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บทคดัย่อ 
< เวน้ 1 บรรทดั> 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการ
ใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่าย ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชแ้บบสอบถามในการ
เก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ทั้งหมด 400 คน  สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ใชก้ารทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม 
ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test) และทดสอบสมมติฐานความแปรปรวนทางเดียว
ของประชากรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป (One-Way ANOVA : F-test) หากพบความแตกต่างจะทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) 

ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความ พึงพอใจในระดบัมากต่อการให้บริการดา้น
ความคุม้ค่า ประโยชน์ การใชง้าน และคุณสมบติั และมีความพึงพอใจต่อการตลาดทางตรง ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย  ดา้นการขายโดยพนกังาน และดา้นการประชาสมัพนัธ ์

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์
แตกต่างกัน ส่วนความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดพบว่า อายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนั ดา้นการประชาสมัพนัธ ์และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีสถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได ้
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม ดา้นการตลาดทางตรง ตามล าดบั 

 
ค าส าคญั:  สมมติฐาน ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE 
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ABSTRACT 
 

The aim of this research is to study customers’ opinions on Truemove H 4G LTE 
service in Bangkok. The study collected questionnaire samples from 400 TrueMove H 4G LTE 
customers. Statistical analysis were used to interpret these data. In the hypothesis testing, 
Independent Sample t-test, One-Way ANOVA and Least Significant Difference (LSD) were used 
to test the hypothesis. 

We have found that customers highly satisfied with the value for money of the service 
and somewhat satisfied with the usage, benefits and functionalities of the service. Furthermore, 
we have also found that customers satisfied with TrueMove H 4G LTE network promotion and 
somewhat satisfied with the direct marketing, sales personnel and public relations of the service. 

The results of hypothesis testing found that the respondents with different age, status, 
education and occupation had different opinions for the benefits respectively. For the promotion 
of the TrueMove H 4G LTE service, we found that respondents with different age had different 
opinions for the public relations; different status, education and income had different opinions for 
direct marketing respectively. 

 
Keyword: the opinions service, 4G LTE services 
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 4.17  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ช ้

บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง…………………………………... 
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 4.18  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามเพศ…………………. 
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 4.19  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของ
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60 
 4.20  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์จ  าแนกตามอาย…ุ.. 
 

62 

DPU



ญ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
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 4.21  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือ 

ข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload 
ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา..... 
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 4.22  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือ 

ข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วย
ใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน…………………………………... 
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 4.23  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามสถานภาพ…………... 
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 4.24  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมฟูเอชในกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์จ  าแนกตามสถานภาพ... 
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ข่ายทรูมฟูเอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload 
ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา…. 

 
 

68 
 4.26  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือ 

ข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าให้
เกิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี…. 
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 4.27  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือ 

ข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วย
ใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน…………………………………... 
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 4.28  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามการศึกษา…………… 
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 4.30  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือ 

ข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload 
ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา…. 
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 4.31  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G 
ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน……………………………… 
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 4.32  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาชีพ……………….. 
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เครือข่ายทรูมฟูเอชเขตกรุงเทพมหานครดา้นประโยชนจ์  าแนกตามอาชีพ…….. 
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 4.34  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ 
upload ขอ้มลูข่าวสารความบนัเทิงไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวดเร็วในทุกเวลา… 
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เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G 
ท าใหเ้กิดประโยชนด์า้นการศึกษาและเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ีไดดี้……… 
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เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ท าใหร้องรับ
บริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ไดอ้ยา่งไมติ่ดขดั เช่น ดูหนงัHD รับชมทีวี
ออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิง่ข้ึน……………………………….................... 
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 4.37  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามรายได…้..…………... 
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 4.38  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE 

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามเพศ…………….. 
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ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาย…ุ….............. 
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ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
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 4.41  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ์  
จ าแนกตามอาย ุ เร่ืองการจดัแสดงสินคา้ เช่น บูทมหกรรมสินคา้เทคโนโลยี
ต่างๆเพื่อขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์สามารถกระตุน้การใชบ้ริการได…้…………... 
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 4.42  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ์  
จ าแนกตามอาย ุ เร่ืองการเป็นผูส้นบัสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าใหเ้กิดการ
รับรู้ถึงตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได…้…………………………. 
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 4.43  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 
จ าแนกตามอาย ุ เร่ืองการใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่
ในสินคา้และบริการได…้………………………….………………………….. 
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 4.44  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 
จ าแนกตามอาย ุ เร่ืองการใหส้มัภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น 
พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได…้……………… 

 
 
 

93 
 4.45  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง 
จ  าแนกตามอาย…ุ……………………………………………………………… 

 
 

95 
 4.46  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟูเอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก 
ตามอาย ุเร่ืองการใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 4GLTE โดยแนบมากบัใบ 
เสร็จช าระค่าบริการผา่นทางไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน 
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 4.47  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง 
จ  าแนกตามอาย ุ เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน……………………………………………... 
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 4.48  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง 
จ  าแนกตามอาย ุ เร่ืองมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call Center และ
เขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั 
เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที…………………………………………………….. 
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 4.49  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามสถานภาพ……… 
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 4.50  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง 
จ  าแนกตามสถานภาพ…………………………………………………………. 
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 4.51  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง 
จ  าแนกตามสถานภาพ  เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อให้
เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน……………………………………….. 

 
 

 
104 

 4.52  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง 
จ  าแนกตามสถานภาพ  เร่ืองมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call 
Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือ
ขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที…………………………………………... 

 
 
 
 

105 
 4.53  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟูเอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามสถานภาพ  เร่ืองมีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา   

การติดต่อส่ือสารโทรคมนาคมไดม้ีการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความกา้วหนา้ไปอยา่งรวดเร็วโดยเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีท าให้เกิดระบบการส่ือสารไร้สายท่ีมีการ
พฒันาเทคโนโลยการส่ือสารเร่ิมจากอดีตท่ีเรียกว่ายคุ 1G (First Generation) ท่ีใชร้ะบบอนาล็อก
โดยชเัสียงในการติดต่อส่ือสาร จากนั้นพฒันามาเป็นยุค 2G (Second Generation) ท่ีเขา้รหัส
ดิจิตอลส่งทางคล่ืนไมโครเวฟท่ีตอบสนองความตอ้งการในการใชบ้ริการดา้นขอ้มูล และพฒันา
อย่างต่อเน่ืองเป็นยุค 2.5G และ 2.75G ตามล าดับ จนถึงปัจจุบันมีการพฒันาเทคโนโลยการ
ส่ือสารมาสู่ยคุ 3G (Third Generation)  เป็นการพฒันาระบบเทคโนโลยีใหม่ประสิทธิภาพมาก
ข้ึน โดยการใชง้านเทคโนโลยท่ีีผสมผสานการรับส่งขอ้มลูเขา้กบัอุปกรณ์รองรับในรูปแบบต่าง 
ๆ (พิทวสั กลัยา,  ออนไลน  อา้งอิงจาก 3G Americas whitepaper, 2008)  เทคโนโลยีส่ือสารไร้
สายความเร็วสูง 4G หรือ เทคโนโลยี Long Term Evolution (LTE) เป็นเทคโนโลยีใหม่ท่ี
พฒันาข้ึน เพ่ือช่วยลดขอ้จ ากดัของการรับส่งขอ้มลูดว้ยเทคโนโลย ีGSM/ GPRS/ EDGE ท่ีใชก้นั
อยูใ่นปัจจุบนั ใหเ้พ่ิมความสามารถในการรับส่งขอ้มลูดว้ยความเร็วสูงถึง100 Mbps  และจะช่วย
ลดความล่าชา้ในการรับส่งขอ้มูลโดยรวม (Latency) ลงอย่างมาก การให้บริการ 4G ควบคู่กบั 
3G ทัว่โลก ผูใ้หบ้ริการส่วนใหญ่ จะใหบ้ริการ 4G ควบคู่กบั 3G ทั้งน้ีจะให้บริการ 3G ในพ้ืนท่ี
ส่วนใหญ่ (Mass Coverage Area) และให้บริการ 4G ในพ้ืนท่ีเฉพาะ(Specific Area) ท่ีมีความ
ตอ้งการบรอดแบนดไ์ร้สายความเร็วสูง (Broadband Wireless Access, BWA) เช่นแหล่งชุมชนท่ี
มีความหนาแน่นประชากรสูง หรือกลุ่มท่ีต้องการใช้งานเฉพาะทาง อาทิ นักวิชาการ 
นกัวิเคราะห์ ตามโรงพยาบาลต่างๆท่ีให้บริการ Telemedicine เป็นตน้ ท าให้ประชาชนสามารถ
ใชป้ระโยชน์ไดม้ากข้ึน ทั้งในแง่ของการศึกษา เศรษฐกิจ การแพทย ์ความบนัเทิง อีกทั้งยกระดบั
คุณภาพชีวิตของประชาชน เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขนัของประเทศเพ่ือให้สอดคลอง
กบัทิศทางการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศตามแผนแม่บท ICT ฉบบัท่ี 2 
(2552 - 2556) ในการใหบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไดท้ัว่ประเทศ  
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ในประเทศไทยมีผูใ้ชอิ้นเตอร์เน็ตจ านวน 18.3 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 27.43 ของ
ประชากร ทั้งหมดในประเทศไทยซ่ึงมีจ  านวน 66,720,153 คน (Internet World Stats, Online, 
2013)  บ่งบอกถึงปัจจุบันย ังคงมีผูเ้ข้าถึงการใช้ง านอินเตอร์เน็ตจ านวนน้อย เน่ืองจาก
อินเตอร์เน็ตบรอดแบนดมี์สาย จ  าเป็นตอ้งอาศยัการติดตั้งเสาสัญญาณ  และการเดินสายเพ่ือส่ง
สญัญาณ จึงมีค่าใชจ่้ายในการติดตั้งค่อนขา้งสูงท าใหไ้ม่สามารถติดตั้งให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีได ้
การใหบ้ริการจึงถกูจ  ากดัใหอ้ยูใ่นบริเวณท่ีติดตั้งเท่านั้น ส่งผลใหป้ระชากรท่ีอาศยัอยูใ่นชนบทท่ี
อยูห่่างไกล ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งทัว่ถึง อีกทั้งความเร็วในการรับส่งขอ้มลูยงัมี
ความล่าชา้ ไม่มีประสิทธิภาพมากนกั ดงันั้นการใหบ้ริการบรอดแบนด์ท่ีเพ่ิมข้ึนจึงจ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาโดยการขยายผา่นโคร้งข่ายแบบไร้สายท่ีสามารถใชง้านทุกพ้ืนท่ีไดอ้ย่างครอบคลุม 
เขา้ถึงผูใ้ชง้านไดม้ากกว่า และความเร็วในการรับส่งขอ้มูลมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงท าให้ 4G 
เขา้มามีบทบาทในการพฒันาบรอดแบนด์ไรสาย โดยส่วนใหญ่การใชบ้ริการ 4G เป็นผูใ้ชง้าน
ในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นศูนยก์ลางของประเทศท่ีมีสัญญาณ 4G และภายในเดือนธนัวาคม 
2556 จะขยายบริการครอบคลุมเขตปริมณฑล และอีก 13 จุดในหวัเมืองใหญ่ รวมเป็น 15 จงัหวดั
ในส้ินปีน้ี ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล ขอนแก่น เชียงใหม่ ชะอ า-หวัหิน ชลบุรี นครปฐม 
นครราชสีมา (อ.เมือง ปากช่อง) นครศรีธรรมราช พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา (อ.เมือง หาดใหญ่) 
สุราษฏร์ธานี (อ.เมือง เกาะสมุย) อุบลราชธานี อยุธยา (บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มหาชน,  
ออนไลน์,  2556) 

ส าหรับการแข็งขนัของค่ายผูใ้ห้บริการเครือข่าย อ่ืนไดแ้ก่ TOT CAT AIS DTAC 
และ TRUEMOVE ไดใ้ชก้ารผสมผสานแพ็กเกจร่วมกบัเทคโนโลยีเสรืมต่างๆ เขา้มาประกอบ
กบัการให้บริการ เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายส่ือสารไรสายในรูปแบบท่ีตรงกับความ
ตอ้งการมากข้ึน ทั้งน้ีบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไดช่ื้อว่าเป็นผูน้  าคอนเวอร์เจนซ์
ไลฟ์สไตล์ด้วยการบริการท่ีหลากหลาย มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตและบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ต โดยมีการเปิดใหบ้ริการ 4G LTE เป็นรายแรกในประเทศไทย และครอบคลุมพ้ืนท่ี
ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตดว้ยความเร็วสูงถึง 200 เมกะบิต/วินาที (บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั มหาชน, ออนไลน, 2556) ส่งผา่นขอ้มลูดว้ยอตัราความเร็วท่ีสูงข้ึนความจุใน
การรับส่งขอ้มลูท่ีมากกว่า ท าใหก้ารรับส่งขอ้มลูแอพพลิเคชัน่ บริการมลัติมิเดีย ระบบเสียงท่ีมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน โดยจะเน้นการให้บริการด้านข้อมูลมากข้ึน สะท้อนให้เห็นถึงความ
ตอ้งการช่องทางการส่ือสารแบบใหม่ในยคุปัจจุบนั ทั้งน้ีจ  าเป็นตอ้งมีการวางกลยุทธ์ดว้ยวิธีการ
ส่งเสริมการตลาดเพ่ือใชแ้นะน าและเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการให้เกิดการใชบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง 
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จากข้อมูลดังกล่าว การใช้งานอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์มีสายไม่สามารถเข้าถึง
ผูใ้ช้งานได้อย่างทั่วถึง และความเร็วในการะรับส่งขอ้มูลยงัชา้ ดังนั้นจึงมีการสนับสนุนการ
ให้บริการบรอดแบนด์ไร้สายดว้ยเทคโนโลยีใหม่ๆ เครือข่ายทรูมูฟ เอช จึงเปิดให้บริการ 4G 
LTE เพ่ือตอบสนองการใช้งานด้วยการรับส่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
ผูใ้ชบ้ริการสามารถเลือกใชง้านไดต้ามแพกเกจท่ีหลากหลาย เน่ืองจากเป็นเครือข่ายใหม่จึงตอ้ง
ใหค้วามส าคญักบัการส่งเสริมการตลาดเพ่ือใหเ้ขา้ถึง ผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง ดงันั้นจึงเกิดเป็น
ประเด็นท่ีท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษา ความคิดเห็น ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยท่ีได้จากการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผน
และพฒันากลยทุธใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั  

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลทั่วไปของผูใ้ช้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่าย 
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของ 
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3  สมมตฐิำนของกำรวจิยั 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
แตกต่างกนั  

2. ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และ 
รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช แตกต่างกนั 
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1.4  ขอบเขตของกำรวจิยั 
การศกึษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G 

LTEของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดก้  าหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 
1. เน้ือหาการวิจยั  

เน้ือหาการวิจัย ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผูใ้ช้บริการ ความคิดเห็นของ
ผูใ้ช้บริการ ท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช และความคิดเห็นของ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อ การส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป เป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะตดัสินใจใช้
บริการไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงปัจจุบนั ทรูมูฟ เอช มีลูกคา้ 4G LTE โดยประมาณอยู่ท่ี 35,000 ราย 
(http://www.adslthailand.com, ออนไลน์ สืบคน้เม่ือ 5 ก.พ. 2557)    

2.2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูใ้ช้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

จ  านวน 35,000 ราย ผูว้ิจยัสุ่มตวัอย่างไดจ้  านวนท่ีตอ้งการจากตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างของ R.V.Krejcie และ D.W.Morgan (Krejcie, R.V.,and Morgan D.W., 1970) 
ไดจ้  านวน 380 คน  โดยมีการก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% มีความคลาดเคล่ือน 0.05  และเพื่อ
ป้องกันความคลาดเคล่ือนจากการเก็บตัวอย่าง ผูว้ิจัยจึงก  าหนดขนาดตัวอย่างการวิจยัคร้ังน้ี
ส ารองไว ้5% ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยจะไดก้ลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 399 คน  

2.3 การสุ่มตวัอยา่ง  
การวิจัยค ร้ังน้ีใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้ นตอน (Multi-Stage Random 

Sampling) ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 
การสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการเลือกตวัอยา่งในแต่ละ

คร้ังของการเลือกท่ีก  าหนดใหแ้ต่ละหน่วยมีโอกาสถูกเลือกอย่างเท่าเทียมกนัดว้ยการใชว้ิธีการ
จบัฉลากซ่ึงเป็นการสุ่มแบบไมใส่คืน โดยจบัฉลากจากศูนยบ์ริการทรูชอ้ป (True Shop) ของ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 16 ศนูยบ์ริการทรูชอ้ปจากทั้งหมด 61 ศูนยบ์ริการทรูช้
อปในเขตกรุงเทพมหานคร 
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1. ทรูชอ้ป ซีพี ทาวเวอร์ สีลม 2.  ทรูชอ้ป ดิจิตอล เกตเวย ์
3. ทรูชอ้ป มาบุญครอง 4.  ทรูชอ้ป สเตชัน่ เซ็นทรัล เวิลด ์
5. ทรูชอ้ป ทรู ทาวเวอร์ (อาคารใยแกว้) 6.  ทรูชอ้ป ไอที มอลล ์ฟอร์จูน 
7. ทรูชอ้ป เซ็นทรัล ลาดพร้าว 8.  ทรูชอ้ป เซ็นทรัล พระราม 3 
9. ทรูชอ้ป เซ็นทรัล ป่ินเกลา้ 10. ทรูชอ้ป แฟชัน่ ไอส์แลนด ์
11. ทรูชอ้ป เดอะมอลล ์บางกะปิ 12. ทรูชอ้ป เดอะมอลล ์บางแค 
13. ทรูชอ้ป เดอะมอลล ์ท่าพระ 14. ทรูชอ้ป เดอะมอลล ์งามวงศว์าน 
15. ทรูชอ้ป บ๊ิกซี หวัหมาก 16. ทรูชอ้ป โลตสั หลกัส่ี 
(บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน), ออนไลน์, 2556) 
ขั้นท่ี 2 
การเลือกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการก าหนดคุณสมบติั หรือ

ก าหนดลกัษณะของหน่วยตัวอย่างไวล่้วงหน้าแลว้ โดยการก าหนดสัดส่วนโควตาของกลุ่ม 
ตัวอย่างในแต่ละศูนย์บริการทรูช้อป (True Shop) ทั้ ง 16 ศูนย์บริการทรู้ชอป ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ขั้นท่ี 3 
การเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกตวัอยา่ง ท่ีก  าหนด

โดยการท าหนงัสือแจง้ไปยงับริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อขออนุญาตให้สามารถ
แจกแบบสอบถามใหก้บัผูใ้ชบ้ริการตามศนูยบ์ริการทรูชอ้ป ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. พ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มลู ศนูยบ์ริการทรูชอ้ป (True Shop) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
4. ระยะเวลาในการท าวิจยั ตั้งแต่เดือน สิงหาคม 2556 – เดือน พฤษภาคม 2557  
5. ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา  

5.1 ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) คือ ข้อมูลทั่วไปของผู ้ใช้บริการ 
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพและรายไดต่้อเดือน 

5.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ  
5.2.1 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่าย 

ทรูมฟู เอช ประกอบดว้ย  ดา้นคุณสมบติั  ดา้นการใชง้าน  ดา้นประโยชน์และดา้นความคุม้ค่า 
5.2.2 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของ 

เครือข่ายทรูมฟู เอช ประกอบดว้ย  ดา้นการโฆษณา  ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นการขายโดย
พนกังาน  ดา้นการส่งเสริมการขาย  ดา้นการตลาดทางตรง  
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1.5  ค าจ ากดัความในการวจิยั  
ความคิดเห็น 
หมายถึง มุมมองความคิดของผูใ้ช้บริการท่ีแสดงต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีมีต่อ การ

ใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช มีทั้งทิศทางเชิงบวกหรือทิศทางเชิงลบ 
คุณสมบติั 
หมายถึง คุณลกัษณะท่ีเป็นตวับ่งบอกถึงลกัษณะพิเศษหรือเอกลกัษณ์เฉพาะ ของ

สินคา้และบริการของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 
การใชง้าน 
หมายถึง วิธีการใชสิ้นคา้และบริการหรือวิธีการติดตั้งใชง้าน 4G LTE ของ เครือข่าย

ทรูมฟู เอช ไดอ้ยา่งถกูตอ้งและสามารถใชง้านไดต้ามความเหมาะสม 
ประโยชน์ 
หมายถึง ส่ิงท่ีได้รับซ่ึงเกิดจากผลของการใช้สินค้าและบริการ 4G LTE ของ 

เครือข่ายทรูมฟู เอช 
ความคุม้ค่า 
หมายถึง การใชสิ้นคา้และบริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช เพื่อให้ เกิดประ

โยชนสูงสุดและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเองได ้
การส่งเสริมการตลาด 
หมายถึง เคร่ืองมือในการส่ือสารเพื่อกระตุน้ให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ เกิดความสนใจ 

และเกิดความต้องการในการซ้ือสินค้าและใช้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
ประกอบด้วย ดา้นการโฆษณา ด้านการประชาสัมพนัธ์ ดา้นการขายโดยพนักงาน ด้านการ
ส่งเสริม การขาย ดา้นการตลาดทางตรง 

ผูใ้ชบ้ริการ 
หมายถึง ผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง

เพศชายและเพศหญิง อายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป เป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะตดัสินใจใชบ้ริการไดด้ว้ยตนเอง
และสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช เป็นผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีใหบ้ริการท่ีมีสญัญาณ 4G 
LTE ครอบคลุมพ้ืนท่ีดงักล่าวมากท่ีสุด 

4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 
หมายถึง การให้บริการเสริมตามแพ็กเกจของเครือข่าย ทรูมูฟ เอช ท่ีผสมผสาน

แพก็เกจท่ีหลากหลายร่วมกบัเทคโนโลยีเสริมดว้ยเทคโนโลยี 4G หรือ เรียกว่า 4G LTE เขา้กบั
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อุปกรณ์รองรับในรูปแบบต่างๆ เพือ่ใหบ้ริการในการใชง้านดา้นขอ้มูล ดว้ยความเร็วสูงถึง 200 
เมกะบิต/วินาที บนคล่ืนความถ่ี 2100 เมกกะเฮิรตซ ์มีสญัญาณครอบคลุม ทุกพ้ืนท่ีให้บริการ ท า
ใหค้วามเร็วในการรับส่งขอ้มลูมปีระสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม สามารถตอบสนองการใช้งานได้
อยา่งรวดเร็วทุกท่ีทุกเวลา 
 
1.6  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
ตวัแปรอิสระ                  ตวัแปรตาม    

          (Independent Variables)                   (Dependent Variables) 
 

ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ  
             ท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE 

            ของเครือข่ายทรูมฟู เอช  
 ดา้นคุณสมบติั 
 ดา้นการใชง้าน 
 ดา้นประโยชน์ 
 ดา้นความคุม้ค่า 

 
  

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

     ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ 
 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 อาชีพ 
 รายไดต่้อเดือน 

ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ  
ท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 

 ดา้นการโฆษณา 
 ดา้นการประชาสมัพนัธ ์
 ดา้นการขายโดยพนกังาน 
 ดา้นการส่งเสริมการขาย 
 ดา้นการตลาดทางตรง  
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1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถน าข้อมูลทั่วไปของผูใ้ชบ้ริการ ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการ

ให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นของ
ผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการศึกษา สามารถน าไปเป็นประโยชน์ให้กบัผูท่ี้จะ
ตดัสินใจใชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่าย ทรูมฟู เอช และเพื่อเป็นแนวทางใหก้บัผูป้ระกอบการ
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องได้น าไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ DPU



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ี

มีต่อ การใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยไดศึ้กษาคน้ควา้
เอกสาร ผลงานทางวิชาการ แนวความคิด และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศกึษา 
ประกอบดว้ย 7 หวัขอ้ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2.2  แนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็น 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาด 
2.5  ขอ้มลูเก่ียวกบัเทคโนโลยการติดต่อส่ือสารแบบไรสายยคุท่ี 1 ยคุท่ี 2 ยคุท่ี 3 ยคุท่ี 4 
2.6  ขอ้มลูเก่ียวกบับริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 
2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์   

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มูลพ้ืนฐานของแต่ละบุคคล ประกอบดว้ย 
เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพ ศาสนา เช้ือชาติ สีผวิ ท่ีแตกต่างกนั โดยขอ้มูลต่าง ๆ 
เหล่าน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมและความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั ในมุมมองทางการตลาดนั้นจะ
น าลกัษณะขอ้มลูพ้ืนฐานของประชากรแต่ละบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหเ้กิดการวิเคราะห์มุมมอง
ของแต่ละบุคคลแตกต่างกนั เช่น ความคิดเห็น ความพึงพอใจ ทศันคติ เป็นตน้ โดยจะมีลกัษณะการ
วิเคราะห์ท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกัน หรือความหมายอีกประการหน่ึงคือ ประชากรศาสตร์ 
หมายถึงการระบุขอ้มลูลกัษณะของบุคคลต่าง ๆ ตั้งแต่ก  าเนิดท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ท าให้รูปแบบ
วิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนั การด าเนินกิจกรรม รวมทั้งการแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ จะมีความ
แตกต่างกนัตามลกัษณะของบุคคลนั้นๆ (Hanna and Wozniak, 2001; Shiffman and Kanuk, 2003)  

 
 

DPU



10 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ขอ้มลูท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีสามารถสงัเกตเห็นได้
จากภายนอกท่ีเป็นลกัษณะทางกายภาพโดยขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีสงัเกตไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น เพศ ท่ีเป็นตวั
ก  าหนดใหม้องเห็นว่าภายนอกมีลกัษณะเป็นอยา่งไร กล่าวคือเพศชายบ่งบอกถึงลกัษณะของร่างกาย
ท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่ ส่วนเพศหญิงบ่งบอกถึงลกัษณะของร่างกายท่ีมีรูปร่างขนาดเล็ก และไม่สามารถ 
สงัเกตเห็นไดจ้ากภายในจิตใจ แต่สามารถสมัผสัไดจ้ากกริยาท่าทาง ความรู้สึก อารมณ์ เป็นตน้ ซ่ึง
การ แสดงออกเหล่าน้ีเป็นการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล  

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีน ามาศึกษาในการวิจยัคร้ังน้ี (ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 
2546 อา้งถึงใน Goidhaborsadore & Yates, 2002, p.114) ไดแ้ก่  

1. เพศ (Sex) หมายถึง การแบ่งแยกลกัษณะของบุคคลท่ีไดรั้บมาตั้งแต่ก  าเนิดเป็น
ลกัษณะ ทางดา้นร่ายกายท่ีถกูก  าหนดใหมี้ความแตกต่างกนั สามารถแบ่งออกเป็น ประชากรเพศชาย
และ ประชากรเพศหญิง โดยบทบาทหนา้ท่ีแต่ละลกัษณะของเพศจะมีความแตกต่างกนั ทั้งในเร่ือง
ความคิด การตดัสินใจ ความกลา้แสดงออก  

2. อายุ (Age) หมายถึง การก าหนดช่วงวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามระยะเวลาของการ
ด ารงชีวติแสดงถึงวยัวุฒิของบุคคลท่ีสามารถบ่งช้ีถึงความสามารถในการกระท าต่าง ๆ และอายุ ท่ี
เพ่ิมข้ึนนั้นยงัแสดงถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ย อีกทั้งอายุยงัเป็นเคร่ืองบงช้ี
ถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ  เช่น ประเด็นความสนใจในการเรียน ประเด็นความสนใจในการ 
ท างาน ประเด็นการสนใจในการสร้างอนาคต เป็นตน ช่วงวยัท่ีแตกต่างกนัจะมีพฒันาการในแต่ละ 
ดา้นแตกต่างกนัดว้ย เช่น ผูท่ี้มีอายุมากจะมีความรอบคอบในกระบวนการรวบรวมความคิดและ
กระบวนการตดัสินใจเป็นขั้นตอนโดยผา่นการพิจารณาไวเ้ป็นอยา่งดีจากประสบการณ์ในอดีตเพื่อ 
ความถูกต้อง แต่ผูท่ี้มีอายุน้อยจะใชก้ระบวนการรวบรวมความคิดและกระบวนการตัดสินใจท่ี
รวดเร็ว ทนัทีทนัใด เน่ืองจากส่วนใหญ่ผูท่ี้มีอายุน้อยจะใชอ้ารมณ์มากกว่าเหตุผลในการตดัสินใจ
ส่งผลใหผู้มี้ อายนุอ้ยกว่ามีการตดัสินใจผดิพลาดมากกว่าผูท่ี้มีอายมุากกว่า ทั้งน้ีอาจมีสาเหตุมาจาก
ประสบการณ์ ท่ีมากนอ้ยไมเ่ท่ากนั 

