5.518 

 
0.000* 

ดานการสงเสริมการตลาด 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
6.657 

188.646 
195.303 

 
4 

395 
399 

 
1.664 
0.478 

 
3.485 

 
0.008 

ดานบุคลากร 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 
 

 
8.264 

175.669 
183.934 

 
4 

395 
399 

 
2.066 
0.445 

 
4.646 

 
0.001* 
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ตารางที่ 4.12 (ตอ)  
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
4.578 

192.258 
196.836 

 
4 

395 
399 

 
1.144 
0.487 

 
2.351 

 
0.054 

ดานกระบวนการใหบริการ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
17.589 

261.121 
278.710 

 
4 

395 
399 

 
4.397 
0.661 

 
6.652 

 
0.000* 

ภาพรวม 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
12.293 

149.346 
161.638 

 
4 

395 
399 

 
3.073 
0.378 

 
8.128 

 
0.000* 

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีอายุตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดาน
บุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และภาพรวม สวนใหญแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน ดานการสงเสริมการตลาด และ การนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําไปทดสอบตามวิธีของ LSD เพื่อหาความ
แตกตาง ของความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดังตารางที่ 4.13  
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ตารางที่ 4.13  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
  ไรสายวายฟาย จําแนกตามชั้นอายุ  
 

อายุ X  (1) (2) (3) (4) (5) 
ดานผลิตภัณฑ 
(1)  ต่ํากวา 15 ป 
(2)  15 -20 ป 
(3)  21 – 25 ป 
(4)  26 – 30 ป 
(5)  30 ปขึ้นไป 

 
3.1842 
3.6750 
3.8812 
3.6974 
3.9497 

 
- 

 
-.4908* 

- 

 
-.6969* 
-.2062 

- 

 
-.5132* 
-.0224 
.1837 

- 

 
-7654* 
-.2747* 
-.0685 

-.2522* 
- 

ดานราคา 
(1)  ต่ํากวา 15 ป 
(2)  15 -20 ป 
(3)  21 – 25 ป 
(4)  26 – 30 ป 
(5)  30 ปขึ้นไป 

 
2.6974 
3.4792 
3.6304 
3.5705 
3.6678 

 
- 

 
-.7818* 

- 

 
-.9331* 
-.1513 

- 

 
-.8731* 
-.0913 
.0599 

- 

 
-9705* 
-.1887 
-.0374 
-.0973 

- 
ดานการจัดจําหนาย 
(1)  ต่ํากวา 15 ป 
(2)  15 -20 ป 
(3)  21 – 25 ป 
(4)  26 – 30 ป 
(5)  30 ปขึ้นไป 

 
2.8158 
3.3403 
3.2101 
3.3590 
3.4825 

 
- 

 
-.5245* 

- 

 
-.3944* 
.1301 

- 

 
-5432* 
-.0187 
-.1488 

- 

 
-.6667* 
-.1422 

-.2724* 
-.1235 

- 
ดานบุคลากร 
 (1)  ต่ํากวา 15 ป 
(2)  15 -20 ป 
(3)  21 – 25 ป 
(4)  26 – 30 ป 
(5)  30 ปขึ้นไป 
 

 
3.1645 
3.5208 
3.6014 
3.5064 
3.6748 

 
- 

 
-.3564* 

- 

 
-.4370* 
-.0806 

- 

 
-.3419* 
.0144 
.0950 

- 

 
-.5104* 
-.1540 
-.0734 
-.1684 

- 
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ตารางที่ 4.13 (ตอ) 
 

อายุ X  (1) (2) (3) (4) (5) 
ด า น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ใหบริการ 
 (1)  ต่ํากวา 15 ป 
(2)  15 -20 ป 
(3)  21 – 25 ป 
(4)  26 – 30 ป 
(5)  30 ปขึ้นไป 

 
 

3.0684 
3.5750 
3.8435 
3.6538 
3.7608 

 
 
- 

 
 

-.5066* 
- 

 
 

-.7751* 
-.2685 

- 

 
 

-.5854* 
-.0788 
.1896 

- 

 
 

-.6924* 
-.1858 
.0826 
-.1070 

- 
ภาพรวม 
 (1)  ต่ํากวา 15 ป 
(2)  15 -20 ป 
(3)  21 – 25 ป 
(4)  26 – 30 ป 
(5)  30 ปขึ้นไป 

 
3.0086 
3.4931 
3.5571 
3.5103 
3.6443 

 
- 

 
-.4844* 

- 

 
-.5485* 
-.0641 

- 

 
-.5017* 
-.0173 
-.0468 

- 

 
-.6357* 
-.1513 
-.0872 
-.1340 

- 
* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.13 เมื่อพิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย พบวา อายุ 30 ปขึ้นไป คาเฉลี่ย 3.64 มีผลตอพฤติกรรม
การใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยพิจารณาจากปจจัยในภาพรวม มากกวา ประชาชนที่อายุ
ระหวาง 21 - 25 ป อายุ 26 – 30 ป อายุ 15 - 20 ป และ อายุต่ํากวา 15 ป ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สําหรับดานผลิตภัณฑ และ ดานราคา  พบวา ประชาชนที่อายุ 30 ปขึ้นไป คาเฉลี่ย 3.94 
และ 3.66 ตามลําดับ มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่อายุ
ระหวาง 21 -25 ป อายุ 26 - 30 ป อายุ 15 – 20 ป และอายุต่ํากวา 15 ป ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  สําหรับดานการจัดจําหนาย พบวา ประชาชนที่อายุ 30 ปขึ้นไป คาเฉลี่ย 3.48 มีผลตอมีผล
ตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชน อายุ 26 – 30 ป อายุ 15 - 20 ป 
อายุ 21 – 25 ป และ อายุต่ํากวา 15 ป ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สําหรับดานบุคลากร พบวา ประชาชน ที่อายุ 30 ปขึ้นไป คาเฉลี่ย 3.67 มีผลตอมีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชน อายุ 21 – 25 ป อายุ 15 – 20 ป อายุ 
26 – 30 ป และ อายุต่ํากวา 15 ป ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สําหรับดานกระบวนการใหบริการ พบวา ประชาชน ที่อายุ 21 – 25 ป คาเฉลี่ย 3.84 มีผล
ตอมีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชน อายุ 30 ปขึ้นไป อายุ 
26 – 30 ป อายุ 15 – 20 ป และ อายุต่ํากวา 15 ป ตามลําดับ ซ่ึงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายแตก 
 ตางกัน  

 
ตารางที่ 4.14 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอรที่ 
 มีผลตอผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 7 ดานจําแนก 
 ตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 
ดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
17.044 

180.467 
197.511 

 
2 

397 
399 

 
8.522 
0.455 

 
18.747 

 
0.000* 

ดานราคา 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
19.952 

299.693 
319.644 

 
2 

397 
399 

 
9.976 
0.755 

 
13.215 

 
0.000* 

ดานการจัดจําหนาย 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
7.606 

264.791 
272.398 

 
4 

397 
399 

 
3.803 
0.667 

 
5.702 

 
0.004* 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 
ดานการสงเสริมการตลาด 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
3.960 

