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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใช
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง
ท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะหความสัมพันธ 
สําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิT-test , F-test 
 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลยี EDGE ผูเลือกใช
เทคโนโลยี EDGE คํานึงถึงความรวดเร็วของขอมูลมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความสะดวกในการใชงาน 
และอัตราคาใชบริการท่ีคุมคาตามลําดับ สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใช EDGE นอยท่ีสุด ไดแก 
ความสวยงามของกราฟฟก และจํานวนของรุนของโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับ เทคโนโลยี EDGE สวน
อัตราคาใชบริการท่ีสามารถจายได คือ ตามปริมาณขอมูลท่ีรับสงจริง และเหตุผลท่ีกลุมตัวอยางไมเคย
ใชบริการส่ือสารขอมูลผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี อันดับท่ี 1 คือ ยังไมจําเปนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน 
อันดับ 2 คือ มีทางเลือกอ่ืนท่ีสะดวกกวา ดีกวาประหยัดกวา อันดับ 3 คือ ไมม่ันใจในการปองกัน
การรักษาความปลอดภัยและความถูกตองของขอมูล สวนพฤติกรรมการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
การใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตและพฤติกรรมการใชบริการ
อินเทอรเน็ต พบวาผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูแลวจะสนใจท่ีใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาผูท่ี
ไมไดใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในทํานองเดียวกันผูท่ีใชบริการขอมูลผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีและผู
ท่ีใชบริการอินเทอรเน็ตก็จะสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาผูไมไดใชบริการ ซ่ึงท้ังบริการ
ขอมูลบนโทรศัพทผานเครือขายอินเทอรเน็ต และบริการอินเทอรเน็ตตางมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
เทคโนโลยี EDGE 
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ABSTRACT 

 
 This research  aims to study the behaviour of using data services on mobile in Bangkok 
Area. The sample size was 420 mobile phone users in Bangkok area by using questionnaire as the 
research  tool. The statistical data was analyzed in terms of ratio, average, standard deviation, variance 
and correlation analysis. 
                      The study revealed the factors affect the decision of using EDGE technology. Most users 
consider that quickness is the most important. The convenience and the reasonable rate of charge were 
considered secondly. On the other hand, the graphic design and the number of mobile handsets which 
can support EDGE have the less impact on the users decision. Moreover, the charging rate should be 
affordable according to the data transaction. However, the research found that a number of respondents 
never used EDGE technology due to the reasons respectively. Firstly, this technology not necessary in 
their daily life. Secondly, there are the better options which more convenient and more economical. 
Thirdly is the unsure of security protection and the data consistency. In terms of the mobile phone 
behavior  using GPRS and the Internet on mobile, the research showed that the users who already use 
mobile phone are more interested to use EDGE rather than who do not use. In addition, the data service 
users and mobile Internet users tend to interest in the EDGE technology rather than non-users. As a 
result, both data service on the Internet on mobile and the Internet service have positive correlation to 
EDGE technology 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคัญและที่มาของปญหา 

ในอดีต การติดตอส่ือสารท่ีผานมามีความหมายเพ่ือการสงขอมูลขาวสารไปยังผูรับเพ่ือ
สรางความเขาใจดานขอมูลและขอเท็จจริง นําสูการสรางความรูสึก อารมณและการเปล่ียนทัศนคติ
บนพ้ืนฐานความชอบและความพอใจ จากนั้นนําสูความเช่ือม่ันจากการกระตุนความตองการ และ
พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลง ทําใหการติดตอส่ือสารนับวาเปนส่ิงสําคัญและจําเปนอยางยิ่งเนื่องจาก
มนุษยเปนสัตวสังคม ซ่ึงมีความตองการท่ีจะปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน ท้ังในชีวิตประจําวันและการติดตอ
ประสานงานกับผูอ่ืน การติดตอส่ือสารในสมัยกอนเปนการติดตอส่ือสารกันภายในกลุมไดใน
ระยะใกลและไดมีการพัฒนากันเรื่อยๆ จนกระท่ังปจจุบันสามารถติดตอส่ือสารกันในระยะ
ทางไกลๆ (ธงชัย  สันติวงษ, 2536 อางถึงใน ณัฐกร สงคราม, 2543 : 1)โดยใชการติดตอส่ือสารท่ีมี
อยูดวยกันหลายประเภท 

โทรศัพทเปนหนึ่งในเทคโนโลยีดานการติดตอส่ือสารท่ีใชอยางแพรหลาย และมีความ
จําเปนอยางมากท้ังในหนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนท่ัวไป โดยโทรศัพทนั้น ประดิษฐ
ขึ้นมาเปนครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Alexander Graham Bell เม่ือป พ.ศ. 2419 ระบบ
โทรศัพทนั้น จะประกอบดวย เครื่องโทรศัพท 2 เครื่อง ท่ีมีสายไฟฟาเช่ือมตอกันระหวางท้ัง 2 
ส่ือสารถึงกันโดยอาศัยหลักการเปล่ียนสัญญาณเสียงเปนสัญญาณไฟฟาสงไปตามสายไฟฟา เม่ือถึง
ปลายมาสัญญาณไฟฟาจะถูกเปล่ียนเปนสัญญาณเสียงตามเดิม ซ่ึงในลักษณะนี้ยังไมมีระบบ
ชุมสายโทรศัพทเขามาเกี่ยวของหลังจากนั้นตอมาอีก 5 ป ในป พ.ศ. 2424 โทรศัพทไดถูกนําเขามา
ประเทศไทยเปนครั้งแรก โดยสมเด็จพระราชปตุลาบรมวงศาภิมุข เจาฟาภาณุรังสีสวางวงศ เจากรม
กลาโหม ในสมัยนั้นดําริวิทยาการดานการส่ือสาร ดวยโทรศัพทเขามาเปนเครื่องแรก โดยทดลองนํา
เครื่องโทรศัพทมาติดตั้งท่ีกรุงเทพฯ และท่ีปากน้ําสมุทรปราการ วัตถุประสงคในเบ้ืองตนเพ่ือแจง
เรื่องเรือเขา ออก ท่ีปากน้ําสมุทรปราการใหทางกรุงเทพฯ ทราบ ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยี
ไดมีการพัฒนาเครื่องมือส่ือสารไรสายเพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เครื่องมือส่ือสารไรสายท่ีกลาวถึง
คือ โทรศัพทเคล่ือนท่ี จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจทําใหความตองการทางดานการติดตอส่ือสาร
เพ่ิมขึ้นดวย (องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย, 2517 : 5-7) 

ปจจุบันโทรศัพทมือถือหรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี เปนอุปกรณส่ือสารอิเล็กทรอนกิสลักษณะ
เดียวกับโทรศัพทบานแตไมตองการสายโทรศัพทจึงทําใหสามารถพกพาไปท่ีตางๆได โทรศัพทเคล่ือนท่ี
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ใชคล่ืนวิทยุในการติดตอกับเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยผานสถานีฐาน โดยเครือขายของโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีแตละผูใหบริการจะเช่ือมตอกับเครือขายของ โทรศัพทบานและเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ของผูใหบริการอ่ืนๆ โทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงนอกจากจะมีคุณสมบัติในการส่ือสารทางเสียงแลวยังมี
ความสามารถอ่ืนอีกเชนสนับสนุนการส่ือสารดวยขอความ เชน SMS การเช่ือมตอกับอินเทอรเน็ต, 
การส่ือสารดวยแบบ Multimedia เชน MMS นาฬิกา นาฬิกาปลุก นาฬิกาจับเวลา ปฏิทิน ตารางนัด
หมาย สเปรดชีต โปรแกรมประมวลผลคํา รวมไปถึงความสามารถในการรองรับแอปพลิเคช่ันจาวา
ได (สืบคนจาก http://th.wikipedia.org/wiki) จากคุณสมบัติดังกลาว ผูประกอบการโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ตองหาจุดขายใหมเพ่ือเปนการเพ่ิมยอดรายไดจากผูใชโทรศัพทดวยบริการท่ีมากกวาเสียง โดยเฉพาะ
ทําการส่ือสารการตลาดของบริการมัลติมีเดีย (Multimedia) และการใชโทรศัพทในการเรียกดูขอมูล 
(Data) โดยการเช่ือมตออินเทอรเน็ตดวยระบบ GPRS (General Packet Radio Service) สูผูบริโภค
มากขึ้น บริการ มัลติมีเดีย (Multimedia) คือ ความสามารถในการสงขอความภาพเคล่ือนไหวพรอม
เสียงได (MMS : Multimedia Messaging Service) และมีการผนวกเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเขาไปอยู
ในโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดวยการใชเทคโนโลยีแวป (WAP : Wireless Application Protocol) ความเร็วใน
การถายขอมูลอยูท่ี 9.6 kbps. (Kilobyte per second) เปนตัวกลางในการติดส่ือสารผานขอมูล
ระหวางระบบท้ังหมดทําใหสามารถเขาถึงอีเมล  การคนหาขอมูลทางธุรกิจ ความบันเทิงและการ
เดินทาง แตความคอนขางนอย ผูประกอบระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ีจึงไดพัฒนาและนํา
เทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) ท่ีสามารถสงสัญญาณดวยความเร็วท่ีสูงขึ้นมาใช
ในการใหบริการขอมูลอินเทอรเน็ตผานระบบเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยสามารถใชโปรแกรม
ตางๆ ของอินเทอรเน็ตไดดวยความเร็วกวา 115 kbps ท้ังยังถายขอมูลไดเร็ววา WAP อีกท้ังบริษัทยัง
พัฒนา Application ตางๆ เพ่ือตอบสนองความตองการในการใชงานของผูใชบริการมากขึ้น เชน 
โปรแกรมการส่ังซ้ือสินคา หรือการชําระคาสินคา โปรแกรมถายภาพและสงภาพพรอมขอความไป
ยังโทรศัพทเคล่ือนท่ีปลายทาง ซ่ึงเรียกวา Photomail การสงภาพเคล่ือนไหว (Video Clip) การ
เรียกดูตัวอยางหนังกําลังฉาย รวมไปถึงการเรียกฟงเพลง เปนตน  

การเกิดขึ้นของผลิตภัณฑของผลิตภัณฑหรือบริการใหม คือ เทคโนโลยีเคล่ือนท่ียุค 3G 
นั้น มีจําเปนท่ีตองใหความสําคัญกับการวางแผน ซ่ึงเปนองคประกอบของการติดตอส่ือสาร
การตลาด เพราะเปนการแนะนําโทรศัพทเคล่ือนท่ียุค 3G สูผูบริโภค ใหมากขึ้นยังเปนการกระตุน
และสรางแรงจูงใจใหความสนใจและเลือกท่ีจะซ้ือมาใช นั่นคือท่ีมาของรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นอีกชองทาง 

ดังเชน บริษัทผูใหบริการระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทย จึงไดเปดใหบริการ
เทคโนโลยีโทรศัพทเคล่ือนยุค 3G และทําการส่ือสารการตลาดเพ่ือแนะนําบริการใหมสูผูบริโภค 
ซ่ึงขณะนี้ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีตางๆ ไมวาจะเปน AIS, DTAC, True Move และ Hutch ได
พัฒนาชองทางการตลาดดานการส่ือสารขอมูลผานอินเทอรเน็ต เชน การใหบริการดาน Non Voice 
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Applications การพัฒนาการสงขอมูลไมจํากัดเฉพาะเสียงเทานั้น เชน ขอความส้ัน (Short Messaging 
Service) การตกแตงภาพบนหนาจอ มีการเปดใหบริการ ซ่ึงเปนการทําธุรกรรมโดยตรงกับธนาคาร 
เปดใหบริการ GPRS, WAP และ MMS เปนการสรางมูลคาตลาดดานขอมูลผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี  
เปดใหบริการ MMS Roaming บริการสงขอมูลขาวสาร ขอความ และภาพไปยังเครื่องโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีในตางประเทศและในป 2548-49 ใหบริการ EDGE (Enhanced Data Rate for GSM 
Evolution) เปนเทคโนโลยีการสงผานขอมูลโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยความเร็วสูง 3 เทาเม่ือเทียบกับ 
GPRS แตเดิม ท้ังนี้เพ่ือเปนการเพ่ิมรายไดและมูลคาทางการตลาดใหกับบริษัท ภายใตการแขงขัน
ในตลาดท่ีมีการแขงขันสูง 

ดานการสงเสริมการตลาดของผูใหบริการเครือขาย และบริษัทผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
มีการทําโฆษณา ประชาสัมพันธ รวมถึงกิจกรรมการตลาดตางๆ และการใชส่ือวิทยุ โทรทัศน 
หนังสือพิมพ นิตยสาร รวมท้ังส่ืออินเทอรเน็ต ในการทําการส่ือสารการตลาด และยังใชเครื่องมือ
ส่ือสารการตลาดอ่ืนๆ ผสมผสานกัน เนื่องดวยความตองการของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป รวมท้ัง
พฤติกรรมโทรศัพทเคล่ือนท่ี เชน ผูบริโภคบางกลุมมีความตองการแคใชงานรับสายท่ีเรียกเขาและ
ออกเทานั้น ในขณะท่ีบางกลุมมีความตองการลูกเลนท่ีมากกวาอยางการสงขอความภาพเคล่ือนไหว 
(MMS) เปนตน ซ่ึงการทําโฆษณา ผานส่ือมวลชน โทรทัศน หนังสือพิมพ และวิทยุ ไมเพียงพอท่ีจะ
เขาถึงกลุมเปาหมาย บริษัทดังกลาวจึงใชส่ือสารทางการตลาดผสมผสานกับการโฆษณา (Advertising) 
การประชาสัมพันธ (Public Relations) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การตลาดเหตุการณ
พิเศษ (Event Marketing) การทํากิจกรรมสงเสริมการขายรวมกับผูผลิตโทรศัพทเคล่ือนท่ี (กรุงเทพ
ธุรกิจ, 2545 : 9) 

เนื่องจากระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีในปจจุบันมีพัฒนาการท่ีใกลชิดกับชีวิตประจําของ
ผูบริโภคมากขึ้น นอกจากจะเปนเครื่องมือท่ีใชการติดตอส่ือสารท่ีสําคัญในขณะนี้แลว ตอไปใน
อนาคตอันใกลนี้จะกลายเปนส่ือท่ีสําคัญในการรับรูขาวสารและความบันเทิงในรูปแบบตางๆ โดย
การนําการตลาดรูปแบบใหมๆ มาใชในการแนะนําและการเขาถึง เพ่ือสรางแรงจูงใจใหแกผูบริโภค
อันสงผล ใหเกิดการใชและบริการใหมท่ีกําลังจะเกิดขึ้นตอไป ทําใหผูศึกษาเล็งเห็นประเด็นสําคัญท่ี
ควรศึกษา คือ พฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ผานเครือขายอินเทอรเนต็เพราะผูบริโภคเปนกลุมเปาหมายสําคัญในการรับรูขอมูลขาวสาร บริการ
ตางๆ และผลกระทบท้ังดานบวกและลบท่ีอาจจะเกิดขึ้น และท่ีสําคัญ คือ ผูท่ีจะตัดสินใจจะเลือก
หรือไมเลือกใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในโอกาสตอไป 

ดังนั้น ผูศึกษาในฐานะนักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการโทรคมนาคม และพนักงาน
บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนหนึ่งในบริษัทท่ีใหบริการดานขอมูลบน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมของผูใชโทรศัพท 
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เคล่ือนท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขต
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการนําผลการศึกษาท่ีไดรับไปใชเปนแนวทางและเปนขอมูล
ในการปรับปรุงการใหบริการดังกลาวของบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) รวมท้ัง
เปนการรักษาผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเดิมเอาไวตลอดจนเปนการเพ่ิมผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายใหม
ใหมากท่ีสุด เพ่ือความเจริญกาวหนาในดานธุรกิจการส่ือสารโทรคมนาคมในการดานการบริการขอมูล
บนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ผานเครือขายอินเทอรเน็ตของบริษัท แอดวานซ อินโฟร  เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) ในอนาคต 

 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย      
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูลบน 
โทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตระหวาระบบ EDGE และGPRSในเขตกรุงเทพมหานค 
 2.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการอินเทอรเน็ตท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูลบน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในระบบ EDGE และ GPRSในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3.  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีแตกตางมีผลพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอ
การใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  เพ่ือศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีตอการใช
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีใชเทคโนโลยี GPRS: General Packet Radio Service นํามา
ซ่ึงขอเสนอแนะตอการดําเนินการใหบริการเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM 
Evolution ในประเทศไทย 
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
 ผูทําการวิจัยไดนําปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูใชบริการในการใชบริการดานขอมูล
บนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ผานเครือขายอินเทอรเนต็ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

1.  การศึกษาพฤติกรรมระหวางกลุมผูใชและผูท่ีไมไดใชบริการเทคโนโลยี EDGE และ 
GPRS บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีตอระดับความสนใจในเทคโนโลยีท่ีมีความเร็วสูงนี้สูงกวาผูท่ีไมไดใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ดังนั้น ผูวิจัย จึงตั้งสมมติฐานดังนี้    

  คาเฉล่ียของระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันตามการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  

2.  การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ต ผานเทคโนโลย ี GPRS: General Packet Radio Service ตอระดับความสนใจใน
เทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolutionโดยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใช
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บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS: General 
Packet Radio Service ใน 2 กรณี ไดแก 
  2.1  พฤตกิรรมระหวางกลุมผูท่ีเคยใชและผูท่ีไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท  
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ีGPRS: General Packet Radio Service ตอระดับ
ความสนใจในเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolutionนี้ ซ่ึงคาดวาผูท่ีเคยใช
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS : General 
Packet Radio Service นาจะมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลย ีEDGE: Enhanced Data rates for GSM 
Evolution นี้สูงกวาผูท่ีไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคโนโลยี GPRS: General Packet Radio Service ดังนั้น จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี ้
   คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลย ี EDGE : Eenhanced Data rates for GSM 
Evolutionของผูใชบริการมีความแตกตางกนัตามการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS: General Packet Radio Service 
  2.2  พฤติกรรมระหวางกลุมผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย  
อินเทอรเน็ตมากและผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคโนโลยี GPRS: General Packet Radio Service นอยตอระดับความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : 
Enhanced Data rates for GSM Evolution ซ่ึงคาดวามีผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS: General Packet Radio Service มากมีแนวโนมท่ี
จะสนใจเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution มากกวาผูใชบริการดาน
ขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS: General Packet Radio 
Service นอย จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี ้
   พฤตกิรรมการใชบริการของผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคลื่อนที่ผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service จะมีความสัมพันธเชิง
บวกกับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution 
 3.  การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตกับความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE :  
Enhanced Data rates for GSM Evolution โดยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตใน 2 กรณี 
ไดแก  
  3.1  พฤตกิรรมระหวางกลุมผูใชบริการอินเทอรเน็ตและผูท่ีไมใชบริการอินเทอรเน็ต 
ตอระดับความสนใจเทคโนโลยีนีซ่ึ้งคาดวาผูใชบริการอินเทอรเน็ตจะมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลยนีี้
สูงกวาผูท่ีไมใชบริการอินเทอรเน็ต ดังนั้นจึงสมมติฐาน ดังนี้คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี 
EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันตามการใช
บริการอินเทอรเน็ต 
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  3.2  พฤติกรรมระหวางกลุมผูท่ีใชอินเทอรเน็ตมากและผูท่ีใชอินเทอรเน็ตนอยตอระดับ  
ความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution ซ่ึงคาดวาผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตมากมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลย ีEDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution 
มากกวาผูใชอินเทอรเน็ตนอย จึงตั้งสมมติฐานวา พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของผูใชบริการมีความ
สอดคลองกับความสนใจในเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution  
 4. การศึกษาระดับความสนใจเทคโนโลย ีEDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolution 
ระหวางกลุมปจจัยดานประชากรศาสตร โดยทําการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร ดังนี้ 
  4.1 เพศ โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for 
GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการ เพศชายและเพศหญิง โดยตั้งสมมติฐานวา  
คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution ของ
ผูใชบริการมีความแตกตางกันตามเพศ 
  4.2  อาย ุโดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for 
GSM Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในกลุมอายุตางๆโดย
ตั้งสมมติฐานวา คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM 
Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันตามอาย ุ 
  4.3  ระดับการศึกษา โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data  
rates for GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในระดับการศึกษาตางๆ โดย
ตั้งสมมติฐานวา  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM 
Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันตามระดับการศึก  
  4.4  อาชีพ โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates 
for GSM Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในกลุมอาชีพตางๆ โดย
ตั้งสมมติฐานวา  คาเฉล่ียของระดับความสนใจของเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rate for 
GSM Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันตามอาชีพ 
  4.5  รายไดสวนบุคคลตอเดือน โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE :  
Enhanced Data rates for GSM Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการใน
ระดับรายไดสวนบุคคลตางๆ โดยตั้งสมมติฐานวา  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE 
: Enhanced Data rates for GSM Evolution ของผูใชบริการมีความแตกตางกันตามรายไดสวนบุคคล
ตอเดือน 
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1.4  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  สามารถทราบถึงพฤติกรรมและความสนใจของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใช 
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.  สามารถทราบถึงพัฒนาการทางเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคมโดยเฉพาะเทคโนโลยี 
GPRS : General Packet Radio Service และ EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution 

 3.  ผลวิจัยสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดในการสรางกลยทุธเพ่ือดึงดูด 
ใหผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชบริการเทคโนโลย ีGPRS : General Packet Radio Service และ EDGE 
: Enhanced Data rates for GSM Evolution รวมท้ังดึงดูดใหมีจํานวนผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมากขึ้น 

 4.  ผลวิจัยสามารถใชเปนขอมูลสนับสนุนในการลงทุนและนําไปปรับปรุงบริการใหมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลใหมีรายไดเพ่ิมเขาบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด 
(มหาชน) 

 
1.5  ขอบเขตของการศึกษา 
  การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานครตอการ
ตัดสินใจใชบริการขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS: General Packet Radio 
Service และ EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution ผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีโดยทําการศึกษา
ระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ.  2551 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 โดยการวิจัยนี้ไมไดไปรวมถึง
เทคโนโลยี 3G เขาไปในงานวิจัยนี้ดวยเนื่องจากยังไมไดมีการเปดสัมปทานใหมีการใชงานอยาง
แพรหลาย 
 
1.6  กรอบแนวความคิด  
 1.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
  สถานภาพสวนตัวของผูใชบริการไดแก 
  -  เพศ 
  -  อาย ุ
  -  ระดับการศึกษาสูงสุด 
  -  อาชีพ  
  -  รายไดตอเดือน 
  พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  
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พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
การใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี 

(GPRS : General Packet Radio Service) 
2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
3.  กรอบความคิดในการวิจัย  
 
ตัวแปรตน                                                                    ตัวแปรตาม 

 
 

                             
 

 
 
 
  

 
                             

 
 
 

 
 

ภาพท่ี  1.1  กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพสวนตัวของผูใชบริการ ไดแก 
-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดับการศึกษาสูงสุด 
-  อาชีพ 
-  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
 

 

ความสนใจในเทคโนโลยี 
Enhanced Data rates for GSM 

Evaluation : EDGE 

พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี   
ความสนใจในเทคโนโลยี 

Enhanced Data rates for GSM 
Evaluation :  EDGE 

พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 

การใชบริการดานขอมูลบน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย
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1.7  ขอจํากัดของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้มีขอจํากัดดังตอไปนี ้      

1.  ผลการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจท่ีดําเนินการเก็บขอมูลในภาคเรียนท่ี 2 ป 
การศึกษา 2551  

2.  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะประเด็นการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี การใชบริการ
อินเทอรเน็ตออกเปน 3 ผูใหบริการหลักเทานั้น  

3.  การศึกษาครั้งนี้ยังไมครอบคลุมถึงพฤติกรรมการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีพฤติกรรม 
การใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต และพฤติกรรมการใชบริการ
อินเทอรเน็ตอีกหลายปจจัย เชน คาใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีรายเดือนอยูท่ีประมาณเทาไหร 
วัตถุประสงคของการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี หรือการจายคาบริการอินเทอรเน็ต ผูใชบริการไดเปนผู
จายคาใชบริการเองหรือไม เปนตน 

4.  การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยทําการศึกษาเฉพาะบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผาน
เครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service และ EDGE : 
Enhanced Data rates for GSM Evolution เทานั้น ไมไดรวมไปถึงเทคโนโลยี 3G ดวย  

 
1.8  นิยามศัพทที่เกี่ยวของ 

1.  สถานภาพสวนตัว หมายถึง เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายได 
2.  ปจจัย หมายถึง ส่ิงกระตุนหรือส่ิงเรา ทีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการดานขอมูล

ผานเครือขายอินเตอรเน็ต ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงแบงออกเปน 
3.  พฤติกรรมการใชบริการดานขอมูลโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต GPRS  

หมายถึง ลักษณะการใชบริการ ไดแก ความบอยครั้ง ระยะเวลา ชวงเวลาในการใชบริการ การใช
บริการดานอยูในปจจุบันความพึงพอใจ และแนวโนมใชบริการดานขอมูลในอนาคต ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 3.1  บริการดานขอมูล  หมายถึง บริการดานขอมูลท่ีใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี และ
สามารถใชบรกิารผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซ่ึงสามารถสรุปประเภทขอมูลไดดังนี ้

 3.2  บริการขอมูลดานบันเทิง  ไดแก บริการดาวนโหลดเพลง เสียงเรียกเขา รูปภาพ เกม 
คลิปภาพยนตร (Movie Clip) คลิปมิวสิควิดีโอ (Music Video Clip)  

 3.3 บริการขอมูลดานกีฬา ไดแก ขาวความเคล่ือนไหวในวงการกีฬา การรายงานผล
ฟุตบอล  การวิเคราะหวิจารณการแขงขัน บริการ Clip วิดีโอสอนการเคล่ือนกอลฟ 

 3.4  บริการขอมูลดานธุรกิจ ไดแก บริการรายงานผลหุน ขาวธุรกิจ การเงิน  
  3.5 บริการขอมูลดานการส่ือสาร ไดแก บริการรับสงอีเมล (Email) บริการสนทนา
ผานเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี (Mobile chat) 
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  3.6  บริการขอมูลดานการทองเท่ียว ไดแก บริการคนหาขอมูลสถานท่ีทองเท่ียว 
ตารางการบิน จองท่ีพักโรงแรม 