ทอแรนซ ์พบว่า การพฒันาความคิด วิเคราะห์ ท่ีมีความรอบคอบมากข้ึนนั้นเป็นผลมาก
จากการท่ีบุคคลนั้นมีพฒันาการจากการเรียนรู้และประสบการณ์ตามช่วงอายุท่ีเพ่ิมข้ึน ดงันั้นอายุ
หรือวยัจึงเป็นตวัก  าหนดใหบุ้คคลมีความแตกต่างกนัในเร่ืองความคิด วิเคราะห์ การตดัสินใจและ
พฤติกรรม กล่าวคือ พฤติกรรมการตอบสนองต่อการกระท าต่าง ๆ  ท่ีรวดเร็วจะเห็นไดจ้ากบุคคลท่ีมี
อายมุากซ่ึงต่างจากบุคคลท่ีมีอายุน้อย และบุคคลท่ีมีอายุน้อยจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการ
ตอบสนองได ้อย่างรวดเร็วต่อเมื่อตนเองมอายุมากข้ึน (ก่ิงแกว้ ทรัพยพ์ระวงศ,์ 2546 อา้งถึงใน
Tarrance, 1962)  
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3. สถานภาพการสมรส หมายถึง สถานะท่ีบ่งบอกถึงลกัษณะความผกูผนัท่ีบุคลคลหน่ึง 
มีต่อบุคคลหน่ึงท่ีจะมกีารเปล่ียนแปลงสถานะในอนาคต 

สถานภาพโสด หมายถึง การด าเนินชีวิตอย่างอิสระท่ีไม่มีพนัธะผกูพนักบัผูใ้ดไดแ้ก่ 
บุคคล ท่ียงัไม่ผา่นการสมรส สถานภาพสมรส หมายถึง การด าเนินชีวิตอยูร่่วมกนักบัคู่ครอง ไดแ้ก่ 
บุคคล ท่ีอยูร่่วมกนัฉนัทส์ามีภรรยา สถานภาพมา้ย หมายถึง บุคคลท่ีผ่านการสมรสแลว้ท าการหย่า
ร้างหรือ คู่ครองได้เสียชีวิตไป ได้แก่ บุคคลท่ีคู่สมรสตายไปแลว้และยงัไม่ไดท้  าการสมรสใหม่ 
สถานภาพ แยกกนัอยู ่ หมายถึง การแยกทางของคู่ครอง ไดแ้ก่  บุคคลท่ีไม่ไดอ้ยู่ร่วมกนัฉันท์สามี
ภรรยาแต่ ยงัไม่ไดห้ยา่กนัตามกฎหมาย (กรรณิการ์ เสนา, 2549)  

4. การศึกษา อาชีพ รายได ้(Education Occupation and Income) หมายถึง ตวัแปรท่ีมี  
แนวโนม้ท่ีสมัพนัธก์นั กล่าวว่า บุคคลใดท่ีมีการศกึษาในระดบัสูงจะมีความไดเ้ปรียบในดา้นต่าง ๆ  
มากกว่าบุคคลท่ีมีการศกึษาในระดบัต ่า โดยส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีการศึกษาในระดบัสูงจะประกอบ  
อาชีพท่ีดี มัน่คง มีความกา้วหนา้สูง และอาชีพท่ีดีนั้นจะส่งผลใหเ้กิดการสร้างรายไดท่ี้ดีเช่นกนั เช่น  
หมอ วิศวกร นักธุรกิจ เป็นต้น เน่ืองจากตอ้งอาศยัความรเฉพาะดา้น ความสามารถทางวิชาการ  
ความเช่ียวชาญท่ีได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อท่ีจะน าความรู้ท่ีได้รับเหล่านั้นไปประกอบอาชีพเพื่อท่ีจะ  
ไดม้าซ่ึงการไดรั้บผลตอบแทนท่ีถือเป็นการสร้างรายไดท่ี้ดีใหก้บัตนเอง หรือโดยทัว่ไปนั้นจะถือว่า  
เป็นลกัษณะของการแบ่งชนชั้นทางสงัคมท่ีสะทอ้นถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลท่ีแตกต่าง
กนั (ฉตัรยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 2548, น. 113 - 128)  

จากแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ดงักล่าวได้น ามาเป็นหลกัการ ใน
การศกึษาตวัแปรโดยน าไปตั้งกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน  

 
2.2  แนวคดิเกีย่วกบัความคดิเห็น  

ความคิดเห็น หมายถึง ความคิดท่ีเกิดข้ึนของบุคคลหน่ึงท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงโดยจะตอ้ง 
อาศยัขอ้มูลจากประสบการณ์เพื่อท าการวิเคราะห์หรือประเมินและจะแสดงถึงความชอบหรือไม่
ชอบ ต่อส่ิงนั้น (Kotler, 2003, p. 199 อา้งถึงใน ปิติวฒัน์  สะสม, 2553, น. 24)  

ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงความคิด ความเช่ือท่ีอาศยัความรู้สึกส่วนบุคคลท่ี
เกิดข้ึน จากการพิสูจนถึ์งความถูกตอ้งหรือไม่ถูกตอ้งท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงท าให้แสดงออกดว้ยการ
แสดงความคิดเห็น (Good C.V., 1973 อา้งถึงใน ชยัวฒัน์ รุ่งรักษอ์ดิศยั, 2552, น. 22) 
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ความคิดเห็น หมายถึง การแสดงออกทางความคิดเห็นท่ีเกิดจากการพิจารณาถึงขอ้มูล
ต่าง ๆ โดยยึดตามหลกัความคิดเห็นของตนเองเป็นหลกัหรือพิจารณาจากการประเมินผลของ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีเกิดข้ึนจริง (Kolaza, 2011 อา้งถึงใน สมปอง ประเสริฐผล, 2538, น. 11)  

ประเภทของความคิดเห็น  
ความคิดเห็นสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท (Remmer, 1954, p. 6 – 7 อา้งถึงใน พิชญ์

ชา ศรีราค า, 2552, น.26) ดงัน้ี  
1. ความคิดเห็นเชิงบวกสุด – เชิงลบสุด (extreme opinion) หมายถึง ความคิดเห็นท่ี

สามารถวดัผลไดจ้ากทิศทางของความคิดเห็นนั้นท่ีไดเ้กิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ในอดีต
จนถึงปัจจุบันจากสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ กล่าวคือ ความคิดเห็นในทิศทางบวกสุด ได้แก่ ความ
คิดเห็นท่ีแสดงออกดว้ยความรัก ความคิดเห็นท่ีแสดงถึงการมองโลกในแง่ดี ส่วนความคิดเห็นใน
ทิศทางลบสุด ไดแ้ก่ ความรังเกียจเป็นการมองโลกในแง่ร้าย ความคิดเห็นในทิศทางน้ีจะรุนแรงและ
เปล่ียนแปลงยาก  

2. ความคิดเห็นจากความรู้ความเขา้ใจ (cognitive contents) หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมา
จาก การศึกษาขอ้มลูส่ิงหน่ึงท่ีตอ้งอาศยัความรู้และความเขา้ใจท่ีมีต่อส่ิงนั้น เช่น ความรู้ความเขา้ใจ
ในทาง ท่ีดี ไดแ้ก่ การแสดงว่ายอมรับเป็นการบ่งบอกถึงว่าเห็นดว้ย ส่วนความรู้ความเขา้ใจในทางท่ี
ไมดี่ ได่แก่ การแสดงว่าไม่ยอมรับเป็นการบ่งบอกถึงว่าไม่เห็นดว้ย  

3. การแยกแยะเป็นส่วน (Differentiation) หมายถึง การพิจารณาความคิดเห็นต่อส่ิงใด
ส่ิง หน่ึงแบบละเอียดจะท าใหส้ามารถแยกการวิเคราะห์ไดดี้กว่าการพิจารณาความคิดเห็นแบบไม่
ละเอียด  

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความคิดเห็น  
ความคิดเห็นเกิดข้ึนจากอิทธิพลต่าง ๆ (ธิดา ชูทวี, 2550, น. 8 อา้งถึงใน ธีระพร อุวรรณ

โร, 2529, น. 51 - 54) ดงัน้ี  
1. อิทธิพลของบิดามารดา เป็นแหล่งบุคคลท่ีมีอิทธิพลส่งผลต่อความคิดเห็นต่างๆ 

สูงสุด โดยเฉพาะการมีอิทธิพลต่อวยัเด็กท่ีจะถกูบิดามารดาปลกูฝังความเช่ือ ค่านิยม และเป็นบุคคล
ท่ีมี อิทธิพลในการควบคุมความคิดเห็นใหอ้ยูใ่นกรอบโดยการก าหนดแนวคิดให้เป็นไปในทิศทาง 
ท่ีถูกตอ้ง เช่น บิดามารดาเป็นผูมี้อ  านาจสั่งสอนใหมี้ความคิดท่ีดี กระท าความดี และลงโทษเมื่อ
กระท า ความผดิหรือกระท าส่ิงท่ีบิดามารดาไมเ่ห็นดว้ยกบัการกระท านั้น  

2. อิทธิพลของกลุ่มต่างๆ เป็นการอยูร่่วมกนัในสงัคมของกลุ่มบุคคลซ่ึงมีทั้งกลุ่มขนาด  
ใหญ่และกลุ่มขนาดเลก็ โดยกลุ่มต่างๆ จะมีการแสดงออกทางความคิดเห็นแลว้น ามาแลกเปล่ียนกนั
ภายในกลุ่มร่วมกนั โดยจะใชห้ลกัการยดึเสียงส่วนมากเป็นหลกัในการวดัผล ส่วนการประเมินผล
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จะน ามาสู่การตดัสินใจ เช่น กลุ่มเพื่อนท่ีโรงเรียน กลุ่มเพื่อนร่วมงาน จะมีอิทธิพลในการแสดง
ความเห็น 

3. อิทธิพลของประสบการณ์ส่วนตวั เป็นความรู้สึกและความคิดของบุคคลท่ีเกิดจาก
การน าประสบการณ์หรือสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยตรงกบัตนเองตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนัท่ีท าให้
เกิดความคิดเห็นซ่ึงอาจส่งผลต่อแนวความคิดท่ีก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีต่อเหตุการณ์ท่ีด  ้ า
ประสบมา เช่น ประสบการณ์ท่ีรุนแรงส่งผลกระทบต่อจิตใจท าใหเ้กิดความรู้สึกและความคิดเห็นท่ี
ไมดี่  

4. อิทธิพลของส่ือมวลชน เป็นส่ือต่างๆ ท่ีมีการประชาสัมพนัธ์เพื่อสร้างการรับรู้และ
เกิด การกระตุน้ให้บุคคลต่างๆ สามารถทราบถึงขอ้มูลเร่ืองราวต่างๆ เหล่านั้นไดอ้ย่างทัว่ถึง เช่น 
โฆษณา ผ่านส่ือโทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ โดยส่ือจะเป็นปัจจัยท่ีจะพยายาม
เปล่ียนแปลง ความคิดเห็นของบุคคลใหเ้กิดความสนใจได ้ 

การวดัความคิดเห็น  
การใชว้ธีิของลิเคิร์ท (Likert’s method) ดว้ยวิธีมาตรวดัทศันคติ ความคิดเห็นจากขอ้มลู 

หรือแบบสอบถาม เป็นการวดัคุณลกัษณะภายในจิตใจ ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคล ไม่
สามารถท าการวดัไดโ้ดยตรง โดยผลของการวดัความคิดเห็นจะเป็นขอ้มูลเชิงปริมาณท่ีให้ผูต้อบ 
แบบสอบถามสามารถแสดงลกัษณะความคิดว่าเห็นดว้ยหรือไมเ่ห็นดว้ย โดยมีการก าหนดตวัเลือก
ให ้เลือกตอบดว้ยการใหค้ะแนนเพื่อน าไปตีเป็นความหมาย ไดแ้ก่ ระดบัคะแนน 5 หมายถึง เห็น
ดว้ยอยา่งยิง่ ระดบัคะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ย ระดบัคะแนน 3 หมายถึง เฉย ๆ หรือไมแ่น่ใจ ระดบั 
คะแนน 2 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ย ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิง่ ตามล าดบั เป็นการวดั 
ความคิดเห็นท่ีนิยมใชใ้นการประเมินผลจากแบบสอบถาม ดงันั้น การแสดงความคิดเห็นดว้ยวิธีการ 
ใหค้ะแนนในการตอบแบบสอบถามจึงเกิดจากการท่ีบุคคลหน่ึงมีความคิดเห็นท่ีไดรั้บจากการใช้
งาน หรือจากประสบการณ์ โดยบุคคลหน่ึงจะมีความคิดเห็นในแตละดา้นท่ีแตกต่างกนั ทั้งความ
คิดเห็นในเชิงบวกหรือความคิดเห็นในเชิงลบ (Likert, 1932 อา้งถึงใน อ  านาจ ไพนุชิต, 2539)  

จากแนวคิดเก่ียวกบัความคิดเห็นดงักล่าวไดน้ ามาเป็นหลกัการในการศึกษาตวัแปรโดย 
น าไปตั้งกรอบแนวคิดในการวิจยัเพือ่ศกึษาความคิดเห็น ประกอบดว้ย ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ 
ท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ความคิดเห็น
ดา้นคุณสมบติั ความคิดเห็นดา้นการใช้งาน ความคิดเห็นดา้นประโยชน์ ความคิดเห็นดา้นความ
คุม้ค่า และความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอชในเขต กรุงเทพมหานคร ได้แก่  ความคิดเห็นด้านการโฆษณา ความคิดเห็นด้านการ
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ประชาสมัพนัธ ์ความคิดเห็นดา้นการขายโดยพนกังาน ความคิดเห็นดา้นการส่งเสริมการขาย ความ
คิดเห็นดา้นการตลาดทางตรง 

 
2.3  แนวคดิเกีย่วกบัผลติภัณฑ์และบริการ  

แนวคิดผลิตภณัฑ ์ไดย้ดึถือว่าผูบ้ริโภคมีความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีดีท่ีมีคุณภาพ 
ตอ้งการความแตกต่าง ตอ้งการความมีสมรรถนะจากการใช้งานไดดี้เยี่ยม เพื่อตอบสนองความ 
ตอ้งการของผูบ้ริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ งน้ีผูป้ระกอบการจึงต้องมีการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑ์ เน้นนวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เสมอเพื่อให้เหนือกว่าคู่แข่ง เพื่อให้
สอดคลอ้ง กบัยุคสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว เน่ืองจากตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลาเช่นกนั (Kotler อา้งถึงใน ยงยุทธ์ ฟพูงศศิ์ริพนัธ์และ
คณะ, 2547, น. 24) 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดจากการผลิตเป็นตัวสินคา้และบริการท่ีมีการระบุ
ขอ้มลู รายละเอียดของผลิตภณัฑแ์ละบริการไวโ้ดยสามารถท าหนา้ท่ีใหก้บัผูบ้ริโภคไดท้ราบขอ้มูล
ต่าง ๆ เช่น ขนาด รูปร่าง รูปทรง ตราสินคา้ คุณสมบติั เพื่อส่ือความตอ้งการของตลาดเป้าหมายได้
อยา่ง ถกูตอ้งเหมาะสม (McCarth, 1990, p. 42-43 อา้งถึงใน สิริชยั ศรีวิหะ, 2550, น.23) 

ผลิตภัณฑ์ หมายถึง การเสนอขายส่ิงใดส่ิงหน่ึงของธุรกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
บริการ เพื่อท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีการเสนอขายจะมีตวัตน
หรือไมมี่ตวัตน ก็ได ้เช่น สินคา้ บริการ สถานท่ี ความคิด ตอ้งมีการก าหนดการน าเสนอกลยทุธด์า้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณสมบติัท่ีตอ้งค านึงถึงปัจจยัการสร้างความแตกต่างให้กบัผลิตภณัฑ์และบริการ
เพือ่ใหส้ามารถ แข่งขนักบัผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิมในตลาดได ้(รัญชน์ สุทธิจิตร์, 2550) 

การบริการ หมายถึง การปฏิบติังานท่ีฝ่ายหน่ึงเสนอให้กบัฝ่ายอ่ืนเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถ
จบัตอ้งไดแ้ละครอบครองไม่ได ้หรือบริการ หมายถึง กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสร้างคุณค่าความพึง
พอใจและคุณประโยชน์ใหแ้ก่ลกูคา้ (Lovelock and Wright อา้งถึงใน อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546, น. 4)  

การบริการ ถือเป็นผลิตภณัฑข์องธุรกิจบริการอย่างหน่ึงซ่ึงครอบคลุมทุกอย่างของตวั
สินคา้ท่ีมีการจดัเตรียมเพื่อรองรับลูกคา้ไวเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากลูกคา้ไม่ไดต้อ้งการเพียงตวัสินคา้
และบริการ เพียงเท่านั้นแต่ลกูคา้ยงัมีความตอ้งการท่ีมากกว่าในดา้นต่าง ๆ เช่น ด่านประโยชน์ ดา้น
คุณค่า ท่ีได้รับมากข้ึนจากการซ้ือสินค้าและการใช้บริการของธุรกิจ (Payne, 1993 อา้งถึงใน 
สหภาพ ตุย้เต็มวงศ,์ 2553, น. 26) 
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การบริการ หมายถึง การประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ หรือการ
สร้าง ความพึงพอใจในการใหบ้ริการให้ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ เช่น ศูนยบ์ริการ โรงแรม 
เป็นตน้ (Kotler and Armstrong, 2004, p.299 อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548, น.163) 

ผลิตภณัฑ์หรือบริการ หมายถึง ส่ิงท่ีตอบสนองต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีแตกต่างกัน 
โดยเนน้สร้างความแตกต่างในการขายผลิตภณัฑห์รือการให้บริการท่ีต่างกนัโดยการก าหนดตลาด 
เป้าหมายของผลิตภณัฑแ์ละบริการจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัลกูคา้ (Haksever, 2000)  

ผลิตภณัฑ ์หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลกูคา้ จึงตอ้งมีการ
ก าหนดกลยทุธด์า้นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ (ฉตัยาพร เสมอใจและคณะ, 2551, น. 51 - 53) 
มีดงัต่อไปน้ี  

1. ความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ (Product Differentiation) เป็นการก าหนดกลยทุธ์ ท่ี
เหมาะสมและสร้างจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งถือเป็นความไดเ้ปรียบ 
ทางการแข่งขนัและสร้างโอกาสในการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีน่าสนใจโดยท าให้ลูกคา้ยอมรับ 
และเลง็เห็นความส าคญัของความแตกต่างเหล่านั้น ในการสร้างความแตกต่างมีหลายรูปแบบ ไดแ้ก่ 
การสร้างแตกต่างดา้นคุณสมบติัการสร้างความแตกต่างดา้นรูปลกัษณ์ รูปแบบ เป็นตน้  

2. ความแตกต่างทางการแข่งขนั (Competitive Differentiation) เป็นการก าหนดกลยุทธ ์
ท่ีเหมาะสมและสร้างจุดเด่นทางการแข่งขนัท่ีเกิดเป็นเอกลกัษณ์พิเศษหรือเอกลกัษณ์เฉพาะส าหรับ 
สินคา้และบริการ สามารถสร้างความแตกต่างไดโ้ดยการพฒันาผลิตภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิด 
ความหลากหลาย สามารถพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการเฉพาะได ้อีกทั้งยงัมีการ 
พฒันารูปแบบการด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

3.  ส่วนประกอบของผลิตภณัฑ์ (Product Component) เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีประกอบดว้ย
องคป์ระกอบต่าง ๆ ของผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพจากคุณสมบติัท่ีลกูคา้ไดค้าดหวงัไวและสามารถสร้าง
ความพึงพอใจได ้

4. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์/ตราผลิตภณัฑ์ เป็นการก าหนดลกัษณะเฉพาะของ
ผลิตภณัฑเ์พื่อสร้างการรับรู้และระบุถึงช่ือของผลิตภณัฑน์ั้นใหก้บัตลาดกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน  

5. การพฒันาผลิตภณัฑ์ (Product Development) เป็นการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ดีข้ึน 
เน่ืองจากความตอ้งการของผูบ้ริโภคมีการเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา ส่งผลใหค้วามตอ้งการผลิตภณัฑน์ั้น 
ไมมี่ท่ีส้ินสุด ดงันั้นจึงตอ้งมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยูเ่สมอเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว  

6. ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ (Product mix) สายผลิตภัณฑ์ (Product line) เป็น
ส่วนประกอบ ต่าง ๆ ท่ีน ามาท าการผลิตข้ึนเป็นผลิตภณัฑ์โดยมีการแบ่งประเภทของผลิตภณัฑ์
ผลิตภณัฑใ์หมี้ความ หลากหลายเพื่อก  าหนดใหเ้ป็นสดัส่วน  
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ลกัษณะของการบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2546, น. 432 - 433) มดีงัต่อไปน้ี 

1. ไมส่ามารถจบัตอ้งได ้(Intangibility) หมายความว่า การบริการถือเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไม่
มี ตวัตนโดยท่ีผูบ้ริโภคไม่อาจรับรู้ไดจ้ากประสาทสัมผสัทั้ง 5 เช่น ไม่รู้สึกไดย้นิ มองเห็น ล้ิมรส 
ได้กล่ิน การสัมผสั ท าให้ไม่สามารถทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ก่อนท่ีจะตดัสินใจซ้ือได ้ดงันั้นลูกค้า
จะต้อง หาข้อมูลวิธีการต่าง ๆ หรือแสวงหาส่ิงท่ีแสดงถึงคุณภาพการให้บริการเพื่อให้ทราบถึง
คุณค่าใน บริการท่ีลกูคา้ไดรั้บว่ามีคุณภาพมากนอ้ยเพยีงใด ทั้งน้ีอาจมีการติดต่อกบัผูใ้ห้บริการเพื่อ
เรียกร้อง ประโยชน์หรือคุณภาพการบริการ ซ่ึงการบริการนั้นจะเป็นส่ิงท่ีผูใ้ห้บริการตอ้งจดัหาให้
ผูใ้ชบ้ริการ เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑห์รือใชบ้ริการไดร้วดเร็วข้ึน  

    1.1 สถานท่ี (Place) เป็นแหล่งช่องทางการให้บริการท่ีสามารถสร้างความเช่ือมัน่ 
ความน่าเช่ือถือใหก้บัการใหบ้ริการต่าง ๆ เป็นแหล่งท่ีมีการออกแบบใหเ้กิดความคลอ้งตวัเพื่อความ 
สะดวกในการใชบ้ริการของลกูคา้ และมคีวามครอบคลุมพ้ืนท่ีต่าง ๆ ใหเ้ขา้ถึงไดง่้าย  

    1.2 บุคคล (People) พนักงานท่ีให้บริการตอ้งมีภาพลกัษณ์ท่ีดี มีบุคลิกภาพท่ีดี การ
แต่งกาย เรียบร้อย เหมาะสม พดูจาไพเราะ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ และให้ค  าแนะน าแก่
ลกูคา้ได ้เป็นอยา่งดีเพือ่เป็นการสร้างการบริการท่ีดีใหล้กูคา้เกิดความประทบัใจ  

    1.3 เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ท่ีใชด้  าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ในการ 
ท างานโดยอาจเป็นไดท้ั้งอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีมยัใหมท่ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การใหบ้ริการเพื่อเกิดความทนัสมยัและรวดเร็วท่ีสามารถใหบ้ริการลกูคา้ไดอ้ยา่งทนัที  

    1.4 วสัดุส่ือสาร (Communication material) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารสร้าง
การรับรู้ เช่น การสร้างส่ือโฆษณาต่าง ๆ  ใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะการบริการท่ีมีรูปแบบแตกต่างกนั
ไปตาม ลกัษณะของการด าเนินธุรกิจ  

    1.5 สัญลักษณ์ (Symbols) เป็นเคร่ืองหมายการส่ือถึงตราสินค้าท่ีใช้ส่ือแทน
ความหมายใน การใหบ้ริการเพื่อใหล้กูคา้จดจ าหรือใชร้ะบุช่ือไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

    1.6 ราคา (Price) เป็นการก าหนดมลูค่าของการบริการท่ีเหมาะสมกบัระดบัคุณภาพ
ให ้การบริการท่ีลกูคา้ไดรั้บในเร่ืองของความคุม้ค่า  

2. ไมส่ามารถแบ่งแยกการใหบ้ริการ (Service Inseparability) หมายความว่า ผูใ้หบ้ริการ 
หน่ึงรายจะใหบ้ริการลกูค่าไดเ้พยีงหน่ึงรายในเวลาช่วงเวลานั้น ๆ เพราะผูใ้ห้บริการแต่ละรายจะมี 
ลกัษณะเฉพาะท่ีไมส่ามารถใหผู้อ่ื้นใหบ้ริการแทนได ้ 

3. ความไม่แน่นอน (Variability) หมายความว่า การบริการไม่มีความแน่นอนข้ึนอยู่กบั 
สถานการณ์ ท่ีผูใ้หบ้ริการจะก าหนดการบริการว่าอยูท่ี่ไหน อยา่งไร ในการบริการเช่นน้ีอาจมีความ 
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คาดเคล่ือนตามความเหมาะสม 
4. ความไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perishability) หมายความว่า การบริการไม่สามารถท า

การผลิต และไม่สามารถจัดเก็บไวไ้ด้ เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถ
ก าหนดใหมี้ความแน่นอนได ้เช่น การบริการหอ้งพกัโรงแรม กรณีการจองหอ้งพกั ในช่วงเวลาปกติ
ราคาค่าหอ้ง จะมีราคาถกูกว่าการจองหอ้งพกัช่วงเทศกาล 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างลกัษณะของผลิตภณัฑ์/สินคา้ และลกัษณะของ 
การบริการ (Gronross, 2000 อา้งถึงใน วิทวสั อุดมกิตติ, 2549) ดงัตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสินค่าและบริการ 
 

ผลติภัณฑ์/สินค้า การบริการ 
1. สินคา้เป็นส่งท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible) 1. การบริการเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) 
2. สินคา้มีลกัษณะท่ีเหมือนกนั (Homogeneous) 2. การบริการมีลกัษณะท่ีหลากหลาย  และแตกต่าง

กนั (Heterogeneous) 
3. การผลิตสินคา้และช่องทางการจดัจ าหน่าย    
    ช่องทางจะแยกจากการบริโภคได ้  
    (Production and distribution separated from  
    consumption) 

3. การท่ีจะเกิดการบริการช่องทางในการบริการ 
    และการใชบ้ริการ เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั 
    (Production, distribution, and consumption 
    simultaneous processes) 

4. สินคา้มีลกัษณะเป็นส่ิงของ (A thing) 4. การบริการเป็นกิจกรรมหรือกระบวนการ 
    (An activity or process) 

5. คุณคา่ของสินคา้จะตอ้งเกิดจากสินคา้ท่ีผลิต  
    จากโรงงาน (Core value produced in factory) 

5. คุณคา่ของการบริการหรือความพอใจใน 
    บริการจะเกิดจากการติดต่อกนัระหวา่ง 
    ผูบ้ริโภคกบัผูใ้หบ้ริการ (Core Value  
     produces in buyer-seller Interactions) 

6. ผูบ้ริโภคไม่จ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมในการท า 
   ใหเ้กิดสินคา้ (Customers do not normally   
    Participate in the production process) 

6. ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมในการท าใหเ้กิดบริการ 
    (Customers participate in production) 

7. สินคา้สามารถเก็บไวใ้นคลงัสินคา้ได ้
    (Can be kept in stock) 

7. การับริการไม่สามารถเก็บได ้ 
    (Cannot be kept in stock) 

8. ผูบ้ริโภคมีกรรมสิทธ์ิท่ีจะครอบครองสินคา้ 
   ได ้(Transfer of ownership) 

8. ผูบ้ริโภคไม่สามารถมีกรรมสิทธ์ิครอบครอง 
   ในการบริการได ้(Not transfer of ownership) 
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จากแนวคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการดงักล่าวไดน้ ามาเป็นหลกัการในการศึกษาตวั
แปรโดยน าไปตั้งกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อศึกษาผลิตภณัฑ์และบริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ดา้นคุณสมบติั ดา้นการใชง้าน ดา้นประโยชน์ 
และดา้นความคุม้ค่า 

