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บทคัดยอ 
 

การวิจยัเร่ือง  ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยบูีซี  เคเบ้ิลทีว ี ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ   1) ศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการ     

ยูบีซี      2)    ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการยูบีซีของผูบริโภค   ในเขตกรุงเทพมหานคร  และ        

3)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซีของผูบริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร    

การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงสํารวจ  โดยใชวิธีสํารวจจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ  และใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ภูมิ   จํานวน  

400  ตัวอยาง  จากผูใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ในเขตกรุงเทพมหานคร   นอกจากนัน้มีการสํารวจ

เพิ่มเติมจากแหลงขอมูลทุติยภูมิดวย การศึกษาคร้ังนี้วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเพื่อการบรรยาย  

คือ  คารอยละ   คาเฉลี่ย   การแจกแจงความถ่ี   สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน

ดวยวิธีไค - สแควร    สถิติ ที   และสถิติ เอฟ  
 

 ผลการศึกษาพบวา     
 

1. คุณลกัษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม เปนเพศหญิง

มากกวาเพศชาย     สวนมากมีอายุอยูในชวงระหวาง  20 – 30  ป      มีอาชีพเปนนักเรียน / 

นักศึกษา  มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด   มีรายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 

20,000 บาท      มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  4  คน  และมีสถานภาพเปนโสดมากที่สุด    
 

2. ระดับความคิดเห็นของปจจัยทางลกัษณะรูปแบบการดํารงชีวติ  (AIOS)     ใน 

ดานกิจกรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับกิจกรรมการดูโทรทัศน  เมื่อมีเวลาวาง

มากที่สุด  รองลงมาคือ  การฟงเพลงเปนประจํา  และการทํากิจกรรมในบานกับครอบครัว         

ดานความสนใจพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับความสําเร็จในชีวิตตนเองมากที่สุด     
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3.  พฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ีผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยาง

ใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ีโดยมีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการเพื่อความบนัเทงิในครอบครัว        

ครอบครัว / ญาติ   เปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ี   สวนผูที่เลือก

ชองชมรายการในแตละคร้ังคือ  ตนเอง     สําหรับรายการที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกชมคือ    

ภาพยนตร   และชมรายการในชวงเวลา  18.01 – 24.00 น.   ในวนัจนัทรถึงศุกรมากที่สุด  มีความถี่

ในการชมรายการ วนัละ  1 – 2  คร้ัง  โดยสถานที่สมัครเปนสมาชิกดวยการติดตอกบัทางบริษัท

โดยตรง    นอกจากน้ีกลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการใชบริการของยูบีซ ี  จากเหตุผลตามความ

ตองการของบุคคลในครอบครัวมากที่สุด  และเม่ือพจิารณาเหตุผลในดานตางๆ พบวา ในดาน     

ผลิตภัณฑ  เหตุผลที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ  มีรายการที่มีคุณภาพใหเลือก   

หลากหลาย   ในดานราคา  ไดแก  มีสวนลดในการสมัครเปนสมาชิกเปนชวงๆ    ในดานชองทาง

การจัดจําหนาย   ไดแก   มีการติดต้ังโดยตรงจากทางบริษัททําใหสมาชิกเกิดความมัน่ใจ   และใน

ดานการสงเสริมการตลาด  ไดแก  มีการใหขาวสารสําหรบัสมาชิกเพ่ือประโยชนในการรับชม  
 

4. ปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีวขีองผูบริโภค  ในเขต
กรุงเทพมหานคร    สามารถสรุปผลจากการทดสอบสมมติฐานไดดังนี ้

4.1  ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร   อันไดแก  เพศ   อายุ   อาชีพ ระดับการศึกษา    

รายไดเฉล่ียตอครอบครัว   จํานวนสมาชิกในครอบครัว  และสถานภาพสมรส  มีผลตอพฤติกรรม 

การใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี   ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05 

4.2  ปจจัยลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิต (AIOS)   ไดแก  ปจจัยทางดานกิจกรรม  ความ

สนใจ  และความคิดเหน็  มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี   ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   
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ABSTRACT 
 

The present research, focused on the factors affecting consumers’ behavior in 

using UBC Cable TV service in Bangkok Area, has the following objectives. First, the 

study intends to examine certain characteristics of the population who used the UBC 

service.   Second, to study the specific behavior of UBC Cable TV consumers in 

Bangkok, and third to isolate the factors that have born on the consumers’ behavior in 

using the UBC Cable TV. 

The methodology adopted in this study is of the survey type, in which the 

primary data were obtained by means of questionnaires. This study involved four 

hundred questionnaires for the users of UBC Cable TV in Bangkok. Tabulation and 

analysis of data were based on descriptive statistics, namely, percentage, average, 

analysis, frequency distribution, and the standard deviation.    The study used the chi-

squares statistical technique to verify the hypothesis.  

The findings of the study are as follows.     First, the attributes associated with 

the population of consumers answering the questionnaires were found to be women 

more than men, with the ages ranging between 20-30 years, who were students mostly 

with the undergraduate 

 education. These consumers’ monthly incomes were below baht 20,000 and 

they were from a family of four members, with the unmarried or single status in most 

cases.    
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Second, as regards the factors pertaining to the livelihood (AIOs), the study 

found that the respondents to questionnaires paid much attention to the activity of 

watching television, especially in their leisure time. The next activity involved the activity 

of listening to music and having activities with family members. With respect to interest, 

the respondents to questionnaires attributed the most weight of importance to their own 

success, followed by attention paid to health, and tourist activity. The respondents were 

of opinion that UBC Cable TV could be ranked highest in provision of information 

associated with knowledge; next in order were those who used UBC Cable TV for 

keeping themselves up with current news and up to date. 

Thirdly, on the issue of behavior of users of UBC Cable TV. The respondents to 

questionnaires said that they used UBC Cable TV to have recreation activities in the 

family, and members in the family, including relatives participated in the selection of UBC 

Cable TV. The items they regularly preferred most were movies and the shows over the 

period of time between 6 p.m. and mid-night, Monday through Friday, and with frequency 

of once to twice a day. These viewers made direct contact with the company. The 

respondents also noted the following reasons that prompted their decision to use the 

UBC Cable TV service: the item had quality with diversity, the reasonable prices that 

were offered in terms of discounts for those with membership status. With respect to the 

distribution channel, the UBC Cable could be installed directly by the company, which 

gave confidence to the users. 

Fourth, the factors affecting the behavior of UBC Cable TV  may be 

summerized as follows. 

4.1 The factors related to population such as gender, age, career, education, 

family, income, number of members in a family, and marriage status, all had favorable 

effects on users of UBC Cable TV. 

4.2 As for the factors related to the livelihood of users (AIOs) including  

activity  openion  and  interest,  have  significant  effects  to behavior of  using UBC cable 

TV.  
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหาในการวิจยั 
 

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารในปจจุบันทาํใหสามารถติดตอส่ือสาร

กันไดอยางสะดวก และรวดเร็ว การรับรูขอมูล ขาวสารความรูความบันเทงิตางๆ สามารถรับรูได

จากส่ือหลายส่ือดวยกนั เชน วิทยุ โทรทัศน ที่อยูตามบานเรือน และ สถานที่ตางๆ การพัฒนา

ทางดานระบบส่ือสารทําใหรับรูขาวสาร เหตุการณตางๆ จากทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว พรอมกับคนใน

ตางประเทศตางๆ  เชนการถายทอดสดฟตุบอล มวย เทนนิส เปนตน การบริการดังกลาว ทาํไดโดย

ที่สถานีโทรทัศนเปนผูสงกระจายสัญญาณโทรทัศนออกไป ในบริเวณพืน้ทีท่ี่มีการใหบริการไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ผูบริโภคสามารถรับชมสญัญาณ ดังกลาวผานทางเคร่ืองรับโทรทศัน โดยไมตองเสีย

คาใชจายในการรับชมรายการแตอยางใด ทั้งนี้ทางสถานีโทรทัศนเองจะไดรับประโยชนจากคา

โฆษณาของรายการตาง ๆ ที่นาํมาออกอากาศ ผูบริโภคที่รับชมรายการจากสถานโีทรทัศนจึงไม

สามารถรับชมรายการตาง ๆ ไดอยางตอเนือ่ง เนื่องจากมโีฆษณามาค่ันระหวางรายการอีกทัง้

ภาพยนตรตาง ๆ ที่นาํมาเสนอก็มักจะเปนภาพยนตรทีล่าสมัยมาก ดังนัน้จึงทาํใหมผูีคิดนําเอา

ระบบโทรทัศนที่ใหบริการที่ไมมีโฆษณาและเลือกเฉพาะรายการหรือภาพยนตรใหญทีส่ามารถสราง

ความบันเทงิไดหลากหลายมาใหบริการซึง่เรียกวา ระบบเคเบิลทีว ีหรือ ระบบโทรทศันแบบบอกรับ

เปนสมาชิกโดยผูบริโภคจะตองเสียคาใชจายในการสมัครเปนสมาชิก จึงจะสามารถรับชมรายการ

จากระบบเคเบิลทีวีได เทคโนโลยีที่นาํเสนอจากการใหบริการในระบบเคเบิลทีว ีมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่องระบบเคเบิลทีว ีจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางมาก ซึง่สามารถรับชมขาวสาร 

ความบันเทงิผานสายเคเบิลไปยังโทรทัศนของผูชมทางบาน หรือสถานท่ีที่ไมสามารถรับสัญญาณ

โทรทัศนปกติไดชัดเจน การพัฒนาการสงสัญญาณในระบบเคเบิลทวีเีปนไปอยางตอเนื่อง มีการ

รับสงสัญญาณภาพผานดาวเทยีม ระบบเคเบิลใยแกวทาํใหคุณภาพของขอมูล มีความชัดเจนทัง้

ภาพ และเสียง ซึง่สามารถดึงดูดผูบริโภคใหมีความสนใจ รับชมขอมูล ขาวสาร และความบันเทงิ

จากระบบเคเบิลทีวีเพิ่มข้ึน 
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ในปจจุบนัผูใหบริการเคเบลิทีวีในประเทศไทยมีเพยีงไมกี่บริษัท 

กลุมบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสต้ิง คอรปอเรชั่น หรือกลุมบริษัทยูบีซ ีคือ ผูใหบริการ

โทรทัศนแบบบอกรับสมาชกิรายใหญที่สุดของประเทศไทย โดยมีผูถอืหุนใหญ 2  ราย ไดแก บริษทั     

เทเลคอม โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ผูนําดานธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย ซึ่งเปนบริษัทในเครือ

เจริญโภคภัณฑ และบริษทั มัลติชอยส อินเตอรเนช่ันแนล โฮลด้ิง จาํกัด ซึ่งนอกจากจะเปนผูดําเนิน

ธุรกิจโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกชัน้นําของโลกแลว ยงัเปนผูนาํดานอินเตอรเน็ตและธุรกิจดาน

เทคโนโลยีอ่ืน ๆ  

นอกจากการรวมลงทนุแลว ผูถือหุนรายใหญทั้งสองบริษทัยังไดนําเอาเทคโนโลยีอัน  

ทนัสมยัมาพฒันา เพื่อใหกลุมบริษัทยูบซีมีีความมั่นคง และมีศักยภาพในการเติบโตรุดหนาไดอยาง

รวดเร็ว นอกจากนี ้ยูบีซยีังเปนบริษัทที่มีความแข็งแกรงในตลาดประเทศไทย ประกอบดวย  

ผูเชี่ยวชาญดานการตลาดและการขาย ตลอดจนมีประสบการณดานการจัดการและใหบริการ

สมาชิก ซึ่งมุงเนนเทคโนโลยีที่ลํ้าหนาและการใหบริการที่เปนเลิศ จึงทาํใหขณะนี ้ยบูีซี มีสมาชิก

มากถงึ 38,956 ราย ผูวิจัยจงึอยากจะศึกษาวากลุมผูบริโภคที่ใชบริการ ยูบีซ ี มีคุณลักษณะทาง

ประชากรศาสตรอยางไรมีพฤติกรรมอยางไร และมีปจจัยใดที่สงผลตอพฤติกรรมการใช บริการ 

ยูบีซี  ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเร่ืองนี ้

 
วัตถุประสงค  
 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการ  ยูบีซ ี

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ ยูบีซ ีของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมใชบริการยูบีซีของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐาน 
 

1. ลักษณะทางประชากรศาสตรมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการใชบริการ    ยูบีซ ี   

2. รูปแบบการดํารงชีวิตมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการ   ยูบีซ ี       
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ขอบเขตการวิจัย 
 

1.  ขอบเขตดานประชากรศาสตร 

การศึกษาในคร้ังนี้ทาํการศึกษาประชาขนในเขตกรุงเทพมหานคร    เปนสมาชิกที ่

ใชบริการ  ยูบซีี  เคเบ้ิล ทวีี  มีจํานวนประมาณ  380,956  ราย  ณ. วันส้ินป  2543  จากรายงาน

ประจําปของ  บริษัท  ยูไนเต็ด  บรอดคาสติ้ง  คอรปอเรชั่น  จํากัน  (มหาชน)  (2543 : 41)  และทํา

การคํานวณขนาดตัวอยางที่ใชในการศึกษาตามตารางสําเร็จรูปของ  Yaname ,Taro   (1967 :  

886)   จะไดขนาดตัวอยางสําหรับการวิจัย  มีจาํนวนทัง้ส้ิน  400  ราย   

2.  ขอบเขตดานเนื้อหา  

ไดทําศึกษาเนือ้หาในการวิจยัออกเปน    2    สวน คือ 

 2.1  ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคตามแนวคิดของ   Engel (1990)  มีการวิเคราะห 

พฤติกรรมของผูบริโภค  โดยใชคําถาม  6 Ws  และ  1H  เพื่อคนหารูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคยูบีซี      

เคเบ้ิลทีว ี

 2.2  ศึกษาปจจัย  AIO   ที่มผีลตอการใชบริการ  ยูบีซี  เคเบ้ิล ทวีี  ของผูบริโภค 

ตามแนวคิดของ  Engel (1990) 

 3.  ขอบเขตดานสถานที ่

 สถานที่ในการทําการศึกษาในคร้ังนี ้ ทําการศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร   

โดยระบุการศึกษา  สมาชิกที่พาํนกัอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.  ขอบเขตดานตัวแปร 

 4.1  ตัวแปรอิสระ 

 ปจจัยทางประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ  อายุ  อาชพี  รายไดเฉล่ียของ      

ครอบครัว  การศึกษา   สถานภาพสมรส  และขนาดครอบครัว 

4.2  ปจจัยดาน    AIO   ไดแก   

  กิจกรรม                          

  ความสนใจ    

  ความคิดเหน็    

4.3   ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมการใชบริการ  ไดแก 

 -    ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

- ผูปริโภคตองการเลือกใชบริการอะไร 
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- ทําไมผูบริโภคจึงตองการเลือกใชบริการ 

- ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

- ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการเมื่อใด 

- ผูบริโภคเลือกใชบริการที่ไหน 

- ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการอยางไร 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบัจากการวิจยั 

 

1. สามารถทําใหธุรกิจของ  บริษัทที่เกี่ยวของทางเคเบ้ิล ทีว ี นําขอมูลทางดาน

การตลาดทีท่าํการศึกษาวจิยันํามาปรับปรุง  รวมพฒันารูปแบบแกไขใหตรงกับความตองการของผู

เลือกใชบริการเคเบ้ิลในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. นําไปใชในการประกอบธุรกจิประเภทเคเบ้ิลทีว ีในโครงการที่ไดจากแนวความคิดที่

มีอยูในการวิจยั 

3. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาทางธุรกจิประเภทเคเบ้ิล ทวีี  ในการศึกษาตอเนื่อง 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 ผูบริโภค  

 หมายถงึ  ประชาชนทีพ่ํานักอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร  ที่เปนสมาชิกของ   ยบูีซี       

ทั้งระบบการสงสัญญาณแบบ  ดิจิตอลผานดาวเทียม และระบบการสงสัญญาณแบบ อนาลอค    

เคเบ้ิล  

 

พฤติกรรมการใช 

1. ใครคือผูใช   (Who)   

2. เขาใชอะไร   (What) 

3. เขาใชที่ไหน    (Where) 

4. เขาใชเมื่อไร    (When) 

5. เขาใชทําไม    (Why) 

6. ใครมีอิทธิพลตอการใช    (Whom)      

7. เขาใชอยางไร    (How) 
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ยูบีซี เคเบ้ิล ทวีี 

 หมายถงึ  ธุรกจิโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกในประเทศไทย    และจัดอยูในธุรกจิ

ส่ือบันเทงิ  โดยนําเสนอความบันเทิง หลากหลายดวยชองรายการช้ันนํา     ทัง้ภายในประเทศและ

ตางประเทศทีม่ีความนิยม  ผานโครงขายสูสมาชิกบริการ 

 
ปจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกใชบริการ ยูบีซี 
 

 ปจจัยดานประชากรศาสตร   ประกอบดวยโครงสรางของประชากรและลักษณะตาง ๆ   

ของประชากร   ประชากรเปนตัวกาํหนดตลาดและความตองการซื้อของตลาด   เชน   อายุ  เพศ  

รายได   การศึกษา   ฯลฯ   

รูปแบบการดํารงชีวิต     หมายถงึ   รูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย  โดย

แสดงออกในรูปของ  (1)  กิจกรรม  (Activities)  (2)  ความสนใจ   (Interests)   (3)  ความคิดเหน็  

(Opinions)   หรือ   AIOs   
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บทที่  2 

 
แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เก่ียวของ 

  
 การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค ยูบีซี ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเปนการศึกษา

เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชบริการ ยูบซีี ดังนัน้จึงจาํเปนตองเขาใจเกีย่วกับรูปแบบของการบริโภค

ตลอดจนแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ที่เกีย่วของกบัพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อจะไดใชเปนกรอบหรือแนวทางใน

การศึกษาและสะทอนใหเห็นถึงขอบเขตปญหาไดอยางชัดเจน 

 ในการศึกษาคร้ังนี้  ผูวิจยัไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด  ทฤษฎีและผลงานวิจยัที ่     

เกี่ยวของกับเนื้อหาสาระ  โดยแบงออกเปน  4  สวน  ซึง่มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

 ความเปนมาของ ยูบีซ ี

 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 

 แนวคิดเกี่ยวกบัปจจัยดาน AIO 

 ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 

 
ความเปนมาของ ยูบีซี 
 

 

จากรายงานประจําปของบริษัท ยูบีซี (2543) สรุปไดวา ยูบีซี ไดกอต้ัง เมื่อวันที ่17 

เมษายน พ.ศ. 2532 องคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) และยูบีซีไดทําสัญญา

รวมกันเพื่อดําเนินธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกภายใตสัญญาสัมปทานซึง่ไดมีการขยาย

ระยะเวลาและลงนามใหม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และวันที ่17 เมษายน พ.ศ. 2541 โดย

สัญญาจะหมดอายุในวันที่ 30   กันยายน  พ.ศ. 2557 ภายใตสัญญาดังกลาวยบูีซไีดรับอนุญาตให

ประกอบธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกในประเทศไทยในนามของ อ.ส.ม.ท. โดยการสง

สัญญาณผานดาวเทยีมไปยงัทัว่ทกุภูมิภาคในประเทศไทย การสงสัญญาณผานสายเคเบ้ิลในเขต  

ตางจังหวัด และการสงสัญญาณผานระบบ MMDS ตามที่ไดรับอนญุาตจากกรมไปรษณียโทรเลข    

ทั้งนี้บริษทัสามารถใชดาวเทียมในการถายทอดสัญญาณไปยังเคร่ืองสงสัญญาณระบบ MMDS ใน

ตางจังหวัดแลวสงสัญญาณตอผานสายเคเบิ้ลไปยังบานสมาชิกได 
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ยูบีซีใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกเปนรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก

เฉียงใต  ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2532 โดยใชระบบ MMDS และไดจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537 โดยมีทนุจดทะเบียนจํานวน 180 ลานบาท ยูบีซี

เร่ิมตนขยายการบริการไปยงัเมืองใหญ ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยในปพ.ศ. 2537 โดยการสง

สัญญาณผานดาวเทยีมไทยคม 1 ซึ่งดาวเทียมจะทาํหนาที่ถายทอดสัญญาณไปยังเคร่ืองสงสัญญาณ 

MMDS ในตางจังหวัด ในปพ.ศ. 2538 ยูบีซีเร่ิมใหบริการในระบบ DStv โดยการสงสัญญาณในระบบ 

Ku-band และใชระบบการบีบอัดสัญญาณ MPEGII ระบบนีท้ําใหยบูีซีสามารถเพิม่จํานวนชอง    

รายการไดมากข้ึนปรับปรุงคุณภาพเสียงและภาพใหคมชัดยิ่งข้ึนตลอดจนสามารถกระจายสัญญาณ

ใหบริการไปยงัทุก ๆ พื้นที่ในประเทศไทย ปจจุบนัการใหบริการระบบนี้ถายทอดสัญญาณผาน      

ดาวเทยีมไทยคม 3  ซึ่งมีขีดความสามารถสูงกวาเดิมมาก 

กอต้ังยูบีซ ีเคเบิ้ล   เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 องคการสื่อสารมวลชนแหง

ประเทศไทย และบริษัท เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) ไดลงนามบันทกึความเขาใจ

รวมกัน เพื่อดําเนนิธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก โดยบริษทั เทเลคอมเอเชยี คอรปอเรช่ัน 

จํากัด (มหาชน) ตกลงที่จะจัดต้ังบริษัทมหาชนข้ึนเพื่อดําเนนิธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก

ผานสายเคเบ้ิล ตอมาเมื่อวนัที ่6 มิถุนายน พ.ศ. 2537 องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย และ

บริษัท ยูบีซี เคเบ้ิล เน็ตเวอรค จํากัด (มหาชน) (ยูบีซี เคเบ้ิล) ไดทําสัญญารวมกนัเพื่อดําเนินธุรกจิ

โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก โดยยูบซีี เคเบ้ิล ไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจโทรทัศนระบบ

บอกรับเปนสมาชิกในนามของอ.ส.ม.ท. ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและตางจงัหวัดสัญญาสัมปทาน

ดัง     กลาวจะหมดอายุวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

ยูบีซี เคเบ้ิล เร่ิมใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑลเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2538 ผานโครงขายผสมระหวางเคเบ้ิลใยแกวนาํแสง และเคเบ้ิล 

coaxial ที่กอสรางข้ึนในป พ.ศ. 2537 ดวยเทคโนโลยีของโครงขายเคเบิ้ลดังกลาว ทําใหบริษัท

สามารถใหบริการสมาชิกไดตามจํานวนชองมากเทาที่ตองการ ดวยคุณภาพสัญญาณภาพและเสียงที่

ไดมาตรฐาน รวมถงึสามารถใหบริการเสริมอ่ืน ๆ เชน การถายทอดรายการตามคําส่ัง (pay per view) 

ไดอีกดวย โดย ณ ป พ.ศ. 2540    โครงขายเคเบ้ิลผานบานถงึประมาณ 800,000 หลังคาเรือน และใน

ป พ.ศ. 2540 นั้นเอง ยูบีซี เคเบ้ิล ไดขายโครงขายเคเบ้ิลใหกับบริษทัที่เกี่ยวของกัน คือ บริษัท เอเชยี 

มัลติมีเดีย จาํกัด ทัง้นีเ้พื่อที ่ยูบีซี เคเบ้ิล จะไดทุมทรัพยากรขอบริษัทไปที่การจัดหารายการ การ

นําเสนอรายการตลอดจนการใหบริการสมาชิกไดอยางเต็มที ่

 กอต้ังกลุมยูบซีี ในชวงแรกการใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก ซึง่ใหบริการ

ดวยเทคโนโลยีระบบอนาลอค MMDS นั้น คุณภาพของสัญญาณยงัไมไดมาตรฐาน ทําใหภาพและ
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ลักษณะโครงสราง 
 

 

 ความเปล่ียนแปลงของธุรกิจนี้เกิดข้ึนในป พ.ศ. 2538 เมื่อ ยูบีซี เคเบ้ิล เร่ิมใหบริการ    

โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกผานระบบเคเบ้ิล ในขณะที่ยูบีซีเร่ิมใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับ

เปนสมาชิกผานดาวเทียม อยางไรก็ดีในชวงดังกลาวนับวาธุรกิจนี้มกีารแขงขันสูงมาก เพราะมี

ผูประกอบการรายใหญถงึ 3 ราย ไดแก ยูบซีี ยูบีซ ีเคเบ้ิล และไทยสกาย และยังมีผูประกอบการราย

ยอยในภูมิภาคอีกจํานวนมาก ซึง่ตางกับธุรกิจนี้ในประเทศอื่นเนื่องจากรัฐไดเปดโอกาสใหมีการ

แขงขันอยางเสรี ทําใหผูประกอบการตางประสบภาวะขาดทุนจํานวนมากเพราะตางพยายามสราง

และครอบครองสวนแบงทางการตลาดดวยการแบกรับภาระคาใชจายในการลงทนุดานอุปกรณ และ

เพิ่มจาํนวนชองรายการ โดยไมปรับข้ึนคาบริการใหสอดคลองกับตนทนุที่เพิ่มข้ึน ขอเท็จจริงที่วาแผน

ธุรกิจดังเชนที่เปนอยูในขณะนั้นไมมีความเปนไปไดในเชิงธุรกิจเร่ิมเปนที่ประจักษเมื่อเงินบาทออนคา

ลงในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2540 และประเทศไทยกาวเขาสูภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง ทัง้นี้

เนื่องจากตนทนุหลักของธุรกจินี้ตองจายเปนสกุลเงินตราตางประเทศ (ในบางกรณีคาดวามากกวา

รอยละ 60) การออนคาของเงินบาททาํใหโครงสรางตนทุนของผูประกอบการเพิ่มสูงข้ึนมาก 

 ไทยสกาย ไมสามารถดําเนนิธุรกิจตอไปไดทามกลางตนทนุทีเ่พิ่มสูงข้ึน ขณะท่ีรายไดกลับ

ลดลง อีกทั้งการออนคาลงของเงนิบาทยงัมีผลกระทบตอโครงสรางตนทนุและแผนธุรกิจของบริษทั จงึ

ไดหยุดกิจการลงเม่ือส้ินป พ.ศ. 2540 
 

 การปดกิจการของ ไทยสกาย การลดคาของเงนิบาท ตลอดจนผลขาดทุนที่เพิม่สูงข้ึน 

สงผลใหผูประกอบการธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกรายใหญที่เหลืออยู 2 รายในขณะนัน้ได

ตระหนักวาอาจจะตองเผชญิกับชะตากรรมเดียวกนั หากไมมีการรวมกิจการ และตางฝายตางดําเนนิ

ธุรกิจตอไป 

 ดังนัน้จึงเกิดการรวมกิจการระหวาง ยูบีซ ีและยูบีซี เคเบ้ิล ข้ึน ในวนัที ่  4 พฤษภาคม   

พ.ศ. 2541 โดยยูบีซีซื้อธุรกจิโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกระบบเคเบิ้ล ซึ่งดําเนนิการโดยยูบีซ ี   

เคเบ้ิล ดวยการแลกกับหุนจํานวนรอยละ 49.5 ของยูบีซ ี

 รายการที่เกีย่วเนื่องกับการรวมกิจการประกอบดวย ยูบซีี ซื้อหุน ยูบีซี เคเบ้ิล รอยละ 97.9 

ของจํานวนทัง้หมดจากบริษทั เทเลคอมโฮมดิ้ง จาํกัด ยบูีซี ซื้อหุนบริษัท ซีนิเพล็กซ จํากัด รอยละ 
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เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จาํกัด สัญญาระหวางบริษัทยอยของยูบีซ ีซึ่งไดแก ยูบีซ ีเคเบ้ิล กับบริษัท 

เอเชีย มัลติมีเดีย จํากัด วาดวยการที่ยูบซีีเชาโครงขายเคเบ้ิลของเอเชีย มัลติมีเดีย รวมถึงการที ่เอเชีย 

มัลติมีเดีย ตกลงใหบริการทีเ่กี่ยวของเนื่องอ่ืน ๆ แกยูบีซี เคเบ้ิล 

 บริษัทเช่ือวาการจะทาํใหการประกอบธุรกจินี้ในประเทศไทยมีความเปนไปไดในเชิงธรุกิจ

แลว จะตองอาศัยฐานสมาชิกที่ใหญมาก และจุดมุงหมายในการรวมกิจการกเ็พื่อใหสามารถขยาย

ฐานสมาชิกใหมากข้ึน ควบคูไปกับการลดตนทนุ ซึง่การรวมกิจการก็ไดเอ้ืออํานวยใหบริษัทสามารถ

ใหบริการสมาชิกดวยคุณภาพการบริการทีดี่ข้ึนพรอมชองรายการทีห่ลากหลายมากข้ึน 

 บริษัทไดมีการปรับกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ใหมหลังการรวมกิจการมีการนําระบบ

