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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษา
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เสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ ในดานการใชบริการเสริมดานบันเทิง ดานบริการติดตอส่ือสาร ดาน
กีฬา ดานไลฟสไตล และดานขอมูลขาวสาร และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการเสริมของ
โทรศัพทเคลื่อนที่ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  จํานวน 390  คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เปนแบบสอบถาม มี  3 ตอนคือขอมูลสวนบุคคล ลักษณะการใชบริการเสริม และพฤติกรรมการ
การใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่  สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบ t-test 
และ One-way ANOVA    
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ AIS โดยใช
บริการในดานการดาวนโหลดริงโทน การรับสงขาวสั้น การรายงานผลฟุตบอล  การรับขาวบันเทิง
และการรับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญ   โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลวาติดตอสนทนากับเพื่อน 
และมีความพอใจบริการเสริมดานบริการติดตอส่ือสาร และที่พอใจนอยที่สุดคือดานไลฟสไตล ทั้งนี้
ชวงเวลาที่ใชมากที่สุดคือ 18.01-24.00 น. คาใชจายไมเกิน 500 บาท/เดือน โดยพฤติกรรมการใชบริการ
เสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยภาพ
รวมอยูในระดับนอย โดยดานที่มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมมากที่สุดคือดานบริการติดตอส่ือสาร 
รองลงมาคือ ดานกีฬา ดานไลฟสไตล ดานบันเทิง และดานขอมูลขาวสาร ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ไม
แตกตางกัน ที่ระดับ .05 คณะที่ศึกษาและรายไดที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเสริม
สําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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Abstract 
 
 This study is objectives to study using additional service behavior for the mobile 
telephone by entertainment, communication, sport, life style and information. and to compare 
using additional service behavior for the mobile telephone by personal data of student. Sampling 
groups were 390 bachelor's degree level students. An instrument used for data collection was a 
questionnaire which comprised of personal data, additional using and using service behavior for 
the mobile telephone. Statistical analyses were based on percentage, mean, standard deviations 
and hypothesis test by t-test  and  One way ANOVA. 
 The results of the study show that the most student use AIS and Ringtone download 
send and receive short message, football report and receive entertainment news and taking sends  
urgent and important events. The reason is that, contact with talk with a friend, and the most  
satisfaction is communication service and the least is life style. In order that, use most be 6.01-
00.00 PM, expenses are not exceed 500 Baht/month. By using additional service behavior for the 
mobile telephone of level bachelor's degree student, Dhurakit Pundit University by the overall is 
in the a little level, by a side that have using additional service behavior most is a side serves to  
communicate, next be, sport side, tyle side, a side is joyful, and news information. The results of 
hypothesis testing found that the different faculty and income have significantly using additional 
service behavior for mobile different telephone at .05 level.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ปจจุบันโทรศัพทเคล่ือนที่เปนปจจัยพื้นฐาน ที่ประชาชนแทบทุกคนมีไวใชในการ
ติดตอส่ือสาร ดวยความสะดวกสบายและสามารถพกติดตัวไปใชไดทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับ
โอกาสที่จะมีโทรศัพทเคล่ือนที่ไวใชงานในปจจุบันงายมาก เนื่องจากราคาเครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่
และคาบริการ มีราคาถูกลง เปนผลมาจากสภาพการแขงขันทางการคาที่สูง  มีผูใหบริการหลายราย   
ในสภาพการขยายตัวของฐานลูกคาอิ่มตัว ผูประกอบการจึงพยายามใชกลยุทธทางธุรกิจในทุก ๆ 
รูปแบบเพื่อ  รักษาฐานลูกคาและสรางมูลคาเพิ่มในตัวสินคาและบริการใหแตกตางจากผูใหบริการ
รายอื่น ๆ  การใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในปจจุบัน นอกจากบริการหลักซึ่งเกี่ยวของกับการโทร
ออกและรับสายเพื่อติดตอสนทนาทางเสียง (Voice) แลว ยังมีการใหบริการเสริม (Value Added Service:VAS) 
ซ่ึงเปนกลยุทธหนึ่งของผูประกอบการ ในการสรางภาพลักษณและเพิ่มมูลคาของตราสินคา บริการเสริมถูก
พัฒนาขึ้นหลากหลายบริการ เชนการสงขอความสั้น (Short Message Service:SMS) การดาวนโหลด 
(Download) ริงโทน (Ring Tone) ฯลฯ เปนตน 
 การใหบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่มีอัตราคาบริการในหลายบริการสูงกวา
บริการหลัก เชน โปรโมชั่นฮัทชจัดใหของบริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส จํากัด หรือ Hutch คิดอัตรา
คาบริการโทรศัพทเพื่อสนทนาครั้งละ 99 สตางคตอช่ัวโมง ขณะที่คิดคาบริการในการรับสงขอความสั้น 
(Short Message Service:SMS) นาทีละ 3 บาท เปนตน ทําใหรายไดที่ไดจากบริการเสริมมีผลตอบแทนสูง
กวารายไดจากบริการหลักที่มีการแขงขันกันลดราคาจนผลกําไรตอเลขหมายต่ําลงมากๆ จาก
ผลการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทยจํากัด (2549) ที่พบวาบริการเสริมยอดฮิตที่มีการใชบริการมาก
ที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก การสงขอความสั้น (SMS) การดาวนโหลดริงโทน การดาวนโหลดรูปภาพ 
และการเลนเกม โดยบริการเสริมที่มีแนวโนมเติบโตไดดีคือ บริการดาวนโหลดริงโทน บริการสง
ภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Message service:MMS) บริการรับฟงขอมูลขาวสาร สวนบริการเสริมที่
มีอัตราการใชบริการเติบโตนอยลง คือ การสงขอความสั้น (SMS) ดาวนโหลดรูปภาพ บริการฟงคํา
ทํานายดวง เปนตน 
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 จากที่ไดกลาวมานี้ จึงทําใหผูศึกษาสนใจศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ
โทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงก็คือตัวแทนกลุม
ผูใชบริการกลุมหนึ่ง  ที่เปนกลุมวัยรุนเนื่องจากเปนกลุมที่ใชบริการเสริมมากที่สุด  ดังที่พบใน
งานวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทยจํากัด (2549) พบวากลุมที่มีอัตราการใชบริการเสริมมาก ไดแก กลุม
วัยรุนและกลุมวัยทํางาน ในขณะที่กลุมที่มีอายุมากขึ้นนั้นจะมีการใชบริการเสริมตางๆ ในอัตราที่
นอย ดังนั้นการที่ผูประกอบการไดทราบถึงพฤติกรรมการใชบริการเสริมของกลุมวัยรุน ซ่ึงเปนวัยที่
มีการใชบริการเสริมมากที่สุด จึงเปนขอมูลที่สําคัญตอการวางแผนกลยุทธและวางแผนการดําเนิน
ธุรกิจ ในการเสนอบริการและการจัดสงเสริมการขาย ใหไดตรงกับความตองการของผูใชบริการ
มากที่สุด ซ่ึงมีผลตอการเพิ่มรายไดใหกับผูประกอบการธุรกิจโทรศัพทเคล่ือนที่ 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
         1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศกึษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
 1.2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่จําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  
 
1.3  สมมติฐานของการวิจัย 
 1.3.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่เปนเพศชาย มีพฤติกรรม
การใชบริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนมากกวาเพศหญิง 
 1.3.2  นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่ศึกษาในคณะที่ตางกัน มี
พฤติกรรมการใชบริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนตางกัน 
 1.3.3 นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ที่มีรายไดตางกัน มี                  
พฤติกรรมการใชบริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนตางกัน 
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1.4  กรอบแนวความคิดในการวิจัย          
    
 
 
 
 

    

พฤติกรรมการใชบริการเสริม 
-ดานบนัเทิง  
-ดานบริการตดิตอส่ือสาร  
-ดานกีฬา  
-ดานไลฟสไตล  
-ดานขอมูลขาวสาร 

ขอมูลสวนบุคคล 
-เพศ 
-คณะศึกษา 
-รายได 

 
1.5 ขอบเขตในการวิจัย 
 1.5.1 ขอบเขตดานประชากรที่ศึกษาเปนนักศกึษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตยรอบเวลาเรียน ภาคปกติ ช้ันปที่ 1 ถึงปที่ 4 ปการศึกษา 2549 จํานวน 14,459 คน ขนาดกลุม 
ตัวอยาง  390 คน (อางถึงใน วิเชียร เกตุสิงห, 2537:27) 
 1.5.2 ขอบเขตเนื้อหาเปนการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่
ในดานบันเทิง ดานบริการติดตอส่ือสาร ดานกีฬา ดานไลฟสไตล และดานขอมูลขาวสาร 
 1.5.3  ตัวแปรในการวิจัย 

             1.5.3.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ 
คณะที่ศึกษา และรายได  
             1.5.3.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมการใชบริการเสริม
ของโทรศัพทเคล่ือนที่ 
 1.5.4  ระยะเวลาการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูลในชวง 1-28 กุมภาพันธ  2550 
 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 ทําใหทราบถึงพฤติกรรมของการใชบริการเสริมโทรศัพทเคล่ือนที่ ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 1.6.2 ทาํใหทราบถึงปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม การใชบริการเสริมโทร 
ศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย 
          1.6.3 เพื่อใหผูประกอบการหรือผูที่เกี่ยวของทราบถึงความตองการที่แทจริงของ
ผูบริโภค และนําผลการศึกษาที่ไดเปนขอมูลพื้นฐาน ใชเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธและวาง
แผนการดําเนินธุรกิจใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
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1.7 นิยามศัพท 
 เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันระหวางผูอานผลงานวิจัยกับผูวิจัยจึงไดใหคํานิยามศัพท

เฉพาะดังนี้ 
         1.7.1 โทรศัพทเคล่ือนที่หมายถึงโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบเซลลูลาของบริษัท AIS DPC  
DTAC True Move THAI MOBILE และ Hutch  
         1.7.2  พฤติกรรมหมายถึงการใชบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ในชีวิตประจําวัน   
โดยวัดเปนความถี่ในการใชบริการเสริม/เดือน ในที่นี้เปนการศึกษาเฉพาะ การใชบริการเสริมดาน
บันเทิง ดานบริการติดตอส่ือสาร ดานกีฬา ดานไลฟสไตล และดานขอมูลขาวสาร 
         1.7.3  นักศึกษาหมายถึงผูที่ศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย รอบเวลา
เรียน ภาคปกติ ช้ันปที่ 1 ถึงปที่ 4  
         1.7.4 บริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่ (Value Added Service:VAS) คือบริการ
นอกจากบริการหลักดานการติดตอสนทนาทางเสียง บริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่แตละบริษัท
ที่ใหบริการมีมากมายหลากหลายบริการ แตสามารถแบงประเภทได 5 ดาน (บริษัทโทเทิ่ลแอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) คือ 
 1.7.4.1 ดานบันเทิง เชน การดาวนโหลด (Download) ริงโทน (Ring Tone)  การ
ดาวนโหลด (Download) รูปภาพ (Wall Papers) การดาวนโหลด (Download) เกมส (Game) การ
โหวต(Vote) ใหคะแนนตามในรายการโทรทัศน หรือการรวมสงความคิดเห็นในรายการ                   
โทรทัศน เปนตน 

 1.7.4.2 ดานบริการติดตอส่ือสาร เชน การบริการรับสงขาวสั้น (Short Message 
Service:SMS) การบริการสงภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Message service:MMS) บริการฝาก
ขอความดวยเสียง (Voice Mail Box) เปนตน 

               1.7.4.3  ดานกีฬา เชน รายงานผลฟุตบอล รายงานตารางการแขงขันและผลการ
แขงขันกีฬา ขาวกีฬา ทายปญหา เปนตน 
    1.7.4.4 ดานไลฟสไตล เชน พยากรณดวงชะตาชีวิต ขาวบันเทิง จองบัตรชม
ภาพยนตร เปนตน 