 
2.4  แนวคดิเกีย่วกบัการส่งเสริมการตลาด  

การส่งเสริมการตลาด หมายถึง การติดต่อส่ือสารเก่ียวกับขอ้มูลของผลิตภณัฑ์และ
บริการระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อเพือ่สร้างแรงกระตุน้และแรงจูงใจท าใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ ทั้งน้ีเป็น
การรักษาฐานลกูคา้รายเดิมและเป็นการเพ่ิมลกูคา้รายใหม ่(ฉตัรยาพร เสมอใจ และฐิตินนัท ์วารีวนิช, 
2551, น.180 - 182) 

วตัถุประสงคข์องการส่งเสริมการตลาด  
วตัถุประสงคก์ารด าเนินการส่งเสริมการตลาดเป็นการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายขององคก์ร  
1. เพือ่ใหข้อ้มลูข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภุณฑ์และบริการให้กบัลูกคา้ เพื่อให้เกิดการรับรู้

ความเขา้ใจในผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการน าเสนอ เช่น รายละเอียดผลิตภณัฑ ์ขอเสนอพเิศษต่างๆ เป็นตน้  
2. เพื่อเพ่ิมความต้องการซ้ือเพื่อใช้ในการจูงใจและกระตุ้นให้ผูบ้ริโภคเกิดความ

ตระหนกั เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑแ์ละตดัสินใจซ้ือเพ่ิมมากข้ึน  
3. เพื่อรักษาระดับยอดขายให้มีความสม ่าเสมอ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ แวดลอ้มส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายและท าให้ยอดขายเปล่ียนแปลง
ไมส่ม  ่าเสมอ การส่งเสริมการตลาดจะช่วยปรับระดบัยอดขายในแต่ละช่วงใหมี้ความสม ่าเสมอ  

4. เพื่อท าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยเฉพาะเมื่อแตกต่างของผลิตภณัฑ์
ลดลง ส่งผลใหต้อ้งอาศยัการส่งเสริมการตลาดเขา้มาช่วยในการสร้างความแตกต่างมากข้ึน 

การส่งเสริมการตลาดสามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภทดงัน้ี 
1. การโฆษณา (Advertising)  
เป็นการเสนอข่าวสารเก่ียวกบัขอ้มลูรายละเอียดของผลิตภณัฑ์ บุคคล องค์กร โดยการ

สร้าง ผลงานจากโฆษณาท่ีจะสามารถดึงดูดใหก้ลุม้เป้าหมายเกิดความสนใจในการน าเสนอไดโ้ดย
ผา่นส่ือโฆษณาต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ ์ส่ือเคล่ือนท่ี ป้ายโฆษณา อินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
ทั้งน้ีตอ้งมี ค่าใชจ่้ายในการโฆษณาในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงท าใหเ้กิดมลูค่าเพ่ิมของผลิตภณัฑ ์
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การโฆษณา (Arens, 2002 อา้งถึงใน ปณิศา ลญัชานนท์, 2548, น.258) มีลกัษณะ
ดงัต่อไปน้ี  

1) การโฆษณาเป็นการติดต่อส่ือสารโดยใชส่ื้อส่วนใหญ่ติดต่อกบักลุ่มผูรั้บสารกลุ่ม
ใหญ่ เป็นจ านวนมาก เพื่อน าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบัสินคา้และบริการ 

2) การโฆษณาเป็นการขายความคิดเพื่อน าเสนอการขายสินค้าและบริการท่ีอยู่ใน
รูปแบบ การแจง้ข่าว การจูงใจ เพื่อใหล้กูคา้เกิดความสนใจท่ีจะซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ 

3) การโฆษณาสามารถระบุผูอุ้ปถัมภ์รายการคือ ผูผ้ลิตหรือผูจ้ ัดจ  าหน่ายสินค้าท่ี
โฆษณาได ้ถือเป็นการโฆษณาท่ีสามารถสร้างช่ือเสียงใหก้บัองคก์รได ้

4) ผูอุ้ปถมัภร์ายการตอ้งเสียค่าใชจ่้ายส าหรับส่ือโฆษณา เพื่อเป็นการกระตุน้ความถ่ีใน
การ น าเสนอสินคา้และบริการใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลกูคา้ไดบ่้อยคร้ัง 

ส่ือโฆษณา แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดงัต่อไปน้ี 
1) ส่ือส่ิงพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือพมิพ ์นิตยสาร โปสเตอร์ 
2) ส่ือแพร่ภาพ การกระจายเสียง ไดแ้ก่ โทรทศัน์ วิทย ุ
3) ส่ือกลางแจง้ ไดแ้ก่ ป้ายโฆษณาตามสถานท่ีต่างๆ 
4) ส่ือเคล่ือนท่ี ไดแ้ก่ สติกเกอร์ติดรถท่ีมีการเคล่ือนยา้ยไปไดทุ้กท่ี 
5) ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซด ์
6) ส่ือทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เสียงตามสายตามชุมชนต่างๆ หอกระจายข่าว 
7) ส่ือบุคคล ไดแ้ก่ พรีเซนเตอร์ พนกังานขาย 
2. การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations)  
การประชาสมัพนัธ ์เป็นการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือบริการผา่นส่ือเพื่อเป็นการ  

สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี เพื่อแสดงถึงความน่าเช่ือถือให้กบัองค์กร ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น การให ้ 
ข่าวสารจากผูบ้ริหาร การฝากข่าวประชาสมัพนัธข์ององคก์รไปกบัส่ือต่างๆ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย หรือ
จดังานเปิดตวัสินคา้ใหมท่ี่เชิญส่ือเขา้ร่วมเพื่อน าไปเผยแพร่ ถีงแมไ้ม่มีค่าใชจ่้ายในการออกส่ือแต่
ยงัคงมีค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง (ฉตัรยาพร เสมอใจและฐิตินนัท ์วารีวนิช, 2551, น.56-58)  

คุณสมบติัของการให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546,  
น. 432 - 433) มีดงัน้ี  

2.1 สร้างความเช่ือถือไดสู้ง (High credibility) การสร้างความน่าเช่ือถือท่ีดีควรเป็น
การให ้ข่าวท่ีเกิดจากส่ือมวลชน หรือผูมี้ภาพลกัษณ์ท่ีน่าเช่ือถือ มช่ืีอเสียง เป็นผูใ้หข่้าว เพราะจะท า
ให้ ผูบ้ริโภคเกิดความเช่ือถือ มัน่ใจมากกว่าการให้ข่าวจากพนักงานหรือบุคคลท่ีไม่เก่ียวข้อง
โดยตรง 
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2.2 เป็นขอ้มูลท่ีปลอดภยั (Off guard) การให้ขอ้มูลในรูปแบบของการให้ข่าวสาร
ขอ้เทจ็จริง จากส่ือมวลชนจะถือว่าเป็นการใหข่้าวสารท่ีเป็นขอ้มูลท่ีปลอดภยัแก่ผูรั้บข่าว แทนการ
ส่ือสารไปใน ทิศทางแบบโนม้นา้ว ชกัจูง  

2.3 การแสดง (Dramatization) เป็นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลของสินคา้และบริการ
หรือ แสดงถึงขอ้มลูของบริษทัท่ีบงช้ีใหถึ้งลกัษณะส่ิงนั้นๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

เคร่ืองมือการประชาสมัพนัธ ์แบ่งออกเป็น 11 ประเภท (Arens, 2002 อา้งถึงใน ปณิศา 
ลญัชานนท,์ 2548, น. 262) มีดงัน้ี  

1) การใหข่้าว (Publicity) ไดแ้ก่ การน าเสนอข่าวสารของบริษทัผา่นส่ือมวลชน 
2) การสมัภาษณ์ (Interview) ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์บุคคลภายในท่ีมีต าแหน่งน่าเช่ือถือ  
3) ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ (Media relation) ได้แก่ การสร้างสัมพันธ์ภาพบริษทักับ

ส่ือมวลชน 
4) ชุมชนสัมพนัธ์ (Community relations) ได้แก่ ความใส่ใจในความตอ้งการของ

ชุมชน 
5) การท ากิจกรรมสาธารณะ (Public affairs) ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อทุกคน 
6) การจดักิจกรรมพิเศษ (Special event) ไดแ้ก่ กิจกรรมการสมัมนา 
7) การพฒันาบุคลากร (Staff development) ไดแ้ก่ การพฒันามนุษยส์มัพนัธใ์หบุ้คลกร 
8) การบริหารข่าวเชิงกลยทุธ ์(Issue management) ไดแ้ก่ การควบคุมทิศทางของข่าว 
9) การบริหารภาวะวิกฤต (Crisis management) ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาในภาวะคบัขนั 
10) การเป็นผูส้นบัสนุน (Sponsorship) ไดแ้ก่ การสนบัสนุนกิจกรรมพิเศษในโอกาส ต่างๆ 
11) การกุศล (Charity) ไดแ้ก่ การบริจาค การช่วยเหลือองคก์รและมลูนิธิต่างๆ 
3.   การขายโดยพนกังาน (Personal Selling)  
การใชบุ้คคลหรือพนกังานของบริษทัท่ีเป็นผูแ้จง้ข่าวสารและจูงใจลกูคา้รายใดรายหน่ึง 

หรือเป็นการติดต่อส่ือสารโดยใชพ้นักงานเพื่อชกัจูงใหลู้กค้าสามารถตดัสินใจซ้ือสินคา้และใช้
บริการ ไดท้นัที ซ่ึงเป็นการพบปะกนัโดยตรงระหว่างพนักงานกบัลูกคา้ โดยบุคคลหรือพนักงาน
นั้นตอ้งมี ความรู้ ความเช่ียวชาญ ความช านาญในการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ  

งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขายโดยพนักงานคือ การพิจารณาถึงกลยุทธ์ท่ีใชใ้นการขายให ้
ประสบความส าเร็จ เช่น การใชล้กัษณะวาจาในการโน้มน้าวหรือชกัจูงให้เกิดการซ้ือ เป็นต้น 
 การจ่ายผลตอบแทน เป็นการท่ีบริษทัได้รับผลประโยชน์แลว้น ามาจ่ายเป็นค่าจ้าง 
เงินเดือน โบนัส ให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการขายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการ  
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การมีทีมงานขายจะต้องค านึงถึงขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการท างาน การจ่ายค่าตอบแทน 

ประเภทของงานขาย (ปณิศา ลญัชานนท,์ 2548: 263-265 อา้งอิงจาก Arens, 2002) มดีงัน้ี  
1) การขายแบบสร้างสรรค ์(Creative selling) พนกังานควรมีการเตรียมพร้อม มีความรู้ 

ความสามารถในการขาย เพื่อกระตุน้ใหล้กูคา้เกิดความตอ้งการ  
2) การรับค าสัง่ซ้ือ (Order taking) พนกังานท าหนา้ท่ีรับรายการค าสัง่ซ้ือจากลกูคา้  
3) พนกังานขายท่ีใหค้  าแนะน า (Missionary sales representation) พนกังานท าหนา้ท่ีใน 

สนบัสนุนการขายและใหบ้ริการดา้นการใหค้  าแนะน าท่ีดี การแกไ้ขปัญหาใหก้บัลกูคา้  
กระบวนการขายโดยใชพ้นกังาน มีขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี  
1) การแสวงหาลกูคา้ (Prospective) การเขา้หาลกูคา้เพือ่ใหไ้ดล้กูคา้กลุ่มเป้าหมาย  
2) การเตรียมการก่อนเขา้พบลกูคา้ (Preapproach) การเตรียมการวางแผนท่ีดีก่อนพบลกูคา้  
3) การเขา้พบลกูคา้ (Approach) การมพีฤติกรรม กริยา วาจาท่ีดีในการเขา้พบลกูคา้  
4) การเสนอขาย (Presentation) การน าเสนอขอ้มลูของผลิตภณัฑแ์ละบริการไดอ้ยา่งชดัเจน  
5) การแกไ้ขขอ้โตแ้ยง้ (Handling objections) การโตต้อบขอ้สงสยัใหล้กูคา้มีความเขา้ใจ  
6) การปิดการขาย (Sales closing) ความสามารถของพนักงานท่ีท าทุกวิธีท่ีจะปิดการ

ขาย  
7) การติดตามผลและรักษาลกูคา้ (Follow - up and maintenance) บริการหลงัการขายท่ีดี  
4. การส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)  
เป็นกิจกรรมกระตุน้ใหล้กูคา้เกิดความสนใจและตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ไดง่้ายข้ึน ซ้ือ

ในปริมาณท่ีมากข้ึน และเป็นการคืนผลประโยชน์ให้กบัลูกคา้ในการไดรั้บสิทธิพิเศษในโอกาส
ต่างๆ แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะดงัน้ี  

4.1 การส่งเสริมการขายมุ่งผูบ้ริโภค (Consumer Promotion) เป็นการมุ่งเน้นการท า
กิจกรรม กบัผูบ้ริโภคโดยตรงเพื่อกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในการหาซ้ือและใชสิ้นคา้ เช่น 
การลด ราคา การชิงโชค การแถม การแลกซ้ือ เป็นตน้ มุ่งใหเ้กิดการทดลองใช ้การหาซ้ือ การซ้ือซ ้า  

4.2 การส่งเสริมการขายท่ีมุ่งคนกลาง (Trade Promotion) เป็นการมุ่งเน้นการท า
กิจกรรมกบั คนกลางเพื่อเป็นการกระตุน้ใหท้ าหนา้ท่ีทางการตลาดแทนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น 
การมอบ ส่วนลดทางการคา้ท่ีประโยชน์พิเศษ การใหส่ิ้งจูงใจเฉพาะอยา่ง เป็นตน้  

4.3 การส่งเสริมการขายมุ่งท่ีพนักงาน (Sales force Promotion) การมุ่งเน้นการท า
กิจกรรม กบัพนักงานขายเพื่อกระตุ้นให้ท าการขายให้มากท่ีสุดถือเป็นการสร้างยอดขายให้กับ
องคก์ร เน่ืองจาก พนกังานขายมีหนา้ท่ีในการกระตุน้ลกูคา้ใหท้ าการซ้ือ เช่น การก าหนดโควตาการ
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ขาย การอบรม การกระตุน้ขวญัก าลงัใจ การใหร้างวลั เป็นตน้ 
5. การตลาดทางตรง (Direct marketing)  
การตลาดทางตรง หมายถึง การขายสินคา้และบริการโดยตรงกบัผูบ้ริโภคโดยไม่ท า  

การตลาดผา่นคนกลางจะช่วยลดค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งเสียใหก้บัคนกลางแต่ยงัคงตอ้งเสียคา้ใชจ่้ายในการ
ท าการตลาดท่ีสามารถวดัผลจากการตอบสนองของผูบ้ริโภค ทั้งน้ีจะตอ้งใชฐ้านขอ้มูลท่ีเป็นรายช่ือ
ของผูบ้ริโภคเพื่อใหเ้ขา้ถึงการติดต่อโดยตรงโดยถือว่าเป็นการตลาดแบบ 1 ต่อ 1 ระหว่างนักการ
ตลาด 1 รายกบัลกูคา้ 1 ราย ซ่ึงสามารถไดป้ระโยชน์จากการรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้ เป็น
การส่ือสารกบัลกูคา้แต่ละคนโดยค านึงถึงความตอ้งการของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัไดอ้ย่างชดัเจน 
สามารถกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความสนใจในการส่ือสารตอบกลบัมาไดท้นัที (กนัตฐ์ศิษฎ ์เลิศไพงาม, 
2551, น. 17 - 18)  

การตลาดทางตรง เป็นการติดต่อส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมายโดยตรงนิยมใชก้บัส่ือโฆษณา 
และการมอบผลประโยชน์พิเศษเพื่อกระตุน้ให้เกิดการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือใชบ้ริการทนัที ซ่ึง
สามารถท าการตลาดทางตรงผา่นส่ือต่างๆ ไดห้ลากหลายช่องทาง  

เคร่ืองมือการตลาดทางตรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
1. ส่ือส่ิงพิมพ ์ 

1) จดหมายทางตรง (Direct Mail)  
2) แคตาลอ็ก (Catalog)  
3) ป้ายหอ้ยหนา้ประตู (Door Hangers)  
4) แทรกไปกบัหีบห่อสินคา้ (Package Inserts)  
5) แทรกไปกบัส่ิงพิมพ ์ 

2. ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
1) โทรศพัท ์(Telemarketing)  
2) โทรทศัน์ (Television)  
3) โทรสาร (Fax)  
4) วทิย ุ(Radio)  
5) อินเตอร์เน็ต (Internet) 

จากแนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดดงักล่าวไดน้ ามาเป็นหลกัการในการศึกษาตวั
แปร โดยน าไปตั้งกรอบแนวคิดในการวิจยัเพื่อศึกษาการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการ
ขายโดยพนกังาน ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง 
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2.5  ข้อมูลเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารตดิต่อส่ือสารแบบไรสายยุคที่1 ยุคที่2 ยุคที่ 3 ยุคที่ 4  
ยคุท่ี 1 (First Generation - 1G)  
เป็นยุคแรกใชร้ะบบอนาล็อก (Analog) โดยมีการแบ่งความถ่ีออกมาเป็นช่องเล็ก ๆ 

สามารถใชง้านทางดา้นเสียงไดเ้พยีงอยา่งเดียว และยงัไม่มีความตอ้งการท่ีจะใชบ้ริการประเภทอ่ืน 
ยคุท่ี 2 (Second Generation - 2G)  
เป็นยุคท่ีผู ้ใช้มีความต้องการความหลากหลายด้านการบริการมากข้ึน จึงมีการ

พฒันาการส่งคล่ืนทางคล่ืนวิทยุจากแบบอนาล็อกมาเป็นแบบดิจิตอลท าให้ผูใ้ชส้ามารถใชง้าน
ทางดา้นขอ้มูลไดม้ากข้ึนนอกเหนือจากบริการเสียง ท าให้เป็นยุคของโทรศพัท์มือถือเกิดบริการ  
อ่ืน ๆ เช่น การดาวน์โหลด ขอ้มลู การใชว้อลเปเปอร์ กราฟฟิก เป็นตน้ แต่การบริการมีขอ้จ  ากดัใน
เร่ืองความเร็วในการรับส่งขอ้มูลท่ีอยู่ในระดบัต ่า โดยยุคของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2G มีมาตรฐาน
ส าคัญท่ีนิยมใช้งานทั่วโลกอยู่ 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐาน GSM (Global Systems Mobile 
Communication) เป็นมาตรฐานสหภาพยุโรป และ CDMA (Code Division Multiple Access) เป็น
มาตรฐานสหรัฐอเมริกา มาตรฐานโทรศพัท์เคล่ือนท่ี 2G เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการใชง้าน
ดา้นการติดต่อส่ือสารส่วนบุคคลท่ีสามารถเช่ือมต่ออย่างไร้พรมแดน (จกัรกรฤษณ์ แกว้ไพฑูรย,์ 
2548, มกราคม-เมษายน)  

ยคุท่ี 2.5 (2.5 Generation - 2.5G)  
เป็นยุคท่ีมีการน าเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) มาใชเ้พื่อเพ่ิม

ความเร็วในการรับส่งขอ้มูลให้มากกว่ายุค 2G เทคโนโลยี GPRS สามารถส่งขอ้มูลไดท่ี้ความเร็ว
สูงสุดถึง 115 kbps แต่ความเร็วของ GPRS ในการใชง้านจริงจะถูกจ ากดัให้อยู่ประมาณ 40 kbps 
เท่านั้น ซ่ึงในยคุ 2.5G นั้นจะเป็นยคุท่ีเร่ิมมีการใชบ้ริการในส่วนของขอ้มลูมากข้ึน การส่งขอ้ความ
ก็พฒันาจาก SMS มาเป็น MMS และโทรศพัทมื์อถือเปล่ียนจากจอขาวด ามาเป็นจอสี  

ยคุท่ี 2.75 (2.75 Generation - 2.75G)  
เป็นยคุท่ีต่อเน่ืองมาจาก GPRS แต่มีการพฒันาความเร็วในการส่งขอ้มลูเพ่ิมสูงข้ึน และ 

เรียกเทคโนโลยท่ีีสามารถเพ่ิมความเร็วในการรับส่งขอ้มลูว่า EDGE (Enhanced Data rates for Global 
Evolution) ซ่ึงจะมคีวามเร็วมากกว่า GPRS ประมาณ 3 เท่า หรือมีความเร็วสูงสุดประมาณ 384 kbps 
แต่มีความเร็วในการใชง้านจริงประมาณ 80 - 100 kbps  

ยคุท่ี 3 (Third Generation - 3G)  
เป็นยุคท่ีน าเทคโนโลยผสมผสานการรับส่งขอ้มูลเขา้ดว้ยกันกับอุปกรณ์รองรับท่ีมี

ความหลากหลายมากข้ึน รวมทั้งส่งผ่านขอ้มูลในระบบไร้สาย (Wireless) ท่ีความเร็วทสูงกว่ายุค 
2.75G มีช่องสัญญาณความถ่ีและความจุในการรับส่งขอ้มูลท่ีมากกว่า เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
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รับส่งขอ้มูลแอพพลิเคชัน่ นอกจากน้ี 3G ยงัสามารถให้บริการมลัติมีเดียได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
รวมทั้งบริการระบบเสียงดีข้ึน เช่น การรับส่งไฟลข์นาดใหญ่ การใชบ้ริการ Video/Call Conference 
การดาวน์โหลดเพลง การชมภาพยนตร์ การดู TV Streaming (พิทวสั กลัยา, ออนไลน์ อา้งอิงจาก 
3G Americas whitepaper, 2008)  

ยคุท่ี 4 (Forth Generation - 4G)  
เป็นยคุเครือข่ายไรสายท่ีมีความเร็วสูงมาก หรือเป็นเสน้ทางด่วนส าหรับขอ้มลูท่ีไม่ตอ้ง  

อาศยัการลากสายเคเบิลท่ีตอ้งใช้ระยะเวลาในการติดตั้งอย่างล่าช้า โดยระบบเครือข่ายใหม่น้ี
สามารถใชง้านไดแ้บบไร้สายอยา่งหลากหลายรูปแบบ รวมถึงคุณสมบติัการเช่ือมต่อท่ีเหมือนจริง
ในรูปแบบสามมิติ ท่ีสามารถใช้งานได้ระหว่างผูใ้ช้งานผ่านอุปกรณ์การส่ือสารด้วยกันเอง 
นอกจากนั้น สถานีฐานท าหนา้ท่ีในการส่งผ่านสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีจากเคร่ืองหน่ึงไปยงัอีก
เคร่ืองหน่ึง และ มตีน้ทุนค่าใชจ่้ายในการติดตั้งแพงมาก สามารถท าการส่งผ่านขอ้มูลแบบไร้สาย
ดว้ยระดบัความเร็วสูง ท่ีเพ่ิมข้ึนถึง 100 เมกะไบตต่์อวินาที ซ่ึงห่างจากความเร็วของอุปกรณ์ท่ีใชใ้น
ปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก (จกัรกรฤษณ์ แกว้ไพฑูรย,์ 2548, มกราคม-เมษายน)  

หลกัการท างานพ้ืนฐานของเทคโนโลย ี4G 
จากความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วของระบบเครือข่ายส่ือสารไร้สายท าให้มีการคาดหมาย

ไวว้่า ระบบเครือข่ายไร้สายในยคุท่ี 4 จะเขา้มาในอีกไม่เกิน 8-10 ปี ซ่ึงจะเป็นวิวฒันาการท่ีแตกต่าง
ไปจากการพฒันาในยคุ 2.5G และ 3G โดยจะเน้นไปท่ีการรวมเอาเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายท่ีมีอยู่
ทั้งหมดเขา้ดว้ยกนัอย่างลงตวัไม่ว่าจะเป็น GSM แลนไร้สาย บลูทูธ หรือแมก้ระทัง่ RFID ถา้จะ
เปรียบเทียบกบัเทคโนโลยีในยุค 3G ท่ีมุ่งเน้นดา้นการพฒันามาตรฐานใหม่และวิวฒันาการดา้น
ฮาร์ดแวร์ของเคร่ืองโทรศพัท์มือถือแลว้นั้นเทคโนโลยีในยุค 4G จะเน้นทางดา้นการใชง้านและ
รูปแบบบริการส่วนบุคคลรวมถึงความเสถียรและคุณภาพในการให้บริการเป็นหลกัแต่อย่างไรก็
ตามเสน้ทางในการกา้วไปสู่ยคุ 4G นั้นก็ยงัมีความทา้ทายท่ีรออยู่หลายดา้นอนัจะไดก้ล่าวถึงต่อไป 
ในช่วงสิบปีท่ีผา่นมา เราไดเ้ห็นความส าเร็จของระบบโทรศพัทม์ือถือในยุค 2G ท่ีไดข้ยายตวัไปทัว่
ทุกมุมโลกอย่างรวดเร็วซ่ึงเป็นเหตุให้มีการพฒันาเทคโนโลยีส าหรับยุค 3G ตามมาอย่างรวดเร็ว
เช่นกนั โดยตวัอย่างเทคโนโลยียุค 2G ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมีการใชง้านกนัอย่างแพร่หลายนั้นไดแ้ก่ 
GSM, IS-95 และ cdmaOne ซ่ึงทั้งหมดน้ีไดถ้กูออกแบบมาเพ่ือรองรับการส่ือสารดา้นเสียงและการ
ส่งขอ้มูลแบบ low-bit-rate ส่วนระบบในยุค 3G นั้นได้ถูกออกแบบมาให้รองรับบริการส่ือสาร
ขอ้มลูความเร็วสูงส าหรับการรับ-ส่งขอ้มลูและวิดีโอ  และในช่วงกลางระหว่างการเปล่ียนแปลงจาก
ยคุ 2G ไปเป็นยคุ 3G นั้นก็ไดมี้วิวฒันาการดา้นระบบส่ือสารไร้สายมากมายหรือท่ีเรามกัจะเรียกกนั
ว่าเป็นเทคโนโลยใีนยคุ 2.5G ซ่ึงมีความสามารถในการรองรับการส่ือสารและบริการดา้นขอ้มลูมาก

DPU



25 

ข้ึน เช่น GPRS, IMT-2000, บูลทูธ, แลนไร้สาย IEEE 802.11, ไฮเปอร์แลน และ ไวแมก็ (WIMAX) 
โดยแต่ละเทคโนโลยนีั้นไดถ้กูพฒันาข้ึนมาใหมี้ความสามารถเฉพาะเจาะจงกบัการใชง้านและการ
บริการเฉพาะทาง ซ่ึงต่างก็มีจุดเด่นท่ีไม่สามารถท่ีจะหาเอาเทคโนโลยีอนัหน่ึงอนัใดมาแทนการใช้
งานของเทคโนโลยเีหล่าน้ีได ้

การน าเทคโนโลย ี4G มาประยกุตใ์ช ้
ประโยชน์ ของ 4G ท่ีมากกว่า 3G เปรียบเทียบให้เห็นตามตารางข้างล่าง  4G มีการ

ปรับปรุงมากกว่า 3G อยา่งมีนยัส าคญันอกจากเร่ืองคล่ืนความถ่ี ความครอบคลุม และความสามารถ 
และยงัมีประโยชน์อ่ืนๆอีกมาก อาทิเช่น คุณภาพของการบริการ QoS (Quality of Service) รูปแบบ
การใชง้านระบบเคล่ือนท่ีท่ีมากข้ึน และการสนบัสนุนดา้นความปลอดภยั 
 
ตารางที่ 2.2 การเปรียบเทียบตารางเปรียบเทียบระหว่าง 3G กบั 4G 
 

 
ระบบ3G ระบบ4G 

การขบัเคลื่อน (Driving force) 
เนน้ความส าคญัดา้นเสียงเป็นหลกั 
การรับส่งขอ้มูลเป็นอนัดบัรอง 

ทั้งขอ้มูลและมลัติมีเดีย ไปดว้ยกนั
บนบริการเครือข่ายของ IP 

สถาปัตยกรรมเครือข่าย 
(Network architecture) 

Wide area network 
เป็นการรวมกนัระหว่าง เครือข่าย
ไร้สายกบั Wide area network 

Bandwidth (bps) 384K – 2M 
100 M ส าหรับการเคลื่อนท่ีและ
1G ส าหรับสถานี(อยู่กบัท่ี) 

Frequency band (GHz) 1.8 – 2.4 2 – 8 

Switching 
ก า ร ส่ ง ข้ อ มู ล ใช้ แ บบ  Circuit 
switched และ packet switched 

ส่งขอ้มูลแบบ packet switched 

Access technology CDMA family OFDMA family 
QoS และความปลอดภยั ไม่สนบัสนุน สนบัสนุน 
เทคนิค Multi-antenna สนบัสนุนอย่างจ ากดั สนบัสนุน 
การบริการดา้นMuticast/broadcast ไม่สนบัสนุน สนบัสนุน 