191.343
195.303 

 
4 

397 
399 

 
1.980 
0.482 

 
4.108 

 
0.017 

ดานบุคลากร 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
5.537 

178.397 
183.934 

 
2 

397 
399 

 
2.768 
0.449 

 
6.161 

 
0.002* 

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
1.752 

195.084 
196.836 

 
2 

397 
399 

 
0.976 
0.491 

 
1.783 

 
0.170 

ดานกระบวนการใหบริการ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
1.752 

264.565
278.710 

 
2 

397 
399 

 
7.073 
0.666 

 
10.613 

 
0.000* 

ภาพรวม 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
8.033 

153.606 
161.638 

 
2 

397 
399 

 
4.016 
0.378 

 
10.380 

 
0.000* 

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย สวนใหญดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ และภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน ดานการสงเสริมการตลาด และ การ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยจึงนําไปทดสอบตามวิธีของ LSD เพื่อหาความ
แตกตาง ของความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป  ที่มีผลตอพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา X  (1) (2) (3) 
ดานผลิตภัณฑ 
(1) ต่ําปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกวาปริญญาตรี 

 
3.4451 
3.9261 
3.6800 

 
- 

 
-.4810* 

- 

 
-.2349* 
.2461* 

- 
ดานราคา 
(1) ต่ําปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกวาปริญญาตรี 

 
3.1422 
3.6702 
3.5417 

 
- 

 
-.5280* 

- 

 
-.3995* 
.1285 

- 
ดานการจัดจําหนาย 
(1) ต่ําปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกวาปริญญาตรี 

 
3.1176 
3.3529 
3.5500 

 
- 

 
-.2353* 

- 

 
-.4324* 
-.1971 

- 
ดานบุคลากร 
(1) ต่ําปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกวาปริญญาตรี 

 
3.3529 
3.6282 
3.5958 

 
- 

 
-.2752* 

- 

 
-.2429* 
.0323 

- 
ดานกระบวนการใหบริการ 
(1) ต่ําปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกวาปริญญาตรี 

 
3.3431 
3.7882 
3.6567 

 
- 

 
-.4451* 

- 

 
-.3135* 
.1316 

- 
ภาพรวม 
(1) ต่ําปริญญาตรี 
(2) ปริญญาตรี 
(3) สูงกวาปริญญาตรี 

 
3.2742 
3.6053 
3.5698 

 
- 

 
-.3311* 

- 

 
-.2955* 
.0355 

- 
* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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  จากตารางที่ 4.15 เมื่อพิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย พบวา ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คาเฉลี่ย 3.60 มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยพิจารณาจากปจจัยในภาพรวม มากกวา ประชาชนที่
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี และระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   สําหรับดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานบุคลากร และ ดานกระบวนการใหบริการ พบวา 
ประชาชนที่ระดับการศึกษาปริญญาตรี คาเฉลี่ย 3.92 คาเฉลี่ย 3.67 คาเฉลี่ย 3.62 และคาเฉลี่ย 3.78 
ตามลําดับ มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่ระดับการศึกษา
สูงวาปริญญาตรี และ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  สําหรับดานการจัดจําหนาย พบวา ประชาชนที่ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
คาเฉลี่ย 3.55 มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
สมมติฐานที่ 4  อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน  
 
ตารางที่ 4.16 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอรที่ 
 มีผลตอผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 7 ดานจําแนก 
 ตามอาชีพ  
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 
ดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
13.126 

184.385 
197.511 

 
4 

395 
399 

 
3.281 
0.467 

 
7.030 

 
0.000* 

ดานราคา 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
10.684 

308.961 
319.644 

 
4 

395 
399 

 
2.671 
0.782 

 
3.415 

 
0.009 
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ตารางที่ 4.16 (ตอ) 
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 
ดานการจัดจําหนาย 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
11.154 

261.244 
272.398 

 
4 

395 
399 

 
2.788 
0.661 

 
4.216 

 
0.002* 

ดานการสงเสริมการตลาด 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
6.518 

188.785
195.303 

 
4 

395 
399 

 
1.630 
0.478 

 
3.409 

 
0.009 

ดานบุคลากร 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
10.132 

173.802 
183.934 

 
4 

395 
399 

 
2.533 
0.440 

 
5.757 

 
0.000* 

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
9.342 

187.494 
196.836 

 
4 

395 
399 

 
2.335 
0.475 

 
4.920 

 
0.001* 

ดานกระบวนการใหบริการ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
9.278 

269.432
278.710 

 
4 

395 
399 

 
2.319 
0.682 

 
3.400 

 
0.009 

ภาพรวม 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
7.951 

153.688 
161.638 

 
4 

395 
399 

 
1.988 
0.389 

 
5.109 

 
0.001* 

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีอาชีพ ตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย สวนใหญ ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดาน
บุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และ ดาน
กระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกัน ผูวิจัยจึงนําไปทดสอบตามวิธีของ LSD เพื่อหาความแตกตาง 
ของความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดังตารางที่ 4.17 

 
ตารางที่ 4.17 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป  ที่มีผลตอพฤติกรรมผูใช

อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ X  (1) (2) (3) (4) (5) 
ดานผลิตภัณฑ 
(1) นักเรียน/นักศึกษา 
(2) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(3) พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(4) คาขาย/เจาของกิจการ  
(5) อ่ืนๆ 

 
3.6247 
4.0358 
3.7984 
3.3684 
3.7500 

 
- 

 
-.4111* 

- 

 
-

.1737* 

.2374* 
- 

 
.2563 

.6674* 

.4300* 
- 

 
-.1253 
.2858 
.0484 
-.3816 

- 
ดานการจัดจําหนาย 
 (1) นักเรียน/นักศึกษา 
(2) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(3) พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(4) คาขาย/เจาของกิจการ  
(5) อ่ืนๆ 

 
3.2013 
3.5737 
3.2742 
3.5526 
2.8750 

 
- 

 
-.3724* 

- 

 
-.0729 
.2995* 

- 

 
-.3513 
.0211 
-.2784 

- 

 
.3263 

.6987* 
.3992 

.6776* 
- 

ดานบุคลากร 
(1) นักเรียน/นักศึกษา 
(2) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(3) พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(4) คาขาย/เจาของกิจการ  
(5) อ่ืนๆ 

 
3.5016 
3.8211 
3.4617 
3.4079 
3.1250 

 
- 

 
-.3194* 

- 

 
.0399 

.3594* 
- 

 
.0937 

.4132* 
-.0538 

- 

 
.3766 

.6961* 
.3367 
.2829 

- 
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ตารางที่ 4.17 (ตอ) 
 

อาชีพ X  (1) (2) (3) (4) (5) 
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
 (1) นักเรียน/นักศึกษา 
(2) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(3) พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(4) คาขาย/เจาของกิจการ  
(5) อ่ืนๆ 

 
3.3831 
3.6053 
3.3044 
3.4737 
2.6875 

 
- 

 
-.2221* 

- 

 
.0787 

.3008* 
- 

 
-.0906 
.1316 
-.1692 

- 

 
.6956* 
.9178* 
.6169* 
.7862* 

- 
ภาพรวม 
(1) นักเรียน/นักศึกษา 
(2) ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
(3) พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน 
(4) คาขาย/เจาของกิจการ  
(5) อ่ืนๆ 