             1.7.4.5 ดานขอมูลขาวสาร เชน รับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญ แจงราคา
น้ํามัน ขาวหุน e-banking รายงานราคาหุนผานมือถือ รายงานขาวเศรษฐกิจ เปนตน 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ผูวิจัยไดศึกษาคนควาจากเอกสารและการวิจัยที่เกี่ยวของ ตามลําดับ
หัวขอดังตอไปนี้ 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุน 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบโทรศัพทเคล่ือนที่และบริการเสริม 
 2.3 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมวัยรุน 
 2.1.1 ความหมายของพฤติกรรม 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2550) ใหความหมายของพฤติกรรมคือการกระทําหรืออาการแสดงออกทาง
กลามเนื้อ ความคิด และความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา 
 กันยา สุวรรณแสง (2532:92) ไดอธิบายความของพฤติกรรมไววา พฤติกรรม คือ กริยา 
อาการ บทบาท ลีลา ทาที การประพฤติปฏิบัติ การกระทําที่แสดงออกใหปรากฏและสัมผัสไดดวย
ประสาทสัมผัสหนึ่งในหาที่มีอยู คือ หู ตา ล้ิน จมูกและผิวหนัง พฤติกรรมที่ประสาทสัมผัสทั้งหา
สามารถรับรูไดนี้จัดวาเปนประเภทของพฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดงาย เชน นอน นั่ง ยืน เดิน เปนตน 
สวนพฤติกรรมที่ไมสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนหรือพฤติกรรมซอนเรน เชน ความรูสึกหรือ ความคิด
ตองใชเครื่องมือตาง ๆ ในการอานพฤติกรรม เชน เครื่องจับเท็จ เครื่องวัดคลื่นหัวใจและแบบทดสอบ 
เปนตน 
 สรุปวาพฤติกรรมหมายถึงการกระทําทุกอยางของมนุษยที่กระทําออกมา ทั้งที่สังเกตได
โดยตรงหรือสังเกตไมได โดยรูตัวหรือไมรูตัว เปนพฤติกรรมที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็
ตาม ส่ิงแวดลอมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมนั้นเปนผลที่เกิดจากการกระทํา
ปฏิกิริยาของมนุษยหรืออินทรียกับส่ิงแวดลอม พฤติกรรมตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน สวนใหญมักจะ
เปนพฤติกรรมที่เกิดจากการกระตุนหรือมีส่ิงจูงใจ 
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 2.1.2 พฤติกรรมวัยรุน 
 กุญชรี  คาขาย (2542:1) กลาววาวัยรุนมาจากศัพทภาษาอังกฤษวา Adolescence  ซ่ึงมา
จากรากศัพทภาษาลาตินวา Adolescence หมายถึง การเจริญเติบโตไปสูวุฒิภาวะ เมื่อกลาวถึงวัยรุน 
คนทั่วไปมักนึกถึงผูที่อยูในชวงอายุ 13-19 ป โดยประมาณ หรือหากแบงตามชั้นเรียน ก็จะนึกถึง
ผูเรียน ที่เรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไปจนถึงระดับอุดมศึกษาปตน ๆ   
 ดวงกมล เวชบรรยงรัตน (2538:35) กลาววา วัยรุนก็คือเด็กที่กําลังจะเปนผูใหญนั่นเอง 
และตรงประเด็นนี้เองทําใหชีวิตของวัยรุนอยูระหวางการดําเนินชีวิตแบบครึ่ง ๆ กลาง ๆ วัยรุนเปน
วัยที่มีอายุชวงรอยตอระหวางเด็กและผูใหญ เปนวัยที่มีความอยากรูอยากเห็น อยากทําหรือทดลอง
ส่ิงใหม ๆ ในเรื่องตาง ๆ ที่ตนเองสนใจ วัยรุนจึงเกิดพฤติกรรมตาง ๆ ขึ้นโดยเฉพาะ มีพฤติกรรม
การเรียนแบบจากบุคคลตนแบบที่ช่ืนชอบและจากเพื่อน ๆ   
 ศรีเรือน แกวกังวาล (2540:389) กลาววา ชวงความเปนวัยรุน (Adolescent) ในทศวรรษ
ที่ผานมา คือประมาณอายุตั้งแต 12-18 ป แตในปจจุบันเปนที่ยอมรับกันวาวัยรุนไดขยายออกไป
โดยประมาณ 12-25 ป โดยใหเหตุผลวา เนื่องจากเด็กทุกวันนี้ตองอยูในสถาบันการศึกษานานขึ้น 
การเปนผูใหญที่พึ่งตนเอง ไดทางเศรษฐกิจตองยืดเวลาออกไป อีกทั้งรูปแบบชีวิตสมัยใหมทําให
เด็กมีวุฒิภาวะทางจิตใจ (Maturity) ชากวายุคสมัยที่ผานมา  
 แพทยหญิงวินัดดา ปยะศิลป (2540:125) วัยรุนหมายถึงกระบวนการงอกงามพนจาก
ความเปนเด็ก ระยะนี้ตรงกับชวงอายุ 10–24 ป ซ่ึงอยูในวัยที่มีการเจริญเติบโตทางรางกายสูงสุด มี
การเปลี่ยนแปลงทางดานอารมณ  การเขาสังคม  การเรียน  การงาน  ชวงคนหาอุดมคติใน                  
ชีวิต ฯลฯ 
 สรุปไดวาวัยรุนเปนเด็กที่กําลังจะเขาสูวัยผูใหญ หรือกําลังจะกาวเขาสูวัยที่มีวุฒิภาวะ มี
การเปลี่ยนแปลงทั้งทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม วัยรุนจึงเปนชวง หัวเล้ียวหัวตอ
ของความเปนเด็กและความเปนผูใหญ พฤติกรรมของวัยรุนชอบแสวงหาสิ่งแปลกใหมและตองการ
เปนที่ยอมรับของสังคมและเพื่อน วัยรุนจึงมีการพัฒนาการความมีเอกลักษณ บุคลิกภาพของบุคคล 
ซ่ึงเกิดแรงขับทางเพศ และขึ้นอยูกับตัวแปรทางสังคม เชน การเลี้ยงดู บุคคลรอบขาง การพัฒนา
ความมีเอกลักษณเดน คือ รักใครชอบพอเพศตรงขาม ซ่ึงตองการมีความสัมพันธในฐานะสามี
ภรรยาและความรูสึกคูชีวิต และเด็กวัยรุนเริ่มเปนสมาชิกที่มีความรับผิดชอบตอสังคมมุงหมายกับ
การทํางาน วัยรุนจะเรียนรูจากผลการกระทํา ถาพฤติกรรมใดไดรับการเสริมแรง พฤติกรรมนั้นจะ
เกิดขึ้นอีกดวยความถี่ที่สูง  การเรียนรูจากการสังเกตตัวแบบเกิดทั่วไปในสังคมจะเกิดกับบุคคลทุก
เพศ ทุกวัย เด็กวัยรุนมีวิธีคิดในขั้นเหตุผลเชิงนามธรรม  
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                    ธนพร แดงขาว (2542:24) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับพฤติกรรมวัยรุนในปจจุบันมีความ
คลายคลึงทั่วโลก ดังนี้ 
                    วัยรุนเปนวัยที่อยูในยุคคอมพิวเตอร ยุคเทคโนโลยีการสื่อสารทันสมัยใหความ
เคล่ือนไหวในเรื่องแฟชั่น หรือความนิยมตาง ๆ ที่มีความเห็นรสนิยมคลายคลึงกัน 
                    วัยรุนที่มีรายไดเปนของตนเองจากการรับจางทํางานพิเศษตาง ๆ เพื่อชวยตนเองมากขึน้ 
ซ่ึงสงผลใหมีอํานาจในการซื้อมากขึ้น 
                    ดนตรี และ กีฬา เปนสื่อรวมใจของวัยรุน เนื่องจากเทคโนโลยีจากการสื่อสารที่ทันสมัย
จากเคเบิลทีวี อินเตอรเน็ต อ่ืน ๆ ทําใหวัยรุนสามารถชมรายการดนตรีนักรองคนโปรด หรือรายการ
กีฬาที่นาสนใจพรอมกันทั่วโลก 
                    ภาระของวัยรุนที่ตองการชีวิตอิสระ โดยที่ผูใหญตองรักษาสมดุลระหวางการปฏิบัติตอ
วัยรุนอยางผูใหญตอผูใหญโดยไมลืมวาวัยรุนยังขาดประสบการณอยู 
                    ตระหนักใสใจเรื่องราวของสังคม ไมวาจะเปนปญหาในเรื่องของสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
เอดส และอื่น ๆ ซ่ึงมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของวัยรุนตอไปในอนาคต ทําใหวัยรุนตระหนัก
เร่ืองราวของสังคม 
         2.1.3 การแบงชวงการพัฒนาของวัยรุน  

      พรพิมล เจียมนาครินทร (2539:13–24) ไดแบงชวงการพัฒนาวัยรุนดังนี้  
      วัยรุนตอนตน (Early Adolescence) เด็กหญิงเริ่มตนเขาสูวัยรุนกอนเด็กชายโดยจะเขาสู

ชวงอายุ 13 - 15 ป และเด็กชายจะอยูในชวงระหวาง 15-17 ป เปนชวงที่รางกายของทั้งเด็กหญิงและ
เด็กชาย มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการที่สมบูรณขึ้นมาก  

      วัยรุนตอนกลาง (Middle Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 15-18 ป และเด็กชาย
จะมีอายุระหวาง 17-19 ป มีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายลดนอยลง แตจะเพิ่มทางดานเจตคติ และ
ความรูสึกนึกคิด ในลักษณะที่คอยเปนคอยไป มีลักษณะบุคลิกภาพภายนอกที่ดึงดูด ความสนใจเพศ
ตรงขามมากขึ้น เชน ใบหนาอิ่มเอิบ ดวงตาเปนประกาย ผมดํานุมสลวย มีลักษณะของความเปน
หญิงและเปนชายที่เดนชัด   

      วัยรุนตอนปลาย (Late Adolescence) เด็กหญิงจะมีอายุระหวาง 18-20 ป และเด็กชายจะ
มีอายุระหวาง 19-20 ป เปนระยะที่พัฒนาการดานตาง ๆ เขาสูวุฒิภาวะอยางสมบูรณแบบพัฒนาการ
ดานอารมณ และความรูสึกนึกคิด และสติปญญาจะเจริญเติบโตอยางเต็มที่ เด็กวัยนี้มีความพยายาม
ที่จะปรับตัวใหเขากับสังคม และตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ และพิสูจนใหเห็นความสามารถวาตนทําได 
และตองการสิทธิเทาเทียมกันกับผูใหญ 
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 ศรีเรือน แกวกังวาล (2540:389) ไดแบงชวงอายุของวัยรุนดังนี้  
 วัยแรกรุน คือ ชวงอายุ 12–15 ป ยังมีพฤติกรรมคอนไปทางเด็กอยูมาก 
 วัยรุนตอนกลาง คือ ชวงอายุ 16–17 ป มีพฤติกรรมก้ํากึ่งระหวางความเปนเด็กและผูใหญ 
                  วัยรุนตอนปลาย คือชวงอายุ 18–25 ป มีพฤติกรรมคอนไปทางผูใหญ 

      ประมวล ดิกคินสัน (2520:6) ไดแบงชวงวัยรุนออกเปนดังนี้ คือ 
              วัยรุนระยะแรก คือ ชวงอายุ 12–14 ป มีพฤติกรรมความเปนเด็กมากกวาผูใหญ การ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทุกดานมีมาก  
                  วัยรุนระยะหลัง คือ ชวงอายุ 14–25 ป มีพฤติกรรมความเปนผูใหญมากกวาเด็ก   ลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงเริ่มคงที่ ตั้งแตอายุ 14 ป ขึ้นไป และจะกาวสูความเจริญเต็มที่ตอนอายุ 22–25 ป 
 กลาวโดยสรุปการแบงชวงอายุของวัยรุนนี้ เปนเรื่องที่ยากที่จะแบงไดแนนอน เพราะ
การพัฒนาของมนุษยเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกันไป นักจิตวิทยาและนักวิชาการหลายทานจึง
แบงชวงอายุของกลุมวัยรุนไมตรงกันดังกลาวมาแลว ในการศึกษาครั้งนี้กลุมเปาหมายของผูวจิยัเปน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปที่ 1 ถึง ช้ันปที่ 4 จะมีอายุระหวาง 18–21 ป จะมีพฤติกรรมลักษณะ
ของกลุมวัยรุนตอนปลาย  
         2.1.4 ลักษณะที่สําคัญของวัยรุน  
 2.1.4.1 วัยรุนเปนวัยแหงหัวเล้ียวหัวตอของชีวิต ผลลัพธของพฤติกรรมในวัยนี้
จะมีผลตอบุคคลในระยะยาวในชวงวัยอื่นตอมา ทั้งดานการเรียนการทํางานการใชชีวิตคูเจตคติที่มี
ตอส่ิงตาง ๆ ในสังคม ความสับสนในบทบาทที่ไมชัดเจนของตนเอง เชน ไมแนใจวาตนเองเปนเด็ก
หรือเปนผูใหญ ความคาบเกี่ยวระหวางความเปนเด็กหรือเปนผูใหญนี้ มีผลตอความรูสึกนึกคิดของ
เด็กมาก เด็กจะรูสึกวางตัวยาก ไมรูจะทําอยางไร จึงจะถูกตองและเหมาะสม  

           2.1.4.2 วัยรุนเปนวัยแหงการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและ
เจตคติในวัยรุน จะคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางรางกายที่เกิดขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงความสนใจ 
ความไมมั่นใจเกี่ยวกับความสามารถและความถนัดของตนเอง  

        2.1.4.3 วัยรุนเปนวัยแหงปญญา อาจกลาววาวัยรุนเปนวัยเจาปญหามากที่สุด 
สวนใหญปญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายนั่นเอง ภาวะความ
วาวุนใจไมสบายตัว ไมสบายใจ ทําใหเกิดความหงุดหงิด วิตกกังวล อารมณเสียงาย ไมอยากพูดคุย
กับใคร หรือพูดจายียวนจนทําใหเกิดความไมเขาใจกันในกลุมเพื่อนหรือพี่นอง เกิดเปนปญหาทาง
อารมณ และปญหาทางสังคมของเด็กวัยนี้  

             2.1.4.4 วัยรุนเปนวัยที่ตองการเรียนรูความเปนตัวของตัวเอง เด็กจะแสดงใหเห็น
วาเขาตองการยอมรับจากกลุมและถือเปนสวนหนึ่งของกลุม แตกระนั้นเด็กเองยังไมแนใจใน
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บทบาทของตน เขาตองการรูวาเขาตองการแสดงบทบาทใดในสังคม เขามีความสําคัญอยางไรใน
สังคม หรือเขายังเปนเด็กอยู หรือวาเปนผูใหญแลว ส่ิงหนึ่งที่แสดงใหเห็นวาเขาตองการความเปน
ตัวของตัวเอง คือ การพยายามหาเอกลักษณของตนเองจากการแตงกาย การใชคําพูดที่เขาใจกัน
เฉพาะในกลุมวัยรุนเทานั้น  

                2.1.4.5 วัยรุนเปนชวงวัยแหงจินตนาการ วัยรุนชอบฝนสรางวิมานในอากาศ 
จินตนาการตนเองเปนส่ิงตาง ๆ ที่ตนเองชอบ เด็กสามารถแสดงออกในรูปของการประพันธเพลง 
เขียนบทกลอนประกอบเพลง หรือแมกระทั่งการแตงกายตามแบบบุคคลในสังคมที่ตนชื่นชอบ และ
ตองการเอาอยาง 
         2.1.5 ธรรมชาติของวัยรุน  

     2.1.5.1 วัยรุนเปนวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกลักษณะ นอกจากมีรูปราง
ลักษณะที่เหมือนผูใหญมากขึ้นแลว เด็กยังมีความคิดอยากใกลชิดสนิทสนม กับผูใหญ โดยการเขา
ไปมีสวนรวม ในกิจกรรมตาง ๆ ตองการแสดงความคิดเห็นของตนเองบาง ทั้งนี้เพื่อตองการเปน
ผูใหญยอมรับวาตนไมใชเด็กอีกตอไป  