 
ที่มา: Anun Katelue (2013, January) 
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จากขอ้มลูเก่ียวกบัเทคโนโลยการติดต่อส่ือสารแบบไร้สายยคุท่ี 1 ยคุท่ี 2 ยคุท่ี 3 ยคุท่ี 4 
ดงักล่าวไดน้ ามาเป็นหลกัการในการศึกษาขอ้มลูความเป็นมาและวิวฒันาการส่ือสารสารสนเทศใน
ยคุ ต่าง ๆ ท่ีส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั  
 
2.6  ข้อมูลเกีย่วกบับริการ 4 G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช  

บริษทั ทรูมูฟ จ  ากดั (True Move Co., Ltd.) เดิมคือ บริษทั ทีเอ ออเร้นจ์ จ  ากดั (TA 
Orange Co., Ltd.) เป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจใหบ้ริการโทรศพัท์มือถือรายหน่ึงในประเทศไทย จากเดิม
เป็นบริษทัท่ีมีการร่วมทุนระหว่างกลุ่มเทเลคอมเอเชียกบักลุ่มออเร้นจ์จากประเทศฝร่ังเศสในช่ือ    
ทีเอ ออเร้นจ์ ในพ.ศ. 2547 กลุ่มออเร้นจ์ได้ออกจากประเทศไทยโดยการถอนทุนท่ีร่วมการ
ด าเนินงาน ทั้งน้ีทางเทเลคอมเอเชีย ท่ีเป็นบริษทัแม่จึงมีการเปล่ียนช่ือเป็นทรู คอร์ปอเรชัน่ และ
เปล่ียนช่ือ ทีเอ ออเร้นจ ์เป็น ทรูมฟู  

ปัจจุบนัทรูมฟู มีเครือข่ายของตนเอง 2 เครือข่ายคือ Truemove และ Truemove H โดย  
ปัจจุบนัเครือข่ายทรูมฟูจะไม่มีการรับลกูคา้ประเภทจดทะเบียนหรือรายเดือนเพ่ิม และอยูช่่วงการจดั  
รายการส่งเสริมการขายท่ีจะท าการยา้ยลูกคา้ทรูมูฟเก่าให้ไปเป็นลูกค้าของทรูมูฟ เอช เมื่อเปิด  
ใหบ้ริการอยา่งเป็นทางการ ในส่วนของเครือข่ายทรูมฟู ก็จะยกเลิกการทดลองให้บริการ 3G แต่จะ
เปิด เครือข่ายไวเ้พือ่การใชง้านขา้มเครือข่ายไปยงัทรูมฟู เอช  เป็นเพราะวา้สัญญาสัมปทานในการ  
ด าเนินงานกับ กสท.โทรคมนาคมใกลส้ิ้นสุด ดังนั้นกลุ่มทรูจึงแนะน าการใช้บริการท่ีคุม้ค่ากว่า  
ในระยะยาวโดยใชบ้ริการกบัทรูมฟู เอช (ทรูมฟู, 2556) ดงัตารางท่ี 2.3 

 
ตารางที่  2.3  การเปล่ียนแปลงของบริษทั ทรูมฟู จ  ากดั 
 

สมยัก่อนหน้า ทรูมูฟ สมยัถนดัไป 

ทีเอ ออเร้นจ ์(2546-2547) ทรูมฟู (2547-ปัจจุบนั) ทรูมฟู เอช (2554-ปัจจุบนั) 
 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เขา้ควบกิจการ Hutch โดยผ่านความเห็นชอบ

จาก กสท. โทรคมนาคม ให้บริการบนคล่ืนความถ่ี 850  เมกกะเฮิตซ์ ภายใตผู้บ้ริหารเดิมคือคุณ
ศุภชยั เจียรวนนท์ ประธานคณะผูบ้ริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ ไดมี้การเปิดบริษทัใหม่ช่ือ
บริษทั เรียลมฟู จ  ากดั เพือ่ออกผลิตภณัฑแ์ละบริการ Truemove H แยกออกมาจาก Truemove โดยมี
คุณสุภกิจ วรรธนะดิษฐ ์หวัหนา้คณะผูบ้ริหารดา้นการพาณิชย ์เป็นผูดู้แล TrueMove H และไดรั้บ
อนุญาตในการด าเนินการโครงข่ายโทรศพัท์มือถือระยะท่ี 3 (3G) บนเครือข่ายดบัเบิลยซีูดีเอ็มเอ 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/๏ฟ ๏พธ๏พ—๏ฟ ๏พธ๏พฃ๏ฟ ๏พธ๏พน๏ฟ ๏พธ๏พก๏ฟ ๏พธ๏พน๏ฟ ๏พธ๏พ�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97._%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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850 เมกกะเฮิตซ์ บนช่วงความถ่ี 15 เมกกะเฮิตซ์ ท่ีถือว่ามากท่ีสุดในกลุ่มผูใ้ห้บริการในปัจจุบัน 
(รวมทรูมฟู) และยงัไดรั้บใบอนุญาตในการด าเนินการโครงข่ายโทรศพัทม์ือถือบนเครือข่ายดบัเบิล
ยซีูดีเอม็เอ 2100 เมกกะเฮิตซ ์บนช่วงความถ่ี 15 เมกกะเฮิตซ ์จาก กสทช. เพื่อมาด าเนินการโครงข่าย
โทรศพัทม์ือถือระยะท่ี 3 และโครงข่ายโทรศพัทม์ือถือระยะท่ี 4 (4G LTE) โดยเครือข่าย ทรูมฟู-เอช 
กับ ทรูมูฟ ในทางธุรกิจโทรคมนาคมจะถือว่าเป็นคนละเครือข่ายกัน แต่ทั้งสองเครือข่ายมี
วิธีด  าเนินการเหมือนกนัทุกประการ 

เมื่อวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 ทรูมฟู เอช ไดแ้ถลงข่าวเปิดตวัสโลแกนใหม่ The Best 3G 
And The First 4G พร้อมเปิดตวับริการ 4G LTE เชิงพาณิชยเ์ป็นรายแรก (โดยการแบ่งคล่ืน 2100 
MHz ท่ีไดจ้ากการประมลู 3G บางส่วน เป็นช่วงความถ่ีกวา้ง 10 MHz) ให้บริการท่ีความเร็วดาวน์
โหลด 100 Mbps และอปัโหลด 50Mbps โดยในช่วงแรกจะเปิดให้บริการใจกลางกรุงเทพฯ ก่อน
ขยายออกไปครอบคลุมทัว่กรุงเทพฯ และปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ) รวมถึงอีก 
13 หัวเมือง ประกอบไปด้วย  ขอนแก่น, เชียงใหม่, ชะอ า-หัวหิน , ชลบุรี, นครปฐม, โคราช,           
(อ. เมืองอ.ปากช่อง ), นครศ รีธรรมราช , พิษ ณุโลก , ภู เก็ ต , สงขลา  (อ. เมื อง , อ า เภอ
หาดใหญ่), สุราษฏร์ธานี (อ.เมือง, เกาะสมุย), อุบลราชธานี และอยุธยาภายในส้ินปี 2556 (ทรูมูฟ 
เอช, ออนไลน, 2556) 

จากขอ้มลูเก่ียวกบั 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดงักล่าวไดน้ ามาเป็นหลกัการใน 
การศึกษาขอ้มูลความเป็นมาท่ีส่งผลให้เกิดประเด็นท่ีน่าสนใจเพื่อศึกษาเครือข่ายใหม่ท่ีเน้นการ 
ใหบ้ริการดา้นขอ้มลูและเสียงท่ีมีประสิทธิภาพสมบูรณ์แบบจากการติดต่อส่ือสารของเทคโนโลยี 
สารสนเทศในยุคท่ี 4 (4G) ท่ีสามารถตอบสนองและรองรับความตอ้งการในการบริการท่ีมีความ
หลากหลายมากยิง่ข้ึน 

 
2.7  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

นนทวิทย ์เซะบากอ (2553) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีผลต่อ
ระดบัความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลย ี3G จากผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมี
อาย ุ20 - 24 ปี ใชเ้ครือข่าย AIS มากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศกึษามกีารศกึษาระดบัปริญญาตรี 
มีรายได้ต่อเ ดือนไม่ เ กิน  10,000 บาท  พบว่ า  ผู ้ใช้บ ริก ารส่วนใหญ่มีระยะ เวลาการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมากกว่า 4 ปี นิยมใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีเพื่อการส่ือสารพูดคุย ส่วนใหญ่มีความถ่ี
ในการใชต่้อสปัดาห์ไมถึ่ง 5 ชัว่โมง มีค่าใชบ้ริการเฉล่ียต่อเดือนไม่เกิน 500 บาท และตดัสินใจซ้ือ
ดว้ยตนเอง และพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยี 3G ในเร่ืองการส่ง
ขอ้ความดว้ยภาพและเสียงพร้อม ๆ กนัและผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อเทคโนโลย ี3G โดยรวมอยู่
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8F%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/๏ฟ ๏พธ๏พ—๏ฟ ๏พธ๏พฃ๏ฟ ๏พธ๏พน๏ฟ ๏พธ๏พก๏ฟ ๏พธ๏พน๏ฟ ๏พธ๏พ�
http://th.wikipedia.org/wiki/๏ฟ ๏พธ๏พ—๏ฟ ๏พธ๏พฃ๏ฟ ๏พธ๏พน๏ฟ ๏พธ๏พก๏ฟ ๏พธ๏พน๏ฟ ๏พธ๏พ�
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ในระดบัมากโดยเห็นว่า เทคโนโลยี 3G มีความเร็วสูงและคุณภาพในการรับส่งข้อมูล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ ระบบท่ีใชง้าน  ระดบัการศกึษา  รายไดต่้างกนั ระยะเวลาการใช้งาน
ความถ่ีในการใชง้านของ ผูใ้ชบ้ริการผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีต่างกนัมี
ความคิดเห็นท่ีมีต่อเทคโนโลย ี3G ไมแ่ตกต่างกนั ส่วนอายุ อาชีพ ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีประเภทการ
ใชย้อดค่าใชบ้ริการ ต่างกนัมีความ คิดเห็นท่ีมีต่อเทคโนโลย ี3G แตกต่างกนั 

รัญชน์ สุทธิจิตร์ (2550) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจและพฤตกรรมของผูใ้ช้บริการ 
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร จากผล
การศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
และเมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้พบว่าไม่แตกต่างกนั ส่วนพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง จะใชอิ้นเทอร์เน็ตความเร็วสูงในรูปแบบ ADSL ทั้งหมด และใชบ้ริการในรูปแบบอ่ืน 
ๆ เช่น Wireless Hot Spot ส่วนใหญ่ใชเ้พื่อคน้หาขอ้มลูและรับส่งอีเมล ์ใชบ้ริการมานาน 1 - 2 ปี ใช้
สปัดาห์ 7 วนั เฉล่ียวนัละ 3 - 4 ชัว่โมง ช่วงเวลา 20.01 - 24.00 น. มีความเร็วในการรับส่ง 512/256 
Kbps. ส่วนใหญ่เลือกใชบ้ริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจากสูงจากคุณภาพความเร็วในการรับส่ง 
ส่วนการ เปรียบพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชีพ และรายได ้พบว่าแตกต่างกนั ส่วนการหาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจกบั
พฤติกรรมในการใชอิ้นเตอร์เน็ตความเร็วสูงพบว่าไม่มีความสมัพนัธก์นั 

จิตตรัช  รัชเวทย ์(2553) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโทรศพัท์เคร่ือนท่ี
ระบบ TOT 3G มีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และศึกษาปัจจยัดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ TOT 3G จ านวน 400 คน จากการศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 210 
คน อายรุะหว่าง 41-50 ปี ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานรัฐวิสาหกิจ รายได้
ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน ให้ระดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นการตลาดไดว้่าผูใ้ชบ้ริการ
ส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นส่วนมาก รองลงมาคือดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ  าหน่าย และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด  

จากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการของลูกคา้ นอกจาก
จะเกิดจากความตอ้งการของลกูคา้เองแลว้ ลกูคา้ยงัตอ้งการรับการกระตุน้จากปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด เช่น ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยผูท่ี้ประกอบ
ธุรกิจบริการจะตอ้งเขา้ใจถึงหลกัการให้บริการ โดยน ากลยุทธ์ทางการตลาดมาใชเ้พื่อตอบสนอง
ความตอ้งการและความพึงพอใจของลกูคา้ท่ีใชบ้ริการใหม้ากท่ีสุด 

DPU



 
 

บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของ

เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท่ี
ศึกษาดว้ยวิธีเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย
ผูว้ิจยัด  าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

3.1  ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.4  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
3.5  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.6  การวิเคราะห์ขอ้มลู 
3.7  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
3.1  ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

3.1.1  ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต

กรุงเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป เป็นผูท่ี้มีวุฒิภาวะตดัสินใจใช้
บริการไดด้ว้ยตวัเอง 

3.1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช จ  านวน 

35,000 ราย (สืบค้นเมื่อ 5 ก.พ. 2557, จาก http://www.adslthailand.com) ผูว้ิจัยสุ่มตัวอย่างได้
จ  านวนท่ีต้องการจากตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie และ 
D.W.Morgan (Krejcie, R.V. & Morgan D.W., 1970) ไดจ้  านวน 380 คน โดยมีการก าหนดระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% มีความคลาดเคล่ือน 0.05 และเพื่อป้องกนัความคลาดเคล่ือนจากการเก็บตวัอย่าง 
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ผูว้ิจยัจึงก  าหนดขนาดตวัอยา่งการวิจยัคร้ังน้ีส ารองไว ้5% ของกลุ่มตวัอย่าง โดยจะไดก้ลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมด 399 คน ตามตารางของ Krejcie and Morgan แสดงในภาคผนวก ก 

3.1.3  การสุ่มตวัอยา่ง 
การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) 

ดงัน้ี 
ขั้นท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เป็นการเลือกตวัอย่างใน

แต่ละคร้ังของการเลือกท่ีก  าหนดใหแ้ต่ละหน่วยมโีอกาสถกูเลือกอยา่งเท่าเทียมกนัดว้ยการใชว้ิธีการ
จบัฉลากซ่ึงเป็นการสุ่มแบบไมใส่คืน โดยจบัฉลากจากศนูยบ์ริการทรูชอ้ป (True Shop) ของบริษทั 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 16 ศนูยบ์ริการทรูชอ้ปจากทั้งหมด 61 ศนูยบ์ริการทรูชอ้ปในเขต
กรุงเทพมหานคร 

1. ทรูชอ้ป ซีพี ทาวเวอร์ สีลม   2. ทรูชอ้ป ดิจิตอล เกตเวย ์
3. ทรูชอ้ป มาบุญครอง   4. ทรูชอ้ป สเตชัน่ เซ็นทรัล เวิลด ์
5. ทรูชอ้ป ทรู ทาวเวอร์ (อาคารใยแกว้)  6. ทรูชอ้ป ไอที มอลล ์ฟอร์จูน 
7. ทรูชอ้ป เซ็นทรัล ลาดพร้าว   8. ทรูชอ้ป เซ็นทรัล พระราม 3 
9. ทรูชอ้ป เซ็นทรัล ป่ินเกลา้   10. ทรูชอ้ป แฟชัน่ ไอส์แลนด ์
11. ทรูชอ้ป เดอะมอลล ์บางกะปิ  12. ทรูชอ้ป เดอะมอลล ์บางแค 
13. ทรูชอ้ป เดอะมอลล ์ท่าพระ  14. ทรูชอ้ป เดอะมอลล ์งามวงศว์าน 
15. ทรูชอ้ป บ๊ิกซี หวัหมาก   16. ทรูชอ้ป โลตสั หลกัส่ี 
(บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน), ออนไลน์, 2556) 
ขั้นท่ี 2 การเลือกตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) เป็นการก าหนดคุณสมบติั หรือ

ก าหนดลกัษณะของหน่วยตวัอยา่งไวล่้วงหนา้แลว้ โดยการก าหนดสดัส่วนโควตาของกลุ่ม ตวัอยา่ง
ในแต่ละศนูยบ์ริการทรูชอ้ป (True Shop) ทั้ง 16 ศนูยบ์ริการทรู้ชอป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขั้นท่ี 3 การเลือกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกตวัอย่าง ท่ี
ก  าหนดโดยการท าหนังสือแจง้ไปยงับริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) เพื่อขออนุญาตให้
สามารถแจกแบบสอบถามใหก้บัผูใ้ชบ้ริการตามศนูยบ์ริการทรูชอ้ป ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
3.2  ตวัแปรที่ใช้ในการวจิยั 

3.2.1  ตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตน้ (Independent variables) ไดแ้ก่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ
โดยแบ่งออกเป็น เพศ อาย ุสถานภาพ อาชีพและรายไดต่้อเดือน 

3.2.2  ตวัแปรตาม (Dependent variables) ไดแ้ก่  
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3.2.2.1 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช ประกอบดว้ย  ดา้นคุณสมบติั  ดา้นการใชง้าน  ดา้นประโยชน์  และดา้นความคุม้ค่า 

3.2.2.2 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ประกอบดว้ย  ดา้นการโฆษณา  ดา้นการประชาสัมพนัธ ์  ดา้นการขายโดยพนักงาน  
ดา้นการส่งเสริมการขาย  และดา้นการตลาดทางตรง 
   
3.3  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดใ้ชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ค าถามขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  านวน 6 ขอ้ โดยมีลกัษณะค าถามแบบ
ปลายปิด (Closed-ended questions) มีตวัเลือกท่ีก  าหนดค าตอบไวใ้ห้ (Forces choice) ให้เลือกตอบ
เพียง 1 ค  าตอบ 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช เป็นแบบสอบถามใชก้ารวดัระดบัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) มีลกัษณะค าถาม
แบบปลายปิด (Closed-ended questions) โดยมีลกัษณะค าถามในแบบให้ประมาณค่า 5 ระดบั ตาม
แนวทาง ของไลเคิร์ท (Likert’s five rating scale) โดยก าหนดค่าระดบัคะแนนของช่วงน ้ าหนัก 5 
ระดบั ดงัน้ี 

5   หมายถึง   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4   หมายถึง   เห็นดว้ย 
3   หมายถึง   เฉยๆ 
2   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
1   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช เป็นแบบสอบถามใชก้ารวดัระดบัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval scale) 
มีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Closed-ended questions) ประกอบดว้ย ดา้นการโฆษณา ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยพนักงาน ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง มี
จ  านวนทั้งหมด 25 ข้อ เพื่อวดัระดบัความคิดเห็น โดยมีลกัษณะค าถามในแบบให้ประมาณค่า 5 
ระดบั ตามแนวทาง ของไลเคิร์ท (Likert’s five rating scale) โดยก าหนดค่าระดบัคะแนนของช่วง
น ้ าหนกั 5 ระดบั ดงัน้ี 
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สมการ 3.1 

5   หมายถึง   เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4   หมายถึง   เห็นดว้ย 
3   หมายถึง   เฉยๆ 
2   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ย 
1   หมายถึง   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
การแปลความหมาย อภิปรายผลการวิจยัของแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 โดย

ลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใชก้ารวดัระดบัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) พิจารณาจาก
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอตัรภาค (Interval Scale) (อุมาพร นิลทวิก, 2553: 29) 
 

 
 

จากเกณฑด์งักล่าว ผูว้ิจยัไดก้  าหนดการแปลความหมายตามล าดบัคะแนนประเมินความ
ความคิดเห็นของแบบสอบถามเพ่ือการวิจยั ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21-5.00  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
คะแนนเฉล่ีย 3.41-4.20  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ีย 2.61-3.40  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เฉยๆ 
คะแนนเฉล่ีย 1.81-2.60  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ไม่เห็นดว้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.80  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
3.4  ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมอื 

3.4.1 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1) ศึกษาคน้คควา้รายละเอียด และแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง โดยครอบคลุมเน้ือหาของความ

คิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวบรวมข้อมูลทั้งแนวคิด หลกัการ วิธีการจากหนังสือ เอกสาร บทความ 
วิทยานิพนธ ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาท่ีจะท าการวิจยั เพ่ือน ามาสร้าง
แบบสอบถาม 

2) ก าหนดแนวความคิดในการศึกษาวิจยั 
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สมการ 3.2 

3) ก าหนดนิยามศพัท ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร และเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานท่ีท าการศึกษา ใน
ท่ีน้ีไดแ้ก่ บริษทัทรู คอปอเรชัน่ 

4) ก าหนดวตัถุประสงค ์เน้ือหา และออกแบบโครงสร้างของแบบสอบถาม 
5) สร้างแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกบักรอบแนวความคิด และวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
6) เขียนแบบสอบถามเป็นขอ้และรวบรวมจดัเป็นขั้นตอน พร้อมค าช้ีแจง 
7) ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม ให้ตรงกับวตัถุประสงค์โครงสร้างและ

เน้ือหา 
8) น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือท าการ

ตรวจสอบพิจารณาหาจุดบกพร่อง รวมทั้ งให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เ พ่ือปรับปรุงแก้ไขให้
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ และเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) และตรวจสอบภาษา (Wording) มากยิง่ข้ึน 

9) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) เพื่อเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม
ตวัอยา่งตามท่ีก  าหนดไว ้โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างคือ ผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE 
ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  านวน 30 ตวัอยา่ง 

3.4.2 การพฒันาเคร่ืองมือ 
1) น าแบบสอบถามทั้ง 30 ชุด มาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ อลัฟ่า 

ของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) (อภินนัท ์จนัตะนี, 2552) โดยใชสู้ตร ดงัน้ี 
 

 
 

α   =  ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 
n   =  จ านวนขอ้ของค าถาม 
S²t   =  ค่าความแปรปรวนผลรวมคะแนนของค าถามทั้งฉบบั 
∑Si²  =  ค่าความแปรปรวนผลรวมคะแนนของค าถามแต่ละขอ้ 
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ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาชท่ีได ้แสดงถึงค่าความเช่ือถือของแบบสอบถาม 
หากมีค่าใกล ้1 มาก แสดงว่า แบบสอบถามมีความเช่ือถือสูง แต่หากมีค่าน้อยใกล ้0 แสดงว่า 
แบบสอบถามมีความเช่ือถือต ่า โดยมีการก าหนดเกณฑ์ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าท่ียอมรับได้ คือ 
มากกว่า หรือเท่ากบั 0.70 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเช่ือถือสูง 

2) น าแบบสอบถามท่ีไดป้รับปรุงแกไ้ขแลว้ ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบัประชากรท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่งจริง 
 
3.5  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มลูในงานวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
3.5.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด  าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

1) ผูว้ิจยัขอหนงัสือขออนุญาตแจกแบบสอบถาม จากบณัฑิตวิทยาลยั ถึงผูบ้ริหาร บริษทั 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เพื่อขออนุญาตให้สามารถแจกแบบสอบถามให้กบัผูใ้ชบ้ริการ
ตามศนูยบ์ริการทรูชอ้ป ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้ดยตรงกบักลุ่มตวัอยา่ง ตามจ านวนท่ีไดก้  าหนดไว ้และ
ขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอยา่งในการตอบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัคืนมายงัผูว้ิจยั ท า
การตรวจสอบ และแยกเฉพาะฉบบัท่ีสมบูรณ์ตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งเพื่อด าเนินการต่อไป 

3) ผลการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดรั้บแบบสอบถามคืนจากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 
399 ฉบบั 

3.5.2 ขอ้มลูทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาขอ้มลูจากแหล่งต่างๆ ท่ีรวบรวมไว ้
1) ขอ้มลูจากอินเตอร์เน็ต เวบ็ไซตต่์างๆ 
2) ขอ้มลูจากวารสาร บทความส่ิงพิมพต่์างๆ 
3) ขอ้มลูจากหนงัสือ สารนิพนธ ์วิทยานิพนธ ์รายงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.6  การวเิคราะห์ข้อมูล 

ภายหลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัเอกสาร ผูว้ิจยัจะน าผลการวิจยัมา
ท าการวิเคราะห์ร่วมกับแนวคิดและทฤษฎี เพื่อท าการวิเคราะห์ โดยการแจกแบบสอบถาม 
(Multifactor Leadership Questionnaire) จ านวน 399 ชุด จากนั้นรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากกลุ่ม
ตวัอยา่งมาประมวลผลตามระเบียบวิธีทางสถิติ ซ่ึงมีการด าเนินการดงัน้ี 
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3.6.1 น าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บ
กลบัมา 

3.6.2 ท าการคัดเลือกแบบสอบถามโดยอาศยัหลกัเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ เลือกเฉพา ะ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์จ านวน 399 ชุด 

3.6.3 น าข้อมูลท่ีได้มาประมวลผล โดยการหาค่ามชัฌิมเลขคณิต หรือค่าเฉล่ีย (Arithmetic 
mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.4 น าผลจากโปรแกรมมาวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอในรูปแบบของตาราง ประกอบค า
บรรยาย 
 
3.7  สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามของผูใ้ชบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแลว้ จะน าไปประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปดว้ยสถิติ ดงัน้ี 

3.7.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) เพื่ออธิบาย
ใหเ้ห็นถึงลกัษณะขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร และความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

1) ข้อมูลทั่วไปของผู ้ใช้บริการ ใช้วิ ธีแสดงผลการสรุปแบบการหาค่าความถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2) ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้วิธีแสดงผลการสรุปแบบการหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3) ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชว้ิธีแสดงผลการสรุปแบบการหาค่าความถ่ี (Frequency) ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

ค่าเฉล่ียของคะแนน จากสูตร (Marchal, 1991: p.63) 
 

 
สมการ 3.3 
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เมือ่  X   แทน  ค่าเฉล่ียของคะแนน 

X   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

N  แทน  จ านวนผูต้อบแบบทดสอบ 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานv(Standard Deviation)vจากสูตร (Marchal ,1991: 63) 
 

 
 1
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เมื่อ       S.D. แทน     ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

                      X  แทน     คะแนนแต่ละตวั 

                         แทน     ผลรวม 
             N   แทน     จ  านวนคะแนนในกลุ่ม 

3.7.2 สถิติทดสอบเชิงอนุมาน (Inference Statistics) เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติทดสอบ
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐาน 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช แตกต่างกนั 

1) เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 
แตกต่างกนั ใชส้ถิติ t-test ท่ีใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 

2) อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช แตกต่างกนั ใชส้ถิติ F-test (One Way ANOVA) 
ในกรณีถา้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต้องท าการทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบ
เชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Least-Significant 
Difference (LSD) 

สมมติฐาน 2 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช แตกต่างกนั 

1) เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู 
เอช แตกต่างกนั โดยใชส้ถิติ t-test ท่ีใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% 
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2) อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็น
การส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช โดยใชส้ถิติ F-test (One Way ANOVA) ใน
กรณีถา้มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติตอ้งท าการทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น 
(Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Least-Significant 
Difference (LSD) DPU



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัไดท้  าการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การรวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถาม และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการ
วิจยั โดยแบ่งล าดบัผลการวิเคราะห์ขอ้มลูออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ 
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE 

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด

ของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ส าหรับผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

ดงัน้ี 
n  แทน จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

  แทน ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D.  แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
df  แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
t  แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณา t-Distribution 
F-Ratio แทน ค่าท่ีใชพ้ิจารณา F-Distribution 
F-Prob.,P แทน ความน่าจะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
LSD  แทน วิธีการทดสอบเพื่อหาค่าเฉล่ียรายคู่ท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
*  แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.1.1 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ 

การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ และรายไดต่้อเดือน โดยการแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.1  จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 187 46.8 

หญิง 213 53.3 

รวม 400 100.0 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ 

จ  าแนกตามเพศ พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ซ่ึงมีจ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 และเป็นเพศชาย 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 
สามารถ แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.1 
 

 
 

ภาพที่ 4.1  จ านวนของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามเพศ 
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ตารางที่ 4.2  จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 20 ปี  120 30.0 
20 – 29 ปี 121 30.3 
30 – 39 ปี 119 29.8 
40 – 49 ปี 33 8.3 
50 ปีข้ึนไป 7 1.8 
รวม 400 100.0 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ 

จ  าแนกตามอาย ุพบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีอายุ 20 
– 29 ปี ซ่ึงมีจ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ อายุต  ่ากว่า 20 ปี มีจ  านวน 120 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 ล าดบัถดัมา คือ อาย ุ30 – 39 ปี มีจ  านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 อาย ุ40 – 49 
ปี มีจ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอายุ 50 ปีข้ึนไป จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 
ตามล าดบั แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.2 แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.2 
 

 
 

ภาพที่ 4.2  จ านวนของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามอาย ุ
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ตารางที่ 4.3  จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามสถาน 
ภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด  253 63.3 
สมรส 132 33.0 
หยา่ร้าง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่ 15 3.8 
รวม 400 100.0 

 
ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ 

จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า จากกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด จ  านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส จ านวน 132 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.0 และสถานภาพหย่าร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู่ จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.3 
 

 
ภาพที่ 4.3  จ านวนขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามสถานภาพ 
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ตารางที่ 4.4  จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามการศึกษา 
 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่าปริญญาตรี 120 30.0 
ปริญญาตรี 188 47.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 92 23.0 
รวม 400 100.0 

 
ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ 

จ  าแนกตามการศึกษา พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่มี
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 รองลงมา คือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 
120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.0 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามล าดบั 
แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.4 
 

 
ภาพที่ 4.4  จ านวน ของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามการศึกษา 
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ตารางที่ 4.5  จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา   163 40.8 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั  35 8.8 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 55 13.8 
พนกังานบริษทัเอกชน 147 36.8 
รวม 400 100.0 

 
ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ 

จ  าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 
รองลงมา คือ ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8  ล าดบั
ถดัมา คือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ  านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8  และประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั จ  านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8  ตามล าดบั แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.5 
 

40%

9%14%

37%

อาชีพ นักเรียน นักศึกษา

ประกอบธุรกจิสว่นตวั

ขา้ราชการ พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ

พนักงานบริษัทเอกชน

 
 
ภาพที่ 4.5  จ านวนของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามอาชีพ 
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ตารางที่ 4.6  จ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามรายไดต่้อ
เดือน 
 

รายได้ต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต ่ากว่า 10,000 บาท   123 30.8 
10,000 – 20,000 บาท  45 11.3 
20,001 – 30,000 บาท  81 20.3 
30,001 – 40,000 บาท 48 12.0 
40,001 – 50,000 บาท 87 21.8 
50,001 บาทข้ึนไป 16 4.0 
รวม 400 100.0 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ ของข้อมูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ 
จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน พบว่า จากกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 ตวัอย่าง ส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต ่ากว่า 10 ,000 บาท จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมา คือ 
40,001–50,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 ล าดบัถดัมา คือ 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3  รายได3้0,001 – 40,000 บาท จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.0  
รายได ้10,000 – 20,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 และรายได ้50,001 บาทข้ึนไป 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.0  ตามล าดบั แสดงไดด้งัภาพท่ี 4.6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.6  จ านวนของขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ จ  าแนกตามรายไดต่้อเดือน 

31%

11%

20%12%

22% 4%

รายได้ต่อเดือน

ต ่ากวา่        บาท

  ,    –        บาท

  ,    –        บาท

  ,    –        บาท

  ,    –        บาท

       บาทข้ึนไป
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4.1.2 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE 
ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นคุณสมบติั ดา้นการใชง้าน ดา้น
ประโยชน์ และดา้นความคุม้ค่า โดยการใชค่้าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 4.7  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 

ความคดิเหน็ของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการ
ให้บริการ 

ค่าเฉลีย่ 
( ) 

S.D. 