 3.7  บริการขอมูลท่ัวไปสําหรับชีวิตประจําวัน ไดแก บริการดาวนโหลดคูปองสําหรับ
นําไปซ้ือสินคา บริการขอมูลจราจร บริการตรวจผลสลากกินแบงรัฐบาล บริการพยากรณอากาศ
บริการคนหางาน บริการอานหนังสือและนิตยสารบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี บริการดูดวง 
 4.  EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution หรือ อีจีพีอารเอส  (อังกฤษ  
: Enhanced GPRS: EGPRS) เปนระบบอินเทอรเน็ตไรสาย 2.75G ในเครือขายโทรศัพทมือถือ เปน
เทคโนโลยีตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดโดย ITU (International Telecommunications Union) คลายกับ
ระบบจีพีอารเอส แตมีความเร็วท่ีสูงกวาคือท่ีประมาณ 200-300 Kbps ซ่ึงสูงกวาจีพีอารเอสส่ีเทา แต
ในบางพ้ืนท่ีถาหากใชเอดจไมไดโทรศัพทก็จะเปล่ียนไปใชจีพีอารเอสเองชวยใหการรับสงขอมูลบน
โทรศัพท มือถือไดมากกวาและรวดเร็วกวา ท้ังการเขา WAP และ WEB รับสง MMS, Video/Audio 
Streaming และ Interactive Gaming และเปนกาวสําคัญเพ่ือการกาวเขาสูยุค 3G 

5.  เทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service หมายถึง เทคโนโลยีทางโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี ท่ีผูใชโทรศัพทสามารถเช่ือมอินเตอรอินเทอรเน็ตเพ่ือเรยีกดูบริการดานขอมูลประเภทตางๆ 
ไดจากเครื่องโทรศัพทโดยในท่ีนี้รวมถึงการเรียกดูบริการดานขอมูลผานเทคโนโลยี EDGE ท่ีทาง 
เอไอเอส ดีแทค และทร ูเปดใหบริการ 

6.  ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชบริการผานเครือขายอินเตอรเน็ต  หมายถึง  ผูใชโทรศัพท  
เคล่ือนท่ีท่ีใชบริการ WAP/GPRS อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเปนผูใชบริการของ เอไอเอส ดีแทค 
ทรู และฮัทซ 

7.  ผูใชบริการอินเทอรเน็ต  หมายถึง  ผูใชอินเทอรเน็ตผานการเช่ือมโยงเครือขาย 
อินเทอรเน็ตของผูใหบริการอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร ในลักษณะตางๆ เชน dial up, 
LAN, รานอินเทอรเน็ต และอ่ืนๆ 
 8.  ความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution  
หมายถึง ความสนใจในการใชเทคโนโลยี EDGE กับการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีของไทย โดยท่ี 
EDGE (Enhanced Data rate for GSM/GPRS Evolution) คือ เทคโนโลยีท่ีพัฒนาขีดความสามารถ
ของเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี GSM/GPRS ใหรองรับการส่ือสารขอมูลดวยอัตราเร็วท่ีสูงขึ้นเทียบเทา
กับมาตรฐานโทรศัพทเคล่ือนท่ี UMTS (3G) ดวยอัตราเร็วในการส่ือสารขอมูลท่ีสูงขึ้น ผูใชบริการ
เครือขายจึงสามารถใชบริการรายงานขาว การรับสงไฟลรูปภาพและเสียงเพลง การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
ท่ีมีสีสันมากขึ้น ไปจนถึงการเปดใหบริการสนทนาโทรศัพทแบบเห็นหนากัน (Video Telephony) 
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บทท่ี  2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูล

บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ี
เกีย่วของจากเอกสารตําราและผลงานวิจัยตางๆ เพ่ือนํามาประกอบวิเคราะหหาขอสรุปในการประเมิน 
วัด ซ่ึงแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยความท่ีเกี่ยวของสามารถนํามาสรุปไดดังนี ้

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 
2.5  ประวัติความเปนมาของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
2.6  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, :192) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer 

behavior) หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบริโภคทําการคนหา การคิด การซ้ือ การใช การประเมินผลในสินคา
และบริการ ซ่ึงคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา หรือเปนขั้นตอนซ่ึงเกี่ยวกับความคิด 
ประสบการณ การซ้ือ การใชสินคาและบริการของผูบริโภค เพ่ือตอบสนองความตองการและความ
พึงพอใจของเขา หรือหมายถึง การศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคท่ี
เกี่ยวของกับการซ้ือและการใชสินคา นักการตลาดจําเปนตองศึกษาและวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ (1) พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ 
และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจ
ของผูบริโภคไดและ (2) เพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิดทางการตลาด (Marketing concept) คือ
การทําใหลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้เราจึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือจัดส่ิงกระตุนหรือ
กลยุทธการตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, :193) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค 
(Analyzing consumer behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใชของ
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ผูบริโภค ท้ังท่ีเปนบุคคล กลุม หรือองคการ เพ่ือใหทราบถึงลักษณะความตองการและพฤติกรรม
การซ้ือ การใช การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณท่ีจะทําใหผูบริโภคพึงพอใจ คําตอบท่ีได
จะชวยใหนักการตลาดสามารถกําหนดกลยุทธการตลาด (Marketing strategies) ท่ีสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, :196) กลาววาโมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมี
จุดเริ่มตนจากการท่ีเกิดส่ิงกระตุน (Stimulus) ท่ีทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาใน
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถ
คาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ ซ่ึงจะนําไปสูการ
ตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s purchase decision) 
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี ้ 

2.1.1  ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside stimulus) และ
ส่ิงกระตุนจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก เพ่ือให
ผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา (Buying motive) 
ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา (อารมณ) ก็ได ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย 
2 สวน คือ  

2.1.1.1  ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมและตองจัดใหมีขึ้นเปนส่ิงกระตุนท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 
ประกอบดวย ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) ส่ิงกระตุนดานราคา (Price) ส่ิงกระตุนดานชองทาง
การจัดจําหนาย (Distribution หรือ place) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

2.1.1.2  ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคท่ีอยูภายนอก
องคการซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี้ ไดแก ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ (Economic) ส่ิง
กระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) 
ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม 
 2.1.2  กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ
เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายามคนหา
ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซ้ือและกระบวนการ
ตัดสินใจของผูซ้ือ  
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2.1.2.1 ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer’s characteristics) ลักษณะของผูซ้ือมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจติวิทยา 

2.1.2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูซ้ือ (Buyer’s decision process) ประกอบดวย
ขั้นตอน คือ การรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ 
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ 
 2.1.3  การตอบสนองผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคหรือผูซ้ือ (Buyer’s 
purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังนี ้

2.1.3.1  การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) เชน การเลือกผลิตภัณฑอาหารเชา ผูบริโภค
มีทางเลือก คือ นมสดกลอง บะหม่ีกึ่งสําเร็จรูป ขนมปง เปนตน 

2.1.3.2  การเลือกตราสินคา (Brand choice) เชน ถาผูบริโภคเลือกนมสดกลอง จะเลือก
ยี่หอใด เชน โฟรโมสต มะลิ เปนตน 

2.1.3.3  การเลือกผูขาย (Dealer choice) เชน ผูบริโภคจะเลือกจากหางสรรพสินคาใด หรือ
รานคาใด 

2.1.3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing) เชน ผูบริโภคจะเลือกซ้ือเวลา เชา 
กลางวัน หรือเย็น 

2.1.3.5  การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase amount) เชน ผูบริโภคจะเลือกวาจะซ้ือหนึ่ง
กลองหรือหนึ่งโหล 

 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 
 เสร ีวงษมณฑา (2542, :32-35) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคถูกกําหนดดวยลักษณะทาง
กายภาพ และลักษณะทางภายภาพถูกกําหนดดวยสภาพจิตวิทยาโดยสภาพจิตวิทยาถูกกําหนดวย
ครอบครัวและครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคม รวมถึงสังคมจะถูกกําหนดวยวัฒนธรรมของแตละ
ทองถ่ิน ดังนั้นเม่ือทราบถึงส่ิงเหลานี้นักการตลาดจึงตองคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังรูป  
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ภาพท่ี 2.1  ส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค 
 
ท่ีมา : เสรี วงษมณฑา (2542, :32) 

 
ดวยสาเหตนุี้นักการตลาดจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใช 

นั่นก็คือ พฤติกรรมผูบริโภคนั่นเอง เนื่องจากวาผูบริโภคทุกคนเปนส่ิงมีชีวิต (Organic) รางกายของ
มนุษยมีลักษณะเปนฟสิกส ชีววิทยาและเคมี การท่ีมีรางกายสูง เตี้ย ผอม อวน เปนลักษณะทาง
ฟสิกส การท่ีรางกายมีเลือด มีเนื้อ ก็เปนลักษณะทางชีววิทยา ขณะเดียวกันเรามีมีตอมน้ําลาย มีตอม
เหง่ือ ตอมน้ําตา เหลานี้คือเคมี ซ่ึงรวมแลวเรียกวามนุษยเปนอินทรีย มีการเกิด แก เจ็บ ตาย ดังนั้น
จึงมีปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคอยางหลีกเล่ียงไมได ดงันี้ 
 2.2.1  ลักษณะทางสรีระ (Physiological condition) สรีระเปนปจจัยเบ้ืองตนในการกําหนดพฤติกรรม
การซ้ือและพฤติกรรมการใชของผูบริโภค เชน การท่ีผูบริโภคสวมแวนตา ก็เกิดจากสรีระคือสายตา
ส้ันหรือสายตายาว หรือการท่ีกระหายน้ํา ตองหาน้ําดื่มเนื่องจากคอแหง ก็เปนเหตุจากสรีระ เปนตน 
เพราะฉะนั้นส่ิงแรกท่ีตองวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค คือ การวิเคราะหความเปล่ียนแปลงทางดาน
สรีระเปนส่ิงแรก เนื่องจากมีบทบาทมากท่ีสุดในการตัดสินใจของมนุษย เปนส่ิงหลีกเล่ียงไมได เพราะ
ส่ิงเหลานี้เปนความตองการของรางกายสวนใหญเปนปจจัยส่ีซ่ึงประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม 
ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรคท่ีบังคับใหเราตองประพฤติปฏิบัติ เชน เราจําเปนตองรับประทานอาหารเพราะ
หิว  เราตองรับประทานยาเพราะไมสบาย เปนตน  

DPU



15 

 2.2.2 สภาพจิตวิทยา (Psychological condition) เปนลักษณะของความตองการท่ีเกิดจากสภาพ
จิตใจซ่ึงเกี่ยวของกับพฤติกรรมของมนุษย ซ่ึงจากสภาพทางจิตวิทยาของผูบริโภคทําใหนักการตลาด
สามารถดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยูได สภาพทางจิตวิทยาเปนส่ิงท่ีมีบทบาทสําคัญกวาสรีระ 
เพราะสรีระเปนพ้ืนฐาน เชน ความหิวเปนพ้ืนฐานแตจะรับประทานอะไร ท่ีไหน จะเริ่มไมเปน
พ้ืนฐานแลวถือวาเปนสภาพทางจิตวิทยา  
 2.2.3 ครอบครัว (Family) เปนกลุมสังคมเบ้ืองตนท่ีบุคคลเปนสมาชิกอยู ครอบครัวเปนแหลง
อบรมและสรางประสบการณของบุคคล ถายทอดนิสัย และคานิยมลักษณะของครอบครัวจึงมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมผูบริโภคและพฤติกรรมอ่ืนๆ ครอบครัวเปนสวนหนึ่งของสังคมกร (Socialization) และ
ครอบครัวถือวาเปนหนวยท่ีมีบทบาทในแงของการเตรียมตัวผูบริโภคใหเขาสูสังคม 

สังคมกร (Socialization) คือกระบวนการสําหรับเตรียมคนใหเขาสูสังคม ซ่ึงจะมีหนวย
ท่ีจะเขากระบวนการนี้หลายหนวย เชน ครอบครัว โรงเรียน วัด สถาบันการเมือง สถาบันส่ือมวลชน 
เปนตน ลักษณะตางๆ ดานครอบครัวท่ีจะตองพิจารณา เชน บทบาทในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ
ของครอบครัว วัฏจักรชีวิตครอบครัว (Family life cycle)  
 2.2.4  สังคม (Social group) เปนส่ิงท่ีอยูรอบตัวเราซ่ึงจะมีผลท่ีเราตองทําตัวใหสอดคลองกับ 
บรรทัดฐาน (Norm) ของสังคม การท่ีผูบริโภคเปนคนชนช้ันสูง ชนช้ันกลางหรือชนช้ันต่ํา ซ่ึงแตละ
ชนช้ันก็จะมีพฤติกรรมแตกตางกัน เชน บางคนเท่ียวในประเทศไทย บางคนชอบเท่ียวตางจังหวัด 
แตบางคนตองไปพักผอนตางประเทศ วัฒนธรรมของชนช้ัน จะบงบอกถึงพฤติกรรมการบริโภค  
 2.2.5 วัฒนธรรม (Culture) ไมวาเราจะอยูชนช้ันใดในสังคมก็ตามก็จะตองมีวัฒนธรรมเปนตัว
ครอบงําวัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตท่ีคนในสังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตามกันเพ่ือความงอกงามของ
สังคม วัฒนธรรมแปลวา ส่ิงดีงามท่ีคนในสังคมยอมรับท่ีจะปฏิบัติรวมกันเพ่ือใหสังคมนั้นดําเนิน
ไปไดดวยด ีวัฒนธรรมไมใชส่ิงท่ีถาวร สามารถเปล่ียนแปลงได แตอาจจะใชเวลานานเนื่องจากเปน
การยอมรับของสังคมท่ีกวางขวาง ดังนั้นการท่ีจะเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม จึงเปนเรื่องท่ีเปล่ียนแปลง
ไดยาก นักการตลาดจะตองพยายามเขาใจเรื่องของวัฒนธรรมในสังคม ซ่ึงเปนท่ีมาของรูปแบบการ
ดํารงชีวิตและคานิยม (Value and lifestyle)  

ตัวกําหนดพ้ืนฐาน (Basic determinants): ปจจัยภายใน (ปจจัยดานจิตวิทยา) ท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจของผูบริโภค และปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

เสร ีวงษมณฑา (2542, :37-43) กลาววา ตัวกําหนดพ้ืนฐาน (Basic determinants) ซ่ึงถือ
วามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ จะไดรับอิทธิพลจากปจจัยภายใน (ปจจัยดานจิตวิทยา) ท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจของผูบริโภคและปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
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ปจจัยภายใน (ปจจัยดานจิตวิทยา) ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคสภาพจิตวิทยา 
(Psychological) เปนลักษณะความตองการซ่ึงเกิดจากสภาพจิตใจซ่ึงเกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย 
เชน นักศึกษาในหองเรียนใสแวนตา เพราะสายตาส้ันเปนเหตุผลทางดานลักษณะทางกายภาพ แต
ในบรรดาคนท่ีสวมแวนตา ราคาของกรอบแวนจะไมเทากัน เพราะบางคนสวมแวนเพ่ือใหอาน
หนังสือไดจะใชกรอบอยางไรก็ได แตบางคนเพ่ือใหรางวัลแกชีวิตก็สวมกรอบแวนท่ีมีราคาแพงๆ 
ยี่หอหรูๆ สภาพจิตใจ แรงกระตุน ทําใหเกิดความตองการท่ีมากกวาลักษณะทางกายภาพ สภาพจิตใจนี้
เองทําใหนักการตลาดสามารถทําการตลาดไดโดยตองพิจารณาถึงความตองการทางดานจิตวิทยา 
(ดานจิตใจ) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคมี 2 ประการ คือ ปจจัยภายใน (Internal 
factors) และปจจัยภายนอก (External factors) โดยปจจัยภายในจะเรียกวาตัวกําหนดพ้ืนฐาน (Basic 
determinants) โดยมีปจจัยตางๆ ท่ีจะเขามาเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริโภค ดังนี้ 
(1) ส่ิงจูงใจ (Motive) (2) บุคลิกภาพ (Personality) (3) การเรียนรู (Learning) (4) การรับรู (Perception) 
(5) ทัศนคติ (Attitude) และ(6) ความตองการ (Needs)  

(1)  แรงจงูใจ (Motive) หมายถึง ปญหาท่ีถึงจุดวิกฤติท่ีทําใหผูบริโภคเกิดความไมสบายใจ  
แรงจูงใจจึงเปนความตองการท่ีเกิดขึ้นรุนแรงบังคับใหบุคคลคนหาวิธีมาตอบสนองความพึงพอใจ 
นักการตลาดตองเปนนักจิตวิทยาโดยตองเขาใจถึงความตองการ ทัศนคต ิความเช่ือ ฯลฯ ของผูบริโภค
เพ่ือเปนแนวทางในการท่ีจะนําไปสูการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภคได  

(2)  บุคลิกภาพ (Personality) คือลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพัฒนาขึ้นมาในระยะยาว 
ซ่ึงมีผลกระทบตอการกําหนดรูปแบบในการโตตอบ หรือตอบสนองท่ีไมเหมือนกัน 

(3)  การเรียนรู (Learning) เปนการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมของบุคคลซ่ึงเกิดจาก 
ประสบการณดังนั้นการเรียนรูจึงเปนประสบการณท่ีบุคคลสะสมไว 

(4)  การรับรู (Perception) เปนกระบวนการซ่ึงบุคคลเลือกจัดองคกรและตีความขอมูลเพ่ือ
กําหนดภาพท่ีมีความหมาย การรับรูเปนส่ิงท่ีสําคัญมากในแงการตลาด จนมีคํากลาววา “สงคราม
การตลาดความจริงไมใชสงครามสินคาแตเปนสงครามการสรางการรับรู” ซ่ึงหมายถึง การแขงขัน
ทางดานการตลาดไมไดแขงขันกันเพียงทําใหสินคาดีเทานั้น แตจะแขงขันกันในดานการสรางภาพพจน
ใหดีกวาในสินคา 

(5)  ทัศนคติ (Attitude) คือ การประเมินความพอใจหรอืไมพอใจความรูสึกและทาที 
ความรูสึกท่ีคนเรามีตอความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ทัศนคติเปนส่ิงท่ีจะนํามาซ่ึงการปฏิบัติของผูบริโภค 
ส่ิงท่ีจะเขามากําหนดทัศนคติ มี 3 ประการคือ (1) ความรู (2) ความรูสึกและ (3) แนวโนมของนิสัย 
หรือความพรอมท่ีจะกระทํา 
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(6)  ความจําเปน (Needs) ความตองการ (Want) และความปรารถนา (Desire) ของมนุษยซ่ึง
ท้ัง 3 ประการนี้สามารถใชแทนกันได ความจําเปน ใชสําหรับสินคาท่ีจําเปนตอการครองชีพ ความ
ตองการใชสําหรับความตองการทางจิตวิทยาท่ีสูงขึ้นกวาความจําเปน สวนความปรารถนาถือวาเปน
ความตองการทางดานจิตวิทยาท่ีสูงท่ีสุด  

สําหรับความจําเปน (Needs) สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ (1) ความตองการขั้น
ปฐมภูมิหรือความตองการทางชีวภาพ (Primary needs or physiological needs) เชน ความหิว ความ
งวง การขับถาย เปนตน และ (2) ความตองการขั้นทุติยภูมิหรือความตองการทางสังคม (Secondary 
needs or social needs) หมายถึง ความตองการท่ีเกิดจากการเรียนรูถึงการอยูรวมกันในสังคม เชน 
ความตองการความรัก ความตองการความภูมิใจ  

จากความตองการท้ัง 2 ประเภท อับราฮัม มาสโลว ไดนํามาจัดลําดับความตองการของ
มนุษยท่ีเรียกวาลําดับขั้นความตองการของมนุษย (Hierarchy needs) มาสโลว กลาววา ความตองการ
ของมนุษยแบงออกเปนหลายประเภท และแตละประเภทมีพ้ืนฐานไมเทากัน ความตองการบางอยาง
เปนความตองการขั้นพ้ืนฐานมากกวาความตองการบางอยางเปนความตองการท่ีพัฒนาแลว  

1)  ความตองการทางสรีระ (Physiological needs) เปนความตองการท่ีต่ําท่ีสุด เปนพ้ืนฐาน
ท่ีสุด ไดแก ความตองการน้ํา ตองการอาหาร ตองการพักผอนเปนตน 

2) ความตองการความปลอดภัย (Security needs) เม่ือมนุษยสามารถตอบสนองความ
ตองการขั้นปฐมภูมิแลว ลําดับขั้นตอไปคือ ตองการความปลอดภัย ตองการมีชีวิตม่ันคง มีอนาคตท่ี
แนนอน ปลอดภัยจากโรคภัยไขเจ็บ 

3)  ความตองการทางดานความรัก (Love needs) การท่ีคนเรารูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่ง
ของสังคม เปนความตองการการยอมรับจากคนอ่ืน  

4)  ความตองการดานความภาคภูมิใจ (Self-esteem needs) หมายความวามนุษยจะดํารงชีวิต
อยูไดอยางนอยมนุษยตองมีความเช่ือม่ันในตนเอง มีความภูมิใจในตนเองเช่ือวาตนเองมีด ี

5) ความตองการความสําเร็จสวนตัว (Self actualization needs) เปนความตองการ
ความสําเร็จ คือ มนุษยทุกคนมีความทะเยอทะยานในตัวทุกคน และปรารถนาวาตนเองจะไดเปนอยาง
ท่ีตนปรารถนาเอาไว เปนความสะใจ สมใจในตนเอง 

นอกจากนี้ยังมีความตองการอีก 2 ประการ ท่ีไมสามารถนําไปจัดเขาลําดับขั้นความ
ตองการได ซ่ึงไดแก (1) ความตองการดานความอยากรูอยากเห็น และ (2) ความตองการดานสุนทรีย 
(สืบคนจาก http://www.headphoneresearch.com/forum/index.php?action=printpage;topic=756.0) 
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ปจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค 
เสรี วงษมณฑา (2542, :44) กลาววา ปจจัยภายนอก (External factors) ท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจของผูบริโภคมีรายละเอียดดังนี้  
1)  สภาพเศรษฐกิจ (Economy) เปนส่ิงกําหนดอํานาจซ้ือ (Purchasing power) ของผูบริโภค 
2)  ครอบครัว (Family) ครอบครัวทําใหเกิดการตอบสนองตอความตองการ ผลิตภัณฑ

การตอบสนองความตองการของรางกายจะไดรับอิทธิพลจากสมาชิกของครอบครัว 
3)  สังคม (Social group) ลักษณะดานสังคมประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต คานิยม 

สังคม และความเช่ือถือ นักการตลาดตองทราบวาส่ิงใดท่ีสังคมยอมรับได ส่ิงใดไมยอมรับ เพราะ
บรรทัดฐานของคนในสังคมตางกัน ความคิดในแตละสังคมมีบรรทัดฐานท่ีไมเหมือนกัน 

4)  วัฒนธรรม (Culture) เปนกลุมของคานิยมพ้ืนฐาน (Basic values) การรับรู ความตองการ 
และพฤติกรรมซ่ึงเรียนรูจากสมาชิกในครอบครัว วัฒนธรรมจึงเปนรูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนิน
ชีวิต (Lifestyles) ท่ีคนสวนใหญในสังคมยอมรับ ประกอบดวยคานิยมการแสดงออก คานิยมในการ
ใชวัตถุหรือส่ิงของ 

5)  การติดตอธุรกิจ (Business contacts) หมายถึง โอกาสท่ีผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคา
นั้นๆ ในการทําธุรกิจจึงตองเนนในเรื่องของการทําใหเกิดการพบเห็นในตราสินคา (Brand contact) 
การท่ีผูบริโภคมีโอกาสไดขอมูลเกี่ยวกับสินคา เชน คายเทปเพลงตางๆ พยายามเปดเพลงท่ีตองการขาย
ใหผูบริโภคไดฟงบอยๆ จนกระท่ังเกิดความคุนเคย และความคุนเคยจะกลายเปนความชอบในท่ีสุด 

 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค 

เครือวัลย ชัชกุล (2542, :23) กลาววา การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค เปนกระบวนการหนึ่ง
ของมนุษยในการตัดสินใจซ้ือสินคาหรือบริการ เพ่ือสนองความตองการของตน และสรางความพึง
พอใจใหเกิดขึ้นกับตน รูปแบบของการซ้ือมีความยุงยากแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับสถานการณ 
และจิตวิทยาในการซ้ือ 

กระบวนการซ้ือ (Buying process) ผูบริโภคจะมีรูปแบบหรือขั้นตอนในการตัดสินใจ
ซ้ือท่ียากงายแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับชนิดของสินคา และสภาวการณในขณะท่ีตัดสินใจซ้ือ 
วิธีการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคแตละครั้งอาจเปรียบไดกับ วิธีการแกปญหาและการตัดสินใจภายใต
สภาวการณอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงแบงออกเปน 

1.  การตัดสินใจซ้ือตามปกติ เปนการตัดสินใจซ้ือท่ีงายท่ีสุด มีความเส่ียงนอยท่ีสุด โดย
ปกติจะเปนการซ้ือสินคาท่ีมีราคาตอหนวยต่ํา ผูบริโภครูจักและคุนเคยกับตัวสินคาและตราเปนอยางดี 
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สามารถบงบอกไดวา ชอบตราใดมากท่ีสุด การซ้ือมักทําโดยอัตโนมัติ และจะไมเสียเวลามากใน
การเสาะหาหรือเลือกซ้ือสินคานั้น 

2.  การตัดสินใจซ้ือท่ีไมคุนเคย สถานการณที่เกิดขึ้นเมื่อผูบริโภคตองตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีรูจักเปนอยางดี แตขาดขอมูลและประสบการณเกี่ยวกับ
ยี่หอใหมท่ีสนใจจะซ้ือ 

3.  การตัดสินใจซ้ือท่ีไมคุนเคยอยางยิ่ง เปนการตัดสินใจซ้ือโดยไมมีประสบการณ หรือ
ความรูเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ไมทราบจะใชเกณฑอะไรมาประกอบการตัดสินใจ และมักเปนการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑช้ินนั้นเปนครั้งแรก 

บทบาทของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือและรูปแบบท่ีสําคัญของสถานการณ
การซ้ือ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, :217) กลาววาบทบาทของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจซ้ือ (Buying roles) เปนบทบาทของผูบริโภคท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงมี
บทบาทท่ีแตกตางกันดังนี ้

-  ผูริเริ่ม (Initiator) เปนผูเสนอความคิดท่ีจะซ้ือสินคาหรือบริการเปนคนแรก 
-  ผูมีอิทธิพล (Influencer) เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีจะใหคําแนะนําวาควรซ้ือหรือไม

ควรซ้ือสินคา 
-  ผูตัดสินใจ (Decider) เปนผูท่ีจะตัดสินใจขั้นสุดทายวาจะซ้ือหรือไม 
-  ผูซ้ือ (Buyer) เปนผูท่ีไปซ้ือสินคา 
-  ผูใช (User) เปนผูบริโภคท่ีใชสินคาหรือบริการนั้น 
-  กระบวนการในการตัดสินใจซ้ือ (Buying decision process) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, :219-226) กลาววา กระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภค (Buying decision process) เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จากการ
สํารวจขอมูลผูบริโภคจํานวนมากในกระบวนการซ้ือ พบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ  