     2.1.5.2 วัยรุนเปนวัยที่ตองการอิสรภาพมาก ตองการดิ้นรนเปนอิสระของเด็กคือ 
การปลีกตัวออกจากการเกี่ยวพันทางบาน รวมทั้งจะไมชอบใหพอแมพี่นองมายุงเกี่ยวกับเรื่อง
สวนตัวของเขา อิสรภาพ ที่เด็กวัยรุนตองการ ไดแก อิสรภาพทางการแตงกาย อิสรภาพทางการคบ
เพื่อน อิสรภาพดานการเที่ยวเตร 

 2.1.5.3 วัยรุนเปนวัยรักความยุติธรรมอยางรุนแรง เด็กวัยรุนมักจะทนไมได และ
มีปฏิกิริยาทันที ถาไดพบบุคคลไมไดรับความเปนธรรม จะตองเขาชวยเหลือ  

      2.1.5.4  วัยรุนเปนวัยที่ตองการมีเพื่อนมาก เด็กวัยรุนอยากอยูกับเพื่อนมากกวาอยู
บานและมักจะเชื่อเพื่อนมากกวาพอแม เด็กจะเลียนแบบซึ่งกันและกันทั้งทางดานรางกาย การพูดจา 
การแสดงพฤติกรรมตาง ๆ เนื่องจากตองการใหเพื่อนในกลุมยอมรับการเปนสมาชิกของกลุม  

      2.1.5.5 วัยรุนเปนวัยที่เร่ิมใหความสนใจเพศตรงขาม ธรรมชาติของวัยรุนทําให
พฤติกรรมเรียกรองความสนใจดวยการใหดอกไม ใหรูปถาย ใหส่ิงของตาง ๆ เปนที่ระลึก หรือมี
การเขียนจดหมาย การพูดคุยทางโทรศัพท และทางอินเตอรเน็ต 

 2.1.5.6  วัยรุนเปนวัยที่ตองการใหผูใหญยอมรับ เด็กวัยรุนจะพยายามเลียนแบบ
พฤติกรรมของผูใหญเพื่อแสดงใหเห็นวาเขาเปนผูใหญแลว เชน เด็กชายจะเริ่มสวมกางเกงขายาว 
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พิถีพิถันกับการแตงตัว เชน ทรงผมและรูปรางหนาตามากขึ้น หัดสูบบุหร่ี ดื่มเหลา สวนวัยรุน
เด็กหญิงเริ่มใชเครื่องสําอาง สวมรองเทาสนสูง แตงกายตามแฟชั่น เปนตน 

    2.1.5.7 วัยรุนเปนวัยที่ตองการคนพบความถนัดความสนใจของตนเองอยาง
แทจริง ความเจริญเติบโตทางสมองอยางเต็มที่ของเด็ก ทําใหเด็กสามารถใชความคิดเปนของตนเอง 
แกปญหาตาง ๆ ไดดวยตนเอง ตัวอยางเชน การพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนสายวิชาชีพตาง ๆ ที่
สอดคลองกันกับอาชีพที่ตนสนใจในอนาคต เด็กจะมีความพยายามสืบหาติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนสนใจเพื่อการตัดสินใจที่แนนอน ความเปนตัวของตัวเองในระยะนี้ทําใหบางครั้งผูใหญ
อาจเห็นเปนความดื้อรัน ทาทาย ทําใหเกิดความไมเขาใจกัน   

      2.1.5.8 เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญปฏิบัติตอเขาอยางเด็ก ๆ และเขาตองการให
ผูใหญรับฟง ความคิดเห็นของเขาดวย รวมทั้งไมชอบสภาพที่ผูใหญคิดวาตนถูกเสมอไป  

      2.1.5.9 เด็กวัยรุนไมตองการเปดเผยเร่ืองราวของตนเองใหพอแมรูทั้งหมด เขา
ตองการเก็บบางสิ่งบางอยางไวเปนความลับบาง ในขณะเดียวกันก็ไมตองการใหใคร ๆ ในบานมา
ยุงเกี่ยวกับเรื่องสวนตัวของเขา เชน มารื้อของ เปดจดหมายสวนตัวอาน แอบฟงการพูดโทรศัพท  
เปนตน 

     2.1.5.10 เด็กวัยรุนไมชอบใหพอแมทะเลาะกันโดยเฉพาะอยางยิ่งการทะเลาะ
วิวาทมีสาเหตุมาจากตนเองเด็กจะเกิดความไมสบายใจและหนีออกจากบานเพื่อหาความสุขและ
ระบายอารมณที่อ่ืน   

 2.1.5.11 เด็กวัยรุนไมชอบใหผูใหญเปรียบเทียบตนกับคนอื่นไมวาจะเปนดาน
การเรียน ดานรูปรางหนาตา หรือความประพฤติของตน การเปรียบเทียบไมชวยใหเด็กตองการ
ปรับตัวดีขึ้น แตยิ่งทําใหเด็กตอตาน และมีพฤติกรรมที่ไมดีมากขึ้น  
  2.1.5.12 เด็กวัยรุนชอบแสดงออกมีพฤติกรรมการแสดงออกหลายลักษณะที่
แสดงใหเห็นวาเด็กอยากดัง ทําตัวเดน 
         2.1.6 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม   
    2.1.6.1 ปจจัยทางพันธุกรรม คือ การถายทอดบุคลิกลักษณะจากปู ยา ตา ยาย พอ
แมสูลูกหลาน มีลักษณะทางกายและทางสติปญญา  
 2.1.6.2  ปจจัยทางสิ่งแวดลอม หมายถึง ส่ิงตางๆ ที่อยูรอบตัวเปนส่ิงเรากระตุน
ใหบุคคลแสดงออกโตตอบในลักษณะตางๆ กันซึ่งมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย ไดแก  
                     1)  ส่ิงแวดลอมทางบาน ปจจัยทางบานมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุน
เปนอยางมากสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูและเกิดขึ้นในบานลวนสงผลถึงพฤติกรรม เชน ความสัมพันธและ
บรรยากาศภายในครอบครัว จํานวนสมาชิกภายในบาน ความพรอมของครอบครัว ฐานะทาง
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เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัว สภาพแวดลอม ส่ิงอํานวยความสะดวก การอบรมเลี้ยงดู ส่ิง
เหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของเด็กมาก  
                       2) ส่ิงแวดลอมทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เปนสถานที่ที่วัยรุนได
เรียนรูส่ิงตาง ๆ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของวัยรุนเปนอยางมาก เชน ประเภทของโรงเรียน
หรือมหาวิทยาลัย ขนาดของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ช่ือเสียงของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ครู
อาจารย เพื่อนนักเรียน สภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 

        3) ส่ิงแวดลอมทางชุมชนคือขนาดของชุมชนที่ตั้งและสภาพแวดลอม 
ขนบธรรมเนียมตางๆ ลวนแลวแตมีอิทธิพลตอพฤติกรรม การที่วัยรุนไดอยูในทามกลางชุมชนแบบ
ใด   ก็จะมีแนวโนมที่จะแสดงพฤติกรรมตามแบบอยางที่ไดพบเห็น 
                      4) เพื่อนถือไดวาเปนอิทธิพลที่สําคัญที่สุดของวัยรุน เพราะวัยรุนเปนวัย
ที่ตองการ การยอมรับจากกลุมเพื่อน  สังคมของวัยรุนสวนใหญจึงเปนสังคมของเพื่อน การคลอย
ตามกัน คือการกระบวนการของวัยรุน ที่ยอมรับเจตคติ และพฤติกรรมของกลุมเพื่อนมาปฏิบัติตาม
อันเปนผลเนื่องมาจากความกดดันของกลุม การคลอยตามกลุมเพื่อนยิ่งมีมากขึ้น เมื่อวัยรุนคบเพื่อน
นาน ๆ ยกตัวอยางพฤติกรรมการคลอยตามกันของวัยรุนที่เดนชัด ไดแก การแตงกาย ทรงผม และ
ภาษาพูดของวัยรุนซึ่งมีลักษณะเฉพาะประจํากลุม ที่สมาชิกของกลุมมีประพฤติปฏิบัติตามอยางกัน 
โดยไมมีการคํานึงวาการแสดงออกขัดสายตาหรือความรูสึกของผู อ่ืนหรือไม ขอแตเพียงให
พฤติกรรมของเขาเปนที่ยอมรับ และยกยองของสมาชิกในกลุมเขาก็พอใจแลว 
                    2.1.6.3 ปจจัยทางวัฒนธรรม เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดยที่ยอมรับ
จากรุนหนึ่งไปสูรุนหนึ่งโดยเปนตัวกําหนด และควบคุมความประพฤติของมนุษยในสังคม คานิยม
ในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น 
วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการ และพฤติกรรมของบุคคล คนที่อยูในชั้นของสังคมที่
แตกตางกัน มีพื้นฐานทางสังคมที่แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมตางกัน  
                    2.1.6.4 ปจจัยทางสังคม เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรม ทางดานคานิยม (Value) และการดํารงชีวิต (Lifestyle) รวมท้ังทัศนคติ (Attitude) และ
แนวคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคลตองการใหเปนที่ยอมรับของกลุม ลักษณะทางสังคมประกอบดวย 
        1) กลุมอางอิง (Reference Group) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย 
กลุมนี้จะมีอิทธิพลตอทัศนคติ ความคิดเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง กลุมอางอิง
แบงเปน 2 ระดับ คือ (1) กลุมปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน 
(2) กลุมทุติยภูมิ ไดแก บุคคลชั้นนําในสังคมเพื่อนรวมอาชีพและรวมสถาบัน บุคคลกลุมตาง ๆ ใน
สังคม 
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                                    2) ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอ
ทัศนคติ ความคิดเห็นและคานิยมของบุคคล ส่ิงเหลานี้มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

                             3) บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลาย
กลุมซ่ึงตองวิเคราะห ผูมีอิทธิพลผูซ้ือและผูใช 
                    2.1.6.5 ปจจัยสวนบุคคล คือ อิทธิพลจากลักษณะสวนบุคคลทางดานตาง ๆ 
ประกอบดวย  

                            1) เพศที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกันเชนเพศชายจะ
เลือกซ้ือสินคาจากประโยชนใชงาน แตเพศหญิงจะเลือกซื้อสินคาจากรูปลักษณความสวยงาม เปน
ตน 

                         2) อายุที่แตกตางกันจะมีความตองการผลิตภัณฑตางกัน การแบงกลุม
ผูบริโภคตามอายุประกอบดวย ต่ํากวา 6 ป  6-11 ป 12-29 ป 30-34 ป 35-49 ป 50-64 ป และ 65 ป 
ขึ้นไป เชน วัยรุนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม และชอบสินคาประเภทแฟชั่น และรายการพักผอน
หยอนใจ 

                        3) วงจรชีวิตครอบครัว หมายถึง ขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคล   ที่มี
ครอบครัว การดํารงชีวิตในแตละขั้นตอนเปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอความแตกตาง วัฎจักรชีวิตครอบครัว
ประกอบดวยข้ันตอนแตละขั้นตอนจะมีลักษณะการบริโภคแตกตางกัน 

 4) อาชีพของแตละบุคคลนําไปสูความจําเปนและความตองการสินคา 
และบริการที่แตกตางกัน เชน ขาราชการจะซื้อชุดทํางานและสินคาจําเปน นักธุรกิจจะซื้อเสื้อผา
ราคาสูง หรือตั๋วเครื่องบิน ซ่ึงนักการตลาดจะพบวาผลิตภัณฑของบริษัทมีบุคคลในอาชีพไหนสนใจ 
เพื่อที่จะจัดกิจกรรมทางการตลาดใหสนองความตองการใหเหมาะสม 

                         5) โอกาสทางเศรษฐกิจหรือรายไดของบุคคล ไดแก รายไดของบุคคล มี
ผลตออํานาจซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจายเงิน 

                         6) ผูมีการศึกษาสูงมีแนวโนม ที่จะบริโภคผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี
มากกวาผูที่มีการศึกษาต่ํา 

 7) คานิยมหรือคุณคาและรูปแบบการดํารงชีวิต (Lifestyle) คานิยมหรือ
คุณคา หมายถึงความนิยมในสิ่งของหรือบุคคล ความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหมายถึง 
อัตราสวนของผลประโยชนที่รับรูตอราคาสินคา สวนรูปแบบการดํารงชีวิต  (Lifestyle) หมายถึง 
รูปแบบการดํารงชีวิต โดยแสดงออกในรูป (1) กิจกรรม (2) ความสนใจ (3) ความคิดเห็น  
                    2.1.6.6 ปจจัยทางจิตวิทยา พฤติกรรมของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยดาน
จิตวิทยา คือ การจูงใจ ความเขาใจ การรับรู ความเชื่อ ทัศนคติและการเรียนรู 
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                       1)  การจูงใจ เปนวิธีการที่จะชักนําพฤติกรรมของบุคคลใหปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค พฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นตองมีส่ิงจูงใจ หรือส่ิงกระตุน การจูงใจ มีวัตถุประสงค
เพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ โดยอาศัยส่ิงจูงใจหรือส่ิงกระตุนทางดานการตลาด การจดั
ส่ิงกระตุนนั้นมีความจําเปนตองศึกษาถึงความตองการของมนุษย  ซ่ึงประกอบดวย ความตองการ
ทางดานรางกาย ไดแก อาหาร เครื่องดื่ม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรคและความตองการทางเพศ 
นอกจากนั้นมนุษยยังมีความตองการทางดานจิตใจ เชน ความตองการดานความเชื่อมั่น ความรัก
และอ่ืน ๆ ความตองการเหลานี้จะเปนสิ่งกระตุนใหเกิดความตองการขึ้นอยางรุนแรง และมีผลชักจงู
ใหบุคคลหาสิ่งบําบัดหรือตอบสนองความตองการของตน  

        2) การรับรู เปนกระบวนการที่บุคคลเลือก จัดประเภท ตีความและรับรู
ขอมูลที่ไดรับ บุคคลที่ถูกกระตุนใหตัดสินใจจะมีการรับรูที่แตกตางกัน  