และกระบวนการในการใหบริการสมาชิกระบบใหมมาใชมีการปรับราคา ตลอดจนมีการปรับ

โครงสรางและนโยบายการบริการลูกคาใหม นอกจากนัน้ยังไดปรับนโยบายในการใหเครดิตกับ

สมาชิกโดยการดําเนินมาตรการที่เขมงวด และจะยกเลิกสัญญาณสมาชิกทนัททีี่คางชําระเกนิกาํหนด 

 กอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541 บริษัทไดขายหุนเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมหลายคร้ังและคร้ัง

สุดทายไดขายหุนใหแกสถาบันลงทุนตางประเทศเปนจํานวนเงินรวมทั้งส้ิน 5,860.4 ลานบาท ทาํให

บริษัทมีเงินสดเพียงพอตอการจายชําระหนี้สินและภาระผูกพนัตาง ๆ อีกทัง้ยงัมีเงนิสดสํารองเหลือ

เพียงพอตอการขยายงานตอไปดวย 

 ในเดือนกมุภาพันธ    พ.ศ. 2542   กลุมยูบซีีไดยกเลิกการใหบริการในระบบอนาลอค 

MMDS เนื่องจากคุณภาพของสัญญาณไมไดมาตรฐานอีกทั้งยังมีขอจํากัดในการใหบริการโดยไม

สามารถใหบริการตามจาํนวนชองที่กลุมยบูีซีใหบริการอยูได และหันมามุงใหบริการในระบบ DStv 

และ Catv แทน และในป พ.ศ.2543 นี ้เราไดเร่ิมศึกษาและทดลองการใหบริการระบบดิจิตอล MMDS 

เพราะเช่ือวาระบบนี้จะสามารถแกปญหาที่เกิดกับระบบอนาลอคเดิมได เนื่องจากระบบดิจิตอล 

MMDS สามารถใหบริการตามชองรายการที่ใหบริการอยูได ดวยสัญญาณภาพและเสียงที่มีคุณภาพ 

พรอมระบบการใสรหัสสัญญาณที่มีคุณภาพดีข้ึนดวย 

 การรวมการดําเนนิงาน การปรับระบบและกระบวนการทํางานดังกลาวเสร็จสมบูรณเมื่อ

กลางป พ.ศ. 2542 และนับจากนั้นเปนตนมากลุมยูบซีมีีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่องทั้งในสวนของ

จํานวนสมาชิก รายไดตอสมาชิก และรายไดรวม 

 ในเดือนมถิุนายน พ.ศ. 2543 ยูบีซีไดแถลงวาบริษัทไดลงนามในหนังสือแสดงเจตจํานง

กับบริษัท Open TV จํากัด ในการจัดหาอุปกรณและโปรแกรมตาง ๆ จาก Open TV เพื่อรองรับการ
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โครงขายโทรทศันแบบส่ือสารสองทางตามแผนของยูบีซ ี

 ดวยสถานะความเปนผูนําในธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกในประเทศไทยซึ่งเกิด

จากการนาํเสนอรายการทีม่คุีณภาพ การเปนผูนาํทางเทคโนโลยี และความชํานาญในการบริการ

สมาชิก  ยูบีซมีีความมุงมัน่ที่จะขยายบริการเพื่อใหอัตราการเขาถงึกลุมลูกคาเปาหมายเพิ่มข้ึน ซึง่จะ

สงผลใหธุรกจิมีการเติบโตตอไปในอนาคต 

 บริษัท ยูบีซี เคเบ้ิล เน็ตเวอรค จํากัด (มหาชน) (ยูบีซี เคเบ้ิล) กอต้ังข้ึนเมื่อวันที ่2 ตุลาคม 

พ.ศ. 2535 เพือ่ใหบริการโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกในระบบเคเบ้ิล (Catv) ภายใตสัญญา

สัมปทานจากองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย ซึง่จะหมดอายสัุญญาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 

2562 โดยใหบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลผานโครงขายผสมระหวางเคเบ้ิลใยแกว 

นําแสง และเคเบ้ิล coaxial ของบริษัท เอเชีย มัลติมีเดีย จํากัด ซึ่งปจจุบันโครงขายดังกลาวผานบาน

ถึงประมาณ 800,000 หลังคาเรือน 

 กลุมยูบีซีประกอบดวยบริษทั 8 บริษัท โดยมียูบีซ ีเปนบริษัทแมสําหรับบริษัทยอย 7 

บริษัท ไดแก บริษัท ยูบีซี เคเบ้ิล เน็ตเวอรค จํากัด (มหาชน) บริษัท ซนีิเพล็กซ จาํกดั บริษัท 

แซทเทลไลท เซอรวิส จํากัด บริษัท คลิก ทวีี จาํกัด บริษทั เรนโบว มีเดีย จํากัด บริษทั ไอบีซี ซิมโฟนี 

จํากัด และบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล บรอดคาสต้ิง คอรปอรเรชั่น (กัมพูชา) จํากัด 

 ยูบีซี มีผูถือหุนรายใหญ 2 รายไดแก บริษทั เทเลคอมโฮลดิ้ง จํากัด (TH) และบริษัท 

เอ็มไอเอช จํากัด (MIH) ซึ่งเปนหนึ่งในผูนาํธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกของโลก 

 TH ถือหุนทัง้หมดโดยบริษทั เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท   

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปนหนึง่ในผูนําธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศ

ไทยรวมถงึระบบโทรศัพทพืน้ฐาน บริการไรสาย โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก ระบบเคเบ้ิล และ

บริการมัลติมีเดีย เทเลคอมเอเชีย ถือหุนใหญโดยกลุมซพีี ซึง่เปนกลุมบริษัททางดาน 

อุตสาหกรรมการเกษตรไทย และ Verison ซึ่งเปนบริษัททางดานโทรคมนาคมระดับโลก 

 TH ถือหุนทัง้หมดโดยบริษทั เทเลคอมเอเชีย คอรปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเปนหนึง่ในผูนําธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศ

ไทยรวมถงึระบบโทรศัพทพืน้ฐาน บริการไรสาร โทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกระบบเคเบ้ิล และ

บริการมัลติมีเดีย เทเลคอมเอเชีย ถือหุนใหญโดยกลุมซพีี ซึง่เปนกลุมบริษัททางดาน 

อุตสาหกรรมการเกษตรไทย และ Verison ซึ่งเปนบริษัททางดานโทรคมนาคมระดับโลก 

DPU



 11 

 MIH เปนบริษทัที่จัดต้ังข้ึนบนเกาะ British Virgin และจดทะเบียนทัง้ในตลาด 

NASDAQ และตลาดหลักทรัพยกรุงอัมสเตอดัม (Amsterdam Stock Exchange) กลุมบริษัท MIH 

ดําเนนิธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก และธุรกิจอินเทอรเนต็ ทั้งในแอฟริกาใต ตะวันออก

กลาง เขตเมดิเตอรเรเนียน และเอเชีย 
 

แผนการเงินและการลงทนุ 
แผนการเงินและการลงทนุการใชบริการ UBC ที่ไดจัดทําข้ึนสรุปไดดังนี ้
 

รายได 
รายไดหลักของการใชบริการ UBC มาจากคาสมาชกิตอเดือน 
 

คาใชจาย 
คาใชจายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับปกอนโดยลดลงจาก 1,603.6 ลานบาท

เปน 1,398.8 ลานบาท สาเหตุสําคัญเนื่องจาก คาใชจายทางการตลาดเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบริษัทได

จัดกิจกรรมทางการตลาดมากข้ึนกวาปที่ผานมา คาใชจายเกีย่วกบัพนกังานที่เพิม่ข้ึน เนื่องจากกลุม

ยูบีซีไดทําการปรับโครงสรางเงินเดือนพนักงานเพื่อใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน ซึ่งถือเปนความ

จําเปนอยางยิง่ภายหลังการรวมกิจการ ทั้งนี้เพื่อใหมัน่ใจวาบริษทัจะสามารถรักษาพนักงานที่ม ี  

คุณภาพไวกับบริษัท นอกจากนี้ยงัไดทําการปรับปรุงสวัสดิการพนักงานทัง้ในสวนของกองทนุ

สํารองเลี้ยงชพีและการรักษาพยาบาลอีกดวย 

 
วิสัยทัศน และกลยุทธของบริษัท  

 

 

บริษัทมีความมุงมัน่ที่จะเปนผูประกอบธรุกิจบันเทิงอันดับหนึง่ในประเทศไทยทัง้ใน

ปจจุบันและอนาคต และเมือ่ธุรกิจในประเทศเติบโตและมั่นคงแลว บริษัทจะหาโอกาสในการขยาย

ธุรกิจที่บริษทัมีความเชี่ยวชาญไปสูภูมิภาคอ่ืนในเอเชยีตอไป 

รายการยบูีซี ตระหนักดีวาความสามารถในการรักษาคุณภาพของรายการทีน่าํเสนอ 

โดยเฉพาะอยางยิง่รายการภาพยนตร และรายการกีฬา เปนสวนสําคัญในการดึงดูด และรักษา

จํานวนสมาชิกของยูบีซ ี

 ภาพยนตร ชองรายการภาพยนตรประกอบดวยชองรายการจากตางประเทศไดแก 

HBO Cinemax Star Movies และ TNT และชองรายการของยูบีซีเองไดแก UBC Movies และ  

UBC Asian Movies ซึ่งจะนําภาพยนตรที่เคยไดรับความนยิมมาแพรภาพ 
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 กีฬา ชองรายการกีฬา ไดแก  ESPN Star Sports  และชองรายการของยูบีซีเอง    ไดแก 

Super Sport  และ Super Sport Gold 

 ขาวสารบันเทิง ชองรายการที่ใหบริการดวยขาวสารบันเทงิ  ไดแก  ชองรายการที่

นําเสนอรายการเกี่ยวกับสารคดีเพื่อการศึกษาและความบันเทิง ไดแก Discovery Channel 

National Geographic Channel และ  Animal Planet channel 

 ขาวและรายการอ่ืน ๆ  ชองรายการทียู่บซีีนําเสนอประกอบดวยชองขาวจาก          

ตางประเทศ เชน   CNN CNBC และ BBC World และชองรายการอ่ืน รวมถึงรายการเพลงตาง ๆ 

เชน MTV และ Channel V  รายการเพื่อการศึกษาและรายการเด็ก ไดแก UBC Kids และ Cartoon  

Network และรายการบนัเทงิอ่ืน ๆ เชน UBC X-Zyte ซึ่งเปนชองรายการใหมที่ไดรับความนิยม    

สูงสุด 

 เนื้อหาของชองรายการทียู่บซีีนําเสนอโดยสรุปมีดังนี ้

- Animal Planet : นําเสนอรายการเก่ียวกับธรรมชาติและชีวิตสัตวซึ่งมพีื้นฐานจาก

ความเปนจริง รายการ talk shows การแสดงของเด็ก ๆ และเร่ืองที่เกิดจาก

จินตนาการตาง ๆ 

- AXN : ภาพยนตรแอคช่ันและภาพยนตรชุด จากคายโซนี่และอ่ืน ๆ 

- BBC World  : ชองขาวที่สงตรงจากประเทศอังกฤษ นําเสนอขาวและรายงานจาก  

ตางประเทศ การวิเคราะหขาวการเมือง การเงิน กีฬา และขาวซึง่ทนัทกุเหตุการณ

ในภูมิภาคเอเชีย 

- Channel V Thailand :  ชองรายการเพลงและมิวสิกวิดีโอ เพลงไทยที่เปนทีน่ิยม 

รวมถึงเพลงยอดนิยมในเอเชียและเพลงสากลตาง ๆ 

- Cinemax : ชองรายการภาพยนตรที่นาํเสนอภาพยนตรใหมสดจากโรงภาพยนตร 

รวมถึงภาพยนตรจากคายผูผลิตภาพยนตรอิสระ 

- CNBC : ชองขาวธุรกิจรายงานขอมูลทนัทุกเหตุการณพรอมทัง้วิเคราะหขาวใน   

แวดวงการเงนิและการธนาคารรายงานธุรกิจในเอเชยี และเจาะลึกประเด็นทาง

เศรษฐกิจทัง้ระดับมหาภาคและจุลภาคของเอเชีย และภูมิภาคอ่ืน ๆ   

- CNN : ชองขาวจากประเทศสหรัฐอเมริกา นําเสนอขาวตางประเทศ รายงานขาว

เศรษฐกิจ และการดํารงชีพในแงมุมตาง ๆ   

- Discovery Channel : ชองรายการสารคดีเพื่อการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

นําเสนอสารคดีเกี่ยวกบัชีววทิยาธรรมชาติ และเทคโนโลยีตาง ๆ นาํเสนอพรอมการ

ใหเสียงภาษาไทยที่จัดทําโดย บริษทั ซนีิเพล็กซ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของยูบีซ ี
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- ESPN : รายการกีฬาดังซึง่สวนใหญมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึง           

บาสเก็ตบอล NBA เบสบอล ฮอกกี ้NHL กอลฟ และเทนนิส 

- Fashion TV : นําเสนอแฟช่ันใหมลาสุดจากทัว่ทุกมุมโลก 

- Hallmark : แพรภาพดวยรายการภาพยนตรและภาพยนตรชุด ที่สรางข้ึนเฉพาะ

สําหรับแพรภาพทางโทรทัศนเทานัน้ 

- HBO : รายการภาพยนตรของคาย blockbuster จากฮอลลีวูด รวมถงึเทปบันทึก

การแสดงคอนเสิรต สารคดีและรายการทีน่าสนใจอ่ืน ๆ พรอมคําบรรยายไทย      

ใตภาพที่จัดทาํโดย บริษทั ซนีิเพล็กซ จาํกดั ซึ่งเปนบริษทัยอยของยูบซีี 

- MCM : ชองรายการของเพลงจากประเทศฝร่ังเศส นาํเสนอมิวสิกวิดีโอจากยุโรป 

และประเทศตาง ๆ โดยผูจัดรายการซึง่เปนคนไทย 

- MTV : รายการเพลง จากประเทศตาง ๆ ในเอเชีย 

- National Geographic Channel : ชองรายการสารคดีเกี่ยวกบัธรรมชาติ 

ภูมิศาสตร ส่ิงแวดลอม โดยเนนรายการที่เกี่ยวกบัประวติัศาสตร ชีวิตสัตวปา การ

ผจญภัย ตลอดจนวัฒนธรรมของคนในภูมิภาคตาง ๆ 

- NHK : รายการจากประเทศญ่ีปุน 

- Star Movies : ชองรายการทีน่ําเสนอภาพยนตรดังจากคาย Fox Dream works 

Orion และอ่ืน ๆ 

- Star Sports : หลากหลายดวยรายการกฬีา รวมถึงฟุตบอลสเปน เทนนิส กอลฟ 

รายการกฬีาจากภูมิภาคเอเชีย แบดมินตัน และอ่ืน ๆ 

- Super Sport : ชองรายการกีฬาเสริมจากชอง Super Sport Gold 

- Super Sport Gold : ชองรายการกฬีาชองแรกในประเทศไทยที่แพรภาพตลอด 24 

ชั่วโมง โดยรวมรายการกีฬาดังทั้งพรีเมยีรลีก อิตาเล่ียนซีร่ีเอ บุนเดสลีกา ฟุตบอล 

    ยุโรปรายการเทนนิส กอลฟ อเมริกนัฟุตบอล NFL และรายการกีฬาอ่ืน ๆ ที่เปนที ่

        ชืน่ชอบของคอกีฬาไทย 

- TCM : ชองรายการภาพยนตรคลาสสิก 

- TNT Cartoon Network : นําเสนอการตูน จากประเทศสหรัฐอเมริกา 

- TV5 :  ชองรายการภาษาฝร่ังเศส นําเสนอรายการบนัเทงิหลากหลายรูปแบบ ขาว 

ดนตรี แฟชั่น และสารคดีตาง ๆ 

- UBC Asian Movies : รายการภาพยนตรเอเชีย และละครชุดจากหลายประเทศ ใน

ภูมิภาคเอเชีย 
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- UBC Movies : นําเสนอภาพยนตรที่ไมซ้าํกบัชอง HBO Cinemax Star Movie หรือ

ชองรายการภาพยนตรอ่ืน ๆ โดยยูบีซีไดลิขสิทธิ์ในการแพรภาพแตเพยีงผูเดียวจาก

เจาของลิขสิทธิ์ 

- UBC Kids : ชองรายการการตูนชองแรกของประเทศไทยนําเสนอรายการการตูน 

และรายการเด็กที่ผลิตในเอเชียโดยการใหเสียงภาษาไทย 

- UBC News : แพรภาพ 24 ชั่วโมง ดวยรายการขาวทัง้ในและตางประเทศ เปน

ภาษาไทย 

- UBC Series : นาํเสนอภาพยนตรชุด และละครชุดตลกท่ีไดรับความนยิมจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 

- UBC X-Zyte : รายการที่มุงเนนความบันเทิง สนกุสนานเร่ืองลึกลับ เร่ืองประหลาด

และมหัศจรรย 

 
การถายทอดสัญญาณ  

 

 

การใหบริการระบบดิจิตอลผานดาวเทียม เปนการสงสัญญาณในระบบ Ku-band ผาน

ดาวเทยีมไทยคม 3 ซึ่งบริษทั ชนิแซทเทลไลท จํากัด (มหาชน) หรือเรียกยอ ๆ วา “ชิน” เปนเจาของ 

ระบบ Ku-band นี ้เปนชวงความถี่สําหรับดาวเทียมในการสงสัญญาณมายังภาคพืน้ดิน โดย

สามารถใชจานรับสัญญาณดาวเทยีมขนาดเสนผาศูนยกลาง 27 นิ้ว (หรือ 90 ซม.) หรือเล็กกวาเปน

ตัวรับสัญญาณได ในสวนของระบบการสงสัญญาณดาวเทยีมขาข้ึนทีล่าดหลุมแกวเปนของบริษทั 

CS Communications จํากดั ซึ่งเปนบริษทัยอยของชิน สําหรับสัญญาการเชาชองสัญญาณ      

ดาวเทยีมที่บริษัททํากับชินนัน้อนุญาตใหบริษัทใชฃองสัญญาณไดถึง 6 transponder ในสวนของ

อุปกรณรับสัญญาณสมารทการด และอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ เปนของบริษัท แซทเทลไลท เซอรวิส 

จํากัด ซึง่เปนบริษัทยอยของยูบีซ ีและใหยูบีซีเชาอีกทอดหนึง่โดยทางบริษัทจะจัดซือ้อุปกรณรับ

สัญญาณในระบบดิจิตอลเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ หากจํานวนสมาชิกในระบบดิจิตอลเพิ่มข้ึน 

 การสงสัญญาณของยูบีซี เคเบ้ิล เปนการสงสัญญาณผานโครงขายผสมระหวางเคเบ้ิล

ใยแกวนาํแสง และเคเบ้ิล coaxial ผานสายกระจายเพื่อเขาสูบานสมาชิกซึ่งตองอาศัยอุปกรณรับ

สัญญาณในการรับสัญญาณเชนเดียวกันโครงขายผสมระหวางเคเบิ้ลในแกวนําแสงและเคเบ้ิล 

coaxial เปนโครงขายซ่ึงประกอบดวยเคเบิ้ลใยแกวนาํแสงในสวนของโครงขายหลักและเคเบ้ิล 

coaxial สําหรับโครงขายชวงปลาย โครงขายเคเบ้ิลดังกลาวเปนของบริษัท เอเชีย มลัติมีเดีย จํากดั 
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พ.ศ. 2547 โดยยูบีซี เคเบิ้ลมีสิทธทิี่จะตอสัญญาไปจนถึงป พ.ศ. 2562 ตามสัญญาการบริการ 

เอเชีย มัลติมีเดีย จะตองเปนผูจัดหาและเดินสายกระจายเขาสูบานของสมาชิกและติดต้ังตลอดจน

บํารุงรักษาอุปกรณรับสัญญาณ สวนบริษทัจะเปนผูซื้ออุปกรณรับสัญญาณ ซึ่งซื้อจาก บริษทั 

Scientific Atlanta บริษัทเช่ือวาปจจุบนัอุปกรณรับสัญญาณในระบบอนาลอคทีม่ีอยูในสินคาคง

คลัง มีเพียงพอตอความตองการและสามารถรองรับกับการเติบโตของสมาชิกในระบบดังกลาวไดจึง

ไมมีความจําเปนจะตองจัดซื้อเพิ่มในอนาคต 

 บริการที่เกีย่วเนื่องกับโทรทัศนระบบดิจิตอล บริษัทไดวางแผนที่จะนําจุดเดนหรือขอ

ไดเปรียบที่มีอยูในธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกมาใชใหเกิดประโยชน ขอไดเปรียบ

ดังกลาวรวมถงึการบริการลูกคา การตลาด เคร่ืองหมายการคายูบีซ ีและโดยเฉพาะอยางยิ่งรายการ

ที่ม ี

คุณภาพ เพื่อจะทําใหยูบซีกีลายเปนผูประกอบธุรกิจโทรทัศนระบบดิจิตอลระดับแนวหนาใน

ประเทศไทย โดยยูบีซีมีแนวโนมที่จะใช software สําหรับการใหบริการโทรทัศนแบบสื่อสารสองทาง

ของบริษัท Open TV จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท เอ็มไอเอช จํากัด หนึ่งในผูถอืหุนรายใหญ

ของยูบีซี เปนตัวชวยจัดการระบบการใหบริการที่เกีย่วเนือ่งกับโทรทัศนระบบดิจิตอล ซึ่งรวมถึงการ

ซื้อขายสินคาผานโทรทัศนแบบส่ือสารสองทาง การทําธรุกรรมทางธนาคารที่บาน การรับสง 

จดหมาย   อิเล็กโทรนิค และการบริการอืน่ ๆ 
 

 

หนวยงานของรัฐทีก่ํากบัดูแล 
  
 ปจจุบันโครงขายโทรคมนาคมและการบริการตาง ๆ อยูภายใตการกาํกบัดูแลของ  3 

หนวยงาน ซึง่อยูในความดูแลของกระทรวงคมนาคม ไดแก กรมไปรษณียโทรเลข องคการโทรศัพท

แหงประเทศไทย และการส่ือสารแหงประเทศไทย 

 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกบัการโทรคมนาคมในประเทศไทยมีดวยกนั 4 ฉบับ ไดแก 

พรบ.โทรเลขและโทรศัพท ซึง่ใหอํานาจเบ็ดเสร็จแกกรมไปรษณียโทรเลขในการติดต้ัง ดูแลรักษา 

และการดําเนนิการเกี่ยวกับโครงขายและการบริการโทรเลขและโทรศัพท ตอมาไดมกีารออก พรบ.

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย และถายโอนอํานาจหนาที่เกีย่วกับการใหบริการโทรศัพท

ภายในประเทศ และโทรศัพทระหวางประเทศไปยังประเทศลาวและมาเลเชีย และบริการอ่ืนที่

เกี่ยวของใหกบัองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย หรือ ทศท. สวนบรกิารการส่ือสารระหวางประเทศ

DPU
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 บริษัท ไทยเทเลวิชั่น จํากัด เปนรัฐวิสาหกิจทีจัดต้ังข้ึนโดยกรมประชาสัมพันธ และ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ เพื่อดําเนินงานสถานีโทรทัศนแหงแรกของประเทศไทย ตอมาเมื่อมีการออก

พรบ.วิทยุโทรทัศนและวิทยกุระจายเสียง พ.ศ.2498 การแพรภาพทางโทรทัศนจึงไดเร่ิมข้ึนเม่ือวนัที ่

24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ในปพ.ศ. 2520 ไดมีการจัดต้ัง อ.ส.ม.ท. ซึ่งมสีถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจข้ึน

เพื่อดําเนินธุรกิจทางดานส่ือสารมวลชนในนามของรัฐบาล ทําใหบริษัท ไทยเทเลวชิั่น จาํกัด ตอง

หยุดการดําเนนิงานลงแลวโอนทรัพยสินและการดําเนินงานทัง้หมดให อ.ส.ม.ท. เนื่องจากการ

พัฒนาทางเทคโนโลย ี พ.ร.บ. วิทยโุทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง  จงึถูกแกไขเพิ่มเติมในป      พ.ศ. 

2530 โดยอนญุาตใหมีการแพรภาพโทรทศันสูสาธารณะ  ผานระบบเคเบ้ิลและส่ืออิเล็กทรอนิคอ่ืน 
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 กรมประชาสัมพันธ เปนหนวยงานซ่ึงอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานกันายกรัฐมนตรี

เชนเดียวกนั อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบคลายคลึงกับ อ.ส.ม.ท. รวมถึงรับผิดชอบในการ

กํากับดูแลสถานีโทรทัศนและการใหใบอนญุาตในการประกอบการสถานีโทรทัศนเสรีและสถาน ี  

ดาวเทยีม 

 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนแหงชาติ หรือ กสช. มีหนาทีใ่น

การกํากับดูแลสถานโีทรทัศนภาคพืน้ดิน ควบคุมและใหใบอนุญาตการใชคล่ืนความถี่วทิยุและ

โทรทัศน ตลอดจนควบคุมดูแลการดําเนนิกิจกรรมตาง ๆ ของสถานีโทรทัศน คณะกรรมการชุดนีจ้ะ

รับโอนอํานาจหนาที่ตาง ๆ จากอ.ส.ม.ท. และกรมประชาสัมพันธทัง้นี ้อ.ส.ม.ท. ยังคงมีอํานาจ

ควบคุมดูแลกิจการที่ดําเนนิการภายใตสัมปทานที่ออกโดย อ.ส.ม.ท. กอนการจัดต้ัง กสช. 

 วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2532 องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) และ  

ยูบีซี ไดทาํสัญญารวมกนั เพื่อดําเนินธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกภายใตสัญญา

สัมปทาน ซึ่งไดมีการขยายระยะเวลาและลงนามใหม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 และ     

วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2541 โดยสัญญาจะหมดอายุในวนัที ่30 กันยายน พ.ศ. 2557 ภายใต

สัญญาดังกลาวยูบีซีไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิกในประเทศ

ไทยในนามของ อ.ส.ม.ท. โดยการสงสัญญาณผานสายเคเบ้ิลในเขตตางจงัหวัดและการสง

สัญญาณผานระบบ MMDS ตามที่ไดรับอนุญาตจากกรมไปรษณียโทรเลข ทั้งนี้บริษัทสามารถใช

ดาวเทยีมในการถายทอดสัญญาณไปยังเคร่ืองสงสัญญาระบบ MMDS ในตางจงัหวดัแลวสง

สัญญาณตอผานสายเคเบ้ิลไปยังบานสมาชิกได โดยในแตละปยูบีซีตองจายคาตอบแทนให          

อ.ส.ม.ท. รอยละ 6.5 ของรายไดรวมที่เกิดจากการดําเนนิธุรกิจโทรทัศนระบบบอกรับเปนสมาชิก

หรือจํานวนข้ันตํ่าตามที่ตกลงกันไวในสัญญาสัมปทาน ในสวนของคาสมาชกิรายเดือน หรือรายได

อ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากสมาชิก รวมถึงแบบฟอรมสัญญาที่จะทํากบัสมาชิกจะตองสงให อ.ส.ม.ท. 

กอนเพื่อการพจิารณา 
 
 
 
 

ผลประโยชนตอสังคม 
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 ยูบีซี ในฐานะเปนองคกรหนึง่ของสังคมไทย มนีโยบายทีจ่ะรวมสงเสริมและสนับสนนุให

มีการพฒันาสังคมในทางที่ดีข้ึน เนื่องจากเยาวชนถือเปนทรัพยากรรากฐานที่สําคัญอยางยิ่งในการ

พัฒนาประเทศจึงไดมุงเนนสงเสริมและพฒันาเยาวชนในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนดานการศึกษา 

ดานการกีฬา ดานสังคม ฯลฯ ซึ่งเปนการปลูกฝงใหเยาวชนไดรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และ

เพื่อชวยปองกนัใหหางไกลจากยาเสพติดดวย  

 
ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค 
 

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค  (Analyzing   consumer  behavior)  เปนการคนหา

หรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการและ

พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภคคําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ

การตลาด  (Marketing  strategies)   ที่สามารถสนองความพงึพอใจของผูบริโภคไดอยาง

เหมาะสม 

คําถามที่ใชเพือ่คนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคคือ  6Ws  และ  1H   ซึ่งประกอบดวย  

WHO?,  WHAT?,    WHY?,   WHEN?,     WHERE?,       และ  HOW?,  เพื่อหาคําตอบ                

7  ประการ หรือ  7OS      ซึ่งประกอบดวย  OCCUPANTS,  OBJECTS,   OBJECTIVES,  

ORGSNIZATIONS,  OCCASIONS,  OUTLETS   and   OPERATIONS  ตารางที่  1  แสดงการ

ใชคําถาม  7  คําถาม  เพื่อหาคําตอบ   7  ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมทัง้การใชกลยุทธ

การตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  และตารางที ่ 1  แสดง การ

ประยุกตใช  7OS   ของกลุมเปาหมาย  และคําถามที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อการ

วิเคราะห     พฤติกรรมผูบริโภคที่ใชบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซเพรส 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที ่ 1  การแจกแจงคําถามคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
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คําถาม  (6WS  
และ  1H) 

คําตอบท่ีตองการทราบ  (7OS) กลยุทธการตลาดที่เกี่ยวของ 

1.  ใครอยูในตลาด

เปาหมาย (Who is 

in the target  

market?) 