 
3.4212 
3.7534 
3.4859 
3.4297 
3.1696 

 
- 

 
-.3322* 

- 

 
-.0647 
.2674* 

- 

 
-.0085 
.3237* 
.0562 

- 

 
.2516 

.5837* 
.3163 
.2601 

- 
* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.17 เมื่อพิจารณาความแตกตางของความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย พบวา อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คาเฉลี่ย 3.75 มีผล
ตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย โดยพิจารณาจากปจจัยในภาพรวม มากกวา 
ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/หางรานเอกชน อาชีพคาขาย/เจาของกิจการ นักเรียน/นักศึกษา 
และ อ่ืนๆ ตามลําดับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  สําหรับดานผลิตภัณฑ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คาเฉลี่ย 4.03 มี
ผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัท/หาง
ราน/เอกชน นักเรียน/นักศึกษา และ อาชีพคาขาย/เจาของกิจการ ตามลําดับ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  สําหรับดานการจัดจําหนาย พบวา ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คาเฉลี่ย 
3.57 มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่มีอาชีพอาชีพคาขาย/
เจาของกิจการ พนักงานบริษัท/หางรานเอกชน นักเรียน/นักศึกษา และ อ่ืนๆ ตามลําดับ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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  สําหรับดานบุคลากร พบวาประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ คาเฉลี่ย 3.82 มี
ผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่เปนนักเรียน/นักศึกษา อาชีพ
พนังงานบริษัท/หางรานเอกชน อาชีพคาขาย/เจาของกิจการ และ อ่ืนๆ ตามลําดับ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
  สําหรับดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ประชาชนที่มีอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ คาเฉลี่ย 3.60 มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่
มีอาชีพคาขาย/เจาของกิจการ นักเรียน/นักศึกษา พนักงานบริษัท/หางรานเอกชนและ อ่ืนๆ ตามลําดับ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สมมติฐานที่ 5  รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 

   แตกตางกัน 
 

ตารางที่ 4.18 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอรที่ 
 มีผลตอผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย  (WiFi)   โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 7 ดาน 
 จําแนกตามรายได  
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 
ดานผลิตภัณฑ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
8.752 

188.759 
197.511 

 
4 

395 
399 

 
2.188 
0.478 

 
4.579 

 
0.001* 

ดานราคา 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
14.286 

305.358 
319.644 

 
4 

395 
399 

 
3.571 
0.773 

 
4.620 

 
0.001* 

ดานการจัดจําหนาย 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
10.902 

261.244 
272.398 

 
4 

395 
399 

 
2.725 
0.662 

 
4.117 

 
0.003* 
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ตารางที่ 4.18  (ตอ) 
 

แหลงความแปรปรวน SS Df MS F Sig 
ดานการสงเสริมการตลาด 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
3.740 

191.564 
195.303 

 
4 

395 
399 

 
0.935 
0.485 

 
1.928 

 
0.105 

ดานบุคลากร 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
2.752 

181.181 
183.934 

 
4 

395 
399 

 
0.688 
0.459 

 
1.500 

 
0.201 

ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
1.407 

195.429 
196.836 

 
4 

395 
399 

 
0.352 
0.495 

 
0.711 

 
0.585 

ดานกระบวนการใหบริการ 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
4.521 

274.189 
278.710 

 
4 

395 
399 

 
1.130 
0.694 

 
1.628 

 
0.166 

ภาพรวม 
ความแตกตางระหวางกลุม 
ความแตกตางภายในกลุม 
รวม 

 
4.738 

156.900 
161.638 

 
4 

395 
399 

 
1.184 
0.397 

 
2.982 

 
0.019 

* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 

จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีรายได ตางกัน มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย สวนใหญ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ ดานการจัด
จําหนาย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ยกเวน 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ
ใหบริการ และภาพรวม ไมแตกตางกัน ผูวิจัยจึงนําไปทดสอบตามวิธีของ LSD เพื่อหาความแตกตาง 
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ของความคิดเห็นของประชาชนทั่วไป ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดังตารางที่ 4.19 
 
ตารางที่ 4.19 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย
 โดยภาพรวมและรายดานทั้ง 7 ดาน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

อาชีพ X  (1) (2) (3) (4) (5) 
ดานผลิตภัณฑ 
1)  ต่ํากวา 5,000 บาท  
2)  5,001 – 10,000 บาท 
3)  10,001 – 15,000 บาท 
4)  15,001 – 20,000 บาท 
5)  สูงกวา 20,001 บาท 

 
3.5748 
3.7511 
3.5926 
3.7960 
3.9174 

 
- 

 
-.1763 

- 

 
-.0178 
.1585 

- 

 
.2212 
-.0449 
-.2034 

- 

 
-.3426* 
-.1663 

-.3248* 
-.1214 

- 
ดานราคา 
1)  ต่ํากวา 5,000 บาท  
2)  5,001 – 10,000 บาท 
3)  10,001 – 15,000 บาท 
4)  15,001 – 20,000 บาท 
5)  สูงกวา 20,001 บาท 

 
3.2703 
3.5222 
3.3704 
3.4600 
3.7186 

 
- 

 
-.2520 

- 

 
-.1001 
.1519 

- 

 
-.1897 
.0622 
-.0896 

- 

 
.4483* 
-.1963 
.3482 
-.2586 

- 
ดานการจัดจําหนาย 
1)  ต่ํากวา 5,000 บาท  
2)  5,001 – 10,000 บาท 
3)  10,001 – 15,000 บาท 
4)  15,001 – 20,000 บาท 
5)  สูงกวา 20,001 บาท 

 
3.1937 
3.2556 
3.0000 
3.2300 
3.5060 

 
- 

 
-.0619 

- 

 
.1937 
.2556 

- 

 
-.0363 
.0256 
-.2300 

- 

 
-.3123* 
-.2504 

-.5060* 
-.2760* 

- 
* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
 
  จากตารางที่ 4.19 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีผลตอผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน สําหรับดานผลิตภัณฑ พบวา ประชาชน
ที่มีรายได สูงกวา 20,001 บาท คาเฉลี่ย 3.91 มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
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มากกวาประชาชนที่มีรายได 15,001 – 20,000 บาท, รายได 5,000 – 10,000, รายได 10,001 – 15,000 
บาท และ รายไดต่ํากวา 5,000 บาท ตามลําดับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
   สําหรับดานราคา พบวา ประชาชนที่มีรายได สูงกวา 20,001 บาท คาเฉลี่ย 3.71 มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่มีรายได 5,001 – 10,000 บาท 
รายได 15,001 – 20,000 บาท รายได 10,001 – 15,000 บาท  รายได ต่ํากวา 5,000 บาท แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 สําหรับดานการจัดจําหนาย พบวาประชาชนที่มีรายได สูงกวา 20,001 บาท คาเฉลี่ย 3.50 
มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาประชาชนที่มีรายได 5,001 – 10,000 
บาท รายได 15,001 – 20,000 บาท รายได ต่ํากวา 5,000 บาท และ รายได 10,001-15,000 บาท 
ตามลําดับ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
   
ตารางที่ 4.20 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม และรายดาน 
 

ตัวแปรตาม                              ตัวแปรอิสระ 
เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา 
อาชีพ รายได

เฉล่ียตอ
เดือน 

ปจจัยภาพรวม   0.000* 0.000* 0.001*  
1)  ดานผลิตภัณฑ  0.000* 0.000* 0.000* 0.001* 
2)  ดานราคา  0.000* 0.000*  0.001* 
3)  ดานการจัดจําหนาย  0.000* 0.004* 0.002* 0.003* 
4)  ดานสงเสริมการตลาด      
5)  ดานบุคลากร   0.001* 0.002* 0.000*  
6)  ดานการนําเสนอและลักษณะทางกายภาพ    0.001*  
7)  ดานกระบวนการใหบริการ  0.000* 0.000*   
* นัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และ ขอเสนอแนะ 

 
การวิจัย  เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) 

กรณีศึกษา : กลุมประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
กระบวนการศึกษาวิจัยไดดังนี้  
 