        3) การเรียนรู  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่ง เปนผลมาจาก
ประสบการณของบุคคล การเรียนรูของบุคคลเกิดขึ้นเมื่อไดรับสิ่งกระตุน และเกิดการตอบสนอง 
ตอส่ิงกระตุนนั้น นักการตลาดจะใชแนวคิดนี้ดวยการโฆษณาซ้ําหลายครั้งเพื่อเปนสิ่งกระตุนใหเกิด
การซื้อสินคาและใชสินคา การเรียนรูจึงเกิดจากอิทธิพลหลายอยาง เชน ทัศนคติ ความเชื่อและ
ประสบการณ 

        4) ความเชื่อถือ เปนความคิดของบุคคลที่ยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเปน
ผลมาจากประสบการณในอดีต 
                       5) ทัศนคติ เปนการประเมินผลการรับรูทั้งพอใจและไมพอใจที่มีผลตอ
การพฤติกรรม การซื้อและการใชสินคาของผูบริโภค ทัศนคติตอส่ิงตาง ๆ เชน ศาสนา การเมือง 
เส้ือผา ดนตรี อาหารและอื่น ๆ ดังนั้นนักการตลาดจะตองนําเสนอผลิตภัณฑที่มีอยูในทัศนคติของ
บุคคลแทนการเปลี่ยนทัศนคติ เชน การเสนอสินคาหรือผลิตภัณฑที่ไมขัดแยงตอกฎเกณฑทาง
วัฒนธรรมและทางสังคม เปนตน 
         2.2.7 ความตองการของวัยรุน         
 เจียรนัย ทรงชัยกุล (2543:229-231) กลาวถึง ความตองการและการตอบสนองตอบ
ความตองการของวัยรุนมีหลายดาน โดยสรุปที่สําคัญได 6 ประการ คือ (1) ความตองการเปนตัว
ของตัวเอง (2) ความตองการเชื่อมั่น (3) ความตองการเปนที่ยอมรับ (4) ความตองการสนุกสนาน
เพลิดเพลิน (5) ความตองการพัฒนาทักษะทางสังคม (6) ความตองการมีความสัมพันธภาพกับเพื่อน
ตางเพศ พอสรุปที่สําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
                    2.2.7.1 ตองการเปนตัวของตัวเอง เมื่อนักศึกษาวัยรุนอยูที่บานกับพอแม หรืออยู
ที่มหาวิทยาลัยกับอาจารย เขามีโอกาสไมมากนักที่จะคิดหรือกระทําสิ่งใดไดตามความพอใจ ดังนั้น   
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ศึกษาวัยรุนจึงแสวงหาเพื่อนหรือกลุมเพื่อนรวมกันเพราะเพื่อนรวมวัยตางก็มีสถานภาพคลายคลึง
กันมีโอกาสเปนตัวของตัวเองไดอยางเต็มที่ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น และแสดงความสามารถ
อยางอิสระ มีความรูสึกอบอุนปลอดภัย มีความรูสึกสบายใจมากกวาอยูกับผูใหญ 
                    2.2.7.2 ความตองการเชื่อมั่น นักศึกษาวัยรุนอยูในชวงวัยที่คาบเกี่ยวระหวาง
ความเปนเด็ก และเปนผูใหญ เขาจึงเผชิญหลายดานที่กอใหเกิดความวิตกกังวลใจ และไมมั่นใจ เชน 
รางกายเจริญเติบโตอยางพรวดพราด รูปลักษณทางการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว อารมณก็
เปลี่ยนแปลงงาย นักศึกษาวัยรุนจึงเผชิญกับภาวะที่มีความสับสนหวาดหวั่น ไมมั่นใจ และโดดเดี่ยว 
กลุมเพื่อนจึงสรางเสริมความเชื่อมั่นของเพื่อนนักศึกษาวัยรุนดวยกันไดดี ดังนั้นเมื่อในกลุมไดรู
ปญหาและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณตอกันอยางเปดเผย และจริงใจ ส่ิง
เหลานี้ยอมมีสวนสําคัญชวยทําใหนักศึกษาวัยรุนเกิดความสบายใจ และมีความเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะ
ปรับตัวใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
                    2.2.7.3 ความตองการเปนที่ยอมรับและยกยอง เมื่อวัยรุนในสังคมที่แวดลอมดวย
ผูใหญ บอยครั้งพฤติกรรมวัยรุนที่แสดงออกมาไมเปนที่ยอมรับของผูใหญ ดังนั้น นักศึกษาวัยรุนจึง
แสวงหากลุมเพื่อนรวมวัยที่ใหการยอมรับและยกยองเขา และเปดโอกาสใหเขามีฐานะหรือมี
ตําแหนงในกลุมซ่ึงเปนการเสริมความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้น เพราะเขามีเพื่อนที่ชอบพอและช่ืนชม
เขาคอยใหกําลังใจและคอยสนับสนุนแกเขา เราจึงมักพบวา นักศึกษาวัยรุนชอบแสดงตนใหเพื่อน
ยอมรับวาเกงเปนคนเดนดัง หรือเปนคนสําคัญของกลุมดวยการแสดงความสามารถทางกีฬาจน
เพื่อนประทับใจ ดวยการเสริมแตงรูปรางหนาตาใหดึงดูดความสนใจของเพื่อน ตามกระแสสมัย
นิยม แสดงความเปนคนใจคอกวางขวาง และรักพวกพอง เปนตน 
                    2.2.7.4 ความตองการความสนุกสนานเพลิดเพลิน นักศึกษาวัยรุนโดยทั่วไป
ตองการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินเพื่อผอนคลายความตึงเครียดหลายดานที่เขาเผชิญอยู 
ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่นักศึกษาวัยรุนชื่นชอบ มักเกิดจากการไดทํากิจกรรมที่สนุกสนานกับ
เพื่อนวัยเดียวกันดังตัวอยาง เชน 
 1) การเที่ยว ไดแกการไปทัศนาจร ฟงการแสดงดนตรี ชมภาพพยนต 
เที่ยวเตรตามศูนยการคา เลนเกมส เชียรกีฬา เปนตน การเที่ยวกับเพื่อนรวมวัยที่มีรสนิยมใกลเคียง
กันยิ่งเพิ่มความสนุกสนานเพลิดเพลินใหแกนักศึกษาวัยรุนมากขึ้น 
 2) การพูดคุยสนทนา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความหวัง และใฝฝน
ในระหวางกลุมเพื่อน เชน การพูดคุยเกี่ยวกับความงามความสามารถของดารา นักรองคนโปรด 
เทคโนโลยีรูปแบบใหมที่เปลี่ยนแปลง เปนตน 
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 3) การรวมรับประทานอาหารดวยกัน นักศึกษาวัยรุนนิยมที่จะรวม
รับประทานอาหารอยางเปนกันเองกับกลุมเพื่อนไมวาจะเปนที่โรงอาหารของโรงเรียน ที่รานอาหาร
ขางโรงเรียน หรือที่บานของเพื่อน สําหรับวัยรุนรสชาติอาหารไมสําคัญเทากับปริมาณอาหารที่เพียง 
พอ และหัวขอสนทนากันในระหวางกลุมเพื่อนที่สนิทสนมรักใครกัน 
                    2.2.7.5  ความตองการพัฒนาทักษะทางสังคม นักศึกษาวัยรุนตองการพัฒนาทาง
สังคมเพื่อเตรียมตัวเปนผูใหญที่เหมาะสมตามความคาดหวังของสังคมมีทักษะทางสังคมหลายดาน
ซ่ึงนักศึกษาหลายคนไดฝกฝนมาบางแลวจากการที่พอแมเปนแบบหรือจากการทํากิจกรรมตาง ๆ ที่
โรงเรียน ที่สังคมคาดหวัง หรือจากการอบรมฝกฝนจากครูแตยังมีทักษะทางสังคมบางดานที่
นักศึกษาวัยรุนใหโอกาสในการฝกฝนทดลองปรับปรุงแกไขจนเกิดความชํานาญ เชน การสราง
สัมพันธภาพกับเพื่อนใหม การแสดงมารยาทที่เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะ เปนตน เพราะการ
เรียนรูและฝกฝนอยางกันเองในระหวางกลุมเพื่อนรวมวัยที่วางใจกัน จะชวยลดความรูสึกอับอาย 
ขัดเขิน และการไมกลาแสดงออกลงไดมาก นอกจากนี้เพื่อนบางคนในกลุมที่มีทักษะทางสังคม
มากกวาคนอื่นสามารถชวยใหขอมูล และคําแนะนําอยางเปดเผยอยางตรงไปตรงมาเพื่อเปน
แนวทางแกเพื่อนคนอื่นไดเรียนรู และนําไปทดลองปฏิบัติ ซ่ึงจะชวยพัฒนาทักษะทางสังคมของ
นักศึกษาวัยรุนใหสามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมตอไป 
                    2.2.7.6 ความตองการมีสัมพันธกับเพื่อนตางเพศ โดยธรรมชาติวัยรุนซึ่งรางกาย
ไดเปลี่ยนแปลงจากเด็กไปสูความเปนหนุมเปนสาวและบรรลุวุฒิภาวะทางเพศ ดังจะเห็นไดจากการ
เขากลุมมีเพื่อนตางเพศปะปนอยู เชน การรวมทํากิจกรรมพิเศษของโรงเรียน การแขงขันกีฬา
ระหวางโรงเรียน การจัดนิทรรศการ งานอาสาสมัคร เปนตน นอกจากนี้กลุมเพื่อนของนักศึกษา
วัยรุนยังเปนสื่อกลางในการชักนําสัมพันธภาพกับเพื่อนตางเพศของสมาชิกขามกลุมอีกดวย 
  จากแนวคิดในเรื่องความตองการของวัยรุน สรุปไดวานักศึกษาวัยรุนตองการความเปน
ตัวของตัวเอง ชอบบันเทิง มีความทันสมัย และการเลน เที่ยว คุย และทํางาน ที่มีลักษณะเปนไปตาม
เพื่อน และส่ิงที่เขาตองการก็ตองตอบสนองความตองการของเขาไดดวย 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีและบริการเสริม 
 โทรศัพทเคลื่อนที่เปนอุปกรณส่ือสารอิเลคทรอนิกสลักษณะเดียวกับโทรศัพทพื้นฐาน   
แตไมตองการสายโทรศัพทจึงทําใหสามารถพกพาไปที่ตางๆได โทรศัพทเคล่ือนที่ใชคล่ืนวิทยุใน
การติดตอกับเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ โดยผานสถานีฐาน โดยเครือขายของโทรศัพทเคลื่อนที่ แต
ละผูใหบริการจะเชื่อมตอกับเครือขายของโทรศัพทพื้นฐาน และเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที่ของผู
ใหบริการอื่นๆ 
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 โทรศัพทเคล่ือนที่ในปจจุบันนอกจากจะมีคุณสมบัติในการสื่อสารทางเสียงแลวยังมี
ความสามารถอื่นอีกเชนสนับสนุนการสื่อสารดวยขอความ เชน การบริการรับสงขาวสั้น (Short 
Message Service:SMS) การเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต การสื่อสารดวยแบบ Multimedia เชน การ
บริการสงภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Message service:MMS) รวมไปถึงความสามารถในการ
รองรับแอปพลิเคชันของจาวา ที่ถูกเรียกวาบริการเสริม (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2549)  
 2.2.1 ความเปนมาของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ 
    8 กรกฎาคม พ.ศ.2529 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) หรือบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) ในปจจุบัน เปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เซลลูลาร ระบบ NMT (Nordic Mobile 
Telephone) ยานความถี่ 470 เมกกะเฮิรตซ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2530  การสื่อสารแหงประเทศไทย 
(กสท.) เปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เซลลูลาร ระบบ AMPS (Advanced Mobile Phone System) 
ยานความถี่ 800 MHz แตการขยายธุรกิจดําเนินการชาเนื่องจากขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ 
ขาดความชํานาญในการดําเนินนโยบายทางการตลาดของรัฐวิสาหกิจทั้งสองแหง รวมถึงเครื่องลูก
ขายโทรศัพทเคล่ือนที่ในยุคแรก ที่มีราคาแพง ทั้งสองหนวยงานจึงตัดสินใจเปดใหเอกชนเขา
ประมูลสิทธิการใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ภายใตการดูแลของตน ในลักษณะการดําเนินการแบบ 
BTO (Build-Transfer-Operate) หมายถึงเอกชนเปนผูลงทุนสรางเครือขายพรอมกับโอนกรรมสิทธิ์
อุปกรณเครือขายเหลานั้นใหแกหนวยงานเจาของสัมปทาน โดยรัฐใหสิทธิเอกชนในการดําเนิน
กิจการเปนระยะเวลาชวงหนึ่ง โดยในป 2533 องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท.) เปดให
สัมปทานบริการโทรศัพทเคล่ือนที่เซลลูลาร ระบบ NMT (Nordic Mobile Telephone) ยานความถี่ 
900 เมกกะเฮิรตซ แกบริษัทแอดวานซอินโฟรเซอรวิสจํากัด (มหาชน) (Advanced Info Service Public 
Company Limited, AIS) ป 2534 การสื่อสารแหงประเทศไทย เปดสัมปทานบริการโทรศัพทเคล่ือนที่
เซลลูลาร ระบบ AMPS (Advanced Mobile Phone System) ยานความถี่ 800 เมกกะเฮิรตซ Band B แก บริษัท
โทเทิ่ล แอ็กเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (Total Access Communication Public Company Limited, 
DTAC) ใหบริการ ตั้งแตนั้นธุรกิจโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบเซลลูลารในประเทศไทยก็ไดมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็วและตอเนื่อง จากที่มีผูใชงานไมกี่หมื่นเลขหมาย ในป 2549 มีผูใชบริการรวมกวา 31 ลานเลขหมาย 
โดยอัตราผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตอจํานวนประชากร (Penetration Rate)ไดเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็ว จากรอยละ 5 ในป 2543 เปนรอยละ 48 ในป 2548 และคาดวาจะเพิ่มเปนรอยละ 50 ในป 
2549 นี้ (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (DTAC) 31 มีนาคม 2549, www.dtac.co.th ) 
และมีบริษัทผูใหบริการ 6 ราย ดังนี้ 
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     2.2.1.1 บริษัทแอดวานซอินโฟรเซอรวิสจํากัด (มหาชน) (Advanced Info Service 
PublicCompany Limited) หรือ AIS ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ GSM (Global System for Mobile 
Communication) ยานความถี่ 900 เมกกะเฮิรตซ และยานความถี่ 1800 เมกกะเฮิรตซ โดยไดรับสัมปทาน
จากบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เปดใหบริการตั้งแตป 2533 