ลักษณะกลุมเปาหมาย  ๖  (Occupants)  

ทางดาน     (1)  ประชากรศาสตร  (2)  

ภูมิศาสตร  (3)  จิตวิทยา หรือจิตวิเคราะห    

(4) พฤติกรรมศาสตร 

กลยุทธการตลาด  (4PS)   ประกอบดวยกลยุทธดานผลิตภัณฑ    

ราคา   การจัดจําหนาย   และการสงเสริมการตลาดที่เหมาะสม

และสามารถสนองความพึงพอใจของกลุมเปาหมายได 

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร 

(What  does  the  

consumer  buy?) 

สิ่งที่ผูบริโภคตองการซ้ือ  (Objects)  สิ่งที่

ผูบริโภคตองการจากผลิตภัฒฑกคือ

ตองการคุณสมบัติหรือองคประกอบจอง

ผลิตภัฒฑ  (Product  component)  และ

ความ     แตกตางที่เหนือกวาคูแขงขัน  

(Competitive  differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ  (Product  strategies)  ประกอบดวย  

(1) ผลิตภัณฑหลัก  (2)  รูปลักษณผลิตภัณฑ   ไดแก           

การบรรจุภัณฑ    ตราสินคา       รูปแบบบริการ    คุณภาพ     

ลักษณะนวัตกรรม  (3)  ผลิตภัณฑควบความแตกตางทางการ

แขงขัน  (Competitive  differentiation)  ประกอบดวยความ

แตกตางดานผลิตภัณฑ  บริการ  พนักงาน  และภาพลักษณ 

3. ทําไมผูบริโภคจึง

ซ้ือ  (Why  does  

the  consumer  

buy?) 

วัตถุประสงคในการซ้ือ   (Objectives)      

ผูบริโภคซ้ือสินคาเพื่อสนองความตองการ

ของเขาดานรางกายและดานจิตวิทยา    ซ่ึง

ตองศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ 

พฤติกรรมการซ้ือคือ  (1)  ปจจัยภายใน 

หรือปจจัยทางจิตวิทยา  (2)  ปจจัยทาง

สังคม  และวัฒนธรรม  (3)  ปจจัยเฉพาะ

บุคคล 

กลยุทธที่ใชมากคือ  (1)  กลยุทธดานผลิตภัณฑ  (Product  

strategies)  (2)  กลยุทธการสงเสริมการตลาด  (Promotion  

strategies)  ประกอบดวย กลยุทธการโฆษณา  การขายโดยใช

พนักงานขาย  การสงเสริมการขาย  การใหขาว  การ

ประชาสัมพันธ  (3)  กลยุทธดานราคา  (Price  strategies)          

(4)  กลยุทธดานชองทางการจัดจําหนาง  (Distribution  

channel  strategies) 

4.  ใครมีสวนรวมใน

การตัดสินใจซ้ือ  

(Who  participates  

in  the  buying?) 

บทบาทของกลุมตาง ๆ  (Organizations)  

มีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือ  ประกอบดวย  

(1)  ผูริเร่ิม  (2)  ผูมีอิทธิพล  (3)  ผูตัดสินใจ

ซ้ือ  (4)  ผูซ้ือ  (5)  ผูใช   

กลยุทธที่ใชมากคือ  กลยุทธการโฆษณา  และ(หรือ) กลยุทธ

การสงเสริมการตลาด  (advertising  and  promotion  

strategies)  โดยใชกลุมอิทธิพล 

5. ผูบริโภคซ้ือเมื่อใด 

(When  does  the  

consumer  buy?) 

โอกาสในการซ้ือ   (Occasions)  เชน ชวง

เดือนใดของป  หรือชวงฤดูกาลใดของป  

ชวงวันใดของเดือน  ชวงเวลาใดของวัน  

โอกาสพิเศษหรือเทศกาลวันสําคัญตาง  ๆ   

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธการสงเสริมการตลาด  (Promotion  

strategies)  เชน  ทําการสงเสริมการตลาดเมื่อใด  จึงจะ

สอดคลองกับโอกาสในการซ้ือ 

6. ผูบริโภคซ้ือที่ไหน 

(Where  does  the  

consumer  buy?) 

ชองทางหรือแหลง  (Outlets)  ที่ผูบริโภคไป

ทําการซ้ือ  เชน  หางสรรพสินคา  ซุปเปอร

มารเก็ต  รานขายของชํา  บางลําพู  พาหุรัด  

สยามสแควร  ฯลฯ 

กลยุทธชองทางการจัดจําหนาย  (Distribution  channal  

strategies)  บริษัทนําผลิตภัณฑสูตลาดเปาหมายโดยพิจารณา

วาจะผานคนกลางอยางไร 

7. ผูบริโภคซ้ือ

อยางไร(How  does  

the  consumer  

buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ  (Operation)  

ประกอบดวย  (1)  การรับรูปญหา  (2) การ

คนหาขอมูล  (3)  การประเมินผลทางเลือก   

(4)  ตัดสินใจซ้ือ  (5)  ความรูสึกภายหลัง

การซ้ือ 

กลยุทธที่ใชมากคือกลยุทธการสงเสริมการตลาด  (Promotion  

strategies)  ประกอบดวยการโฆษณา  การขายโดยใชพนักงาน

ขาย  การสงเสริมการขาย  การใหขาว  และการประชาสัมพันธ   

การตลาดทางตรง  เชน  พนักงานขายจะกําหนดวัตถุประสงค

ในการขายใหสอดคลองกับวัตถุประสงคในการตัดสินใจซ้ือ 

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
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 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค   (Cosumer  behavior  model)   เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจ

ที่ทาํใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ  โดยมีจุดเร่ิมตนจากการทีเ่กิดส่ิงกระตุน  (Stimulus)  ที่ทําให

เกิดความตองการ  ส่ิงกระตุนผานเขามาในความรูสึกนกึคิดของผูซื้อ  (Buyer’s  black  box)     ซึ่ง

เปรียบเสมือนกลองดํา  ซึง่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได  ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะ

ไดรับอิทธิพลจากลักษณะตาง  ๆ  ของผูซือ้  แลวจะมีการตอบสนองของผูซื้อ  (Buyer’s  response)  

หรือ  การตัดสินใจของผูซื้อ  (Buyer’s  purchase  decision)  ดังภาพที่ 2 

 จุดเร่ิมตนของโมเดลนี้อยูที่มส่ิีงกระตุน  (Stimulus)  ใหเกดิความตองการกอน  แลวทาํ

ใหเกิดการตอบสนอง  (Response)  ดังนัน้โมเดลนี้จึงอาจเรียกวา  S-R  Theory  โดยมีรายละเอียด

ของทฤษฎีดังนี ้

1. ส่ิงกระตุน  (Stimulus)  ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย  (Inside   

stimulus)  และส่ิงกระตุนจากภายนอก  (Outside  stimulus)  นักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิง

กระตุนภายนอก  เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ  ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกดิ

การซื้อสินคา  (Buying  motive)  ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผล  และใชเหตุจงูใจใหซื้อดาน

จิตวิทยา  (อารมณ)  ก็ได  ส่ิงกระตุนภายนอกประกอบดวย  2  สวนคือ   

  1.1  ส่ิงกระตุนทางการตลาด  (Marketing   stimulus)    เปนส่ิงกระตุนทีน่ักการ

ตลาดสามารถควบคุมและตองจัดใหมีข้ึน  เปนส่ิงกระตุนที่เกี่ยวของกบัสวนประสมทางการตลาด  

(Marketing  mix)  ประกอบดวย 

(1) ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ  (Product)  เชน  ออกแบบผลิตภัณฑให

สวยงามเพื่อกระตุนความตองการ 

(2) ส่ิงกระตุนดานราคา (price) เชน  การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสม

กับราคาผลิตภัณฑ  โดยพิจารณาลูกคาเปาหมาย 

(3) ส่ิงกระตุนดานการจัดชองทางการจําหนาย (distribution หรือ place ) 

เชน  จัดจําหนายผลิตภัณฑใหทัว่ถงึเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภคถือวาเปนการกระตุนความ

ตองการซื้อ 

(4) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (promotion)  เชน  การโฆษณา

สม่ําเสมอ  การใชความพยายามของพนกังานขาย  การลด  แลก  แจก  แถม  การสราง

ความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้  ถือวาเปนส่ิงกระตุนความตองการซื้อ 

 

1.2 ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (other  stimulus)  เปนส่ิงกระตุนความตองการผูบริโภคที่อยู

ภายนอกองคการซึ่งบริษทัควบคุมไมได  ส่ิงกระตุนเหลานี้ไดแก 

DPU



 21 

(1)   ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ  (Economic)  เชน  ภาวะเศรษฐกิจ  รายไดของ  

ผูบริโภคเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของบุคคล 

(2)   ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลย ี (Technological)  เชน  เทคโนโลยีใหมดาน

ฝาก – ถอนเงนิอัตโนมัติสามารถกระตุนความตองการใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

(3)   ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง  (Law  and  political)  เชน  

กฎหมายเพิม่หรือลดภาษีสินคาใดสินคาหนึง่จะมีอิทธพิลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูซื้อ 

(4)   ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม  (Cultural)  เชน  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ในเทศกาลตาง  ๆ  จะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี  1 

รูปแบบพฤติกรรมผูซื้อ  (ผูบริโภค)  [Model of buyer (consumer) behavior]  และ 

            ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค  (Factors influencing consumer’s  
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            behavior)  
    

                                                                  Buyer’s  black  box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

   ปจจัยภายนอก          ปจจัยภายนอก        ปจจัยเฉพาะบุคคล                  ปจจัยภายใน 

(External factor)                       (External  factor)                       (Personal)                          (Internal factor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบการดํารงชีวิตข้ึนกับวฒันธรรม  ชัน้ของสังคมและกลุมอาชีพของแตละบุคคล  

นักการตลาดเชื่อวาการเลือกผลิตภัณพของบุคคลข้ึนอยูกับคานิยมและรูปแบบการดํารงชีวิต       

2. ปจจัยทางสังคม  

(Social) 

  2.1 กลุมอางอิง  

(Reference  groups) 

2.2 ครอบครัว (Family) 

2.3   บทบาทและสถานะ 

(Roles and ststuses) 

3.5 

3. ปจจัยสวนบุคคล  

(Personal) 

3.1 อายุ (Age) 

3.2 วงจรชีวิตครอบครัว  

(Family life cycle) 

อาชีพ (Occupation) 

โอกาสทางเศรษฐกิจ 

(Economic   

circumstances)   หรือ

รายได  (Income)   

คานิยมและรูปแบบการ

ดํารงชีวิต (Value and 

life style) 

(Personality) (Personality) 

  4.7 แนวคิดของตนเอง  

(Self  concept) 

  4.2การรับรู  (Perception) 

การเรียนรู (Learning) 

ความเช่ือถือ (Beliefs) 

ทัศนคติ  (Attitudes) 

บุคลิกภาพ  

  4.3 

  4.4 

  4.5 

  4.6 

4. ปจจัยดานจิตวิทยา 

(Psychological) 

  4.1 การจูงใจ  

(Motivation) 

3.3 
3.4 

1.ปจจัยทางวัฒนธรรม 

   (Cultural) 

1.1 วัฒนธรรมพื้นฐาน  

(Culture) 

1.2 วัฒนธรรมยอย  

(Subculture) 

1.3 ช้ันสังคม 

     (Social  class) 

 

ส่ิงกระตุนภายนอก 

(Stimulus=S)                               

ส่ิงกระตุนทางการตลาด              ส่ิงกระตุนอื่น ๆ 

   (Marketing  stimuli)              (Other stimuli) 

ผลิตภัณฑ                              เศรษฐกิจ 

ราคา                                     เทคโนโลยี 

การจัดจําหนาย                      การเมือง 

การสงเสริมการตลาด              วัฒนธรรม 

                                                    ฯลฯ 

กลองดําหรือ 

ความรูสึกนึกคิด 

ของผูซื้อ 

(Buyer’s 

characteristic) 

 

(Response=R) 

 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 

การเลือกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

ลักษณะของผูซื้อ  (Buyer’s characteristics) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม  (Cultural) 

ปจจัยดานสังคม     (Social) 

ปจจัยสวนบุคล    (Personal) 

ปจจัยดานจิตวิทยา    (Psychological) 

พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ  (Postpurchase  behavior) 

การตัดสินใจซื้อ   (Purchase  decision) 

การประเมินผลทางเลือก   (Evaluation   of  alternatives) 

การคนหาขอมูล  (Information  search) 

การรับรูปญหา (Problem recognition) 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s decision process) 

 

การตอบสนองของผูซื้อ 
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คานิยมอาจจะจัดประเภทตามลักษณะของคานยิมเปน  2  กลุมคือ  คานิยมใน          

จุดหมายปลายทางของชีวิต  (Terminal  values)  และคานิยมเก่ียวกับเคร่ืองมือชวยใหเกิด       

พฤติกรรม  (Instrumental  values)     

การจัดประเภทคานยิมอาจจะถือเกณฑรูปแบบการดํารงชีวิตซึง่ใชคํายอวา  VALs   ซึ่ง

มาจากคําวา  Value  And  Lifestyles  โดยมีการจัดกลุมตาง  ๆ  เปน  8  กลุม  แตละกลุมจะมี

ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคที่ตางกัน  ดังรูปที่  3  แสดงสวนตลาดของคานยิมในวฒันธรรมตาม   

รูปแบบการดํารงชีวิต  (VALs) 
 

ภาพท่ี    2 

แสดงสวนตลาดของคานยิมในวัฒนธรรมตามรูปแบบการดํารงชีวิต  (VALs) 
 

 

                                                                              1.   

มีทรัพยสมบัติมาก              ผูที่ชอบเขาสังคม   มีทรัพยสมบัติมาก 

                 (Actualizers) 

 

      2.          4.          7. 

          ผูที่ตองการความ  ผูที่มีความ       ผูที่มี 

         ประสบความสําเร็จ            ทะเยอทะยาน                         ประสบการณ 

  ในชีวิต   (Achievers)             (Experiencers) 

             (Fulfilled) 
                   

                                3.         5.           8. 

                         ผูที่ยึดถือ      ผูที่มี        กลุมผู 

           (ผูยึดม่ัน)             ความพยายาม    ปฏิบัติการ 

                       (Believers)     (Strivers)     (Makers) 
                         

                                                                            6. 

         ผูที่ 

  มีทรัพยสมบัตินอย               ตอสูด้ินรน  มีทรัพยสมบัตินอย 

                (Strugglers) 
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 (1)   กลุมที่ชอบเขาสังคม   (Actualizers)   เปนกลุมที่ประสบความสําเร็จในชีวิต  

กระตือรือรน  โกหรู  มีตําแหนงหนาที่สูง  ตองการการยกยอง  และมีฐานะการเงินดี  กลุมนี้จะสนใจ

ในการพัฒนา  การสาํรวจและการแสดงออกของตนเองดวยวธิีการตาง  ๆ  ตองการการ

เปล่ียนแปลง  ตองการภาพพจนที่ดีโดยการแสดงออกในรูปของรสนิยม  ความเปนอิสระและ

ลักษณะ      ตาง ๆ  กลุมนีม้กัจะเปนผูนาํในหนวยธุรกิจและรัฐบาล  ตองการการเปล่ียนแปลง  มี

ความสนใจกบัปญหาดานสังคมและเปดรับตอการเปล่ียนแปลงสิง่ใหม  ๆ  เปนคนที่มีฐานะการเงิน

ดี  ตองการ   คุณภาพชีวิตที่ดี 

(2) ผูที่ตองการประสบความสําเร็จ  (Fulfill)  และผูที่ยึดถือหลักการ  (Believer)    เปน 

กลุมทีย่ึดถือหลักการ  (Principle  oriented)   กลุมที่ตองการประสบความสําเร็จจะเปนกลุมที่มี

อายุปานกลางข้ึนไป  พอใจความสะดวกสบาย  เปนบุคคลที่นาเชื่อถือ  เปนบุคคลทีม่ีการศึกษาสูง  

และเปนระดับมืออาชีพ  เขาใจโลกและเหตุการณสําคัญเปนอยางดี  มีความต่ืนตัวที่จะแสวงหา

ความรูอยางกวางขวาง  สนใจกิจกรรมพักผอน  สนใจกบัอาชีพ  ครอบครัวและการดํารงชีวิต  การ

ใชเวลาวาง  มคีวามตองการสถานภาพทางสังคม   ตําแหนงหนาที่ปจจุบันเปนทีย่อมรับและเปดรับ

ความคิดใหม  ๆ  รวมทัง้การเปล่ียนแปลงใหม  ๆ  ของสังคม  การตัดสินใจโดยการใชเหตุผล  มี

ความสุขุมและเช่ือมั่นในตนเอง  รายไดไดจากหลายทาง  อาจจะประกอบดวย  กลุมอนุรักษนิยม  

กลุมที่มีความชํานาญเฉพาะอยางสนใจผลิตภัณฑซึ่งมคุีณคา  คงทนถาวร  และทําหนาทีท่ี่มี

ประโยชน 

 ผูที่ยึดถือหลักการ  (Believer)    เปนพวกอนุรักษนิยมยดึถือตามธรรมเนียมซ่ึงเคย

ปฏิบัติกันมา  เชน  การปฏิบัติตอครอบครัว  การไปวัด  การปฏิบัติตอชุมชน  การเปนคนดีของ

ประเทศ  ผูทีย่ดึถือจะแสดงลักษณะดานศีลธรรมตามกฎเกณฑ  ส่ิงทีเ่คยปฏิบัติที่เกีย่วของกับ   

องคการตาง  ๆ  ครอบครัว  สังคม  ศาสนา  ที่เขาเกี่ยวของอยู  กลุมนีส้วนใหญเปนกลุมอนุรักษ

นิยม  ชอบใชตราสินคาของประเทศของตน  การศึกษาและรายไดปานกลางแตเพยีงพอที่จะ 

ตอบสนองความตองการของเขา     

 (3)  ผูที่มีความทะเยอทะยาน  (Achievers)   และผูที่มคีวามพยายาม  (Strivers)  เปน

กลุมทีย่ึดถือสถานะในสังคม  (Status  oriented)   ผูที่มคีวามทะเยอทะยานจะประสบความสําเร็จ

ในสาขาวิชาชีพ  และเปนบุคคลที่มุงความสําคัญทีง่านที่เขาชอบ   โดยทั่ว  ๆ  ไปจะใชเวลาและ

พฤติกรรมในการควบคุมชีวติ  คานิยมจะมีความสอดคลองกันทางดานความสามารถในการ 

คาดคะเนเหตุการณ  ความมั่นคง  มุงความสําคัญที่ความเปนสวนตัว  งานและครอบครัว ซึ่งมี

ความรูสึกเปนหนาที ่ ตองการรางวัลในรูปวัสดุและความภาคภูมิใจ  ชีวิตดานสังคมจะสะทอนถงึ

โครงสรางที่เกีย่วของกับครอบครัว  วัด  และการทาํงาน  กลุมนี้ดําเนนิชีวิตตามธรรมเนียมที่คน 
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สวนใหญปฏิบัติอนุรักษนยิมดานการเมืองและเช่ือถืออํานาจ  และรูปการที่เปนอยูในปจจุบัน  

 ภาพลักษณเปนส่ิงที่สําคัญสําหรับกลุมนี ้ พอใจผลิตภัณฑที่มีภาพลักษณสูงที่ชี้ถงึการยอมรับ  

การยกยอง  และยอมรับความสําเร็จของผูใช 

 ผูที่มีความพยายาม  (Strivers)  ตองการคนหาการจูงใจและการยอมรับจากโลก

ภายนอกจะด้ินรนเพื่อที่จะคนหาความปลอดภัยในชีวิต  สังคม  ไมแนใจตนเอง  และมีฐานะดาน

เศรษฐกิจ  (รายได)   และสังคมคอนขางตํ่า  มีความยึดถือความคิดและการยอมรับจากบุคคลอ่ืน  

รายไดหรือเงนิเปนตัวช้ีความสําเร็จของกลุมนี้  กลุมนี้จะตองอาศัยแรงกระตุน  ตองการความ

ทันสมยั  ความเปนเจาของ  ส่ิงที่เขาตองการมักจะไมสามารถตอบสนองความตองการของเขาได 

 (4)  ผูที่มีประสบการณ  (Experiencers)   และกลุมผูปฏิบัติการ  (Makers)   กลุมนี้มุง

ที่การปฏิบัติ  (Action  oriented)   กลุมนี้มอีายุนอย  มีความกระปร้ีกระเปรา  กระตือรือรนและมี

แรงกระตุน  ตองการความต่ืนเตน  ความแปลกใหม  ความเส่ียง  เร่ิมกระบวนการการกําหนด 

คานิยมและรูปแบบของพฤติกรรมในชีวิต  เปนคนกระตือรือรนตอส่ิงใหม  ๆ  ในข้ันนี้ยังไมสนใจ

ดานการเมือง  กลุมนี้ตองการอํานาจ  ความภาคภูมิใจและความมั่นค่ัง  ตองการการออกกําลังกาย  

กีฬา  การพกัผอน  และกิจกรรมดานสงัคม  คาใชจายสวนใหญของกลุมนี้จะเกี่ยวของกับเส้ือผา  

อาหาร  ภาพยนตร  ดนตรี  ฯลฯ 

 กลุมปฏิบัติการ  (Makers)  เปนกลุมที่มทีักษะและเปนผูทํางานในระดับปฏิบัติการ  

อาศัยอยูในครอบครัว  ทํางานที่ใชฝมือและการปฏิบัติการ  มีความสนใจนอยกับส่ิงที่เกี่ยวของกบั

ตนเอง  มีประสบการณในการทํางาน   เปนผูทาํงานในอาชีพตาง  ๆ  ไดแก  อาชพีกอสราง   

 การเล้ียงเด็ก  งานปฏิบัติการในสํานกังาน  เหลานี้มทีักษะ  และมีรายไดพอที่จะเล้ียงชีพ  สนใจ

การเมืองนอย  สับสนเกี่ยวกบัความคิดใหม  ๆ  เชื่อในรัฐบาลและสหภาพแรงงาน  ไมสนใจในความ

เปนเจาของในวัสดุส่ิงของตาง ๆ  สินคาทีก่ลุมนี้ซื้อมกัใชเพื่อการอุปโภคบริโภค  การปฏิบัติงาน   

การทาํงาน  เปนตน 

(5) กลุมที่ตอสูด้ินรน  (Strugglers)  ชีวิตของกลุมนี้ตองตอสูด้ินรนโดยตองคํานึงถึง

ความปลอดภัยและความมัน่คงของครอบครัวเพราะรายไดตํ่า  การศึกษานอย  ใชแรงงานในการ

ทํางาน  มักจาํคํานึงถึงความสามารถในการดํารงชีพ  มีความจาํเปนและความตองการ  แตรายได

จํากัด  จึงไมสามารถแสดงความตองการสวนตัวที่เดนชัด  กลุมนี้จงึเปนผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อดวย

ความระมัดระวัง  การตัดสินใจซ้ือดวยเหตุผล  และเปนสินคาทีจ่ําเปนตอการครองชีพ 
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 2.    ปจจัยทางจิตวทิยา  (Psychological  factor)  การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพล 

จากปจจัยดานจิตวทิยา  ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือและ

การใชสินคา  ปจจัยภายในประกอบดวย  (1)  การจูงใจ  (2)  การรับรู  (3)  การเรียนรู  (4)  ความ

เชื่อถือและทัศนคดี  (5)  บุคลิกภาพ  (6)  แนวความคิดของตนเอง  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

2.1 การจูงใจ  (Motivation)  หมายถงึ  พลังสิ่งกระตุน  (Drive)  ที่อยูภายในตัว

บุคคล  ซึ่งกระตุนใหบุคคลปฏิบัติ  (Stanton  and  Futrell.  1987  :  649)   การจูงใจเกิดภายใน  

ตัวบุคคล  แตอาจจะถกูกระทบจากปจจัยภายนอก  เชน  วฒันธรรม  ชั้นทางสังคม  หรือส่ิงกระตุน

ที่นกัการตลาดใชเคร่ืองมือการตลาดเพื่อกระตุนใหเกิดความตองการ 

2.2 การรับรู  (Perception)  เปนกระบวนการซ่ึงแตละบุคคลไดรับการเลือกสรร    

จัดระเบียบ  และตีความหมายขอมูลเพื่อที่จะสรางภาพที่มีความหมาย  หรือหมายถึงกระบวนการ

ความเขาใจ  (การเปดรับ)  ของบุคคลที่มีโลกที่เขาอาศัยอยู  จากความหมายนี้จะเหน็วาการรับรู

เปนขบวนการของแตละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูกบัปจจัยภายใน เชน  ความเชื่อ  ประสบการณ  ความ

ตองการและอารมณ  นอกจากนีย้ังมีปจจัยภายนอกคือ  ส่ิงกระตุน  การรับรูจะพิจารณาเปน

กระบวนการกล่ันกรอง  การรับรูจะแสดงถึงความรูสึกจากประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ไดแก  การเห็น   

ไดกล่ิน  ไดยนิ  ไดรสชาติ  และไดรูสึก   

2.3 การเรียนรู  (Learning)  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม และ  (หรือ) 

ความโนมเอียงของพฤติกรรมจากประสบการณที่ผานมา  การเรียนรูของบุคคลเกิดข้ึนเมื่อบุคคล

ไดรับส่ิงกระตุน  (Stimulus)  และจะเกิดการตอบสนอง  (Response)  ซึ่งก็คือทฤษฎี  ส่ิงกระตุน – 

การตอบสนอง  [Stimulus-Response  (SR)  theory]  นักการตลาดไดประยุกตใชทฤษฎีนี้ดวยการ

โฆษณาซํ้าแลวซ้ําอีกหรือจัดการสงเสริมการขาย  (ถือวาเปนส่ิงกระตุน)  เพื่อทําใหเกิดการตัดสินใจ

ซื้อและใชสินคาเปนประจาํ  (เปนการตอบสนอง)  การเรียนรูเกิดจากอิทธิพลปลายอยาง  เชน 

ทัศนคติ  ความเช่ือถือ  และประสบการณในอดีต  อยางไรก็ตามส่ิงกระตุนนัน้จะมีอิทธิพลทีท่ําให

เกิดการเรียนรูไดตองมีคุณคาในสายตาลูกคาตัวอยางการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในรูปการแจก

ของตัวอยางจะมีอิทธพิลทําใหเกิดการเรียนรู  คือ  การทดลองใชไดดีกวาการจัดกิจกรรมการแถม  

เพราะการแถมน้ันลูกคาตองเสียเงินเพื่อซ้ือสินคา  ถาลูกคาไมซื้อสินคาก็จะไมเกิดการทดลองใช 

สินคาที่แถม 

2.4 ความเชื่อถือ  (Beliefs)  เปนความคิดที่บคุคลยึดถือเกีย่วกับส่ิงใดสิ่งหนึง่   ซึง่ 

เปนผลมาจากประสบการณในอดีต  เชน  เอสโซสรางใหเกิดความเชื่อถือวาน้ํามันเอสโซมีพลังสูง  

โดยใชสโลแกนวาจับเสือใสถังพลังสูง  เปปซ่ีสรางใหเกดิความเชื่อถือวาเปนรสชาติของคนรุนใหม  

น้ํามันไรสารตะก่ัวในชวงแรกผูบริโภคเกิดความเชื่อถือวาการใชน้ํามนัไรสารตะก่ัวมปีญหากับ 
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เคร่ืองยนต  ซึง่เปนความเช่ือในดานลบทีน่ักการตลาดตองรณรงคเพือ่แกไขความเชื่อถือที่ผิดพลาด 

2.5 ทัศนคติ  (Attitudes)  หมายถึง  การประเมินความพงึพอใจหรือไมพึงพอใจ 

ของบุคคล  ความรูสึกดานอารมณและแนวโนมาการปฏิบัติที่มีผลตอความคิดหรือสงใดส่ิงหนึง่  

(Kotler.  1997   :  188)   หรือหมายถึงความรูสึกนกึคิดของบุคคลที่มตีอส่ิงใดสิ่งหนึง่  (Stanton  

and  Futrell.  1987  :  126 )  ทัศนคติเปนสิ่งที่มีอิทธพิลตอความเชื่อ  ในขณะเดียวกนัความเชื่อก็มี

อิทธิพลตอทัศนคติ  จากการศึกษาพบวาทศันคติของผูบริโภคกับการตัดสินใจซื้อสินคาจะมี

ความสัมพันธกัน  นกัการตลาดจึงตองศึกษาวาทัศนคตินั้นเกิดข้ึนมาไดอยางไรและเปล่ียนแปลง

อยางไรการเกดิของทัศนคตินั้นเกิดจากขอมูลที่แตละคนไดรับ  กลาวคือ  เกิดจากประสบการณที่

เรียนรูในอดีตเกี่ยวกบัสินคาหรือความนึกคิดของบุคคล  และเกิดจากความสัมพันธที่มีตอกลุม