5.1  วัตถุประสงคของการวิจัย  
 วัตถุประสงคของการวิจัยมีดังตอไปนี้ 
 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ของกลุมประชาชนทั่วไป ใน
เขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร 
 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกระทบตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายของกลุม
ประชา ชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร 
 3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตาง มีผลตอปจจัยการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสาย
วายฟาย ของกลุมประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน  
 

5.2  ประชากรและ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีดังนี้ 
1) ประชากร หมายถึง ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 400 คน 
2) กลุมตัวอยาง หมายถึง ประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร 

ซ่ึงมี จํานวน 400 คน 
 
5.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) กรณีศึกษา : กลุมประชาชนทั่วไป
ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงออกเปน 4 ตอน มีดังนี้  
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ตอนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงเปนขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะ 
ของแบบสอบถามจะเปนประเภทเลือกตอบ (Checklist) 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย แบบสอบถามจะ
เปนระเภทเลือกตอบ (Multiple Choices)  

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟาย ลักษณะของแบบสอบถามที่สรางขึ้นเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับ 
ตามแนวทางของลิเคริรท (Likert Rating Scales)  

ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับ การใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
และ ความตองการอื่นๆ มีลักษณะแบบปลายเปด (Open Ended) 

 
5.4  สรุปผลการวิจัย  

การวิเคราะหขมูลตาง ๆ สามารถสรุปได ดังนี้  
1.  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 236 คน หรือรอยละ 59 มีอายุ 30 

ปขึ้นไป จํานวน 143 คน หรือ รอยละ 35.8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 238 คน หรือรอย
ละ 59.5 โดยเปนนักเรียน/ นักศึกษามากที่สุด จํานวน 154 คน หรือ รอยละ 38.5  และมีรายได
เฉลี่ยสูงกวา 20,000 บาท จํานวน 167 คน หรือ รอยละ 41.8 

2.  พฤติกรรมการของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย สวนใหญเคยใชอินเทอรเน็ตไร
สายวายฟาย มีจํานวน 324 คน หรือคิดเปน รอยละ 81 และ มีเพียงจํานวน 76 คน หรือคิดเปนรอย
ละ 19  ที่ไมเคยใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ความเร็วในการรับ-สงขอมูลอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟายความเร็วสูงที่ 1024/512 Kbps สวนมาก จํานวน 137 คน หรือ คิดเปนรอยละ 34.3 จากผู
ใหบริการ TRUE Corporate มากที่สุด จํานวน 126 คน หรือ คิดเปนรอยละ 31.5 โดยรูจัก
อินเทอรเน็ตไรสายจากสื่ออินเทอรเน็ตมากที่สุด จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.7 ใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่บานพักตนเองหรือบานของญาติ มากที่สุด จํานวน 182 คน หรือคิด
เปนรอยละ 45.5 สวนใหญใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายในชวงเวลา 18.01 – 22.00 น. จํานวน 
140 คน หรือคิดเปนรอยละ 35.0 โดยในหนึ่งสัปดาหมีการเขาใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 1 – 7 
ครั้ง จํานวน 196 คน หรือ คิดเปนรอยละ 49 ระยะเวลาที่ใชตอครั้ง 1 – 3 ชั่วโมง จํานวน 219 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 54.8 มีประสบการณในการใชงานอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวา 4 ป 
จํานวน 154 คน หรือ คิดเปนรอยละ 38.5 และ วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
เพื่อติดตามขาวสารผานสื่ออินเทอรเน็ต จํานวน 259 คน หรือ คิดเปนรอยละ 64.8  
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3.  ปจจัยที่มีผลตอการพฤติกรรมของผูใชตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
วายฟาย โดยพิจารณาเปนรายดาน 

 3.1) จําแนกตามปจจัยด านผลิตภัณฑ โดยรวมอยู ในระดับมาก  ชื ่อเสียงและ 
ความนาเชื่อถือของผูใหบริการ มากที่สุด รองลงมา คือ ประสิทธิภาพในการใชงาน และ เมื่อ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแลวใชงานไดดีไมหลุดขณะใชงาน 

 3.2) จําแนกตามปจจัยดานราคา โดยรวมอยูในระดับมาก มีราคาใหเลือกเหมาะ 
สม มากสุด และรองลงมา คือ มี Package ราคาหลากหลาย 

 3.3) จําแนกปจจัยดานการจัดจําหนาย โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ที่ตั ้งของ
สํานักงานที่ใหบริการ สะดวกตอการเดินทางไปใชบริการ มากสุด รองลงมาคือ มีผลิตภัณฑ
ตัวอยาง 

 3.4) จําแนกปจจ ัยด านการสงเสร ิมการตลาด  โดยรวมอยู ในระดับปานกลาง  
มีโปรโมชั่นสําหรับลูกคารายใหม-รายเดิม มากสุด รองลงมา คือ การโฆษณาผานสื่อตางๆ และ
บริการเสริมตางๆ  

 3.5) จําแนกปจจัยดานบุคลากร โดยรวมอยูในระดับมาก พนักงานสามารถใหคํา 
แนะนํา /แกปญหาได อยางมีประสิทธิภาพ  มากสุด  รองลงมาค ือ  พนักงานดูแลเอาใจใส /
กระตือรือรน และ มีความสุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส 

 3.6) จําแนกปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก 
ปายชื่อสํานักงานสามารถเห็นไดชัดเจน มากที่สุด รองลงมาคือ มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน 
มีที่นั่งเพียงพอ มีน้ําดื่ม มีหนังสือ พิมพ โทรทัศน และ อินเทอรเน็ต 

 3.7) จําแนกปจจัยดานดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมอยูในระดับมาก มีการ 
ทํางานที่ถูกตอง แมนยํา มากที่สุด รองลงมาคือ สะดวกรวดเร็วในการติดตอ และ ขั้นตอนการ
ใหบริการไมยุงยากซับซอน 

4.  การทดสอบสมมติฐาน  
 4.1) สมมติฐานที่ 1 เพศที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวาย

ฟายแตกตางกัน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่มีเพศตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูอินเทอรเน็ต
ไรสายวายฟาย สวนใหญไมมีความแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

 4.2) สมมติฐานที่ 2 อายุที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสาย
วายฟายแตกตางกัน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่มีอายุตางกันมีผลตอพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายภาพรวม สวนใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่มี
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อายุตางกัน มีผลตอพฤติกรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัด
จําหนาย ดานการผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และ ดานกระบวนการ
ใหบริการ แตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริมการตลาด และ ดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ ที่ไมแตกตาง 

 4.3) สมมติฐ านที ่ 3 ระดับก ารศ ึกษาแตกตา งก ันมีผลตอพฤติก รรมผู ใ ช
อิน เทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน  พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายภาพรวมสวนใหญมีความ
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ต
ไรสายวายฟายที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และ ดานกระบวนการใหบริการ ที่แตกตาง
กัน ยกเวน ดานการจัดจําหนาย  ดานการสงเสริมการตลาด และ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ที่ไมแตกตางกัน 

 4.4) สมมติฐานที่ 4  อาชีพแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟายแตกตางกัน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่มีอาชีพตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายภาพรวม สวนใหญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่มีอาชีพตางกันมีผลตอพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่แตกตางกันใน ดานผลิตภัณฑ ดานการจัดจําหนาย ดานบุคลากร และ 
ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกัน ยกเวน ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และ
ดานกระบวนการใหบริการ ที่ไมแตกตาง  