-  การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) 
-  การคนหาขอมูล (Information search) 
-  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) 
-  การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) 
-  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวากระบวนการซ้ือเริ่มตนกอนการซ้ือจริงๆ และมีผลกระทบหลังจาก

การซ้ือ 
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ภาพท่ี 2.2 โมเดล5ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  
 
ท่ีมา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2546, :220)   

 
1.  การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) การท่ีบุคคลรับรูถึงความตองการภายใน 

ของตน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากส่ิงกระตุนจากภายในและภายนอก เชน ความหิว ความกระหาย 
ความตองการทางเพศ ความเจ็บปวดฯลฯ ซ่ึงรวมถึงความตองการทางรางกาย (Physiological need) และ
ความตองการท่ีเปนความปรารถนา อันเปนความตองการทางดานจิตวิทยา (Psychological needs) ส่ิง
เหลานี้เกิดขึ้นเม่ือถึงระดับหนึ่งจะกลายเปนส่ิงกระตุน บุคคลจะเรียนรูถึงวิธีท่ีจะจัดการกับส่ิงกระตุน
จากประสบการณในอดีต ทําใหเขารูวาจะตอบสนองส่ิงกระตุนอยางไร 

 งานท่ีสําคัญของนักการตลาดในขั้นกระตุนความตองการนี้มี 2 ประการ คือ (1) นักการ
ตลาดตองเขาใจส่ิงกระตุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคและ (2) แนวความคิดการกระตุน
ความตองการจะชวยใหนักการตลาดระลึกไดเสมอวาระดับความตองการสําหรับผลิตภัณฑจะ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา นักการตลาดตองสามารถจัดเหตุการณตาง  ๆดานจังหวะเวลาเพ่ือกระตุนความ
ตองการ 

2.  การคนหาขอมูล (Information search) ถาความตองการถูกกระตุนมากพอ และส่ิงท่ี
สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลกับผูบริโภคผูบริโภคจะดําเนินการคนหาขอมูลท่ีเกี่ยวของ
มากขึ้นเชนบุคคลท่ีเกิดความหิวมองเห็นรานอาหารและเขาไปซ้ืออาหารบริโภคทันที แตในบางครั้ง
ความตองการท่ีเกิดขึ้นไมสามารถสนองความตองการไดทันทีความตองการจะถูกจดจําไวเพ่ือหาทาง
สนองความตองการในภายหลัง เม่ือความตองการถูกกระตุนไดถูกสะสมไวมาก จะทําใหเกิดการ
ปฏิบัติในภาวะอยางหนึ่ง คือ ความตั้งใจใหไดรับการสนองความตองการ เขาจะพยายามคนหาขอมูล
จากการโฆษณา หรือจากคําแนะนําของเพ่ือน ปริมาณขอมูลท่ีคนหาขึ้นกับวาบุคคลเผชิญกับการ
แกปญหามากหรือนอย ขอมูลท่ีผูบริโภคตองการถือเปนขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ 
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ดังนั้นนักการตลาดจึงตองใหความสนใจเกี่ยวกับแหลงขอ มูล ซ่ึงผูบริโภคแสวงหา และอิทธิพลท่ี
เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเลือกแหลงขอมูลของผูบริโภคประกอบดวย5กลุมคือ 

 2.1  แหลงบุคคล (Personal sources) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เพ่ือนบาน คนรูจัก เปนตน 
 2.2  แหลงการคา (Commercial sources) ไดแก ส่ือการโฆษณา พนักงานขาย ตัวแทน

การคา เปนตน 
 2.3  แหลงชุมชน (Public sources) ไดแก ส่ือมวลชน องคการคุมครองผูบริโภค เปนตน  
 2.4  แหลงประสบการณ (Experiential sources) ไดแก การควบคุม การตรวจสอบ การ

ใชสินคา เปนตน 
 2.5  แหลงทดลอง (Experimental sources) ไดแก หนวยงานท่ีสํารวจคณุภาพผลิตภัณฑ

หรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใชผลิตภัณฑ 
เปนตน 

  อิทธิพลของแหลงขอมูลจะแตกตางกันตามชนิดของผลิตภัณฑ และลักษณะ
สวนบุคคลของผูบริโภคโดยท่ัวไปผูบริโภคไดรับขอมูลตางๆ จากแหลงการคา ซ่ึงเปนแหลงขอมูลท่ี
นักการตลาดสามารถควบคุมการใหขอมูลได แหลงขอมูลแตละแหลงจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ
ท่ีแตกตางกัน แหลงขอมูลท่ีสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุดจะมาจากแหลงบุคคล โดยปกติขอมูลจากแหลงการคา
จะใหขอมูลท่ัวๆ ไปแกผูซ้ือแตขอมูลจากแหลงบุคคลจะชวยประเมินผลผลิตภัณฑใหแกผูซ้ือ นักการ
ตลาดสามารถพิจารณาความสําคัญของแหลงขอมูลโดยสัมภาษณผูบริโภควา ผูบริโภครูจักผลิตภัณฑ
ไดอยางไร และแหลงขอมูลอะไรท่ีมีอิทธิพลมากตอผูบริโภค ในการเก็บรวบรวมขอมูลผูบริโภคจะ
ทราบถึงราคาสินคาและคุณลักษณะของสินคาท้ังหมด ท่ีมีอยูในตลาด ซ่ึงจะพบวา ผูบริโภคจะให
ความสนใจเฉพาะสินคาท่ีมีลักษณะตรงความตองการของตน โดยจะทําการเปรียบเทียบระหวางตรา
สินคาตางๆ ท่ีเปนทางเลือก (Choice set) และตัดสินใจเลือกซ้ือเพียงตราสินคาเดียว 

3.  การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of alternatives) เม่ือผูบริโภคไดขอมูลมาแลว
จากขั้นท่ีสอง ผูบริโภคจะเกิดความเขาใจและประเมินผลทางเลือกตางๆ นักการตลาดจําเปนตองรู
ถึงวิธีการตาง  ๆท่ีผูบริโภคใชในการประเมินผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไมใชส่ิงท่ีงาย และ
ไมใชกระบวนการเดียวท่ีใชกับผูบริโภคทุกคนและไมเปนของผูซ้ือคนใดคนหนึ่งในทุกสถานการณ
ซ้ือกระบวนการประเมินผลพฤติกรรมผูบริโภคมี ดังนี้  

 3.1  คุณสมบัติผลิตภัณฑ (Product attributes) กรณีนี้ผูบริโภคจะพิจารณาผลิตภัณฑวา
มีคุณสมบัติอะไรบาง ผลิตภัณฑอยางใดอยางหนึ่งจะมีคุณสมบัติกลุมหนึ่ง คุณสมบัติของผลิตภัณฑ
ในความรูสึกของผูซ้ือสําหรับผลิตภัณฑแตละชนิดจะแตกตางกัน เชน เบียรมีคุณสมบัติปกติ คือรส
กลมกลอม มีแอลกอฮอลสูงหรือต่ํา ความขม ปริมาณบรรจุ และราคา เปนตน  

DPU



22 

  การประเมินผลคุณสมบัติผลิตภัณฑของผูบริโภคมีพ้ืนฐานดังนี้ (1) ผูบริโภคจะ
แสวงหาผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองความตองการของตน (2) ผูบริโภคจะแสวงหาผลิตภัณฑท่ีมี
คุณคาในความรูสึกของตนและ (3) ผูบริโภคจะคํานึงถึงผลประโยชนท่ีไดรับจากการใชสินคานั้น
และ (4) ผูบริโภคจะแสวงหาสินคาท่ีมีคุณภาพสูงแตราคาต่ํา 

  คุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑนอกจากจะทําใหเกิดความสนใจโดยท่ัวๆ ไปแลว 
ผูบริโภคจะมีความตองการแตกตางกัน มีความสนใจแตกตางกัน นักการตลาดจึงแบงตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑออกเปนสวนๆ ตามคุณสมบัติท่ีสรางความพอใจขั้นตนใหแกผูซ้ือไดแตกตางกัน  

 3.2 ผูบรโิภคจะใหน้ําหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑแตกตางกัน 
นักการตลาดตองพยายามคนหาและจัดลําดับสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ 

 3.3  ผูบริโภคมีการพัฒนาความเช่ือถือเกี่ยวกับตราสินคา  เนื่องจากความเช่ือถือของ
ผูบริโภคขึ้นอยูกับประสอบการณของผูบริโภค และความเช่ือถือเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑจะเปล่ียนแปลง
ไดเสมอ 

 3.4  ผูบริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินคา โดยผานกระบวนการประเมินผลเริ่มตน
ดวยการกําหนดคุณสมบัติของผลติภัณฑท่ีเขาสนใจ แลวเปรียบเทียบคุณสมบัติของผลิตภัณฑแตละ
ตราสินคา 

  การศึกษาถึงการประเมินผลพฤติกรรม มีโมเดลท่ีเกี่ยวของดังนี ้
  (1)  โดมิแนนซโมเดล (Dominance model) เปนวิธีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ

หลายอยางแลวคอยๆ ตัดผลิตภัณฑท่ีคุณสมบัติดอยกวาออกไป จนเหลือผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคคิดวา
ดีท่ีสุด 

  (2)  คอนจังซทีฟโมเดล (Conjunctive decision model) เปนกฎการตัดสินใจแบบ
ไมทดแทนกัน ซ่ึงผูบริโภคจะกําหนดจุดต่ําสุดท่ีสามารถยอมรับไดสําหรับแตละคุณสมบัติท่ีประเมิน
ตราสินคา  

  (3)  ดีสจังซทีฟโมเดล (Disjunctive model) เปนกฎการตัดสินใจแบบไมทดแทนกัน 
ซ่ึงผูบริโภคกําหนดจุดตัดสินใจต่ําสุดท่ีสามารถยอมรับไดสําหรับแตละคุณสมบัติสําคัญของผลิตภัณฑ 
ตราสินคาใดท่ีมีคุณสมบัติเลยจุดตดัสินใจนี้จะเปนตราท่ียอมรับได  

  (4)  เล็กซิโคกราฟกโมเดล (Lexicographic model) เปนกฎการตัดสินใจแบบ
ไมทดแทนกัน ซ่ึงผูบริโภคจัดลําดับคุณสมบัติผลิตภัณฑกอนหลังตามความสําคัญแลวเปรียบเทียบ
ตราสินคาตามคุณสมบัติผลิตภัณฑท่ีสําคัญสูงสุดกอน ถาตราสินคาใดมีคะแนนสูงกวาตราอ่ืนก็จะ
ไดรับการคัดเลือก ถาคะแนนไมเพียงพอกระบวนการจะเริ่มจัดคุณสมบัติท่ีสําคัญประการท่ีสองและ
ใชวิธีการแบบนี้ตอไป  
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  (5)  โมเดลการคาดคะเนมูลคา (Expectancy-value model) เปนโมเดลท่ีใชหลัก
ทฤษฎีความนาจะเปนเขาชวย เพ่ือคาดคะเนวาผลิตภัณฑแตละอยางมีมูลคาเทาใด ผลิตภัณฑใดท่ีมี
การคาดคะเนวามูลคาสูงสุดก็จะเลือกผลิตภัณฑนั้น 

  (6)  โมเดลผลิตภัณฑในอุดมคติ (Ideal product model or ideal point model) 
เปนโมเดลท่ีถือวาผูบริโภคมีการกําหนดรูปแบบภาพลักษณเกี่ยวกับผลิตภัณฑท่ีดีท่ีสุดท่ีเขาตองการ 
หรือการกําหนดผลิตภัณฑในอุดมคติของผูบริโภค ผลิตภัณฑในอุดมคติจะเกี่ยวของกับคุณสมบัติตาง  ๆ
ของผลิตภัณฑในความรูสึกของผูบริโภคซ่ึงในการใชโมเดลนี้นักการตลาดควรใชการสัมภาษณ 
ตัวอยางใหผูบริโภคอธิบายลักษณะผลิตภัณฑในอุดมคต ิ

  (7)  การนําไปใชทางการตลาด (Market implications) จากโมเดลตางๆ ท่ีกลาว
มาขางตนแสดงวาผูซ้ือแตละคนจะกําหนดรูปแบบความชอบผลิตภัณฑไดหลายวิธี แมแตผูซ้ือคน
เดียวกันอาจปฏิบัติตามโมเดลท่ีแตกตางกัน แตอยางไรก็ตามนักการตลาดจะไดประโยชนจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางเพ่ือคนหาวิธีท่ีผูบริโภคประเมินผลผลิตภัณฑ 

4.  การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) จากการประเมินผลพฤติกรรมในขั้นท่ี 3 จะชวย
ใหผูบริโภคกําหนดความพอใจระหวางผลิตภัณฑตางๆ ท่ีเปนทางเลือกโดยท่ัวๆ ไป ผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑท่ีเขาชอบมากท่ีสุด ปจจัยท่ีเกิดขึ้นระหวางความตั้งใจซ้ือ (Purchase intention) 
และการตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision)  

 4.1  ทัศนคติของบุคคลอ่ืน (Attitudes of others) ทัศนคติของบุคคลท่ีเกี่ยวของมี 2 ดาน 
คือ (1) ทัศนคติดานบวกและ (2) ทัศนคติดานลบ ซ่ึงจะมีผลท้ังดานบวกและดานลบตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาของผูบริโภค 

 4.2  ปจจัยสถานการณท่ีคาดคะเนไว (Anticipated situational factors) ผูบริโภคจะ
คาดคะเนปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน รายไดท่ีคาดคะเนของครอบครัว การคาดคะเนตนทุนของ
ผลิตภัณฑ และการคาดคะเนผลประโยชนของผลิตภัณฑ 

 4.3  ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนไว (Unanticipated situational factors) ขณะท่ี
ผูบริโภคกําลังตัดสินใจซ้ือนั้น ปจจัยสถานการณท่ีไมไดคาดคะเนจะเขามาเกี่ยวของ ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอความตั้งใจซ้ือ เชน ผูบริโภคไมชอบลักษณะของพนักงานขาย หรือผูบริโภคเกิดอารมณเสียหรือ
วิตกกังวลจากรายไดนักการตลาดเช่ือวาปจจัยท่ีไมคาดคะเนจะมีอิทธิพลอยางมากตอการตัดสินใจซ้ือ 

  การตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค อาจไดรับอิทธิพลจากความเส่ียงท่ีรับรู (Perceived 
risk) ซ่ึงปริมาณความเส่ียงจะขึ้นอยูกับส่ิงตอไปนี้ (1) จํานวนเงินท่ีเกี่ยวของ (2) ปริมาณของคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑท่ีไมแนนอน และ (3) ระดับความเช่ือม่ันของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคจะลดภาวะความ
เส่ียงโดยการ หลีกเล่ียงการตัดสินใจ พยายามรวมรวมขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากผูใกลชิด เพ่ือน 
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หรือแหลงขอมูลตาง  ๆเลือกซ้ือสินคาท่ีมีช่ือเสียงและมีการรับประกันสินคา นักการตลาดจะตองเขาใจ
ปจจัยเหลานี ้และตองพยายามจัดหาขอมูลและเหตุผลสนับสนุนตางๆ เพ่ือลดความเส่ียงใหผูบริโภค 

  ผูบริโภคจะทําการตัดสินใจซ้ือโดยผานกระบวนการตัดสินใจยอย 5 ประการคือ 
(1) การตัดสินใจในตราสินคา (Brand decision) (2) การตัดสินใจเลือกผูขาย (Vendor decision) (3) 
การตัดสินใจดานปริมาณ (Quantity decision) (4) การตัดสินใจดานเวลา (Timing decision) และ (5) 
การตัดสินใจดานวิธีการชําระเงิน (Payment-method decision) การตัดสินใจของแตละบุคคลจะตอง
มีการปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงได นักการตลาดตองใชความพยายามในการทําความเขาใจตอพฤติกรรม
การซ้ือ เพ่ือลดภาวะความเส่ียง โดยท่ัวไปผูบริโภคจะพยายามรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑจาก
ผูใกลชิดและแหลงขอมูลตางๆ นักการตลาดจึงตองพยายามจัดหาขอมูลและเหตุผลสนับสนุนตางๆ 
เพ่ือลดความเส่ียงใหผูบริโภค  

5.  พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) หลังจากซ้ือและทดลองใชผลิตภัณฑ
ไปแลวผูบริโภคจะมีประสบการณเกี่ยวกับความพอใจหรือไมพอใจผลิตภัณฑ ซ่ึงนักการตลาดจะตอง
พยายามทราบถึงระดับความพอใจของผูบริโภคภายหลังการซ้ือ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับเรื่องนีค้ือ ความ
พอใจของผูบริโภค ซ่ึงเปนฟงกชันของการคาดคะเน (Expectation = E) และการปฏิบัติงานของ
ผลิตภัณฑ (Performance = P) ดังนั้น จะหาความพอใจภายหลังการซ้ือ (Satisfaction = S) ไดสมการ 
S = f (E,P) 

 การคาดคะเนของผูบริโภคเกิดจากแหลงขาวสาร พนักงานขาย และแหลงติดตอส่ือสาร
อ่ืนๆ ถาบริษัทโฆษณาสินคาเกินความเปนจริง ผูบริโภคจะตั้งความหวังไวสูงและเม่ือไมเปนไป
ตามท่ีคาดหวังไวก็จะเกิดความไมพอใจ ซ่ึงจํานวนความไมพอใจจะขึ้นอยูกับความแตกตางระหวาง
การคาดหวังและการปฏิบัติจริงของผลิตภัณฑ 

 เราพบวาประสบการณเกี่ยวกับตราสินคามีผลกระทบท่ีสําคญัตอความชอบและความ
ภักดีตอตราสินคา ถาตราสินคาท่ีซ้ือสรางความไมพอใจใหแกผูซ้ือ ผูซ้ือจะมีทัศนคติไมดีตอตราสินคา 
และอาจเลิกซ้ือผลิตภัณฑไปเลย ในทางตรงกันขามถาผูซ้ือมีความพึงพอใจภายหลังการซ้ือสินคาจะ
ทําใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑซํ้าอีก พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (Post purchase behavior) ท่ีนักการตลาด
ติดตามและใหความสนใจมีดังนี ้

 5.1  ความพึงพอใจภายหลังการซ้ือ (Post purchase satisfaction) เปนระดับความ 
พึงพอใจของผูบริโภคภายหลังจากท่ีไดซ้ือสินคาไปแลว ซ่ึงอาจแบงไดเปนหลายระดับ เชน พึง
พอใจอยางมาก รูสึกเฉยๆ หรือรูสึกไมพอใจ ความพึงพอใจของผูบริโภคจะมีความสัมพันธกับความ
คาดหวังของผูบริโภค และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑท่ีรับรู กลาวคือ ถาผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพ
ต่ํากวาท่ีผูบริโภคไดคาดหวังไว ผูบริโภคจะรูสึกไมพึงพอใจ แตถาผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพเทากับ
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ท่ีคาดหวังไว ผูบริโภคจะรูสึกพึงพอใจ และถาผลิตภัณฑมีประสิทธิภาพสูงกวาความคาดหวัง 
ผูบริโภคจะรูสึกประทับใจเปนอยางยิ่ง 

 5.2  การกระทําภายหลังการซ้ือ (Post purchase actions) ความพึงพอใจหรือไมพอใจ
ในผลิตภัณฑจะมีผลตอพฤติกรรมตอเนื่องของผูบริโภค ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจ ก็จะมีแนวโนมวา
ผูบริโภคจะกลับมาซ้ือผลิตภัณฑนั้นอีกครั้ง ในทางตรงขามถาผูบริโภครูสึกไมพึงพอใจ ผูบริโภค
อาจเลิกใชหรือคนผลิตภัณฑ อาจบอกตอ หรือมีการรองเรียนผานทางส่ือมวลชน หรืออาจถึงขั้น
ฟองรองเรียกคาเสียหายจากบริษัทก็เปนได 

 5.3  พฤติกรรมการใชและการกําจัดภายหลังการซ้ือ (Post purchase use and disposal) 
เปนหนาท่ีของนักการตลาดท่ีจะตองคอยติดตามวาผูบริโภคใชและกําจัดสินคานั้นอยางไร ถาผูบริโภค
เก็บผลิตภัณฑไวโดยไมใชก็อาจเปนไปไดวาผลิตภัณฑนั้นไมเปนท่ีพึงพอใจ ทําใหการบอกตอไม
เปนผล แตถาหากผูบริโภคขายหรือแลกเปล่ียนผลิตภัณฑระหวางกันจะมีผลทําใหยอดขายผลิตภัณฑ
ใหมลดลง และถาผูบริโภคท้ิงผลิตภัณฑนักการตลาดจําเปนท่ีจะตองรูวาผูบริโภคทําลายผลิตภัณฑ
นั้นอยางไร เนื่องจากผลิตภัณฑบางชนิดอาจเปนอันตรายตอสภาพแวดลอม 

 
2.4  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดบริการ 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 
Adrian Payne, (1993) ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ 8P’s ประกอบดวยปจจัย

ท่ีตองพิจารณาเพ่ือกําหนดตําแหนงของการบริการและการกําหนดสวนประสมทางการตลาดของธุรกจิ
บริการ สวนประกอบแตละสวนของสวนประสมการตลาดจะมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน และตอง
สอดคลองกัน เพ่ือใหการดําเนินงานดานการตลาดประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

Kotler, (1997) สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ท่ีนักการตลาดสวนใหญท่ัวโลก
ไดยึดถือเปนองคประกอบหลักของกลยุทธในการบริหารการตลาด โดยพ้ืนฐานจะมีอยู 4 ประการ 
ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) แตสําหรับสวนประสมทางการตลาดของตลาดบริการนั้นจะมีความแตกตางกับสินคา
ท่ัวไป เนื่องจากสินคาบริการนั้นมีความแตกตางกับสินคาท่ัวไปในดานความสามารถในการจับตอง
ตัวสินคา กลาวคือ ไมสามารถเก็บรักษาได นอกจากนี้ การใหบริการนั้นจําเปนตองใหความสําคัญ
กับพนักงาน กระบวนการในการใหบริการและส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงท้ังสามสวนประสมนี้ถือ
เปนปจจัยหลักในการสงมอบงานบริการท่ีด ีดังนั้นสวนประสมทางการตลาดบริการจึงประกอบไปดวย 
4Ps และรวมกับ 4 ปจจัยท่ีสําคัญกลาวรวมเปน 8Ps ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการ
จัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) พนักงาน (People) กระบวนการ
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ใหบริการ (Process) ผลิตภาพและคณุภาพ (Productivity and Quality) และส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
(Physical Evidence) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (Lovelock, 2006) 

1.  ผลิตภัณฑและบริการ (Product/Service)  
 Adrian Payne, (1993) การบริการเปนผลิตภัณฑของธุรกิจบริการซ่ึงครอบคลุมทุก

อยางของตัวสินคา และทุกส่ิงทุกอยางท่ีจัดเตรียมไวบริการลูกคา เนื่องจากลูกคาไมไดตองการเพียง
ตัวสินคาและบริการเทานั้น แตยังตองการประโยชนหรือคุณคาอ่ืนท่ีไดรับจากการซ้ือสินคาและ
บริการของธุรกิจดวย 

 Kotler, (2003) ไดใหความหมายของผลิตภัณฑไววา ผลิตภัณฑคือส่ิงใดๆ ท่ีตองการ
นําเสนอตอตลาดเพ่ือสนองความจําเปนหรือความตองการผลิตภัณฑ ประกอบดวยสินคาท่ีเปนรูปธรรม 
(Physical Goods) บริการ (Services) ประสบการณ (Experiences) เหตุการณ (Events) บุคคล (Persons) 
สถานท่ี (Places) ทรัพยสิน (Properties) องคกร (Organizations) สารสนเทศ (Information) และ
ความคิด (Ideas) 

 ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547) กลาววา การบริการถือเปนผลิตภัณฑอยางหนึ่งแต
เปนผลิตภัณฑท่ีไมมีตัวตน (Intangible Product) ไมสามารถจับตองได มีลักษณะเปนอาการนามไมวา
จะเปนความสะดวกสบาย รวดเร็ว ความสบายใจ การใหความเห็น และการใหคําปรึกษา เปนตน 
การบริการจะตองมีคุณภาพเชนเดียวกับสินคา แตคุณภาพของบริการจะตองประกอบมาจากหลาย
ปจจัยดวยกัน ท้ังความรู ความสามารถ และประสบการณของพนักงาน ความทันสมัยของอุปกรณ 
ความรวดเร็วและความตอเนื่องของขั้นตอนการสงมอบบริการ ความสวยงามของอาคารสถานท่ี รวมถึง
อัธยาศัยไมตรีของพนักงานทุกคน บริการในแตละธุรกิจจะมี 3 ประเภท ไดแก บริการหลัก บริการ
เสริม และบริการอ่ืนๆ ซ่ึงบริการท้ังหมดจะตองมีคุณภาพ โดยท่ีบริการหลักตองเปนตัวท่ีนํารายได
หลักมาสูธุรกิจและตองมีคุณภาพมากท่ีสุด บริการเสริมตองเปนตัวเสริมบริการหลัก และตองไม
ทําลายบริการหลัก บริการเสริมจะใหบริการไดก็ตอเม่ือลูกคามีความพึงพอใจกับบริการหลักแลว 
สวนบริการอ่ืนๆ ตองสรางความสะดวกอยางแทจริงใหกับลูกคา 

2.  ราคา (Price) 
 Adrian Payne, (1993) ราคา หมายถึง คุณคาของผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน

ตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) กับราคา (Price) ผลิตภัณฑ 
ถาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาจะตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงการกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง การยอมรับ
ของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ ภาวการณแขงขัน และ
ปจจัยอ่ืนๆ เชนภาวะเศรษฐกิจ 
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 Kotler, (2003) ไดกลาววาราคาเปนสวนประกอบสวนหนึ่งของสวนประสมทางการตลาด 
เปนสวนท่ีทําใหเกิดรายรับ ในขณะท่ีสวนประกอบอ่ืนๆ ของสวนประสมทางการตลาดทําใหเกิด
ตนทุน ราคาเปนสวนประสมทางการตลาดท่ีสามารถปรับไดงายท่ีสุด เพราะสวนประกอบอ่ืนๆ ไม
วาจะเปนคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ชองทางการจัดจําหนาย หรือแมแตการสงเสริมการตลาด ตอง
ใชเวลานา ราคายังใชเปนเครื่องมือท่ีบริษัทจะส่ือไปยังตลาดถึงคุณคาของผลิตภัณฑหรือตรายี่หอได
อีกดวย 

3. ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
 Adrian Payne, (1993) ดานสถานท่ีใหบริการในสวนแรก คือการเลือกทําเลท่ีตั้งของ

ธุรกิจบริการมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการ
ในสถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดให เพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามารับ
บริการ ดังนั้นสถานท่ีใหบริการตองครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด และ
คํานึงถึงทําเลท่ีตั้งของคูแขงดวย 