อางอิง  เชน  พอ  แม  เพื่อน  บุคคลชั้นนาํในสังคม  เปนตน   

                        2.6  บุคลิกภาพ  (Personality)  และทฤษฎีฟรอยด  (Freud  theory)  หมายถงึ

ลักษณะดานจิตวิทยาที่แตกตางกนัของบุคคล  ซึ่งนําไปสูการตอบสนองตอส่ิงแวดลอมที่มีแนวโนม

เหมือนเดิมและสอดคลองกนั  ทฤษฎีการจูงใจของฟรอยด  (Freud’s  theory  of  motivation)  มี

ขอสมมติวา  อิทธิพลดานจิตวิทยา  ซึ่งกําหนดพฤติกรรมมนุษย  [แรงจูงใจ  (Motives)  และ

บุคลิกภาพ  (Personality)]  สวนใหญเปนจิตใตสํานึก  (Unconcious)   ซึ่งเปนสวนกําหนด

บุคลิกภาพของมนษุย  อันประกอบดวย  อิด  อีโก  ซูเปอรอีโก  ทฤษฎีนี้ไดนําไปใชในการกาํหนด

บุคลิกภาพของผูบริโภคดวย   

                        2.7  แนวคิดของตนเอง  (Self  concept)  หมายถงึ  ความรูสึกนกึคิดที่บุคคลมีตอ

ตนเอง หรือความคิดที่บุคคลคิดวาบุคคลอ่ืน  (สังคม)  มีความคิดเหน็ตอตนอยางไร   
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แนวคิดเกี่ยวกับปจจยัตาง  ๆ 
 

การศึกษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอพฤติกรรมผูบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความตองการ

ของผูบริโภคทางดานตาง  ๆ  และเพื่อที่จะจัดส่ิงกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม  เมื่อผูซื้อไดรับ

ส่ิงกระตุนทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอ่ืน  ๆ  ผานเขามาในความรูสึกนกึคิดของผูซื้อซึ่ง

เปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได  งานของผูขายและนักการตลาดก็คือ  คนหา

วาลักษณะของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลส่ิงใดบาง  การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่

เปนเปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาดคือทราบความตองการและลักษณะของลูกคา  

เพื่อที่จะจัดสวนประสมทางการตลาดตาง  ๆ  กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปน

เปาหมายไดถกูตอง 

 ลักษณะของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานวฒันธรรม  ปจจัยดานสังคม  ปจจัยสวน

บุคคล  และปจจัยทางดานจิตวิทยา  โดยมรีายละเอียดดังนี ้  

 1.  ปจจัยดานวัฒนธรรม  (Culturat  factor)  เปนสัญลักษณและส่ิงทีม่นุษยสรางข้ึน  

โดยเปฯทีย่อมรับจากรุนหนึง่ไปสูรุนหนึง่โดยเปฯตัวกาํหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใน

สังคมหนึ่ง  (Stanton  and  Futrell.1987:664)   คานยิมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม  

และภหนดความแตกตางของสังคมหนึง่จากสังคมอ่ืนวัฒนธรรมเปนส่ิงกําหนดความตองการและ

พฤติกรรมของบุคคล  ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความเปล่ียนแปลงของวัฒนธรรม  และนํา

ลักษณะการเปล่ียนแปลงเหลานั้นไปใชกาํหนดโปรแกรมการตลาด  ตัวอยาง   การเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมในสังคมไทย  (1)  สตรีมีบทบาทในสังคม   เชน  บทบาททางการเมืองและทํางานมากข้ึน  

และมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากข้ึน  (2)  มนุษยคํานงึถงึคุณภาพชวีิต  (3)  บุคคลมีความหวงใยใน

สุขภาพของตนเอง  (4)  มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองที่อยูอาศัย  (5)  ทัศนคติตอเร่ืองเพศเปลี่ยนแปลง  

(6)  บุคคลตองการความสะดวกสบายมากข้ึน  (7)  บุคคลตองการความเพลิดเพลินและพักผอน

เนื่องจากการทํางานหนัก  ในปจจัยดานวฒันธรรมนี้นักการตลาดตองศึกษาถงึคานยิมในวัฒนธรรม  

(Cultural  value)   ซึ่งหมายถึงความรูสึกนกึคิดของบุคคลในสังคมประกอบดวย  (1)  คานยิมของ

บุคคลที่มีตอสังคม  (People’s  views  of  themselves)  (2)  คานิยมของบุคคลที่มีตอสังคมอ่ืน  

(People’s  views  of  others)  (3)  คานิยมของบุคคลที่มีตอองคการ    (People’s  views  of  

organization)  (4)  คานยิมของบุคคลตอสังคม  (People’s  views  of  society)  (5)  คานิยมของ

บุคคลตอธรรมชาติ  (People’s  views  of  nature)  (6)  คานยิมองบุคคลตอมวลมนษุยชาติ  

(People’s  views  universe)  นักการตลาดตองศึกษาคานิยมในวฒันธรรมตาง  ๆ  แลวกาํหนด   
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 วัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพืน้ฐาน   วฒันธรรมยอย  และข้ันของสังคมโดยมี 

รายละเอียดดังนี ้

 

1.1  วัฒนธรรมพืน้ฐาน  (culture)  เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม  เชน  

ลักษณะนิสัยของคนไทย  ซึง่เกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย  ทาํใหมีลักษณะ

พฤติกรรมที่คลายคลึงกัน  รูปที่  6.3  แสดงการโฆษณา  ซึ่งคํานงึถึงคานิยมในวัฒนธรรมไทยของ

การทองเทีย่วแหงประเทศไทย 

1.2 วัฒนธรรมกลุมยอย  (Subculture)  หมายถึง  วฒันธรรมของแตละกลุมที่มี

ลักษณะเฉพาะและแตกตางกัน  ซึง่มีอยูภายในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน   วฒันธรรมยอย

เกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตรและลักษณะพื้นฐานของมนุษย  ลักษณะวัฒนธรรมยอย

ประกอบดวย 

(1) กลุมเชื้อชาติ  (Nationality  groups)  เชื้อชาติตาง  ๆ  ไดแก  ไทย  จีน  

อังกฤษ  อเมริกัน  แตละเชื้อชาติมีการบริโภคสินคาที่แตกตางกนั 

(2) กลุมศาสนา  (Religious  groups)   กลุมศาสนาตาง  ๆ  ไดแก       

ชาวพุทธ  ชาวคริสต  ชาวอิสลาม  ฯลฯ  แตละกลุมมีประเพณีและขอหามที่แตกตางกนัจึงมี

ผลกระทบตอ   พฤติกรรมการบริโภค 

(3) กลุมสีผิว  (Recial  groups)   กลุมสีผิวตาง  ๆ  เชน  ผิวดํา  ผิวขาว  

ผิวเหลือง  แตละกลุมจะมีคานิยมในวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  ทาํใหเกดิทัศนคติที่แตกตางกนัดวย 

(4) พื้นที่ทางภูมิศาสตร  (Geographical  areas)   หรือทองถิ่น  (Region)       

พื้นที่ทางภูมิศาสตร  ทําใหเกิดลักษณะการดํารงชีวิตที่แตกตางกนัและมีอิทธพิลตอการบริโภคที่

แตกตางกนัดวย 

(5) กลุมอาชีพ  (Occupational)   เชน   กลุมเกษตรกร  กลุมผูใชแรงงาน  

กลุมพนักงาน  กลุมนักธุรกจิและเจาของกจิการ  กลุมวิชาชีพอ่ืน ๆ เชน  แพทย  นักกฎหมาย  ครู 

(6) กลุมยอยดานอายุ  (Age)  เชน  ทารก  เด็ก  วัยรุน  ผูใหญวัยทาํงาน  

และ   ผูสูงอายุ 

(7) กลุมยอยดานเพศ  (Sex)  ไดแก  เพศหญิงและชาย 
 

 

DPU



 30 

 1.3  ชั้นของสังคม  (Social  class)     หมายถงึ  การแบงสมาชกิของสังคม

ออกเปนระดับฐานะที่แตกตางกนั โดยที่สมาชิกในแตละช้ันสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกนัและ

สมาชิกในชั้นสังคมที่แตกตางกนัจะมีลักษณะที่แตกตางกัน  การแบงชั้นทางสังคมโดยทั่วไปถือ

เกณฑ 

รายได  ทรัพยสิน หรืออาชีพ  ชัน้ทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึง่ทีม่ีอิทธพิลตอการตัดสินใจซื้อของ 

ผูบริโภค  แตละชั้นสังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง  นักการตลาด

ตองศึกษาช้ันสังคมเพื่อเปนแนวทางในการแบงสวนตลาด  การกําหนดตลาดเปาหมาย  กาํหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑและศึกษาความตองการของตลาดเปาหมายรวมทั้งจัดสวนประสมการตลาดให

สามารถสนองความตองการของแตละชั้นสังคมไดถูกตอง  ชั้นสังคมแบงออกเปนกลุมใหญได  3  

ระดับ  และแบงเปนกลุมยอยได  6  ระดับ   
 

1. ระดับสูง  (Upper  class)  แบงเปนกลุมยอยได  2  กลุมคือ 

1.1   ระดับสูงอยางสูง   (Upper – upper  class)   ไดแก  ผูดีเกาและไดรับ

มรดกจํานวนมากเนื่องจากกลุมนี้มีอํานาจซื้อพอเพยีง  สินคาที่มีเปาหมายทีก่ลุม  ไดแก  สินคา

ฟุมเฟอย  เชน  เพชร  รถยนตราคาแพง  บานราคาแพง   

 

1.2  ระดับสูงอยางตํ่า  (Lower-upper  class)   ไดแก  ผูบริหารระดับสูง  

เศรษฐี   สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้จะคลายคลึงกับขอ  1.1  กลุมนีจ้ะมีความตองการดานการ 

ยกยองมากกวากลุม  1.1   

 

2. ระดับกลาง  (Middle  class)  แบงเปนกลุมยอยได  2  กลุมคือ 

2.1 ระดับกลางอยางสูง  (Upper-middle  class)  ไดแก  ผูที่ไดรับ

ความสําเร็จทางอาชีพพอสมควร  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้  ไดแก  บาน  เส้ือผา  รถยนตที่

ประหยัดน้าํมนั  เฟอรนิเจอร  และของใชในครัวเรือน  กลุมนี้มีความตองการดานการยกยองสูงมาก 

 

2.2 ระดับกลางอยางตํ่า  (Lower-middle  class)  ไดแก  พนกังานระดับ

ปฏิบัติงานและขาราชการระดับปฏิบัติงาน  สินคาทีม่ีเปาหมายทีก่ลุมนีเ้ปนสินคาราคาปานกลาง  

เชน  สินคาที่ใชในชีวิตประจาํวนั 
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 3.    ระดับตํ่า   (Lower  class)   แบงเปนกลุมยอยได  2  กลุมคือ 

3.1 ระดับตํ่าอยางสูง  (Upper-lower  class)  ไดแก  กลุมผูใชแรงงานและม ี

ทักษะพอสมควร  สินคาที่มีเปาหมายที่กลุมนี้  ไดแก  สินคาจําเปนแกการครองชีพและราคา

ประหยัด 

3.2 ระดับตํ่าอยางตํ่า  (Lower-lower  class)  ไดแก  กรรมกรที่มีรายไดตํ่า

สินคาที่มีเปาหมายทีก่ลุมนีม้ีลักษณะคลายคลึงกับขอ  3.1 
          

 นักการตลาดพบวาช้ันของสังคมมีประโยชนมากสําหรับการแบงสวนตลาดสินคา   

การกําหนดกลยุทธดานผลติภัณฑ  การโฆษณา  การใหบริการ  และกิจการรมทางการตลาดตาง  ๆ  

แตละชั้นของสังคมจะแสดงความแตกตางกันในดานการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑและการบริโภค   

ผลิตภัณฑ 

2.  ปจจัยดานสังคม  (Social  factors)  เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชวีิตประจําวนั  และ

มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซือ้  ลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง  ครอบครัว  บทบาทและ

สถานะของผูซือ้ 

2.1 กลุมอางอิง  (Reference  groups)  เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเก่ียวของดวย  

กลุมนัน้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ  ความคิดเห็น  และคานยิมของบุคคลในกลุมอางอิง   กลุมอางอิง

แบงออกเปน  2  ระดับคือ   

(1) กลุมปฐมภูม ิ (Primary  groups)  ไดแก  ครอบครัว  เพือ่นสนทิ  และ

เพื่อนบาน 

(2) กลุมทุติยภูม ิ (Secondary  groups)  ไดแก  กลุมบุคคลช้ันนาํในสังคม  

เพื่อนรวมอาชพีและรวมสถาบัน  บุคคลกลุมตาง  ๆ  ในสังคม 

 

 กลุมอางอิงจะมีอิทธพิลตอบุคคลในกลุมทางดานการเลือกพฤติกรรมและการดํารงชีวิต  

รวมทัง้ทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการใหเปนทีย่อมรับของกลุม  จึง

ตองปฏิบัติตาม  และยอมรับความคิดเหน็ตางจากกลุมอิทธพิล  นกัการตลาดควรทราบวากลุม

อางอิงที่มีอิทธพิลตอการตัดสินใจของผูบริโภคอยางไร  เชน  การเผยแพรศาสนาคริสตแกกลุมวัยรุน  

จะใชนักรองชัน้นาํของไทยทวีัยรุนโปรดปรานรองเพลงเผยแพรศาสนา 

 

 

DPU



 32 

 

2.2 ครอบครัว  (Family)  บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธพิลมากที่สุดตอทศันคติ  

ความคิดเหน็และคานยิมของบุคคล  ส่ิงเหลานี้มีอิทธพิลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว  การ

ขายสินคาอุปโภคจะตองคํานึงถงึลักษณะการบริโภคของครอบครัวคนไทย  จีน  ญ่ีปุน  หรือยุโรป 

ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางกนั 

2.3 บทบาทและสถานะ  (Roles  and  statuses)  บุคคลจะเก่ียวของกับหลาย

กลุม  เชน  ในการเสนอขายวิดีโอของครอบครัวหนึง่จะตองวิเคราะหวาใครมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิม  

ผูตัดสินใจซื้อ  ผูมีอิทธิพล  ผูซื้อ  และผูใช 

 

 3.   ปจจัยสวนบุคคล    (Personal   factors)     การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจาก 

ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตาง ๆ  ไดแก  อาย ุ  ข้ันตอนวัฏจักรชีวิตครอบครัว  อาชีพ  

โอกาสทางเศรษฐกิจ  การศึกษา  รูปแบบการดํารงชวีิต  บุคลิกภาพ  และแนวความคิดสวนบุคคล  

ดังนี้    

3.1 อายุ  (Age)  อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกนั  การ

แบงกลุมผูบริโภคตามอายุประกอบดวย  ตํ่ากวา  6  ป , 6-11  ป,  12-19  ป, 20-34  ป,  35-49  ป,   

50-64  ป,  และ   65  ปข้ึนไป   เชน  กลุมวัยรุนชอบทดลองส่ิงแปลกใหมและชอบสินคาประเภท

แฟชั่น  และรายการพกัผอนหยอนใจ 

 

3.2  วงจรชีวิตครอบครัว  (Family  life  cycle  stage)  เปนข้ันตอนการดํารงชีวิต 

ของบุคคลในลักษณะของการมีครอบครัว  การดํารงชีวติในแตละข้ันตอนเปนส่ิงทีม่ีอิทธพิลตอความ

ตองการ  ทัศนคติ  และคานยิมชองบุคคลทําใหเกิดความตองการในผลิตภัณพและพฤติกรรมการ

ซื้อที่แตกตางกัน  วัฏจกัรชีวติครอบครัวประกอบดวยข้ันตอน  แตละข้ันตอนจะมีลักษณะการบริโภค

แตกตางกนั   

 ข้ันที่  1    เปนโสดและอยูในวัยหนุมสาว  (Bachelor  stage :  young,  

single  people  not  living  at  home)  มักจะซื้อสินคาอุปโภคบริโภคสวนตัว  สนใจดานการ

พักผอนหยอนใจ  เสื้อผา  เคร่ืองสําอาง 

ข้ันที่  2   คูสมรสใหม  :  ยังหนุมและไมมีบุตร  (Newly  married  couples  :  

young, no  children)    มักจะซ้ือสินคาถาวร  เชน  รถยนต  ตูเย็น  เตาไฟฟา  และเฟอรนิเจอรที ่

จําเปน 
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ข้ันที่  3   ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่  1 : บุตรคนเล็กอายุตํ่ากวา  6  ขวบ  (Full  

nest  I  : youngest  child  under  six)  มักจะซื้อสินคาถาวรที่ใชในบานเชน  เฟอรนิเจอร 

เคร่ืองซักผา  เคร่ืองดูดฝุน  และยังซื้อผลิตภัณฑสําหรับเด็ก  เชน  อาหารเด็ก  ยา  เสือ้ผา  และของ 

เด็กเลน  รวมทั้งจะมีความสนใจในผลิตภัณฑใหมเปนพิเศษ 

ข้ันที่  4 ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่  2  :  บตุรคนเล็กอายุหกขวบหรือมากกวา

หกขวบ  (Full  nest II :  youngest  child  six  or  over)  มีฐานะการเงนิดีข้ึน  ภรรยาอาจจะ

ทํางานดวยเพราะบุตรเขาโรงเรียนแลว  สินคาทีบ่ริโภค  เชน  อาหาร  เส้ือผา  เคร่ืองเขียน          

แบบเรียน  และรายการพักผอนหยอนใจสาํหรับบุตร 

ข้ันที่  5 ครอบครัวที่มีบุตรข้ันที่  3  :  บิดามารดาอายุมากและมบีุตรโตแลว  

แตยังไมแตงงาน  (Full  nest  III  :  older  married  couples  with  dependent  children)  มี

ฐานะการเงินดีสามารถซ้ือสินคาถาวรและเฟอรนิเจอรมาแทนของเกา  ผลิตภัณฑที่บริโภคอาจจะ

เปนรถยนต  บริการของทนัตแพทย  พักผอนและการทองเที่ยวทีห่รูหรา  บานขนาดใหญกวาเดิม

การ 

ข้ันที่  6 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวข้ันที ่ 1  :  บิดามารดาอายุมากมี

บุตรแยกครอบครัวและหัวหนาครอบครัวยังทาํงานอยู  (Empty  nest  I  :  older  married  

couples, no  children  living  with  them,  head  of  household in  labor  force)  มีฐานะ

การเงนิดี  อาจตองยายไปอยูอพารทเมนท  ชอบเดินทางเพื่อพักผอน  บริจาคทรัพยสินบํารุงศาสนา

และชวยเหลือสังคม 

ข้ันที่  7 ครอบครัวที่มีบุตรแยกครอบครัวข้ันที ่ 2 :  ครอบครัวที่บิดามารดา

อายุมาก  บุตรแยกครอบครัวและหวัหนาครอบครัวเกษียณแลว   (Empty  nest  II :  older  

married. No  children  living  at  home,  head  of  household  retired)  กลุมนี้รายไดลดลง

อาศัยอยูในบานจะซื้อยารักษาโรค  และผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอาย ุ

ข้ันที่  8 คนที่อยูคนเดียวเนื่องจากฝายหนึง่ตายหรือหยาขาดจากกันและ

ทํางานอยู  (Solitary  survivors,  in  labor  force)  กลุมนี้รายไดยงัคงมีอยูจะพอใจการทองเทีย่ว 

ข้ันที่  9 คนที่อยูคนเดียวเนื่องจากฝายหนึง่ตายหรือหยาขาดจากกันและ

ออกจากงานแลว  (Solitary  survivors,  retired)  กลุมนี้รายไดนอยและคาใชจายสวนใหญเปน 

คารักษาพยาบาล 

 

  3.3  อาชีพ  (Occupation)   อาชีพของแตละบุคคลจะนาํไปสูความจาํเปนและ

ความตองการสินคาและบริการที่แตกตางกัน  เชน  ขาราชการจะซื้อชดุทํางานและสินคาจําเปน  
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  3.4  โอกาสทางเศรษฐกิจ  (Economic  circumstances)    หรือ  รายได  

(Income)    โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบตอสินคาและบริการที่เขาตัดสินใจซื้อ  โอกาส

เหลานี้ประกอบดวย  รายได  การออมทรัพย  อํานาจการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกบัการจายเงิน  

นักการตลาดตองสนใจในแนวโนมของรายไดสวนบุคคล  การออมและอัตราดอกเบ้ีย  ถาภาวะ

เศรษฐกิจตกตํ่าคนมีรายไดตํ่า  กิจการตองปรับปรุงดานผลิตภัณฑ  การจัดจําหนาย  การต้ังราคา  

ลดการผลิตและสินคาคงคลัง   และวิธีการตาง ๆ  เพื่อปองกันการขาดแคลนเงินหมุนเวยีน 

 

3.5  การศึกษา  (Education)  ผูที่มกีารศึกษาสูงมีแนวโนมจะบริโภคผลิตภัณฑ 

คุณภาพดีมากกวาผูทีม่ีการศึกษาตํ่า 

 

  3.6  คานิยมหรือคุณคา  (Value)  และรูปแบบการดํารงชีวิต  (Lifestyle)  คานิยม

หรือคุณคา  (Value)  หมายถึง  ความนยิมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  

หรือหมายถงึอัตราสวนของผลประโยชนทีรั่บรูตอราคาสินคา  สวนรูปแบบการดํารงชีวิต  (Lifestyle)  

หมายถงึรูปแบบของการดํารงชีวิตในโลกมนุษย  โดยแสดงออกในรูปของ (1) กิจกรรม   (Activities)  

(2)  ความสนใจ  (Interests)  (3)  ความคิดเห็น  (Opinions)  หรือ  AIOs   ดังตารางที ่ 1   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 35 

ตารางที ่ 2  แสดงลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิต  (Lifestyle  หรือ  AIOs)  และลักษณะดาน 

                   ประชากรศาสตร   (Demographics) 
 

กิจกรรม 
(Activities) 

ความสนใจ 
(Interests) 

ความคิดเห็น 
(Opinions) 

ประชากรศาสตร 
(Demographics) 

• การทาํงาน  

(Work)          

• งานอดิเรก 

(Hobbies) 

• กิจกรรมสังคม   

(Social  event)   

• การใชเวลาวาง     

(Vacation) 

• การฟกผอน    

(Entertainment) 

• สมาชิกคลับ     

(Club   

membership) 

• การรวมกจิกรรม

ชุมชน  

(Community) 

• การเลือกซื้อ  

(Shopping) 

• กีฬา  (Sports) 

• ครอบครัว  

(Family) 

• บาน  (Home) 

• งาน  (Job) 

• การรวมกจิกรรม

ชุมชน  

(Community) 

• การพักผอน    

(Recreation) 

• ความนิยม  

(Fashion) 

• อาหาร  (Food) 

• ส่ือ  (Media) 

• ความสําเร็จ    

(Achievement) 

 

• ตอตัวเอง 

(Themselves) 

• ปญหาสังคม     

(Social  issues)  

• การเมือง  

(Politics) 

• ธุรกิจ    

(Business) 

• เศรษฐกิจ  

(Economics) 

• การศึกษา 

(Education) 

• ผลิตภัณฑ 

(Products) 

• อนาคต  (Future) 

• วัฒนธรรม 

(Culture) 

• อายุ  (Age) 

• การศึกษา  

(Education) 

• รายได  (Income) 

• อาชีพ   

(Occupation) 

• ขนาดครอบครัว   

(Family  size) 

• ที่อยูอาศัย  

(Dwelling) 

• ภูมิศาสตร  

(Geography) 

• ขนาดของจังหวัด  

(City  size) 

• ข้ันตอนวงจรชีวิต

ของครอบครัว  

(Stage  in  family  

life  cycle) 

 

ที่มา :    ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ . การบริหารการตลาดยุคใหม . กรุงเทพฯ:บริษัท ธีระฟลม และ 

ไซเทกซ จํากัด.2541 
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งานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

นางสาวจันทนา  มีไมตรีจิตต ,2540  ไดทําการศึกษาปจจัยการสื่อสารที่ทําใหเยาวชน

หันมานิยมโรงภาพยนตมัลติเพล็กซ งานวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ทศันคติของ 

เยาวชนที่มีตอโรงภาพยนตมลัติเพล็กซในกรุงเทพฯ พฤติกรรมการเปดรับส่ือมวลชนและส่ือโฆษณา

ของเยาวชนทีม่าชมภาพยนตจากโรงภาพยนตมัลติเพล็กซในกรุงเทพฯ และปจจัยตาง ๆ ทีท่ําให

เยาวชนตัดสินใจมาชมภาพยนตจากโรงภาพยนตมัลติเพล็กซ 

ระเบียบวิธีใชการวิจยัเชิงสํารวจ โดยการสุมตัวอยางจากเยาวชนในเขตกรุงเทพฯ 

จํานวน 400 คน   โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล สําหรับการวเิคราะห คือ สถติิ

พรรณนา ไดแก การหารอยละ คาเฉลีย่ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายตัวแปรตาง ๆ ทีท่ําให

หันมานิยมโรงภาพยนต และประมวลผลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS เพื่อหา 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficiet)   

 
ผลการวิจัยพบวา 
 

1. เยาวชนในเขตกรุงเทพฯ หนัมานยิมโรงภาพยนตมัลติเพล็กซมากท่ีสุด โดยให

ความสําคัญในเร่ืองสถานทีต่องอยูบนหางสรรพสินคาเหตุผลในการเลือกโรงภาพยนตมัลติเพล็กซ 

คือมีความทันสมัย รองลงมาคือใหความบันเมิง สําหรับโรงภาพยนตที่เขาชมมากทีสุ่ดคือ ซีคอน 14 

2. พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากส่ือมวลชนของเยาวชนมีความสัมพนัธตอการมา

ชมโรงภาพยนตมัลติเพล็กซ โดยเปดรับขาวสารจากส่ือหนังสือพิมพมากท่ีสุด สวนส่ือโฆษราไมมี

ความสัมพันธตอการชมภาพยนตจากโรงภาพยนตมัลติเพล็กซ สําหรับส่ือโฆษณาทีม่ีอิทธพิลมาก

ที่สุด คือ โฆษณาจากหนังสือพิมพ 

3. ระบบโรงและระบบเสียง ชวงเวลาฉาย สถานที่ฉาย การใชบัตร Smart Card ไมมี  

ความสัมพันธกับการมาชมภาพยนตจากโรงภาพยนตมลัติเพล็กซ และพบวาโรงภาพยนตเนนถงึ

ความสะดวก ชวงเวลาฉายที่รวดเร็ว 

4. การนาํเทคโนโลยีทีท่ันสมยัมาใชควบคุมระบบฉายภาพยนต และงานบริการลูกคา

ในการซื้อบัตรและจองบัตร ไมมีความสัมพนัธกับการมาชมภาพยนตจากโรงภาพยนตมัลติเพล็กซ

ในกรุงเทพมหานคร 
 

รัตนา  สมบัติวรพัฒน : การศึกษาเปรียบเทียบการใชประโยชนและความพึงพอใจใน

การเปดรับโทรทัศน (2540) 
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การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อเปรียบเทียบ การใชเวลาวาง พฤติกรรมการ

เปดรับโทรทัศน การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูเปดรับโทรทศันประเภทรับชมฟรีกับ

ประเภทเสียคาใชจาย จาํนวนกลุมตัวอยางทัง้ส้ิน  400 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมลู

คือ  แบบสอบถาม โดยใชวธิกีารสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  การวิเคราะหขอมูลใชการหา       

คารอยละ  คาเฉล่ีย  Chi-square  และ  t-test 
 

ผลการวิจยัพบวา 
 

1. กลุมผูเปดรับโทรทัศนประเภทรับชมฟรีกบัประเภทเสียคาใชจายมีสัดสวนในเร่ือง

เพศอาย ุและอาชีพ  ไมแตกตางกนัในขณะที่ตัวแปรดานการศึกษาและรายไดโดยรวมของ

ครอบครัว  จะมีความแตกตางกนัระหวางผูเปดรับสองกลุม 

2. กลุมผูเปดรับโทรทัศนประเภทรับชมฟรีกบัประเภทเสียคาใชจาย มีสัดสวนในเร่ือง

ของกิจกรรมยามวางแตกตางกันในขณะท่ีคามสนใจและความคิดเหน็เกี่ยวกบัการดําเนินชวีิตของ

กลุมผูเปดรับสองกลุม  ไมมีความแตกตางกนั 

3. กลุมผูเปดรับโทรทัศนประเภทรับชมฟรีกบัประเภทเสียคาใชจาย มีสัดสวนในเร่ือง

ความพึงพอใจจากการเปดรับโทรทัศน  ไมแตกตางกนั 

4. กลุมผูเปดรับโทรทัศนประเภทรับชมฟรีกบัประเภทเสียคาใชจาย  มีสัดสวนในเร่ือง

การใชประโยชนจากการรับโทรทัศนแตกตางกนั 

 

 พจี  จารุโณปถัมภ  2540 : ความคิดเหน็ของผูบริโภคที่มอิีทธิพลตอการตัดสินใจใช

บริการโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกระบบดีทีเอชในเขตลาดพราว – จตุจักร 
 

 วัตถุประสงคหลักในการศึกษาเพื่อทราบถงึสภาพการรับชมโทรทัศนโดยทั่วไปและความ

คิดเห็นของผูบริโภคตอการับชมโทรทัศนในระบบเดิมคือ วีเอชเอฟ,เอ็มเอ็มดีเอช  ซึง่เปนการนํา