 4.5) สมมติฐานที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน  มีผลตอพฤติกรรมผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายแตกตางกัน พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายภาพรวม สวนใหญแตกตางกัน
ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา และ ดานการจัดจําหนาย   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวน 
ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  และ  ดาน
กระบวนการใหบริการ ที่ไมแตกตาง 

5.  ขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม ของกลุมตัวอยางผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
กลุมตัวอยางประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยาง
ตองการใหมีจุดบริการ WiFi Hot spot จํานวนมากๆ ความเร็วในการรับสงขอมูลสูงๆ มีโปรโมชั่น
เรื่องราคา และ Package ตางๆ ตามกลุมการใชงาน เมื่อเชื่อมตอแลวไมหลุดขณะใชงาน มี
ประสิทธิภาพในการใชงานสูง และ ควรมีผลิตภัณฑตัวอยางใหทดลองใชงาน   
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5.5  การอภิปรายผล  
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 

(WiFi) กรณีศึกษา : กลุมประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่สยามเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร สามารถนํามา
วิเคราะหและอภิปราย ไดดังนี้  

1) คุณลักษณะของประชาชนกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย กลุมตัวอยางสวนใหญอายุมากกวา 30 ป มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาก
ที่สุด สวนใหญเปนนักเรียน/ นักศึกษา และ มีรายไดเฉลี่ยสูงกวา 20,000 บาท  

2) พฤติกรรมของผู ใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย  ซึ ่งปจจุบันมีผู รู จ ักและใชงาน
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายอยูแลว ความเร็วของอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่ใช คือ 1024/512 
Kbps จาก TRUE Corporate รูขอมูลขาวสารอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายจากสื่ออินเทอรเน็ตมาก
ที่สุด ใชงานอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่บานพักของตนเองหรือบานของญาติ ชวงเวลาที่ใชงาน 
18.01 – 22.00 น. จํานวน 1-7 ครั้งตอสัปดาห ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมงตอครั้ง มีประสบการณการใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายมากกวา 4 ป และใชงานอินเทอรเน็ตเพื่อติดตามขาวสาร  

3) ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) ผลการวิจัย 
พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ในภาพรวม อยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาดานตางๆ พบวา ดานผลิตภัณฑ ดาน
กระบวนการใหบริการ ดานบุคลากร ดานราคา และ ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูใน
ระดับมาก ยกเวน สวนดานการสงเสริมการตลาด และ ดานการจัดจําหนาย จัดอยูในระดับปานกลาง 

4) การทดสอบสมมติฐาน  
 การทดสอบสมมติฐานที่  1 ผลการวิจัย  พบวา  เพศ  มีผลตอพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย สวนใหญไมแตกตางกัน เนื่องจากปจจุบัน ทั้งเพศชายและหญิง จะให
ความสําคัญและสนใจเทคโนโลยีใหมๆ  มีกิจกรรมการใชงานอินเทอรเน็ตที่หลากหลายใกลเคียง
กัน มีความใสใจเรื่องของ ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร การ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกัน  
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟาย ควรเนนเรื่องการประชาสัมพันธทางการตลาดใหมากขึ้น เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ รายการ
โทรทัศน รวมทั้งเว็ปไซท และการออกบูธแสดงสินคา เพื่อใหประชาชนทั่วไปไดรูจัก และไดมีการ
ทดลองใชงานอุปกรณจริง 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2  ผลการวิจัย พบวา ผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายที่มีอายุ
ตางกัน มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย แตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากประชาชน
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ทั่วไปอาจจะไมเห็นถึงความแตกตาง ทางดานสงเสริมการตลาด และดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟาย ควรใหความสําคัญกับดานสงเสริมการตลาด และดานนําเสนอและลักษณะทางกายภาพ โดย
เพิ่มชองทางในการจําหนายและการใหบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 3  ผลการวิจัย พบวา ประชาชนทั่วไปที่มีระดับการศึกษา
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ที่แตกตางกัน โดยประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากกวาระดับ
การศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ทั้งในภาพรวมและการ
เปรียบเทียบกับปจจัยรายดาน แตกตางกัน ยกเวน ดานสงเสริมการตลาด และ ดานการนําเสนอและ
ลักษณะทางกายภาพ ที่ไมแตกตางกัน  
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสาย 
วายฟาย ควรจัดใหมีการสงเสริมการตลาด และ การนําเสนอลักษณะทางกายภาพใหมากขึ้น โดย
เพิ่มชองทางในการจําหนายและการใหบริการเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกสบายของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ผลการวิจัย พบวา อาชีพของประชาชนผูใชอินเทอรเน็ต 
ไรสายวายฟาย ตางกันมีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย แตกตางกัน โดย
นักเรียน/นักศึกษา มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายมากกวา พนักงานบริษัท/
หางรานเอกชน และขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลาวคือ ปจจุบันอินเทอรเน็ตไดมีบทบาทสําคัญในการ
คนควาของมูลเพื่อใชในการศึกษาคนควา  
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยขอเสนอแนะผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟาย ควรจัดแพ็กเกตราคา การสงเสริมการตลาด และกระบวนการใหบริการ ใหเหมาะสม เพื่อ
รองรับการใชงานที่หลากหลายมากขึ้น อาทิเชน ควรจัดใหมี แพ็กเกต สําหรับการใชงานดานการ
เรียน การสอน และ ราคาประหยัด เปนตน 
 การทดสอบสมมติฐานที่ 5  ผลการวิจัย พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนของประชาชนผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ตางกันมีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ไม
แตกตางกัน โดยประชาชนสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยสูงกวา 20,001 บาท มีผลตอพฤติกรรมของผูใช
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟายมากกวา ประชาชนที่มีรายไดต่ํากวา 5,000 บาท พบวา ประชาชนที่มีราย
ไดเฉล่ียตอเดือนสูงกวา 20,001 บาท จากภาพรวมในทดสอบแตละปจจัยจะพบวาคาเฉลี่ยของกลุมนี้
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สูงกวากลุมอ่ืน ทั้งนี้เนื่องเปนกลุมที่มีกําลังซื้อหรือมีอํานาจการตัดสินใจซื้อและวางแผนของการใช
งานอยางคุมคา 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวาย
ฟาย ควรเปดตัวโปรโมชั่นใหมๆ ดานการตลาด ดานบุคลากร ดานนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
และ ดานกระบวนการใหบริการ  เพื่อกระตุนใหผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายเกิดความตองการ
ในการใชงานมากยิ่งขึ้น เชน จัดโปรแกรมคืนกําไรใหผูใชบริการ แถมของสมนาคุณ เปนตน  
 
5.6  ขอเสนอแนะ  

5.6.1  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ คือ 
1) ดานผลิตภัณฑ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ควรปรับปรุง ควรมีบริการให

เลือกหลากหลายประเภท และ การเชื่อมตอในการใชงานอินเทอรเน็ตที่มีประสิทธิภาพไมหลุดขณะ
ใชงาน 

2) ดานราคา ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ควรจัดใหมีราคาใหเหมาะสม และ 
แพ็กเกตราคาที่หลากหลาย เพื่อรองรับความตองการในใชงานที่หลากหลายมากขึ้น  

3) ดานการจัดจําหนาย ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ควรใหความสําคัญของ
ผลิตภัณฑตัวอยาง และ สถานที่ตั้งของสํานักงานที่ใหบริการ ที่สะดวกตอการเดินทางไปใชบริการ 
โดยเสนอแนะใหเพิ่มชองทางในการจําหนายในหางสรรพสินคา รานอาหาร และ รานสะดวกซื้อตางๆ 
เปนตน 