 Kotler, (2003) ใหความหมายวา กลุมขององคการซ่ึงเกี่ยวของกับขั้นตอนท่ีทําให
ผลิตภัณฑหรือบริการเปนท่ีหางายสําหรับการใชหรือบริโภค และเปนเสนทางท่ีผลิตภัณฑเคล่ือนยาย
จากผูผลิตไปยังลูกคา ซ่ึงอาจผานคนกลางหรือไมผานก็ได และในชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย 
ผูผลิต ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม หรือลูกคาทางอุตสาหกรรม และคนกลาง ท้ังนี้ ในการ
ใหบริการนั้นสามารถใหบริการผานชองทางการจัดจําหนายได 4 วิธีคือ (Zeithaml & Bitner, 1996) 
การใหบริการผานราน (Outlet) การใหบริการถึงท่ีบานลูกคา หรือสถานท่ีท่ีลูกคาตองการ การใหบริการ
ผานตัวแทน การใหบริการผานทางอิเล็คทรอนิคส 

 Adrian Payne, (1993) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูซ้ือกับผูขายเพ่ือ
สรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย และการติดตอส่ือสาร
โดยไมใชคน เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลายประเภทซ่ึงอาจใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ตอง
ใชหลักการเลือกใชแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณา
ถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขง โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

 Lovelock, (2006) การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการจะมีความคลายกับธุรกิจ
ขายสินคา กลาวคือ การสงเสริมการตลาดของธุรกิจบริการทําไดในทุกรูปแบบไมวาจะเปนการโฆษณา 
หรือ การประชาสัมพันธ การใหขาว การลด แลก แจก แถม การตลาดทางตรงผานส่ือตางๆ ซ่ึงการ
บริการท่ีตองการเจาะลูกคาระดับสูง ตองอาศัยการประชาสัมพันธชวยสรางภาพลักษณ สวนการบริการ
ท่ีตองการจากลูกคาระดับกลาง และระดับลางซ่ึงเนนราคาคอนขางต่ํา ตองอาศัยการลดแลกแจกแถม 
เปนตน สําหรับในธุรกิจบริการ การสงเสริมการตลาดเปนท่ีนิยมใชกันมาก เชนโครงการสะสมคะแนน 
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(Loyalty Program) ท่ีเนนความภักดีจากลูกคา การลดราคาโดยใชชวงเวลา การเปนสมาชิกเปนการ
สรางการผูกมัด และสรางความสัมพันธกับลูกคา การขายบัตรใชบริการลวงหนา 

4.  บุคคลหรือพนักงาน (People) 
 Adrian Payne (1993) จากลักษณะเฉพาะของบริการท่ีเรียกวา “Inseparability” เปน

องคประกอบท่ีสําคัญท้ังในการผลิตบริการ และการใหบรกิารในปจจุบัน ซ่ึงในสถานการณแขงขัน
ธุรกิจรุนแรงขึ้น บุคลากรจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีสรางความแตกตางใหกับธุรกิจโดยสรางมูลคาเพ่ิม
ใหกับสินคา ซ่ึงทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน โดยคุณภาพในการใหบริการตองอาศัยการ
คัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจ เพ่ือใหสามารถสรางความประทับใจตอการใหบริการกับลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขงขัน  

  Zeithaml & Bitner,(2000)(อางถึงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547)  ไดอธิบายวา 
บุคคล หมายถึง ปจจัยท่ีเกี่ยวกับบุคคลท้ังหมดท่ีมีสวนรวมในการนําเสนอบริการ (ใหกับลูกคา) ซ่ึง
มีอิทธิพลตอการรับรูของลูกคา บุคคลในท่ีนี้จะรวมถึงพนักงานของกิจการ ลูกคา(ท่ีมาใชบริการ) 
และลูกคาคนอ่ืนๆ ท่ีรวมอยูในส่ิงแวดลอมของการบริการนั้นดวย นอกจากนี้ยังไดอางอิงถึง (Woodruff, 
1995) ซ่ึงไดกลาววาพนักงาน (หรือลูกคาภายในองคกร) เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาขององคกร โดยท่ัวไป
ลูกคามักมองวาพนักงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพนักงานสวนหนา (Frontage Personal) เปนตัวแทน
ของกิจการ และเปนสวนหนึ่งของการบริการดวย สําหรับการบริการบางประเภทท่ีพนักงานและลูกคา
มีการติดตอกันมาก (High Contact Services) พนักงานก็คือตัวบริการนั่นเอง สาเหตุสําคัญท่ีทําให
การบริการของกิจการตางๆ ลมเหลว หรือคุณภาพของการบริการไมเปนไปตามความคาดหวังของ
ลูกคาก็คือ การนําเสนอบริการของพนักงานไมเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ดังนั้น จึงกลาวได
วาพนักงานมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอความสําเร็จของการใหบริการ 

5.  กระบวนการใหบริการ (Process) 
 Adrian Payne (1993) กระบวนการใหบริการเปนขั้นตอนในการใหบริการเพ่ือสง

มอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็ว และประทับใจลูกคา จะพิจารณาใน 2 ดานคือ 
ความซับซอน (Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในดานของความซับซอนจะตอง
พิจารณาถึงขั้นตอนและความตอเนื่องของงานในกระบวนการ ในดานของความหลากหลาย ตอง
พิจารณาถึงความอิสระ และความยืดหยุน สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงขั้นตอนหรือลําดับการทํางาน
ได ทําใหมีขั้นตอนการใหบริการท่ีรวดเร็ว 

 Procter (1996)(อางอิงใน อดุลย จาตุรงคกุล, 2547) กลาววา กระบวนการในการ
บริการเกี่ยวของกับระเบียบวิธีการ งานท่ีปฏิบัติ กําหนดเวลา เครื่องมือ อุปกรณ กิจกรรม งานประจํา 
ในการนําเสนอบริการใหกับลูกคา มีความสําคัญในแงที่วาหากปจจัยอ่ืน เชน พนักงานมีคุณภาพแต
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กระบวนการในการใหบริการไมดี ก็ไมสามารถทําใหบริการเปนไปอยางรวดเร็ว และไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาได โดยท่ัวไปกระบวนการใหบริการมักจะเกี่ยวของกับ 2 ดานคือ 
ความซับซอนของกระบวนการจะเกี่ยวกับลักษณะของลําดับหรือขั้นตอนในการใหบริการและ
ความหลากหลายในกระบวนการ หมายถึง ความแตกตางหรือหลากหลายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ
ตามลําดับ หรือขั้นตอนในกระบวนการใหบริการ เชน ความสะดวกรวดเร็วในการเช็คอิน สวนใน
ดานความหลากหลาย จะตองพิจารณาถึงความอิสระ ความยืดหยุนได สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลง
ขั้นตอน หรือลําดับการทํางาน ทําใหมีขั้นตอนการใหบริการรวดเร็วขึ้น 

 ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา (2547) ไดใหความหมายของกระบวนการโดยอางอิงจาก 
(Adrian Payne, 1993) วากระบวนการเกี่ยวของกับขั้นตอน วิธีการ งานประจํา และงานตางๆ ท่ีตอง
ปฎิบัติตามกําหนดเวลา รวมถึงกิจกรรมตางๆ ในการนําเสนอผลิตภัณฑ และบริการใหกับลูกคา 
กระบวนการในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพมีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอกิจการบริการ และลูกคา 
สําหรับกิจการจะชวยลดตนทุนในการดําเนินงานของกิจการ ชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินกลยุทธในการวางตําแหนงบริการ ชวยใหพนักงานของกิจการเกิดความพึงพอใจในการทํางาน
มากยิ่งขึ้น ชวยใหกิจการมีความไดเปรียบในการแขงขัน และชวยใหกิจการประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินธุรกิจตามเปาหมาย และสําหรับลูกคาโดยท่ัวไป ลูกคามักจะมองวากระบวนการเปนสวนหนึ่ง
ของบริการดวย กระบวนการในการใหบริการท่ีดีมีสวนชวยทําใหลูกคาไดรับบริการท่ีมีคุณภาพ และ
การปรับเปล่ียนกระบวนการใหมีความยืดหยุนมากขึ้นชวยใหลูกคามีความพึงพอใจมากขึ้น 

6.  ผลิตภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality)  
 ฉัตรยาพร เสมอใจ (2548: 54) คําวา “ผลิตภาพ” และ “คุณภาพ” มักจะถูกแยกออก

จากกัน ซ่ึงในมุมมองของธุรกิจขณะท่ีการเพ่ิมผลิตภาพจะเปนความพยายามในการทําใหตนทุนรวม
ของการบริการต่ํา โดยการตัดคาใชจายหรือลดกระบวนการบางอยางลง แตธุรกิจตองระลึกไวเสมอ
วาในสวนท่ีอาจทําใหลูกคาไมพึงพอใจได สําหรับการสรางคุณภาพเปนความพยายามในการสราง
ความแตกตาง และสรางความภักดีของลูกคา แตการเพ่ิมคุณภาพมักตองแลกมาดวยตนทุนสูงขณะท่ี
คุณภาพเปนส่ิงท่ีลูกคาคาดหวังวาจะตองไดตามท่ีเขาไดจายเงินไป ยิ่งคุณภาพของบริการสูงมากโดย
เปรียบเทียบจากมูลคาของเงินท่ีลูกคาจายก็จะยิ่งทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น  แตใน
ความเปนจริงคุณภาพท่ีสูงขึ้นมักมากับคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น สวนผลิตภาพจะเปนส่ิงท่ีเสริมใหลูกคา
เกิดความพึงพอใจมากขึ้นเพราะผลิตภาพจะถูกมองในแงของการดําเนินกระบวนการไดดีขึ้นโดย
เปรียบเทียบ ซ่ึงจะทําใหลูกคาไดรับส่ิงท่ีลูกคาไมไดคาดหวังจากการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ซ่ึงมักจะเปนการทํางานท่ีรวดเร็วยิ่งขึ้นทําใหตนทุนต่ําลง ซ่ึงทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 
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8.  ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 Adrien Payne(1993)(อางอิงใน ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา, 2547) ใหความหมายของ

ลักษณะทางกายภาพวาหมายถึง ส่ิงแวดลอมท่ีซ่ึงมีการใหบริการและปจจัยท่ีเกี่ยวของกบัการจับตองได
อยางใดอยางหนึ่งท่ีอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติการและสงมอบบริการ เชน เครื่องแบบของ
เจาหนาท่ีท่ีใหบริการ การตกแตงสถานท่ีใหบริการ การสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
จึงเปนการนําเสนอส่ิงท่ีเปนภาพลักษณ หรือเปนส่ิงท่ีผูบริโภคสามารถสังเกตเห็นไดงายทางกายภาพ 
และเปนส่ิงท่ีส่ือใหผูบริโภคไดรับรูถึงภาพลักษณของบริการไดอยางชัดเจน เชน ความมีระเบียบ
ภายในสํานักงาน ความสะอาดของตัวอาคารสถานท่ี ความนาเช่ือถือของตัวอาคารสถานท่ี และการ
นําอุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช 

 จากการศึกษาแนวคิดท่ีเกีย่วของกับสวนประสมทางการตลาด ผูทําวิจัยไดทําการศึกษา
ในเรื่องสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 8 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานบริการ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคลากร
หรือพนักงาน ปจจัยดานกระบวนการ ผลิตภาพและคุณภาพ และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ซ่ึง
มีผลตอความพึงพอใจของลูกคาท่ีใชบริการการบินไทยสําหรับเสนทางบินในประเทศ ท้ังนี้เพ่ือให
ทราบถึงขอมูลความคิดเห็นท่ีมีตอปจจัยทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สายการบินไทยสําหรับเสนทางบินภายในประเทศเพ่ือเปนขอมูลใหหนวยงานตางๆ ไดใชพัฒนา
ปจจัยทางการตลาด และวางแผนกลยุทธใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายท่ีเลือกไวตอไป 

 Phillip Kotler (2000) ไดกลาวถึงทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีใชสําหรับธุรกจิบริการ เพ่ือทําใหเกิดการบริหารคุณภาพรวม (Total 
Quality Management : TQM) ท่ีสรางคุณคาใหกับลูกคา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของลูกคาเปน
สําคัญ 

 
2.5  แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการบริการ 

สวนประสมของการบริการ (Service mix) เปนส่ิงท่ีองคกรสามารถควบคุมและจัดการ 
เพ่ือทําใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน ซ่ึงประกอบดวย 7 ดาน ไดแก (Haksever, 2000) 
 2.5.1  ผลิตภัณฑหรือการใหบริการ (Product and service) หมายถึง การใหบริการท่ีสอดคลอง
กับลักษณะของลูกคากลุมเปาหมาย โดยท่ีความตองการของตลาดและตําแหนงทางการแขงขันจะ
เปนตัวกําหนดการบริการหลัก บริการเสริม และคุณภาพของการใหบริการ และยังรวมไปถึงการ
บริการหลังการขายและการรับประกันอีกดวย 
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 2.5.2  ราคา (Price) นโยบายดานราคาของการใหบริการจะเกี่ยวของกับสวนลด สวนยอมให
ระยะเวลาการจายเงินและเง่ือนไขการจายเงิน ซ่ึงมีความซับซอนกวาสินคาโดยท่ัวไป เนื่องจาก
บางครั้งราคาจะเปนส่ิงท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีใชในการบริหารจัดการความตองการซ้ือของลูกคา และ
ยังเปนการสงสารไปสูลูกคาในเรื่องของความคาดหวังในตัวบริการท่ีจะได เนื่องจากราคาเปนตัว
บงช้ีคุณคาของการใหบริการ ดังนั้นองคกรท่ีใหบริการจะตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ดวย นอกเหนือจาก
ตนทุนในการกําหนดราคาของการใหบริการ   
 2.5.3  ชองทางการจัดจําหนาย (Place) โดยท่ัวไปหมายถึง สภาพท่ีตั้งและชองทางการจัดจําหนาย
ของการบริการ บางครั้งการบริการจะมีการจัดสงถึงบานหรือธุรกิจดวย การตัดสินใจขององคกรท่ี
จะใหบริการขึ้นอยูกับชนิดของการบริการ ราคา ตนทุน และคูแขงขันท่ีอยูในตลาด ซ่ึงชองทางการ
จัดจําหนายของการบริการนั้นจะรวมถึงตัวแทนจําหนายและ แฟรนไชส ดวยเชนกัน 
 2.5.4  ลักษณะทางกายภาพ (Physical evidence) เปนส่ิงท่ีลูกคาใชในการประเมินคุณภาพของ
การบริการกอนท่ีจะใชบริการจริง องคกรท่ีใหบริการจะตองออกแบบ วางแผน และควบคุมลักษณะ
ทางกายภาพเหลานี้ เพ่ือใหลูกคาเช่ือม่ันในคุณภาพของการบริการ 
 2.5.5  ผูมีสวนรวมหรือพนักงานท่ีใหบริการ (Participants) ทัศนคติและการกระทําของพนักงาน 
จะมีผลกระทบตอความสําเร็จของการใหบริการ พฤติกรรมของพนักงานจะตองมุงเนนท่ีการใหบริการ
ลูกคาใหดีท่ีสุด ในดานการใหบริการนั้น งานดานการตลาดจะเปนหนาท่ีของทุกคนในองคกร ดังนั้น
จึงเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีพนักงานในองคกรจะตองมีทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือถือได และความสามารถ
ตางๆ ในการใหบริการแกลูกคา 
 2.5.6  การสงเสริมการตลาด (Promotion) สวนสําคัญของการสงเสริมการตลาดของการบริการ
จะเกิดขึ้นหลังจากการขาย และจัดสงการบริการใหกับลูกคาแลว เนื่องจากธุรกิจบริการจะขึ้นอยูกับ
การกลับมาใชบริการซํ้าของลูกคา ดั้งนั้นการรกัษาความสัมพันธกับลูกคาท่ีมีอยูจึงเปนส่ิงสําคัญ การ
ใหผลประโยชนจากการมาใชบริการซํ้า การใหรางวัลแกลูกคาเกาโดยการใหความสนใจเปนพิเศษ
หรือการสงเสริมกาตลาด รวมท้ังแกไขปญหาอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพท้ังหมดนี้เปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมการตลาดหลังการบริการ หรือเปนการตลาดแบบสัมพันธภาพ (relationship marketing) 
ซ่ึงเปนกลยุทธสําหรับองคกรท่ีเปนผูใหบริการ 
 2.5.7  ขั้นตอนของการใหบริการ (Process) สําหรับองคกรท่ีเปนผูใหบริการ ขั้นตอนของการ
ใหบริการและผลสําเร็จท่ีออกมาจะมีความสําคัญเทาๆ กัน ดังนั้น นักการตลาดจะตองออกแบบ
ขั้นตอนของการใหบริการ เพ่ือเปนการควบคุมคุณภาพในการใหบริการ(ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550) 
กลยุทธทางการตลาดเปนแนวคิดหลักท่ีใชในการพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญในการตอบสนอง
ตอตลาดไดอยางเหมาะสม โดยเริ่มตนจากส่ิงท่ีนําเสนอตอลูกคาหรือผลิตภัณฑ ทําการตั้งราคาท่ี
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เหมาะสม มีชองทางการจําหนายท่ีมีประสิทธิภาพ และหาวิธีการส่ือสารและกระตุนใหเกิดการซ้ือ
ดวยการทําการสงเสริมการตลาด ซ่ึงรวมเรียกวา สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หรือ 
4Ps แตเนื่องจากลักษณะของการบริการท่ีมีความแตกตางจากสินคา การคํานึงถึงเพียง 4Ps ยังไม
เพียงพอ การจะทําใหธุรกิจบริการประสบความสําเร็จยังมีปจจัยสําคัญอีก 4 ประการท่ีนักการตลาด
ตองคํานึงถึงคือ  

1)  กระบวนการ (Process) ตองมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการสงมอบ รวมถึง
ตองงายตอการปฎิบัติการ พนักงานสามารถทํางานไดอยางถูกตองและมีแบบแผนเดียวกันและงานท่ี
ไดตองดีมีประสิทธิภาพ 

2)  ประสิทธิภาพและคุณภาพ (Productivity and Quality) การสรางคุณภาพ เปนความ
พยายามในการสรางความแตกตางและสรางความภักดีของลูกคา สวนประสิทธิภาพจะเปนส่ิงท่ีเสริม
ใหลูกคาพึงพอใจมากขึ้น ประสิทธิภาพจะถูกมองในแงของการดําเนินกระบวนการไดดียิ่งขึ้นมักจะ
เปนการทํางานท่ีรวดเร็วขึ้น ทําใหตนทุนต่ําลง ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

3)  คน (People) เปนปจจัยสําคัญท่ีอาจทําใหลูกคารับรูถึงคุณภาพหรือเปนผูทําลายคุณภาพ 
บุคลากรเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ เนื่องจากบุคคลจะเขามาเกี่ยวของกับ
กระบวนการบริการมากท่ีสุด บริษัทตองเตรียมกระบวนการเกี่ยวกับคนหรือบุคลากรเปนสําคัญ ตั้งแต 
การสรรหา รับ ฝกอบรม และกระตุนพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานในสวนท่ีตองติดตอกับลูกคา
โดยตรง 

4)  ส่ิงมีตัวตนท่ีมองเห็นไดท่ีเขามาเกี่ยวของกบัการบริการ (Physical Evidence) ส่ิงเหลานี้
จะสะทอนถึงรูปแบบ และคุณภาพของบริษัท ชวยเสริมสรางความม่ันใจในใหแกลูกคา และเปน
การสะทอนถึงรสนิยมของลูกคาดวย  

    ธุรกิจบริการจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาสวนประกอบท้ัง 8 ประการใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑและศักยภาพของธุรกิจ ควรเลือกวิธีท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับ
ลักษณะ ความตองการ และพฤติกรรมของลูกคา และเหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑและ
ความสามารถของธุรกิจในการจัดทําและการนําเสนอ        
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ภาพท่ี 2.3 สวนประสมทางการตลาดบริการ 
 
ท่ีมา : ฉลองศร ี  พิมลสมพงษ (2542 :50) 
 
2.6  ประวัติความเปนมาของโทรศัพทเคลื่อนที ่ 

ความเปนมาของโทรศัพทเคล่ือนท่ี ทวีศักดิ์ พลอยสุวรรณ (2552 อางอิงจากรายการเปดโลก  
ส่ือสาร) 

เม่ือป พ.ศ. 2470 Maxwell ไดพยายามคิดคนเทคโนโลยีตางๆ ทางดานวิทยาศาสตร โดย
ไดสรางสมการเพ่ือใชอธิบายเกี่ยวกับเครื่องแมเหล็กไฟฟา และไดมีนักวิทยาศาสตรหลายคนสนใจ
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับเรื่องนี้ มาโดยตลอด ในป พ.ศ. 2432 - 2439 Heinrich Hertz ไดนําสมการของ 
Maxwell มาทําการทดลองเกี่ยวกับวิทยุคมนาคม ซ่ึงพิสูจนความคลายคลึงกัน ระหวางคล่ืนวิทยุกับ
คล่ืนแสง และไดทําการประดิษฐอุปกรณรับ - สงโทรเลขไรสาย ป พ.ศ. 2440 Marchese Guglielmo 
Marconi ไดทําการทดลองเกี่ยวกับวิทยุคมนาคมเคล่ือนท่ีเปนครั้งแรก โดยสามารถติดตอส่ือสารระหวาง
สถานีฐานภาคพ้ืนดินกับเรือท่ีหางจากฝงประมาณ 18 ไมล ไดสําเร็จ และตอมาสามารถสงคล่ืนวิทยุ
ติดตอระหวางทวีปได ป พ.ศ. 2447 - 2463 Aramstong ไดประดิษฐเครื่องรับวิทยุสมบูรณแบบสําเร็จ 
และ Ga Compbell ไดทําการทดลองสงกระจายเสียง ในระบบ เอ เอ็ม (Amplitude Modulation : AM) 
ไดสําเร็จ และ  Ga Compbell ไดทําการทดลองสงกระจายเสียง ใน เอ เอ็ม (Amplitude Modulation : AM) 

องคประกอบทางกายภาพ
(Physical Evidence) 

กระบวนการ 
(Process) 

ชองทางการ 
จัดจําหนาย 

 

ราคา  Price 

บุคลากร 
(People) 

การสงเสริม
การตลาด 
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ไดสําเร็จ ป พ.ศ. มีการทดลองและทําการใชวิทยุส่ังการในกิจกรรมตํารวจเปนครั้งแรก ภายหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง มีการพัฒนาการใชคล่ืนวิทยุในการติดตอส่ือสารอยางกวางขวางไมวาจะเปนการ
นําไปใชในกิจกรรมกระจายเสียง (Boardcast) กิจการโทรศัพทและโทรคมนาคม คล่ืนแมเหล็กไฟฟานี้
สามารถเรียกช่ือไดหลายอยางแลวแตการนําไปใชงาน โทรศัพทเคล่ือนท่ีในระยะแรกท่ีนํามาใชงาน
เรียกวา วิทยุคมนาคม (Radio Communication)  

การคมนาคมเคล่ือนท่ี (Mobile Communication) มีลักษณะการทํางานของการติดตอส่ือสาร
คมนาคมเคล่ือนท่ี อาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Electromagnetic Wave) เรียกคล่ืนวิทยุ (Radio Wave) 
ในการคนพบคล่ืนนี้ ไดมีคําอธิบายหรือคําจํากัดความเกี่ยวกับวิทยุคมนาคมเคล่ือนท่ี (Mobile radio 
Communication) วาเปนวิทยุคมนาคมติดตอระหวางจุดสองจดุ ไมวาจะเคล่ือนท่ีหรืออยูกับท่ีเรียกวา 
สถานีฐาน (Base Station) คําวาเคล่ือนท่ี คือ สามารถใชไดในขณะเคล่ือนท่ีอยูบนยานพาหนะ บนบก 
ในเรือ เครื่องบิน และดาวเทียมคมนาคม 

โทรศัพทเคล่ือนท่ีเซลลูลาร พัฒนามาจากชุมสายโทรศัพทระบบดิจิตอลเอส-พีซี โดยในป 
พ.ศ. 2521 บริษัท เอทีแอนดที ไดนําเทคนิควงจรตรรกะ (Logic Circuit) มาทําการพัฒนาสารกึ่ง
ตัวนําและช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ มาสรางระบบชุมสายอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ ในป 
พ.ศ. 2523 ไดมีผูนําเทคนิคเซลลูลาร มาใชรวมกับชุมสายโทรศัพทระบบดิจิตอล เอสพีซี ทําใหเกิด
โทรศัพทเคล่ือนท่ี เซลลูลาร (Cellular Mobile Telephone System) โดยกลุมประเทศนอรดิคเรียกวา 
เอ็น เอ็ม ที (Nordic Mobile Telephone System : NMTS) ใชยานความถ่ี 450 เมกกะเฮิรตซ ใน ป พ.ศ. 
2524 กลุมประเทศอเมริกาเหนือ ไดพัฒนาระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเรยีกวา ระบบแอมป (Advance 
Mobile phone System : AMPS) ใชยานความถ่ี 800 เมกกะเฮิรตซ โดยเปดทดลองใชงานครั้งแรกใน
ประเทศชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงไดมีการพัฒนาเรื่อย  ๆและไดนํามาใชในประเทศไทย 

 
วิวัฒนาการของโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทย 
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ไดดําเนินการโครงการโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาตั้งแตป 

2527 และเริ่มใหบริการประชาชนตั้งแตวันท่ี 8 กรกฎาคม พ.ศ.2529 เปนตนมา โดย
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย แบงออกเปน 2 เปาหมาย คือ ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชใน
เมือง พิจารณาใชยานความถ่ี 900 MHz. สวนอีกระบบใชในเมือง และนอกเมือง ทศท. ไดเลือกพัฒนา
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ NMT ยานความถ่ี 470 MHz. มาใหบริการประชาชนกอนซ่ึงสําหรับระบบ 
NMT ยานความถ่ี 470 MHz. ประเทศไทยนับเปนประเทศแรกท่ีใชระบบนี้ และเนื่องจากประชาชน 
มีความตองการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นและจากปญหาในการใชที่เกิดขึ้น ทําใหมีการ
พัฒนาการใหบริการ 
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โทรศัพทเคล่ือนท่ีอยางตอเนื่อง ไดมีการใหสัมปทานแกเอกชน มาใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีแก
ประชาชนจนกระท่ังถึงปจจุบัน 

ในปจจุบัน ประเทศไทย มีผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี เปนจํานวน 8 ราย ดังนี ้
1.  องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระบบ NMT 

ยานความถ่ี 470 MHz. เปดใหบริการตั้งแต ป พ.ศ. 2529 
2.  การส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท.) ใหบริการระบบ AMPS ยานความถ่ี 800 MHz 

และระบบ CDMA ยานความถ่ี 800 MHz. ซ่ึงเปดใหบริการตั้งแต ป พ.ศ. 2530 
3.  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) หรือ AIS ใหบริการในระบบ 

NMT ยานความถ่ี 900 MHz. เปดใหบริการตั้งแต ป พ.ศ. 2523 และระบบดิจิตอลจีเอสเอ็ม เปด
ใหบริการใน ป พ.ศ. 2537  