   2.2.1.2  บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (Total Access 
Communication Public Company Limited) หรือ DTAC ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบ GSM 
(Global System for Mobile Communication) ยานความถี่ 1800 เมกกะเฮิรตซ โดยไดรับสัมปทานจาก
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปดใหบริการตั้งแตป 2534 

      2.2.1.3 บริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด (Digital Phone Company Limited) หรือ DPC 
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในระบบ GSM (Global System for Mobile Communication) ยาน
ความถี่ 1800 เมกกะเฮิรตซ โดยไดรับสัมปทานจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  ในป 
พ.ศ. 2540 โดยโอนสิทธิ์และแบงความถี่ 1800 เมกกะเฮิรตซ จาก DTAC ในชวงแรกบริษัท ดิจิตอล
โฟน จํากัด (DPC) เปนบริษัทในเครือของบริษัท สามารถ คอรปเรชั่น จํากัด ใหบริการในชื่อ ฮัล
โหล 1800 (Hallo 1800) พฤษภาคม 2543 บริษัทชิน คอรปอเรชั่น ไดซ้ือหุนจากบริษัท สามารถ 
คอรปเรชั่น จํากัด และเปลี่ยนชื่อทางการคาเปน ดิจิตอล จีเอสเอ็ม 1800 (Digital GSM 1800) ดังนั้น
ปจจุบันบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด (DPC) เปนบริษัทในเครือของบริษัทแอดวานซอินโฟรเซอรวิส
จํากัด (มหาชน) 

      2.2.1.4 บริษัท ทรูมูฟ จํากัด หรือ TrueMove ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ใน
ระบบ GSM (Global System for Mobile Communication) ยานความถี่ 1800 เมกกะเฮิรตซ โดย
ไดรับสัมปทานจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) เปดใหบริการตั้งแตป 2545 
                    2.2.1.5 บริษัท เอซีที โมบายจํ ากั ดห รือกิ จการร วมค า ไทยโมบายหรื อ 
THAIMOBILE  เกิดขึ้นภายใตกรอบความรวมมือระหวาง บริษัท ทีโอที จํากัด(มหาชน) กับบริษัท 
กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ในระบบ GSM (Global System 
for Mobile Communication) ยานความถี่ 1900 เมกกะเฮิรตซ ปจจุบันไทยโมบายมีเครือขาย
โทรศัพทเคลื่อนที่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเพื่อที่จะใหใชงานไดทั่วประเทศ จึงใช
เครื่องลูกขายโทรศัพทเคล่ือนที่เปนแบบ Triple Band ที่รองรับการใชงานทั้งคล่ืนความถี่ 900, 1800 
และ 1900 เมกกะเฮิรตซ ทําใหไปใชงานยังตางจังหวัดได โดยไทยโมบายมีการทําสัญญาใชงานขาม
เครือขาย หรือ Domestic Roaming กับคาย AIS เปดใหบริการตั้งแตปลายป 2545 
 2.2.1.6 บริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส จํากัด หรือ Hutch เปนบริษัทรวมทุน
ระหวางบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด ( มหาชน ) กับบริษัท ฮัทชิสัน ไวรเลส มัลติมีเดีย โฮลดิ้งส 
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จํากัด ภายใตช่ือเครื่องหมายการคา HUTCH โดยใชเทคโนโลยีโทรศัพทเคลื่อนที่ CDMA (Code Division 
Multiple Access) 2000 1X ความถี่ 800 เมกกะเฮิรตซ ไดรับสัมปทานในการเปดใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ 
CDMA ในพื้นที่เพียง 25 จังหวัดเทานั้น (รวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)  เปดใหบริการตั้งแต กุมภาพันธ ป 
2546 (ไพโรจน ไววานิชกิจ, 2549, www.siamphone.com)      

ตารางที่  2.1  ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ที่บริการในปจจุบัน 

ระบบ ผูประกอบการ เคร่ืองหมาย
การคา 

เร่ิมเปด
ดําเนินการ 

เจาของ
สัมปทาน 

1. NMT 470 ทศท.  NMT 470  2529  ทศท. 
2. GSM 900          
    GSM 1800 

AIS  AIS GSM  one2call 
Sawasdee 

2533 ทศท.  

3. GSM 1800 DTAC DTAC  happy 2534 กสท. 
4. GSM 1800 DPC  GSM 1800  2540  กสท.  
5. GSM 1800 True Move True Move 2545 กสท. 
6. GSM 1900 Thai Mobile Thai Mobile  2545 ทศท. 
7. CDMA 2000 1X HUTCH HUTCH 2546 ทศท. 
8. CDMA 2000 1X   
    EVDO 

กสท. CDMA  2550 กสท. 

 
      2.2.2  การใหบริการเสริมโทรศัพทเคล่ือนที่ 
 บริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ (Value Added Service:VAS)  คือ บริการนอกเหนือจาก
บริการหลักดานการติดตอสนทนาทางเสียง การใหบริการเสริมผานโครงขายสื่อสารหลัก ในระบบ
โทรศัพทเคล่ือนที่ เปนชองทางใหม ในการสรางรายไดของผูใหบริการโทรศัพท เคล่ือนที่ ซ่ึงมีทั้ง
รูปแบบการนําวงจรไปใหเอกชนเชาตอ เพื่อนําบริการเสริมออกใหบริการ หรือพัฒนาบริการเสริม
ขึ้นมาเอง ตลอดจนการซื้อเนื้อหา (Contant) จากผูอ่ืน นําเขามาเสริมในโครงขายของตัวเอง บริการ
เสริมโทรศัพทเคลื่อนที่เขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของผูใชโทรศัพทเคล่ือนที่มากขึ้น
ตามลําดับ บริการเสริมนั้นมีหลากหลายรูปแบบและไดรับการพัฒนาใหตอบสนองความตองการ
ของผูใชงานโทรศัพทเคลื่อนที่ในแตละกลุมไดอยางตอเนื่อง จากการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย 
(พบวา บริการเสริมที่เคยใชบริการมากที่สุด 4 อันดับแรก ไดแก การสงขอความสั้น การดาวนโหลด
ริงโทน การดาวนโหลดรูปภาพ และการเลนเกม  
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     ปจจุบันถือไดวา "บริการเสริม" กลายเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยกระตุนประชาชนเขามาใช
บริการ นอกเหนือราคาเครื่องที่ลดตํ่าลง เนื่องจากปจจุบันเกิดบริการเสริมบนโทรศัพทเคล่ือนที่ขึ้น
มากมาย ไมวาจะเปน บริการดูดวง บริการโหลดเพลง บริการสงขอความ บริการโหลดเสียงเรียกเขา 
และอ่ืน ๆ อีกที่จะถูกพัฒนาขึ้นมา โดยเฉพาะเมื่อโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถใชงานดานอินเทอรเน็ต
ไดสมบูรณแบบในยุคที่ 3 หรือ 3G  
                    บริการเสริมรูปแบบตาง ๆ ที่ผูใหบริการสรางขึ้นมาดึงดูดการใชงานของลูกคานั้น คิด
เปน 10% ของรายไดหลักจากบริการในระบบปกติ โดยบริษัทผูใหบริการตางออกแรงกระตุน การ
ใชบริการเสริมเพิ่มมากขึ้น อยางตอเนื่อง ขณะที่จุดเดนของผูใหบริการแตละคายจะแตกตางกันไป 
จากการวิจัยของศูนยวิจัยกสิกรไทย (2549)  พบวา บริการเสริมที่มีการใชบริการมากที่สุด 4 อันดับ
แรก ไดแก การสงขอความสั้น (SMS) การดาวนโหลดริงโทน การดาวนโหลดรูป ภาพ และการเลน
เกม การใหบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ของบริษัทที่ใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศ
ไทยในปจจุบันมีดังนี้  
                    2.2.2.1 บริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ของ บมจ.แอดวานซอินโฟรเซอรวิส 
จํากัด หรือ AIS และบริษัท ดิจิตอลโฟน จํากัด (Digital Phone Company Limited) หรือ DPC ที่ใช
ช่ือทางการคา AIS GSM  one2call  Sawasdee  GSM1800 (www.ais.co.th)   
 1) บริการจัดการสายเรียกเขา (Call Screening) ใหผูใชบริการสามารถเลือกรับ
เฉพาะบางสาย (Welcome Calls) หรือไมรับบางสาย (Blocked Calls) ไดตามที่ตองการ 
 2) บริการรับสงขอความสั้น (Short Message Service:SMS) ดวยเสียง สําหรับ
ผูใชบริการที่ไมสะดวกที่จะพิมพขอความ สามารถใชบริการดวยการใชเสียง 
 3) บริการแจงหมายเลขโทรเขาอัตโนมัติ (Missed Call Alert) ในชวงเวลาทีป่ด
เครื่องหรือสายไมวาง 

 4) บริการ Infotainment Package เพื่อตอบสองความตองการของลูกคา
ในแตละกลุม เชน ขาวรายงานผลกีฬา แนะนําการทองเทียวและรานอาหาร ขอมูลบันเทิง และอื่นๆ 
เชน ดูดวง, รายงานผลลอตเตอรี่ เปนตน 

                                        5) บริการเสียงเพลงรอสาย (Calling Melody) 

 6)  บริการดาวนโหลดเพลงและริงโทน (Music & Ring Tone) 
                                       7)  บริการดานกีฬา อัพเดท ผลกีฬา ทั้งฟุตบอล กอลฟ บาสเกตบอลและ
กีฬาสุดฮิตอื่นๆ 
                                           8)  บริการขอมูลและขาวสาร ขาวสารความเคลื่อนไหว ทั้งขาวการเมือง 
เศรษฐกิจ ขาวกีฬา ขาวตางประเทศ ทุกความเคลื่อนไหวของสถานการณโลก 
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                                        9) บริการรับสงขอความสั้น (Short Message Service:SMS) ดาวนโหลด 
SMS ทุกสไตลตั้งแตหวานซึ้งถึงฮากลิ้ง เปนตน 
                                          10) บริการสงภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Message service:MMS)   
                                           11)  บริการดาวนโหลด (Picture) วอลลเปเปอร สกรีนเซฟเวอร โลโก เปนตน 
                                         12) บริการดาวนโหลดเกมส เกมสเลนคนเดียวหรือเกมสมัลติเพลย
เยอร และเกมออนไลน ขาวสารขอมูลเกี่ยวกับเกมส เปนตน 
                    2.2.2.2 บริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ของ บมจ.โทเทิลแอ็คเซ็สคอมมู
นิเคชั่น (DTAC) ที่ใชช่ือทางการคา DTAC (www.dtac.co.th) 
                                 1) ดานบันเทิง เชน การดาวนโหลด (Down Load) ริงโทน (Ring Tone)  
การดาวนโหลด (Down Load) รูปภาพ (Wall Papers) การดาวนโหลด (Down Load) เกมส (Game)  
การโหวต (Vote) ใหคะแนนตามในรายการโทรทัศน หรือการรวมสงความคิดเห็นในรายการ
โทรทัศน เปนตน 
                                      2) ดานบริการติดตอส่ือสาร เชน การบริการรับสงขอความสั้น (Short 
Message Service:SMS) การบริการสงภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Message service:MMS)  บริการฝาก
ขอความดวยเสียง (Voice Mail Box) เปนตน 
                                   3)  ดานกีฬา เชนบริการรายงานผลฟุตบอล รายงานตารางการแขงขัน
และขาวกีฬาเปนตน 
                                    4)  ดานไลฟสไตส เชน โหราศาสตร การทํานายชะตา ขาวบันเทิง, ขาว
ซุบซิบ เปนตน 
                                   5)  ดานขอมูลขาวสาร เชนขาวและเหตุการณสําคัญ แจงราคาน้ํามัน ขาว
หุน  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา  พยากรณอากาศ เปนตน 
                                 6) ดานธุรกิจ เชน e-banking รายงานขอมูลหุน แจงขอมูลหุนตามชวงเวลา
เปด/ปดของตลาดหลักทรัพย รายงานขาวเศรษฐกิจ เปนตน  
                    2.2.2.3  บริการเสริมของทรูมูฟ (www.truemove.com) 

        1)  บริการรับสงขอความสั้น (Short Message Service:SMS) 
                       2)  บริการสงภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Message service:MMS)   
                       3) บริการฝากขอความดวยเสียง (Voicemail) 
                       4) บริการอัพโหลดและดาวนโหลดรูป (Photo World) 
                       5)  บริการแสดงหมายเลขที่เรียกเขา CLI (Call Identification) 
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                       6)  บริการโอนสายไปยังเลขหมายอื่นอัตโนมัติ(Call Forward)   
                       7)  บริการ True World on Mobile ดาวนโหลด Wallpaper Screensaver 
Ring Tone และ game 
                       8)  บริการดาวนโหลดเพลงรอสาย (Color Ring 8888) 
                       9)  บริการแจงหมายเลขโทรเขาอัตโนมัติ (Missed Call Alert) ในชวงเวลาทีป่ด
เครื่องหรือสายไมวาง 
                     10) บริการ multimedia content เชน True Music สรางสถานีเพลงสวนตัว หรือ
ดู Music Video ใหมลาสุด 
                                     11) บริการ True Sport บริการอัพเดทขาวเกาะติดความเคลื่อนไหวในวงการ
กีฬา 
                     2.2.2.4  บริการเสริมของบริษัทเอซีทีโมบาย จํากัด ที่ใชช่ือทางการคาไทยโมบาย 
(www.thaimobile.co.th) 
                       1) บริการแสดงหมายเลขโทรเขา CLI (Calling Line Identification Presentation) 
                       2)  บริการรับสายเรียกซอนและพักสาย (Call Holding & Call Waiting) 
                       3)  บริการรับสงขอความสั้น (Short Message Service:SMS) 
                      4)  บริการฝากขอความดวยเสียง (Voicemail) 
                       5) บริการโอนสายอัตโนมัติ (Call Forwarding) บริการโอนสายที่เรียก
เขา ไปยังเลขหมายโทรศัพทอ่ืน ในกรณีที่แบตเตอรี่มือถือหมด หรือ ในกรณีที่ไมสามารถรับสายได  
                       6) บริการประชุมทางโทรศัพท (Call Conference) สามารถประชุมรวมกัน
ได 6 สาย  
                       7) บริการออดิโอเท็ก (Audiotex) สารพันบันเทิง สาระ ความรู กับหมายเลข
พิเศษ 1900-xxx-xxx ที่มีใหเลือกหลากหลายรายการ เชน การดาวนโหลดโลโก ริงโทน ขาวกีฬา และ 
พยากรณดวงชะตาชีวิต เปนตน  
                    2.2.2.5  บริการเสริมของบริษัทฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส จํากัด หรือ Hutch ที่ใชช่ือ
ทางการคา Hutch (www.hutch.co.th) 
 1)  บริการ StarBless สงขอความพิเศษดวยเสียงดาราศิลปนคนโปรด บอกรัก 
แสดงความยินดี เสียใจ  
 2)  บริการ Song4U สงเพลงแทนความรูสึกในโอกาสตาง ๆ  
 3)  บริการ Fortune บริการทํานายดวงชะตาราศี  