4) ดานการสงเสริมการตลาด ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ควรมีการสงเสริม
การขาย  บริการเสริมตางๆ บริการหลังการขาย  และ  เพิ่มชองทางของการโฆษณาผานสื่อ
อินเทอรเน็ตตางๆ และ ส่ือตางๆ เพิ่มขึ้น และ อยางตอเนื่อง โดยเนนเรื่องบริการเสริมตางๆ การ
บริการหลังการขายที่ดี การใหขอมูลขาวสารอยางสม่ําเสมอ เพื่อรักษาลูกคารายเดิม และเพิ่มลูกคา
รายใหม 

5) ดานบุคลากร ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ควรใหความสําคัญ เพราะ
ผูใชบริการคาดหวังวาจะไดรับการบริการที่ดีเมื่อมาติดตอขอใชบริการ ดังนั้นพนักงานควรแตง
กายสุภาพเหมาะสม ดูแลเอาใจใส สุภาพ ยิ้มแยมแจมใส และใหคําแนะนําในการแกปญหาได
อยามีประสิทธิภาพ เพื่อใหลูกคามีความพอใจในการใหบริการสูงสุด  

6) ดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ควรให
ความสําคัญของบรรยากาศในสํานักงานบริการ ปายชื่อ ความเปนระเบียบเรียบรอย มีส่ิงอํานวย

DPU



75 

ความสะดวกตางๆ เชน มีที่นั่งเพียงพอ มีน้ําดื่ม หนังสือพิมพ โทรทัศน อินเทอรเน็ต เอกสารตางๆ   
7) ดานกระบวนการใหบริการ  ผูใหบริการอินเทอร เน็ตไรสายวายฟาย  ควรให

ความสําคัญกับความเพียงพอของพนักงาน มีการใหบริการอยางเสมอภาค สะดวกรวดเร็วในการ
ติดตอ ขั้นตอนไมยุงยากซับซอน และ มีการทํางานที่ถูกตองแมนยํา  

5.6.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป คือ 
1) ควรทําการศึกษาปจจัยทางการตลาด ที่มีผลตอการเลือกใชอินเทอรเน็ตไรสายวาย

ฟาย วาปจจัยใดที่มีผลตอการเลือกใช และมีผลอยางไร จะไดเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ใหบริการที่เหมาะสม  

2) ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการในพื้นที่อ่ืนๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร หรือ
ตางจังหวัดใหครอบคลุมมากขึ้น  

3) ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และในการวิจัยครั้งตอไปควรจะเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการเก็บขอมูล โดย
การสัมภาษณ และสอบถามจากผูใชบริการเพิ่มเติม 
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หนังสือขอเชิญผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (WiFi) กรณีศึกษา : กลุมประชาชน
ทั่วไปในเขตพืน้ที่สยามเซนเตอร กรุงเทพมหานคร 

คําชี้แจง  
 

1.   แบบสอบสอบถามชุดนี้เปนการศึกษาคนควาประกอบหลักสูตร  วทิยาศาสตรมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย ขอความกรุณาทานตอบขอมูลตามความเปนจริง ขอมูลและขอคิด 
เห็นของทานจะถูกนํามาใชประโยชนในการศึกษาวิจัยเทานั้น และ จะถูกปกปดเปนความลับ  

2.  กรุณาทําเครื่องหมาย  √  หรือ เติมคําในชองวาง  
3.  วายฟาย (WiFi) หมายถึง ระบบอินเทอรเน็ตไรสาย  

 
 
 
 
. 

   ผูวิจัยขอขอบพระคุณที่ทานกรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ 
                               กัษณ ยุวรักษ 
                                  นักศึกษา 
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ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับคุณลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม  
1. เพศ     ชาย     หญิง 
2. อายุ     ต่ํากวา 15 ป     15 – 20 ป      21 – 25 ป  

   26 – 30 ป       30 ปขึ้นไป   
3. ระดับการศกึษา 

   ต่ํากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี    
   สูงกวาปริญญาตรี   

4. ปจจุบันประกอบอาชีพ 
     นักเรยีน / นักศึกษา       ขาราชการ / รัฐวิสาหกจิ 
     พนักงานบริษัท / หางรานเอกชน    คาขาย / เจาของกิจการ 
     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…………………….. 
5.รายไดเฉล่ียตอเดือน  
     ต่ํากวา 5,000 บาท      5,001 – 10,000 บาท  
     10,001 – 15,000 บาท     15,001 – 20,000 บาท 
     สูงกวา 20,001 บาท 
ตอนที่ 2  พฤตกิรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย  
6. ทานเคยใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย หรือ ไม  

 ใ ช      ไมเคยใช 
7. ความเร็วในการรับ-สงขอมูลอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายความเรว็สูงที่ทานใชอยู  

 256/128 Kbps     512/256 Kbps 
 1024/512 Kbps     2048/512 Kbps 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................................... 

8. ทานใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายวายฟายจากผูใหบริการรายใด 
      TOT          CAT TELECOM 
      TRUE Corporate        Triple T  
      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
9. ทานไดรูจกัอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย จากสื่อใด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      พี่นอง ญาติ และเพื่อนฝูง      หนังสือพิมพ 
      นิตยสารหรือวารสาร      โทรทัศนหรือวิดทีัศน 
      อินเทอรเน็ต       อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................  
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10. ทานใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ที่ใดเปนประจํา (ตอบมากกวา 1 ขอ)  
      บานพักตนเองหรือบานของญาติ     สถาบันการศึกษา 
      สถานที่ทํางาน       รานคาที่ใหบริการอินเทอรเน็ต 
      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)...................................................................... 
11. ชวงเวลาสวนใหญที่ทานใชอินเทอรเนต็ไรสายวายฟาย ในแตละวนั 

    06.01 - 10.00 น.       10.01 – 14.00 น. 
      14.01 – 18.00 น.       18.01 – 22.00 น. 

    22.01 – 02.00 น.       02.01 – 06.00 น. 
12. จํานวนครั้งที่ทานใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ตอสัปดาห 

    1 - 7 คร้ัง        8 - 14 คร้ัง 
      15 - 21 คร้ัง       มากกวา 22 ครั้งขึ้นไป 
13. ระยะเวลาที่ทานใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย ตอคร้ัง  

    นอยกวา 1 ช่ัวโมง        1- 3 ช่ัวโมง 
       4 – 6 ช่ัวโมง        7 – 9 ช่ัวโมง 

     10 ช่ัวโมงขึ้นไป 
14. ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 

    นอยกวา 1 ป        1- 2 ป 
       3 - 4 ป          มากกวา 4 ป 
15. วัตถุประสงคของการใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

    ติดตามขาวสาร     
    ดูหนัง ฟงเพลง   
 เลนเกมส 
 พูดคุยสนทนาหาเพื่อน 
 ส่ังซ้ือสินคา 
 ใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………………………. 
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ตอนที่ 3 ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
ทานคิดวาปจจัยตอไปนี้ มีผลทําใหทานใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย มากนอย เพียงใด  

กรุณาใส เคร่ืองหมาย √ ในช องที่ท านเห็นดวยท่ีสุด  
 

ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใช 
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1. ช่ือเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ 

     

2. การเชื่อมตอในการใช อินเทอรเน็ตไดงาย       
3. เมื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแลว ใชงานไดดีไม
หลุดขณะใชงาน  

     