เทคโนโลยีใหมของดาวเทียมมาประยุกตใชรวมกับการออกอากาศสัญญาณโทรทัศน   โดย

การศึกษาจะเนนกลุมผูบริโภคที่เปนสมาชิกโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิกที่ติดต้ังระบบดีทีเอชแลว  

เนื่องจากผูบริโภคกลุมนี้จะมีความเขาใจระบบดังกลาวดีพอสมควร นอกจากนี้เพื่อผลในเชิง

เปรียบเทียบจงึทาํการศึกษากลุมที่มิไดติดต้ังระบบดีทีเอช ไดแก  กลุมที่เปนสมาชิกโทรทัศนแบบ

บอกรับสมาชกิและกลุมทีรับชมโทรทัศนปกติ  โดยเลือกเขตลาดพราว – จตุจักร  เปนกรณีศึกษา

เนื่องจากเปนเขตที่อยูอาศัยและมีอาคารสงู 

 การศึกษาคร้ังนี้ใชทัง้ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิโดนขอมูลปฐมภูมิไดจากการ 
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ออกแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางทัง้  3  กลุม ๆ ละ  100   ราย  การศึกษาจะใชทัง้วิเคราะหเชิง

พรรณนาและวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งไดแก การทดสอบแบบไคสแควรและทดสอบคาความ 

เขมขนของความสัมพันธ 

 จากผลการวิเคราะหพบวา  กลุมตัวอยางที่ 1 ซึ่งเปนเปาหมายหลักทีท่ําการศึกษา 

สภาพของปญหากอนการติดต้ังระบบดีทีเอชรุนแรงกวากลุมอ่ืน  ซึง่เปนสาเหตุสําคัญประการหนึง่ที่

ทาํใหติดต้ังระบบดีทีเอช อยางไรก็ตามปจจัยที่ผูบริโภคกลุมนี้ใหความสําคัญมากในการตัดสินใจใช

ระบบนี้คือ ความสามารถในการแกปญหาการรับชมโทรทัศนปกติ  และปจจัยดานคุณภาพของ

ระบบดีทีเอช  รองลงมาไดแกปจจัยดานคาใชจายในการเปล่ียนแปลงเปนระบบดีทเีอชปจจัยดาน

การบริการหลังการขาย  ปจจัยดานความสามารถในการแกปญหาการรับชมโทรทัศนแบบบอกรับ

สมาชิก  และปจจัยดานรายการโทรทัศนที่นาสนใจตามลําดับสําหรับผลการทดสอบคาไคสแควร

พบวา ปจจัยดานคาใชจายในการเปลีย่นระบบเปนดีทีเอช ปจจัยดานคุณภาพของระบบดีทีเอชและ

ปจจัยหลังการขายมีความสัมพันธหรือมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชระบบดีทีเอชของผูบริโภค อยาง

มีนัยสําคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่นทางสถิติระดับ   95%   โดยมีระดับความสมัพนัธคอนขางตํ่าถึง

ปานกลางขณะที่อีก  3  ปจจัย ซึง่ไดแก ความสามารถในการแกปญหาการรับชมโทรทัศนปกติ

ความสามาถในการแกปญหาการรับชมโทรทัศนแบบบอกรับสมาชิก  และรายการโทรทัศนทีน่า 

สนใจ  ผลการทดสอบคาไคสแควรระบุวาปจจัยดงกลาวไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจใชระบบ

ดีทีเอช  อยางมีนัย ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติระดับ   95 % สวนกลุมที่มิไดติดต้ังระบบดีทีเอช 

คือกลุมตัวอยางที่ 2 และ 3 จะไมคอยมีปญหาการรับชมโทรทัศน  ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหไม

สนใจติดต้ังระบบดีทีเอช  รองลงมาเปนปจจัยดานคาใชจายในการเปล่ียนระบบเปนดีทีเอช 

 จากผลการศึกษาเสนอแนะใหผูประกอบการเนนผูบริโภคกลุมเปาหมายคือ ผูทีม่ีรายได

สูงและมีการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาตรีข้ึนไป  เนื่องจากเปนกลุมทีต่องการทราบขอมูลขาวสารที่

รวดเร็วทนัตอเหตุการณและมีความรูเร่ืองภาษาตางประเทศในระดับเพียงพอที่จะรับรูขาวสาร 

ดังกลาวไดโดยเฉพาะผูบริโภคที่อยูในบริเวณพื้นที่จุดอับสัญญาณ นอกจากนี้ควรมีการสงเสริมการ

ขายโดยประชาสัมพนัธใหความรูเกีย่วกับระบบดีทีเอชแกผูบริโภคเพื่อใหเกิดความเขาใจและรับรู

คุณคาของระบบไดมากข้ึน รวมทัง้การใหบริการหลังการขายที่ดีไวใจได  เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่

ใชเทคโนโลยีระดับสูงและการต้ังราคาที่เหมาะสมไมสูงเกินไปนกั  ทั้งนี้เพราะผูบริโภคยังคํานงึถึง

คาใชจายในการติดต้ังหรือเปล่ียนระบบเปนปจจัยสําคัยประการหนึง่ในการตัดสินใจใชระบบดีทีเอช 

DPU



 
บทที่  3 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 สําหรับในการศึกษาในสวนนี้มีการนาํเสนอวิธีการดําเนนิข้ันตอนในการวิจัย  ซึง่มี

สวนประกอบตามกรอบแนวความคิดในการวิจัย ,  ประชากรและตัวอยางที่ใชในการวิจัย ,  

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลจากตัวอยาง ,  ใชการเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะห

ขอมูลการวิจัย  โดยมีรายละเอียด  ดังตอไปนี ้

 ปจจัยทีม่ีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยบูีซี       เคเบ้ิลทีว ี      ของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีตัวแปรในการวิจัยตามกรอบแนวคิดในการวิจัย  ดังนี ้
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ภาพท่ี   3    
  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

 

ปจจัยทางประชากรศาสตร 

-  เพศ 

-  อาย ุ

-  อาชีพ 

-  ระดับการศึกษา 

-  รายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน             พฤติกรรมการใชบริการ ยูบซีี 

-  จํานวนสมาชิกในครอบครัว     

-  สถานภาพการแตงงาน     -  ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

                                     -  ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการอะไร 

      -  ทําไมผูบริโภคจึงตองเลือกใชบริการ 

      -  ใครมีสวนรวมในการตดัสินใจเลือก

                    ใชบริการ  

                ปจจัย   AIO     -  ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการ 

 -  กิจกรรม         เมื่อใด 

 -  ความสนใจ                               -  ผูบริโภคเลือกใชบริการที่ไหน 

   -  ความคิดเหน็     -  ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการ 

             อยางไร 
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ประชากรและตัวอยาง 
 

 1.  จากการศึกษาในคร้ังนี ้ ประชากรที่ใชพบวา  สมาชิกที่ใชบริการ  ยูบีซี เคเบ้ิล ทวีี  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีจาํนวนประมาณ  380,956  ราย  รายงานประจําปของ  บริษัท  ยูไนเต็ด  

บรอดคาสต้ิง  คอรปอเรช่ัน  จํากัด  (มหาชน)  (2543 : 41)  ทัง้ระบบการสงสัญญาณแบบดิจิตอล  

ผานดาวเทียมมีจํานวน   231,171   ราย  และระบบการสงสัญญาณแบบอนาลอค เคเบ้ิล  มี

จํานวน  149,795  ราย 

 2.  ตัวอยางที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี ้ เปนสมาชิกที่ใชบริหาร  ยบูีซี เคเบ้ิล ทวีี  ทีพ่ํานัก

อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร  ทัง้ระบบสงสัญญาณแบบดิจิตอล ผานดาวเทยีมและระบบ           

สงสัญญาณ แบบอนาลอคเคเบิ้ล  ซึง่มีขนาดตัวอยางเมื่อใชวิธีการวิเคราะหจากตารางวิเคราะห     

ขอมูลของ   Yaname, Taro  (1967 : 886)    จากประชากรพบวา  มตัีวอยางทีใชในการวิจัยคร้ังนี้  

400  ราย  โดยใชชวงความเช่ือมั่น  95 %  และใหมีความคาดเคล่ือน  ไมเกิน  5%         

 ทําการสุมสมาชิกผูใชบริการ ยูบีซี  เคเบ้ิล ทวีี  ทัง้ระบบสงสัญญาณทัง้  2  ระบบ  โดย

ทําการสุมตัวอยางแบบ  แบงชั้นภูมิ  (Stvoitified  Random  Sampling)     แบงไดดังนี้ ตามสัดสวน 

ดังตารางนี ้

 

ตารางที ่  3   ระบบการสงสัญญาณของการใหบริการ ยูบีซี เคเบ้ิล ทวีี  และจํานวนตัวอยางที่ใช 

               จากตัวอยางทัง้หมด  400  ราย 

 

ระบบการสงสัญญาณ   จํานวนสมาชิก  ตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

ระบบการสงสัญญาณแบบ     231,171            242 

ดิจิตอลผานดาวเทียม 

ระบบการสงสัญญาณแบบ    149,795            158 

อนาลอคเคเบ้ิล 

        รวม        380,956            400 

 

 เมื่อไดจํานวนตัวอยางตามที่ระบุ  แบบการสุมแบบตามลําดับ  ทาํการสอบถามผูตอบ

แบบสอบถามจากสมาชิก ทัง้หมด  380,956  ทําการศึกษาตัวอยางที่ใชในการวิจัย  400  ราย  

หารกนัไดลําดับตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนลําดับที่  953    ทําการสอบถามตัวอยางจนครบ  400  

ราย  จากสมาชิกทัง้หมดที่ใชบริการ  ยูบีซ ีเคเบ้ิล ทีว ี
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ตัวแปรที่เกีย่วของกบัการวิจัย 
 

 ตัวแปรอิสระ 

 ปจจัยทางประชากรศาสตร  ไดแก  เพศ, อาย,ุ อาชีพ, ระดับการศึกษา, รายไดตอ   

ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน, จํานวนสมาชิกในครอบครัวและสถานภาพการแตงงาน 

 ปจจัยทางลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิต  (AIOs ) ที่มีอิทธิพล ตอการตัดสินใจการใช

บริการ  ยูบีซี  เคเบ้ิล ทวีี เปนคําถามเกีย่วกับ กิจกรรม   ความสนใจ  และความคิดเหน็   

ตัวแปรตาม  

 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการ ยูบซีี เคเบ้ิล ทีว ี

 -  ใครอยูในตลาดเปาหมาย 

 -  ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการอะไร 

 -  ทําไมผูบริโภคจึงตองเลือกใชบริการ 

 -  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 

 -  ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการเมื่อใด 

 -  ผูบริโภคเลือกใชบริการที่ไหน 

 -  ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการอยางไร 

 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
 
 การวิจยัในคร้ังนี้ใชเคร่ืองมอืในการวจิัย คือ แบบสอบถามเร่ือง  “การศึกษาปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจการใชบริการ  ยูบซีี  เคเบ้ิล ทวีี  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร “  

โดยแบงลักษณะแบบสอบถาม  ออกเปน  3  ตอนดังนี ้

 ตอนที่  1.  ทําการสอบถามขอมูลผูบริโภคที่เปนสมาชิกที่ใชบริการ  ยูบีซี เคเบ้ิล ทวีี  ที่

อยูในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยทําแบบสอบถามที่กาํหนดใหเลือกตอบคําถามใหทาํดังตอไปนี้ ใน

เร่ือง  เพศ, อายุ, อาชีพ, ระดับการศึกษา, รายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน,  จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวและสถานภาพการแตงงานทัง้หมด 7  ขอ 

 ตอนที่  2.  ทําการสอบถามเกี่ยวกบัปจจัยทางลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิต  (AIOs ) ที่

มีอิทธพิล ตอการตัดสินใจการใชบริการ  ยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี เปนคําถามเกี่ยวกบักิจกรรม   ความ สนใจ  
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ระดับความสําคัญ                         คะแนน 

  เห็นดวยอยางที่สุด =  5   

  เห็นดวย   =  4 

  เฉย  ๆ   =  3 

  ไมเห็นดวย  =  2 

  ไมเห็นดวยอยางที่สุด =  1 

 
เกณฑการแปลคาคะแนนเฉลี่ย 
 

     คะแนน         ระดับความสําคัญ 

  4.50 – 5.00  =  เห็นดวยอยางที่สุด   

  3.50 – 4.49  =  เห็นดวย 

  2.50 – 3.49  =  เฉย   ๆ 

 1.50 – 2.49  =                       ไมเห็นดวย                       

                   1.00 – 1.49  =  ไมเห็นดวยอยางที่สุด 

 

 ตอนที่  3.  ทําการสอบถามเกี่ยวของกับพฤติกรรมการตัดสินใจการเลือกใชบริการ ยบูีซี  

เคเบ้ิล ทวีี  ของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  เปนการสอบถามเกีย่วของกับพฤติกรรมทั้งในเร่ือง

ของ  ใครอยูในตลาดเปาหมาย,  ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการอะไร,  ทําไมผูบริโภคจึงตอง

เลือกใชบริการ, ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ,  ผูบริโภคตองการเลือกใชบริการ

เมื่อใด,     ผูบริโภคเลือกใชบริการที่ไหนและผูบริโภคตองการเลือกใชบริการอยางไร   ทัง้หมด

จํานวน  7 ขอ  โดยการทําแบบสอบถามแบบจะกําหนดใหเลือกตอบคําถามตามที่กาํหนด 
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การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

การสรางเคร่ืองมือในการวิจยัทําโดย  การศึกษาจากเอกสาร  ตํารา  ส่ิงพิมพ    บทความ 

ตาง ๆ  และวิทยานพินธที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการสรางเคร่ืองมือสําหรับการทาํการ

วิจัย 

 
การทดสอบเครื่องมือในการวิจยั 
 

 การทดสอบเคร่ืองมือทาํโดยการทดสอบใชกับตัวอยางกอนนาํไปใชของจํานวน 40  ราย  

คือเปน  10%  จากตัวอยางทั้งหมดจากการศึกษา  400  ราย  จากสมาชิกที่ใชบริการ ยูบีซี เคเบ้ิล  

ทีว ี เพื่อทดสอบความเขาใจและความครอบคลุมของเคร่ืองมือ  พรอมนํามาทาํการปรับปรุงแกไข 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การทาํการวิจยัคร้ังนี ้ แบงการเก็บรวบรวมขอมูล เปน  2  สวน  

1. ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data) 

เก็บจากกลุมเปาหมายโดยตรงจากสมาชิกผูใชบริการของ ยูบีซ ี เคเบ้ิลทีวีของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งภายในป 2543  มีจํานวนสมาชิกทั้งส้ินประมาณ  380,956  ราย   

2. ขอมูลทุติยภูม ิ (Secondary  Data)   

เปนการรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้จาก  ตํารา  บทความ  นิตยสาร  วิทยานิพนธ    

ที่เกี่ยวของ  เพื่อใชเปนขอมลูมาแลวจะทําการทดสอบความเที่ยงตรง   (RILEZLVILY)   จะใช

เกณฑ  0.80  สําหรับการนาํไปประมวลผล 

 
การประมวลผลและการวเิคราะหขอมลู 
 

 หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล  นํามาลงรหัส  (Coding)  และนํามาประมวลผลขอมลู

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป  SPSS  for  Windows  โดยใชคาสถิติเกี่ยวกับการแจกแจง

ความถี ่ การหาคารอยละ  การหาคาเฉลี่ย      การหาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการหา

ความสัมพันธของตัวแปร  สถิติที่ใชจะใชสถิติพรรณาใชกับการบรรยายลักษณะขอมูลและสถิติ

อนุมานที่มีคาพารามิเตอร    (Paramiter)   และไมมีคาพารามิเตอร   (Non -Paramiter)   แลวแต

คุณสมบัติจากขอมูลที่สํารวจมา 
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บทที่ 4 

 
ผลการวิเคราะห 

 

 การวิจยัในคร้ังนี้เปนลักษณะการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey research) โดยทําการสํารวจ

จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ   (Primary  data) ใชแบบสอบถาม  (Questionnaire)  เปนเคร่ืองมือใน

การเก็บรวบรวมขอมูล  และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติไค – สแควร     t – test       F - test   

 

 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

  %  แทน คารอยละ 

  x   แทน คาเฉลี่ย  (Mean) 

  S.D.  แทน สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) ของ 

     ตัวอยาง  

  χ2  แทน คาสถิติไค - สแควร  (Chi – square) 

  Sig  แทน ความนาจะเปนในการยอมรับสมมติฐานทางสถิติ 

  F  แทน คาสถิติ เอฟ 

  t  แทน คาสถิติ ท ี
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 ผูวิจัยไดแยกการวิเคราะหขอมูลออกเปน  4  สวน  ดังนี ้

สวนที่  1  ผลการวิเคราะหคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

สวนที่  2  ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยทางลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิต  

  (AIOS) 

สวนที่  3  ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการยบูีซี 

สวนที่  4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

  

 ไดผลการวิเคราะหดังตอไปนี ้ 
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1.  ผลการวิเคราะหคุณลกัษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 
 

ตารางที ่4         จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร 
 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน % 
เพศ   

     ชาย 192 48.0 

     หญิง 208 52.0 

รวม 400 100.0 

อายุ   

     ตํ่ากวา  20  ป 129 32.3 

     20 – 30  ป 139 34.8 

     31 – 40  ป 77 19.3 

     มากกวา  40  ปข้ึนไป 55 13.8 

รวม 400 100.0 

อาชีพ   

     นักเรียน / นักศึกษา 189 47.3 

     พนักงานบริษัท 113 28.3 

     ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ 65 16.3 

     เจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว 33 8.3 

รวม 400 100.0 

ระดับการศึกษา   

     ตํ่ากวาปริญญาตรี 104 26.0 

     ปริญญาตรี 264 66.0 

     สูงกวาปริญญาตรี 32 8.0 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่  4  (ตอ)   

ลักษณะทางประชากรศาสตร  (ตอ) จํานวน % 
รายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน   

     ตํ่ากวา  20,000  บาท 172 43.0 

    20,000 – 40,000  บาท 149 37.3 

     40,001 – 60,000  บาท 38 9.5 

     มากกวา  60,000  บาท 41 10.3 

รวม 400 100.0 

จํานวนสมาชิกในครอบครวั   

     1  คน 11 2.8 

     2  คน 34 8.5 

     3  คน 81 20.3 

     4  คน 116 29.0 

     5  คน 77 19.3 

     6  คน 45 11.3 

     7  คน 22 5.5 

     มากกวา  8  คนข้ึนไป 14 3.5 

รวม 400 100.0 

สถานภาพการแตงงาน   

     โสด 275 68.8 

     แตงงาน 116 29.0 

     หยา 9 2.3 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่  4  (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร  (ตอ) จํานวน % 
บุคคลในครอบครัวที่ชมรายการของยูบีซีบอยท่ีสดุ   

     ตนเอง 150 37.5 

     บิดา / มารดา 48 12.0 

     บุตร 43 10.8 

     ทัง้ครอบครัว 43 10.8 

     พี่ชาย / พีส่าว 35 8.8 

     นองชาย / นองสาว 34 8.5 

     สาม ี/ ภรรยา 21 5.3 

     ญาติ (ปูยาตายาย,ลุงปานาอา,หลาน) 10 2.5 

     เพื่อนฝูง 1 0.3 

     อ่ืนๆ (ตนเองหรือผูอ่ืนดูรวมกนั) 15 3.75 

รวม 400 100.0 

ระยะเวลาในการเปนสมาชิกของทางยบูีซี   

     1 – 12  เดือน 163 40.75 

     12.1 – 24  เดือน 125 31.25 

     24.1 – 36  เดือน 44 11.00 

     มากกวา  36  เดือนข้ึนไป 68 17.0 

รวม 400 100.0 
  

 จากผลการวิเคราะหคารอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการยูบีซ ีเคเบ้ิล   

ทีว ีในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา 
 เพศ 
 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  จาํนวน  192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 และเปน      

เพศหญิง  จํานวน  208  คน  คิดเปนรอยละ  52.0 

 อาย ุ

 ผูตอบแบบสอบถามมีอายุอยูในชวงระหวาง  20 – 30  ป  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  

34.8  รองลงมาคือ ผูทีม่ีอายตํุ่ากวา  20  ป  คิดเปนรอยละ  32.3  และผูที่มีอายุมากกวา  40  ปข้ึน

ไป  มนีอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  13.8 
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 อาชีพ 
 ผูตอบแบบสอบถามมีอาชพีเปนนกัเรียน / นักศึกษา  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  47.3  

รองลงมาเปนอาชีพพนกังานบริษัท  คิดเปนรอยละ  28.3  สวนเจาของกิจการ / ธุรกิจสวนตัว  มี

นอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  8.3 
 ระดับการศึกษา 
 ผูตอบแบบสอบถามที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  66.0  

และผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีมีนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  8.0 
 รายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 
 ผูตอบแบบสอบถาม  มีรายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  20,000  บาท มาก

ที่สุด  คิดเปนรอยละ  43.0  รองลงมามีรายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวงระหวาง  20,000 

– 40,000  บาท  คิดเปนรอยละ  37.3  สวนครอบครัวทีม่ีรายไดเฉล่ียตอเดือนอยูในชวงระหวาง  

40,001 – 60,000  บาท มีนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  9.5 
 จํานวนสมาชิกในครอบครวั 
  ผูตอบแบบสอบถาม  มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว  4  คน  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  

29.0  รองลงมาคือ  มจีํานวนสมาชิกในครอบครัว  3  คน  และ  5  คน  คิดเปนรอยละ  20.3  และ  

19.3  ตามลําดับ  สวนจํานวนสมาชิกในครอบครัว  1  คน  มีนอยที่สุด  คิดเปนรอยละ    2.8 
 สถานภาพการแตงงาน 
 ผูตอบแบบสอบถาม  มีสถานภาพโสดมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  68.8  และมีสถานภาพ

หยานอยที่สุด  คิดเปนรอยละ  2.3 
 บุคคลในครอบครัวที่ชมรายการของยูบีซีบอยท่ีสดุ 
 บุคคลในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามที่ชมรายการของยูบีซีมากที่สุดคือ  ผูตอบ

แบบสอบถามเอง  คิดเปนรอยละ  37.5  รองลงมาไดแก  บิดา / มารดา  คิดเปนรอยละ  12.0  และ

ผูที่ชมรายการนอยที่สุดคือ  เพื่อนฝูง  คิดเปนรอยละ  0.3 
 ระยะเวลาในการเปนสมาชิกของทางยบูีซี 
 ผูตอบแบบสอบถามเปนสมาชิกมาแลวเปนเวลา  1 – 12  เดือน  มากที่สุด  คิดเปนรอย

ละ  40.75  รองลงมาคือ  12.1 – 24  เดือน  คิดเปนรอยละ  31.25  สวน  24.1 – 36  เดือน  มนีอย

ที่สุด  คิดเปนรอยละ  11.00 
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2. ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของปจจัยทางลกัษณะรูปแบบการดํารงชีวติ  
(AIOs) 

 

ตารางที ่5   รอยละและคาเฉล่ียของความสําคัญทางดานกจิกรรมของกลุมตัวอยางจําแนก 

   ตามปจจัยทางลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิต (AIOs) 
 

ลักษณะการดํารงชวีิต 
ระดับความสําคัญ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

 S.D. x

กิจกรรม 
1.  ทานดูโทรทัศนเมื่อมีเวลาวาง 

 

30.8 

 

36.5 

 

26.0 

 

6.3 

 

0.5 

 

3.91 

 

0.92 

2. ทานฟงเพลงเปนประจํา 21.5 37.5 27.3 12.0 1.8 3.65 1.00 

3.  ทานมักทํากิจกรรมในบานกับครอบครัว 13.5 36.0 32.5 15.5 2.5 3.42 0.99 

4.  ทานออกเที่ยวนอกบานเสมอเมื่อมีโอกาส 10.3 27.0 41.3 17.8 3.8 3.22 0.98 

5.  ทานอานหนังสือเปนประจํา  7.0 28.0 47.0 14.5 3.5 3.20 .090 

6.  ทานเดินชอปปงในเวลาวาง 11.0 25.5 39.5 19.3 4.8 3.19 1.02 

7.  ทานมักทําอาหารเองท่ีบาน 13.3 24.8 33.5 19.3 9.3 3.13 1.15 

8.  ทานนัดสังสรรคกับเพื่อนๆ นอกบาน 9.3 23.0 42.5 21.0 4.3 3.12 0.98 

9.  ทานออกกําลังกายหรือเลนกีฬา 10.3 21.8 43.0 18.5 6.5 3.11 1.03 

10.  ทานมักฉลองโอกาสพิเศษกับเพื่อนๆ นอกบาน 8.8 22.8 40.3 24.0 4.3 3.10 0.99 

11. ทานทํางานหนกัจนไมมีเวลาพักผอน 2.8 13.3 42.5 29.8 11.8 2.65 0.95 
  

จากตารางที่  5     พบวา     ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอกิจกรรมการดู 

โทรทัศนเมื่อมเีวลาวางมากที่สุด  รองลงมาคือ  การฟงเพลงเปนประจาํ  การทํากจิกรรมในบานกับ

ครอบครัว  การออกเที่ยวนอกบานเสมอเม่ือมีโอกาส  การอานหนงัสือเปนประจํา  การเดินชอปปง

ในเวลาวาง  การทําอาหารเองท่ีบาน  การนดัสังสรรคกับเพื่อนๆ นอกบาน  การออกกาํลังกายหรือ

เลนกฬีา  การฉลองโอกาสพเิศษกับเพื่อนๆ นอกบาน  และการทาํงานหนักจนไมมีเวลาพักผอน  

ตามลําดับ  โดยวัดจากคาเฉล่ียที่ได ดังนี้  การดูโทรทัศนเมื่อมีเวลาวาง  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.91    

การฟงเพลงเปนประจํา  มคีาเฉลี่ยเทากบั  3.65    การทํากิจกรรมในบานกับครอบครัว  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  3.42    การออกเทีย่วนอกบานเสมอเม่ือมีโอกาส  มีคาเฉลีย่เทากับ  3.22    การอาน

หนงัสือเปนประจํา  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.20  การเดินชอปปงในเวลาวาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.19  

การทาํอาหารเองท่ีบาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.13  การนัดสังสรรคกับเพือ่นๆ นอกบาน  มีคาเฉล่ีย

เทากับ  3.12    การออกกาํลังกายหรือเลนกีฬา  มีคาเฉลีย่เทากับ  3.11  การฉลองโอกาสพิเศษกบั

เพื่อนๆ นอกบาน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.10 และการทาํงานหนักจนไมมีเวลาพกัผอน  มีคาเฉลี่ย

เทากับ  2.65  ตามลําดับ 
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ตารางที ่6   รอยละและคาเฉล่ียของความสําคัญทางดานความสนใจของกลุมตัวอยาง 

     จําแนกตามปจจัยทางลักษณะรูปแบบการดํารงชีวติ (AIOs) 
 

ลักษณะการดํารงชวีิต 
ระดับความสําคัญ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 S.D. x

ความสนใจ 
1.  ทานใหความสนใจกับความสําเร็จในชีวิตตนเอง   

 

31.0 

 

47.8 

 

19.5 

 

1.8 

 

0.0 

 

4.08 

 

0.75 

2.  ทานสนใจสุขภาพตนเอง 20.5 43.8 31.0 4.3 0.5 3.80 0.83 

3. ทานสนใจรายการทองเที่ยว 17.3 39.5 32.8 7.5 3.0 3.60 0.96 

4.  ทานสนใจในการติดตามขาวสารบานเมือง 10.8 35.3 42.0 9.8 2.3 3.42 0.89 

5.  ทานใหความสนใจกับรายการกีฬา 13.8 28.3 36.0 17.8 4.3 3.30 1.04 

6. ทานสนใจรายการเกมสโชว 10.8 27.3 41.5 15.8 4.8 3.23 0.99 

7.  ทานสนใจแฟช่ันทันสมัย 11.3 27.5 37.3 17.3 6.8 3.19 1.06 

8.  ทานใหความสนใจกับรายการทําอาหาร 10.0 19.5 40.8 23.8 6.0 3.04 1.04 

9. ทานสนใจรายการธุรกิจ 6.0 23.5 43.5 18.5 8.5 3.00 1.00 

10.  ทานสนใจสินคาใหมๆ ทางทีวี 3.5 19.3 37.8 24.5 15.0 2.72 1.05 

11.  ทานสนใจงานสังคมสงเคราะห 2.3 15.8 39.5 28.0 14.5 2.63 0.99 

12.  ทานต่ืนตาต่ืนใจ เมื่อดูรายการขายสินคาทางทีวี 4.0 12.5 37.0 28.3 18.3 2.56 1.05 

 

 จากตารางที่  6       พบวา      ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอความสนใจ

กับความสําเร็จในชีวิตตนเอง  มากท่ีสุด   รองลงมาคือสนใจสุขภาพตนเอง   รายการทองเที่ยว  การ

ติดตามขาวสารบานเมือง   รายการกฬีา   รายการเกมสโชว   แฟช่ันทนัสมัย  รายการทําอาหาร   