4.  บริษัทโทเท่ิล แอ็คเซส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ DTAC เปดใหบริการใน
ระบบดิจิตอลพีซีเอ็น 1800 ในป พ.ศ. 2537 

5. บริษัทดิจิตอลโฟน จํากัด หรือ ดีพีซีใหบริการในระบบดิจิตอลจีเอสเอ็ม 1800 (ซ่ึง
ปจจุบันรวมกับ AIS แลว) 

6.  บริษัททีเอ ออเรนจ จํากัด ใหบริการในระบบ GSM 1800 MHz. เริ่มใหบริการใน
เดือนธันวาคม 2544 ( ในปจจุบันไดเปล่ียนเปนบริษัท ทรมููฟ ) 

7.  บริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด ใหบริการดานการบริการมัลติมีเดียไร
สายความเร็วสูงระบบ CDMA2000 1X โดยเปนการรวมทุนระหวางการส่ือสารแหงประเทศไทยกับ
บริษัทฮัทชิสัน ไวรเลส มัตติมีเดีย โฮลดิ้ง จํากัด เริ่มใหบริการ ปลาย ป พ.ศ. 2545 

8. บริษัท ทศท. คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) ใหบริการในเครือขาย ไทย โมบายโดย
เปนการรวมทุนรวมกันระหวาง ทศท. และกสท. ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล ยาน
ความถ่ี 1900 MHz. เริ่มใหบริการวันท่ี 25 มีนาคม 2545 
 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

พรพรรณ  หวลศรี (2541) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ในจังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ ประการแรกเพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการ
เลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี ประการท่ีสองเพ่ือศึกษาถึงปญหาของการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี การศึกษา
ไดใชแบบสอบถาม โดยการสุมตัวอยางจากผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดพะเยา รวมจํานวน
ตัวอยางท้ังส้ิน 250 ราย ผลการศึกษาปจจัยทางดานราคา ท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี
พบวา ผูซ้ือสวนใหญ จะซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีในระดับราคาประมาณ 20,00 บาท ถึง 30,000 บาท 
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เลือกใชยี่หอ Motorola เปนสวนใหญ การซ้ือนั้นสวนใหญจะซ้ือเปนเงินสด ในกรณีท่ีใชเงินผอน 
จะเลือกเง่ือนไขการผอนชําระนาน 12 เดือน โดยผอนชําระประมาณ 2,000 บาท ถึง 3,000 บาทตอ
เดือน เม่ือจําแนกการซ้ือตามระดับรายได พบ วาผูซ้ือท่ีมีรายไดต่ํา จะเลือกเง่ือนไขการผอนชําระ
นาน 24 เดือน และผอนชําระในจํานวนเงินท่ีต่ํากวา 2,000 บาทตอเดือน ในขณะท่ีผูมีรายไดสูงจะ
ผอนชําระในระยะเวลาส้ัน ประมาณ 6 เดือน ดวยจํานวนเงินผอนชําระมากกวา 3,000 บาทตอเดือน 
ผลการศึกษาปจจัยทางดานตัวสินคาพบวา  สวนมากซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีเพราะชอบเทคโนโลย ียกเวน
กลุมอาชีพลูกจางบริษัทเอกชนท่ีซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี เพราะชอบรูปราง และขนาดผูซ้ือสวนมากจะซ้ือ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีจากรานคาหรือตัวแทนจําหนาย ส่ือโฆษณาท่ีมีผลตอการซ้ือ ไดแก การไดรับ
คําแนะนําจากเพ่ือนหรือคนรูจัก รองลงมาไดแก จากหนังสือพิมพ โทรทัศน หรือวิทยุ ตามลําดับ 
เหตุผลในการซ้ือโทรศัพท สวนใหญตอบวามีความจําเปนเพราะไมไดอยูในพื้นที่ที่ใหบริการขององคการ 
โทรศัพทฯ เหตุผลรองลงมา คือ การไดรับการลดราคาคาบริการหรือโทรฟรี การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี
นั้นเปนการซ้ือเพ่ือนํามาใชงานจริง มิใชเพ่ือแฟช่ัน หรืออุปกรณเชิดชูฐานะทางสังคม ปญหาการใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีก็คือ ปญหาคาบริการแพง ชองสัญญาณไมชัดเจน สายหลุดบอย แบตเตอรี่ไมเก็บไฟ 
ใชไดเฉพาะในเมือง และตัวเครื่องเสียบอย 

กาญจนา ขจรสิริฤกษ (2541) ไดศึกษาเรื่องปจจัยในการเลือกซ้ือโทรศัพทมือถือ ของ
ผูบริโภคท่ีมาใชบริการภายในศูนยการคามาบุญครองเซ็นเตอร พบวาเพศชายจะใหความสนใจในการ
เลือกซ้ือโทรศัพทมือถือมากกวาเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป ทํางานแลวเปนพนักงานบริษัทเอกชน
เปนจํานวนมาก รายไดอยูในระดับปานกลาง คือ 5,000-10,000 บาทสาเหตุท่ีทําใหการตัดสินใจซ้ือก็
เพราะตองการความสะดวกในการติดตอส่ือสารนั้นเอง ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือคือ เรื่องราคา 
ซ่ึงราคาท่ีอยูในระดับพอใจควรต่ํากวา 20,000 บาท รองลงมาคือดานโปรโมช่ัน, ดานระบบการ
ทํางาน สําหรับระบบท่ีไดรับความนิยมมากคือระบบ Digital GSM สวนปจจัยท่ีผูบริโภคไมประทับใจ 
และเห็นวาควรมีการปรับปรุงคือ คาบริการรายเดือน และการบริการหลังการขาย 

อารัญญา อภัยเทศพานิช (2544) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของ
ผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ืออธิบายพฤติกรรมการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมและอธิบายความพึงพอใจในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภค
ในจังหวัดเชียงใหม วิธีการเก็บขอมูล ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) นําขอมูลท่ี
เก็บรวบรวมไดมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science)  
ผลการศึกษาลักษณะท่ัวไปทางประชากรของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีในจังหวัดเชียงใหม พบวา 
ผูบริโภคสวนมากเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-34 ป สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพรับราชการ มีสถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ตั้งแต 2-4 คน มีรายไดตอเดือน 
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ระหวาง 7,001-12,000 บาท พฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนมากใชบริการของระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม ยี่หอโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีท่ีนิยมซ้ือ ไดแก โนเกีย ราคาตอเครื่อง (รวมคาจดทะเบียนและคาหมายเลข) ต่ํากวา 15,001 
บาท เง่ือนไขในการชําระเงินซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนมากชําระดวยเงินสด ผูบริโภคท่ีเลือกชําระดวย
เงินผอน จะเลือกเง่ือนไขในการชําระเงิน 12 เดือน โดยผอนชําระเดือนละประมาณต่ํากวา 2,001 บาท 
มีเหตุผลในการเลือกซ้ือเพ่ือความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยแหลงท่ีมาของส่ือผูบริโภค
ไดรับขอมูลจากหนังสือพิมพ ระยะเวลาท่ีเคยใชโทรศัพทอยูระหวาง 1 ป ขึ้นไป - 3 ป ผูบริโภค
ไดรับประโยชนจากการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี คือ การติดตอส่ือสารไดฉับไว แกไขปญหายามฉุกเฉิน 
ความสะดวกในชีวิตประจําวันและคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ ความพึงพอใจในการใชโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนใหญมีความพึงพอใจท่ีดีตอการใชบริการ 
ไดแก อัตราการโทรติด - โทรเขา อัตราการโทรติด - โทรออก ความสะดวก ในการใชงาน ความ
สะดวกในการพกพา ระบบปองกันการลักลอบจนู เทคโนโลยี/ประสิทธิภาพ จํานวนสถานท่ี/ความ
สะดวกในการใหบริการชําระคาบริการ การมีศูนยบริการซอม สวนผูบริโภคมีความพึงพอใจท่ีแย
ตอการใชบริการ ไดแก อัตราคาบริการรายได (500 บาทตอเดือน) การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวน
บุคคลมีผลตอพฤติกรรมในการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีตามปจจัยทางดานการตลาด ผลการวิจัย
พบวา มีปจจัยทางการตลาดบางตัวท่ีแตกตางกัน การทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอ
ระดับความพึงพอใจในการบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ี ผลการวิจัยพบวา ระดับการศึกษาของผูบริโภค
โทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีแตกตางกันพบวามีความพึงพอใจแตกตางกัน ในเรื่องคาบริการรายเดือน สถานท่ี 
และการสงเสริมการขาย อาชีพของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีแตกตางกันพบวามีความพึงพอใจ
แตกตางกัน ในเรื่องการมีศูนยบริการซอม สถานภาพสมรสของผูบริโภคโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ี
แตกตางกัน พบวามีความพึงพอใจแตกตางในเรื่องคาบริการรายเดือนและการมีศูนยบรกิาร ปญหาในการ
ใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมมีปญหาคลายคลึง คือสายหลุดบอย ไมสามารถ
ติดตอไดในบางพ้ืนท่ี และมีคล่ืนแทรกระหวางการส่ือสาร 

เนตรนภา ชินวัตร (2546) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีใน
จังหวัดเชียงใหม และปญหาของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีพบในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีใชใน
การศึกษาไดมาจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางจํานวน 400 รายท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีเลือกมา
โดยวิธี Non Probability Sampling แบบ Quota Sampling ซ่ึงกลุมตัวอยางประกอบไปดวย 5 อาชีพ 
คือ นักศึกษา กิจการสวนตัว ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจางบริษัทเอกชนโดยเลือกมา
อาชีพอยางละ 80 ราย และวิธีการวิเคราะหใชสถิติเชิงพรรณนา ในการศึกษาครั้งนี้แบงปจจัยท่ีคาดวา
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มีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ีออกเปน 5 ปจจัย คือ ปจจัยทางดานการตลาด ปจจัย
ทางดานสินคาโดยเนนรูปราง ขนาด และเทคโนโลยี ปจจัยทางดานการสงเสริมการขาย ปจจัยสําคัญ
จากส่ือ และปจจัยดานการบริการหลังการขาย ผลการศึกษาการศึกษาพบวาสําหรับปจจัยดานการตลาด
นั้นทุกกลุมอาชีพใหความสําคัญกับราคาวาเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด สําหรับปจจัยดานตัวสินคานั้นมี
ความแตกตางบางระหวางกลุมอาชีพ กลาวคือ กลุมนักศึกษา อาชีพขาราชการ อาชีพลูกจาง
บริษัทเอกชน ใหความสําคัญกับรูปรางขนาดในขณะท่ีอาชีพกิจการสวนตัวและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสําหรับ ปจจัยดานสงเสริมการขายพบวาทุกกลุมอาชีพใหความสําคัญ
กับการลดคาบริการ สําหรับปจจัยสําคัญส่ือพบวาการโฆษณาเปนปจจัยสําคัญในการเลือกซ้ือโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีของทุกกลุมอาชีพ และสําหรับการบริการหลังการขายพบวากลุมนักศึกษาใหความสําคัญกับ
คาใชจายในการใชบริการหลังการขายในขณะท่ีอีก 4 กลุมอาชีพใหความสําคัญกับการมีศูนยบริการ
มากทําใหติดตองายสวนปญหาของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ปญหาเกี่ยวกับ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีแบตเตอรี่หมดเร็ว รองลงมาตามลําดับคือ ปญหาเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีชอง 
สัญญาณไมเพียงพอ ปญหาเกี่ยวกับโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีโทรเขา - ออกยาก และปญหาในการติดตอกับ
ศูนยบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีคิดคาราคาแพงและปญหาในการใชบริการหลังการขายอะไหลแพง
เกินไป 

GPRS General Packet Radio Service 
หลังจากที่วงการโทรศัพทเคล่ือนที่ไดมีการพัฒนาดานการส่ือสารขอมูลผานโทรศัพทมือถือ

และ None Voice Application อยางตอเนื่องเพ่ือใหสามารถส่ือสารไดทุกรูปแบบอยางไรขีดจํากัดใน
ระหวางเคล่ือนท่ี ไมวาจะเปนการส่ือสารดวยเสียงหรือขอมูล ดังนั้นผูใหบริการเครื่อขายโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีจึงไดพัฒนาและนําเทคโนโลยีอยางท่ีเห็นกันในทุกวันนี้อยางเปนขั้นเปนตอน เชน 

1.  Short Message Service (SMS) 
 -  การใชเทคโนโลย ีSMS หรือการสงขอความ ท่ีกําลังไดรับความนิยมกันท้ัวไปมาก

ขึ้นทุกวันใน บานเราขณะนี้    
 -  Sim Tool Kit โดยใช Sim Card ท่ีทางผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีไดพัฒนาและ

เพ่ิมเติมบริการไวใหใชงานและบริการตางๆงายมากยิ่งขึ้นดังในบานเราท่ีเห็นอยูเปนตนวา บริการ 
mobileLIFE จากเอไอเอส 

2. Circuit Switched Data ( CSD ) 
 -  WAP หรือ Wireless Application Protocol ท่ีสามารถ Connect กับโลกของขาวสาร

ขอมูลกับ Wap Site ตางๆ ไดท้ัวโลกแมกระท้ังในรูปแบบของ Wireless Internet 
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แตอยางไรก็ตามทางผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีก็ยังเล็งเห็นวา การโอนถายส่ือสารขอมูล
ของโทรศัพทมือถือเคล่ือนท่ียังมีขอจํากัดในดานความเร็วการรับสง (9.6-28.8 kbps) และรวมไปถึง
ปริมาณขอมูลท่ีสามารถทําการรับ จึงไดเริ่มพัฒนาแกไขเพ่ือท่ีจะเพ่ิมเติมบริการตรงสวนบกพรองนี้ให
ดีขึ้นจึงไดเริ่มนําเทคโนโลยทีีเรียกวา GPRS (General Packet Radio Service) 

3. General Packet Radio Service (GPRS) 
 โดยคุณสมบัตเิดนหลักๆ ของระบบ GPRS นี้เห็นจะมีคือ 
 -  การโอนถายขอมูลท่ีมีความสามารถในการ รับ-สงผานเครือขายอินเตอรเน็ตไดสูง

ถึง 9-40 kbps ซ่ึงจะทําใหสามารถรับ-สงขอมูลท่ีเปน VDO Mail หรือ ภาพเคล่ือนไหวตาง  ๆได พรอม
ท้ังเช่ือมตอกับเครือขายอินเตอรเน็ตไดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกวาเดิมรวมถึงการ Down load/ 
Up load ไดงายยิ่งขึ้น 

 -  Always On การเช่ือมตอเครือขายและโอนถายขอมูลสามารถดําเนินตอไปแมใน
ขณะท่ีมีสายติดตอเขามาก็ตาม จึงทําใหการโอนถายขอมูลไมขาดตอนลง 

 -  Wireless Internet ท่ีเช่ือมตอเขากับ Terminal เชน PDA หรือ Note Book สามารถ
ท่ีจะโอนถายขอมูลไดเร็วขึ้นจากท่ีเคยเปนอยู 

 GPRS เปนตัวยอจากภาษาอังกฤษ General Packet Radio Service บริการตางๆ ท่ี
ผานทาง Radio Interface ในระหวางผูใชตนทางและปลายทางซ่ึงไมวาจะเปน Application Server 
หรือแมแตตัวโทรศัพทเคลือนท่ีเองก็ตามจะถูกแปลงเปน Packet ซ่ึงมี IP Address กํากับอยูภายใน 
ซ่ึงจะไมเหมือนเดิมท่ีเคยใชกัน (เดิมท่ีเคยใชกันคือระบบ-Radio Frame ท่ีใชกันในการสงขอมูล
เสียงพูดบนระบบ GSM  

 อยางไรก็ดี GPRS ไมไดเปนลักษณะท่ีจะสามารถใหบริการไดดวยตัวของระบบเอง 
แตตัวมันเองเปนเพียงแค Bearer ใหกับ Application ตางๆ ท่ีตองการใชความเร็วท่ีเพ่ิมมากกวาปกติ
ในระบบ GSM ท่ีเคยรองรับอยูเดิมมากอน และระบบ GPRS จะตองตอไปยัง Packet Data Network 
ท่ีเปน IP Network อีกตอหนึ่ง ดั้งนั้นผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคล่ือนท่ี ท่ีจะเปดใหใชในระบบ 
GPRS ไดนั้นจะตองทําการติดตั้งระบบเครือขาย ท่ีประกอบดวยหนวยหลักๆ 2 หนวยดวยกันคือ 

 1.  SGSN (Serving GPRS Supports Node) 
 2.  GGSN (Gateway GPRS Support Node) 
 โดยท้ังสองหนวยหลักขององคประกอบนี้จะถูกเช่ือมตอเขาดวยกันโดยมีอุปกรณ

อ่ืนๆ เปนตัวชวยเพ่ือไปรวมใชRadio Interface จาก Base Station โดยผานตัวควบคุมท่ีเรียกวา PCU 
(Packet Control Unit ) ท่ีติดตั้งไวท่ี BSC (Base Station Controller) อันท้ังนี้อาจมองไดวา GPRS 
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Network เปนอีก Network หนึ่ง ซ่ึงเขาถึง Mobile Phone ผานทาง Radio Interfaceของระบบ GSM 
Network เดิม โดยเปนบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับการรับสงขอมูลเปน Packet โดยตรง 
(สืบคนจาก http://www.itcomcenter.com/tips-view.asp?id=43&forward=1) 

ระบบ EDGE 
เรียกอยางไมเปนทางการวา 2.75G ซ่ึงเปนระบบท่ีออกมาขั้นกลางระหวางระบบ 2G 

กับ 3G ซ่ึงเปนระบบท่ีเราใชกันอยูในปจจุบัน โดย ระบบ EDGE นั้นจะพัฒนาจาก ระบบ GPRS ให
ความสามารถรับสงขอมูลตอ slot สูงขึ้น โดยถาพัฒนากันจริงๆ สามารถรับสงขอมูลไดสูงสุดถึง 
473.6Kbps แตสําหรับเมืองไทยนั้น ความเร็วสูงสุดของ EDGE ท่ี Operator ปลอยออกมานั้นจะอยูท่ี 
220 - 236.8Kbps เทานั้น (ตอใหโทรศัพทมือถือ หรือ AirCard เครื่องไหนท่ีสามารถรับสัญญาณ 
EDGE ได 473.6 แต connect จริงก็จะไมเกิน 220Kbps เทาท่ี Operator ปลอยออกมา) 
(สืบคนจาก http://www.aircardshop.com/AIRCARD-NETSIM-EDGE-3G-AIS-DTAC-4-7.html) 
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บทท่ี  3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ในการศึกษาวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใชบริการดาน

ขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิจัยซ่ึงมีรายละเอียดและวิธีดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี ้ คือ  

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.3  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  3.1.1  ประชากร คือ ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  
  3.1.2  กลุมตัวอยาง คือ  ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  จากขอมูลของ 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจพบวาประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวน
ประชากร ท่ีแนนอน ดังนั้นจึงทําการคํานวณหาขนาดตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ กําหนดตัวอยาง
โดยใชสูตรการหาขนาดตัวอยางในกรณีท่ีไมทราบจํานวนประชากร ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% โดย
ใชสูตรคํานวณ (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2546: 91) ดังนี ้

 

 n = 2
2

2
1

4
/

E
Z 

 
 
โดยท่ี    n = ขนาดกลุมตัวอยาง 
 Z = คาปกติมาตรฐานท่ีไดจากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานซ่ึง 
   ขึ้นอยูกับระดับความเช่ือม่ันท่ีกําหนด (1.96) 
  = ระดับความเช่ือม่ัน (95%) 
 E = ความคาดเคล่ือนท่ียอมใหเกิดขึ้นได (5%) 
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คํานวณไดดังนี ้
 n = (1.96)2 / 4(0.05)2 

  = 384.16 หรือ 385 คน 
ไดขนาดตัวอยางจํานวน 385 คน เพ่ือไมตองประมาณคา p แตท้ังนี้ในการเก็บขอมูลจริง

จะกําหนดใหเก็บขอมูลมากกวาท่ีกําหนดไวประมาณ 20% เพ่ือนํามาใชในกรณีท่ีตองมีการคัด
แบบสอบถามบางชุดท่ีไมสมบูรณหรือไมอยูในเกณฑท่ีกําหนดออกจึงมีแบบสอบถามท้ังหมด 460ชุด  
 3.1.3  ขั้นตอนการสุมตัวอยาง  

ผูวิจัยไดนําขนาดตัวอยางท่ีจะทําการศึกษาจํานวน 460 คน มาทําการสุมตัวอยางแบบ 
Purposive Sampling โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 ใชการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  Ramdom Samplig) โดยใชวิธีจับสลาก
เพ่ือใหไดเขตท่ีเปนตัวแทนมาจํานวน 10 เขต จากจํานวนเขตปกครองท้ังส้ิน 50 เขต โดยผลการจับ
สลากไดเขตท่ีเปนตวัแทน 

1.  เขตพญาไท 6.  เขตสาทร 
2.  เขตจตุจักร 7.  เขตพระโขนง 
3.  เขตบางเขน 8.  เขตลาดพราว 
4.  เขตบางรัก 9.  เขตบางซ่ือ 
5.  เขตปทุมวัน 10.  เขตตล่ิงชัน 
 
ขั้นตอนท่ี 2 ใชการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยทําการเก็บขอมูล

จากกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติตามคุณลักษณะของประชากรของการศึกษา คือ เปนผู ท่ีใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ี และผูใชบริการอินเทอรเน็ต โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตวัอยางในแตละเขตท่ี
ไดตามสถานท่ีตางๆ ไดแก อาคารสํานักงาน สถานท่ีราชการ และมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงไดรับแบบสอบถาม คืน มาจํานวน 420 ชุด คิดเปนรอยละ 91.30  

 
3.2 เคร่ืองมือในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชผูวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถาม (Questionnaires) ประกอบดวย 
 3.2.1  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย มีดังนี้ คือ 

3.2.1.1  ศึกษาทฤษฎี หลักการ และแนวคิดจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกันเพ่ือนําขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ มาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
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3.2.1.2  วิเคราะหวัตถุประสงค เนื้อหา และโครงสรางของการวิจัยเพ่ือกําหนดแนวทาง
และหาขอบเขตของการออกแบบสอบถาม 

3.1.2.3  สรางแบบสอบถามฉบับรางโดยกําหนดประเด็นและขอบเขตคําถามดวยการจัด
หมวดหมูใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานวิจัย 

3.1.2.4  ปรับปรุงแกไขตามท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3.1.2.5  นําไปใหผูเช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบทางดานความเท่ียงของเนื้อหา (Content 

Validity) ความครอบคลุม และภาษาท่ีใช 
3.1.2.6  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จํานวน 6 ทาน ดังนี้ 

1.  นายสมหมาย กออิฐ     ผูจัดการศูนยโทรศัพทท่ี 4.1 (2) 
  บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  
2.  นางอุษณี  สมสุข          ผูจัดการสวนกํากับดูแลกิจการท่ี 2 
  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) 
3.  นายคณิต โกมารทัต วิศวกร 7 พ้ืนท่ีปฎิบัติการ 5 หนวยงาน 
  โทรศัพทเคล่ือนท่ี ทรูมูฟ  
4.  นายชยุต  ตรีวารี                   ผูจัดการสวนตอนนอกภูมิภาคท่ี 5  
  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) 
5.  นายสุเมธ สุขสวัสดิ ์ ผูจัดการ สํานักวิจัยและพัฒนาทางนวตักรรม 
  บริษัท ทีโอที  จํากัด (มหาชน) 
6.  นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ รองกรรมการผูอํานวยการสายงานการตลาด 
  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส (จํากัด)  
  มหาชน 

3.1.2.7  นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
3.1.2.8  นําแบบสอบถามในขอ 7 ไปทดลองใช (Try-Out) หรือ (Pilot Test) กับกลุม

ตัวอยางจํานวน 30 คน 
3.1.2.9  วิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach’s 

Alpha) โดยผลการทดสอบความเช่ือม่ันนี้ ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.912 
3.1.2.10  นําแบบสอบถามท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันแลวไปใชเก็บรวบรวมขอมูลใน

ภาคสนามตอไป 
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 3.2.2  ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
ลักษณะของแบบสอบถาม แบบปลายเปด (Open - Ended Questions) และคําถามแบบ

ปลายปด (Closed-Ended Questions) ประกอบดวย 2 ตอน คือ 
ตอนที่  1  เปนคําถามดานประชากรศาสตร ซ่ึงเปนคําถามแบบใหเลือกตอบและแบบ

เติมคําตามสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา  
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 
- อาชีพ 
ตอนที่  2  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี การใชบริการอินเทอรเน็ต 

และการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต GPRS รวมไปถึงความ
คิดเห็นท่ีมีตอเทคโนโลยี EDGE 

สวนท่ีเปนคําถามท่ีแสดงถึงพฤติกรรมเดิมของผูใชบริการท่ีมีตอการใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี การใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ี
GPRS และการใชบริการอินเทอรเน็ต จะเปนคําถามท่ีใหเลือกตอบ ดังนี ้

1.  พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ 
 -  ทานใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูหรือไม 
 -  ทานใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเครือขายใด 
 -  ทานเคยบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต GPRS

หรือไม 
 -  ทานใชบริการประเภทใดมากนอยเทาใด 
 -  บริการขอมูลขาวสาร 
 -  บริการการติดตอ 
 -  บริการ E-Commerce 
2.  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ประกอบดวยคําถาม 3 ขอ 
 -  ทานเคยใชอินเทอรเน็ตหรือไม 
 -  ทานใชอินเทอรเน็ตท่ีใด 
 -  ปกติทานใชอินเทอรเน็ตมากนอยเทาใด 
 -  สืบคนขอมูล 
 -  ติดตอส่ือสาร 
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 -  ส่ังซ้ือสินคาหรือทําธุรกรรม 
 สวนของแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมี

ตอเทคโนโลยี EDGE โดยจะมีท้ังแบบคําถามเลือกตอบ  และคําถามท่ีใหคะแนน โดยมีคําถาม
ท้ังหมด 3 ขอ ดังนี ้

 -  ทานคาดวาจะใช EDGE ในบริการใดและมากนอย เทาใด 
 -  บริการขอมูลขาวสาร 
 -  บริการการติดตอ 
 -  บริการ E-Commerce 
 -  หากใชเทคโนโลยี EDGE ทานยินดีจายคาบริการในรูปแบบใด 
 -  ทานคิดวาปจจัยเหลานี้มีความสําคัญในการเลือกใชเทคโนโลยี EDGE มากนอย

เพียงใด 
 -  ความสะดวกในการใชงาน 
 -  ความรวดเร็วของขอมูล 
 -  ความหลากหลายของขอมูล  
 -  ความถูกตองและทันสมัยของขอมูล   
 -  ความสวยงามของกราฟฟก  
 -  จํานวนรุนของตัวเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมความเร็วใน