ดา้นคุณสมบติั  3.055 0.486 
ดา้นการใชง้าน 3.137 0.594 
ดา้นประโยชน์ 3.240 0.410 
ดา้นความคุม้ค่า 3.435 0.531 

 
ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น

ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นความคุ้มค่าโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.435 (S.D. = 0.531) และในด้านอ่ืนๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆ ซ่ึง
ประกอบดว้ย ดา้นประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 3.240 (S.D. = 0.410) ดา้นการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.137 (S.D. 
= 0.594) และดา้นคุณสมบติั  มีค่าเฉล่ีย 3.055 (S.D. = 0.486) ตามล าดบั และสามารถพิจารณาเป็น
รายยอ่ยไดด้งัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.8  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นคุณสมบติั 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านคุณสมบัต ิ ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

มีสญัญาณครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการใชง้าน 2.76 0.654 
การโอนถ่ายขอ้มลูท่ีไม่มีการสะดุดจากการเช่ือมต่อ 3.02 0.796 
ก า ร รั บ ส่ ง ข้ อ มู ล ไ ด้ ร ว ด เ ร็ ว ม า ก ก ว่ า ร ะ บ บ 
3G/EDGE/GPRS 

3.10 0.758 

การเช่ือมต่อสญัญาณ 4G สามารถเช่ือมต่อไดอ้ตัโนมติั 
เม่ืออยูใ่นพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 

3.25 0.555 

อุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีรองรับสัญญาณ 4G มีความถ่ีเฉพาะ
โดยอยู่ในรูปอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น Smart Phone, 
Tablet, iPad, iPod, Air Card,  Notebook ฯลฯ 

3.23 0.593 

ระบบปฏิบติัการ 4G สนบัสนุนดา้นความปลอดภยั 2.98 0.828 
รวม 3.055 0.486 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น

ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
คุณสมบติั  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นคุณสมบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ  โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.055 (S.D. =  0.486)  และเมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองยอ่ย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเฉยๆ ทุกเร่ืองย่อย ไดแ้ก่ การเช่ือมต่อสัญญาณ 4G สามารถเช่ือมต่อไดอ้ตัโนมติั เมื่ออยู่ใน
พ้ืนท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.25 (S.D. =  0.555)  อุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีรองรับสัญญาณ 4G มีความถ่ี
เฉพาะโดยอยู่ในรูปอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น Smart Phone, Tablet, iPad, iPod, Air Card,  
Notebook ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย 3.23 (S.D. =  0.593)  การรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากกว่าระบบ 
3G/EDGE/GPRS  มีค่าเฉล่ีย 3.10 (S.D. =  0.758)  การโอนถ่ายข้อมูลท่ีไม่มีการสะดุดจากการ
เช่ือมต่อ  มีค่าเฉล่ีย 3.02 (S.D. =  0.796)  ระบบปฏิบติัการ 4G สนับสนุนดา้นความปลอดภยั มี
ค่าเฉล่ีย 2.98 (S.D. =  0.828)  และมีสญัญาณครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 2.76 (S.D. =  
0.654)   
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ตารางที่ 4.9  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการใชง้าน 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านการใช้งาน ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

การตั้งค่าอุปกรณ์รองรับเพ่ือใชง้าน 4G สามารถ
ตั้งค่าไดง่้ายไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 

3.25 0.532 

สามารถใช้บริการส่ือข้อมูลผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา 

3.04 0.712 

การเช่ือมต่อสัญญาณ 4G ท าให้ส้ินเปลือง
พลงังานแบตเตอร่ีอยา่งรวดเร็วข้ึนกว่าเดิมมาก 

3.13 0.749 

รวม 3.137 0.594 
 

ตารางท่ี 4.9  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การใชง้าน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นการใชง้านโดยรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.137 (S.D. =  0.594)  และเมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองยอ่ย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเฉยๆ ทุกเร่ืองย่อย ไดแ้ก่ การตั้งค่าอุปกรณ์รองรับเพ่ือใชง้าน 4G สามารถตั้งค่าไดง่้ายไม่
ยุง่ยากซบัซอ้น  มีค่าเฉล่ีย 3.25 (S.D. =  0.532)  การเช่ือมต่อสัญญาณ 4G ท าให้ส้ินเปลืองพลงังาน
แบตเตอร่ีอย่างรวดเร็วข้ึนกว่าเดิมมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.13 (S.D. =  0.749)  และสามารถใชบ้ริการ
ส่ือขอ้มลูผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.04 (S.D. =  0.712)   
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ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านประโยชน์ ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

ท าให้การรับ – ส่งขอ้มูลต่างๆมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน 

3.33 0.555 

ท าให้เข้าถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

3.33 0.602 

สามารถ upload ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา 

3.23 0.580 

ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.19 0.558 

บริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ได้
สะดวกข้ึน 

3.20 0.545 

ท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ได้
อย่างไม่ติดขัด เช่น ดูหนังHD รับชมทีวีออนไลน์ 
Video Call เป็นตน้ 

3.17 0.573 

รวม 3.240 0.410 
 

ตารางท่ี 4.10  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ประโยชน์  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นการใชง้านโดยรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.240 (S.D. =  0.410)  และเมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองยอ่ย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเฉยๆ ในทุกเร่ืองยอ่ย ไดแ้ก่ ท าใหก้ารรับ – ส่งขอ้มูลต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีค่าเฉล่ีย 
3.33 (S.D. =  0.555)  ท าใหเ้ขา้ถึงการติดตามขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย 3.33 (S.D. =  
0.602)  สามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  
มีค่าเฉล่ีย 3.23 (S.D. =  0.580)  บริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  มี
ค่าเฉล่ีย 3.20 (S.D. =  0.545)  บริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน มีค่าเฉล่ีย 
3.19 (S.D. =  0.558)  และท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ไดอ้ย่างไม่ติดขดั เช่น ดู
หนงัHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.17 (S.D. =  0.573) 
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ตารางที่ 4.11  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความคุม้ค่า 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านความคุ้มค่า ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

ความคุม้ค่าท่ีไดจ้ากการใช้บริการ 4G LTE ได้
มากกว่าตวัเงินท่ีจ่ายไป 

3.33 0.625 

การใชง้านบนความเร็วได้เต็มอตัราสูงสุดตามท่ี
ระบุไวจ้ริง 

3.39 0.677 

การเขา้ถึงขอ้มลูต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็วมากกว่า 3G 3.50 0.694 
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้ งในอาคารและ
สถานท่ีต่างๆ 

3.51 0.653 

การใชง้าน 4G สามารถตอบสนองกบัทุกกิจกรรม
ตามลกัษณะการใชง้านของท่านได ้

3.46 0.670 

รวม 3.435 0.531 
  

ตารางท่ี 4.11  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น
ของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ความคุม้ค่า  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นความคุม้ค่าโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.435 (S.D. =  0.531)  และเมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองย่อย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ สามารถใชง้านไดค้รอบคลุมทั้งในอาคารและสถานท่ีต่างๆ มี
ค่าเฉล่ีย  3.51 (S.D. = 0.653)  การเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดอ้ย่างรวดเร็วมากกว่า 3G  มีค่าเฉล่ีย  3.50 
(S.D. = 0.694)  การใชง้าน 4G สามารถตอบสนองกบัทุกกิจกรรมตามลกัษณะการใชง้านของท่าน
ได ้มีค่าเฉล่ีย  3.46 (S.D. = 0.670) การใชง้านบนความเร็วไดเ้ต็มอตัราสูงสุดตามท่ีระบุไวจ้ริง  มี
ค่าเฉล่ีย  3.39 (S.D. = 0.677)  และความคุม้ค่าท่ีไดจ้ากการใชบ้ริการ 4G LTE ไดม้ากกว่าตวัเงินท่ี
จ่ายไป  มีค่าเฉล่ีย  3.33 (S.D. = 0.625)  ตามล าดบั 
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4.1.3 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด
ของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นการโฆษณา ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์ดา้นการขายโดยพนกังาน ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง โดย
ใชค่้าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

ตารางที่ 4.12  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการส่งเสริม
การตลาด 

ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

ดา้นการโฆษณา 3.439 0.504 
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ 3.200 0.535 
ดา้นการขายโดยพนกังาน   3.213 0.488 
ดา้นการส่งเสริมการขาย   3.274 0.516 
ดา้นการตลาดทางตรง   3.304 0.418 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น

ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวม  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยูใ่น
ระดบัเฉยๆ และเห็นดว้ย  โดยระดบัเห็นดว้ยมีเพียง   ดา้นการโฆษณา  มีค่าเฉล่ีย 3.439 (S.D. = 
0.504)  ในส่วนของความคิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ดา้นการตลาดทางตรง  มีค่าเฉล่ีย 3.304 (S.D. = 
0.418)  ดา้นการส่งเสริมการขาย  มีค่าเฉล่ีย 3.274 (S.D. = 0.516)  ดา้นการขายโดยพนักงาน  มี
ค่าเฉล่ีย 3.213 (S.D. = 0.488)  และดา้นการประชาสมัพนัธ ์ มีค่าเฉล่ีย 3.200 (S.D. = 0.535)   
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
โฆษณา 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านการโฆษณา ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

มีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์/วิทยุ ท่ีย  ้าแจง้บ่อยๆท าให้เกิด
การตดัสินใจในการใชบ้ริการเร็วข้ึน 

3.45 0.564 

การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์/หนังสือพิมพ์/นิตยสาร ท าให้
รับทราบขอ้มลูอยูเ่สมอ 

3.48 0.561 

การโฆษณาผา่นส่ืออินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซด ์ท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูลได้
อยา่งสะดวกรวดเร็ว 

3.49 0.629 

การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา ท าให้เกิดความตอ้งการในการ
ทดลองใชบ้ริการ 

3.40 0.649 

การโฆษณาผ่านส่ือเคล่ือนท่ี เช่น บริการดา้นขา้งรถโดยสาร 
รถประจ าทาง กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการใชบ้ริการ 

3.38 0.695 

รวม 3.439 0.504 
 

ตารางท่ี 4.13  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น
ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการโฆษณา  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้น
การโฆษณาอยู่ในระดบัเห็นดว้ย  มีค่าเฉล่ีย 3.439 (S.D. = 0.504)  และเมื่อพิจารณาเป็นขอ้ย่อย  
พบว่า  ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการโฆษณาอยู่ในระดับเห็นและ 
เฉยๆ โดยขอ้ท่ีอยูใ่นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  การโฆษณาผา่นป้ายโฆษณา ท าใหเ้กิดความตอ้งการในการ
ทดลองใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ีย 3.40 (S.D. = 0.649)   และการโฆษณาผ่านส่ือเคล่ือนท่ี เช่น บริการ
ดา้นขา้งรถโดยสาร รถประจ าทาง กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจในการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 3.38 (S.D. 
= 0.695) และขอ้ท่ีมีระดบัอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต/เว็บไซด์ ท า
ให้เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 3.49 (S.D. = 0.629)  รองลงมา คือ การโฆษณา
ผา่นส่ือส่ิงพิมพ/์หนงัสือพิมพ/์นิตยสาร ท าใหรั้บทราบขอ้มลูอยูเ่สมอ มีค่าเฉล่ีย 3.48 (S.D. = 0.561)  
และมีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์/วิทย ุท่ีย  ้าแจง้บ่อยๆท าให้เกิดการตดัสินใจในการใชบ้ริการเร็ว
ข้ึน  มีค่าเฉล่ีย 3.45 (S.D. = 0.564) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านการประชาสัมพนัธ์ ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

การจดัแสดงสินคา้ เช่น บูทมหกรรมสินคา้เทคโนโลยต่ีางๆเพื่อ
ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์สามารถกระตุน้การใชบ้ริการได ้

3.34 0.682 

การจดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มลูกคา้เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์
โดยตรงสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัได ้

3.22 0.633 

การเป็นผูส้นับสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิดการรับรู้ถึง
ตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได ้

3.17 0.634 

การให้สัมภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใน
สินคา้และบริการได ้

3.14 0.654 

การให้สัมภาษณ์โดยใช้พรีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร 
ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได ้

3.14 0.669 

รวม 3.200 0.535 
 

ตารางท่ี 4.14  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น
ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการประชาสัมพนัธ์  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัเฉยๆ  มีค่าเฉล่ีย 3.200 (S.D. = 0.535)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นข้อย่อย  พบว่า  ผู ้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดด้านการ
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับเฉยๆ ทุกข้อ ได้แก่  การจัดแสดงสินค้า เช่น บูทมหกรรมสินค้า
เทคโนโลยต่ีางๆเพื่อขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์สามารถกระตุน้การใชบ้ริการได ้ มีค่าเฉล่ีย 3.34 (S.D. = 
0.682)  การจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มลูกค้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โดยตรงสามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัได ้มีค่าเฉล่ีย 3.22 (S.D. = 0.633)  การเป็นผูส้นบัสนุนรายการตามส่ือต่างๆ
ท าใหเ้กิดการรับรู้ถึงตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได ้มีค่าเฉล่ีย 3.17 (S.D. = 0.634)  การ
ใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการได ้ มีค่าเฉล่ีย 3.14 (S.D. = 
0.654)  และการใหส้มัภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถ
โนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได ้มีค่าเฉล่ีย 3.14 (S.D. = 0.669)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.15  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ขายโดยพนกังาน 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านการขายโดยพนกังาน   ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

พนักงานมีความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูลค าแนะน าใน
เร่ืองต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.16 0.610 

พนักงานมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบค าถาม
ของลกูคา้ได ้

3.20 0.594 

พนักงานมีอธัยาศยัและมนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดีกับลูกค้าเพื่อสร้าง
ความประทบัใจใหก้บัลกูคา้  

3.24 0.560 

พนักงานมีมารยาทท่ีดี การแต่งกายท่ีเหมาะสมท าให้ดูมีความ
น่าเช่ือถ่ือ 

3.24 0.565 

การไดรั้บการบริการท่ีดีจากพนกังานขายท าใหเ้กิดการตดัสินใจ
ใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน 

3.23 0.561 

รวม 3.213 0.488 
 

ตารางท่ี 4.15 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น
ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการขายโดยพนักงาน พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาดดา้นการขายโดยพนักงานอยู่ในระดบัเฉยๆ มีค่าเฉล่ีย 3.213 (S.D. = 0.488)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นข้อย่อย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการขายโดย
พนักงานอยู่ในระดับเฉยๆ ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ พนักงานมีอธัยาศยัและมนุษย์
สมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้เพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ และพนกังานมีมารยาทท่ีดี การแต่งกายท่ี
เหมาะสมท าให้ดูมีความน่าเช่ือถ่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 3.24 (S.D. = 0.565, 0.561)  รองลงมา คือ   
การได้รับการบริการท่ีดีจากพนักงานขายท าให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั คือ 3.23 (S.D. = 0.561)  ล  าดบัถดัมา คือ พนักงานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเพื่อ
ตอบค าถามของลกูคา้ได ้ มีค่าเฉล่ีย 3.20 (S.D. = 0.594)  และพนกังานมีความรู้ความสามารถในการ
ใหข้อ้มลูค าแนะน าในเร่ืองต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 3.16 (S.D. = 0.610) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.16  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ส่งเสริมการขาย 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านการส่งเสริมการขาย   ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

มีการขายแพ็กเกจเสริมร่วมกบัอุปกรณ์รองรับระบบ 4G ใน
ราคาพิเศษ กระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ 

3.27 0.603 

มีการแจกซิมการ์ด ระบบ 4G เพื่อสามารถเปิดใชบ้ริการได ้ท า
ใหเ้กิดแรงจูงใจในการใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน 

3.27 0.589 

มีการใหส่้วนลดการค่าบริการประจ าเดือนท่ีเสนอแพก็เกจเสริม
ท่ีคุม้ค่า  ท าใหรู้้สึกคุม้ค่าในการใชบ้ริการ 

3.28 0.595 

มีแพ็กเกจเสริมท่ีเหมาะสมกับประเภทการใช้งานของท่าน 
สามารถตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัตนเองได ้

3.29 0.596 

มีกิจกรรมลุน้รับสิทธิพิเศษ เช่น บตัรคอนเสิร์ต/ภาพยนต์ ท าให้
มีการติดตามข่าวสารการบริการอยา่งต่อเน่ือง 

3.26 0.608 

รวม 3.274 0.516 
 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามข้อมูลความคิดเห็น
ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านการส่งเสริมการขาย พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาดด้านการส่งเสริมการขายอยู่ในระดบัเฉยๆ มีค่าเฉล่ีย 3.274 (S.D. = 0.516)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นขอ้ยอ่ย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการส่งเสริมการ
ขายอยูใ่นระดบัเฉยๆ ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีแพ็กเกจเสริมท่ีเหมาะสมกบัประเภท
การใช้งานของท่าน สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กบัตนเองได ้มีค่าเฉล่ีย 3.29 (S.D. = 
0.596)  รองลงมา คือ มีการใหส่้วนลดการค่าบริการประจ าเดือนท่ีเสนอแพก็เกจเสริมท่ีคุม้ค่า  ท าให้
รู้สึกคุม้ค่าในการใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ีย 3.28 (S.D. = 0.595)  มีการขายแพ็กเกจเสริมร่วมกบัอุปกรณ์
รองรับระบบ 4G ในราคาพิเศษ กระตุน้ให้เกิดการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ และมีการแจกซิมการ์ด 
ระบบ 4G เพ่ือสามารถเปิดใชบ้ริการได ้ท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน   มีค่าเฉล่ีย 
3.27 (S.D. = 0.603, 0.589)  และมีกิจกรรมลุน้รับสิทธิพิเศษ เช่น บตัรคอนเสิร์ต/ภาพยนต์ ท าให้มี
การติดตามข่าวสารการบริการอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.26 (S.D. = 0.608) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.17  ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มลูความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
ต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตลาดทางตรง 
 

คดิเหน็ของผู้ใช้บริการ ด้านการตลาดทางตรง   ค่าเฉลีย่ ( ) S.D. 

การให้ขอ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบั
ใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย์ ท าให้ทราบ
รายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน 

3.34 0.609 

การส่ง SMS เก่ียวกับบริการเสริมถึงลูกค้า เพื่อให้เกิดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 

3.39 0.594 

มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้
สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 

3.31 0.537 

สามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของระบบ 4G เช่น 
รายละเอียดการใชง้าน แพ็กเกจการใชบ้ริการ ผ่านเว็บไซต์ได้
อยา่งสะดวก 

3.22 0.523 

มีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกับระบบ 4G ในกลุ่ม 
Facebook ท าให้ติดตามความเคล่ือนไหวการให้บริการได้
ตลอดเวลา 

3.27 0.534 

รวม 3.304 0.418 

 
ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามขอ้มูลความคิดเห็น

ของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด
ดา้นการตลาดทางตรงอยูใ่นระดบัเฉยๆ มีค่าเฉล่ีย 3.304 (S.D. = 0.418) และเมื่อพิจารณาเป็นขอ้ยอ่ย  
พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการตลาดทางตรงอยู่ในระดบัเฉยๆ 
ไดแ้ก่ การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน มี
ค่าเฉล่ีย 3.39 (S.D. = 0.594)  การใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จ
ช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.34 (S.D. = 
0.609)  มีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 
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ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที มีค่าเฉล่ีย 3.31 (S.D. = 0.537)  
มีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม Facebook ท าให้ติดตามความเคล่ือนไหว
การให้บริการไดต้ลอดเวลา  มีค่าเฉล่ีย 3.27 (S.D. = 0.534)  และสามารถคน้หาขอ้มูลรายละเอียด
ต่างๆ ของระบบ 4G เช่น รายละเอียดการใชง้าน แพก็เกจการใชบ้ริการ ผา่นเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวก 
มีค่าเฉล่ีย 3.22 (S.D. = 0.523)  ตามล าดบั 

4.1.4 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
1) ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช้บริการ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ 

และรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.1 
เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 

2 กลุ่ม โดยท่ีสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อ 2 – tailed Prob. (p) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตารางที่ 4.18  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามเพศ 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ให้บริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช 

t-test for Equality of Mean 

เพศ  S.D. T df P 

ด้านคุณสมบัต ิ ชาย 3.102 0.476 1.803 398 0.072 
 หญิง 3.014 0.492    
ด้านการใช้งาน ชาย 3.190 0.597 1.682 398 0.093 
 หญิง 3.090 0.589    
ด้านประโยชน์ ชาย 3.281 0.435 1.852 374.130 0.065 
 หญิง 3.205 0.385    
ด้านความคุ้มค่า ชาย 3.453 0.492 0.657 397.981 0.512 
 หญิง 3.418 0.564    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.18  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามเพศ  พบว่า  ความคิดเห็นต่อการ
ใหบ้ริการ ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบติั  ดา้นการใชง้าน  ดา้นประโยชน์  และดา้นความคุม้ค่า  มีค่า 
Probability (p) เท่ากบั 0.072, 0.093, 0.065 และ 0.512  ซ่ึงมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั ( ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นคุณสมบติั  ดา้นการใชง้าน  ดา้น
ประโยชน์  และดา้นความคุม้ค่า  ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 1.2 
อายท่ีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : อายท่ีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : อายท่ีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 
ตารางที่ 4.19  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาย ุ
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 
4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ด้านคุณสมบตั ิ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

0.404 0.806 

ด้านการใช้งาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

0.203 0.937 

ด้านประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

3.310 0.011* 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 4.20  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 4G 

LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ด้านความคุ้มค่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

0.576 0.680 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.19  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอายุ  พบว่า  ความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการดา้นประโยชน์ มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.011 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นประโยชน์ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อ
การใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์ เพื่อหาว่าเร่ืองใดมีความแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.21  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามอาย ุ
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 4G LTE ของ

เครือข่ายทรูมูฟ เอช ด้านประโยชน์ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ท าใหก้ารรับ – ส่งขอ้มลูต่างๆมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

1.115 0.349 

ท าใหเ้ขา้ถึงการติดตามขอ้มลูข่าวสารไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

1.998 0.094 

สามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุก
ช่วงเวลา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

4.630 0.001* 

ระบบ 4G ท าใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษา 
และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่าง
ดี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

2.187 0.070 

บริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce 
ไดส้ะดวกข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

2.597 0.036* 

ท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาด
ใหญ่ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั เช่น ดูหนงัHD รับชม
ทีวีออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิง่ข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

.525 0.717 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.20  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามอายุ  พบว่า เร่ือง 
สามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  และ
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บริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.001 และ0.036
ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( ) หมายความ
ว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา และบริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ได้
สะดวกข้ึน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นผูว้ิจัยจึงทดสอบด้วยวิธี
เปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least-Significant Difference 
(LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ตารางที่ 4.22  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความ
บนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา 
 
อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 20 ปี 3.21      
20 – 29 ปี 

3.40 
0.19  

(0.011*) 
 0.31 

(0.000**) 
  

30 – 39 ปี 3.08      
40 – 49 ปี 3.21      
50 ปีขึน้ไป 3.14      
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.21 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูล
ข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 
– 29 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุต  ่ากว่า 20 ปี และอาย3ุ0 – 39 ปี  มีค่า Sig. เท่ากบั 0.011 และ 0.000 ซ่ึง
นอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง 
สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความบันเทิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา   
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มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุต  ่ากว่า 20 ปี  และอายุ30 – 39 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.19 และ 
0.31  
 
ตารางที่ 4.23  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile 
Commerce ไดส้ะดวกข้ึน 
 
อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 20 ปี 3.19      
20 – 29 ปี 3.31   0.22 (0.002*)   
30 – 39 ปี 3.09      
40 – 49 ปี 3.24      
50 ปีขึน้ไป 3.14      
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.22 แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วย
ใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
อาย ุ30 – 39 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั  0.002  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวก
ข้ึน  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.22 

สมมติฐานท่ี 1.3 
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

DPU



63 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 

ตารางที่ 4.24  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามสถานภาพ 
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 4G 

LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ด้านคุณสมบตั ิ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.426 0.653 

ด้านการใช้งาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.135 0.873 

ด้านประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

4.884 0.008* 

ด้านความคุ้มค่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.018 0.982 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.23 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า ความคิดเห็นต่อ
การใหบ้ริการดา้นประโยชน์ มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.008 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05  นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มี
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ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อ
การใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์ เพ่ือหาว่าเร่ืองใดมีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.25  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามสถานภาพ 
 
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 

LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ด้าน
ประโยชน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ท าใหก้ารรับ – ส่งขอ้มูลต่างๆมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.888 0.412 

ท าใหเ้ขา้ถึงการติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.549 0.578 

สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความ
บนัเทิง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

4.400 0.013* 

ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ด้าน
การศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอก
สถานที่ ไดเ้ป็นอย่างดี 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

5.702 0.004* 

บริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile 
Commerce ไดส้ะดวกข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

4.797 0.009* 

ท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟล์
ขนาดใหญ่ไดอ้ย่างไม่ติดขดั เช่น ดู
หนงัHD รับชมทีวอีอนไลน์ Video 
Call เป็นตน้ยิง่ข้ึน 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

1.755 0.174 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
เร่ืองสามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  
ระบบ 4G ท าใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี  และ
บริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.013, 0.004 และ 
0.009  ซ่ึงน้อยกว่า  0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( )
หมายความว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์  เร่ืองสามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร 
ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา   ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ดา้น
การศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี  และบริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile 
Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงทดสอบ
ดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least-Significant 
Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ตารางที่ 4.26  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความ
บนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา 
 