        4)  บริการเสียงเพลงรอสาย (Caller Ring) 
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        5)  บริการ Entertainment บริการมัลติมีเดียเพื่อความบันเทิงหลากหลาย
เชน บริการ PlayGame (ดาวนโหลดเกม) บริการPlayFun ศูนยรวมของความสําราญหลายๆ อยาง 
เชน เพลงริงโทน Karaoke บริการ PlayConnect เปนเมนูที่ชวยใหคุณดาวนโหลดความสามารถใน
การเชื่อมตอตาง ๆ Soda Pop  E-mail ซ่ึงเปนตัวเชื่อมใหสามารถดึงอีเมลจาก Inbox ในเว็บไซต
บริการเมลตาง ๆ ได เชน ดึงอีเมลจาก Hotmail เปนตน บริการ Play & Watch บริการดูวิดิโอ หรือ
มิวสิควิดิโอ 

        6)  บริการ Photo album อัลบั้มรูปสวนตัว 
                       7)  บริการดาวนโหลดคอนเทนตตาง ๆ ตามเทศกาล เชนวาเลนไทน 

                       8)  บริการซื้อขายหุนดูราคาเช็คออเดอรและเช็คพอรตการลงทุน                       

 9)  บริการ Navi บริการคนหา ตําแหนงของตนเอง ผูอ่ืน หรือสถานที่ 

                      จากรูปแบบการใหบริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่ของบริษัทที่ใหบริการ
โทรศัพทเคลื่อนที่ในประเทศไทยในปจจุบัน ซ่ึงมีมากมายหลากหลายรูปแบบ ผูวิจัยจึงไดสรุป
ประเภทของบริการเสริมที่นํามาเปนแนวทางในการศึกษาได 5 ดาน (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมู
นิเคชั่น จํากัด (มหาชน), www.dtac.co.th)  ดังนี้คือ 
                      1)  ดานบันเทิง เชน การดาวนโหลด (Down Load) ริงโทน (Ring Tone)  
การดาวนโหลด (Down Load) รูปภาพ (Wall Papers) การดาวนโหลด (Down Load) เกมส (Game)  
การโหวต (Vote) ใหคะแนนตามในรายการโทรทัศน หรือการรวมสงความคิดเห็นในรายการ
โทรทัศน  เปนตน 

 2)  ดานบริการติดตอส่ือสาร เชน การบริการรับสงขาวสั้น (Short Message 
Service:SMS) การบริการสงภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Message service:MMS)  บริการฝากขอความดวย
เสียง (Voice Mail Box) เปนตน 

        3)  ดานกีฬา เชน รายงานผลฟุตบอล รายงานตารางการแขงขันและผล
การแขงขันกีฬา ขาวกีฬา ทายปญหา เปนตน 
                       4)  ดานไลฟสไตล เชน พยากรณดวงชะตาชีวิต ขาวบันเทิง จองบัตรชม
ภาพยนตร เปนตน 
                       5)  ดานขอมูลขาวสาร เชน รับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญ แจง
ราคาน้ํามัน ขาวหุน e-banking รายงานราคาหุนผานมือถือ รายงานขาวเศรษฐกิจ เปนตน 
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2.3  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 วีรวรรณ  ตั้งธนศฤงคาร  (2542) ไดศึกษาเรื่องความคิดเห็นที่มีตอบริการเสริม
สาระบันเทิงของผูบริการโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม
ตัวอยางจํานวน 164 ชุด  ผลการศึกษา พบวา ความคิดเห็นและความสนใจใชบริการเสริมประเภท
สาระบันเทิงของกลุมตัวอยางสวนใหญยังไมแนใจตอการใชบริการ โดยเฉพาะคาบริการที่แพง
เกินไป และหลายเลขใชบริการจํายาก  ปจจัยที่มีผลตอความคิดเห็นตอการบริการ พบวา บริการ
ทํานายดวงชะตาขึ้นอยูกับเพศ บริการแจงผลสลากกินแบงรัฐบาลไมขึ้นอยูกับปจจัยใด บริการขาย
หัวเราะขึ้นอยูกับรายไดและสถานภาพสมรส  สวนปจจัยการตลาดที่สําคัญมากที่สุด คือ สวนลดคา
ใชโทรศัพท และการรับทราบบริการสวนใหญมาจากนิตยสาร AIS Digest 
  จินตนา ลักษณเลิศกุล (2544) ศึกษาพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของวัยรุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวาสภาพขอมูลปจจัยบุคคลกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง กลุม
ตัวอยางสวนใหญอายุ 20 ป คณะที่ศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาที่คณะวิทยาการจัดการ คดิ
เปนรอยละ 47.5 ช้ันปศึกษาที่กลุมตัวอยางสวนใหญศึกษาอยูในชั้นปที่ 2 คิดเปนรอยละ 45 ผลการ
เรียนของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในเกณฑ 2.51 - 3.00 คิดเปนรอยละ 38 รายไดสวนตัวตอเดือน
ของกลุมตัวอยาง สวนใหญอยูระหวาง 2,000 – 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 36 รายไดของครอบครัว
ตอเดือนของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูระหวาง 20,001 – 30,000 บาท คิดเปนรอยละ 27 และสภาพ
ขอมูลปจจัยเสริมพบวา กลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับบุคคลในครอบครัวคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
3.08 กลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับเพื่อนคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 2.93 กลุมตัวอยางมีความรูความ
เขาใจในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่คาเฉลี่ยอยูในระดับมีความรูมาก 0.71 กลุมตัวอยางเปดรับสื่อ
โฆษณาประเภทโทรทัศนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 78.5 นอกจากนี้ยังพบวา พฤติกรรมการใช
โทรศัพทเคล่ือนที่ของกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในดานการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ในภาพรวมคาเฉลี่ย
อยูในระดับปานกลาง 2.74 สวนพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ในรายดานมีคาเฉล่ียดังนี้ คือ 
ดานความจําเปนในการใชคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 2.92 ดานความถี่ในการใชคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับปานกลาง 2.09 ดานความสะดวกรวดเร็วคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3.37 และดานความเปนสมัย
นิยมคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 2.58 
 วรวุฒิ เจริญศรีพรพงศ (2545) การวิเคราะหความตองการการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ ของ
วัยรุนในกรุงเทพมหานคร พบวาระบบที่ใชสวนใหญใชของ AIS สาเหตุที่ตัดสินใจซื้อสวนใหญ
ตอบวาเพราะจําเปน การตัดสินใจซื้อเปนความตองการของตนเองเปนสวนใหญ คาใชจายตอเดือน
สวนใหญใชไมเกิน 500 บาท และใชติดตอกับผูปกครองมากที่สุด บริการเสริมที่มีในตัวเครื่อง
โทรศัพทเคล่ือนที่มากที่สุด คือ SMS บริการเสริมที่มีใชมากคือ SMS เชนกัน ปญหาในการใชงานที่
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ควรแกไข สวนใหญตอบวาไมมี จํานวนโทรศัพทสาธารณะที่สามารถทดแทนโทรศัพทเคล่ือนที่ได 
สวนใหญตอบวามีตั้งแต 1 เครื่องขึ้นไป จนถึงสูงสุดที่ 6 เครื่อง ตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพทเคล่ือนที่
โดยพิจารณาจากระบบมากที่สุด และสวนใหญตอบวาในขณะนี้ยังไมตองการเปลี่ยนเครื่อง
โทรศัพทเคล่ือนที่ จากการทดสอบความสัมพันธพบวาคาใชจายในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ตอ
เดือน มีความสัมพันธกันกับคาใชจายที่จายใหกับสถาบันตอป และเงินที่ผูปกครองสนับสนุนเปน
คาใชจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 วันชัย อัครสิทธิพร(2546) พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงอายุ 19 ป ศึกษาอยูคณะ
วิศวกรรมศาสตร ช้ันปที่ 1 พักอาศัยอยูกับครอบครัว มีรายไดสวนตัวตอเดือน 3,001 – 4,000 บาท พฤติกรรม
การใชโทรศัพทเคล่ือนที่ในภาพรวม กลุมตัวอยางสวนใหญใชโทรศัพทเคล่ือนที่ต่ํากวาวันละ 1 ช่ัวโมง ใช
ในวันธรรมดา (จันทร–ศุกร) ชวงเวลา 18.00–24.00 น. มีเครื่องโทรศัพทเคล่ือนที่จํานวน 1 เครื่อง ยี่หอโนเกีย
เปนสวนใหญ ซ่ึงมีราคาอยูระหวาง 5,001–10,000 บาท โดยเลือกใชระบบเครือขาย GSM ติดตอภายในพื้นที่ 
คาใชจายเดือนละ 300–500 บาท ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ ที่มีความสําคัญ
ระดับมาก ไดแกดานผลิตภัณฑ ดานรายการสงเสริมการตลาดและดานชองทางจัดจําหนาย สวนปจจัยที่มี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ในระดับความสําคัญปานกลาง ไดแก ดานราคา ดาน
วัฒนธรรม สังคมและเทคโนโลยี ปญหาและอุปสรรคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ไดแก ราคาแพง อัตราคาบริการรายเดือนที่มีราคาสูง คาซอมโทรศัพทเคลื่อนที่มีราคาแพง 
 รุ ง เรือง  เสนียศรีสกุล  (2547)  ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการเสริมของ
โทรศัพทเคล่ือนที่ระบบดีแทคในกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีการใช
บริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่ มีสัดสวนใกลเคียงกับกลุมที่ไมใชบริการ โดยผูเคยใชบริการมี
ความถี่ในการใชบริการเสริม 1-9 คร้ังตอเดือน  เวลาที่ใช 18.01-06.00 น.  แหลงขอมูลที่ไดรับมา
จากแผนพับ ส่ือโฆษณา และส่ืออินเตอรเน็ต  ขั้นตอนการใชบริการมีความยุงยาก และปญหาการใช
บริการแลวไมสม่ําเสมอ สัญญาณขาดหาย  และมีความพอใจในการใชบริการเสริมในระดับปาน
กลาง   ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีระดับความสําคัญมากที่สุด คือ อัตราคาใชบริการเสริม  
และข้ันตอนในการใชบริการที่งาย ไมยุงยาก  สวนปจจัยสวนบุคคลที่มีอิทธิพลตอการใชบริการ
เสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่ คือ อายุ ระดับรายไดตอเดือน   
 ฐิติพร พรไพรินทร (2548) พฤติกรรมการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของวัยรุน เขตบางเขน 
พบวา 

 วัยรุนมีพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการติดตอส่ือสาร และเพื่อความ 
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ทันสมัยกาวทันเทคโนโลยี วัยรุนยังมีความตองการใชบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ในดานกีฬาเพื่อ
รวมเลนเกมส ดานการบันเทิงวัยรุนนิยมการ การดาวนโหลดริงโทน, ดานขอมูลขาวสารวัยรุนใชถามยอด
อัตโนมัติ วัยรุนใชโทรศัพทเคล่ือนที่รวมโหวตรายการโทรทัศนเพื่อการเลนเกมสปจจุบันวัยรุนนิยมใช
โทรศัพทเคล่ือนที่ติดตอกับเพื่อนมากที่สุดและนิยมใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ 1-2 Call Nokia เปนยี่หอ
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่วัยรุนใชในปจจุบันมากที่สุด 
 ความสัมพันธระหวางปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลกับพฤติกรรม การซื้อและการใช
โทรศัพทเคล่ือนที่พบวา 
 เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพผูปกครอง และรายไดสวนตัวตอเดือนของวัยรุนมี
ความสัมพันธกับระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ในระดับนอย 
 ระดับการศึกษา มีสัมพันธกับยี่หอโทรศัพทเคล่ือนที่ในระดับนอย 
 ระดับการศึกษาและรายไดผูปกครองตอเดือนมีความสัมพันธกับราคาโทรศัพทเคลื่อนที่
ระดับนอย 
 อายุ ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับคาใชบริการในระดับนอย และรายไดสวนตัว
ตอเดือน รายไดผูปกครองตอเดือนมีความสัมพันธกับคาใชบริการในระดับปานกลาง ปจจัยพื้นฐาน
สวนบุคคลที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่ตางกัน ดังนั้นผู
ใหบริการโทรศัพทเคล่ือนที่สามารถนําผลวิจัยใชเปนยุทธศาสตรในการวางแผนและพัฒนาการ
ใหบริการ โดยจําแนกกลุมเปาหมายและสนองตอบความตองการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของ
กลุมเปาหมายไดถูกตองชัดเจน เพื่อความไดเปรียบทางการแขงขันของธุรกิจสื่อสารไรสายอยาง
ยั่งยืน 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ไดกําหนดขั้นตอนการวิจัยไวดังนี้ 
 