การรับ-สงขอมูล 
 -  ราคาเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมความเร็วในการรับ-สงขอมูล 
 -  คุมคากับอัตราคาใชบริการ  
 -  ความลับและความเส่ียงในการใชบริการ  
 -  ความทันสมัยของเทคโนโลยี 
 และสวนคําถามสําหรับผูท่ีไมเคยใชบริการส่ือสารขอมูลผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

เปนคําถามท่ีใหเรียงลําดับความสําคัญของเหตุผลท่ีไมเคยใช 
 เสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชบริการ และความตองการอ่ืนๆ นําเสนอ

มีลักษณะปลายเปด (Open ended) 
 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนในการเก็บรวมขอมูล มีดังนี้คือ  
3.3.1  ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพ่ือขอความอนุเคราะห

ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.3.2  นําหนังสือท่ีไดรับการอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รวมท้ัง 
เครื่องมือท่ีเปนแบบสอบถามเพ่ือเก็บขอมูลจากผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.3.3  การเก็บขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการแจกแบบสอบถาม ดวยตนเองและทีมงาน 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลดังนี้ คือ 
ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม  จํานวน  460 ชุด แยกแจกใหกับกลุมประชากร โดยขอ ความ

รวมมือจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการเก็บขอมูลดังกลาว จะอธิบายวิธีการกรอก
แบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง  ซ่ึงชวงเวลาในการเก็บขอมูลอยูชวงวันท่ีมิถุนายน 2551-สิงหาคม 2551 
 3.4.1  ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาทุกฉบับเพ่ือคัดเลือกฉบับ
ท่ีสมบูรณถูกตองจากแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมา 
 3.4.2  การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS V11.5 
(Statistical Package for the Social Sciences Version 11.5) ซ่ึงมีขัน้ตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
  3.4.2.1  การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพ่ืออธิบายลักษณะขอมูลเกี่ยวกับ
ประชากรศาสตรโดยใชสถิติเบ้ืองตนในการวิเคราะหไดแก การแจกแจงความถ่ี  คารอยละ คาเฉล่ีย 
และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีความสัมพันธตอความสนใจเทคโนโลยี EDGE  
  3.4.2.2  การทดสอบคาเฉล่ียสําหรับ 2 กลุมตัวอยางการทดสอบผลตางคาเฉล่ียในการใช 
เทคโนโลยี EDGE ระหวางประชากร 2 กลุม โดยแบงประชากรดังกลาวท้ังในดานประชากรศาสตร 
พฤติกรรมการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีการใชบริการดานขอมูลและแบงตามพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตใชสถิติ T-Test 
  3.4.2.3  การทดสอบผลตางคาเฉล่ียในการใชเทคโนโลยี EDGE ประชากรมากกวา  2 กลุม 
ขึ้นไป ไมวา ในดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี การใชบริการดาน
ขอมูลและแบงตามพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ในงานวิจัยนี้จะใชความแปรปรวนทางเดียวมา
ศึกษาระหวางประชากรท่ีมากกวา 2 กลุมขึ้นไป มีความแตกตางกันในการใชเทคโนโลยี EDGE 
หรือไม  ใชสถิติ One Way Anova และเปรียบเทียบเชิงซอนความแตกตางคาเฉล่ีย ความสนใจใช
เทคโนโลยี EDGE ระหวางกลุมตางๆ โดยวิธี Tamhane’s T2 
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บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัย  เรื่อง “พฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใช

บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถ
นําเสนอผลไดดังนี้คือ 

4.1  ปจจัยสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง 
4.2  พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
4.3  การวเิคราะหเหตุผลท่ีไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย

อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS 
4.4  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 

  4.5  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย 
เทคโนโลยี EDGE 

4.6   การทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1  ปจจัยสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง 
จากการตอบแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใช

บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” จํานวน 
420 คน รายละเอียดปรากฏตามตาราง ดังนี ้
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ตารางท่ี  4.1  ปจจัยสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง 
 
ปจจัยสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

กลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ 
ชาย 
หญิง 
รวม 

 
222 
198 
420 

 
52.90 
47.10 

100.00 

กลุมตัวอยางจําแนกตามอาย ุ
ต่ํากวา 20 ป 
20-30 ป 
31-45 ป 
45 ปขึ้นไป 
รวม 

 
73 

260 
63 
24 

420 

 
17.40 
61.90 
15.00 
5.70 

100.00 

กลุมตัวอยางจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 
ปวส. หรืออนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
สูงกวาปริญญาตรี 

  รวม 

 
27 
4 

306 
83 

420 

 
6.40 
1.00 

72.90 
19.80 

100.00 
กลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจสวนตัว 
พอบาน/แมบาน 
อ่ืนๆ 
รวม 

 
118 
19 

252 
15 
4 

12 
420 

 
28.10 
4.50 

60.00 
3.60 
1.00 
2.90 

100.00 
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ตารางท่ี  4.1  (ตอ)    
 

ปจจัยสถานภาพสวนตัวของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
กลุมตัวอยางจําแนกตามรายได 

ต่ํากวา 10,000 บาท 
10,001-19,999 บาท 
20,000-34,999 บาท 
มากกวา 35,000 บาท 
รวม 

 
105 
128 
121 
66 

420 

 
25.00 
30.50 
28.80 
15.70 

100.00 
 
ผลสรุปการตอบแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอ

การใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” 
จํานวน 420  คน รายละเอียดปรากฏตามตารางปรากฏวา กลุมตัวอยาง เพศชาย มีจํานวน 222 คน คิด
เปนรอยละ 52.90 สวนเพศหญิงมีจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 47.10  สวนใหญมีอายุ 20-30 ปมี
จํานวน 260 คน คิดเปนรอยละ 61.90 รองลงมาคืออายุต่ํากวา 20 ป มีจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 
17.40 อายุ 31-45 ป มีจํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.00 และอายุ 45 ปขึ้นไปมีจํานวน 24 คน คิด
เปนรอยละ 5.70 กลุมตัวอยางจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีจํานวน 306 คน คิดเปนรอยละ 72.90 
รองลงมาคือการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีจํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 19.80 การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวามีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.45 และการศึกษาระดับปวส/อนุปริญญามี
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนมีจํานวน 
252 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือนักเรียน/นักศึกษามีจํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 28.10 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 4.50 ประกอบธุรกิจสวนตัวมีจํานวน 
15 คน คิดเปนรอยละ 3.60 อาชีพอ่ืนๆ เชน พริตตี้มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.90 และพอบาน
หรือแมบานมีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 และพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอ
เดือน 10,001-19,999 บาท มีจํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 30.50 รองลงมาคือรายไดเฉล่ียตอเดือน 
20,000-34,999 บาทจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 28.80 รายไดเฉล่ียตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 25.00 และรายไดเฉล่ียตอเดือนมากกวา 35,000 บาท จํานวน 66 คน 
คิดเปนรอยละ 15.70 ตามลําดับ 
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4.2  พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
 การวิเคราะหพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีของกลุมตัวอยางรายละเอียดปรากฏ 
ดังตารางท่ี 4.2 

 
ตารางท่ี  4.2  พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  

 
ปจจัยของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

แสดงจํานวนและรอยละของผูท่ีใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ไมใช  
ใช 
รวม 
 

 
0 

420 
420 

 
0 

100 
100 

แสดงจํานวนและรอยละของเครือขายของโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ท่ีใชงาน 

GSM 
DTAC  
True 
Hutch 
รวม 
 

 
 

172 
168 
46 
34 

420 

 
 

41.00 
40.00 
11.00 
8.00 

100.00 

แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS 

เคยใช 
ไมเคยใช 
รวม 
 

 
 

289 
131 
420 

 
 

68.80 
31.20 

100.00 
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ตารางท่ี  4.2  (ตอ)    
 

ปจจัยของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS จําแนก
ตามบริการท่ีใช : บริการขอมูลขาวสาร (เชน รายงานผลกีฬา 
ตลาดหุน รายงานอากาศ เปนตน) 

1-3 ครั้งตอสัปดาห 
4-6 ครั้งตอสัปดาห 
7-9 ครั้งตอสัปดาห 
ตั้งแต 10 ครั้ง ตอสัปดาหขึ้นไป 
รวม 
ไมระบุ 
ไมเคยใช 
รวมท้ังหมด 

 
 
 
 

202 
54 
13 
16 

285 
4 

131 
420 

 
 
 
 

48.10 
12.90 
3.10 
3.80 

67.90 
0.90 

31.20 
100.00 

แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS จําแนก
ตามบริการท่ีใช : บริการการติดตอ (เชน e-Mail, FAX, SMS, 
Voice mail เปนตน 

1-3 ครั้งตอสัปดาห 
4-6 ครั้งตอสัปดาห 
7-9 ครั้งตอสัปดาห 
ตั้งแต 10 ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป 
รวม 
ไมเคยใช 
รวมท้ังหมด 

 
 
 
 

125 
68 
27 
69 

289 
131 
420 

 
 
 
 

29.80 
16.20 
6.40 

16.40 
68.80 
31.20 

100.00 
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ตารางท่ี  4.2  (ตอ)   
 

ปจจัยของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
แสดงจํานวนและรอยละของผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS จําแนก
ตามบริการท่ีใช : บริการ e-Commerce (เชน ส่ังจองตั๋วภาพยนตร 
ตั๋วเครื่องบิน ส่ังซ้ือของ ทําธุรกรรมการเงิน เปนตน) 

1-2 ครั้งตอเดือน 
3-4 ครั้งตอเดือน 
5-6 ครั้งตอเดือน 
มากกวา 7 ครั้งตอเดือน 
รวม 
ไมระบุ 
ไมเคยใช 
รวม 

 
 
 
 

257 
12 
4 
4 

227 
12 

131 
420 

 
 
 
 

61.20 
2.90 
1.00 
1.00 

66.00 
2.80 

31.20 
100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีจํานวน 

420 คน คิดเปนรอยละ 100.00 สวนใหญใชเครือขาย GSM มีจํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 41.00 
รองลงมาเปน Dtac มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 40.00 True move มีจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 
11.00 และ Hutch มีจํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 8.00 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางสวนใหญ เคยใช บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 31.20 รองลงมา ไมเคยใช 
จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 31.20 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชบริการขอมูลขาวสาร 1-3 
ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 203 คน คิดเปนรอยละ 48.10 รองลงมา 4-6 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 55 คน 
คิดเปนรอยละ 12.90 ตั้งแต 10 ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 3.80 และ 7-9 
ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 3.10 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชบริการการ
ติดตอ จํานวน 1-3 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 29.80 รองลงมาตั้งแต 10 ครั้งตอ
สัปดาหขึ้นไปจํานวน 69 คน ตอสัปดาห คิดเปนรอยละ16.40  4-6 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 68 คน 
คิดเปนรอยละ 16.20 และ 7-9 ครั้ง ตอ สัปดาห จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 6.40 ตามลําดับ กลุม
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ตัวอยางสวนใหญ ใชบริการการติดตอ จํานวน 1-2 ครั้ง ตอเดือน จํานวน 257 คน คิดเปนรอยละ 
61.20 รองลงมา 3-4 ครั้งตอเดือนจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.9 ตอเดือน คิดเปนรอยละ16.40  
5-6 ครั้งตอเดือน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 และมากกวา 7 ครั้ง ตอ เดือน จํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 

 
4.3  การวิเคราะหเหตุผลของผูไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคลื่อนที่ผานเครือขาย    
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS 
  การวิเคราะหเหตุผลของผูไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS รายละเอียดปรากฎดังภาพท่ี  4.1 

 

0

1

2

3

4

5

reason1 reason2 reason3 reason4 reason5 reason6 reason7

เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางไมใช GPRS

 
 
ภาพท่ี  4.1  แสดงกราฟเหตุผลของผูไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย
 อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS 

 
จากภาพท่ี  4.1 พบวา กราฟแสดงเหตุผลของผูไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 

เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS อันดับท่ี 1 คือยังไมจําเปนตอการดําเนิน
ชีวิตในปจจุบันอันดับ 2 คือมีทางเลือกอ่ืนท่ีสะดวกกวาหรือประหยัดกวาอันดับ 3 คือไมม่ันใจใน
การปองกันการรักษาความปลอดภัยและความถูกตองของขอมูล 
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4.4  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 
  การวิเคราะหพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตของกลุมตัวอยางรายละเอียดปรากฎดัง
ตารางท่ี  4.3 

 
ตารางท่ี  4.3  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต 

 
ปจจัยของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

ผูท่ีใชบริการอินเทอรเน็ต 
ใช 
ไมใช 
รวม 

 
408 
12 

420 

 
97.10 
2.90 

100.00 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ต จากสถานท่ีตางๆ : ท่ีทํางาน 
ใชจากท่ีทํางาน 
ไมใชจากท่ีทํางาน 
ไมใชอินเทอรเน็ต 
รวม 

 
269 
139 
12 

420 

 
64.00 
33.10 
2.90 

100.00 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตจากสถานท่ีตาง : ท่ีบาน 
ใชจากท่ีบาน 
ไมใชจากท่ีบาน 
ไมใชอินเทอรเน็ต 
รวม 

 
296 
112 
12 

420 

 
70.40 
26.70 
2.90 

100.00 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตจากสถานท่ีตางๆ : รานอินเทอรเน็ต 
ใชงานจากรานอินเทอรเน็ต 
ไมไดใชงานจากรานอินเทอรเน็ต 
ไมไดใชงานอินเทอรเน็ต 
รวม 

 
131 
277 
12 

420 

 
31.20 
66.00 
2.90 

100.00 
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ตารางท่ี  4.3  (ตอ)   
 
ปจจัยของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตจากสถานทีตางๆ : โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ใชงานผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ไมไดใชงานผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ไมไดใชงานอินเทอรเน็ต 
รวม 

 
79 

329 
12 

420 

 
18.80 
78.30 
2.90 

100.00 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตจากสถานท่ีตางๆ : โรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
ใชงานจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
ไมไดใชจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 
ไมไดใชงานอินเทอรเน็ต 
รวม 

 
165 
243 
12 

420 

 
39.30 
58.80 
2.90 

100.00 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตจําแนกตามบริการ : บริการขาวสาร 
นอยกวา 2 ครั้ง ตอสัปดาห 
2-5 ครั้งตอสัปดาห 
6-10 ครั้ง ตอ สัปดาห 
มากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 
ไมไดใชงานอินเทอรเน็ต 
รวม 

 
66 

107 
95 

140 
12 

420 

 
15.70 
25.50 
22.60 
33.20 
2.90 

100.00 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตจําแนกตามบริการท่ีใช : บริการการ
ติดตอส่ือสาร (เชน e-Mail, FAX, SMS, Voice mail เปนตน) 

นอยกวา 2 ครั้ง ตอสัปดาห 
2-5 ครั้งตอสัปดาห 
6-10 ครั้ง ตอ สัปดาห 
มากกวา 10 ครั้งตอสัปดาห 
ไมไดใชงานอินเทอรเน็ต 
รวม 

 
 

79 
118 
95 

116 
12 

420 

 
 

18.80 
28.10 
22.60 
27.60 
2.90 

100.00 
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ตารางท่ี  4.3  (ตอ)   
 
ปจจัยของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตจําแนกตามบริการท่ีใช :  
บริการ e-Commerce (เชน ส่ังจองตั๋วภาพยนตร ตั๋วเครื่องบิน 
ส่ังซ้ือของทําธุรกรรมการเงิน เปนตน) 
  นอยกวา 1 ครั้ง ตอเดือน 

1 ครั้งตอเดือน 
2-3 ครั้ง ตอ เดือน 
มากกวา 3 ครั้งตอเดือน 
ไมเคยใช 
รวม 

 
 
 

302 
54 
28 
12 
12 

420 

 
 
 

71.90 
12.90 
6.70 
2.90 
2.90 

100.00 
 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตมีจํานวน 408 คน 

คิดเปนรอยละ 97.10 รองลงมาคือผูไมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 12 คน คิดเปนรอยละ 2.90 สวนใหญใช
อินเทอรเน็ตจากท่ีทํางานมีจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาไมใชจากท่ีทํางาน มี
จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 33.10 ใชบริการอินเทอรเน็ตจากท่ีบาน จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 
70.40 รองลงมาไมใชบริการอินเทอรเน็ตจากบาน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 26.70 ไมใช
บริการอินเทอรเน็ตจากรานอินเทอรเนต็ จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 66.00 รองลงมาใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากบาน จํานวน 131 คน คิดเปนรอยละ 31.20  กลุมตัวอยางสวนใหญ ไมใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากโทรศัพทเคล่ือนท่ี จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 78.30 รองลงมาใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากโทรศัพทเคล่ือนท่ี จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 18.80 และไมใชบริการ
อินเทอรเน็ตจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 57.80 รองลงมาใชบริการ 
อินเทอรเน็ตจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 39.30 กลุมตัวอยางสวนใหญ 
ใชบริการขอมูลขาวสารมากกวา 10 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 33.20 รองลงมา 
2-5 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 25.506-10 ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป จํานวน 95 คน 
คิดเปนรอยละ 22.60 และ นอยกวา 2 ครั้ง ตอ สัปดาห จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 15.70 และ 
สวนใหญ ใชบริการการติดตอส่ือสาร 2-5 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 28.10 
รองลงมามากกวา 10 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 27.60  6-10 ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป 
จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และนอยกวา 2 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 18.80 
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กลุมตัวอยางสวนใหญ ใชบริการ e-Commerce นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน จํานวน 302 คน คิดเปนรอยละ 
71.90 รองลงมา 1 ครั้ง ตอเดือน จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 12.90  2-3 ครั้งตอเดือน จํานวน 28 คน 
คิดเปนรอยละ 6.70 และมากกวา 3 ครั้ง ตอเดือน จํานวน12 คน คิดเปนรอยละ 2.90 ตามลําดับ 

 
4.5  ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคลื่อนที่บนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคโนโลยี EDGE 
  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี  EDGE ของกลุมตัวอยางรายละเอียดปรากฎดังตารางท่ี  4.4   
 
ตารางท่ี  4.4  ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวย 
   เทคโนโลยี EDGE 
 

ปจจัยของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูล
บนโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี 
EDGE จําแนกตามคาบริการ 

เหมาจายรายเดือน 
ตามเวลาท่ีใชเทคโนโลย(ีนาที) 
ตามปริมาณขอมูลท่ีรับสงจริง (กิโลบิต) 
อ่ืนๆ 
รวม 

 
 
 

140 
113 
163 

4 
420 

 
 
 

33.30 
26.90 
38.80 
1.00 

100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี EDGE จําแนกตามคาบริการพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสนใจใชตาม
ปริมาณขอมูลท่ีรับสงจริง (กิโลบิต) จํานวน 163 คน คิดเปนรอยละ 38.80 รองลงมา เหมาจายราย
เดือน จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 33.30 ตามเวลาท่ีใชเทคโนโลยี (นาที) จํานวน 113 คน คิดเปน
รอยละ 26.90 และอ่ืนๆ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00  
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ตารางท่ี  4.5  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
   บนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี EDGE จําแนกตามปจจยัตางๆ ท่ีสงผลโดยตรง 
   ตอการใช 

 
ปจจัยตางๆ ที่สงผลโดยตรงกับการใช X SD ความหมาย 
ความสะดวกในการใชงาน 4.47 0.68 มากท่ีสุด 
ความรวดเร็วของขอมูล 4.20 0.89 มาก 
ความหลากหลายของขอมูล 3.63 1.00 มาก 
ความถูกตองและทันสมัยของขอมูล 3.63 1.16 มาก 
ความสวยงามของกราฟฟก 3.37 1.33 ปานกลาง 
จํานวนรุนของตัวเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับ 4.10 0.76 มาก 
เทคโนโลยีที่เพ่ิมความเร็วในการรับ-สงขอมูล 
ราคาเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมความเร็ว
ในการรับ-สงขอมูล 

 
4.27 

 
0.91 

 
มากท่ีสุด 

คุมคากับอัตราคาใชบริการ 4.33 0.88 มากท่ีสุด 
ความลับและความเส่ียงในการใชบริการ 3.73 1.34 มาก 
ความทันสมัยของเทคโนโลย ี 3.77 1.10 มาก 
ภาพรวม 3.95 1.04 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี EDGE จําแนกตามปจจัยท่ีสงผลกระทบโดยตรง คาเฉล่ียในภาพรวมอยู
ในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาในแตละประเด็นยอย พบวา 

1.  ความสะดวกในการใชงาน ราคาเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับเทคโนโลยีที่เพ่ิม 
ความเร็วในการรับ-สงขอมูล และคุมคากับอัตราคาใชบริการจัดอยูในระดับมากท่ีสุด  

2.  ความสวยงามของกราฟฟกจัดอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางท่ี  4.6  แสดงจํานวนและรอยละของปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
บนเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี EDGE จําแนกตามบริการขอมูลขาวสาร 
(เชน รายงานผลกีฬา ตลาดหุน รายงานอากาศ เปนตน) บริการการติดตอ (เชน e-Mail, 
FAX, SMS, Voice mail) เปนตน และ บริการ e-Commerce (เชน ส่ังจองตั๋วภาพยนตร 
ตั๋วเครื่องบิน ส่ังซ้ือของ ทําธุรกรรมการเงิน เปนตน) 

 
บริการ X SD ความหมาย 

บริการขอมูลขาวสาร 4.47 0.68 มากท่ีสุด 
บริการการติดตอ 4.20 0.89 มาก 
บริการ e-Commerce 3.63 1.00 มาก 
รวม 4.10 0.86 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ีEDGE จําแนกตามบริการ สวนมากจัดอยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณา
ในแตละประเด็นยอย พบวา “บริการขอมูลขาวสารจัดอยูในระดับมากท่ีสุด” 

 
4.6  การทดสอบสมมติฐาน        

การทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยไดทําการศึกษาวิเคราะหหาความแตกตางระหวางตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม เพ่ือจะไดทราบวาตัวแปรอิสระใดท่ีมีผลตอบริการดานขอมูล ผานเครือขาย
อินเตอรเน็ต ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยเทคโนโลยี EDGE ระหวางกลุมผูใชบริการท่ีมีลักษณะ
ตางกัน ท้ังในดานประชากรศาสตร พฤตกิรรกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี พฤติกรรมการใชบริการ
ดานขอมูลผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS และพฤติกรรมการใชงานอินเทอรเน็ต
จะอาศัยการวิเคราะหแบบ t-test สําหรับการเปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางกลุมประชากร 2 กลุม และ
อาศัยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) สําหรับการเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ระหวางกลุมประชากรมากกวา 2 กลุม ขึ้นไป โดยใชการทดสอบคาสถิติของ Tamehane’s T2 เพ่ือ
ใชพิจารณาวามีคาเฉล่ียระหวางกลุมใดบางท่ีตางกัน ไดผลดังนี ้

สมมติฐานที่  1 การศึกษาพฤติกรรมระหวางกลุมผูใชและผูท่ีไมไดใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ตอระดับความสนใจในเทคโนโลยีท่ีมีความเร็วสูงนี้สูงกวาผูท่ีไมไดใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐาน 
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1)  คาเฉล่ียของระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 
ตารางท่ี 4.7  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ีย ความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ระหวาง
   ผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีกับผูไมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

 
ตัวแปรการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที ่ X  t Sig. 

การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 3.53 2.304 0.022* 
ไมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 2.52   
 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา คาเฉล่ียของระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ระหวางผูท่ี

ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีกับผูท่ีไมไดใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีความแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 โดยมีคา Sig. 0.022 ซ่ึงสรุป ไดวา ผูท่ีใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูแลวมีความสนใจ
ท่ีจะใชเทคโนโลยี EDGE มากกวา ผูท่ีไมไดใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานที่  2 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตผานเทคโนโลยี GPRS: General Packet Radio Service ตอระดับความสนใจใน
เทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM Evolutionโดยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใช
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS: General 
Packet Radio Service ใน 2 กรณี ไดแก   

1)  พฤติกรรมระหวางกลุมผูท่ีเคยใชและผูที่ไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท   
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ีGPRS : General Packet Radio Service ตอระดับ
ความสนใจในเทคโนโลย ีEDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolutionนี้ ซ่ึงคาดวาผูท่ีเคยใช
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS : General 
Packet Radio Service นาจะมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลย ีEDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution นี้สูงกวาผูท่ีไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service ดังนั้น จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี ้
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   1.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลย ีEDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution ความแตกตางกันตามการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service 
 
ตารางท่ี 4.8  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ีย ความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ระหวาง
   ผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี  
   GPRS  

 
ตัวแปรการใชบริการขอมูล GPRS X  t Sig. 
การใชบริการขอมูล 3.84 7.680 0.000* 
ไมใชบริการขอมูล 2.80   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบวา คาเฉล่ียของระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ระหวางผูท่ี

ใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS กับผูท่ี
ไมไดใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS 
ไดคา Sig. 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวาผูท่ีเคยใชบริการดานขอมูลบน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครอืขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS มีความสนใจเทคโนโลยี EDGE 
มากกวาผูไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี 
GPRS 

2)  พฤตกิรรมระหวางกลุมผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนที่ผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ตมากและผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service นอยตอระดับความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : 
Enhanced Data rates for GSM Evolution ซ่ึงคาดวามีผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Serviceมากมีแนวโนมท่ี
จะสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution มากกวาผูใชบริการดาน
ขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio 
Service นอย จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี ้
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 2.1  พฤติกรรมการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเนต็
ดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service จะมีผลตอความสนใจเทคโนโลยี EDGE : 
Enhanced Data rates for GSM Evolution 

 
ตารางท่ี 4.9  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี    
   ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service กับ

ความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution 
 

ปริมาณการใชบริการขอมูล GPRS X  t Sig. 
การใชบริการมาก 3.81 4.866 0.000* 
การใชบริการนอย 3.30   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา จากกลุมตัวอยางผูท่ีเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service จํานวน 289 คน 
พบวา คาเฉล่ียการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี 
GPRS : General Packet Radio Service ท่ีมีคาเทากับ 7.15 จึงแบงผูท่ีเคยใชบริการดานขอมูลบน
โทรศัพท เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service 
ออกเปน 2 กลุมตามปริมาณการใชบริการ โดยผูท่ีมีระดับการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service มากกวา 7.15 
จัดเปนกลุมผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี 
GPRS : General Packet Radio Service มาก สวนผูท่ีคาระดับการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service นอยกวา 7.15 
จัดเปนกลุมผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี 
GPRS : General Packet Radio Service นอย จากนั้นจึงนําประชากร 2 กลุม มาทดสอบความแตกตาง
คาเฉล่ียระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ซ่ึงพบวาคา Sig.0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 แสดงวา
ผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ีGPRS : General 
Packet Radio Service มากจะสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service มากจะสนใจ
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ใชเทคโนโลยี EDGE มากกวา ผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service นอยท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือการใชบริการ
ดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio 
Service มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE 

สมมติฐานที่ 3 การศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตกับ
ความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution โดยไดทําการศึกษา
พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตใน 2 กรณี ไดแก  

1)  พฤติกรรมระหวางกลุมผูใชบริการอินเทอรเน็ตและผูท่ีไมใชบริการอินเทอรเน็ตตอ
ระดับความสนใจเทคโนโลยีนี้ ซ่ึงคาดวาผูใชบริการอินเทอรเน็ตจะมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลยี
นี้สูงกวาผูท่ีไมใชบริการอินเทอรเน็ต ดังนั้นจึงสมมติฐาน ดังนี ้

 1.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามการใชบริการอินเทอรเน็ต 

 
ตารางท่ี 4.10 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวาง 
    กลุมผูใชอินเทอรเน็ตตางกัน 

 
ตัวแปรการใชบริการอินเทอรเน็ต X  t Sig. 
 ใช 3.61 31.574 0.000* 
 ไมใช 0.22   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบวา คาเฉล่ียระหวางกลุมผูท่ีใชอินเทอรเน็ตกับผูท่ีไมใชอินเทอรเน็ต 

พบวา ไดคา Sig. 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวาคาเฉล่ียของผูท่ีใชอินเทอรเน็ตมี
ความแตกตางกับผูท่ีไมใชอินเทอรเน็ตท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 จึงสรุปไดวา ผูท่ีใชอินเทอรเน็ตจะมี
ความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาผูท่ีไมเคยใชอินเทอรเน็ต 

2)  พฤติกรรมระหวางกลุมผูท่ีใชอินเทอรเน็ตมาก  และผูท่ีใชอินเทอรเน็ตนอยตอระดับ
ความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution ซ่ึงคาดวาผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตมากมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution 
มากกวาผูใชอินเทอรเน็ตนอย จึงตั้งสมมติฐานดังนี้  
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 2.1  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตมีของผูใชงานความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : 
Enhanced Data rates for GSM Evolution 

 
ตารางท่ี 4.11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวาง 
   กลุมผูใชอินเทอรเน็ตตางกันจําแนกตามปริมาณการใช 

 
ตัวแปรปริมาณการใชบริการอินเทอรเน็ต X  t Sig. 
ปริมาณการใชมาก 3.74 4.007 0.000* 
ปริมาณการใชนอย 3.31   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา จากกลุมตัวอยางผูท่ีใชอินเทอรเน็ตจํานวน 408 คน พบวาคาเฉล่ีย

การใชบริการอินเทอรเน็ตมีคาเทากับ 13.29 จึงแบงผูใชอินเทอรเน็ตออกเปน 2 กลุม ตามปริมาณการใช
บริการเชนเดียวกับการแบงผูท่ีเคยใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคโนโลยี GPRS โดยผูท่ีมีระดับการใชอินเทอรเน็ตมากกวา 13.29 จัดเปนกลุมผูท่ีใชอินเทอรเน็ตมาก 
สวนผูท่ีมีคาระดับการใชอินเทอรเน็ต นอยกวา 13.29 จัดเปนกลุมผูท่ีใชอินเทอรเน็ตนอย จากนั้นจึง
นําประชากร 2 กลุม มาทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ซ่ึง
พบวา คา Sig. 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวาผูท่ีใชอินเทอรเน็ตมากจะสนใจใช
เทคโนโลยี EDGE มากกวาผูท่ีใชอินเทอรเน็ตนอยท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 หรือการใชอินเทอรเน็ต
มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE 

สมมติฐานที่ 4 การศึกษาระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for 
GSM Evolution ระหวางกลุมปจจัยดานประชากรศาสตร โดยทําการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร 
ดังนี้ 

1)  เพศ โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการ เพศชายและเพศหญิง โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี้  

 1.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามเพศ 
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ตารางท่ี 4.12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวาง
    กลุมประชากรศาสตรตางกันจําแนกตาม เพศ 

 
ตัวแปรประชากรศาสตร X  t Sig. 
 ชาย 3.56 0.817 0.414* 
 หญิง 3.47   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวา คาเฉล่ียระหวางกลุมเพศพบวาไดคา Sig. 0.125 ซ่ึงมากกวาระดับ

นัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวาคาเฉล่ียของระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ไมมีความแตกตางกัน
ระหวางผูใชบริการเพศชายและเพศหญิงท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

2)  อายุ โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for 
GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในกลุมอายุตางๆ โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี ้

 2.1 คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for 
GSM Evolution มีความแตกตางกันตามอาย ุ

 
ตารางท่ี 4.13 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ระหวาง 
     กลุมประชากรศาสตรตางกัน จําแนกตามอาย ุ

 
ตัวแปรประชากรศาสตร   X  F Sig. 
 ต่ํากวา 20 ป 4.54 120.481 0.000* 
 20-30 ป 3.57   
 31-45 ป 3.14   
 45 ขึ้นไป 0.83   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา คาเฉล่ียระหวางกลุมอายุตางๆ พบวาไดคา Sig. 0.000 ซ่ึงนอย

กวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวามีอยางนอยหนึ่งคูท่ีมีคาเฉล่ียแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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ตารางท่ี 4.14  การเปรียบเทียบเชิงซอนความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE  
     ระหวางกลุมอายุตางๆโดยวิธี Tamhane’s T2 

 
J (yrs) 

I (yrs) 
<20 20-30 31-45 >45 

<20 
ความแตกตางคาเฉลี่ย 

 0.98 
0.000 

1.41 
0.000 

3.71 
0.000 

20-30 
ความแตกตางคาเฉลี่ยSig. 

-0.98 
0.000 

 0.43 
0.000 

2.73 
0.000 

31-45 
ความแตกตางคาเฉลี่ย  Sig. 

-1.41 
0.000 

-0.43 
0.001 

 2.30 
0.000 

>45 
ความแตกตางคาเฉลี่ย  Sig. 

-3.71 
0.000 

-2.73 
0.000 

-2.30 
0.000 

 

 
หมายเหต ุ: 
 -  คาความแตกตางคาเฉล่ียเปนบวกหมายถึงคาเฉล่ียความสนใจเทคโนโลย ีEDGE ของ

กลุมตัวอยาง I สูงกวากลุมตัวอยาง J 
-  คา Sig.มากกวา 0.05 หมายถึงคาเฉล่ียความสนใจเทคโนโลยี EDGE ไมมีความ

แตกตางกันระหวางกลุมตัวอยาง I และกลุมตัวอยาง J 
 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา จากการทดสอบคาสถิติของ Tamehane’s T2 พบวาทุกกลุมอายุ

มีคาเฉล่ียแตกตางซ่ึงสรุปไดวากลุมอายุนอยกวา 20 ปมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวา
ทุกกลุมอายุและกลุมอาย ุ20-30 ปมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาท้ังกลุมอายุ 31-45 ป
และกลุมอายุมากกวา 45 ปสวนกลุมอายุ 31-45 ปมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวากลุม
อายุมากกวา 45 ป 

3)  ระดับการศึกษา โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data 
rates for GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในระดับการศึกษาตางๆ โดย
ตั้งสมมติฐาน ดังนี ้

 3.1 คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for 
GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการจําแนกตามระดับการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวาง 
     กลุมประชากรศาสตรตางกัน จําแนกตามระดับการศึกษา 

 
ตัวแปรประชากรศาสตร   X  F Sig. 
มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา 4.14 12.062 0.000* 
ปวส./อนุปริญญา 0.67   
ปริญญาตรี 3.54   
สูงกวาปริญญาตรี 3.37   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา คาเฉล่ียระหวางกลุมผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาตางๆพบวา

ไดคา Sig. 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวามีอยางนอยหนึ่งคูท่ีมีคาเฉล่ียแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

 
ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบเชิงซอนความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวาง  
       กลุมระดับการศึกษาตางๆโดยวิธี Tamhane’s T2 

 
J (yrs) 

I (yrs) <High School Diploma Bachelor >Bachelor 

<High 
ความแตกตางคาเฉล่ีย Sig. 

 3.47 
0.000 

0.60 
0.000 

0.76 
0.001 

School Diploma 
ความแตกตางคาเฉล่ียSig. 

3.47 
0.000 

 -2.87 
0.000 

-2.71 
0.000 

Bachelor 
ความแตกตางคาเฉล่ีย  Sig. 

-0.60 
0.000 

2.87 
0.000 

 0.160 
0.916 

> Bachelor 
ความแตกตางคาเฉล่ีย  Sig. 

-0.76 
0.001 

2.71 
0.000 

 -0.160 
0.916 
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หมายเหต ุ: 
 - คาความแตกตางคาเฉล่ียเปนบวกหมายถึงคาเฉล่ียความสนใจเทคโนโลยี EDGE ของ

กลุมตัวอยาง I สูงกวากลุมตัวอยาง J 
- คา Sig.มากกวา 0.05 หมายถึงคาเฉล่ียความสนใจเทคโนโลย ีEDGE ไมมีความ

แตกตางกันระหวางกลุมตัวอยาง I และกลุมตัวอยาง J 
 

จากตารางท่ี 4.16 จากการทดสอบคาสถิติของ Tamehane’s T2 พบวากลุมผูใชบริการท่ี
มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวามีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาทุกกลุมระดับ
การศึกษาสวนกลุมผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญามีระดับความสนใจใช
เทคโนโลยี EDGE นอยกวาทุกกลุมระดับการศึกษาหากพิจารณาจากคาเฉล่ียจะพบวาคาเฉล่ียของ
กลุมผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือตํ่ากวามีคาสูงสุดสวนคาเฉล่ียของกลุมระดับ
การศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญามีคานอยท่ีสุดสวนกลุมผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี
ไมมีความแตกตางกับกลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตร ี ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

4)  อาชีพ โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for 
GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในกลุมอาชีพตางๆ โดยตั้งสมมตฐิาน ดังนี ้

 4.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolutionของผูใชบริการมีความแตกตางกันตามอาชีพ 

 
ตารางท่ี 4.17  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวาง 
     กลุมประชากรศาสตรตางกัน จําแนกตามอาชีพ 

 
ตัวแปรประชากรศาสตร X  F Sig. 
นักเรียน/นักศึกษา 4.32 43.139 0.000* 
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1.84   
พนักงานบริษัทเอกชน 3.42   
ประกอบธุรกิจสวนตัว 2.87   
แมบาน/พอบาน 1.00   
อาชีพอ่ืนๆ 2.00   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 
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จากตารางท่ี 4.17 พบวาผูใชบริการท่ีมี คาเฉล่ียระหวางกลุมอาชีพตางๆ พบวาไดคา Sig. 
0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวามีอยางนอยหนึ่งคูท่ีมีคาเฉล่ียแตกตางกัน ท่ีระดับ
นัยสําคัญ0.05  

 
ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบเชิงซอนความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ระหวาง 
     กลุมอาชีพตางๆโดยวิธี Tamhane’s T2 

 
J(yrs) 

I(yrs) 
student 

 
government  

officer 
business 
employee 

own business      
housekeeper 

student 
ความแตกตางคาเฉลี่ย Sig. 

 2.48 
0.001 

0.90 
0.000 

1.45 
0.069 

3.32 
0.000 

government  officer      
ความแตกตางคาเฉลี่ย Sig. 

-2.48 
0.001 

 -1.57 
0.061 

-1.02 
0.859 

0.84 
0.779 

business employee   
ความแตกตางคาเฉลี่ย  Sig. 

-0.90 
0.000 

1.57 
0.061 

 0.550 
0.979 

2.42 
0.000 

own  
ความแตกตางคาเฉลี่ย  Sig. 

-1.45 
0.069 

1.02 
0.859 

-0.55 
-0.979 

 1.87 
0.011 

business  housekeeper 
ความแตกตางคาเฉลี่ย  Sig. 

-3.32 
0.000 

-0.84 
0.779 

-2.42 
0.000 

-1.87 
0.011 

 

 
หมายเหตุ : 
-  คาความแตกตางคาเฉล่ียเปนบวกหมายถึงคาเฉล่ียความสนใจเทคโนโลยี EDGE ของ

กลุมตัวอยาง I สูงกวากลุมตัวอยาง J 
-  คา Sig.มากกวา 0.05 หมายถึงคาเฉล่ียความสนใจเทคโนโลยี EDGE ไมมีความ

แตกตางกันระหวางกลุมตัวอยาง I และกลุมตัวอยาง J 
จากตารางท่ี 4.18 พบวา จากการทดสอบคาสถิติของ Tamehane’s T2 พบวากลุม

ผูใชบริการท่ีมีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE มากกวาทุกกลุมอาชีพ 
ยกเวนกลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวซ่ึงไมความแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวน
กลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาอาชีพ
แมบานพอบานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนกลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความสนใจใช
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เทคโนโลยี EDGE มากกวาอาชีพแมบานพอบานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนอาชีพแมบานพอบานมี
ความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE นอยกวาทุกกลุมอาชีพยกเวนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึง
ไมมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

5)  รายไดสวนบุคคลตอเดือน โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced 
Data rates for GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในระดับรายไดสวนบุคคลตาง  ๆ
โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

 5.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolutionผูใชบริการมีความแตกตางกันตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน 

 
ตารางท่ี 4.19  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวาง 
     กลุมประชากรศาสตรตางกัน จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

 
ตัวแปรประชากรศาสตร X  F Sig. 

ต่ํากวา 10,000 บาท 4.09 17.199 0.000* 
10, 000 –19,999 บาท 3.57   
20,000 – 34,999 บาท 3.06   
มากกวา 35,000 3.33   

 
*นัยสําคัญ ระดับท่ี 0.05 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา คาเฉล่ียระหวางกลุมผูใชบริการท่ีมีรายไดสวนบุคคลรวมตอ

เดือนตางๆ พบวาไดคา Sig. 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวามีอยางนอยหนึ่งคูท่ีมี
คาเฉล่ียแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
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ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบเชิงซอนความแตกตางคาเฉล่ียความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวาง 
     กลุมรายไดสวนบุคคลรวมตอเดือนตางๆโดยวิธี Tamhane’s T2 

 
J (yrs) 

I (yrs) <10,000 10,000-19,999 20,000- 34,999 >35,000 

<10,000 
ความแตกตางคาเฉลี่ย Sig. 

 0.52 
0.002 

1.02 
0.000 

0.76 
0.001 

10, 000 -19,999  
ความแตกตางคาเฉลี่ย Sig. 

-0.52 
0.002 

 0.51 
0.001 

0.24 
0.760 

20,000 - 34,999  
ความแตกตางคาเฉลี่ย  Sig. 

-1.02 
0.000 

-0.51 
0.001 

 -0.26 
0.657 

>35,000 
ความแตกตางคาเฉลี่ย  Sig. 

-0.76 
0.001 

-0.24 
0.760 

0.26 
0.657 

 

 
หมายเหต ุ
 -  คาความแตกตางคาเฉล่ียเปนบวกหมายถึงคาเฉล่ียความสนใจเทคโนโลย ีEDGE ของ

กลุมตัวอยาง I สูงกวากลุมตัวอยาง J 
-  คา Sig.มากกวา 0.05 หมายถึงคาเฉลี่ยความสนใจเทคโนโลยี EDGE ไมมีความ 

แตกตางกันระหวางกลุมตัวอยาง I และกลุมตัวอยาง J 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบวา จากการทดสอบคาสถิติของTamehane’s T2 พบวาระดับรายได

สวนบุคคลของผูใชบริการท่ีมีคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันคือผูใชบริการท่ีมีระดับรายไดต่ํากวา 10,000 
บาทมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาทุกกลุมรายไดสวนกลุมผูใชบริการท่ีมีรายได 
10,000-19,999 บาทมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาระดับรายได 20,000-34,999 บาท 
แตไมมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 กับกลุมผูใชบริการท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 สวน
ระดับรายได 20,000-34,999 บาทไมมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 กับกลุมผูใชบริการท่ี
มีรายไดมากกวา 35,000 บาท 
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บทท่ี  5  

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
การวิจัย เรื่อง “พฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูลบน

โทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปกระบวนการ
ศึกษาวิจัยไดดังนี้ 

 
5.1  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 5.1.1  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร    
 5.1.2  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูใชบริการอินเทอรเน็ตท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร    
 5.1.3  เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล ท่ีแตกตางมีผลพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการ
ใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร 
 5.1.4  เพ่ือศึกษาปจจัยตางๆ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีมีตอการใชบริการ
ดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใชเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service นํามาซ่ึง
ขอเสนอแนะตอการดําเนินการใหบริการเทคโนโลย ีEDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution : 
ในประเทศไทย          
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5.2  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 5.2.1  ประชากร คือ ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร  
 5.2.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เนื่องจากจํานวนผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร
มีจํานวนมากไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการหาขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2545 : 26) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 
95% ซ่ึงจะได เทากับ 385 คน โดยทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 460 คน และไดคืนมาจํานวน 
420 ชุด คิดเปนรอยละ 91.30 

 
5.3  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีมีตอการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน มีดังนี้ 

ตอนที่ 1 เปนคําถามดานประชากรศาสตร ซ่ึงเปนคําถามแบบใหเลือกตอบและแบบเติม
คํา ตามสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดวย     

-  เพศ 
-  อาย ุ
-  ระดับการศึกษา 
-  รายไดเฉล่ียตอเดือน 
-  อาชีพ 
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี การใชบริการอินเทอรเน็ต 

และการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทมือถือผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General 
Packet Radio Service รวมไปถึงความคิดเห็นท่ีมีตอเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for 
GSM Evolution 

สวนท่ีเปนคําถามท่ีแสดงถึงพฤติกรรมเดิมของผูใชบริการท่ีมีตอการใชบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี การใชบริการขอมูลบนโทรศัพทมือถือผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : 
General Packet Radio Service และการใชบริการอินเทอรเน็ต จะเปนคําถามท่ีใหเลือกตอบ ดังนี ้

1.  พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ประกอบดวยคําถาม 4 ขอ 
 -  ทานใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูหรือไม 
 -  ทานใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีเครือขายใด 
 -  ทานเคยบริการส่ือสารขอมูลผานโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือไม 
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 -  ทานใชบริการประเภทใดมากนอยเทาใด 
 -  บริการขอมูลขาวสาร 
 -  บริการการติดตอ 
 -  บริการ e-Commerce 
2.  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต ประกอบดวยคําถาม 3 ขอ 
 -  ทานเคยใชอินเทอรเน็ตหรือไม 
 -  ทานใชอินเทอรเน็ตท่ีใด 
 -  ปกติทานใชอินเทอรเน็ตมากนอยเทาใด 
 -  สืบคนขอมูล 
 -  ติดตอส่ือสาร 
 -  ส่ังซ้ือส้ินหรือทําธุรกรรม 
สวนของแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับทัศนคติและความคิดเห็นท่ีผูตอบแบบสอบถามมีตอ

เทคโนโลยี EDGE โดยจะมีท้ังแบบคําถามเลือกตอบ  และคําถามท่ีใหคะแนน โดยมีคําถามท้ังหมด 
3 ขอ ดังนี ้  

-  ทานคาดวาจะใช EDGE ในบริการใดและมากนอย เทาใด 
-  บริการขอมูลขาวสาร 
-  บริการการติดตอ 
-  บริการ e-Commerce 
-  หากใชเทคโนโลยี EDGE ทานยินดีจายคาบริการในรูปแบบใด 
-  ทานคิดวาปจจัยเหลานี้มีความสําคัญในการเลือกใชเทคโนโลยี EDGE มากนอย

เพียงใด 
-  ความสะดวกในการใชงาน 
-  ความรวดเร็วของขอมูล  
-  ความหลากหลายของขอมูล  
-  ความถูกตองและทันสมัยของขอมูล   
-  ความสวยงามของกราฟฟก  
-  จํานวนรุนของตัวเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมความเร็วในการ

รับ-สงขอมูล   
-  ราคาเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีรองรับเทคโนโลยีท่ีเพ่ิมความเร็วในการ รับ-สงขอมูล  
-  คุมคากับอัตราคาใชบรกิาร  
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-  ความลับและความเส่ียงในการใชบริการ 
-  ความทันสมัยของเทคโนโลยี 
และสวนคําถามสําหรับผูท่ีไมเคยใชบริการส่ือสารขอมูลผานโทรศัพทเคล่ือนท่ี เปน

คําถามท่ีใหเรียงลําดับความสําคัญของเหตุผลท่ีไมเคยใช 
 

5.4  สรุปผลการวิจัย 
การวิเคราะหขอมูลตาง ๆ สามารถสรปุได ดังนี้  

 5.4.1  กลุมตวัอยางในงานวิจัยนี้ ชายและหญิงมีสัดสวนใกลเคียง สวนมากมีอายุอยูในชวง 20-30 ป 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน การศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี รายไดสวนบุคคลตอเดือน
อยูในชวง 10,000 ไปจนถึง 34,999 บาท 
 5.4.2  พฤติกรรมการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูใชบริการ 
โทรศัพทเคล่ือนท่ี มีจํานวน 412 คน คิดเปนรอยละ 98.00 โดยแบงแยกเปนเครือขาย GSM 41%, 
DTAC 40%, TureMove  11% และ Hutch 8% 
 5.4.3  การใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ีGPRS 
โดยกลุมตัวอยางสวนใหญ เคยใช บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ดวยเทคโนโลยี GPRS จํานวน 289 คน คิดเปนรอยละ 31.20 รองลงมา ไมเคยใช จํานวน 131 คน 
คิดเปนรอยละ 31.20 ตามลําดับ ซ่ึงใชบริการขอมูลขาวสาร  1-3 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 203 คน 
คิดเปนรอยละ 48.10 รองลงมา 4-6 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 12.90 ตั้งแต 10 
ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 3.80 และ 7-9 ครั้ง ตอ สัปดาห จํานวน 14 คน 
คิดเปนรอยละ 3.10 ตามลําดับ ใชบริการการตดิตอ จํานวน 1-3 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 125 คน คิด
เปนรอยละ 29.80 รองลงมาตั้งแต 10 ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป จํานวน 69 คนตอสัปดาห คิดเปนรอยละ
16.40  4-6 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 16.20 และ 7-9 ครั้ง ตอ สัปดาห จํานวน  27 คน 
คิดเปนรอยละ 16.40 ตามลําดับ และใชบริการการติดตอ จํานวน 1-2 ครั้ง ตอเดือน จํานวน 257 คน 
คิดเปนรอยละ 61.20 รองลงมา 3-4 ครั้งตอเดือน จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 12.9 ตอเดือน คิด
เปนรอยละ16.40 5-6 ครั้งตอเดือน จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 และมากกวา 7 ครั้ง ตอเดือน 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.00 ตามลําดับ 
 5.4.4  การวิเคราะหเหตุผลของผูไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี  ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS โดยกราฟแสดงเหตุผลของผูไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS อันดับท่ี 1 คือ ยังไมจําเปนตอการดําเนิน
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ชีวิตในปจจุบัน อันดับ 2 คือ มีทางเลือกอ่ืนท่ีสะดวกกวา/ดีกวา/ประหยัดกวา อันดับ 3 คือ ไมม่ันใจ
ในการปองกัน/การรักษาความปลอดภัยและความถูกตองของขอมูล 
 5.4.5  พฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต โดยสวนใหญเปนผูใชบริการอินเทอรเน็ต  มีจํานวน 408 คน 
คิดเปนรอยละ 97.10 รองลงมาคือ ผูไมใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 12 คน คิดเปนรอยละ 2.90 ตามลําดับ 
ใชอินเทอรเน็ตจากท่ีทํางาน มีจํานวน 269 คน คิดเปนรอยละ 64.00 รองลงมาไมใชจากท่ีทํางาน มี
จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 33.10 ตามลําดับ ใชบริการอินเทอรเน็ตจากท่ีบาน จํานวน 296 คน 
คิดเปนรอยละ 70.40 รองลงมาไมใชบริการอินเทอรเน็ตจากบาน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
26.70 ตามลําดับ ไมใชบริการอินเทอรเน็ตจากรานอินเทอรเน็ต จํานวน 277 คน คิดเปนรอยละ 
66.00 รองลงมาใชบริการอินเทอรเน็ตจากบาน จํานวน 131คน คิดเปนรอยละ 31.20 ตามลําดับ ไม
ใชบริการอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทเคล่ือนท่ี จํานวน 329 คน คิดเปนรอยละ 78.30 รองลงมาใช
บริการอินเทอรเน็ตจากโทรศัพทเคล่ือนท่ี จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 18.80 ตามลําดับ ไมใช
บริการอินเทอรเน็ตจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย  จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 57.80 รองลงมาใช
บริการอินเทอรเน็ตจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัย  จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 39.30 ตามลําดับ ใช
บริการขอมูลขาวสาร มากกวา 10 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 33.20 รองลงมา 
2-5 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 25.50 6-10 ครั้งตอสัปดาหขึ้นไป จํานวน 95 คน 
คิดเปนรอยละ 22.60 และ นอยกวา 2 ครั้ง ตอ สัปดาห จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 15.70 
ตามลําดับ ใชบริการการติดตอส่ือสาร 2-5 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 28.10 
รองลงมามากกวา 10 ครั้ง ตอสัปดาห จํานวน 116 คนคิดเปนรอยละ 27.60  6-10 ครั้งตอสัปดาหขึ้น
ไป จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 22.60 และ นอยกวา 2 ครั้ง ตอ สัปดาห จํานวน 79 คน คิดเปนรอย
ละ 18.80 ตามลําดับ และใชบริการ e-Commerce นอยกวา 1 ครั้งตอเดือน จํานวน 302 คน คิดเปน
รอยละ 71.90 รองลงมา 1 ครั้ง ตอเดือน จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 12.90  2-3 ครั้งตอเดือน 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 6.70 และมากกวา 3 ครั้ง ตอเดือน จํานวน12 คน คิดเปนรอยละ 2.90 
ตามลําดับ 
 5.4.6  ปจจัยตาง  ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความสนใจในเทคโนโลยี EDGE พบวา ความรวดเร็วของขอมูล 
ความสะดวกในการใชงาน และความคุมคาในอัตราคาใชบริการ เปน 3 ปจจัยแรกท่ีมีอิทธิพลตอการ
เลือกใชเทคโนโลยี EDGE สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลยี EDGE นอยท่ีสุด ไดแก 
ความสวยงามของกราฟฟก และจํานวนรุนของโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีรองรับเทคโนโลยี EDGE และ
ผูสนใจใชเทคโนโลยี EDGE สวนมากตองการคิดคาบริการตามปริมาณท่ีรับสงจริง (กิโลบิต) 
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5.5  การทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมระหวางกลุมผูใชและผูท่ีไมไดใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ตอระดับความสนใจในเทคโนโลยีท่ีมีความเร็วสูงนี้สูงกวาผูท่ีไมไดใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดังนั้น ผูวิจัย 
จึงตั้งสมมติฐาน 