4. มีประสิทธิภาพในการใชงาน       
5. มีบริการอินเทอรเน็ตใหเลือกหลากหลายประเภท       
ปจจัยดานราคา 
6. มีราคาใหเลือกเหมาะสม 

     

7. มี Package ราคาหลากหลาย       
ปจจัยดานการจัดจําหนาย  
8. ที่ตั้งของสํานักงานทีใ่หบริการ สะดวกตอการ
เดินทางไปใชบริการ 

     

9. มีผลิตภัณฑตัวอยาง      
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  
10. การโฆษณาผานสื่อตางๆ  

     

11. มีบริการเสริมตางๆ       
12. การไดรับขาวสารอยางสม่ําเสมอ       
13. มีการสงเสริมการขาย       
14. มีโปรโมชั่นสําหรับลูกคารายใหม-รายเดิม      
ปจจัยดานบุคลากร  
15. พนักงานมคีวามสุภาพ/ยิม้แยมแจมใส  
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ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูใช 
อินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 

ระดับความสําคัญของปจจัย 
มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
 

(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

16. พนักงานดแูลเอาใจใส/มีความกระตือรือรน       
17. พนักงานสามารถใหคําแนะนํา/แกปญหา  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

     

18. พนักงานแตงกายสุภาพและเหมาะสม      
ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
19. บรรยากาศในสํานักงานบริการ  

     

20. ภายในสํานักงานบริการ มีความเปนระเบียบ       
21. มีส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน มีที่นั่ง
เพียงพอ มนี้ําดื่ม มีหนังสือ พิมพ โทรทัศน และ 
อินเทอรเน็ต  

     

22. ปายชื่อสํานักงานสามารถเห็นไดชัดเจน       
ปจจัยดานกระบวนการใหบรกิาร  
23. สะดวกรวดเร็วในการตดิตอ   

     

24. ขั้นตอนการใหบริการไมยุงยากซับซอน      
25. มีการทํางานที่ถูกตอง แมนยํา       
26. มีการใหบริการอยางเสมอภาค       
27. มีจํานวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ      

 
ขอเสนอแนะความคิดเห็นเพิม่เติม  

...........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
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ผลวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป 

 เพศของผูตอบ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid หญิง 236 59.0 59.0 59.0 

ชาย 164 41.0 41.0 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 อายุของผูตอบ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ตํ่ากวา 15 ป 38 9.5 9.5 9.5 
  15 - 20 ป 72 18.0 18.0 27.5 
  21 - 25 ป 69 17.3 17.3 44.8 
  26 - 30 ป 78 19.5 19.5 64.3 
  30 ปขึ้นไป 143 35.8 35.8 100.0 
  Total 400 100.0 100.0   

 
 ระดับการศึกษา 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ตํ่ากวาปริญญาตรี 102 25.5 25.5 25.5 
  ปริญญาตรี 238 59.5 59.5 85.0 
  สูงกวาปริญญาตรี 60 15.0 15.0 100.0 
  Total 400 100.0 100.0  

 
 อาชีพ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นักเรียน/นักศึกษา 154 38.5 38.5 38.5
  ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 95 23.8 23.8 62.3
  พนักงานบริษัท / หางรานเอกชน 124 31.0 31.0 93.3

  คาขาย / เจาของกิจการ 19 4.8 4.8 98.0
  อ่ืน ๆ 8 2.0 2.0 100.0
  Total 400 100.0 100.0 
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 รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ตํ่ากวา 5,000 บาท 111 27.8 27.8 27.8
  5,001-10,000 บาท 45 11.3 11.3 39.0
  10,001-15,000 บาท 27 6.8 6.8 45.8
  15,001-20,000 บาท 50 12.5 12.5 58.3
  สูงกวา 20,000 บาท 167 41.8 41.8 100.0
  Total 400 100.0 100.0  

 
 เคยใชงานอินเทอรเน็ตวายฟาย 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ใช 324 81.0 81.0 81.0 

ไมเคย
ใช 76 19.0 19.0 100.0 

Total 400 100.0 100.0   
 
 ความเร็วในการรับ-สงขอมูลอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเคยใช 76 19.0 19.0 19.0 
  256/128 Kbps 37 9.3 9.3 28.3 
  512/256 Kbps 75 18.8 18.8 47.0 
  1024/512 Kbps 137 34.3 34.3 81.3 
  2048/512 Kbps 62 15.5 15.5 96.8 
  อ่ืนๆ 13 3.3 3.3 100.0 
  Total 400 100.0 100.0  

 
 ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเคยใช 76 19.0 19.0 19.0 

TOT 116 29.0 29.0 48.0 
CAT 
TELECOM 21 5.3 5.3 53.3 

TRUE 
Corporate 126 31.5 31.5 84.8 

Triple T 18 4.5 4.5 89.3 
อ่ืนๆ 43 10.8 10.8 100.0 
Total 400 100.0 100.0   
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รูจักอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายจากสื่อ 
 
 
 พี่นอง ญาติ และเพื่อนฝูง 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 251 62.8 62.8 62.8 

เลือก 149 37.3 37.3 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 หนังสือพิมพ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 330 82.5 82.5 82.5 

เลือก 70 17.5 17.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 นิตยสารหรือวารสาร 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 334 83.5 83.5 83.5 

เลือก 66 16.5 16.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 โทรทัศนหรือวิดีทัศน 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 268 67.0 67.0 67.0 

เลือก 132 33.0 33.0 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 อินเทอรเน็ต 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 249 62.3 62.3 62.3 

เลือก 151 37.8 37.8 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 อื่นๆ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 390 97.5 97.5 97.5 

เลือก 10 2.5 2.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0   
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ใชอินเทอรเนต็ไรสายวายฟายที่ใด 
 
 บานพักตนเองหรือบานของญาติ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 218 54.5 54.5 54.5 

เลือก 182 45.5 45.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 สถาบันการศึกษา 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 329 82.3 82.3 82.3 

เลือก 71 17.8 17.8 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 สถานที่ทํางาน 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 281 70.3 70.3 70.3 

เลือก 119 29.8 29.8 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 รานคาท่ีใหบริการอินเทอรเน็ต 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 334 83.5 83.5 83.5 

เลือก 66 16.5 16.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 อื่นๆ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 391 97.8 97.8 97.8 

เลือก 9 2.3 2.3 100.0 
Total 400 100.0 100.0   
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 ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 06.01-10.00 น. 13 3.3 4.2 4.2 
  10.01-14.00 น. 81 20.3 26.0 30.2 
  14.01-18.00 น. 40 10.0 12.9 43.1 
  18.01-22.00 น. 140 35.0 45.0 88.1 
  22.01-02.00 น. 33 8.3 10.6 98.7 
  02.01-06.00 น. 4 1.0 1.3 100.0 
  Total 311 77.8 100.0   
Missing 9 89 22.3    
Total 400 100.0    

 
 จํานวนครั้งท่ีใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายตอสัปดาห 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1-7 คร้ัง 196 49.0 60.5 60.5
  8-14 คร้ัง 95 23.8 29.3 89.8
  15-21 คร้ัง 21 5.3 6.5 96.3
  มากกวา 22 คร้ังขึ้นไป 12 3.0 3.7 100.0
  Total 324 81.0 100.0  
Missing 9 76 19.0    
Total 400 100.0    