รายการธุรกจิ   สินคาใหมๆ ทางทวีี    งานสังคมสงเคราะห    และต่ืนตาต่ืนใจ เมื่อดูรายการขาย 

สินคาทางทวีี   ตามลําดับ  โดยวัดจากคาเฉล่ียที่ได ดังนี ้ ความสนใจกบัความสําเร็จในชีวิตตนเอง    

มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.08 สนใจสุขภาพตนเอง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.80  รายการทองเที่ยว  มีคาเฉลีย่

เทากับ  3.60   การติดตามขาวสารบานเมอืง  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.42   รายการกีฬา  มีคาเฉลีย่

เทากับ  3.30    รายการเกมสโชว    มีคาเฉล่ียเทากับ  3.23   แฟชั่นทนัสมัย   มีคาเฉล่ียเทากบั  

3.19  รายการทําอาหาร  มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.04     รายการธุรกิจ  มีคาเฉล่ียเทากับ  3.00   สินคา

ใหมๆ ทางทวีี  มีคาเฉลีย่เทากับ  2.72   งานสังคมสงเคราะห  มีคาเฉลีย่เทากับ  2.63  และต่ืนตา

ต่ืนใจ เมื่อดูรายการขายสินคาทางทีว ี  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.56    ตามลําดับ 
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ตารางที ่7   รอยละและคาเฉล่ียของความสําคัญทางดานความคิดเหน็ของกลุมตัวอยาง 

    จําแนกตามปจจัยทางลักษณะรูปแบบการดํารงชีวติ (AIOs) 
 

ลักษณะการดํารงชวีิต 
ระดับความสําคัญ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

 S.D. x

ความคิดเห็น 
1.  ยูบีซี เคเบ้ิลทีวี เปนสื่อที่ใหความรู   

 

17.8 

 

47.3 

 

34.0 

 

0.8 

 

0.3 

 

3.81 

 

0.73 

2.  การชมยูบีซี เคเบ้ิลทีวี ทําใหตามทันเหตุการณตางๆ ได 16.8 49.3 31.8 1.5 0.8 3.80 0.76 

3. ตนเองทันสมัย เมื่อชมรายการตางๆ ของยูบีซี 9.3 37.8 44.5 7.5 1.0 3.47 0.80 

4.  การใชบริการยูบีซี มีความคุมคา   6.3 41.0 45.0 7.0 0.8 3.45 0.75 

5. ยูบีซี ทําใหมีศักยภาพมากข้ึนกวาเดิมในการดํารงชีวิตใหประสบ 

    ความสําเร็จ 

6.3 36.8 49.8 7.0 0.3 3.42 0.72 

6.  รายการยูบีซี ชวยในการสงเสริมวัฒนธรรมไทยและทาํใหเรียนรู 

    วัฒนธรรมตางๆ  มากข้ึน 

 

7.5 

 

33.8 

 

48.8 

 

9.3 

 

0.8 

 

3.38 

 

0.79 

7. ยูบีซี เคเบ้ิลทีวี ชวยในการแกปญหาที่อาจเกิดกับครอบครัวหรือตัว 3.0 26.5 54.8 14.0 1.8 3.15 0.76 

    ทานไดในการชม 

 

 จากตารางที่  7       พบวา       ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอความ

คิดเห็นทางดานยูบีซ ีเคเบ้ิลทีว ีเปนส่ือที่ใหความรู  มากที่สุด  รองลงมาคือ  การชมยบูีซี เคเบ้ิลทวีี 

ทําใหตามทันเหตุการณตางๆ ได    ตนเองทันสมยั เมื่อชมรายการตางๆ ของยูบีซี     การใชบริการยู

บีซี มีความคุมคา     ยูบีซ ีทําใหมีศักยภาพมากข้ึนกวาเดิมในการดํารงชีวิตใหประสบความสําเร็จ  

รายการยบูีซี ชวยในการสงเสริมวัฒนธรรมไทยและทําใหเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ  มากข้ึน  และยูบซีี  

เคเบ้ิลทีว ีชวยในการแกปญหาที่อาจเกิดกบัครอบครัวหรือตัวทานไดในการชม  ตามลําดับ โดยวัด

จากคาเฉลีย่ทีไ่ด  ดังนี ้  ยูบซีี เคเบ้ิลทวีี เปนส่ือที่ใหความรู   มีคาเฉล่ียเทากับ  3.81    การชมยบูซีี 

เคเบ้ิลทีว ีทาํใหตามทันเหตุการณตางๆ ได  มีคาเฉลีย่เทากับ  3.80  ตนเองทันสมยัเมื่อชมรายการ

ตางๆ ของยูบซีี   มีคาเฉลีย่เทากับ  3.47     การใชบริการยูบีซี มีความคุมคา มีคาเฉลี่ยเทากับ    

3.45    ยูบีซทีาํใหมีศักยภาพมากข้ึนกวาเดิมในการดํารงชีวิตใหประสบความสําเร็จ   มีคาเฉลี่ย

เทากับ  3.42   รายการยูบีซ ีชวยในการสงเสริมวัฒนธรรมไทยและทําใหเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ  

มากข้ึนมีคาเฉล่ียเทากับ    3.38   และยูบีซ ีเคเบ้ิลทวีี ชวยในการแกปญหาที่อาจเกดิกับครอบครัว

หรือ     ตัวทานไดในการชม   มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.15  ตามลําดับ 
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3. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี 
 

ตารางที ่8       จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี

     เคเบ้ิลทวี ี 
 

พฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบิ้ลทีว ี จํานวน % 
1.  ทานใชบรกิารยูบีซี เคเบิ้ลทีวี ดวยระบบการสงสัญญาณแบบใด   

     ระบบการสงสัญญาณดิจิตอลผานดาวเทียม 242 60.5 

     ระบบการสงสัญญาณแบบอนาล็อก เคเบิ้ลใยแกว   158 39.5 

รวม 400 100.0 

2.  วัตถุประสงคที่ทานเลอืกใชบริการ ยูบีซี เคเบ้ิลทีวี   

     เพื่อความบนัเทิงในครอบครัว 293 73.3 

     เพื่อความบนัเทิงสวนตัว 91 22.8 

     เพื่อการทํางานในอาชพี 16 4.0 

รวม 400 100.0 

3.  ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการยูบีซี เคเบ้ิลทีวี   

     ครอบครัว / ญาติ 249 62.3 

     ตนเอง 134 33.5 

     เพื่อนฝูง 12 3.0 

     เจาหนาท่ีการตลาด ยูบีซ ีเคเบิ้ลทีวี / โฆษณา 5 1.3 

รวม 400 100.0 

4.  ใครเปนผูเลือกชองชมรายการในแตละครั้ง   

     ตนเอง 235 58.8 

     ญาติท่ีพักอาศัยรวมดวย 68 17.0 

     บุตร 40 10.0 

     สามี / ภรรยา 30 7.5 

     คนงานในครอบครัว 27 6.8 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่  8  (ตอ) 

พฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบิ้ลทีวี  (ตอ) จํานวน % 
5.  ทานเลือกชมรายการประเภทใดบางในการชมยูบีซี เคเบิ้ลทีวี     

    (เลือกไดมากกวา  1  ขอ)   

     ภาพยนตร 331 82.8 

     เพลง 249 62.3 

     สารคดี 239 59.8 

     กีฬา 232 58.0 

     ขาว 214 53.5 

     ถายทอดสด 173 43.3 

     แฟชั่น 161 40.3 

     เกมสโชว 133 33.3 

     รายการเด็ก / การตูน 133 33.3 

    อื่นๆ 0 0.0 

รวม 400 100.0 

6.  ทานสมัครสมาชิกยูบีซี เคเบ้ิลทีวี ที่ใด   

     ติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 207 51.8 

     ตามสถานที่ ท่ีทางบริษัทจัดบูท 96 24.0 

     รานคาท่ีเปดรับสมาชิก 89 22.3 

     อินเตอรเน็ต 8 2.0 

รวม 400 100.0 

7. ทานมีความรูหลังที่ใชบริการยูบีซี เคเบิ้ลทีวี   อยางไร   

     พอใจและใชบริการตอไป 263 65.8 

     ติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 95 23.8 

     รานคาท่ีเปดรับสมาชิก 24 6.0 

     ไมพอใจและจะยกเลิกการใชบริการ 18 4.5 

รวม 400 100.0 
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ตารางที่  8  (ตอ) 

พฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบิ้ลทีวี  (ตอ) จํานวน % 
8.  ทานชมรายการของยูบีซี เคเบิ้ลทีวี สวนใหญในชวงเวลาใด   

     6.01 – 12.00  น. 24 6.0 

     12.01 – 18.00  น. 63 15.8 

     18.01 – 24.00  น. 290 72.5 

     00.01 – 6.00 น. 23 5.8 

รวม 400 100.0 

9.  ทานชมรายการของยูบีซี เคเบิ้ลทีวี ในวันใดมากทีสุ่ด   

     วันจันทรถึงศุกร 158 39.5 

     วันเสาร 85 21.3 

     วันอาทิตย 69 17.3 

     วันเสารและวันอาทิตย 49 12.3 

     วันหยุดนักขัตฤกษ 39 9.8 

รวม 400 100.0 

10.  ทานดรูายการของยูบีซี เคเบิ้ลทีวี วันละก่ีครั้ง   

     1  คร้ัง 34 8.5 

     1 – 2  คร้ัง 116 29.0 

     3 – 4  คร้ัง 92 23.0 

     มากกวา  4  คร้ัง 93 23.3 

     ดูตลอดวัน 65 16.3 

รวม 400 100.0 

11.  การสมัครเปนสมาชิกของยูบีซี เคเบิ้ลทีวี ทานคดิวา   

     คุมคามากท่ีสุด 61 15.3 

     คุมคามาก 190 47.5 

     เฉยๆ 122 30.5 

     ไมคุมคา 24 6.0 

     ไมคุมคาอยางยิ่ง 3 0.8 

รวม 400 100.0 
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 จากตารางที่  8    พบวา  ผูตอบแบบสอบถามที่ใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ดวยระบบการ

สงสัญญาณดิจิตอลผานดาวเทยีม  มีจาํนวนมากกวาแบบอนาล็อก  เคเบ้ิลใยแกว  คิดเปนรอยละ  

60.5 และ 39.5  ตามลําดับ  โดยมวีัตถุประสงคในการเลือกใชบริการเพื่อความบันเทิงในครอบครัว

มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  73.3  รองลงมาคือ  เพื่อความบันเทงิสวนตัว  คิดเปนรอยละ  22.8  

ครอบครัว / ญาติ เปนผูมีสวนรวมในการตดัสินใจเลือกใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีวมีากที่สุด  คิดเปน

รอยละ  62.3   รองลงมาคือ ตนเอง  คิดเปนรอยละ  33.5    สวนผูที่เลือกชองชมรายการในแตละ

คร้ังคือ  ตนเอง  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  58.8  รองลงมาไดแก  ญาติที่พักอาศัยรวมดวยและบุตร  

คิดเปนรอยละ  17.0  และ  10.0  ตามลําดับ   

สําหรับรายการที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกชมคือ    ภาพยนตร     คิดเปน 

รอยละ  82.8    รองลงมาไดแก  รายการเพลง  สารคดี  กีฬา  ขาว  ถายทอดสด  แฟช่ัน  

เกมสโชว  และรายการเด็ก / การตูน  คิดเปนรอยละ  62.3    59.8     58.0    53.5   43.3   40.3   

33.3  และ  33.3  ตามลําดับ  ยกเวนรายการอ่ืนๆ ที่ไมมีผูเลือกชม  การสมัครเปนสมาชิกยูบีซี  

เคเบ้ิลทีว ี โดยการติดตอกบัทางบริษัทโดยตรงมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ  51.8  รองลงมา

ไดแก  ตามสถานที่ ที่ทางบริษัทจัดบูทและรานคาที่เปดรับสมาชิก  คิดเปนรอยละ  24.0  และ  22.3  

ตามลําดับ    สวนการมีความรูหลังที่ใชบริการยูบีซ ี เคเบิ้ลทีว ี มีความพอใจและใชบริการตอไปมี

จํานวนมากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ   65.8  รองลงมาคือ  ติดตอกับทางบริษัทโดยตรง  คิดเปนรอยละ  

23.8    

ผูตอบแบบสอบถามชมรายการของยูบีซ ี เคเบ้ิลทีวีในชวงเวลา  18.01 – 24.00 น.  

มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  72.5  รองลงมาคือ  12.01 – 18.00 น. คิดเปนรอยละ  15.8  โดยชม

รายการในวันจันทรถงึศุกรมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ   39.5   รองลงมาคือวันเสาร  คิดเปนรอยละ    

21.3  ในการชมรายการ    ชมวันละมากทีสุ่ด    1 – 2  คร้ัง    คิดเปนรอยละ  29.0    รองลงมาคือ  

วันละมากกวา  4  คร้ัง  และวันละ  3 – 4  คร้ัง  คิดเปนรอยละ   23.3  และ  23.0  ตามลําดับ   การ

สมัครเปนสมาชิกของยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ี ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวา  คุมคามาก  มีจาํนวน

มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  47.5  รองลงมาคือ  เฉยๆ  และ  คุมคามากที่สุด  คิดเปนรอยละ  30.5  

และ  15.3  ตามลําดับ   
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ตารางที ่9   รอยละและคาเฉล่ียของความสําคัญของกลุมตัวอยางจําแนกตามพฤติกรรม 

     การใชบริการยูบีซ ี
 

พฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี
ระดับความสําคัญ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

x  S.D. 

1.  ทานใชบริการของยูบีซี จากเหตุผลตอไปนี้ในระดับใด        

     1.1  ตามความตองการของบุคคลในครอบครัว 9.3 37.0 47.5 5.5 0.8 3.48 0.77 

     1.2  รายการทีวี ที่มีอยูไมเพียงพอกับความตองการ 11.5 33.0 45.8 7.5 2.3 3.44 0.87 

     1.3  มีความตองการจากการดํารงชีวิตในปจจุบัน 7.5 31.5 52.0 8.8 0.3 3.37 0.76 

     1.4  เปนที่นิยมในสังคมตามแฟช่ัน 6.5 20.5 54.3 15.8 3.0 3.12 0.85 

2.  ทานมีความตองการใชบริการของยูบีซี ในดานผลิตภัณฑจากเหตุผลใด        

     2.1  มีรายการท่ีมีคุณภาพใหเลือกชวงหลากหลาย 15.5 47.3 34.3 2.3 0.8 3.74 0.77 

     2.2  ช่ือเสียงของบริษัทเปนที่รูจักในธุรกิจเคเบ้ิลทีวี 7.5 35.0 47.8 8.0 1.8 3.38 0.81 

     2.3  มีรูปแบบการเปนสมาชิกที่มีใหเลือกตามความตองการของผูบริโภค 4.3 36.8 51.8 5.5 1.8 3.36 0.73 

     2.4  การใหบริการกอนและหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ 4.8 27.5 58.3 7.3 2.3 3.25 0.75 

3.  ทานมีความตองการใชบริการของยูบีซี ในดานราคา จากเหตุผลใด        

     3.1  มีสวนลดในการสมัครเปนสมาชิกเปนชวงๆ 7.0 32.0 52.3 6.3 2.5 3.35 0.80 

     3.2  มีราคาของการสมัครเปนสมาชิกที่เหมาะสม 7.0 29.0 57.0 5.5 1.5 3.34 0.75 

     3.2  สามารถชําระท้ังระบบเงินสดและเครดิตอยางมีระยะเวลายืดหยุน 6.0 29.0 58.5 4.8 1.8 3.33 0.73 

     3.4  มีราคาการเปนสมาชิกใหเลือกตามความตองการได 8.3 26.0 56.0 6.0 3.8 3.29 0.85 

4.  ทานมีความตองการใชบริการของยูบีซี ในดานชองทางการจัดจําหนาย 

     จากเหตุผลใด     

       

     4.1  มีการติดต้ังโดยตรงจากทางบริษัททําใหสมาชิกเกิดความมั่นใจ 13.5 44.5 37.8 4.3 0.0 3.67 0.76 

     4.2  มีการติดต้ังระบบการสงสัญญาณ โดยชางผูชํานาญการ 15.3 40.0 40.5 4.0 0.3 3.66 0.79 

     4.3  มีศูนยตัวแทนสมัครสมาชิกตามชุมชนทําใหสะดวก 6.3 31.5 54.0 7.0 1.3 3.34 0.75 

     4.4  การจัดบูทแสดงรายการของยูบีซี และรับสมัครสมาชิกตามศูนย 

            การคา 

7.8 29.5 53.5 7.0 2.3 3.33 0.81 

5.  ทานมีความตองการใชบริการของยูบีซี  จากเหตุผลใด ตอไปนี้           

     5.1  มีการใหขาวสารสําหรับสมาชิก เพื่อประโยชนในการรับชม 11.8 39.0 45.5 3.0 0.8 3.58 0.76 

     5.2  มีการแจกของขวัญ สมนาคุณ เมื่อเปนสมาชิก 11.3 26.5 53.5 7.3 1.5 3.39 0.84 

     5.3  มีการลดราคาในการสมัคร 10.3 25.3 54.8 8.3 1.5 3.34 0.83 

     5.4  โฆษณาที่ทันสมัยล้ํายุคดึงดูดใจในการชม 7.8 27.0 57.5 6.3 1.5 3.33 0.77 

     5.5  โฆษณามีแรงกระตุนในการชมรายการของยูบีซีมากข้ึน 6.0 32.3 51.8 7.5 2.5 3.32 0.80 

     5.6  มีกิจกรรมเพ่ือสังคม ชวยเหลือสังคม 6.5 25.8 59.5 6.8 1.5 3.29 0.75 

     5.7  พนักงานขายบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากการสนทนา 4.3 26.3 58.5 9.8 1.3 3.22 0.73 

     5.8  มีการเสนอการขายโดยพนักงานขายถึงครัวเรือน 3.5 18.0 61.0 14.0 3.5 3.04 0.77 
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 จากตารางที่  9  พบวา   ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอการใช

บริการของยูบซีี จากเหตุผลตามความตองการของบุคคลในครอบครัวมากที่สุด  รองลงมาไดแก  

รายการทีว ีทีม่ีอยูไมเพยีงพอกับความตองการ    มีความตองการจากการดํารงชีวิตในปจจุบนั  และ

เปนทีน่ิยมในสังคมตามแฟช่ัน  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.48     3.44    3.37  และ  3.12  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอความตองการใชบริการของยูบีซี    ในดาน

ผลิตภัณฑ  จากเหตุผลมีรายการทีม่ีคุณภาพใหทานเลือกชวงหลากหลาย  มากท่ีสุด    รองลงมา

ไดแก  ชื่อเสียงของบริษทัเปนที่รูจักในธุรกจิเคเบ้ิลทีว ี  มรูีปแบบการเปนสมาชิกทีม่ีใหเลือกตาม

ความตองการของผูบริโภค  และการใหบริการกอนและหลังการขายทีม่ีประสิทธิภาพ  โดยมี

คาเฉลี่ย        เทากับ  3.74    3.38    3.36  และ  3.25  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอความตองการใชบริการของยูบีซี  ในดาน

ราคา  จากเหตุผลมีสวนลดในการสมัครเปนสมาชิกเปนชวงๆ  มากท่ีสุด  รองลงมาไดแก   มีราคา

ของการสมัครเปนสมาชิกที่เหมาะสม     สามารถชําระทัง้ระบบเงนิสดและเครดิตอยางมีระยะเวลา

ยืดหยุน  และมีราคาการเปนสมาชิกใหเลือกตามความตองการได    โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ     3.35   

3.34    3.33  และ  3.29  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอความตองการใชบริการของยูบีซี   ในดาน

ชองทางการจัดจําหนาย    จากเหตุผลมีการติดต้ังโดยตรงจากทางบริษัททําใหสมาชิกเกิดความ

มั่นใจ  มากทีสุ่ด  รองลงมาไดแก  มีการติดต้ังระบบการสงสัญญาณ โดยชางผูชาํนาญการ   มีศูนย

ตัวแทนสมัครสมาชิกตามชุมชนทําใหสะดวก   และมีการจัดบูทแสดงรายการของยบูีซีและรับสมัคร

สมาชิกตามศูนยการคา  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.67    3.66    3.34   และ  3.33  ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญตอความตองการใชบริการของยูบีซี     ในดาน

การสงเสริมการตลาด  จากเหตุผลมีการใหขาวสารสําหรับสมาชิก เพือ่ประโยชนในการรับชม  มาก

ที่สุด  รองลงมาไดแก   มีการแจกของขวัญ สมนาคุณ เมือ่เปนสมาชิก   มีการลดราคาในการสมัคร     

โฆษณาที่ทนัสมัยลํ้ายุคดึงดูดใจในการชม     โฆษณามีแรงกระตุนในการชมรายการของยูบีซีมาก

ข้ึน    มีกิจกรรมเพื่อสังคม ชวยเหลือสังคม   พนักงานขายบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ

สนทนา    และมีการเสนอการขายโดยพนักงานขายถึงครัวเรือน   โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.58   3.39  

3.34  3.33  3.32  3.29  3.22  และ  3.04  ตามลําดับ   
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที ่ 1     ลักษณะทางประชากรศาสตรมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยบูีซี 

 

ตารางที ่10 สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทาง 

           ประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ี  
 

ลักษณะ 
ทาง 

ประชากรศา
สตร 

พฤติกรรมการใชบริการยูบซีี  เคเบิ้ลทีวี 
วัตถุประ
สงคใน
การใช
บริการ 

ผูมีสวน
รวมใน
การ 

ตัดสินใ
จ 

ผูที่เลือก
ชองชม
รายการ 

รายการ
ที่เลือก
ชม 

สถานที่
สมัคร
สมาชิก 

ชวงเวล
าที่ชม 

วันที่ชม
รายการ 

ความถ่ี
ที่ชมตอ
วัน 

เพศ 0.209 0.005* 0.002* 0.000* 0.766 0.778 0.188 0.096 

อายุ 0.015* 0.308 0.000* 0.000* 0.001* 0.591 0.595 0.023* 

ระดับ

การศึกษา 

0.052 0.456 0.000* 0.000* 0.643 0.436 0.652 0.028* 

อาชีพ 0.063 0.015* 0.000* 0.000* 0.000* 0.387 0.021* 0.048* 

รายไดตอ 

ครอบครัวเฉลี่ย

ตอเดือน 

0.582 0.862 0.521 0.013* 0.059 0.067 0.364 0.195 

        

จํานวนสมาชิก

ในครอบครัว 

0.152 0.025* 0.023* 0.404 0.480 0.455 0.328 0.283 

        

สถานภาพ 

การสมรส 

0.000* 0.735 0.000* 0.000* 0.550 0.431 0.012* 0.006* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวาลักษณะทาง 

ประชากรศาสตรมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซีเคเบ้ิลทีว ียกเวนดานชวงเวลาทีช่ม 
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ตารางที ่11 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัผูมีสวนรวมในการ 

      ตัดสินใจเลือกใชบริการยบูีซี  เคเบ้ิลทีว ี
 

ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

ตนเอง 77 57 134 

ครอบครัว / ญาติ 103 146 249 

เพื่อนฝูง 9 3 12 

เจาหนาท่ีการตลาดยูบีซี เคเบิล้ทีวี / โฆษณา 3 2 5 

χ2   12.992 

Sig.   0.005* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   พบวา     เพศ   มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานผูมสีวนรวมในการตัดสินใจเลือก 

ใชบริการ 

 

ตารางที ่12 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัผูที่เลือกชองชมรายการ 

   ในแตละคร้ัง   
 

ผูที่เลือกชองชมรายการ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

ตนเอง 111 124 235 

สามี / ภรรยา 13 17 30 

บุตร 26 14 40 

ญาติท่ีพักอาศัยรวมดวย 29 39 68 

คนงานในครอบครัว 13 14 27 

χ2   5.729 

Sig.   0.002* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  เพศมีความ 

สัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ในดานผูที่เลือกชองชมรายการในแตละคร้ัง 
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ตารางที ่13 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัรายการที่ชมประเภท 

     กีฬา  
 

รายการกฬีา 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

เลือก 146 86 232 

ไมเลือก 46 122 168 

χ2   49.337 

Sig.   0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  เพศ    ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทกีฬา 
 
 
ตารางที ่14 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัรายการที่ชมประเภท 

     แฟชั่น   
 

รายการแฟชัน่ 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

เลือก 51 110 161 

ไมเลือก 141 98 239 

χ2   28.764 

Sig.   0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  เพศ    ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทแฟชั่น 
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ตารางที ่15 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัรายการที่ชมประเภท 

     เกมสโชว  
 

รายการเกมสโชว 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

เลือก 52 81 133 

ไมเลือก 140 127 267 

χ2   6.326 

Sig.   0.012* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  เพศ   ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทเกมสโชว 
 
 
ตารางที ่16 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัรายการที่ชมประเภท 

     เพลง 
 

รายการเพลง 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

เลือก 105 144 249 

ไมเลือก 87 64 151 

χ2   8.986 

Sig.   0.003* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  เพศ   ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทเพลง 
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ตารางที ่17 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางเพศกบัรายการที่ชมประเภท 

     ถายทอดสด 
 

รายการถายทอดสด 
เพศ 

ชาย หญิง รวม 

เลือก 101 72 173 

ไมเลือก 91 136 227 

χ2   13.163 

Sig.   0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา   เพศ     มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทถายทอดสด 

 
 
ตารางที ่18 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัวัตถุประสงคในการใช 

    บริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี
 

วัตถุประสงคในการใชบริการ 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30 
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40 ป 
ขึ้นไป 

รวม 

เพื่อความบันเทิงในครอบครัว 88 101 63 41 293 

เพื่อความบันเทิงสวนตัว 40 31 11 9 91 

เพื่อการทํางานในอาชีพ  1 7 3 5 16 

χ2     15.819 

Sig.     0.015* 

 
 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   พบวา  อายุ    ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี เคเบ้ิลทวีี ในดานวัตถปุระสงคในการใชบริการยูบซีี   

เคเบ้ิลทีว ี
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ตารางที ่19 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัผูที่เลือกชองชมรายการ 

     ในแตละคร้ัง 
 

ผูที่เลือกชองชมรายการ 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

ตนเอง 89 93 33 20 235 

สามี / ภรรยา 2 10 10 8 30 

บุตร 1 3 17 19 40 

ญาติท่ีพักอาศัยรวมดวย 27 21 15 5 68 

คนงานในครอบครัว 10 12 2 3 27 

χ2     95.404 

Sig.     0.000* 
 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อายุ มีความ 

สัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ในดานผูที่เลือกชองชมรายการในแตละคร้ัง 
 
ตารางที ่20 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัรายการที่ชมประเภท 

     ภาพยนตร   
 

รายการภาพยนตร 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

เลือก 114 120 51 46 331 

ไมเลือก 15 19 26 9 69 

χ2     18.850 

Sig.     0.000* 
 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อายุ    ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทภาพยนตร 
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ตารางที ่21     ผลการวเิคราะหเพื่อทดสอบความสัมพนัธระหวางอายุกับรายการทีช่มประเภทขาว 
   

รายการขาว 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

เลือก 56 70 48 40 214 

ไมเลือก 73 69 29 15 186 

χ2     16.420 

Sig.     0.001* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อายุ   ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทขาว 
 
 
ตารางที ่22 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัรายการที่ชมประเภท 

    แฟชั่น   
 

รายการแฟชัน่ 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

เลือก 73 58 22 8 161 

ไมเลือก 56 81 55 47 239 

χ2     33.923 

Sig.     0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อายุ   ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทแฟชั่น 
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ตารางที ่23 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัรายการที่ชมประเภท 

     เกมสโชว  
 

รายการเกมสโชว 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

เลือก 58 42 18 15 133 

ไมเลือก 71 97 59 40 267 

χ2     12.816 

Sig.     0.005* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อายุ   ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทเกมสโชว 
 
 
ตารางที ่24 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัรายการที่ชมประเภท 

     เพลง 
 

รายการเพลง 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

เลือก 112 94 28 15 249 

ไมเลือก 17 45 49 40 151 

χ2     85.444 

Sig.     0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อายุ  มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทเพลง 
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ตารางที ่25 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัรายการที่ชมประเภท 

     สารคดี 
 

รายการสารคดี 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

เลือก 63 85 57 34 239 

ไมเลือก 66 54 20 21 161 

χ2     13.124 

Sig.     0.004* 
 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อายุ            

มีความสมัพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ในดานรายการทีช่มประเภทสารคดี 
 

ตารางที ่26 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัสถานที่สมัครยูบีซี 

       เคเบ้ิลทวี ี
 

สถานทีส่มัคร 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

ตามสถานที่ ท่ีทางบริษัทจัดบูท 42 29 16 9 96 

ติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 50 74 49 34 207 

รานคาท่ีเปดรับสมาชิก 37 33 8 11 89 

อินเตอรเน็ต 0 3 4 1 8 

χ2     27.688 

Sig.     0.001* 
 

จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อายุ   ม ี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานสถานที่สมัครยูบซีี  เคเบ้ิลทวี ี
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ตารางที ่27 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอายุกบัความถีท่ี่ชมรายการ 

      ยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี
 

ความถ่ีที่ชม 

อายุ 

ตํ่ากวา  
20  ป 

20 – 30  
ป 

31 – 40  
ป 

มากกวา  
40  ป 
ขึ้นไป 

รวม 

1  คร้ัง 13 7 11 3 34 

1 – 2  คร้ัง 26 44 21 25 116 

3 – 4  คร้ัง 35 27 18 12 92 

มากกวา  4  คร้ัง 29 36 20 8 93 

ดูตลอดวัน 26 25 7 7 65 

χ2     23.580 

Sig.     0.023* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา อาย ุ  มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี เคเบ้ิลทวีี ในดานความถี่ที่ชมรายการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี
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ตารางที ่28 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับผูที่เลือก 

     ชองชมรายการในแตละครั้ง 
   

ผูที่เลือกชองชมรายการ 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี

สูงกวา
ปริญญาตร ี รวม 

ตนเอง 65 156 14 235 

สามี / ภรรยา 2 21 7 30 

บุตร 16 15 9 40 

ญาติท่ีพักอาศัยรวมดวย 18 48 2 68 

คนงานในครอบครัว 3 24 0 27 

χ2    42.136 

Sig.    0.000* 

 

จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  ระดับการศึกษา   มี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานผูทีเ่ลือกชองชมรายการในแตละ

คร้ัง 
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ตารางที ่29 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับรายการที ่

    ชมประเภทแฟช่ัน   
 

รายการแฟชัน่ 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี

สูงกวา
ปริญญาตร ี รวม 

เลือก 31 122 8 161 

ไมเลือก 73 142 24 239 

χ2    11.712 

Sig.    0.003* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  ระดับ

การศึกษา   มคีวามสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภท

แฟชั่น 

 

ตารางที ่30 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับรายการที ่

    ชมประเภทเพลง 
 

รายการเพลง 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา
ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี

สูงกวา
ปริญญาตร ี รวม 

เลือก 57 182 10 249 

ไมเลือก 47 82 22 151 

χ2    20.565 

Sig.    0.000* 
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 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  ระดับ

การศึกษา  มคีวามสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซีเคเบ้ิลทวี ี ในดานรายการที่ชมประเภท

เพลง 
 
ตารางที ่31 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความถีท่ี่ชม 

   รายการยูบีซ ี เคเบ้ิลทวี ี
 

ความถ่ีที่ชม 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวา
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
สูงกวา

ปริญญาตร ี
รวม 

1  คร้ัง 7 25 2 34 

1 – 2  คร้ัง 33 70 13 116 

3 – 4  คร้ัง 21 68 3 92 

มากกวา  4  คร้ัง 17 68 8 93 

ดูตลอดวัน 26 33 6 65 

χ2    17.194 

Sig.    0.028* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  ระดับ

การศึกษา   มคีวามสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี เคเบ้ิลทวีี  ในดานความถี่ที่ชมรายการยู

บีซี  เคเบ้ิลทีว ี
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ตารางที ่32 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับผูมีสวนรวมในการ 

     ตัดสินใจเลือกใชบริการยบูีซี  เคเบ้ิลทีว ี
 

ผูมีสวนรวมในการ 
ตัดสินใจ 

อาชีพ 

นักเรียน 
 นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

ตนเอง 47 54 19 14 134 

ครอบครัว / ญาติ 135 53 43 18 249 

เพื่อนฝูง 5 4 2 1 12 

เจาหนาท่ีการตลาดยูบีซี 

เคเบิ้ลทีวี / โฆษณา 

2 2 1 0 5 

χ2     20.481 

Sig.     0.015* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ    มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานผูมสีวนรวมในการตัดสินใจเลือก 

ใชบริการ 
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ตารางที ่33 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับผูที่เลือกชองชม 

       รายการในแตละคร้ัง 
   

ผูที่เลือกชองชม 
รายการ 

อาชีพ 

นักเรียน 
นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

ตนเอง 132 63 25 15 235 

สามี / ภรรยา 2 11 14 3 30 

บุตร 1 17 18 4 40 

ญาติท่ีพักอาศัยรวมดวย 35 18 7 8 68 

คนงานในครอบครัว 19 4 1 3 27 

χ2     88.899 

Sig.     0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ  มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานผูทีเ่ลือกชองชมรายการในแตละ 

คร้ัง 
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ตารางที ่34 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับรายการที่ชมประเภท 

    ขาว  
 

รายการขาว 

อาชีพ 

นักเรียน / 
นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

เลือก 84 66 43 21 214 

ไมเลือก 105 47 22 12 186 

χ2     12.870 

Sig.     0.005* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ   มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทขาว 
 
 
ตารางที ่35 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับรายการที่ชมประเภท 

    แฟชั่น   
 

รายการแฟชัน่ 

อาชีพ 

นักเรียน /  
นักศกึษา 

พนักงาน 
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

เลือก 96 37 16 12 161 

ไมเลือก 93 76 49 21 239 

χ2     18.198 

Sig.     0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ   มี 
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ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทแฟช่ัน 

 

 

ตารางที ่36 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับรายการที่ชมประเภท 

    เกมสโชว  
 

รายการเกมสโชว 

อาชีพ 

นักเรียน / 
นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

เลือก 78 29 15 11 133 

ไมเลือก 111 84 50 22 267 

χ2     11.438 

Sig.     0.010* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ   มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทเกมสโชว 
 
 
ตารางที ่37 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับรายการที่ชมประเภท 

          เพลง 
 

 อาชีพ 

รายการเพลง 
นักเรียน /  
นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

เลือก 160 57 20 12 249 

ไมเลือก 29 56 45 21 151 

χ2     83.904 

Sig.     0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ   มี 
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ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทเพลง 

 

 

ตารางที ่38 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับรายการที่ชมประเภท 

    สารคดี 
 

 อาชีพ 

รายการสารคดี 
นักเรียน / 
นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

เลือก 97 80 41 21 239 

ไมเลือก 92 33 24 12 161 

χ2     11.821 

Sig.     0.008* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ   มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานรายการที่ชมประเภทสารคดี 
 
ตารางที ่39 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับสถานที่สมคัรยูบีซี 

           เคเบ้ิลทวี ี
 

 อาชีพ 
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สถานทีส่มัคร 
นักเรียน / 
นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

ตามสถานที่ ท่ีทางบริษัท 

จัดบูท 

55 14 24 3 96 

ติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 77 82 28 20 207 

รานคาท่ีเปดรับสมาชิก 56 13 10 10 89 

อินเตอรเน็ต 1 4 3 0 8 

χ2     50.405 

Sig.     0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ   มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานสถานที่สมัครยูบซีี  เคเบ้ิลทวี ี

ตารางที ่40 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับวันที่ชมรายการยูบีซ ี

    เคเบ้ิลทีว ี
 

 อาชีพ 

วันที่ชม 
นักเรียน /  
นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ / 
ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

วันจันทรถึงศุกร 70 51 22 15 158 

วันเสาร 55 14 10 6 85 

วันอาทิตย 23 22 20 4 69 

วันเสาร และวันอาทิตย 24 14 7 4 49 

วันหยุดนักขัตฤกษ 17 12 6 4 39 

χ2     23.972 

Sig.     0.021* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  อาชีพ   มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานวนัทีช่มรายการยูบซีี  เคเบ้ิลทีว ี
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ตารางที ่41 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางอาชีพกับความถี่ทีช่มรายการ 

    ยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี
 

 อาชีพ 

ความถ่ีที่ชม 
นักเรียน / 
นักศกึษา 

พนักงาน
บริษัท 

ขาราชการ / 
รัฐวสิาหกิจ 

เจาของกิจการ 
/ ธุรกิจสวนตัว 

รวม 

1  คร้ัง 15 14 2 3 34 

1 – 2  คร้ัง 41 38 29 8 116 

3 – 4  คร้ัง 50 19 13 10 92 

มากกวา  4  คร้ัง 48 27 12 6 93 

ดูตลอดวัน 35 15 9 6 65 

χ2     21.183 

Sig.     0.048* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   พบวา  อาชีพ    มี 

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี เคเบ้ิลทวีี ในดานความถี่ที่ชมรายการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี
 
ตารางที ่42 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางรายไดเฉล่ียตอครัวเรือนกับ 
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     รายการที่ชมประเภทขาว  
 

 รายไดเฉลี่ยตอครัวเรือน 

รายการขาว ตํ่ากวา 
20,000 บาท 

20,000 – 
40,000 บาท 

40,001 – 
60,000 บาท 

มากกวา  
60,000 บาท 

รวม 

เลือก 80 85 19 30 214 

ไมเลือก 92 64 19 11 186 

χ2     10.694 

Sig.     0.013* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  รายไดเฉล่ีย

ตอครัวเรือน   มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ในดานรายการทีช่ม

ประเภทขาว 

ตารางที ่43 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางจาํนวนสมาชิกในครอบครัวกับ 

   ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี
 

ผูมีสวนรวม 
ในการตัดสินใจ 

จํานวนสมาชิกในครอบครวั 

1  
คน 

2  
คน 

3  
คน 

4  
คน 

5  
คน 

6 
คน 

7  
คน 

8  คน
ขึ้นไป 

รวม 

ตนเอง 9 16 37 26 23 15 4 4 134 

ครอบครัว / ญาติ 1 17 39 88 49 28 17 1 249 

เพื่อนฝูง 1 0 3 2 4 1 1 0 12 

เจาหนาท่ีการตลาด/โฆษณา 0 1 2 0 1 1 0 0 5 

χ2         46.975 

Sig.         0.025* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ีเคเบ้ิลทีว ีในดานผูมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเลือกใชบริการ 
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ตารางที ่44 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางจาํนวนสมาชิกในครอบครัวกับ 

   ผูที่เลือกชองชมรายการในแตละคร้ัง 
   

ผูที่เลือกชองชม จํานวนสมาชิกในครอบครวั 

รายการ 
1  
คน 

2  
คน 

3  
คน 

4  
คน 

5  
คน 

6 
คน 

7  
คน 

8  คน
ขึ้นไป 

รวม 

ตนเอง 11 22 44 76 44 23 9 1 235 

สามี / ภรรยา 0 7 7 7 4 4 1 0 30 

บุตร 0 0 12 14 7 6 1 0 40 

ญาติท่ีพักอาศัยรวมดวย 0 4 13 13 17 9 7 5 68 

คนงานในครอบครัว 0 1 5 6 5 3 4 3 27 

χ2         59.789 

Sig.         0.023* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  จาํนวน

สมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ี ในดานผูที่เลือก

ชองชมรายการในแตละคร้ัง 

DPU



 81 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่45 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับ 

           วัตถุประสงคในการใชบริการยูบีซีเคเบ้ิลทีว ี
 

วัตถุประสงคในการใชบริการ 
สถานภาพสมรส 

โสด แตงงาน หยา รวม 

เพื่อความบันเทิงในครอบครัว 187 99 7 293 

เพื่อความบันเทิงสวนตัว 80 9 2 91 

เพื่อการทํางานในอาชีพ  8 8 0 16 

χ2    23.308 

Sig.    0.000* 

 
 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  สถานภาพ

สมรส   มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ีเคเบ้ิลทีว ีในดานวัตถุประสงคในการใช

บริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี
 
ตารางที ่46 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับผูที่เลือก 

     ชองชมรายการในแตละครั้ง 
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ผูที่เลือกชองชมรายการ 
สถานภาพสมรส 

โสด แตงงาน หยา รวม 

ตนเอง 193 37 5 235 

สามี / ภรรยา 6 23 1 30 

บุตร 1 37 2 40 

ญาติท่ีพักอาศัยรวมดวย 53 14 1 68 

คนงานในครอบครัว 22 5 0 27 

χ2    141.846 

Sig.    0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  สถานภาพ

สมรส   มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ี ในดานผูที่เลือกชองชมรายการ

ในแตละคร้ัง 

ตารางที ่47 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับรายการที ่

    ชมประเภทภาพยนตร   
 

รายการภาพยนตร 
สถานภาพสมรส 

โสด แตงงาน หยา รวม 

เลือก 234 88 9 331 

ไมเลือก 41 28 0 69 

χ2    6.787 

Sig.    0.034* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  สถานภาพ

สมรส   มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ี ในดานรายการทีช่มประเภท

ภาพยนตร 
 
 
ตารางที ่48 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับรายการที ่

    ชมประเภทขาว  
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รายการขาว 
สถานภาพสมรส 

โสด แตงงาน หยา รวม 

เลือก 129 79 6 214 

ไมเลือก 146 37 3 186 

χ2    15.373 

Sig.    0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  สถานภาพ

สมรส   มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ี ในดานรายการทีช่มประเภทขาว 
 
 
 
ตารางที ่49 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับรายการที ่

    ชมประเภทแฟช่ัน   
 

รายการแฟชัน่ 
สถานภาพสมรส 

โสด แตงงาน หยา รวม 

เลือก 129 30 2 161 

ไมเลือก 146 86 7 239 

χ2    16.272 

Sig.    0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  สถานภาพ

สมรส มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ในดานรายการที่ชมประเภท

แฟชั่น 

 

 

ตารางที ่50 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับรายการที ่

    ชมประเภทเพลง 
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รายการเพลง 
สถานภาพสมรส 

โสด แตงงาน หยา รวม 

เลือก 203 44 2 249 

ไมเลือก 72 72 7 151 

χ2    50.991 

Sig.    0.000* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  สถานภาพ

สมรส   มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี เคเบ้ิลทีว ี ในดานรายการทีช่มประเภท

เพลง 
 
 
ตารางที ่51 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับวันที่ชม 

     รายการยูบซีี  เคเบ้ิลทีว ี
 

วันที่ชม 
สถานภาพสมรส 

โสด แตงงาน หยา รวม 

วันจันทรถึงศุกร 115 39 4 158 

วันเสาร 68 16 1 85 

วันอาทิตย 38 31 0 69 

วันเสาร และวันอาทิตย 30 17 2 49 

วันหยุดนักขัตฤกษ 24 13 2 39 

χ2    19.612 

Sig.    0.012* 
 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  สถานภาพ

สมรส   มีความสัมพนัธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี  เคเบ้ิลทวีี  ในดานวนัที่ชมรายการยูบีซี  

เคเบ้ิลทีว ี
 

ตารางที ่52 ผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางสถานภาพสมรสกับความถีท่ี ่

    ชมรายการยบูีซี  เคเบ้ิลทีว ี
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 สถานภาพสมรส 

ความถ่ีที่ชม โสด แตงงาน หยา รวม 

1  คร้ัง 29 5 0 34 

1 – 2  คร้ัง 62 49 5 116 

3 – 4  คร้ัง 65 26 1 92 

มากกวา  4  คร้ัง 71 20 2 93 

ดูตลอดวัน 48 16 1 65 

χ2    21.694 

Sig.    0.006* 
  

 จากการทดสอบดวยคาสถิติไค – สแควร  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  พบวา  สถานภาพ

สมรส      มีความสัมพันธตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ีเคเบ้ิลทวีี     ในดานความถีท่ี่ชมรายการ 

ยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี 

สมมติฐานที ่ 2     ปจจัย  AIOs  มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี

 

ตารางที ่53 สรุปผลการวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม 

    ความสนใจ และความคิดเห็นกับพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี เคเบิ้ลทีว ี
 

ปจจัย 
AIOS 

พฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีวี 

วัตถุประ
สงคใน
การใช
บริการ 

ผูมีสวน
รวมใน
การ 

ตัดสินใจ 

ผูที่เลือก
ชองชม
รายการ 

รายการ
ที่เลือก
ชม 

สถานที่
สมัคร
สมาชิก 

ชวงเว
ลาที่
ชม 

วันที่ชม
รายการ 

ความถ่ี
ที่ชม
ตอวัน 

ดานกิจกรรม 0.520 0.174 0.020* 0.000* 0.661 0.192 0.616 0.528 

ดานความสนใจ 0.143 0.142 0.122 0.000* 0.517 0.141 0.431 0.259 

ดานความคิดเห็น 0.625 0.985 0.128 0.000* 0.758 0.504 0.104 0.005* 

 

 จากการทดสอบดวยคาสถิติเอฟ และ ท ี  ทีร่ะดับนัยสําคัญ  0.05    พบวาปจจัย  AIOs 

ที่แตกตางกันไมมีความสําคัญตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซีเคเบ้ิลทวีี    ยกเวน  ผูที่เลือกชองชม 

รายการ ในดานกิจกรรม,  รายการที่เลือกชม  และความถ่ีที่ชมตอวัน ทางดานความคิดเห็น   
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ตารางที ่54 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 

 และความคิดเห็นกับผูทีเ่ลือกชองชมรายการในแตละคร้ัง 
 

ปจจัย 
AIOS 

ผูที่เลือกชองชมรายการในแตละครั้ง 

ตนเอง 
สามี / 
ภรรยา 

บุตร 
ญาติที่พัก
อาศัยรวม

ดวย 

คนงานใน
ครอบครัว 

F Sig. 

  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.   x x x x x
ดานกิจกรรม 3.28 0.48 3.25 0.47 3.01 0.49 3.22 0.40 3.29 0.41 2.961 0.020* 

ความสนใจ 3.24 0.55 3.19 0.49 3.04 0.56 3.17 0.42 3.36 0.57 1.831 0.122 

ความคิดเห็น 3.48 0.57 3.43 0.50 3.37 0.54 3.54 0.52 3.71 0.46 1.801 0.128 

 

 จากตารางที่  54  พบวา ผูทีเ่ลือกชองชมรายการที่แตกตางกนัในแตละคร้ัง  ใหระดับ

ความสําคัญเกี่ยวกบัปจจัย  AIOs   ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05   ไมแตกตางกนั  ยกเวนดานกิจกรรม  

โดยใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง   
 
 
ตารางที ่55 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 
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   และความคิดเห็นกับรายการประเภทภาพยนตร 
 

ปจจัย รายการภาพยนตร 

AIOS เลือก ไมเลือก t Sig. 

  S.D.  S.D.   x x
ดานกิจกรรม 3.26 0.47 3.13 0.46 2.065 0.040* 

ความสนใจ 3.22 0.54 3.18 0.51 0.529 0.601 

ความคิดเห็น 3.50 0.55 3.44 0.55 0.881 0.379 

 

 จากตารางที่  55  พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่ชมรายการประเภทภาพยนตร  ใหระดับ

ความสําคัญเกี่ยวกบัปจจัย  AIOs ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  ไมแตกตางกัน  ยกเวน  ดานกิจกรรม  

โดยใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
 
 
ตารางที ่56 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 

 และความคิดเห็นกับรายการประเภทขาว 
 

ปจจัย 
AIOS 

รายการขาว 

เลือก ไมเลือก 
t Sig. 

  S.D.  S.D. x x
ดานกิจกรรม 3.25 0.44 3.23 0.50 0.266 0.790 

ความสนใจ 3.30 0.52 3.10 0.53 3.852 0.000* 

ความคิดเห็น 3.56 0.56 3.41 0.53 2.744 0.006* 

 

 จากตารางที่  56    พบวา  ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกชมรายการประเภทขาว  ให

ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย  AIOs ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  ไมแตกตางกนั  ยกเวนดานความ

สนใจ  และความคิดเหน็ โดยดานความสนใจใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง สวนดานความ

คิดเห็น  กลุมหนึง่ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  อีกกลุมหนึ่งใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
 
 
ตารางที ่57 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 

     และความคิดเห็นกับรายการประเภทแฟช่ัน 
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ปจจัย 
AIOS 

รายการแฟชัน่ 

เลือก ไมเลือก 
T Sig. 

 S.D.  S.D. x x
ดานกิจกรรม 3.36 0.41 3.16 0.49 4.278 0.000* 

ความสนใจ 3.39 0.48 3.09 0.54 5.628 0.000* 

ความคิดเห็น 3.59 0.52 3.43 0.56 2.853 0.005* 

 

 จากตารางที่  57  พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกชมรายการประเภทแฟชัน่  ใหระดับ

ความสําคัญเกี่ยวกบัปจจัย  AIOs ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  แตกตางกนั     โดยดานกิจกรรมและ

ความสนใจใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  สวนดานความคิดเห็น  กลุมหนึง่ใหความสําคัญ

อยูในระดับปานกลาง  อีกกลุมหนึง่ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
 
 
ตารางที ่58 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 

    และความคิดเห็นกับรายการประเภทเกมสโชว 
 

ปจจัย 
AIOS 

รายการเกมสโชว 

เลือก ไมเลือก 
t Sig. 

  S.D.  S.D. x x
ดานกิจกรรม 3.34 0.45 3.19 0.47 2.967 0.003* 

ความสนใจ 3.38 0.53 3.12 0.52 4.570 0.000* 

ความคิดเห็น 3.56 0.53 3.46 0.56 1.788 0.075 

 

 จากตารางที่  58  พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกชมรายการประเภทเกมสโชว ให

ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย  AIOs   ทีร่ะดับนัยสําคัญ  0.05  ไมแตกตางกนั  ยกเวนดาน      

กิจกรรม  และความสนใจ  โดยทั้งสองดานใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง   

 
 
ตารางที ่59 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 

 และความคิดเห็นกับรายการประเภทเพลง 
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ปจจัย 
AIOS 

รายการเพลง 

เลือก ไมเลือก 
t Sig. 

 S.D.  S.D. x x
ดานกิจกรรม 3.35 0.43 3.06 0.48 6.038 0.000* 

ความสนใจ 3.28 0.52 3.09 0.53 3.563 0.000* 

ความคิดเห็น 3.59 0.52 3.33 0.57 4.729 0.000* 

 

 จากตารางที่  59  พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกชมรายการประเภทเพลง ใหระดับ

ความสําคัญเกี่ยวกบัปจจัย  AIOs ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  แตกตางกนั  โดยดานกิจกรรมและความ

สนใจใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  สวนดานความคิดเหน็กลุมหนึง่ใหความสําคัญอยูใน

ระดับปานกลาง  อีกกลุมหนึ่งใหความสําคัญอยูในระดับมาก 
 
 
 
ตารางที ่60 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 

    และความคิดเห็นกับรายการประเภทสารคดี 
 

ปจจัย 
AIOS 

รายการสารคด ี

เลือก ไมเลือก 
t Sig. 

  S.D.  S.D. x x
ดานกิจกรรม 3.25 0.43 3.22 0.52 0.502 0.616 

ความสนใจ 3.25 0.54 3.15 0.52 1.779 0.076 

ความคิดเห็น 3.56 0.54 3.39 0.55 3.171 0.002* 

 

 จากตารางที่  60  พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกชมรายการประเภทสารคดี  ให

ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย  AIOs ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  ไมแตกตางกนั ยกเวนดานความ

คิดเห็น โดยกลุมหนึง่ใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  อีกกลุมหนึ่งใหความสําคัญอยูในระดับ

มาก 

 
 
ตารางที ่61 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 

    และความคิดเห็นกับรายการประเภทถายทอดสด 
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ปจจัย 
AIOS 

รายการถายทอดสด 

เลือก ไมเลือก 
t Sig. 

 S.D.  S.D. x x
ดานกิจกรรม 3.30 0.48 3.19 0.45 2.967 0.018* 

ความสนใจ 3.32 0.58 3.13 0.47 3.414 0.001* 

ความคิดเห็น 3.56 0.58 3.44 0.53 2.275 0.023* 

 

 จากตารางที่  61  พบวา ผูตอบแบบสอบถามที่เลือกชมรายการประเภทถายทอดสด  ให

ระดับความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย  AIOs  ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  แตกตางกนั  โดยดานกจิกรรม

และความสนใจใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง สวนดานความคิดเห็นกลุมหนึง่ให

ความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  อีกกลุมหนึง่ใหความสําคัญอยูในระดับมาก 

    

 

ตารางที ่62 การวิเคราะหเพื่อทดสอบความสําคัญระหวางปจจัยทางดานกิจกรรม ความสนใจ 

     และความคิดเห็นกับความถี่ที่ชมรายการ 
 

ปจจัย ความถี่ที่ชมรายการ 

AIOS 1  ครั้ง ครั้ง ครั้ง 1 – 2 3 – 4 มากกวา 
 4 ครั้ง 

ดูตลอดวัน F Sig. 

  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.  S.D.   x x x x x
ดานกิจกรรม 3.20 0.54 3.18 0.48 3.27 0.49 3.29 0.41 3.26 0.46 0.796 0.528 

ความสนใจ 3.13 0.57 3.14 0.57 3.25 0.50 3.21 0.50 3.31 0.50 1.328 0.259 

ความคิดเห็น 3.38 0.53 3.40 0.59 3.47 0.46 3.52 0.54 3.70 0.57 3.729 0.005* 

 

 จากตารางที่  62  พบวา ผูตอบแบบสอบถามทีม่ีความถีใ่นการชมรายการที่แตกตางกัน  

ใหระดับความสําคัญเกี่ยวกบัปจจัย  AIOs ที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  ไมแตกตางกนั  ยกเวนดาน

ความคิดเหน็  โดยสามกลุมใหความสําคัญอยูในระดับปานกลาง  อีกสองกลุมใหความสําคัญอยูใน

ระดับมาก 
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บทที่  5 

 
สรุปผลการศึกษา  และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ในเขต

กรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาคุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชบริการ    

ยูบีซี  2) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการและ 3) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมใชบริการยูบีซีของ   

ผูบริโภค  ในเขตกรุงเทพมหานคร   โดยเปนลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ   (Survey  research)    ใช

วิธีสํารวจจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data)  และใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล   ทําการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูม ิ (Stratified random sampling)   จํานวน     

400   ตัวอยาง  จากผูใชบริการยูบีซ ี เคเบิ้ลทีว ี ในเขตกรุงเทพมหานคร   และสํารวจจากแหลง     

ขอมูลทุติยภูม ิ  (Secondary  data)   อันไดแก หนงัสือ  วทิยานพินธ   วารสารและบทความ เปน

ตน ใชสถิติเพือ่การบรรยาย  คือ  คารอยละ (Percentage)    คาเฉลี่ย (Mean)  การแจกแจง

ความถี ่ (Frequency)   สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.)   และทดสอบสมมติฐาน  ดวยใชวิธ ี        

ไคสแควร    (Chi - Square)   สถิติ  t – test   และ  F - test 

 
สรุปผลการศกึษา     
 

 

 จากการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิล  ทวีี  

ในเขตกรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลการศึกษาที่สําคัญตามวัตถปุระสงคไดดังนี ้

 

1.   คุณลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400         

ตัวอยาง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  สรุปไดวา 

1.1  เพศ   มีเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดยเปนเพศหญิงรอยละ  52  เพศชาย     

รอยละ  48   

1.2  อาย ุ  มอีายุอยูในชวงระหวาง  20 – 30  ป  มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ  34.8     

รองลงมาอยูในชวงอายุตํ่ากวา  20  ป    คิดเปนรอยละ   32.3      
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 1.3  อาชพี มีอาชีพเปนนกัเรียน / นักศึกษา  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  47.3  

รอง    ลงมาเปนอาชีพพนักงานบริษัท  คิดเปนรอยละ  28.3   

1.4  ระดับการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามจบปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปน 

รอยละ  66  รองลงมาไดแก  ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  คิดเปนรอยละ 26   

1.5  รายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน มีรายไดตอครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนตํ่า

กวา  20,000 บาท มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  43  รองลงมามีรายไดอยูในชวงระหวาง  20,000 – 

40,000  บาท คิดเปนรอยละ  37.3    

1.6  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  ผูตอบแบบสอบถามมจีํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว     4  คน  มากทีสุ่ด  คิดเปนรอยละ  29  รองลงมาคือ  3  คน  คิดเปนรอยละ  20.3   

1.7  สถานภาพสมรส   มีสถานภาพเปนโสดมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  68.8     

รองลงมามีสถานภาพแตงงาน    คิดเปนรอยละ  29   

 
 2.   ระดับความคิดเห็นของปจจัยทางลกัษณะรูปแบบการดํารงชีวิต (AIOS)  ของ
ผูตอบแบบสอบถาม  ในเขตกรุงเทพมหานคร    สรุปไดวา 

 2.1   ดานกิจกรรม  จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ

กิจกรรมการดโูทรทัศน  เมื่อมีเวลาวางมากที่สุด  รองลงมาคือ  การฟงเพลงเปนประจํา  การทํา     

กิจกรรมในบานกับครอบครัว  การออกเทีย่วนอกบานเสมอเม่ือมีโอกาส  การอานหนังสือเปนประจํา   

การเดินชอปปงในเวลาวาง      การทาํอาหารเองท่ีบาน    การนัดสังสรรคกับเพื่อนๆ นอกบาน  การ

ออกกาํลังกายหรือเลนกฬีา  การฉลองโอกาสพิเศษกับเพือ่นๆ นอกบาน  และการทาํงานหนกัจนไม

มีเวลาพักผอน  ตามลําดับ   

2.2   ดานความสนใจ จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญกบัความสําเร็จในชีวิตตนเอง  มากท่ีสุด     รองลงมาคือสนใจสุขภาพตนเอง      สนใจ

กับรายการทองเทีย่ว  การติดตามขาวสารบานเมือง     รายการกีฬา   รายการเกมสโชว   แฟชัน่

ทันสมยั  รายการทาํอาหาร    รายการธุรกจิ   สนใจสินคาใหมๆ ทางทวีี   งานสังคมสงเคราะห  และ

การต่ืนตาต่ืนใจ เมื่อดูรายการขายสินคาทางทวีี  ตามลําดับ 

2.3   ดานความคิดเหน็ จากการศึกษาพบวา   ผูตอบแบบสอบถามให

ความสําคัญตอความคิดเหน็ทางดานยูบีซ ีเคเบ้ิลทีววีา   เปนส่ือที่ใหความรูมากท่ีสุด   รองลงมาคือ  

การชมยูบซีี เคเบ้ิลทีว ี  ทาํใหตามทันเหตุการณตางๆ ได    ตนเองทันสมัยเมื่อชมรายการตางๆ ของ      

ยูบีซี     การใชบริการยูบีซมีีความคุมคา  ยูบีซทีําใหมีศักยภาพมากข้ึนกวาเดิมในการดํารงชีวิตให

ประสบความสําเร็จ    รายการยูบีซีชวยในการสงเสริมวฒันธรรมไทยและทําใหเรียนรูวัฒนธรรม  
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3.   พฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี ของผูตอบแบบสอบถาม ในเขต

กรุงเทพมหานคร   สรุปไดวา 

3.1  ผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางใชบริการยบูีซี  เคเบ้ิลทีว ี ดวยระบบ

การ   สงสัญญาณดิจิตอลผานดาวเทียม  มีจาํนวนมากกวาแบบอนาล็อกเคเบ้ิลใยแกว  คิดเปนรอย

ละ  60.5 และ 39.5 ตามลําดับ โดยมีวัตถปุระสงคในการเลือกใชบริการเพื่อความบันเทงิใน

ครอบครัวมากที่สุด     คิดเปนรอยละ  73.3  รองลงมาคือ  เพื่อความบันเทงิสวนตัว  คิดเปนรอยละ  

22.8    ครอบครัว / ญาติ     เปนผูมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการยูบีซี    เคเบ้ิลทีวีมาก

ที่สุด     คิดเปนรอยละ  62.3   รองลงมาคือ ตนเอง  คิดเปนรอยละ  33.5    สวนผูที่เลือกชองชม

รายการในแตละคร้ังคือ  ตนเอง  มากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ  58.8  รองลงมาไดแก  ญาติที่พกัอาศัย

รวมดวย       คิดเปนรอยละ  17.0    สําหรับรายการที่กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกชมคือ  

ภาพยนตร    คิดเปนรอยละ  82.8    รองลงมาไดแก  รายการเพลง    สารคดี     กีฬา    ขาว  

ถายทอดสด  แฟชั่น  เกมสโชว  และรายการเด็ก / การตูน  ตามลําดับ  โดยสมัครเปนสมาชิกยูบีซ ี 

เคเบ้ิลทีวีดวยการติดตอกับทางบริษัทโดยตรงมีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ  51.8   รองลงมา

ไดแก  ตามสถานที่ ที่ทางบริษัทจัดบูท  คิดเปนรอยละ  24.0  กลุมตัวอยางชมรายการของยูบีซีใน

ชวงเวลา  18.01 – 24.00 น.  มากที่สุด  คิดเปนรอยละ  72.5      รองลงมาคือ  12.01 – 18.00 น. 