1)  คาเฉล่ียของระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี จากการวิเคราะหคาเฉล่ียของระดับ
ความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ระหวางผูที่ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนที่กับผูทีไ่มไดใชบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยมีคา Sig. 0.022 ซ่ึงสรุป ไดวา ผูท่ีใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนที่อยูแลวมีความสนใจที่จะใชเทคโนโลยี EDGE มากกวา ผูที่ไมไดใชบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตผานเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service ตอระดับความสนใจใน
เทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolutionโดยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใช
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนที่ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet 
Radio Service ใน 2 กรณี ไดแก 

1)  พฤติกรรมระหวางกลุมผูท่ีเคยใชและผูท่ีไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ีGPRS: General Packet Radio Service ตอระดับ
ความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolutionนี้ ซ่ึงคาดวาผูท่ีเคยใช
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS : General 
Packet Radio Service นาจะมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลย ีEDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution นี้สูงกวาผูท่ีไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวย 
เทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service ดังนั้น จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี ้

 1.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution ความแตกตางกันตามการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
ดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service จากผลการวิเคราะห คาเฉล่ียของระดับความ
สนใจใชเทคโนโลยี EDGE ระหวางผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคลื่อนที่ผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS กับผูท่ีไมไดใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS ไดคา Sig. 0.000 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 แสดงวาผูท่ี
เคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS มี
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ความสนใจเทคโนโลยี EDGE มากกวาผูไมเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS  

2)  พฤติกรรมระหวางกลุมผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ตมากและผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวย
เทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service นอยตอระดับความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : 
Enhanced Data rates for GSM Evolution ซ่ึงคาดวามีผูใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service มากมีแนวโนมท่ี
จะสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution มากกวาผูใชบริการดานขอมูลบน
โทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service นอย 
จึงตั้งสมมติฐาน ดังนี ้
   2.1 พฤตกิรรมการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนที่ผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service จะเปนปจจัยท่ีสงผลตอความสนใจเทคโนโลยี 
EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution จากผลการวิเคราะหกลุมตัวอยางผูท่ีเคยใชบริการ
ดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet 
Radio Service จํานวน 289 คน พบวา คาเฉล่ียการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service ท่ีมีคาเทากับ 7.15 จึง
แบงผูท่ีเคยใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS 
: General Packet Radio Service ออกเปน 2 กลุมตามปริมาณการใชบริการ โดยผูท่ีมีระดับการใช
บริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General 
Packet Radio Service มากกวา 7.15 จัดเปนกลุมผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service มาก สวนผูท่ีคาระดับ
การใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ีGPRS : General 
Packet Radio Service นอยกวา 7.15 จัดเปนกลุมผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผาน
เครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service นอย จากนั้นจึงนํา
ประชากร 2 กลุม มาทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE ซ่ึงพบวาคา 
Sig.0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 แสดงวาผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Serviceมากจะสนใจใชเทคโนโลยี EDGE 
มากกวาผูท่ีใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี 
GPRS: General Packet Radio Service มากจะสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวา ผูท่ีใชบริการดาน
ขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio 
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Service นอยท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือการใชบริการดานขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS : General Packet Radio Service มีความสัมพันธเชิงบวกกับ
ความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE 

สมมติฐานที่ 3 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตกับความสนใจใชเทคโนโลยี 
EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution โดยไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
ใน 2 กรณี ไดแก         

1)  พฤติกรรมระหวางกลุมผูใชบริการอินเทอรเน็ต  และผูท่ีไมใชบริการอินเทอรเน็ตตอ
ระดับความสนใจเทคโนโลยีนี้ ซ่ึงคาดวาผูใชบริการอินเทอรเน็ตจะมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลยี
นี้สูงกวาผูท่ีไมใชบริการอินเทอรเน็ต ดังนั้นจึงสมมติฐาน ดังนี้ 

 1.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามการใชบริการอินเทอรเน็ต จากการวิเคราะหคาเฉล่ียระหวางกลุมผู
ท่ีใชอินเทอรเน็ตกับผูท่ีไมใชอินเทอรเน็ต พบวา ไดคาเขาใกลศูนย ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 
0.05 แสดงวาคาเฉล่ียของผูท่ีใชอินเทอรเน็ตมีความแตกตางกับผูท่ีไมใชอินเทอรเน็ตท่ีระดับ
นัยสําคัญท่ี 0.05 จึงสรุปไดวา ผูท่ีใชอินเทอรเน็ตจะมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาผูท่ี
ไมเคยใชอินเทอรเน็ต 

2)  พฤติกรรมระหวางกลุมผูท่ีใชอินเทอรเน็ตมาก  และผูท่ีใชอินเทอรเน็ตนอยตอระดับ
ความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution ซ่ึงคาดวาผูใชบริการ
อินเทอรเน็ตมากมีแนวโนมท่ีจะสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM Evolution 
มากกวาผูใชอินเทอรเน็ตนอย จึงตั้งสมมติฐานดังนี ้

 2.1  พฤตกิรรมการใชอินเทอรเน็ตมีผลตอความสนใจในเทคโนโลยี EDGE : Enhanced 
Data rates for GSM Evolution จากการวิเคราะหกลุมตัวอยางผูท่ีใชอินเทอรเน็ตจํานวน 408 คน 
พบวาคาเฉล่ียการใชบริการอินเทอรเน็ตมีคาเทากับ 13.29 จึงแบงผูใชอินเทอรเน็ตออกเปน 2 กลุม
ตามปริมาณการใชบริการเชนเดียวกับการแบงผูท่ีเคยใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนผานเครอืขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS โดยผูท่ีมีระดับการใชอินเทอรเน็ตมากกวา 13.29 จัดเปนกลุมผูท่ี
ใชอินเทอรเน็ตมาก สวนผูท่ีมีคาระดับการใชอินเทอรเน็ต นอยกวา 13.29 จัดเปนกลุมผูท่ีใชอินเทอรเน็ต
นอย จากนั้นจึงนําประชากร 2 กลุม มาทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียระดับความสนใจใชเทคโนโลย ี
EDGE ซ่ึงพบวาคา เขาใกลศูนย ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวาผูท่ีใชอินเทอรเน็ต
มากจะสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาผูท่ีใชอินเทอรเน็ตนอยท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 หรือการ
ใชอินเทอรเน็ตมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE 
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สมมติฐานที่ 4 การศึกษาระดับความสนใจเทคโนโลย ีEDGE : Enhanced Data rates for 
GSM Evolution ระหวางกลุมปจจัยดานประชากรศาสตร โดยทําการศึกษาปจจัยดานประชากรศาสตร 
ดังนี ้ 

1)  เพศ โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE: Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการ เพศชายและเพศหญิง โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี ้

 1.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามเพศ จากการวิเคราะหคาเฉล่ียระหวางกลุมเพศ พบวาไดคา Sig. 
0.125 ซ่ึงมากกวา ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวาคาเฉล่ียของระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE 
ไมมี ความแตกตางกันระหวางผูใชบริการเพศชายและเพศหญิงท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 

2)  อายุ โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในกลุมอายุตางๆ โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี ้

 2.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามอาย ุ จากการวิเคราะหคาเฉล่ียระหวางกลุมอายุตางๆ พบวาไดคา 
Sig.เขาใกลศูนย ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวามีอยางนอยหนึ่งคูท่ีมีคาเฉล่ียแตกตางกัน
ท่ีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 และจากการทดสอบคาสถิติของ Tamehane’s T2 พบวาผูใชบริการท่ีมีทุกกลุม
อายุมีคาเฉล่ียแตกตาง ซ่ึงสรุปไดวากลุมผูใชบริการท่ีมีอายุนอยกวา 20 ป มีความสนใจใชเทคโนโลย ี
EDGE มากกวาทุกกลุมอาย ุ และกลุมอายุ 20-30 ป มีความสนใจใชเทคโนโลย ี EDGE มากกวาท้ัง
กลุมอาย ุ 31-45 ปและกลุมอายุมากกวา 45 ป สวนกลุมอาย ุ 31-45 ป มีความสนใจใชเทคโนโลย ี
EDGE มากกวา กลุมอายุมากกวา 45 ป 

3)  ระดับการศึกษา โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data  
rates for GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในระดับการศึกษาตางๆ โดย 
ตั้งสมมติฐาน ดังนี ้  
   3.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามระดับการศึกษา จากการวิเคราะหคาเฉล่ียระหวางกลุมระดับการศึกษา
ตางๆ พบวาไดคา Sig. เขาใกลศูนย ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวามีอยางนอยหนึ่งคูท่ีมี
คาเฉล่ียแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากการทดสอบคาสถิติของ Tamehane’s T2 พบวา 
กลุมผูใชบริการระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวามีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวา
ทุกกลุมระดับการศึกษา สวนกลุมผูใชบริการระดับการศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญา มีระดับความสนใจ
ใชเทคโนโลย ีEDGE นอยกวาทุกกลุมระดับการศึกษา หากพิจารณาจากคาเฉล่ีย จะพบวาคาเฉล่ียของ
กลุมผูใชบริการระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือตํ่ากวามีคาสูงสุดสวนคาเฉล่ียของกลุมระดับ
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การศึกษา ปวส. หรืออนุปริญญามีคานอยท่ีสุด สวนกลุมระดับการศึกษาปริญญาตรีไมมีความ
แตกตางกับกลุมระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

 4)  อาชีพ โดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates 
for GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในกลุมอาชีพตางๆ โดยตั้งสมมติฐาน 
ดังนี้  

 4.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามอาชีพ จากการวิเคราะหคาเฉล่ียระหวางกลุมอาชีพตางๆ พบวา ได
คา Sig. เขาใกลศูนย ซ่ึงนอยกวา ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 แสดงวามีอยางนอยหนึ่งคูท่ีมีคาเฉล่ีย
แตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากการทดสอบคาสถิติของ Tamehane’s T2 พบวา กลุม
อาชีพนักเรียนหรือนักศึกษามีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาทุก กลุม อาชีพ ยกเวนกลุม
อาชีพธุรกิจสวนตัวซ่ึงไมความแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนกลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชนมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาอาชีพแมบาน พอบานท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 สวนกลุมผูใชบริการท่ีมีอาชีพธุรกิจสวนตัวมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE 
มากกวาอาชีพแมบาน พอบานท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนอาชีพแมบาน พอบานมีความสนใจใช
เทคโนโลยี EDGE นอยกวาทุกกลุมอาชีพยกเวนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจซ่ึงไมมีความ
แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

5)  รายไดสวนบุคคลตอเดือนโดยคาดวาระดับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE : Enhanced 
Data rates for GSM Evolution มีความแตกตางกันระหวางผูใชบริการในระดับรายไดสวนบุคคล
ตางๆ โดยตั้งสมมติฐาน ดังนี ้

 5.1  คาเฉล่ียของระดับความสนใจเทคโนโลยี EDGE : Enhanced Data rates for GSM 
Evolution มีความแตกตางกันตามรายไดสวนบุคคลตอเดือน จากการวิเคราะหคาเฉล่ียระหวางกลุม
รายไดสวนบุคคลรวมตอเดือนตางๆ พบวา ไดคา Sig. เขาใกลศูนย ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 
แสดงวามีอยางนอยหนึ่งคูท่ีมีคาเฉล่ียแตกตางกัน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และจากการทดสอบ
คาสถิติของ Tamehane’s T2 พบวาผูใชบริการท่ีมีระดับรายไดสวนบุคคลท่ีมีคาเฉล่ียท่ีแตกตางกัน คือ 
ระดับรายได ต่ํากวา 10,000 บาทมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาทุกกลุมรายได สวน
กลุมผูใชบริการท่ีมีรายได 10,000-19,999 บาท มีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาระดับ
รายได 20,000-34,999 บาท แตไมมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 กับกลุมรายไดมากกวา 
35,000 สวนผูใชบริการท่ีมีระดับรายได 20,000-34,999 บาท ไมมีความแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 กับกลุมผูใชบริการท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 บาท 
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5.6  การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา สามารถนํามาวิเคราะหและอภิปรายผล ไดดังนี ้
 5.6.1  ปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE 
  1)  ผูท่ีสนใจใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนที่ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี 
EDGE สวนใหญจะเปนผูท่ีสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหมๆ ซ่ึงอาจเปนไปไดท้ังเคยพบบน 
อินเทอรเน็ต อานเจอในนิตยสาร วารสาร หรือทํางานในสาขาท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกลุมคนเหลานี้จะรูจัก 
ความสามารถในการใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลย ี
EDGE วาสามารถทําอะไรไดบาง รวมไปถึงขอจํากัดของเทคโนโลยี EDGE ในเรื่องประสิทธิภาพของ
ตัวเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีแตกตางจากประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลอยางมาก
ทําใหปจจัยท่ีกลุมตัวอยางคิดวามีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการของเทคโนโลยี EDGE นอยท่ีสุดเปน
ปจจัยในเรื่องความสวยงามของกราฟฟก 
  2)  สวนปจจัย ท่ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุด คือความรวดเร็ว ความสะดวกใน
การใชงานและความคุมคากับอัตราคาใชบริการ ซ่ึงปจจัยท้ัง 3 นี้จะใกลเคียงกับบริการอินเทอรเน็ต 
เว็บเพจ ท่ีผูใชสามารถเรียกดูขอมูลท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว หาขอมูล พบไดไมยากและอัตราคาใช
บริการไมแพง 

3)  ปจจัยเรื่องความปลอดภัยของขอมูลนั้น ในงานวิจัยนี้ถูกใหความสําคัญในระดับกลาง  ๆ
แมวาปจจัยนี้มีความสําคัญอยางมากในเรื่องของบริการ e-commerce แตกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้
พบวายังมีการใชบริการ e-commerce นอยรายท้ังในบริการอินเทอรเน็ตและบริการขอมูล ผานโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี ดังนั้นปจจัยเรื่องความปลอดภัยของขอมูล จึงมีอิทธิพลนอยกวาปจจัย เรื่องความรวดเร็ว 
ความสะดวกในการใชงาน และความคุมคา กับอัตราคาใชบริการ 

4)  สําหรับเรื่องคาบริการท่ีกลุมตัวอยางสวนมากตองการคิดคาบริการตามปริมาณขอมูล
ท่ีรับสงจริง (กิโลบิต) เนื่องมาจากเปนวธีิท่ียุตธิรรม ไมตองกังวลเกี่ยวกับเวลาในการโหลดขอมูล 
 5.6.2  พฤตกิรรมการใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  และบริการขอมูลบนโทรศัพทผานเครือขาย
อินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS 

1)  ผูท่ีใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูแลวจะมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวา 
ผูท่ีไมไดบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี เนื่องจากเทคโนโลยี EDGE เปรียบเหมือนบริการเสริมท่ีทําให
โทรศัพทเคล่ือนท่ีสามารถใชบริการอินเทอรเน็ต รับสงขอมูลตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ผูท่ีใชบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูแลวจึงรูสึกวาสามารถทําใหโทรศัพทเคล่ือนท่ีของตนเองทําไดมากกวาการ
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พูดคุย ติดตอธรรมดา สวนผูไมไดใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีจะรูสึกวาตนเองไมไดใชเทคโนโลยี 
EDGE อยูแลว 

2)  บริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนทีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS  
เปนบริการท่ีนําเสนอในลักษณะท่ีใกลเคียงกับอินเทอรเน็ต แตตัวเครื่องเปนโทรศัพทเคล่ือนท่ี ผูท่ี
เคยใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนทีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS อยูแลว จะมี
ความคุนเคยและใชเทคโนโลยี EDGE ไดงายขึ้น ทําใหผูท่ีใชบริการบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ี
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี GPRS ท่ีมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE มากกวาผูท่ี
ไมเคยใชและพฤติกรรมการใชบริการยังมีความสัมพันธเชิงบวก 
 5.6.3  พฤตกิรรมการใชบริการอินเทอรเน็ต 

1)  สําหรับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตจะเปนในลักษณะเดียวกับการใชบริการ
ขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต เนื่องจาก EDGE เปนเทคโนโลยีท่ีทําใหโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตไดอยางรวดเร็ว มากขึ้นดังนั้น ท้ังความคุนเคย ความตองการ
ใชบริการของผูท่ีใชอินเทอรเน็ต อยูเปนประจําจึงมีมากกวาผูท่ีไมใชงานอินเทอรเน็ต ดังนั้น พฤติกรรม
การใชบริการอินเทอรเน็ตจึงมีความสัมพันธเชิงบวกกับความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE 
 5.6.4  ปจจัยดานประชากรศาสตร 
  1)  ปจจัยดานประชากรศาสตรท่ีมีอิทธิพลตอความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE ท่ีเห็นได 
ชัดเจน ไดแก ปจจัยดานอายุ จากผลงานวิจัยจะเห็นไดวาผูท่ีมีอายุนอยกวา 20 ปจะมีความสนใจใช
เทคโนโลยี EDGE มากท่ีสุด ผูท่ีมีอายุ 45 ปขึ้นจะมีความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE นอยท่ีสุด สวน
ชวงอายุอ่ืน  ๆพบวาชวงอายุท่ีนอยกวาจะมีความสนใจใชเทคโนโลย ีEDGE มากกวาชวงอายุท่ีมากกวา
ท้ังนี้เนื่องจากผูท่ีใชบริการอินเทอรเน็ต และสนใจเทคโนโลยีใหม  ๆสวนมากจะเปนคนรุนใหม สวนผู
ท่ีมีอายุมากจะไมคอยสนใจในเรื่องเทคโนโลยีมากนัก เชนเดียวกับ ปจจัยดานระดับการศึกษาซ่ึง
ระดับวากลุมระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือต่ํากวามีความสนใจใชเทคโนโลยี EDG 
   มากท่ีสุด โดยปจจัยดานอาชีพก็เปนผลมาจากใชบริการอินเทอรเน็ตและความสนใจ
ในเทคโนโลยีใหมๆเชน เดียวกัน โดยสวนมากผูท่ีประกอบอาชีพ แมบาน/พอบานในประเทศไทยก็
จะไมคอยสนใจเรื่องเทคโนโลย ี หรือใชบริการอินเตอรเน็ต กลุมอาชีพ ท่ีใชบริการอินเทอรเน็ตมากจะ
ไดแกพนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียน/นักศึกษา สวนปจจัยในเรื่องรายไดสวนบุคคลนัน้สอดคลอง
กับปจจัยอ่ืนๆในเรื่องท่ีวาคนรุนใหมหรือผูท่ีมีอายุนอยจะมีความสนใจในเทคโนโลยีใหมๆ มากกวา 
จึงพบวา กลุมรายไดต่ํากวา 10,000 บาทมีความสนใจในเทคโนโลย ีEDGE มากท่ีสุด   

2)  ปจจัยทางดานประชากรศาสตรท่ีไมมีอิทธิพลตอความสนใจใชเทคโนโลยี EDGE  
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ไดแก เพศ ในปจจัยเรื่องเพศนั้น เทคโนโลย ี EDGE เปนเทคโนโลยีท่ีสามารถใชงานไดท้ังชายและ
หญิงเชน เดียวกับบริการอินเตอรเน็ต ดังนั้นปจจัยเรื่องเพศจึงไมมีผล 
 
 5.6.5  กลุมตัวอยางไมเคยใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
  1)  เหตุผลท่ีกลุมตัวอยางไมเคยใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขาย 
อินเทอรเน็ตอันดับท่ี 1 คือ ยังไมจําเปนตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน อันดับ 2 คือ มีทางเลือกอ่ืนท่ี
สะดวกกวา/ดีกวา/ประหยัดกวา อันดับ 3 คือ อัตราคาบริการไมคุมคา อาจเปน เพราะกลุมนี้ยังไม
ตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลย ียังไมเห็นความจําเปนในการใชงานและอาจไมมีความรูเกี่ยวกับ
ประโยชนของเทคโนโลยี EDGE จึงไมสนใจ 

 
5.7  ขอเสนอแนะ 
 5.7.1  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ คือ  

5.7.1.1  กลุมลูกคาเปาหมายของเทคโนโลย ีEDGE จะเปนผูท่ีใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูแลว 
และใชบริการอินเทอรเน็ตเปนประจําซ่ึง กลุมคนเหลานี้สวนมากจะเปนนักเรียนหรือนักศึกษาและ
พนักงานบริษัทเอกชน และยังพบวาชวงอายุต่ํากวา 20 ป มีระดับความสนใจใชเทคโนโลย ี EDGE 
สูงท่ีสุด จึงไดทําการศึกษาปจจัยตาง  ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอความสนใจใชเทคโนโลย ี EDGE เฉพาะกลุม
ตัวอยางชวงอายุดังกลาวพบวา ความสะดวกในการใชงาน ความถูกตองและทันสมัยของขอมูล และ
ความรวดเร็วของขอมูล เปน 3 ปจจัยแรกท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชเทคโนโลย ี EDGE และจาก
ขอมูลทุติยภูมิท่ีไดทําการคนความายังพบผูบริโภคจํานวนมากยังไมรูจักกับการใหบริการรูปแบบใหม
ของโทรศัพทเคล่ือนท่ีดวยเทคโนโลย ี EDGE มากนัก รวมท้ังเสนอจํานวนรุนของตัวเครื่องโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีท่ีใชกับบริการในระบบ EDGE ใหผูบริโภคเลือกนอยเกินไป ดังนั้นกลยุทธท่ีควรนํามาใช 
ไดแก การโฆษณาประชาสัมพันธ 

5.7.1.2  ควรโฆษณาผานส่ือท้ังในรูปของอินเทอรเน็ตและนิตยสาร/วารสารซ่ึงรวมถึง 
วารสารประชาสัมพันธรายเดือนซ่ึงสงพรอมใบแจงยอดคาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงท้ังสองส่ือนี้
จะทําใหผูใหบริการเทคโนโลยี EDGE สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดโดยตรงและมีคาใชจายท่ีไมแพง 
  5.7.1.3  สวนการโฆษณาทางโทรทัศนนั้นแมจะมีคาใชจายท่ีสูง แตเปนส่ือท่ีสําคัญอยาง
ยิ่งในสภาวะการแขงขันในปจจุบัน เนื่องจากการโฆษณาทางโทรทัศนเปนส่ือท่ีมีครบท้ังขอความ 
รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว เสียง ซ่ึงทําใหสามารถดึงดูดใหผูชมสนใจในบริการนั้นๆ ได นอกจากนี้
การโฆษณาทางโทรทัศนจะสามารถเขาถึงผูชมไดเปนจํานวนมาก แตท้ังนี้ควรเลือกชวงเวลาท่ี 
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ออกอากาศใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย เชน รายการเพลง ภาพยนตร หรือรายการบันเทิงตางๆ
เพ่ือเขาถึงกลุมนักศึกษา และพนักงานเอกชนระดับกลาง สําหรับกลุมพนักงานในระดับบนก็จะเปน
ชวงรายการขาวธุรกิจ เศรษฐกิจ หรือรายการขาวตางๆ 
  5.7.1.4  ในการทําการตลาดสําหรับกลุมลูกคาเปาหมายชวงอายุต่ํากวา 20 ป จะตองเนน
ในเรื่องความสะดวกและงายในการใชงานเปนอันดับแรก ความถูกตอง ความทันสมัย และความ
หลากหลายของขอมูลเปนสวนท่ีตองใหความสําคัญรองลงมา สวนความรวดเร็วของขอมูลซ่ึงเปน
คุณสมบัติของเทคโนโลย ีEDGE เปนสวนท่ีตองเนนรองลงมาอีก 
  5.7.1.5  ควรประชาสัมพันธกอนเริ่มเปดใหบริการ  โดยมีการช้ีแจงใหทราบวาบริการ  
EDGE คืออะไร มีประโยชนตอผูใชอยางไรและมีความนาสนใจอยางไร ควรมีการวางแผนการตลาด
ท่ีดีและมีขอเสนอท่ีจูงใจลูกคาเชนฟรีคาบริการในชวงเดือนแรกสําหรับ สมาชิกใหมเพ่ือเปนการจูงใจ
ใหมาทดลองใชบริการ และอัตราคาบริการในชวงแรกของการใหบริการนั้นไมควรแพงมากนักเพ่ือ
เปนการจูงใจและใหมีผูใชบริการมากขึ้นกอนในชวงแรก 
  5.7.1.6  ควรเสนอจํานวนรุนของตัวเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีใชกับบริการในระบบ EDGE 
ใหกับผูบริโภคมากขึ้น ผูใหบริการควรจะนําเขาตัวเครื่องโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบ EDGE จากโรงงาน
ผูผลิตใหมีความหลากหลายและมีจํานวนรุนใหผูบริโภคเลือกมากขึ้นและท่ีสําคัญคือกอนท่ีจะวางขาย
ในตลาดนั้นผูใหบริการควรจะทําการทดสอบตัวเครื่องกับโครงขายเสียกอนวาไมมีปญหาเกี่ยวกับ
การทํางานรวมกันระหวางตัวเครื่องกับโครงขาย 
  5.7.1.7  การใหบริการนั้นควรจะมี Content ท่ีนาสนใจใหมากและควรสอบถามความ
ตองการของผูใชบริการวาอยากใหมีการเพ่ิม Content ใหมๆอะไรบาง ประเด็นสําคัญคือการใหบริการ 
EDGE จะไดรับความนิยมและจะประสบความสําเร็จหรือไมขึ้นอยูกับ Content วามีความนาสนใจ
มากนอยเพียงใดและมีความหลากหลายแคไหน ดังนั้นการแบงผลกําไรใหกับผูสราง Content จึง
เปนการกระตุนใหมีContent ใหมๆ เกิดขึ้นมาอยางตอเนื่อง 
 5.7.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป      
  1.  ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษากลุมตัวอยางเพ่ิมเติม นอกเหนือจากพ้ืนท่ีในเขต 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดมาเปรียบเทียบกับผลการศึกษาท่ีไดจากงานวิจัยนี ้  
  2.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมในดานบริการเสริมอ่ืน  ๆเพ่ือสามารถนําผลการศึกษาท่ีได 
มาใชประกอบกับงานวิจัยนี ้ใหไดขอมูลท่ีครบถวนมากยิ่งขึ้น 
  3.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบบริการใหครอบคลุมทุกประเภทกับผูใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ีรายอ่ืนๆ เพ่ือสามารถนําผลการศึกษาท่ีได ไปเปรียบเทียบขอด ีขอเสียของบริการ และเปน
ขอมูลกับผูประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
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  4.  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูใชบริการดานการใชประโยชนและ 
ความพึงพอใจของผูใชบริการขอมูลบนโทรศัพทเคล่ือนท่ีผานเครือขายอินเทอรเน็ตดวยเทคโนโลยี 
GPRS และ EDGE เพ่ือนํามาปรับปรุงการใหบริการท้ัง 2 สองเทคโนโลย ีDPU
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