 
 ระยะเวลาที่ใชอินเทอรเน็ตไรสายวายฟายตอครั้ง 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอยกวา 1 ชั่วโมง 37 9.3 11.4 11.4 
  1 - 3 ชั่วโมง 219 54.8 67.6 79.0 
  4 - 6 ชั่วโมง 52 13.0 16.0 95.1 
  7 - 9 ชั่วโมง 10 2.5 3.1 98.1 
  10 ชั่วโมงขึ้นไป 6 1.5 1.9 100.0 
  Total 324 81.0 100.0  
Missing 9 76 19.0    
Total 400 100.0    

 
 ประสบการณในการใชอินเทอรเน็ต 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid นอยกวา 1 ป 26 6.5 8.0 8.0 
  1 - 2 ป 71 17.8 21.9 29.9 
  3 - 4 ป 73 18.3 22.5 52.5 
  มากกวา 4 ป 154 38.5 47.5 100.0 
  Total 324 81.0 100.0   
Missing 9 76 19.0    
Total 400 100.0    
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วัตถุประสงคของการใชงานอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย 
 ติดตามขาวสาร 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 141 35.3 35.3 35.3 

เลือก 259 64.8 64.8 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 ดูหนัง ฟงเพลง 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 222 55.5 55.5 55.5 

เลือก 178 44.5 44.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 เลนเกมส 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 289 72.3 72.3 72.3 

เลือก 111 27.8 27.8 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 พูดคุยสนทนาหาเพื่อน 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 221 55.3 55.3 55.3 

เลือก 179 44.8 44.8 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 ส่ังซื้อสินคา 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 347 86.8 86.8 86.8 

เลือก 53 13.3 13.3 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 
 ใชไปรษณียอินเล็กทรอนิกส (E-Mail) 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 202 50.5 50.5 50.5 

เลือก 198 49.5 49.5 100.0 
Total 400 100.0 100.0   
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วัตถุประสงคของการใชงานอินเทอรเน็ตไรสายวายฟาย (ตอ) 
 
 อื่นๆ 
 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid ไมเลือก 384 96.0 96.0 96.0 

เลือก 16 4.0 4.0 100.0 
Total 400 100.0 100.0   

 

 
Descriptive  
 
 Descriptive Statistics 
 

 ดานผลิตภัณฑ N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของผูใหบริการ 400 2 5 3.85 .710

การเชื่อมตอในการใชอินเทอรเน็ตไดงาย 400 1 5 3.79 .927

เมื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดแลว ใชงานได
ดีไมหลุดขณะใชงาน 400 1 5 3.82 .979

มีประสิทธิภาพในการใชงาน 400 1 5 3.80 .941

มีบริการอินเทอรเน็ตใหเลือกหลากหลาย
ประเภท 400 1 5 3.58 .941

Valid N (listwise) 400  
 
 Descriptive Statistics 
 

 ดานราคา N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
มีราคาใหเลือกเหมาะสม 400 1 5 3.58 .983
มี Package ราคาหลากหลาย 400 1 5 3.45 .962
Valid N (listwise) 400      

 
 Descriptive Statistics 
 

 ดานการจัดจําหนาย N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

ท่ีต้ังของสํานักงานที่ใหบริการ สะดวกตอ
การเดินทางไปใชบริการ 400 1 5 3.45 .919

มีผลิตภัณฑตัวอยาง 400 1 5 3.20 .948
Valid N (listwise) 400      
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Descriptive (ตอ) 
 
 Descriptive Statistics 
 

 ดานการสงเสริมการตลาด N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
การโฆษณาผานสื่อตางๆ 400 1 5 3.39 .874
มีบริการเสริมตางๆ 400 1 5 3.38 .890
ไดรับขาวสารอยางสม่ําเสมอ 400 1 5 3.27 .836
มีการสงเสริมการขาย 400 1 5 3.39 .851

มีโปรโมชั่นสําหรับลูกคารายใหม-รายเดิม 400 1 5 3.54 .925

Valid N (listwise) 400      
 
 Descriptive Statistics 
 

 ดานบุคลากร N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

พนักงานมีความสุภาพ/ยิ้มแยมแจมใส 400 1 5 3.50 .870

พนักงานดูแลเอาใจใส/มีความกระตือรือรน 400 1 5 3.53 .914

พนักงานสามารถใหคําแนะนํา/แกปญหา
ไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ 400 1 5 3.81 .855

พนักงานแตงกายสุภาพและเหมาะสม 400 1 5 3.37 .878

Valid N (listwise) 400      
 
 Descriptive Statistics 
 

 ดานการนําเสนอดานกายภาพ N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
บรรยากาศในสํานักงานบริการ 400 1 5 3.38 .844

ภายในสํานักงานบริการ มีความเปนระเบียบ 400 1 5 3.38 .795

มีสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน มีท่ีนั่ง
เพียงพอ มีน้ําดื่ม หนังสือพิมพ โทรทัศน 
และ อินเทอรเน็ต 

400 1 5 3.39 .862

ปายชื่อสํานักงานสามารถเห็นไดชัดเจน 400 1 5 3.47 .872

Valid N (listwise) 400      
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Descriptive (ตอ) 
 
 
 
 Descriptive Statistics 
 

 ดานกระบวนการใหบริการ N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
สะดวกรวดเร็วในการติดตอ 400 1 5 3.67 .971

ขั้นตอนการใหบริการ ไมยุงยากซับซอน 400 1 5 3.67 .946

มีการทํางานที่ถูกตองแมนยํา 400 1 5 3.72 .910
มีการใหบริการอยางเสมอภาค 400 1 5 3.64 .944

มีจํานวนพนักงานเพียงพอตอการใหบริการ 400 1 5 3.57 .898

Valid N (listwise) 400      
 

 

T-test เพศที่ตางกัน 

 Group Statistics 
 

  เพศของผูตอบ N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

Mean 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ หญิง 236 3.7415 .71230 .04637
  ชาย 164 3.8024 .69140 .05399
ปจจัยดานราคา หญิง 236 3.5445 .89153 .05803
  ชาย 164 3.4756 .90127 .07038
ปจจัยดานการจัดจําหนาย หญิง 236 3.3263 .84394 .05494
  ชาย 164 3.3171 .80265 .06268
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด หญิง 236 3.3822 .69663 .04535
  ชาย 164 3.4098 .70574 .05511
ปจจัยดานบุคลากร หญิง 236 3.5678 .66096 .04303
  ชาย 164 3.5320 .70556 .05510
ปจจัยดานการนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ 

หญิง 236 3.4248 .70779 .04607

  ชาย 164 3.3689 .69532 .05430
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ หญิง 236 3.6229 .82161 .05348
  ชาย 164 3.7012 .85616 .06685
รวม หญิง 236 3.5157 .63087 .04107
  ชาย 164 3.5153 .64642 .05048
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T-test เพศที่ตางกัน (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

One Way ANOVA อายุที่ตางกัน 
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One Way ANOVA อายุที่ตางกัน (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



103 

 

One Way ANOVA อายุที่ตางกัน (ตอ) 
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One Way ANOVA อายุที่ตางกัน (ตอ) 
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One Way ANOVA ระดับการศึกษาที่ตางกนั 
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One Way ANOVA ระดับการศึกษาที่ตางกนั (ตอ) 
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One Way ANOVA อาชีพที่ตางกัน 
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One Way ANOVA อาชีพที่ตางกัน (ตอ) 
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One Way ANOVA อาชีพที่ตางกัน (ตอ) 
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One Way ANOVA รายไดทีต่างกัน 
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One Way ANOVA รายไดทีต่างกัน (ตอ) 
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One Way ANOVA รายไดทีต่างกัน (ตอ) 
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One Way ANOVA รายไดทีต่างกัน (ตอ) 
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