คิดเปนรอยละ  15.8     และชมรายการในวันจนัทรถึงศุกรมากที่สุด    คิดเปนรอยละ   39.5   

รองลงมาคือวนัเสาร  คิดเปนรอยละ  21.3     ความถี่ในการชมรายการ วนัละ  1 – 2  คร้ัง  มาก

ที่สุด  คิดเปนรอยละ  29.0     รองลงมาคือ  วนัละมากกวา  4  คร้ัง คิดเปนรอยละ   23.3  

3.2  กลุมตัวอยางใหความสําคัญตอการใชบริการของยูบีซี  จากเหตุผลตามความ

ตองการของบุคคลในครอบครัวมากที่สุด  และเม่ือพจิารณาเหตุผลในดานตางๆ พบวา ในดาน   

ผลิตภัณฑ  เหตุผลที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ  มีรายการที่มีคุณภาพใหเลือก

หลากหลาย   รองลงมาไดแก  ชื่อเสียงของบริษัทเปนที่รูจักในธุรกิจเคเบ้ิลทีว ี    ในดานราคา  

เหตุผลทีก่ลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ  มีสวนลดในการสมัครเปนสมาชิกเปนชวงๆ  

รองลงมาไดแก   มีราคาของการสมัครเปนสมาชิกทีเ่หมาะสม    ในดานชองทางการจัดจําหนาย  

เหตุผลทีก่ลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ  มกีารติดต้ังโดยตรงจากทางบริษทัทาํใหสมาชิก

เกิดความ    มัน่ใจ รองลงมาไดแก  มีการติดต้ังระบบการสงสัญญาณ โดยชางผูชาํนาญการ   ใน

ดานการ       สงเสริมการตลาด เหตุผลทีก่ลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ มีการใหขาวสาร
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4.  ปจจัยที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีวขีองผูบริโภค  ในเขต

กรุงเทพมหานคร   สามารถสรุปผลจากการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญ  0.05  ไดดังนี ้
 4.1   ปจจัยลกัษณะทางประชากรศาสตร    มีผลตอพฤติกรรมการใช

บริการยูบีซี  เคเบ้ิลทวีี   สรุปผลไดวา 

4.1.1 เพศ มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซีในดานผูมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเลือกใชบริการ   ดานรายการที่ชมไดแก   รายการประเภทกีฬา   แฟช่ัน   เกมสโชว 

เพลง และถายทอดสด  นอกนัน้ไมมีผล 

4.1.2  อาย ุ มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี        ในดาน
วัตถุประสงคทีเ่ลือกใชบริการ   ดานผูที่เลือกชองชมรายการ   ดานรายการที่ชม  ไดแก  รายการ

ประเภทภาพยนตร  ขาว  แฟช่ัน   เกมสโชว   เพลง   และสารคดี   ดานความถี่ในการชมรายการ    

และดานสถานที่สมัคร   นอกนัน้ไมมีผล 

4.1.3  ระดับการศึกษา  มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  ในดาน   

ผูที่เลือกชองชมรายการในแตละคร้ัง   ดานรายการที่ชม  ไดแก   รายการประเภทแฟชั่น  และเพลง    

ดานความถี่ในการชมรายการ    นอกนั้นไมมีผล 

4.1.4  อาชีพ   มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซีในดานผูมีสวนรวม

ในการตัดสินใจเลือกใชบริการ   ดานผูที่เลือกชองชมรายการ   ดานรายการที่ชม  ไดแก  รายการ

ประเภทขาว  แฟชั่น  เกมสโชว  เพลง  และสารคดี     ดานวัน ที่ชมรายการ   ดานความถี่ในการชม

รายการ     และดานสถานทีส่มัคร    

4.1.5  รายไดเฉล่ียตอครอบครัว      มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี      

ในดานรายการที่ชม  คือ  รายการประเภทขาว   นอกนั้นไมมีผล  

4.1.6  จํานวนสมาชิกในครอบครัว มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี 

ในดานผูมีสวนรวมในการตดัสินใจเลือกใชบริการ   และดานผูที่เลือกชองชมรายการ  นอกนัน้ไมมี

ผล       

4.1.7  สถานภาพสมรส       มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี ในดาน

วัตถุประสงคทีเ่ลือกใชบริการ     ดานผูที่เลือกชองชมรายการ     ดานรายการที่ชม   ไดแก  รายการ

ประเภทภาพยนตร  ขาว  แฟช่ัน  และเพลง     ดานวัน ทีช่มรายการ   และดานความถี่ในการชม  

รายการ   นอกนัน้ไมมีผล 
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4.2    ปจจัย  AIOS  มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบ้ิลทีว ี    

สรุปผลไดดังนี้ 

4.2.1  ดานกิจกรรม     มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี   ในดานผูที่

เลือกชองชมรายการ    ดานรายการที่ชม  ไดแก  รายการประเภทภาพยนตร  แฟช่ัน  เกมสโชว  

เพลง  และถายทอดสด   นอกนัน้ไมมีผล 

4.2.2  ดานความสนใจ     มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี   ในดาน

รายการที่ชม  ไดแก  รายการประเภทขาว  แฟชั่น  เกมสโชว  เพลง  และถายทอดสด  นอกนัน้ไมมี

ผล  

4.2.3  ดานความคิดเห็น    มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซ ี ในดาน

รายการที่ชม  ไดแก  รายการประเภทขาว  แฟชั่น    เพลง  สารคดี  ถายทอดสด  ความถี่ในการชม

รายการ  นอกนั้นไมมีผล 

 
อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาพบวา  ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี  เคเบิ้ลทีว ี คือ  

ปจจัยทางดานประชากรศาสตร  อันไดแก  เพศ  อาย ุ อาชีพ  ระดับการศึกษา  รายไดเฉล่ียตอ

ครอบครัว  จํานวนสมาชิกในครอบครัว  สถานภาพสมรส  และปจจัยทางลักษณะรูปแบบการ

ดํารงชีวิต  (AIOS)  ทางดานกิจกรรม  ความสนใจ  และความคิดเหน็   

 ซึ่งเมื่อพิจารณาทางดานประชากรศาสตร พบวา   อาชีพ   มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

ยูบีซี  เคเบ้ิลทวีีอยางมาก  ดวยเหตุวามีความสัมพันธกับ  6W 1H  ในดานตางๆ มากที่สุด   และ

หากพิจารณาในเร่ืองกลุมอางอิง  จะพบวากลุมอางอิง  (Reference groups) ที่เปนกลุมปฐมภูม ิ 

(Primary  groups)    หรือกลาวอีกนัยหนึง่คือผูมีสวนรวมในการตัดสินใจ   เปนผูทีม่ีอิทธพิลในการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการของผูบริโภคเปาหมาย    ซึ่งจากผลการศึกษาคือกลุมนักเรียน / นักศึกษา  

และพนกังานบริษัท  ทีม่ีพฤติกรรมการชมรายการประเภทแฟช่ันและเพลง  เนื่องจากตองการผอน

คลายความเครียดจากการเรียนหรือการทาํงานในอาชีพ       ดังนัน้จากผลการศึกษาที่ไดสามารถ

เปนประโยชนตอผูประกอบการในการกําหนดแผนการสงเสริมการตลาดโดยคํานึงถึงอิทธิพลของ

กลุมอางอิงทีม่ีตอการตัดสินใจของกลุมเปาหมาย  ซึง่จะชวยทําใหธรุกิจมีสวนแบงทางการตลาด

เพิ่มข้ึน       
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 สวนปจจัยลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิต      มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการยูบีซี        

เคเบ้ิลทีวีในดานรายการที่ชม        โดยรายการทีผู่ตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมตัวอยางเลือกชม   

จะสอดคลองกับความสนใจที่อยูในความรูสึกนึกคิดของเขา  อาทิเชน     กลุมตัวอยางที่สนใจกับ

รายการกฬีา  จะเลือกชมรายการประเภทกีฬา และถายทอดสด   ขณะเดียวกนักลุมตัวอยางที่ให

ความสนใจกบัความสําเร็จในชีวิตตนเอง เลือกชมรายการประเภทแฟชั่น  อันเนื่องมาจากกลุมที่

ประสบความสําเร็จในชีวิตเปนกลุมที่ชอบเขาสังคม (Actualizers) ตองการการยกยอง ตองการ

ภาพพจนที่ดีโดยการแสดงออกในรูปของรสนิยม  ตามแนวคิดของ  Loudon  and  Bitta  (1993)  

ซึ่งการชมรายการประเภทแฟช่ันจะทาํใหทราบถงึแนวการแตงกาย  รูปแบบ  รวมทัง้สีสัน  ที่

สามารถนํามาปรับแตงใหสอดคลองกับตนเองได  อันเปนการบงบอกถึงความเปนคนทนัสมัย  มี

รสนิยม  และมีบุคลิกภาพทีดี่   ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน   ผูประกอบการควรใหความสําคัญตอ

ความสนใจของกลุมเปาหมายวามีความสนใจในดานใด  เพื่อจะไดพฒันารายการประเภทตางๆ ให

สอดคลองและตรงกับความสนใจของกลุมเปาหมายใหมากย่ิงข้ึน 

 
ขอเสนอแนะ 
 

 1.  จากการศึกษาพบวา  กลุมอางอิง  เปนกลุมที่มีอิทธพิลในการตัดสินใจเลือกใช

บริการยูบีซี ดังนัน้ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับกลุมอางอิงในการวางแผนการสงเสริม

การตลาดของธุรกิจ   

 2. ผูประกอบการควรเอาใจใสดูแลและพัฒนาการใหบริการดานรายการใหมีคุณภาพ 

ใหเลือกหลากหลายมากท่ีสุด  เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญตอการใหบริการดาน

รายการที่มีคุณภาพใหเลือกหลากหลายมากที่สุด รองลงมาคือ  การติดต้ังโดยตรงจากทางบริษทั  

ทําใหสมาชิกเกิดความมัน่ใจ  และมีการใหขาวสารสําหรับสมาชิกเพื่อประโยชนในการรับชม 

 
ขอเสนอแนะสําหรบัการศกึษาตอเนื่อง 
 

การวิจยัคร้ังตอไป      นาจะมีการศึกษาเปรียบเทียบดานทัศนคติและความพึงพอใจของ

ผูประกอบการโทรทัศนประเภทรับชมฟรีกบัประเภทเสียคาใชจาย เพื่อใหไดความรูใหมเพิ่มข้ึนอีก 
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ตอนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล ผูตอบแบบสอบถาม3  
               กรุณาเขียนเครื่องหมาย         ลงหนาขอความท่ีเปนจริงมากที่สุด 
1.เพศ      (    ) 1.ชาย                                                (    ) 2.หญิง 
2.อายุ      (    ) 1. ตํ่ากวา  18 ป                                (    ) 2. 18-22 ป        
             (     ) 3. 23-34 ป                                    (    ) 4. 35-49 ป 
             (     ) 5. 50ปขึ้นไป 
3.ระดับการศึกษา 
               (    ) 1.มัธยมศึกษา หรือ ตํ่ากวา                  (    ) 2. อนุปริญญา 
               (    ) 3.ปริญญาตรี                                      (    ) 4. สูงกวาปริญญาตรี 
4. อาชีพ   (    ) 1.นักเรียน / นักศึกษา                          (    ) 2.พนักงานบริษัท 
                (    ) 3.ขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ                    (    ) 4.เจาของกิจการ 
5. รายไดเฉล่ีย / ครัวเรือน 
                 (    ) 1. ตํ่ากวา 20,000 บาท                       (    ) 2. 20,000 บาท- 60,000 บาท 
                 (    ) 3. 60,001 – 90,000 บาท                    (    )  4. 90,000 บาทขึ้นไป 
6. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
                 (    ) 1. 1 คน                                             (    ) 2. 2  คน 
                 (    ) 3. 4-5 คน                                          (    ) 4. 5 คนขึ้นไป 
7. สถานภาพการแตงงาน 
                 (    ) 1.โสด                                                (    ) 2. แตงงาน 
                 (    ) 3. หยา / มาย             
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      ตอนท่ี 2  ขอมูลปจจัยทางลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิต  ( AIOs ) 
 

               
ลักษณะการดํารงชีวิต 

 

ความคิดเห็น 

เห็นดวย อยางที่สุด    เห็นดวย    เฉย  ๆ 
ไมเห็น
ดวย 

ไมเห็นดวย
อยางที่สุด 

กิจกรรม 

-   การชมยูบีซี เคเบิ้ลทีวี  มีสวนในการทํางานของ
ทาน 
    ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

-   ทานอยากใหยูบีซี  มีรายการท่ีเก่ียวกับงานอดิเรกที่ 
    ทานสนใจ 

     

-   เมื่อทานชมรายการของยูบีซี  มีความสนใจในการมี
     สวนรวมกับกิจกรรมของชุมชนที่ทานพํานักอยูให  
     เกิดประโยชน 

     

-   บางรายการของยูบีซีทําใหทานนํามาใชในการทํา 
    กิจกรรมในเวลาวาง 

     

-   รายการจากยูบีซี  เคเบิ้ลทีวี  ทําใหทานเกิดความ 
     เพลิดเพลินได 

     

-   ทานสามารถตัดสินใจซื้อสินคาไดจากการดูยูบีซี     
     เคเบิ้ลทีวี 

     

-   ทานสามารถเขากับกลุมเพื่อนได  จากการชมราย 
     การของยูบีซี เคเบิ้ลทีวี 

     

-   รูปแบบกิจกรรมทางกีฬาที่ทานทําอยูประจําได
อิทธิ 
    พลจากรายการของยูบีซีเคเบิ้ลทีวี 

     

-   ทานมีความสนใจจากบางรายการของยูบีซี  เคเบิ้ล   
    ทีวี  ที่ทําใหทานรวมชวยเหลือสังคมได 

     

ความสนใจ 

-   ทานไดใชเวลากับครอบครัวไดดวยการดูรายการ 
    ของยูบีซี เคเบิ้ลทีวี 

     

-   การคลายเครียดทานสามารถไดจากการดูยูบีซี      
    เคเบิ้ลทีวี   

     

-   รายการยูบีซีทําใหทานเกิดงานใหมที่ทานสนใจได      

    
 -   การนําเสนอรายการเก่ียวกับการกินอยู  บริโภค 
     อาหารมีสวนทําใหทานสนใจสุขภาพมากขึ้น   

      

-   รายการทางยูบีซีมีแรงกระตุนทําใหทานเกิดความ    
    ต้ัง ใจนําใหทานไปสูความสําเร็จในชีวิตได 

     

DPU



-   กลุมเพื่อนทานหรือคนรอบขางทําใหทานมีคานิยม 
    ในการดูรายการของยูบีซี เคเบิ้ลทีวี   

     

-   ยูบีซี เคเบิ้ลทีวี  ถือเปนสื่อที่ทานเลือกดูที่ทาน
สนใจ 
    ชนิดหน่ึง 

     

-   ยูบีซีเคเบิ้ลทีวีทําใหทานตองการใชเวลาอยูบาน     
     มากขึ้น 

     

ความคิดเห็น 

-   ทานคิดวาการชมยูบีซี  เคเบิ้ลทีวี ทําใหทานตามทัน
    เหตุการณตางๆ  ได 

     

-   ยูบีซี เคเบิ้ลทีวี  เปนสื่อที่ใหความรูแกทาน      

-    รายการยูบีซีชวยในการสงเสริมวัฒนธรรมไทย
และ 
      ทําใหเรียนรูวัฒนธรรมตาง  ๆ  มากขึ้น 

     

-   ยูบีซี  ถือเปนสื่ออีกทางเลือกหน่ึงที่มีประโยชนแก
ผู  
     รับชม 

     

-   ยูบีซี  ทําใหทานมีศักยภาพมากขึ้นกวาเดิมในการ 
    ดํารงชีวิต 

     

-   ธุรกิจตาง ๆ  ที่ทานชมจากรายการยูบีซี มีความนา 
    สนใจในปจจุบันมากกับปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 

     

-   อนาคตทานคิดวายูบีซี เคเบิ้ลทีวี  จะมีประโยชน
กับ 
    ตัวทานมากข้ึน 

     

-   ยูบีซี เคเบิ้ลทีวี  เปนธุรกิจที่มีคุณภาพแกผูเปน 
     สมาชิก 

     

-   ยูบีซี เคเบิ้ลทีวี  ชวยในการแกปญหาที่อาจเกิดกับ  
    ครอบครัวหรือตัวทานไดในการชม 
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ตอนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ  ยูบีซี   เคเบิล  ทีวี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

1.  ทานใชบริการยูบีซี เคเบิ้ล ทีวี  ระบบการสงสัญญาณแบบใด  
    (    )  1.   ระบบการสงสัญญาณดิจิตอลผานดาวเทียม   
    (    )  2.   ระบบการสงสัญญาณแบบอนาลอค  เคเบิ้ลใยแกว 
 
2.วัตถุประสงคที่ทานเลือกใชบริการ  ยูบีซี   เคเบิล  ทีวี 
    (    ) 1. เพ่ือความบันเทิงในครอบครัว                      (    ) 2. เพ่ือความบันเทิงสวนตัว 
    (    ) 3. เพ่ือการทํางานในอาชีพ                                     
 
3. ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการ  ยูบีซี   เคเบิล  ทีวี 
    (    ) 1. ตนเอง                                                        (    ) 2. ครอบครัว / ญาติ 
    (    ) 3. เพ่ือนฝูง                                                      (    ) 4. เจาหนาที่การตลาด ยูบีซี เคเบิล ทีวี / โฆษณา 
 
4.  ผูมีอิทธิพลในการเลือกชองชมรายการในแตละครั้ง 
     (    ) 1.  ตนเอง     (    )  2.  สามี/ภรรยา  
     (    ) 3.  บุตร                 (    )  4.  ญาติที่พักอาศัยรวมดวย 
     (    ) 5.  คนงานในครอบครัว นอยท่ีสุด  

       1 
    นอย  
       2 

ปานกลาง 
       3 

     มาก  
       4 

มากที่สุด  
       5    

5. ทานใชบริการของยูบีซี  จากเหตุผลใด    
      1.  เปนที่นิยมในสังคมตามแฟช่ัน   
      2.  มีความตองการจากการดํารงชีวิตในปจจุบัน 
      3.  รายการทีวี  ที่มีอยูไมเพียงพอกับความตองการ 
      4.  ตามความตองการของบุคคลในครอบครัว 
 
6. ทานมีความตองการใชบริการของ ยูบีซี  ในดานผลิตภัณฑ    

นอยท่ีสุด  
       1 

    นอย  
       2 

ปานกลาง 
       3 

     มาก  
       4 

มากที่สุด  
       5 

      จากเหตุผลใด 
      1.  มีรายการที่มีคุณภาพใหทานเลือกชวงหลากหลาย 
      2.  ช่ือเสียงของบริษัทเปนที่รูจักในธุรกิจ  เคเบิ้ลทีวี  

มีรูปแบบการเปนสมาชิกที่มี ใหเลือกตามความตองการ 3. 
      ของผูบริโภค 

การใหบริการกอนและหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ 4. 
 

 
7. ทานมีความตองการใชบริการของ ยูบีซี  ในดานราคา  จากเหตุผลใด นอยท่ีสุด  

       1 
    นอย  
       2 

ปานกลาง 
       3 

     มาก  
       4 

มากที่สุด  
       5 

      1.  มีราคาของการสมัครเปนสมาชิกที่เหมาะสม 
      2.  สามารถชําระทั้งระบบเงินสดและเครดิตอยางมีระยะ 
               เวลายืดหยุน 
      3.  มีสวนลดในการสมัครเปนสมาชิกเปนชวง  ๆ 
      4.  มีราคาการเปนสมาชิก  ใหเลือกตามความตองการได 
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8. ทานมีความตองการใชบริการของยูบีซี  ในดานชองทาง 
      การจัดจําหนาย จากเหตุผลใด 
       1.  การจัดบูทแสดงรายการของยูบีซี   และรับสมัครสมาชิก                      สมาชิก                       สมาชิก                
                ตามศูนยการคา                                                    
       2.  มีศูนยตัวแทนสมัครสมาชิกตามชุมชนทําใหสะดวก 
       3.  มีการติดต้ัง โดยตรงจากทางบริษัท  ทําใหสมาชิก 
                เกิดความมั่นใจ                                                          

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง นอย  นอยท่ีสุด           
       5        4        3        2        1 

       4.  มีการติดต้ังระบบการสงสัญญาณ  โดยชางผูชํานาญการ 
      

9. ทานมีความตองการใชบริการของยูบีซี  ในดานการสงเสริม 
         การตลาด  เรื่องโฆษณา  จากเหตุผลใด 

       1.  โฆษณามีแรงกระตุนในการชมรายการของ ยูบีซีมากขึ้น                   
2. การโฆษณา  ทําใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการ 
       ชมยูบีซี 

       3.  โฆษณาของยูบีซี  เนนสาระสําคัญในการรับชม                              
       4.  โฆษณาที่ทันสมัยล้ํายุคดึงดูดใจในการชม 
 
  10. ทานมีความตองการใชบริการของยูบีซี    ในดานการสงเสริม 
            การตลาด  เรื่องการประชาสัมพันธ  จากเหตุผลใด  
       1.  มีการใหขาวสารสําหรับสมาชิก  เพ่ือประโยชนในการับชม                           
       2.  มีกิจกรรมเพื่อสังคมชวยเหลือสังคม 
       3.   ใหขาวสารแกประชาชนทั่วไป  ที่เกิดประโยชน                                
       4.   มีการสงเสริมกิจกรรมแกคนทุกชนช้ันในการเปนสมาชิก 
 
 
11. ทานมีความตองการ  ใชบริการทางยูบีซี   ในดานการสงเสริม 
           การตลาด  เรื่องสงเสริมการขาย  จากเหตุผลใด 
       1.   มีการลดราคาในการสมัคร                                        
       2.   มีการแลกสินคาราคาถูก  เมื่อสมัคร    
       3.   มีการแจกของขวัญ  สมนาคุณ  เมื่อเปนสมาชิก                                      
       4.   แถมสินคา  เมื่อเปนสมาชิก 
 
12.ทานมีความตองการใชบริการของยูบีซี  ในดานการสงเสริม 
       การตลาดเรื่องการใชพนักงานขาย  จากเหตุผลใด 
       1.  พนักงานขายบอกถึงประโยชนที่จะไดรับจากการสนทนา                                             
       2.  มีการเสนอการขายโดยพนักงานขายถึงครัวเรือน  
       3.  ความเปนกันเองของพนักงานขายมีอัธยาศัยดี                                                    

3. บุคลิกภาพของพนักงานขายท่ีนาเช่ือถือ 
 
 
 
 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง นอย  นอยท่ีสุด           
       5        4        3        2        1 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง นอย  นอยท่ีสุด           
       5        4        3        2        1 

มากที่สุด  มาก  ปานกลาง นอย  นอยท่ีสุด  
       1 

         
       5        4        3        2 
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13.  ทานเลือกชมรายการประเภทใดบางในการชม ยูบีซี  เคเบิลทีวี 
     (    )  1.  ภาพยนตร (    )  2.  กีฬา 
     (    )  3.  ขาว (    )  4.  แฟช่ัน 
     (    )  5.  เกมสโชว (    )  6.  เพลง 
     (    )  7.  สารคดี (    )  8.  รายการเด็ก /การตูน 
     (    )  9.  ถายทอดสด (    )  10. อื่น  ๆ  โปรดระบุ  ......................... 
 
14.  ทานสมัครสมาชิก  ยูบีซี  เคเบิลทีวี  ที่ใด 
     (    )  1.  ตามสถานที่  ที่ทางบริษัทจัดบูท (    )  2.  ติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 
     (    )  3.  รานคาที่เปดรับสมาชิก (    )  4.  อินเตอรเนต 
 
15.  ทานมีความรูหลังที่ใชบริการ  ยูบีซี  เคเบิลทีวี  อยางไร 
     (    )  1.  พอใจและใชบริการตอไป (    )  2.  ติดตอกับทางบริษัทโดยตรง 
     (    )  3.  รานคาที่เปดรับสมาชิก (    )  4.  ไมพอใจและจะยกเลิกการใชบริการ 
 
16.  ทานชมรายการของยูบีซี  เคเบิลทีวี  สวนใหญในชวงเวลาใด 
     (    )  1.  6.01  -  12.00  น. (    )  2.  12.01  -  18.00  น. 
     (    )  3.  18.01  -  24.00  น. (    )  4.  00.01  -  6.00  น. 
 
 
 
17.  ทานชมรายการของยูบีซี  เคเบิ้ลทีวี   ในวันใดมากที่สุด 
     (    )  1.  วันจันทร  ถึงศุกร (    )  2.  วันเสาร 
     (    )  3.  วันอาทิตย (    )  4.  วันเสาร  และวันอาทิตย 
     (    )  5.  วันหยุดนักขัตฤกษ    
 
19.  ทานดูรายการของ ยูบีซี วันละก่ีครั้ง 
     (    )  1.  1  ครั้ง (    )  2.  1  -  2  ครั้ง 
     (    )  3.  3  -  4  ครั้ง  (    )  4.  มากกวา  4  ครั้ง 
     (    )  5.  ดูตลอดวัน 
 
20.  การสมัครเปนสมาชิกของยูบีซี  ทานคิดวา 
     (    )  1.  คุมคามากที่สุด (    )  2.  คุมคามาก 
     (    )  3.  เฉย  ๆ (    )  4.   ไมคุมคา 
     (    )  5.  ไมคุมคาอยางยิ่ง 
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ประวัติผูเขียน 
 

นางพวงทิพย  หนูเจริญ 
เกิดวันศุกรท่ี  11  กุมภาพนัธ   พ.ศ.2498 
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      ระดับมัธยม     โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา 
      ระดับปกศ.ตน – ระดับปกศ.สูง  วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 
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ปจจุบันดํารงตําแหนง  อาจารย  2  ระดับ  7  คณะวิทยาการการจัดการ  โปรแกรมบริหารธุรกิจ 
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