สถานภาพ  โสด สมรส 
หย่าร้าง / หม้าย / 

แยกกนัอยู่ 

โสด 
3.29 

 0.18  
(0.003*) 

 

สมรส 3.11    
หย่าร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 3.27    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.25  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูล
ข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา   พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
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สถานภาพโสด กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรส  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.003  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูล
ข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา   มากกว่าผผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
สถานภาพสมรส  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.18 
 
ตารางที่ 4.27  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ด้าน
การศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

สถานภาพ  โสด สมรส 
หย่าร้าง / หม้าย / 

แยกกนัอยู่ 

โสด 
3.25 

 0.20 
(0 .001*) 

 

สมรส 3.05    
หย่าร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 3.20    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.26  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าให้เกิด
ประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
สถานภาพโสด กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรส  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0 .001  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด  มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 
4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าใหเ้กิด
ประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี มากกว่าผผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
สถานภาพสมรส  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.20 
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ตารางที่ 4.28  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile 
Commerce ไดส้ะดวกข้ึน 
 

สถานภาพ  โสด สมรส 
หย่าร้าง / หม้าย / 

แยกกนัอยู่ 

โสด 
3.26 

 0.18 
(0.002*) 

 

สมรส 3.08    
หย่าร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 3.27    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.27  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วย
ใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด กบัผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีสถานภาพสมรส  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.002  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความ
ว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด  มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ได้
สะดวกข้ึน  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรส  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.18 

สมมติฐานท่ี 1.4 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
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กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05  
 
ตารางที่ 4.29  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามการศึกษา 
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 
4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ด้านคุณสมบตั ิ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.142 0.868 

ด้านการใช้งาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.031 0.969 

ด้านประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

3.253 0.040* 

ด้านความคุ้มค่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.374 0.688 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.28  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามการศึกษา  พบว่า  ความคิดเห็น
ต่อการให้บริการดา้นประโยชน์  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.040  ซ่ึงน้อยกว่า  0.05  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษา
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นประโยชน์  
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แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์ เพื่อหาว่าเร่ืองใดมี
ความแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.30  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามการศึกษา\ 
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 4G 

LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ด้าน
ประโยชน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ท าใหก้ารรับ – ส่งขอ้มลูต่างๆมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.705 0.495 

ท าใหเ้ขา้ถึงการติดตามขอ้มลู
ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

2.297 0.102 

สามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร 
ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุก
ช่วงเวลา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 4.024 0.019* 

ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ดา้น
การศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอก
สถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

2.307 0.101 

บริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile 
Commerce ไดส้ะดวกข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

3.404 0.034* 
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ตารางที่ 4.31  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามการศึกษา (ต่อ) 
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 4G 

LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ด้าน
ประโยชน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมี
ไฟลข์นาดใหญ่ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั 
เช่น ดูหนงัHD รับชมทีวีออนไลน์ 
Video Call เป็นตน้ยิง่ข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.425 0.654 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.29  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามการศึกษา  พบว่า  
เร่ืองสามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  
และบริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.019 และ 
0.034ซ่ึงน้อยกว่า  0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( )   
หมายความว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์  เร่ืองสามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร 
ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  และบริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile 
Commerce ได้สะดวกข้ึน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้นผูว้ิจัยจึง
ทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least-
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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ตารางที่ 4.32  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความ
บนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา 
 

การศึกษา  
ต า่กว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต า่กว่าปริญญาตรี 3.21    
ปริญญาตรี 

3.30 
  0.21 

(0.005*) 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.10    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.30  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูล
ข่าวสาร ความบนัเทิง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา   พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig.  เท่ากบั  
0.005 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี 
โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.21 
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ตารางที่ 4.33  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง บริการ  4G ช่วยให้บริการ Mobile 
Commerce ไดส้ะดวกข้ึน 
 

การศึกษา  
ต า่กว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต า่กว่าปริญญาตรี 3.19    
ปริญญาตรี 

3.27 
  0.18  

(0.010*) 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.09    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.30  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง บริการ 4G ช่วย
ใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน   พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี กบั
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.010  ซ่ึงนอ้ยกว่านัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการ
ใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง บริการ 
4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.18 

สมมติฐานท่ี 1.5 
อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : อาชีพท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
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กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 
ตารางที่ 4.34  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาชีพ 
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 
4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ด้านคุณสมบตั ิ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 

396 
399 0.886 0.448 

ด้านการใช้งาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 

396 
399 0.612 0.608 

ด้านประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 

396 
399 

3.559 0.014* 

ด้านความคุ้มค่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 

396 
399 

0.217 0.885 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.32  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาชีพ  พบว่า  ความคิดเห็นต่อ
การให้บริการ ดา้นประโยชน์  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.014  ซ่ึงมากกว่า 0.05  นั่นคือ ซ่ึงน้อยกว่า  
0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
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ดา้นประโยชน์  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์
ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นประโยชน์ 
เพื่อหาว่าเร่ืองใดมีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.35  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามอาชีพ 
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 4G LTE 
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ด้านประโยชน์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ท าใหก้ารรับ – ส่งขอ้มลูต่างๆมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

1.352 0.257 

ท าใหเ้ขา้ถึงการติดตามขอ้มลูข่าวสารได้
อยา่งรวดเร็ว 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

1.220 0.302 

สามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความ
บนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
ในทุกช่วงเวลา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

4.320 0.005* 

ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ด้าน
การศึกษา และเรียน รู้ ส่ิงใหม่ๆนอก
สถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

3.238 0.022* 

บริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile 
Commerce ไดส้ะดวกข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

1.819 0.143 

ท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟล์
ขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งไมติ่ดขดั เช่น ดูหนงั
HD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็น
ตน้ยิง่ข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

3.677 0.012* 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.33  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ จ  าแนกตามอาชีพ  พบว่า  
เร่ืองสามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา   
ระบบ 4G ท าใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี  และ
ท าให้รองรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟล์ขนาดใหญ่ได้อย่างไม่ติดขัด เช่น ดูหนังHD รับชมทีวี
ออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิ่งข้ึน   มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.005,  0.022  และ 0.012  ซ่ึงน้อยกว่า  
0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( )  และยอมรับสมมติฐานรอง ( )   หมายความว่า  
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์  เร่ืองสามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และ
เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี  และท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ได้
อย่างไม่ติดขดั เช่น ดูหนังHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิ่งข้ึน  แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังนั้นผูว้ิจัยจึงทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้ง
ท่ีแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ตารางที่ 4.36  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความ
บนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา 
 

อาชีพ 
 

นักเรียน/
นักศึกษา 

ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/นักศึกษา 
3.24 

 0.32 
(0.002*) 

  

ประกอบธุรกิจส่วนตัว 2.91     
ข้ า ร า ชก า ร /พ นั กง าน
รัฐวิสาหกิจ 

3.20 
 0.29 

(0.002*) 
  

พนักงานบริษัทเอกชน 3.30  
0.39 

(0.000*) 
  

 

หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.34  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูล
ข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ 
นกัเรียน/นกัศึกษา  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.002  ซ่ึงนอ้ย
กว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  มีความ
คิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ 
เร่ือง สามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา   
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.32 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.002 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร 
ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.29 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.000 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความ
บนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.39 
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ตารางที่ 4.37  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ด้าน
การศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

อาชีพ  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/นักศึกษา 
3.23 

 0.31  
(0.003*) 

  

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 2.91 
    

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

3.16 
 0.25  

(0.038*) 
  

พนักงานบริษัทเอกชน 3.21  
0.30  

(0.005*) 
  

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.35  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าให้เกิด
ประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
อาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.003  
ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ นกัเรียน/นกัศึกษา  มี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
ประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ได้
เป็นอยา่งดี  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.31 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั  มีค่า Sig.  เท่ากบั 0.038 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์
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ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ
ประกอบธุรกิจส่วนตวั  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.25 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.005  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ด้าน
การศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั  โดยมผีลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.30 
 
ตารางที่ 4.38  การทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง ท าให้รองรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟล์
ขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั เช่น ดูหนงัHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิง่ข้ึน 
 

อาชีพ  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/นักศึกษา 
3.15 

 0.27  
(0.012*) 

  

ประกอบธุรกจิส่วนตวั 2.89 
    

อาชีพ  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ประกอบ
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

3.18 
 0.30  

(0.016*) 
  

พนักงานบริษัทเอกชน 3.24  
0.35  

(0.001*) 
  

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.36  แสดงการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ท าให้รองรับบริการ
มลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ไดอ้ย่างไม่ติดขดั เช่น ดูหนังHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็น
ตน้ยิง่ข้ึน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  มีค่า Sig.  เท่ากับ  0.012  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง ท าให้รองรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟล์
ขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั เช่น ดูหนังHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิ่งข้ึน มากกว่า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.27 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบ
ธุรกิจส่วนตวั  มีค่า Sig.  เท่ากบั 0.016 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นประโยชน์ เร่ือง ท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมี
ไฟล์ขนาดใหญ่ไดอ้ย่างไม่ติดขดั เช่น ดูหนังHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิ่งข้ึน  
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.30 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตัว  มีค่า Sig.  เท่ากับ 0.001  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านประโยชน์ เร่ือง ท าให้รองรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟล์
ขนาดใหญ่ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั เช่น ดูหนังHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิ่งข้ึน  มากกว่า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.35 

สมมติฐานท่ี 1.6 
รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : รายไดท่ี้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : รายไดท่ี้แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
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กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันั้นจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่านอ้ยกว่า 
0.05 
 
ตารางที่ 4.39  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามรายได ้
 
ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 4G 

LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ด้านคุณสมบตั ิ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

1.355 0.240 

ด้านการใช้งาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

0.697 0.626 

ความคดิเหน็ต่อการให้บริการ 4G 
LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ด้านประโยชน์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

1.283 0.270 

ด้านความคุ้มค่า ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

0.700 0.623 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.37 แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามรายได ้ พบว่า  ความคิดเห็นต่อ
การใหบ้ริการดา้นคุณสมบติั  ดา้นการใชง้าน  ดา้นประโยชน์  และดา้นความคุม้ค่า   มีค่า F-Prob. 
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เท่ากบั 0.240, 0.626, 0.270 และ 0.623  ซ่ึงมากกว่า 0.05  นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั ( )  และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นคุณสมบติั  ดา้นการใชง้าน  ดา้นประโยชน์  และ
ดา้นความคุม้ค่า  ไม่แตกต่างกนั 
 
4.2 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริการ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือนที่แตกต่างกนั มคีวามคดิเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 
เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู 

เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร 

2 กลุ่ม โดยท่ีสุ่มตวัอยา่งจากแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั (Independent t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 
95% ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อ 2 – tailed Prob. (p) มีค่านอ้ยกว่า 0.05 
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ตารางที่ 4.40  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามเพศ 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

t-test for Equality of Mean 

เพศ  S.D. T df P 

ด้านการโฆษณา ชาย 3.482 0.497 1.614 398 0.107 
 หญิง 3.400 0.508    
ด้านการประชาสัมพนัธ์ ชาย 3.246 0.552 1.588 383.476 0.113 
 หญิง 3.160 0.518    
ด้านการขายโดยพนักงาน ชาย 3.258 0.493 1.761 398 0.079 
 หญิง 3.172 0.482    
ด้านการส่งเสริมการขาย ชาย 3.284 0.512 0.380 398 0.704 
 หญิง 3.264 0.521    
ด้านการตลาดทางตรง ชาย 3.324 0.418 0.876 398 0.382 
 หญิง 3.287 0.418    
 
หมายเหตุ.  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.38  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามเพศ  พบว่า  ความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการโฆษณา  ดา้นการประชาสัมพนัธ์  ดา้นการ
ขายโดยพนกังาน  ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง  มีค่า Probability (p)  เท่ากบั 
0.107, 0.113, 0.079, 0.704 และ 0.382  ตามล าดบั  ซ่ึงมากกว่า 0.05  นัน่คือ  ยอมรับสมมติฐานหลกั 
( ) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร  ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
การโฆษณา  ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ ดา้นการขายโดยพนกังาน  ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้น
การตลาดทางตรง   ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2.2 
อายท่ีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู 

เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : อายท่ีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : อายท่ีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อย
กว่า 0.05  
 
ตารางที่ 4.41  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาย ุ
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ด้านการโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

0.950 0.435 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

2.767 0.027* 

ด้านการขายโดยพนักงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

0.954 0.433 

ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

1.691 0.151 
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ตารางที่ 4.41  (ต่อ) 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ด้านการตลาดทางตรง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

6.323 0.000* 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางท่ี 4.39  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอายุ  พบว่า  ความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นการตลาดทางตรง มีค่า F-Prob. 
เท่ากบั  0.027  และ 0.000  ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง ( )  หมายความว่า  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และ
ดา้นการตลาดทางตรง แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการ
วิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ และดา้นการตลาดทางตรง เพื่อหาว่าเร่ืองใดมี
ความแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



85 

ตารางที่ 4.42  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ์ จ าแนกตามอาย ุ
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านการ

ประชาสัมพนัธ์ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

การจดัแสดงสินคา้ เช่น บูท
มหกรรมสินคา้เทคโนโลยี
ต่างๆเพื่อขอ้มลูท่ีเป็น
ประโยชน์สามารถกระตุน้การ
ใชบ้ริการได ้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

0.801 0.525 

การจดักิจกรรมร่วมกบักลุ่ม
ลกูคา้เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธโ์ดยตรง
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
แก่บริษทัได ้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

3.087 0.016* 

การเป็นผูส้นบัสนุนรายการ
ตามส่ือต่างๆท าใหเ้กิดการรับรู้
ถึงตราสินคา้โดยสามารถ
ดึงดูดความสนใจได ้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

3.432 0.009* 

การใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหาร
สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใน
สินคา้และบริการได ้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

2.687 0.031* 

การใหส้มัภาษณ์โดยใชพ้รีเซน
เตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร 
ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโนม้
นา้วใหท่้านใชบ้ริการได ้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

2.693 0.031* 

 
หมายเหตุ.  ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

     *   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.40  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
จ าแนกตามอาย ุ พบว่า  เร่ืองการจดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มลูกคา้เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยตรง
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัได  ้ การเป็นผูส้นับสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิดการ
รับรู้ถึงตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได ้ การใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความ
เช่ือมัน่ในสินคา้และบริการได ้  และการให้สัมภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร 
ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโน้มน้าวให้ท่านใชบ้ริการได ้ มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.016, 0.009, 0.031 
และ 0.031  ตามล าดบั  ซ่ึงน้อยกว่า  0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง ( )  หมายความว่า  ผูใ้ช้บริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ เร่ือง
การจดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มลกูคา้เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยตรงสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี
แก่บริษทัได ้ การเป็นผูส้นบัสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินคา้โดยสามารถ
ดึงดูดความสนใจได ้ การใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการ
ได ้ และการใหส้มัภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโน้ม
น้าวให้ท่านใชบ้ริการได ้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดังนั้นผูว้ิจยัจึงไป
ทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least-
Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 

ตารางที่ 4.43  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมฟูเอช เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์จ าแนกตามอาย ุเร่ืองการจดัแสดง
สินคา้ เช่น บูทมหกรรมสินคา้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สามารถกระตุน้การใช้
บริการได ้
 

อาย ุ
 

ต ่ากว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึ้นไป 

ต ่ากว่า 20 ปี 
3.33 

 0.25 
(0.002*) 

   

20 – 29 ปี 3.08      
30 – 39 ปี 3.21      
40 – 49 ปี 

3.36 
 0.28 

(0.023*) 
   

50 ปีขึ้นไป 3.00      

หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.43  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
จ าแนกตามอาย ุ เร่ืองการจดัแสดงสินคา้ เช่น บูทมหกรรมสินคา้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์สามารถกระตุน้การใชบ้ริการได ้ พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีอาย ุ20 – 29 ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.002  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประชาสัมพนัธ์ การจัดแสดงสินค้า เช่น บูทมหกรรมสินค้า
เทคโนโลยต่ีางๆเพื่อขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์สามารถกระตุน้การใชบ้ริการได ้ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
อาย ุ20 – 29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.25 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.023 
ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี  มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ การจัดแสดงสินค้า เช่น บูทมหกรรมสินค้าเทคโนโลยีต่างๆเพื่อข้อมูลท่ี เป็น
ประโยชน์สามารถกระตุน้การใชบ้ริการได ้ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.28 
 

ตารางที่ 4.44  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ จ าแนกตามอาย ุ เร่ืองการเป็น
ผูส้นบัสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าใหเ้กิดการรับรู้ถึงตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได้ 
 

อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 20 ปี 
3.28 

 0.26 
(0.001*) 

   

20 – 29 ปี 3.02      
30 – 39 ปี 

3.18 
 0.16 

(0.049*) 
   

40 – 49 ปี 
3.30 

 0.28 
(0.024*) 

   

50 ปีขึน้ไป 2.86      
 

หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.44  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
จ าแนกตามอาย ุ เร่ืองการเป็นผูส้นับสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินคา้โดย
สามารถดึงดูดความสนใจได ้ พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 – 29 
ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.001  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ์ เร่ืองการเป็นผูส้นับสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิด
การรับรู้ถึงตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได ้ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.26 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.049 
ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี  มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ เร่ืองการเป็นผูส้นับสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินคา้โดย
สามารถดึงดูดความสนใจได้  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.16 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.024 
ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี  มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ เร่ืองการเป็นผูส้นับสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินคา้โดย
สามารถดึงดูดความสนใจได้  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.28 
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ตารางที่ 4.45  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ์  จ าแนกตามอายุ  เร่ืองการให้
สมัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการได ้
 
อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 20 ปี 
3.20 

 0.20 
(0.017*) 

   

20 – 29 ปี 3.00      
30 – 39 ปี 

3.21 
 0.21 

(0.013*) 
   

40 – 49 ปี 
3.27 

 0.27 
(0.013*) 

   

50 ปีขึน้ไป 2.86      
 
หมายเหตุ.   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.45  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
จ าแนกตามอาย ุเร่ืองการใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการได ้
พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.017 ซ่ึง
น้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์เร่ืองการใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการได ้ 
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.20 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ30 – 39 ปี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั 0.013 
ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 30 – 39 ปี  มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์เร่ืองการใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการได ้ 
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.21 
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ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.013  
ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี  มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์เร่ืองการใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการได ้ 
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.27 
 
ตารางที่ 4.46  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสมัพนัธ์  จ าแนกตามอายุ  เร่ืองการให้
สมัภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโน้มน้าวให้ท่านใช้
บริการได ้
 
อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 20 ปี 
3.24 

 0.24 
(0.005*) 

   

20 – 29 ปี 3.00      
30 – 39 ปี 3.14      
อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

40 – 49 ปี 
3.27 

 0.27 
(0.037*) 

   

50 ปีขึน้ไป 2.86      
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.46  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประชาสัมพนัธ์ 
จ าแนกตามอาย ุ เร่ืองการใหส้มัภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียง
สามารถโนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได ้ พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ
20 – 29 ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.005  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการประชาสัมพนัธ์  เร่ืองการให้สัมภาษณ์โดยใช้พรีเซนเตอร์ท่ี
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น่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได  ้ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีอาย ุ20 – 29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.24 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ40 – 49 ปี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.037 
ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 40 – 49 ปี  มีความ
คิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์เร่ืองการให้สัมภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียง
สามารถโนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได  ้ มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.27 
 
ตารางที่ 4.47  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนกตามอาย ุ
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด ด้าน
การตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

การให้ข้อมูลรายละเอียดการ
บริการ 4G LTE โดยแนบมา
กบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่าน
ทางไปรษณีย์ ท าให้ทราบ
รายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

4.160 0.003* 

การส่ง SMS เก่ียวกบับริการ
เสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมาก
ข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

5.158 0.000* 

มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลู
ผา่นทาง Call Center และ
เขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหา
หรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 
4G ไดท้นัที 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

7.800 0.000* 
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ตารางที่ 4.47  (ต่อ) 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด ด้าน
การตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

สามารถคน้หาขอ้มลู
รายละเอียดต่างๆ ของระบบ 
4G เช่น รายละเอียดการใชง้าน 
แพก็เกจการใชบ้ริการ ผา่น
เวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

.888 0.471 

มีการแลกเปล่ียนความคิด เห็น
เก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม 
Facebook ท าใหติ้ดตามความ
เคล่ือนไหวการใหบ้ริการได้
ตลอดเวลา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

1.622 0.168 

 
หมายเหตุ.   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.47  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอายุ  พบว่า  เร่ืองการให้ขอ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระ
ค่าบริการผา่นทางไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  การส่ง SMS เก่ียวกบับริการ
เสริมถึงลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการให้บริการสอบถามขอ้มูล
ผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั 
เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.003, 0.000  และ 0.000  ตามล าดบั  ซ่ึงน้อยกว่า 
0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู 
เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง พบว่า  เร่ืองการใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 
4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจน
มากข้ึน  การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  
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และมีการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ  0.05  ดังนั้ นผูว้ิจัยจึงไปทดสอบด้วยวิธีเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้ง
แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที่ 4.48  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามอายุ  เร่ืองการให้
ขอ้มลูรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท า
ใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน 
 
อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 20 ปี 3.27      
20 – 29 ปี 

3.52 
0.25 

 (0.001*) 
 0.28 

(0.000*) 
  

30 – 39 ปี 3.24      
40 – 49 ปี 3.36      
50 ปีขึน้ไป 3.14      
 
หมายเหตุ.   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.48  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอาย ุ เร่ืองการใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการ
ผา่นทางไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี กบั
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี  และอายุ30 – 39 ปี  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.001 และ 0.000  ซ่ึงน้อย
กว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี มีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  
เร่ืองการใหข้อ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทาง
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ไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุต  ่ากว่า 20 ปี  และอายุ
30 – 39 ปี  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.25 และ 0.28 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.49  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามอายุ  เร่ืองการส่ง 
SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 
 
อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 20 ปี 3.30      
20 – 29 ปี 

3.58 
0.28  

(0.000*) 
 0.29 

(0.000*) 
  

30 – 39 ปี 3.29      
40 – 49 ปี 3.39      
50 ปีขึน้ไป 3.14      
 
หมายเหตุ.   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.47  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอาย ุ เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมาก
ข้ึน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุต  ่ากว่า 20 ปี  และ อายุ30 – 39 ปี  มี
ค่า Sig.  เท่ากับ  0.000 และ 0.000  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุ20 – 29 ปี มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อให้
เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน    มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุต  ่ากว่า 20 ปี  และอายุ30 – 39 
ปี  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.28 และ 0.29 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.48  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามอายุ  เร่ืองมีการ
ให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเข้าถึงโอเปอเรเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 
 
อาย ุ  ต า่กว่า 20 ปี 20 – 29 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

ต า่กว่า 20 ปี 3.26      
20 – 29 ปี 

3.52 
0.26  

(0.000*) 
 0.35 

(0.000*) 
0.28 

(0.007*) 
 

30 – 39 ปี 3.17      
40 – 49 ปี 3.24      
50 ปีขึน้ไป 3.14      
 
หมายเหตุ.   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.48  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอายุ  เร่ืองมีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีอาย ุ20 – 29 ปี กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาย ุต  ่ากว่า 20 ปี  อาย3ุ0 – 39 ปี  และ40-49 ปี  มีค่า Sig.  เท่ากบั  
0.000, 0.000  และ 0.007  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
อายุ 20 – 29 ปี มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองมีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center 
และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G 
ไดท้นัที  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุ ต  ่ากว่า 20 ปี  อายุ30 – 39 ปี  และ40-49 ปี    โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.26, 0.35 และ 0.28 ตามล าดบั 
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สมมติฐานท่ี 2.3 
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อย
กว่า 0.05  
 

ตารางที่ 4.49  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามสถานภาพ 
 

ความคดิเห็นที่มีต่อการส่งเสริมการตลาด 
4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ด้านการโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.054 0.948 

ด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

1.108 0.331 

ด้านการขายโดยพนักงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

1.681 0.188 

ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.300 0.741 

ด้านการตลาดทางตรง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

7.844 0.000* 

หมายเหตุ.   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.49  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามสถานภาพ  พบว่า  
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด ดา้นการตลาดทางตรง  มีค่า F-Prob. เท่ากบั  0.000  ซ่ึงน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เพื่อหา
ว่าเร่ืองใดมีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.50  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนกตามสถานภาพ 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด ด้าน
การตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

การให้ข้อมูลรายละเอียดการ
บริการ 4G LTE โดยแนบมา
กบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่าน
ทางไปรษณีย์ ท าให้ทราบ
รายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

2.756 0.065 

การส่ง SMS เก่ียวกบับริการ
เสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมาก
ข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

3.125 0.045* 
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ตารางที่ 4.50  (ต่อ) 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด ด้าน
การตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

มีการใหบ้ริการสอบถาม
ขอ้มลูผา่นทาง Call Center 
และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบ
ปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบั
ระบบ 4G ไดท้นัที 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

10.945 0.000* 

สามารถคน้หาขอ้มลู
รายละเอียดต่างๆ ของระบบ 
4G เช่น รายละเอียดการใชง้าน 
แพก็เกจการใชบ้ริการ ผา่น
เวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

2.693 0.069 

มีการแลกเปล่ียนความคิด เห็น
เก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม 
Facebook ท าใหติ้ดตามความ
เคล่ือนไหวการใหบ้ริการได้
ตลอดเวลา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

4.372 0.013* 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.50  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามสถานภาพ  พบว่า  เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใช้
บริการเสริมมากข้ึน  มีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ 
ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือข้อสงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  และมีการ
แลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม Facebook ท าให้ติดตามความเคล่ือนไหวการ
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ให้บริการไดต้ลอดเวลา  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.045, 0.000 และ 0.013 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05  นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  ผูใ้ช้บริการท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกค้า 
เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center 
และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G 
ไดท้นัที  และมีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม Facebook ท าให้ติดตาม
ความเคล่ือนไหวการให้บริการไดต้ลอดเวลา   แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไปทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 

 
ตารางที่ 4.51  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามสถานภาพ  เร่ืองการ
ส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 
 

สถานภาพ  โสด สมรส 
หย่าร้าง / หม้าย / 

แยกกนัอยู่ 

โสด 3.44  0.16  
(0.013*) 

 

สมรส 3.28    
หย่าร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 3.40    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.51  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามสถานภาพ  เร่ือง การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการ
เสริมมากข้ึน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรส  มีค่า Sig.  
เท่ากบั  0.013  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพ
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โสด มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ือง การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใช้
บริการเสริมมากข้ึน  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.16 
 
ตารางที่ 4.52  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามสถานภาพ  เร่ืองมี
การให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 
 

สถานภาพ  โสด สมรส 
หย่าร้าง / หม้าย / 

แยกกนัอยู่ 

โสด 
3.40 

 0.26  
(0.000*) 

 

สมรส 3.14    
หย่าร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 3.27    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.52  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามสถานภาพ  มีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีสถานภาพโสด กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรส  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.000  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05   หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 
4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองมีการ
ให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเข้าถึงโอเปอเรเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพ
สมรสโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.26 
 
 

DPU



101 

ตารางที่ 4.53  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามสถานภาพ  เร่ืองมี
การแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม Facebook ท าให้ติดตามความเคล่ือนไหว
การใหบ้ริการไดต้ลอดเวลา 
 

สถานภาพ  โสด สมรส 
หย่าร้าง / หม้าย / 

แยกกนัอยู่ 

โสด 
3.32 

 0.17  
(0.003*) 

 

สมรส 3.15    
หย่าร้าง / หม้าย / แยกกนัอยู่ 3.27    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.53  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามสถานภาพ  เร่ืองมีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม Facebook ท าให้
ติดตามความเคล่ือนไหวการให้บริการไดต้ลอดเวลา  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด กับ
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรส  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.003  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05   หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพโสด มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองมีการแลกเปล่ียนความคิด 
เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม Facebook ท าใหติ้ดตามความเคล่ือนไหวการใหบ้ริการไดต้ลอดเวลา  
มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพสมรสโดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.26 

สมมติฐานท่ี 2.4 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อย
กว่า 0.05  
 
ตารางที่ 4.54  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามการศึกษา 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