3.1  แบบของการวจัิย 
 การศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ในการศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ซ่ึง
กําหนดแนวทางในการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการใชแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เพื่อนํามาวิเคราะหทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
รอบเวลาเรียน ภาคปกติ ช้ันปที่ 1 ถึงปที่ 4 ในปการศึกษา 2549 จํานวน 14,459 คน (ฝายทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 1 สิงหาคม 2549)     

 การกําหนดกลุมตัวอยางจากสูตรคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง (อางในวิเชียร เกตุสิงห, 2537:27) 
โดยกําหนดความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 คาระดับความคลาดเคลื่อน ยอมรับไดไมนอยกวา 5 % หรือที่
นัยสําคัญ 0.05 ดังนั้น  

           n = N / 1+Ne2

 เมื่อ  n    คือ  ขนาดของกลุมตัวอยาง  
        N    คือ ขนาดของประชากร 

 e     คือ ระดับความคลาดเคลื่อน = 5% 
 แทนคาในสูตรจะไดจํานวนกลุมตัวอยางดงันี้ 

 n = 14,459 /1+14,459  
    (0.05)2 = 388.9 ชุด 
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 ดังนั้นจะไดกลุมตัวอยาง 390 คน และการกําหนดขนาดตัวอยางในแตละคณะ  คํานวณหาสัดสวน
กลุมตัวอยางประชากรในแตละคณะ แสดงในตารางที่  3.1 โดยใชสูตรดังนี้ 

 
        จํานวนตวัอยางในแตละคณะ = จํานวนตัวอยางทั้งหมด x จํานวนประชากรในแตละคณะ
      จํานวนประชากรทั้งหมด 

 
      ดังนั้นขนาดของตัวอยางในแตละคณะจะไดดังตารางที่  3.1   

 
ตารางที่  3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางนักศกึษาระดับปริญญาตรี 
   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยในแตละคณะ 
 

คณะ ประชากร กลุมตัวอยาง 
บริหารธุรกิจ 3,526 96 
การบัญชี 908 24 
เศรษฐศาสตร 241 6 
นิติศาสตร 952 26 
ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 2,670 72 
นิเทศศาสตร 2,925 78 
วิศวกรรมศาสตร 499 14 
เทคโนโลยีสารสนเทศ-วิทยาศาสตร 2,020 54 
ศิลปกรรมศาสตร-การออกแบบ 718 20 
รวม 14,459 390 

 
 วิธีการสุมตัวอยางใช 2 วิธีรวมกันคือ ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random 
Sampling) (เฉลิมพร อภิชนาพงศ, 2549:104) โดยแบงประชากรตามคณะศึกษา ทั้ง 9  คณะ  และในแตละคณะจะสุม
ตัวอยางอยางเปนสัดสวน (Proportionate Sampling) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ,  2548:237)  และในแตละคณะจะ
เก็บตัวอยางจากนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงจํานวนเทากัน โดยใชวิธีบังเอิญ (Accidental Sampling)  
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3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการเสริม
สําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย โดยแบง
แบบสอบถามเปน 4 สวน คือ  
 สวนที ่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาประกอบดวย เพศ คณะที่ศกึษา ช้ันปการศึกษา และ
รายไดตอเดือน   
 สวนที ่ 2 ลักษณะการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ คือ ระบบโทรศัพทเคลื่อนที ่
บริการเสริมที่ใช  เวลาที่ใช  เหตุผลของการใชบริการเสริม   
 สวนที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ใน 5 ดาน คือ ดานบันเทิง ดานบริการติดตอส่ือสาร ดานกีฬา  
ดานไลฟสไตล และดานขอมูลขาวสาร เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย
กําหนดเกณฑในการวัดคะแนน 5 ระดับ ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มกีารใชบริการเสริมมากที่สุด มากกวา 20 คร้ัง/เดือน 
 4  หมายถึง  มกีารใชบริการเสริมมาก 16-20 ครั้ง/เดือน 
 3  หมายถึง  มกีารใชบริการเสริมนอย 10-15  คร้ัง/เดือน 
 2  หมายถึง  มกีารใชบริการเสริมนอยที่สุด นอยกวา 10 คร้ัง/เดือน 

      1  หมายถงึ  ไมเคยใชบริการเสริมเลย   
 เกณฑในการใหคะแนนพฤตกิรรมการใชบริการเสริม 

 ผูวิจัยไดกําหนดชวงคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมการใชบริการเสริม โดยแบงออกเปน 5 
ระดับ คือ 

 4.21-5.00  หมายถึง  มีการใชบริการเสริมในระดับมากทีสุ่ด 
 3.41-4.20  หมายถึง  มีการใชบริการเสริมในระดับมาก     
 2.61-3.40  หมายถึง  มีการใชบริการเสริมในระดับนอย 

 1.81-2.60  หมายถึง  มีการใชบริการเสริมในระดับนอยทีสุ่ด 
 1.00-1.80  หมายถึง  ไมเคยใชบริการเสริมเลย        

 สวนที่ 4 ความคิดเห็นขอเสนอแนะและปญหาจากการใชบริการเสริม 
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 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
    การทดสอบความตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามที่ใชวัดตัวแปรตาง ๆ ไปปรึกษาอาจารยเพื่อพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถาม และนํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทาน พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา
แบบสอบถาม ดวยการหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Index of Consistency) ผลการวิเคราะห
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคของการศึกษาทุกขอคําถามมีคา IOC ตั้งแต 
.50 ขึ้นไป จึงนําไปทดสอบหาคาความเชื่อมั่นในขั้นตอไป      
               การทดสอบความเชื่อถือได (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
จํานวน 30 ชุด ไปทดสอบกับกลุมประชากรที่คลายกับตัวอยางที่จะใชในการวิจัย แลวนําผลที่ไดมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ในสวนที่ 3 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบัค (Cronbach Method) ดังสูตร (สุจิตรา ชีวะธนรักษ และนภาภรณ 
จันทรศัพท, 2549 : 141)   
 

                     α      =       n
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 ผลการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นในตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการเสริม ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .96 ซ่ึงอยูในเกณฑสูง ถือวาแบบสอบถามนี้สามารถไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเพื่อทําการวิจัยคร้ังนี้ได  
 
3.4  การรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการตามขั้นตอนไดดังนี้ 
 3.4.1 ขอหนังสือจากทางมหาวิทยาลัย เพื่อขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในการเก็บ

รวบรวมขอมูล   

DPU



 30 

 3.4.2 นําแบบสอบถามแจกใหกับกลุมตัวอยางนักศึกษา พรอมชี้แจง และทําการ
สอบถามตามแบบสอบถามจํานวน 390  ชุด ไดรับกลับคืนมา 390 ชุดและตอบครบสมบูรณ คิดเปน
รอยละ 100.0  

 3.4.3 ผูวิจัยไดรวบรวมแบบสอบถาม มาบันทึกในแบบลงรหัส และนําไปวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติ   
 
3.5 การวิเคราะหขอมูล     
 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามไดแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลแตละสวนของแบบสอบถาม  มา
วิเคราะหและแปลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  โดยใชสถิติใน
การวิเคราะหดังตอไปนี้ 

 3.5.1 สถิติบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ และ คารอยละ (Percentage) 
เพื่อวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลสวนบุคคล และลักษณะการใชบริการเสริมสําหรับ
โทรศัพทเคล่ือนที่ 

 3.5.2 วิเคราะหคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของ
พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ 

 3.5.3 ก า รทดสอบคว ามแตกต า งพฤติ ก ร รมก า ร ใช บ ริ ก า ร เ ส ริ ม สํ าห รั บ
โทรศัพทเคล่ือนที่ จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล ดวยการทดสอบคาสถิติ T-Test สําหรับกลุม
ตัวอยาง 2 กลุมซ่ึงเปนอิสระจากกัน และทดสอบดวยวิธี   One-way ANOVA  สําหรับกลุมตัวอยาง 
3  กลุมหรือมากกวาซ่ึงเปนอิสระจากกัน 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  นําเสนอผลการวิเคราะหเรียงตามลําดับ  ดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล 
 ตอนที่ 2  ลักษณะการใชบริการเสริม 
 ตอนที่ 3  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษา 
 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
 ตอนที่ 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล 
ตารางที่  4.1  จํานวนและรอยละขอมูลสวนบุคคล 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไป จํานวน รอยละ 
เพศ   
 ชาย 195 50.0 
 หญิง 195 50.0 
คณะศกึษา   
 บริหารธุรกิจ 96 24.6 
 บัญชี 24 6.2 
 เศรษฐศาสตร 6 1.5 
 นิเทศศาสตร 78 20.0 
 นิติศาสตร 26 6.7 
 ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 72 18.5 
 ศิลปกรรมศาสตร-การออกแบบ 20 5.1 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 54 13.8 
 วิศวกรรมศาสตร 14 3.6 
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ตารางที่  4.1 (ตอ) 
 

ขอมูลสภาพทัว่ไป จํานวน รอยละ 
ช้ันปการศึกษา   
 ปที่ 1 91 23.3 
 ปที่ 2 88 22.6 
 ปที่ 3 118 30.3 
 ปที่ 4 93 23.8 
รายไดตอเดือน   
 ต่ํากวา 3,000 บาท 46 11.8 
 3,001–4,000 บาท 94 24.1 
 4,001–5,000 บาท 107 27.4 
 5,001–6,000 บาท 75 19.2 
 มากกวา 6,000 บาท 68 17.4 

 
 ตารางที่ 4.1 กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง รอยละ 50.0  เปนเพศชาย รอยละ 50.0 เทากัน      ศึกษา
อยูคณะบริหารธุรกิจ มากที่สุด รอยละ 24.6 รองลงมาคือ คณะนิเทศศาสตร รอยละ 20.0  และ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร รอยละ 18.5  สวนใหญศึกษาชั้นปที่ 3 รอยละ 30.3 มีรายไดตอเดือน 4,001–5,000 
บาท มากที่สุด รอยละ 27.4  รองลงมาคือ 3,001–4,000 บาท รอยละ 24.1 และ 5,001–6,000 บาท รอยละ 19.2   
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ตอนที่  2  ลักษณะการใชบริการเสริม 
ตารางที่  4.2   จํานวนและรอยละของระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ใช 
 

ระบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีใช จํานวน รอยละ 
 AIS 109 27.9 
 DTAC 94 24.1 
 DPC 1800 39 10.0 
 True Move 78 20.0 
 Thai Mobile 34 8.7 
 Hutch 36 9.2 

 
 ตารางที่  4.2  กลุมตัวอยางใชโทรศัพทเคล่ือนที่ระบบ AIS มากที่สุด รอยละ 27.9  รองลงมาคือ 
DTAC รอยละ 24.1 และ True Move รอยละ 20.0 ตามลําดับ 
 

ตารางที่  4.3  จํานวนและรอยละของลักษณะการใชบริการเสริม (จํานวนที่ตอบจาก 390 คน)  
 

ลักษณะการใชบริการเสริม จํานวนที่ตอบ รอยละ 
บริการเสริมดานบันเทิง (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
 ดาวนโหลดริงโทน 284 72.8 
 ดาวนโหลดรูปภาพ 201 51.5 
 ดาวนโหลดเกมส 185 47.4 
 ดาวนโหลดเพลง 274 70.3 
 โหวตใหคะแนนในรายการโทรทัศน 145 37.2 
 รวมสงความคดิเห็นในรายการโทรทัศน 90 23.1 
บริการเสริมดานบริการติดตอส่ือสาร (ตอบมากกวา 1 ขอ   
 รับสงขาวสั้น 253 64.9 
 สงภาพเคลื่อนไหว 252 64.6 
 ฝากขอความดวยเสยีง 231 59.2 
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ตารางที่  4.3  (ตอ) 
 

ลักษณะการใชบริการเสริม จํานวนที่ตอบ รอยละ 
บริการเสริมดานกีฬา (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
 รายงานผลฟุตบอล 298 76.4 
 รายงานตารางและผลการแขงขัน 196 50.3 
 ขาวกฬีา 216 55.4 
 ทายปญหา 66 16.9 
บริการเสริมดานไลฟสไตล (ตอบมากกวา 1 ขอ)   
 พยากรณดวงชะตาชีวิต 273 70.0 
 ขาวบันเทิง 293 75.1 
 จองบัตรชมภาพยนตร 136 34.9 
บริการเสริมดานขอมูลขาวสาร (จํานวนที่ตอบ)   
 รับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญ 343 87.9 
 แจงราคาน้ํามนั 102 26.2 
 ขาวหุน e – banking 85 21.8 
 รายงานราคาหุน 96 24.6 
 รายงานขาวเศรษฐกิจ 153 39.2 

  
 ตารางที่ 4.3  พบวาลักษณะการใชบริการเสริม  
 ดานบันเทิงมีการดาวนโหลดริงโทน มากที่สุด รอยละ 72.8 รองลงมาคือ ดาวนโหลดเพลง รอยละ 70.3 
และดาวนโหลดรูปภาพ รอยละ 51.5    
 ดานบริการติดตอส่ือสาร มีการรับสงขาวสั้น มากที่สุด รอยละ 64.9 รองลงมาคือ สงภาพเคลื่อนไหว รอย
ละ 64.6   
 ดานกีฬา มีการรายงานผลฟุตบอล มากที่สุด รอยละ 76.4 รองลงมาคือ ขาวกีฬา  รอยละ 55.4   
 ดานไลฟสไตล มีการรับขาวบันเทิง มากที่สุด รอยละ 75.1 รองลงมาคือ พยากรณดวงชะตาชีวิต รอยละ 
70.0  
 ดานขอมูลขาวสาร มีการรับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญ มากที่สุด รอยละ 87.9 รองลงมาคือ 
รายงานขาวเศรษฐกิจ รอยละ 39.2 และแจงราคาน้ํามัน รอยละ 26.2 
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ตารางที่ 4.4  จํานวนและรอยละของเหตุผลที่ใชบริการเสริม (จํานวนทีต่อบจาก 390 คน)  
 