ด้านการโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

0.505 0.604 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

2.280 0.104 

ด้านการขายโดยพนักงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

1.652 0.193 

ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

2.328 0.099 

ด้านการตลาดทางตรง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

4.374 0.013* 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.54  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามการศึกษา  พบว่า  
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด ดา้นการตลาดทางตรง  มีค่า F-Prob. เท่ากบั  0.013  ซ่ึงน้อย
กว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรงแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 
4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เพื่อหาว่าเร่ืองใด
มีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.55  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนกตามการศึกษา 
 
ความคดิเหน็ที่มต่ีอการส่งเสริม
การตลาด ด้านการตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

การให้ข้อมูลรายละเ อียดการ
บริการ 4G LTE โดยแนบมากับ
ใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทาง
ไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียด
ท่ีชดัเจนมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

4.827 0.008* 

การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริม
ถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

6.270 0.002* 
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ตารางที่ 4.55  (ต่อ) 
 
ความคดิเหน็ที่มต่ีอการส่งเสริม
การตลาด ด้านการตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่น
ทาง Call Center และเขา้ถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั 
เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

4.324 0.014* 

สามารถคน้หาขอ้มลูรายละเอียด
ต่างๆ ของระบบ 4G เช่น 
รายละเอียดการใชง้าน แพก็เกจการ
ใชบ้ริการ ผา่นเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่ง
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

2 
397 
399 

.094 0.911 

มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน 
Facebook ท าใหติ้ดตามความ
เคล่ือนไหวการใหบ้ริการได ้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

4 
395 
399 

.301 0.740 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.55  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามการศึกษา  พบว่า  เร่ืองการให้ขอ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จ
ช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  การส่ง SMS เก่ียวกบั
บริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการให้บริการสอบถาม
ขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือ
ขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.008, 0.002  และ 0.014  ซ่ึงน้อยกว่า 
0.05  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย
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ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 
4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจน
มากข้ึน  การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  
และมีการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไปทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) 
โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ตารางที่ 4.56  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนกตามการศึกษา  เร่ืองการ
ใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์
ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน 
 

การศึกษา  
ต า่กว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต า่กว่าปริญญาตรี 3.27    
ปริญญาตรี 

3.44 
0.17 

(0.014*) 
 0.20 

(0.009*) 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.24    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.56  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามการศึกษา  เร่ืองการให้ขอ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระ
ค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ทราบรายละเอียดท่ีชัดเจนมากข้ึน  พบว่า  ผูใ้ช้บริการท่ีมี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญา
ตรี  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.014  และ 0.009  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า 
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
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ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 
4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจน
มากข้ึน มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  โดยมี
ผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.17  และ 0.20  ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.57  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนกตามการศึกษา  เร่ืองการ
ส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 
 

การศึกษา  
ต า่กว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต า่กว่าปริญญาตรี 3.30    
ปริญญาตรี 

3.49 
0.19 

(0.005*) 
 0.22 

(0.003*) 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.27    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.57  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามการศึกษา  เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการ
เสริมมากข้ึน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบั
ต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  มีค่า Sig.  เท่ากบั  0.005  และ 0.003  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  
เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 
มากกว่าผูใ้ช้บริการท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.19  และ 0.22  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.58  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามการศึกษา   เร่ืองมี
การให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 
 

การศึกษา  
ต า่กว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต า่กว่าปริญญาตรี 3.26    
ปริญญาตรี 

3.39 
0.13 

(0.037*) 
 0.18 

(0.008*) 
สูงกว่าปริญญาตรี 3.21    
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.58  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามการศึกษา  เร่ืองมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่า
ปริญญาตรี  มีค่า Sig.  เท่ากับ  0.037  และ 0.008  ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตลาดทางตรง  เร่ืองมีการให้บริการ
สอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบ
ปัญหาหรือข้อสงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้ันที มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาระดบัต ่ากว่า
ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.13  และ 0.18  ตามล าดบั 
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สมมติฐานท่ี 2.5 
อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อย
กว่า 0.05  
 
ตารางที่ 4.59  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามอาชีพ 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ด้านการโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

1.000 0.393 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

0.051 0.985 

ด้านการขายโดยพนักงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

0.853 0.466 
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ตารางที่ 4.59  (ต่อ) 
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

1.525 0.208 

ด้านการตลาดทางตรง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

4.218 0.006* 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.59  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอาชีพ  มีค่า F-Prob. เท่ากบั  0.006  ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตลาดทางตรง เพื่อหาว่าเร่ืองใดมีความแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



110 

ตารางที่ 4.60  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนกตามอาชีพ 
 
ความคดิเหน็ที่มต่ีอการส่งเสริม
การตลาด ด้านการตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

การให้ข้อมูลรายละเ อียดการ
บริการ 4G LTE โดยแนบมากับ
ใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทาง
ไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียด
ท่ีชดัเจนมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

3.794 0.011* 

การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริม
ถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

3.419 0.017* 

มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่น
ทาง Call Center และเขา้ถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั 
เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

3.264 0.021* 

สามารถคน้หาขอ้มลูรายละเอียด
ต่างๆ ของระบบ 4G เช่น 
รายละเอียดการใชง้าน แพก็เกจการ
ใชบ้ริการ ผา่นเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่ง
สะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

1.012 0.387 

มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน 
Facebook ท าใหติ้ดตามความ
เคล่ือนไหวการใหบ้ริการได ้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

3 
396 
399 

1.250 0.291 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.60  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอาชีพ พบว่า  เร่ืองการให้ขอ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระ
ค่าบริการผา่นทางไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  การส่ง SMS เก่ียวกบับริการ
เสริมถึงลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการให้บริการสอบถามขอ้มูล
ผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั 
เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 0.011, 0.017  และ 0.021  ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05  นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการให้ขอ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดย
แนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผา่นทางไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  การส่ง 
SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกค้า เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการ
ให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเข้าถึงโอเปอเรเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไปทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใช้
วิธีทดสอบแบบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบั
นยัส าคญั 0.05 
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ตารางที่ 4.61  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามอาชีพ  เร่ืองการให้
ขอ้มลูรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท า
ใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน 
 

อาชีพ  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ประกอบ
ธุรกจิส่วนตวั 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/นักศึกษา 3.31     

ประกอบธุรกจิ
ส่วนตวั  

3.17     

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

3.22     

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.46 0.15 
(0.030*) 

0.29 
(0.011*) 

0.24 
(0.011*) 

 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.61  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอาชีพ  เร่ืองการใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการ
ผา่นทางไปรษณีย ์ท าให้ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนักงาน
บริษทัเอกชน กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  ประกอบธุรกิจส่วนตวั และขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีค่า Sig. 0.030, 0.011 และ 0.011 ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
หมายความว่า ใชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตลาดทางตรง เร่ืองการให้ข้อมูล
รายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้
ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา  ประกอบธุรกิจ
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ส่วนตวั และขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.15,  0.29  และ 0.24 
ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.62  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามอาชีพ  เร่ืองการส่ง 
SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 
 

อาชีพ  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ประกอบ
ธุรกจิส่วนตวั 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/นักศึกษา 3.37     

ประกอบธุรกจิ
ส่วนตวั  3.20 

    

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

3.27 

    

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.49 
 
 

0.29 
(0.009*) 

0.22 
(0.020*) 

 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.62  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอาชีพ  เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริม
มากข้ึน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั และขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  มีค่า Sig. 0.009 และ 0.020 ซ่ึงน้อยกว่านัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ใชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  มีความคิดเห็นต่อการ
ใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เร่ือง
การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  มากกว่า
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ผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และขา้ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  โดยมีผลต่าง
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.29  และ 0.22 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.63  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนกตามอาชีพ  เร่ืองมีการ
ให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเข้าถึงโอเปอเรเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 
 

อาชีพ  
นักเรียน/
นักศึกษา 

ประกอบ
ธุรกจิส่วนตวั 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

นักเรียน/นักศึกษา 
3.33 

 0.25 
(0.014*) 

  

ประกอบธุรกจิ
ส่วนตวั  3.09 

    

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

3.22 

    

พนักงาน
บริษัทเอกชน 

3.37 
 
 

0.28 
(0.005*) 

  

 
หมายเหตุ. *  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

    ** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

ตารางท่ี 4.63  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามอาชีพ  เร่ืองมีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั  มีค่า Sig. 0.014 ซ่ึงน้อย
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กว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความ
คิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาด
ทางตรง เร่ืองมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 
24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.25 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน กบัผูใ้ช้บริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั  มีค่า Sig. 0.005  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เร่ืองมีการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call 
Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกับ
ระบบ 4G ไดท้นัที  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.28 

สมมติฐานท่ี 2.6 
รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
  : รายได้ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
  : รายได้ท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  

ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ คือ การทดสอบดว้ยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 

(One Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรท่ีมีมากกว่า 2 
กลุ่ม ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%  ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) เมื่อค่า F-Prob. มีค่าน้อย
กว่า 0.05  
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ตารางที่ 4.64  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร จ  าแนกตามรายได ้
 

ความคดิเหน็ที่มต่ีอการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

ด้านการโฆษณา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

1.811 0.110 

ด้านการประชาสัมพนัธ์ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

1.658 0.144 

ด้านการขายโดยพนักงาน ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

1.377 0.232 

ด้านการส่งเสริมการขาย ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

.723 0.607 

ด้านการตลาดทางตรง ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

2.982 0.012* 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.64  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามรายได ้ มีค่า F-Prob. เท่ากบั  0.012 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง ( )  หมายความว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ดงันั้นผูว้ิจยัจึงท าการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการตลาดทางตรง เพื่อหาว่าเร่ืองใดมีความแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.65  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนกตามรายได ้
 
ความคดิเหน็ที่มต่ีอการส่งเสริม
การตลาด ด้านการตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df F-Ratio F-Prob. 

การให้ข้อมูลรายละเ อียดการ
บริการ 4G LTE โดยแนบมากับ
ใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทาง
ไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียด
ท่ีชดัเจนมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

2.188 0.055 

การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริม
ถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจ
ใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

2.585 0.026* 

มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลู
ผา่นทาง Call Center และเขา้ถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั 
เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

4.589 0.000* 
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ตารางที่ 4.65  (ต่อ) 
 
ความคดิเหน็ที่มต่ีอการส่งเสริม
การตลาด ด้านการตลาดทางตรง 

แหล่งความ
แปรปรวน 

df F-Ratio F-Prob. 

สามารถคน้หาขอ้มลูรายละเอียด
ต่างๆ ของระบบ 4G เช่น 
รายละเอียดการใชง้าน แพก็เกจ
การใชบ้ริการ ผา่นเวบ็ไซตไ์ด้
อยา่งสะดวก 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

0.577 0.718 

มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นใน 
Facebook ท าใหติ้ดตามความ
เคล่ือนไหวการใหบ้ริการได ้

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

5 
394 
399 

1.176 0.320 

 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ตารางท่ี 4.65  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ าแนก
ตามรายได ้พบว่า  เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการ
เสริมมากข้ึน  และมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  มีค่า F-Prob. เท่ากบั 
0.026  และ 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั ( ) และยอมรับสมมติฐานรอง 
( )  หมายความว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการส่ง SMS 
เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการให้บริการ
สอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบ
ปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไปทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) โดยใชว้ิธีทดสอบ
แบบ Least-Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบา้งแตกต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั 
0.05 
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ตารางที่ 4.66  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาด
ทางตรง จ  าแนกตามรายได ้เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 
 

รายได้  
ต า่กว่า 

10,000 บาท 
10,000 – 20,000 

บาท  
20,001 – 30,000 

บาท 
30,001 – 40,000 

บาท 
40,001 – 

50,000 บาท 
50,001 บาท

ขึน้ไป 

ต า่กว่า 10,000 บาท 3.30       

10,000 – 20,000 บาท 
3.58 

0.28 
(0.007*) 

  0.29 
(0.020*) 

  

20,001 – 30,000 บาท 
3.51 

0.21 
(0.015*) 

  0.21 
(0.046*) 

  

30,001 – 40,000 บาท 3.29       

40,001 – 50,000 บาท 3.37       

50,001 บาทขึน้ไป 3.25       
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.66  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง 
จ  าแนกตามรายได ้เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใช้
บริการเสริมมากข้ึน  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้10,000 – 20,000 บาท  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมี
รายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาทและ30,001 – 40,000 บาท มีค่า Sig. 0.007  และ 0.020  ซ่ึงน้อยกว่า
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท  มี
ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตลาดทางตรง เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใช้
บริการเสริมมากข้ึน  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้ ต ่ากว่า 10,000 บาท และ30,001 – 40,000 
บาท  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.28 และ 0.29 ตามล าดบั 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 
บาทและ30,001 – 40,000 บาท มีค่า Sig. 0.015 และ 0.046  ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05  หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้20,001 – 30,000 บาท  มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 
4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เร่ืองการส่ง 
SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  มากกว่า
ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท และ30,001 – 40,000 บาท  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 
0.21 และ 0.21 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.67  การวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาด
ทางตรง จ  าแนกตามรายได ้เร่ืองมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้
สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 
 

รายได้  
ต า่กว่า 

10,000 บาท 
10,000 – 20,000 

บาท  
20,001 – 30,000 

บาท 
30,001 – 40,000 

บาท 
40,001 – 

50,000 บาท 
50,001 บาท

ขึน้ไป 

ต า่กว่า 10,000 บาท 3.27       

10,000 – 20,000 บาท 
3.49 

0.22 
(0.016*) 

  0.26 
(0.018*) 

0.33 
(0.001*) 

 

20,001 – 30,000 บาท 
3.48 

0.21 
(0.005*) 

  0.25 
(0.009*) 

0.32 
(0.000*) 

 

30,001 – 40,000 บาท 3.23       

40,001 – 50,000 บาท 3.16       

50,001 บาทขึน้ไป 3.25       
 
หมายเหตุ.  มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.67  แสดงการวิเคราะห์ความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการส่งเสริม
การตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง จ  าแนก
ตามรายได ้เร่ืองมีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ได้
ตลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีรายได ้10,000 – 20,000 บาท กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้ต ่ากว่า 10,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท  
และ 40,001 – 50,000 บาท  มีค่า Sig. 0.016, 0.018 และ 0.001 ซ่ึงนอ้ยกว่านยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได ้10,000 – 20,000 บาท มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เร่ือง เร่ืองมีการ
ใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถ
ตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  มากกว่าผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้ ต ่ากว่า 10,000 
บาท  30,001 – 40,000 บาท  และ 40,001 – 50,000 บาท  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.22, 0.26, 0.33 
ตามล าดบั 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท  กบัผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้ ต ่ากว่า 10,000 
บาท  30,001 – 40,000 บาท  และ 40,001 – 50,000 บาท  มีค่า Sig. 0.005, 0.009 และ 0.000 ซ่ึงน้อย
กว่านัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 หมายความว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้ 20,001 – 30,000 บาท มี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้น
การตลาดทางตรง เร่ืองเร่ืองมีการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเข้าถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  
มากกว่าต ่ากว่า 10,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท  และ 40,001 – 50,000 บาท  โดยมีผลต่างค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.21, 0.25, 0.32 ตามล าดบั 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัย  การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G 

LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร”   เพื่อใหท้ราบถึงขอ้มูลความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การให้บริการ และการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช โดยผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาการวิจยัสามารถาน าไปเป็นประโยชน์ให้กบัผูท่ี้จะตดัสินใจใชบ้ริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช และเป็นแนวทางให้กับผูป้ระกอบการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งไดน้ าไปใช้ในการ
วางแผนกลยทุธเ์พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 
โดยในส่วนของบททน้ีผูว้ิจยัแบ่งหวัขอ้ในการสรุปผลดงัน้ี 

5.1  สรุปผลการวิจยั 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการวจิยั 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ 
จากกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 400 ตวัอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมี

จ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3  มีอาย ุ 20 – 29 ปี  ซ่ึงมีจ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  มี
สถานภาพโสด จ  านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3  ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 188 
คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  และรายไดต่้อ
เดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท  จ  านวน 123  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.8  

ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นความคุม้ค่าโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.435 (S.D. = 0.531)  และในดา้นอ่ืนๆ มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ  ซ่ึงประกอบดว้ย 
ดา้นประโยชน์ มีค่าเฉล่ีย 3.240 (S.D. = 0.410)  ดา้นการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.137 (S.D. = 0.594)  
และดา้นคุณสมบติั  มีค่าเฉล่ีย 3.055 (S.D. = 0.486)  ตามล าดบั 
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ด้านคุณสมบัติ  เมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองย่อย พบว่า ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นด้าน
คุณสมบติัโดยรวมอยูใ่นระดบัเฉยๆ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.055 (S.D. =  0.486)  และเมื่อพิจารณา
เป็นเร่ืองย่อย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเฉยๆ ทุกเร่ืองย่อย ไดแ้ก่ การเช่ือมต่อ
สญัญาณ 4G สามารถเช่ือมต่อไดอ้ตัโนมติั เม่ืออยูใ่นพ้ืนท่ีให้บริการ มีค่าเฉล่ีย 3.25 (S.D. =  0.555)  
อุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีรองรับสญัญาณ 4G มีความถ่ีเฉพาะโดยอยูใ่นรูปอุปกรณ์ท่ีหลากหลาย เช่น Smart 
Phone, Tablet, iPad, iPod, Air Card,  Notebook ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย 3.23 (S.D. =  0.593)  การรับส่ง
ขอ้มูลไดร้วดเร็วมากกว่าระบบ 3G/EDGE/GPRS  มีค่าเฉล่ีย 3.10 (S.D. =  0.758)  การโอนถ่าย
ขอ้มูลท่ีไม่มีการสะดุดจากการเช่ือมต่อ  มีค่าเฉล่ีย 3.02 (S.D. =  0.796)  ระบบปฏิบัติการ 4G 
สนับสนุนดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย 2.98 (S.D. =  0.828)  และมีสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
การใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 2.76 (S.D. =  0.654) 

ดา้นการใชง้าน เมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองยอ่ย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นการใช้
งานโดยรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.137 (S.D. =  0.594)  และเมื่อพิจารณาเป็น
เร่ืองยอ่ย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเฉยๆ ทุกเร่ืองย่อย ไดแ้ก่ การตั้งค่าอุปกรณ์
รองรับเพื่อใชง้าน 4G สามารถตั้งค่าไดง่้ายไม่ยุ่งยากซบัซอ้น  มีค่าเฉล่ีย 3.25 (S.D. =  0.532)  การ
เช่ือมต่อสญัญาณ 4G ท าใหส้ิ้นเปลืองพลงังานแบตเตอร่ีอยา่งรวดเร็วข้ึนกว่าเดิมมาก  มีค่าเฉล่ีย 3.13 
(S.D. =  0.749)  และสามารถใชบ้ริการส่ือขอ้มลูผา่นทางระบบอินเตอร์เน็ตไดต้ลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 
3.04 (S.D. =  0.712) 

ดา้นประโยชน์  เม่ือพิจารณาเป็นเร่ืองยอ่ย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นการใช้
งานโดยรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.240 (S.D. =  0.410)  และเมื่อพิจารณาเป็น
เร่ืองยอ่ย พบว่า ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ ในทุกเร่ืองยอ่ย ไดแ้ก่ ท าใหก้ารรับ – ส่ง
ขอ้มลูต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึน  มีค่าเฉล่ีย 3.33 (S.D. =  0.555)  ท าให้เขา้ถึงการติดตามขอ้มูล
ข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ีย 3.33 (S.D. =  0.602)  สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความ
บนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  มีค่าเฉล่ีย 3.23 (S.D. =  0.580)  บริการ 4G 
ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  มีค่าเฉล่ีย 3.20 (S.D. =  0.545)  บริการ 4G ช่วย
ให้บริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.19 (S.D. =  0.558)  และท าให้รองรับ
บริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั เช่น ดูหนงัHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call 
เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 3.17 (S.D. =  0.573)    

ดา้นความคุม้ค่า เมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองยอ่ย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นดา้นความ
คุม้ค่าโดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.435 (S.D. =  0.531)  และเมื่อพิจารณา
เป็นเร่ืองย่อย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นดว้ย ไดแ้ก่ สามารถใช้งานได้
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ครอบคลุมทั้งในอาคารและสถานท่ีต่างๆ มีค่าเฉล่ีย  3.51 (S.D. = 0.653)  การเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆได้
อยา่งรวดเร็วมากกว่า 3G  มีค่าเฉล่ีย  3.50 (S.D. = 0.694)  การใชง้าน 4G สามารถตอบสนองกบัทุก
กิจกรรมตามลกัษณะการใชง้านของท่านได ้มีค่าเฉล่ีย  3.46 (S.D. = 0.670) การใชง้านบนความเร็ว
ไดเ้ต็มอตัราสูงสุดตามท่ีระบุไวจ้ริง  มีค่าเฉล่ีย  3.39 (S.D. = 0.677)  และความคุม้ค่าท่ีไดจ้ากการใช้
บริการ 4G LTE ไดม้ากกว่าตวัเงินท่ีจ่ายไป  มีค่าเฉล่ีย  3.33 (S.D. = 0.625)  ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3  ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาดของ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัเฉยๆ และเห็น
ดว้ย  โดยระดบัเห็นดว้ยมีเพียง  ดา้นการโฆษณา  มีค่าเฉล่ีย 3.439 (S.D. = 0.504)  ในส่วนของความ
คิดเห็นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่ ดา้นการตลาดทางตรง  มีค่าเฉล่ีย 3.304 (S.D. = 0.418)  ดา้นการส่งเสริม
การขาย  มีค่าเฉล่ีย 3.274 (S.D. = 0.516)  ดา้นการขายโดยพนกังาน  มีค่าเฉล่ีย 3.213 (S.D. = 0.488)  
และดา้นการประชาสมัพนัธ ์ มีค่าเฉล่ีย 3.200 (S.D. = 0.535) 

ดา้นการโฆษณา  เมื่อพิจารณาเป็นขอ้ย่อย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการ
ส่งเสริมการตลาดดา้นการโฆษณาอยู่ในระดบัเห็นดว้ย   มีค่าเฉล่ีย 3.439 (S.D. = 0.504)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นขอ้ยอ่ย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการโฆษณาอยู่
ในระดบัเห็นและ เฉยๆ โดยขอ้ท่ีอยู่ในระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา ท าให้เกิด
ความตอ้งการในการทดลองใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ีย 3.40 (S.D. = 0.649)   และการโฆษณาผ่านส่ือ
เคล่ือนท่ี เช่น บริการดา้นขา้งรถโดยสาร รถประจ าทาง กระตุน้ให้เกิดความสนใจในการใชบ้ริการ 
มีค่าเฉล่ีย 3.38 (S.D. = 0.695)    และขอ้ท่ีมีระดบัอยู่ในระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ การโฆษณาผ่านส่ือ
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซด์ ท าให้เขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 3.49 (S.D. = 0.629)  
รองลงมา คือ การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ/์หนังสือพิมพ/์นิตยสาร ท าให้รับทราบขอ้มูลอยู่เสมอ มี
ค่าเฉล่ีย 3.48 (S.D. = 0.561)  และมีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์/วิทยุ ท่ีย  ้าแจง้บ่อยๆท าให้เกิดการ
ตดัสินใจในการใชบ้ริการเร็วข้ึน  มีค่าเฉล่ีย 3.45 (S.D. = 0.564) ตามล าดบั 

ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ เมื่อพิจารณาเป็นขอ้ยอ่ย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมการตลาดดา้นการประชาสัมพนัธ์ อยู่ในระดบัเฉยๆ  มีค่าเฉล่ีย 3.200 (S.D. = 0.535)  
และเมื่อพิจารณาเป็นขอ้ย่อย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการ
ประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับเฉยๆ ทุกข้อ ได้แก่  การจัดแสดงสินค้า เช่ น บูทมหกรรมสินค้า
เทคโนโลยต่ีางๆเพื่อขอ้มลูท่ีเป็นประโยชน์สามารถกระตุน้การใชบ้ริการได ้ มีค่าเฉล่ีย 3.34 (S.D. = 
0.682)  การจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มลูกค้าเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โดยตรงสามารถสร้าง
ภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัได ้มีค่าเฉล่ีย 3.22 (S.D. = 0.633)  การเป็นผูส้นบัสนุนรายการตามส่ือต่างๆ

DPU



126 

ท าใหเ้กิดการรับรู้ถึงตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได ้มีค่าเฉล่ีย 3.17 (S.D. = 0.634)  การ
ใหส้มัภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินคา้และบริการได ้ มีค่าเฉล่ีย 3.14 (S.D. = 
0.654)  และการใหส้มัภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถ
โนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได ้มีค่าเฉล่ีย 3.14 (S.D. = 0.669)  ตามล าดบั 

ดา้นการขายโดยพนกังาน  เมื่อพิจารณาเป็นขอ้ย่อย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็น
ต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการขายโดยพนกังานอยูใ่นระดบัเฉยๆ  มีค่าเฉล่ีย 3.213 (S.D. = 0.488)  
และเมื่อพิจารณาเป็นขอ้ยอ่ย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการขาย
โดยพนกังานอยูใ่นระดบัเฉยๆ ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ พนักงานมีอธัยาศยัและมนุษย์
สมัพนัธท่ี์ดีกบัลกูคา้เพื่อสร้างความประทบัใจใหก้บัลกูคา้ และพนกังานมีมารยาทท่ีดี การแต่งกายท่ี
เหมาะสมท าให้ดูมีความน่าเช่ือถ่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากนั คือ 3.24 (S.D. = 0.565, 0.561)  รองลงมา คือ   
การได้รับการบริการท่ีดีจากพนักงานขายท าให้เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการไดง่้ายข้ึน  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากนั คือ 3.23 (S.D. = 0.561)  ล  าดบัถดัมา คือ พนักงานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเพื่อ
ตอบค าถามของลกูคา้ได ้ มีค่าเฉล่ีย 3.20 (S.D. = 0.594)  และพนกังานมีความรู้ความสามารถในการ
ใหข้อ้มลูค าแนะน าในเร่ืองต่างๆไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 3.16 (S.D. = 0.610)  ตามล าดบั 

ดา้นการส่งเสริมการขาย  เมื่อพิจารณาเป็นขอ้ยอ่ย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อ
การส่งเสริมการตลาดดา้นการส่งเสริมการขายอยู่ในระดบัเฉยๆ   มีค่าเฉล่ีย 3.274 (S.D. = 0.516)  
และเมื่อพิจารณาเป็นขอ้ย่อย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการ
ส่งเสริมการขายอยูใ่นระดบัเฉยๆ ทุกขอ้ โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ มีแพ็กเกจเสริมท่ีเหมาะสม
กบัประเภทการใชง้านของท่าน สามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กบัตนเองได ้มีค่าเฉล่ีย 3.29 
(S.D. = 0.596)  รองลงมา คือ มีการให้ส่วนลดการค่าบริการประจ าเดือนท่ีเสนอแพ็กเกจเสริมท่ี
คุม้ค่า  ท าให้รู้สึกคุม้ค่าในการใชบ้ริการ  มีค่าเฉล่ีย 3.28 (S.D. = 0.595)  มีการขายแพ็กเกจเสริม
ร่วมกบัอุปกรณ์รองรับระบบ 4G ในราคาพิเศษ กระตุน้ใหเ้กิดการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ และมีการ
แจกซิมการ์ด ระบบ 4G เพื่อสามารถเปิดใชบ้ริการได ้ท าให้เกิดแรงจูงใจในการใชบ้ริการเพ่ิมมาก
ข้ึน   มีค่าเฉล่ีย 3.27 (S.D. = 0.603, 0.589)  และมีกิจกรรมลุน้รับสิทธิพิเศษ เช่น บตัรคอนเสิร์ต/
ภาพยนต์ ท าให้มีการติดตามข่าวสารการบริการอย่างต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.26 (S.D. = 0.608)  
ตามล าดบั 

ดา้นการตลาดทางตรง  เมื่อพิจารณาเป็นข้อย่อย  พบว่า  พบว่า  ผูใ้ช้บริการมีความ
คิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการตลาดทางตรงอยู่ในระดบัเฉยๆ   มีค่าเฉล่ีย 3.304 (S.D. = 
0.418)  และเมื่อพิจารณาเป็นขอ้ยอ่ย  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้น
การตลาดทางตรงอยูใ่นระดบัเฉยๆ ไดแ้ก่  การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการ
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ตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.39 (S.D. = 0.594)  การใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 
4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้ทราบรายละเอียดท่ีชดัเจน
มากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.34 (S.D. = 0.609)  มีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และ
เขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ได้
ทนัที มีค่าเฉล่ีย 3.31 (S.D. = 0.537)  มีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม 
Facebook ท าใหติ้ดตามความเคล่ือนไหวการใหบ้ริการไดต้ลอดเวลา  มีค่าเฉล่ีย 3.27 (S.D. = 0.534)  
และสามารถคน้หาขอ้มลูรายละเอียดต่างๆ ของระบบ 4G เช่น รายละเอียดการใชง้าน แพ็กเกจการ
ใชบ้ริการ ผา่นเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.22 (S.D. = 0.523)  ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1.1 
เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อ

การใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช โดยใชส้ถิติ Independent t-test พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ี
มีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ด้าน
คุณสมบติั  ดา้นการใชง้าน  ดา้นประโยชน์  และดา้นความคุม้ค่า  ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 1.2 
อายท่ีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายท่ีุแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อ

การใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) พบว่า ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 
4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์ เร่ืองสามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  บริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ได้
สะดวกข้ึน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.3 
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อความ

คิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการ
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วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่า  ผูใ้ช้บริการท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์ เร่ือง 
สามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  ระบบ 
4G ท าใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี  และบริการ 
4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

สมมติฐานท่ี 1.4 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการศึกษาท่ีแตกต่างกันของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อความ

คิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ 
upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  และบริการ 4G 
ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 1.5 
อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

ต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ 
upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  ระบบ 4G ท า
ใหเ้กิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี   และท าให้รองรับ
บริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ไดอ้ยา่งไม่ติดขดั เช่น ดูหนงัHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call 
เป็นตน้ยิง่ข้ึน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 1.6 
รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดท่ี้แตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

ต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง
กนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นคุณสมบติั  ดา้นการใช้
งาน  ดา้นประโยชน์  และดา้นความคุม้ค่า  ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.1 
เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู 

เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อ

การส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ 
Independent t-test  พบว่า  เพศท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร  ทุกด้าน ได้แก่  ด้านการโฆษณา  ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์  ดา้นการขายโดยพนักงาน  ดา้นการส่งเสริมการขาย และดา้นการตลาดทางตรง   
ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2.2 
อายท่ีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู 

เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอายท่ีุแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคิดเห็นต่อ

การส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มี
ความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ดา้นการประชาสมัพนัธ ์เร่ืองการจดักิจกรรมร่วมกบักลุ่มลกูคา้เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยตรง
สามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัได ้ การเป็นผูส้นับสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิดการ
รับรู้ถึงตราสินค้าโดยสามารถดึงดูดความสนใจได ้ การให้สัมภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้าง
ความเช่ือมัน่ในสินค้าและบริการได้  และการให้สัมภาษณ์โดยใช้พรีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น 
พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได ้ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 
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และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตลาดทางตรง เร่ืองการให้ข้อมูล
รายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้
ทราบรายละเอียดท่ีชัดเจนมากข้ึน  การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกค้า เพื่อให้เกิดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.3 
สถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานภาพท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อความ

คิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  พบว่า  ผูใ้ช้บริการท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ 
เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center 
และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G 
ไดท้นัที  และมีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม Facebook ท าให้ติดตาม
ความเคล่ือนไหวการใหบ้ริการไดต้ลอดเวลา  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.4 
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการศึกษาท่ีแตกต่างกันของผูใ้ช้บริการท่ีมีผลต่อความ

คิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  พบว่า  ผูใ้ช้บริการท่ีมี
การศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดย
แนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผา่นทางไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  การส่ง 
SMS เก่ียวกับบริการเสริมถึงลูกค้า เพื่อให้เกิดการตัดสินใจใชบ้ ริการเสริมมากข้ึน  และมีการ
ให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเข้าถึงโอเปอเรเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
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สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.5 
อาชีพท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบอาชีพท่ีแตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

ต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการให้ขอ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดย
แนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผา่นทางไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  การส่ง 
SMS เก่ียวกับบริการเสริมถึงลูกค้า เพ่ือให้เกิดการตัดสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการ
ให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเข้าถึงโอเปอเรเตอร์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2.6 
รายไดท่ี้แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบรายไดท่ี้แตกต่างกนัของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีผลต่อความคิดเห็น

ต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิติ
การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายได้
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิด
การตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และ
เขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ได้
ทนัที แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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5.2  อภิปรายผล 
ผลการวิจยัเร่ือง “ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE  ของ

เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีดงัน้ี 
5.2.1 ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงมีจ  านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 

53.3  มีอาย ุ 20 – 29 ปี  ซ่ึงมีจ  านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3  มีสถานภาพโสด จ านวน 253 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.3  ส่วนใหญ่มีการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 เป็น
นักเรียน/นักศึกษา จ  านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8  และรายไดต่้อเดือน ต ่ากว่า 10,000 บาท  
จ  านวน 123  คน  คิดเป็นร้อยละ 30.8  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนทวิทย ์เซะบากอ (2553) ศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ท่ีมีผลต่อระดบัความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลยี 3G จากผล
การศึกษาพบว่า ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ 20 - 24 ปี ใชเ้ครือข่าย AIS มากท่ีสุด ส่วน
ใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศึกษามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดต่้อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 

5.2.2 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 
โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย คือ ดา้นความคุม้ค่า  

ดา้นความคุม้ค่า เมื่อพิจารณาเป็นเร่ืองย่อย  พบว่า  ผูใ้ช้บริการมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัเห็นดว้ย ไดแ้ก่ สามารถใชง้านไดค้รอบคลุมทั้งในอาคารและสถานท่ีต่างๆ  การเขา้ถึงขอ้มูล
ต่างๆไดอ้ย่างรวดเร็วมากกว่า 3G  และการใชง้าน 4G สามารถตอบสนองกบัทุกกิจกรรมตาม
ลกัษณะการใชง้านของท่านได ้สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนทวิทย ์เซะบากอ (2553) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ท่ีมีผลต่อระดับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี 3G พบว่า 
ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีระยะเวลาการใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากกว่า 4 ปี นิยมใชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ี
เพื่อการส่ือสารพดูคุย ส่วนใหญ่มีความถ่ีในการใชต่้อสปัดาห์ไม่ถึง 5 ชัว่โมง มีค่าใชบ้ริการเฉล่ียต่อ
เดือนไม่เกิน 500 บาท และตดัสินใจซ้ือดว้ยตนเอง และพบว่าผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความรู้ความ
เขา้ใจในเทคโนโลยี 3G ในเร่ืองการส่งขอ้ความดว้ยภาพและเสียงพร้อม ๆ กนัและผูใ้ชบ้ริการมี
ความคิดเห็นต่อเทคโนโลยี 3G โดยรวมอยู่ในระดบัมากโดยเห็นว่า เทคโนโลยี 3G มีความเร็วสูง
และคุณภาพในการรับส่งขอ้มลู 

5.2.3 ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ย คือ ดา้นการโฆษณา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาปนิก ทองศรี (2553) 
ศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลในการเลือกผูใ้ห้บริการเครือข่ายเทคโนโลยี 3G 
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัต่อดา้นการส่งเสริมการตลาด
โดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก 
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ผูใ้ชบ้ริการมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาดดา้นการโฆษณาอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
ในเร่ืองการโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต/เว็บไซด์ ท าให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  
รองลงมา คือ การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์/หนังสือพิมพ/์นิตยสาร ท าให้รับทราบขอ้มูลอยู่เสมอ  
และมีการโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์/วิทย ุท่ีย  ้าแจง้บ่อยๆท าให้เกิดการตดัสินใจในการใชบ้ริการเร็ว
ข้ึน  สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ รัฐพงษ์ สารพจน์ (2548) ศึกษาเร่ืองความคิดเห็นเก่ียวกับการ
โฆษณาผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู ้ให้บริการเครือข่าย
เจา้ของสินคา้และบริการ ผูผ้ลิตส่ือโฆษณา ควรเสนอการโฆษณาสินคา้ และบริการให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค และควรไดรั้บความยนิยอมจากผูบ้ริโภค 

5.2.4 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมฟู เอช ดา้นประโยชน์ เร่ืองสามารถ upload ขอ้มลูข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  บริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน แตกต่างกนั 
รวมถึงผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการประชาสัมพนัธ์ เร่ืองการจดักิจกรรมร่วมกบั
กลุ่มลกูคา้เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์โดยตรงสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่บริษทัได ้ การเป็น
ผูส้นบัสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าให้เกิดการรับรู้ถึงตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได ้ 
การให้สัมภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในสินค้าและบริการได้  และการให้
สมัภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโน้มน้าวให้ท่านใช้
บริการได ้แตกต่างกนั 

และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตลาดทางตรง เร่ืองการให้ข้อมูล
รายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้
ทราบรายละเอียดท่ีชัดเจนมากข้ึน  การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกค้า เพื่อให้เกิดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 
แตกต่างกนั 

ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ ผูใ้ชบ้ริการมีอาย ุ20 – 29 ปี เพราะมีความตอ้งการเขา้ถึงความบนัเทิง
ไดห้ลากหลายรูปแบบ รวมถึงในส่วนของการท าให้เกิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆ เช่นเดียวกนั และการให้ขอ้มูลต่างๆท่ีเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการท่ีรวดเร็วและส่งถึงผูใ้ชบ้ริการ คือ 
การให้ข้อมูลต่างๆผ่านทาง SMS เพื่อให้ลูกคา้เกิดการรับรู้ และตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 
นอกจากนั้นแลว้การให้บริการของ call center ท่ีมีการบริการ 24 ชัว่โมง เพ่ือช่วยแกปั้ญหาต่างๆ 
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ให้กับผูใ้ช้บริการ ยงัเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผูใ้ชบ้ริการได้รับความพึงพอใจในการบริการของ
องคก์ร 

5.2.5 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา  ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี  และบริการ 4G ช่วยให้บริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวกข้ึน 
รวมถึงผูใ้ชบ้ริการท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง   เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกบั
บริการเสริมถึงลกูคา้ เพื่อใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลู
ผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสยั 
เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  และมีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก่ียวกบัระบบ 4G ในกลุ่ม Facebook 
ท าใหติ้ดตามความเคล่ือนไหวการใหบ้ริการไดต้ลอดเวลา  แตกต่างกนั 

สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน โดยส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการจะมีสถานภาพโสด ซ่ึงเป็นไปไดว้่า 
อาจมีเวลาในการเขา้ถึงความบนัเทิง รวมถึงมีเวลาท่ีจะหาความรู้ใหม่ๆ และเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ มีเวลา
ในการเดินทางได้มากกว่ากลุ่มสถานภาพอ่ืนๆ รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
อินเตอร์เน็ตในรูปแบบต่างๆ เช่น Facebook ท าใหก้ลุ่มผูใ้ชบ้ริการกลุ่มน้ีเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

5.2.6 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช ดา้นประโยชน์ เร่ือง สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา และบริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวก
ข้ึน แตกต่างกนั 

และผูใ้ชบ้ริการท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G 
LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการให้ขอ้มูล
รายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าให้
ทราบรายละเอียดท่ีชัดเจนมากข้ึน การส่ง SMS เก่ียวกับบริการเสริมถึงลูกค้า เพื่อให้เกิดการ
ตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน และมีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที 
แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัท่ีต ่ากว่าปริญญาตรี ดงันั้นจะเห็นไดว้่า 
ส่วนใหญ่แลว้จะใช้บริการเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ได้ตลอดเวลามากกว่า ในส่วนของการ
ให้บริการขอ้มูลข่าวสารดงักล่าวนั้น จะเห็นว่าการแนบมากับใบเสร็จ ท าให้ทราบรายละเอียดท่ี
ชดัเจนมากข้ึน  และการส่ง SMS รวมถึงการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร และการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
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ของ call center มีส่วนส าคญัในการตดัสินใจ ท่ีจะท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเลือกรับบริการของทรูต่อไป จึง
จ  าเป็นตอ้งมีการพฒันาช่องทางในการใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้มีความสนใจ และรวดเร็ว
กว่าผูใ้หบ้ริการท่ีอ่ืนๆ จึงจะไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

5.2.7 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช  ด้านประโยชน์  เร่ือง สามารถ upload ข้อมูลข่าวสาร ความบันเทิง ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา ระบบ 4G ท าให้เกิดประโยชน์ดา้นการศึกษา และเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอยา่งดี และท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ไดอ้ย่างไม่
ติดขดั เช่น ดูหนงัHD รับชมทีวีออนไลน์ Video Call เป็นตน้ยิง่ข้ึน แตกต่างกนั 

ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของ
เครือข่ายทรูมฟู เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง  เร่ืองการให้ขอ้มูลรายละเอียด
การบริการ 4G LTE โดยแนบมากับใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย์ ท าให้ทราบ
รายละเอียดท่ีชดัเจนมากข้ึน  การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้เกิดการตดัสินใจใช้
บริการเสริมมากข้ึน  และมีการให้บริการสอบถามข้อมูลผ่านทาง Call Center และเข้าถึง
โอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  
แตกต่างกนั 

5.2.8 ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของ
เครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการตลาดทางตรง เร่ืองการส่ง SMS เก่ียวกับ
บริการเสริมถึงลกูคา้ เพ่ือใหเ้กิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการให้บริการสอบถาม
ขอ้มลูผา่นทาง Call Center และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหาหรือ
ขอ้สงสยั เก่ียวกบัระบบ 4G ไดท้นัที  แตกต่างกนั 

ซ่ึงจะเห็นไดว้่าจากการวิจยั ปัจจยัดา้นส่วนบุคคลดา้น อาย ุสถานภาพ การศึกษา อาชีพ 
และรายได ้แตกต่างกนั จะมีความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช แตกต่างกนั ดา้นการตลาดทางตรง เร่ืองการใหข้อ้มลูรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบ
มากบัใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์การส่ง SMS เก่ียวกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพื่อให้
เกิดการตดัสินใจใชบ้ริการเสริมมากข้ึน  และมีการให้บริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center 
และเขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงจะเห็นไดว้่า จากกลุ่มผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มี
อาย ุ20-29 ปี มีสถานภาพโสด และการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือต ่ากว่า  โดยจะพบว่าส่วนใหญ่
เป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษาท่ีมีรายไดต่้อเดือนนอ้ยกว่า หรือเท่ากบั 10,000 บาท จึงสันนิษฐานไดว้่า 
การท าการตลาดทางตรง เป็นวิธีการท่ีสามารถเขา้ถึงผูใ้ชบ้ริการไดง่้าย ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น 
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะผูใ้ช้บริการท่ีศูนยท์รูช้อป 16 ศูนยบ์ริการ ในเขต

กรุงเทพมหานครเท่านั้น เน่ืองจากในปัจจุบนั เครือข่ายของทรูไดมี้การพฒันาเครือข่ายให้ดีข้ึนใน
จังหวัดต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร จึงควรมีการขยายพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายไปยงัศูนยบ์ริการต่างๆ ท่ีนอกเหนือจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเป็นการกระจายขอ้มูล และครอบคลุมมากข้ึน หรืออาจจะกระจายไปยงัส่วนต่างๆ ท่ีไม่ใช่
ศนูยบ์ริการของทรู 

5.3.2 การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาความคิดเห็น ดังนั้น หากมีการศึกษาในคร้ังต่อไป จึงควร
ศึกษาการเปรียบเทียบเชิงกลยทุธท์างการแข่งขนักบัการใหบ้ริการของทุกเครือข่าย เป็นตน้ 
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เร่ือง ความคดิเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจง:  วตัถุประสงค์ในการท าแบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการท างานคน้ควา้อิสระเร่ือง 

“ความคิดเห็นของผูใ้ช้บริการท่ีมีต่อการให้บริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขต

กรุงเทพมหานคร” 

ซ่ึงท าการศึกษาโดยนายธวชัชยั หัวเพชร นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา หลกัสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจ

บณัฑิตย ์

 
โดยแบบสอบถามจ านวน 6 หนา้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการ 
 ส่วนท่ี 2   ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE  ของเครือข่ายทรูมฟู 
เอช 
 ส่วนท่ี 3   ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการท่ีมีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE  ของเครือข่าย

ทรูมฟู เอช  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:  ขอ้มลู และความคิดเห็นของท่าน ผูว้ิจยัจะเก็บไวเ้ป็นความลบัโดยไม่ส่งผลประการใด

ต่อท่านและจะน าไปใชป้ระโยชน์เพ่ือน าเสนอภาพรวมส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ีเท่านั้น 
จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 

ผูว้ิจยั 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง: โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลงใน  ในขอ้ท่ีตรงกบัขอ้มลูของท่านตามความเป็นจริง 
 

1. เพศ 
  1. ชาย      2. หญิง 

2. อาย ุ
  1. ต  ่ากว่า 20 ปี     4. 40 – 49 ปี 
  2. 20 – 29 ปี      5. 50 ปีข้ึนไป 
  3. 30 – 39 ปี 

3. สถานภาพ 
  1. โสด     

 2. สมรส 
  3. หยา่ร้าง / หมา้ย / แยกกนัอยู ่

4. การศึกษา 
 1. ต ่ากว่าปริญญาตรี     

 2. ปริญญาตรี 

  3. สูงกว่าปริญญาตรี 

5. อาชีพ 
  1. นกัเรียน/นกัศึกษา      4. พนกังานบริษทัเอกชน 
  2. ประกอบธุรกิจส่วนตวั     5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ
........................ 
  3. ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

6. รายไดข้องท่านต่อเดือนโดยประมาณ 
  1. ต ่ากว่า 10,000 บาท     4. 30,001 – 40,000 บาท  
  2. 10,000 – 20,000 บาท     5. 40,001 – 50,000 บาท 
  3. 20,001 – 30,000 บาท     6. 50,001 บาทข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ความคดิเห็นของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการให้บริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช  
 

ค าช้ีแจง: โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลง ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
โดยแบ่งคะแนนเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี  

  ระดบัคะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
  ระดบัคะแนน 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
  ระดบัคะแนน 3 หมายถึง เฉยๆ 
  ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
  ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

7. ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการใหบ้ริการ 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ท่านมีความคิดเห็นในระดบั
ใด 

ความคดิเห็นของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการ 4G LTE 

ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 

 

เฉยๆ 

 

ไม่เห็น

ด้วย 

 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านคุณสมบัติ การให้บริการ 4G LTE      

1. มีสัญญาณครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีการใชง้าน      

2. การโอนถ่ายขอ้มูลท่ีไม่มีการสะดุดจากการเช่ือมต่อ      

3. การรับส่งขอ้มูลไดร้วดเร็วมากกว่าระบบ 

3G/EDGE/GPRS 

     

4. การเช่ือมต่อสัญญาณ 4G สามารถเช่ือมต่อไดอ้ตัโนมติั 

เม่ืออยู่ในพ้ืนท่ีใหบ้ริการ 

     

5. อุปกรณ์เช่ือมต่อท่ีรองรับสัญญาณ 4G มีความถ่ีเฉพาะ

โดยอยู่ในรูปอุปกรณท่ี์หลากหลาย เช่น Smart Phone, 

Tablet, iPad, iPod, Air Card,  Notebook ฯลฯ  

     

6. ระบบปฏิบติัการ 4G สนบัสนุนดา้นความปลอดภยั      

ด้านการใช้งาน การให้บริการ 4G LTE      

1. การตั้งค่าอุปกรณ์รองรับเพ่ือใชง้าน 4G สามารถตั้งค่าได้

ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน  

     

2. สามารถใชบ้ริการส่ือขอ้มูลผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต

ไดต้ลอดเวลา 

     

3. การเช่ือมต่อสัญญาณ 4G ท าใหส้ิ้นเปลืองพลงังาน

แบตเตอร่ีอย่างรวดเร็วข้ึนกว่าเดิมมาก 
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ความคดิเห็นของผู้ใช้บริการทีม่ีต่อการให้บริการ 4G LTE 

ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็น

ด้วย 

 

ไม่เห็น

ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านประโยชน์ ของการให้บริการ 4G LTE      

1. ท าใหก้ารรับ – ส่งขอ้มูลต่างๆมีประสิทธิภาพมากข้ึน      

2. ท าใหเ้ขา้ถึงการติดตามขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว      

3. สามารถ upload ขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิง ไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ในทุกช่วงเวลา 

     

4. ระบบ 4G ท าใหเ้กดิประโยชนด์า้นการศึกษา และเรียนรู้

ส่ิงใหม่ๆนอกสถานท่ี ไดเ้ป็นอย่างดี 

     

5. บริการ 4G ช่วยใหบ้ริการ Mobile Commerce ไดส้ะดวก

ข้ึน 

     

6. ท าใหร้องรับบริการมลัติมีเดียท่ีมีไฟลข์นาดใหญ่ไดอ้ย่าง

ไม่ติดขดั เช่น ดูหนงัHD รับชมทีวีออนไลน ์Video Call 

เป็นตน้ 

     

ด้านความคุ้มค่า ของการให้บริการ 4G LTE      

1. ความคุม้ค่าท่ีไดจ้ากการใชบ้ริการ 4G LTE ไดม้ากกว่า

ตวัเงินท่ีจ่ายไป 

     

2. การใชง้านบนความเร็วไดเ้ต็มอตัราสูงสุดตามท่ีระบุไว้

จริง 

     

3. การเขา้ถึงขอ้มูลต่างๆไดอ้ย่างรวดเร็วมากกว่า 3G      

4. สามารถใชง้านไดค้รอบคลุมทั้งในอาคารและสถานท่ี

ต่างๆ 

     

5. การใชง้าน 4G สามารถตอบสนองกบัทุกกจิกรรมตาม

ลกัษณะการใชง้านของท่านได ้
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ตอนที่ 3 ความคดิเห็นของผู้ใช้บริการที่มต่ีอการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช  
ค าช้ีแจง : โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ลง ในช่องที่ตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

8. ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการที่มีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ท่านมีความคิดเห็น
ในระดบัใด 

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G 

LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉยๆ ไม่เห็นด้วย 

 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านการโฆษณา ระบบการให้บริการ 4G LTE      

1. มีการโฆษณาผ่านส่ือโทรทศัน์/วิทย ุท่ีย  ้าแจง้บ่อยๆท าใหเ้กดิ

การตดัสินใจในการใชบ้ริการเร็วข้ึน 

     

2. การโฆษณาผ่านส่ือส่ิงพิมพ์/หนังสือพิมพ/์นิตยสาร ท าให้

รับทราบขอ้มูลอยู่เสมอ 

     

3. การโฆษณาผ่านส่ืออินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซด ์ท าใหเ้ขา้ถึงขอ้มูล

ไดอ้ย่างสะดวกรวดเร็ว 

     

4. การโฆษณาผ่านป้ายโฆษณา ท าใหเ้กดิความตอ้งการในการ

ทดลองใชบ้ริการ 

     

5. การโฆษณาผ่านส่ือเคล่ือนท่ี เช่น บริการดา้นขา้งรถโดยสาร 

รถประจ าทาง กระตุน้ใหเ้กดิความสนใจในการใชบ้ริการ 

     

ด้านการประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการ 4G LTE      

1. การจดัแสดงสินคา้ เช่น บูทมหกรรมสินคา้เทคโนโลยีต่างๆ

เพ่ือขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สามารถกระตุน้การใชบ้ริการได ้

     

2.การจดักจิกรรมร่วมกบักลุ่มลูกคา้เพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์

โดยตรงสามารถสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแกบ่ริษทัได ้

     

3. การเป็นผูส้นบัสนุนรายการตามส่ือต่างๆท าใหเ้กดิการรับรู้ถึง

ตราสินคา้โดยสามารถดึงดูดความสนใจได  ้

     

4. การใหสั้มภาษณ์จากผูบ้ริหารสามารถสร้างความเช่ือมัน่ใน

สินคา้และบริการได ้

     

5. การใหสั้มภาษณ์โดยใชพ้รีเซนเตอร์ท่ีน่าเช่ือถือ เช่น พิธีกร 

ดารา ท่ีมีช่ือเสียงสามารถโนม้นา้วใหท่้านใชบ้ริการได ้
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ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G LTE 

ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

5 

เห็นด้วย 

 

4 

เฉยๆ 

 

3 

ไม่เห็นด้วย 

 

2 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

1 

ด้านการขายโดยพนักงาน ให้บริการ 4G LTE      

1. พนกังานมีความรู้ความสามารถในการให้ขอ้มูลค าแนะน าในเร่ือง

ต่างๆไดเ้ป็นอย่างดี 

     

2. พนกังานมีความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเพ่ือตอบค าถามของ

ลูกคา้ได ้

     

3. พนกังานมีอธัยาศยัและมนุษยสั์มพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคา้เพ่ือสร้างความ

ประทบัใจใหก้บัลูกคา้ 

     

4. พนกังานมีมารยาทท่ีดี การแต่งกายท่ีเหมาะสมท าให้ดูมีความน่า

เช่ือถ่ือ 

     

5. การไดรั้บการบริการท่ีดีจากพนกังานขายท าใหเ้กดิการตดัสินใจใช้

บริการไดง่้ายข้ึน 

     

ด้านการส่งเสริมการขาย การให้บริการ 4G LTE      

1. มีการขายแพก็เกจเสริมร่วมกบัอุปกรณ์รองรับระบบ 4G ในราคา

พิเศษ กระตุน้ใหเ้กดิการซ้ือสินคา้และใชบ้ริการ 

     

2. มีการแจกซิมการ์ด ระบบ 4G เพ่ือสามารถเปิดใชบ้ริการได ้ท าให้

เกดิแรงจูงใจในการใชบ้ริการเพ่ิมมากข้ึน 

     

3. มีการใหส่้วนลดการค่าบริการประจ าเดือนท่ีเสนอแพก็เกจเสริมท่ี

คุม้ค่า  ท าใหรู้้สึกคุม้ค่าในการใชบ้ริการ 

     

4. มีแพก็เกจเสริมท่ีเหมาะสมกบัประเภทการใชง้านของท่าน สามารถ

ตอบสนองความพึงพอใจใหก้บัตนเองได ้

     

5. มีกจิกรรมลุน้รับสิทธิพิเศษ เช่น บตัรคอนเสิร์ต/ภาพยนต ์ท าใหมี้

การติดตามข่าวสารการบริการอย่างต่อเน่ือง 

     

ด้านการตลาดทางตรง      

1. การใหข้อ้มูลรายละเอียดการบริการ 4G LTE โดยแนบมากบั

ใบเสร็จช าระค่าบริการผ่านทางไปรษณีย ์ท าใหท้ราบรายละเอียดท่ี

ชดัเจนมากข้ึน 

     

2. การส่ง SMS เก ีย่วกบับริการเสริมถึงลูกคา้ เพ่ือใหเ้กดิการตดัสินใจ

ใชบ้ริการเสริมมากข้ึน 
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ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อการส่งเสริมการตลาด 4G 

LTE ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย 

 

เฉยๆ 

 

ไม่เห็นด้วย 

 

ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง 

5 4 3 2 1 

ด้านการตลาดทางตรง      

3. มีการใหบ้ริการสอบถามขอ้มูลผ่านทาง Call Center และ

เขา้ถึงโอเปอเรเตอร์ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง สามารถตอบปัญหา

หรือขอ้สงสัย เก ีย่วกบัระบบ 4G ไดท้นัที 

     

4. สามารถคน้หาขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ของระบบ 4G เช่น 

รายละเอียดการใชง้าน แพก็เกจการใชบ้ริการ ผ่านเวบ็ไซตไ์ด้

อย่างสะดวก 

     

5. มีการแลกเปล่ียนความคิด เห็นเก ีย่วกบัระบบ 4G ในกลุ่ม 

Facebook ท าใหติ้ดตามความเคล่ือนไหวการใหบ้ริการได้

ตลอดเวลา 

     

 
 
 
 
 
 

“ขอขอบพระคุณอย่างยิง่ที่กรุณาตอบแบบสอบถาม” 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้วจิยั 
นายธวชัชัย หัวเพชร 
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ประวตัผิู้เขียน 
 
ช่ือ - สกุล    ธวชัชยั  หวัเพชร 
ประวติัการศึกษา    ปี พ.ศ. 2548 

ปริญญาตรีครุศาสตร์ อุตสาหกรรมบญัฑิต 
สาขาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญัญบุรี 

ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั ปี พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั 
เจา้หนา้ศนูยก์ารเรียนปัญญาภิวฒัน-์คลองสาน 
วิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน ์
ปี พ.ศ. 2549 - 2554 
อาจารยแ์ผนกอิเลก็ทรอนิกส์และนายทะเบียน 
โรงเรียนเทคโนโลยดุีสิต 
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