เหตุผลท่ีใชบริการเสริม จํานวนที่ตอบ รอยละ 
 เพื่อความทันสมัย 125 32.1 
 สามารถใชบริการไดงาย 97 24.9 
 อัตราคาใชบริการไมแพง 65 16.7 
 เพื่อการลุนรับรางวัล 43 11.0 
 ติดตอสนทนากับเพื่อน 200 51.3 
 อยากทราบขาวสารขอมูล 124 31.8 
 เพื่อความบันเทิง 135 34.6 

 
 ตารางที่ 4.4  เหตุผลที่ใชบริการ กลุมตัวอยางใหเหตุผลวาติดตอสนทนากับเพื่อนมากที่สุด รอย
ละ 51.3 รองลงมาคือ เพื่อความบันเทิง รอยละ 34.6  และเพื่อความทันสมัย รอยละ 32.1 ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.5  จํานวนและรอยละของบริการเสริมที่พอใจมากที่สุด   
 

บริการเสริมท่ีพอใจมากที่สุด   จํานวน รอยละ 
 ดานบันเทิง    116 29.7 
 บริการติดตอส่ือสาร 124 31.8 
 กีฬา 38 9.7 
 ไลฟสไตล 22 5.7 
 ขอมูลขาวสาร 90 23.1 

 
 ตารางที่  4.5  บริการเสริมที่พอใจมากที่สุด  กลุมตัวอยางพอใจบริการเสริมดานบริการ
ติดตอส่ือสารมากที่สุด รอยละ 31.8  รองลงมาคือ ดานบันเทิง รอยละ 29.7 และขอมูลขาวสาร           รอยละ 
23.1 ตามลําดับ  
 
 
 
 

DPU



 36 

ตารางที่  4.6  จํานวนและรอยละของบริการเสริมที่พอใจนอยที่สุด   
 

บริการเสริมท่ีพอใจนอยท่ีสุด   จํานวน รอยละ 
 ดานบันเทิง    76 19.5 
 บริการติดตอส่ือสาร 65 16.7 
 กีฬา 102 26.2 
 ไลฟสไตล 104 26.7 
 ขอมูลขาวสาร 43 11.0 

 
 ตารางที่ 4.6  บริการเสริมที่พอใจนอยที่สุด  พบวากลุมตัวอยางมีความพอใจในดาน   ไลฟสไตล
นอยที่สุด รอยละ 26.7 รองลงมาคือ กีฬา รอยละ 26.2 และดานบันเทิง รอยละ 19.5 ตามลําดับ    
 
ตารางที่  4.7  จํานวนและรอยละของชวงเวลาที่ใชบริการเสริม   
 

ชวงเวลาที่ใชบริการเสริม   จํานวน รอยละ 
 06.01-12.00 น. 84 21.5 
 12.01-18.00 น. 73 18.7 
 18.01-24.00 น. 214 54.9 
 00.01-06.00 น. 19 4.9 

  
 ตารางที่ 4.7  ชวงเวลาที่ใชบริการเสริมมากที่สุด คือ 18.01-24.00 น. รอยละ 54.9 รองลงมาคือ  
06.01-12.00 น. รอยละ 21.5  และ 12.01-18.00 น รอยละ 18.7  ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.8  จํานวนและรอยละของคาใชจายในการใชบริการเสริมแตละเดือน   
 

คาใชจายในการใชบริการเสริมแตละเดือน   จํานวน รอยละ 
 ไมเกิน 500  บาท 227 58.2 
 501-700 บาท 78 20.0 
 701-1,000 บาท 20 5.1 
 1,001-1,500 บาท 37 9.5 
 มากกวา 1,501 บาท 28 7.2 

 
 ตารางที่ 4.8 คาใชจายในการใชบริการเสริมตอเดือนไมเกิน 500 บาท มากที่สุด รอยละ 58.2 รองลงมา
คือ 501-700 บาท รอยละ 20.0 และ 1,001-1,500 บาท รอยละ 9.5 ตามลําดับ 
 
ตอนที่  3  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ตารางที่ 4.9  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ 
                     โทรศัพทเคล่ือนที่โดยรวม และรายดาน 
 

พฤติกรรมการใชบริการเสริม คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การใชบริการ 

ดานบันเทิง 2.77 1.03 นอย 
ดานบริการติดตอส่ือสาร 2.98 1.008 นอย 
ดานกฬีา 2.92 1.13 นอย 
ดานไลฟสไตล 2.85 .99 นอย 
ดานขอมูลขาวสาร 2.56 1.06 นอยที่สุด 

รวม 2.78 .76 นอย 
 
 ตารางที่ 4.9  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย  (มีการใชบริการเสริม  10-15 ครั้ง/ เดือน) คาเฉลี่ย  2.78 โดยดานที่มีพฤติกรรมการใช
บริการเสริมมากที่สุด  คือ ดานบริการติดตอสื่อสาร คาเฉลี่ย  2.98 รองลงมาคือ ดานกีฬา  คาเฉลี่ย 
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2.92 ดานไลฟสไตล คาเฉลี่ย 2.85 ดานบันเทิง คาเฉลี่ย 2.77 และดานขอมูลขาวสารคาเฉลี่ย 2.56 
ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชอยูในระดับนอยที่สุด (มีการใชบริการนอยกวา 10 คร้ัง/เดือน) 
 
ตารางที่  4.10  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ 
                       โทรศัพทเคล่ือนที่ ดานบันเทิง 
 

พฤติกรรมการใชบริการเสริม 
ดานบนัเทิง 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การใชบริการ 

การดาวนโหลดริงโทน  2.70 .992 นอย 
การดาวนโหลดรูปภาพ 2.84 1.14 นอย 
การดาวนโหลดเกมส 2.76 1.29 นอย 
การดาวนโหลดเพลง 2.97 1.26 นอย 
การโหวตใหคะแนนตามในรายการโทรทัศน   2.61 1.25 นอย 
การรวมสงความคิดเห็นในรายการโทรทัศน   2.73 1.16 นอย 

รวม 2.77 1.03 นอย 
 
 ตารางที่ 4.10  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ ดานบันเทิง โดยรวมอยูในระดับ
นอย  (มีการใชบริการเสริม 10-15 คร้ัง/เดือน) คาเฉลี่ย 2.77 โดยมีพฤติกรรมการใชบริการดาวนโหลดเพลงมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 2.97 รองลงมาคือ การดาวนโหลดรูปภาพ คาเฉลี่ย 2.84  และการดาวนโหลดเกมส คาเฉลี่ย 2.76 และบริการเสริม
ที่ใชนอยที่สุดคือการโหวตใหคะแนนตามในรายการโทรทัศน คาเฉลี่ย 2.61  
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ตารางที่  4.11  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ 
                         โทรศัพทเคล่ือนที่ ดานบริการติดตอส่ือสาร 
 

พฤติกรรมการใชบริการเสริม 
ดานบริการติดตอส่ือสาร 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การใชบริการ 

การบริการรับสงขาวสั้น 2.98 1.12 นอย 
การบริการสงภาพเคลื่อนไหว 2.90 1.22 นอย 
บริการฝากขอความดวยเสียง 3.06 1.24 นอย 

รวม 2.98 1.008 นอย 
 
 ตารางที่  4.11  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานบริการติดตอส่ือสาร 
โดยรวมอยูในระดับนอย (มีการใชบริการเสริม 10-15 คร้ัง/เดือน) คาเฉลี่ย 2.98 โดยมีพฤติกรรมการใช
บริการฝากขอความดวยเสียงมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.06 รองลงมาคือ บริการรับสงขาวสั้น คาเฉลี่ย 2.98 และการ
บริการสงภาพเคลื่อนไหว คาเฉลี่ย 2.90  ตามลําดับ 
 
ตารางที่  4.12 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ 
                       โทรศัพทเคล่ือนที่ ดานกีฬา 
 

พฤติกรรมการใชบริการเสริม 
ดานกีฬา 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การใชบริการ 

รายงานผลฟุตบอล   2.97 1.35 นอย 
รายงานตารางการแขงขันและผลการแขงขันกีฬา   2.92 1.36 นอย 
ขาวกฬีา   2.92 1.26 นอย 
ทายปญหา 2.86 1.24 นอย 

รวม 2.92 1.13 นอย 
 
 ตารางที่  4.12  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานกีฬา โดยรวมอยูใน
ระดับนอย (มีการใชบริการเสริม 10-15 คร้ัง/เดือน) คาเฉลี่ย 2.92 โดยมีพฤติกรรมการใชบริการรายงานผล
ฟุตบอลมากที่สุด คาเฉลี่ย 2.97 รองลงมาคือ รายงานตารางการแขงขันและผลการแขงขันกีฬา และขาวกีฬา 
คาเฉลี่ย 2.92  และทายปญหา คาเฉลี่ย 2.86 ตามลําดับ 
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ตารางที่  4.13 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ 
                      โทรศัพทเคล่ือนที่ ดานไลฟสไตล 
 

พฤติกรรมการใชบริการเสริม 
ดานไลฟสไตล 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การใชบริการ 

พยากรณดวงชะตาชีวิต   2.80 1.21 นอย 
ขาวบันเทิง   2.86 1.11 นอย 
จองบัตรชมภาพยนตร 2.90 1.10 นอย 

รวม 2.85 .99 นอย 
 
 ตารางที่  4.13  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานไลฟสไตล โดยรวม
อยูในระดับนอย (มีการใชบริการเสริม 10-15 คร้ัง/เดือน) คาเฉลี่ย 2.85 โดยมีพฤติกรรมการใชบริการจอง
บัตรชมภาพยนตรมากที่สุด คาเฉลี่ย 2.90 รองลงมาคือ ขาวบันเทิง คาเฉลี่ย 2.86 และพยากรณดวงชะตาชีวิต 
คาเฉลี่ย 2.80 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.14  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ 
                       โทรศัพทเคล่ือนที่ ดานขอมูลขาวสาร 
 

พฤติกรรมการใชบริการเสริม 
ดานขอมูลขาวสาร 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
การใชบริการ 

รับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญ   3.30 1.29 นอย 
แจงราคาน้ํามนั   2.35 1.01 นอยที่สุด 
ขาวหุน e-banking   2.33 1.36 นอยที่สุด 
รายงานราคาหุนผานมือถือ   2.24 1.30 นอยที่สุด 
รายงานขาวเศรษฐกิจ 2.55 1.48 นอยที่สุด 

รวม 2.56 1.06 นอยที่สุด 
  

 ตารางที่ 4.14  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานขอมูลขาวสาร 
โดยรวมอยูในระดับนอยที่สุด (มีการใชบริการเสริมนอยกวา 10 ครั้ง/เดือน) คาเฉลี่ย 2.56  โดยมีพฤติกรรม
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การใชบริการรับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญมากที่สุด คาเฉลี่ย 3.30 รองลงมาคือรายงานขาวเศรษฐกิจ 
คาเฉลี่ย 2.55 และแจงราคาน้ํามัน คาเฉลี่ย 2.35 ตามลําดับ 
 
ตอนที่ 4  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 4.15  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่                        
                      จําแนกตามเพศ 

    เพศ 

ชาย หญิง 
พฤติกรรมการใชบริการเสริม 
สําหรับโทรศัพทเคล่ือนท่ี 

  X S.D.      X S.D. 

คา t P 

ดานบันเทิง 2.81 .82 2.72 1.20 .87 .382 
ดานบริการติดตอส่ือสาร 3.06 .72 2.90 1.22 1.54 .124 
ดานกฬีา 3.18 1.01 2.66 1.20 4.61 .000* 
ดานไลฟสไตล 2.74 .82 2.96 1.13 2.14 .033* 
ดานขอมูลขาวสาร 2.71 1.09 2.41 1.02 2.78 .006* 

พฤติกรรมโดยรวม 2.82 .60 2.74 .89 1.09 .273 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ตารางที่   4.15   พบวา เพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสํ าหรับ
โทรศัพทเคล่ือนที่ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา เพศที่ตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการ
เสริมดานกีฬา และดานขอมูลขาวสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05            โดยเพศชายมี
พฤติกรรมการใชบริการเสริมมากกวาเพศหญิง และดานไลฟสไตลแตกตางกัน            อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมมากกวาเพศชาย 
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ตารางที่  4.16  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ จําแนกตามคณะศึกษา 

คณะศึกษา 

บริหาร บัญชี เศรษฐศาสตร นิเทศ นิติศาสตร ศิลป
ศาสตร 

ศิลปกรรม เทคโนโลยี วิศวกรรม 
พฤติกรรมการใช
บริการเสริม 
สําหรับ

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

คา F P 

ดานบันเทิง 3.18 .82 2.55 1.09 3.05 1.07 2.89 .97 2.91 1.23 2.05 .91 2.66 .82 2.69 1.03 3.48 .95 8.71 .000* 
ดานบริการ
ติดตอสื่อสาร 

3.33 .81 2.79 .95 2.83 1.10 3.17 .85 3.06 1.24 2.13 .98 2.94 .82 3.12 .95 3.57 .78 10.83 .000* 

ดานกฬีา 3.39 1.03 2.60 1.46 2.08 1.68 3.14 .89 2.92 1.19 2.26 .96 2.37 1.17 3.02 1.04 3.17 1.27 7.79 .000* 
ดานไลฟสไตล 3.17 .66 2.62 .77 2.88 .95 3.07 .93 2.97 1.02 2.26 1.10 2.56 1.06 2.74 1.13 3.47 .75 6.72 .000* 
ดานขอมูล
ขาวสาร 

2.93 .95 2.60 1.02 2.43 1.60 2.64 .90 2.80 1.04 1.68 .74 3.07 .98 2.57 1.18 2.79 1.31 9.85 .000* 
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 ตารางที่  4.16  พบวาคณะศึกษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ
โทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร มีคาเฉลี่ย 
3.18 ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสูงกวากลุมอ่ืน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา พฤติกรรมการใช
บริการเสริมทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่คณะวิศวกรรมศาสตร มี
พฤติกรรมการใชบริการเสริมในดานบันเทิง  ดานบริการติดตอส่ือสาร และดานไลฟสไตล มากกวากลุม
อ่ืน คณะบริหารธุรกิจมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมในดานกีฬามากกวากลุมอ่ืน และคณะศิลปกรรม
ศาสตรมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมในดานขอมูลขาวสารมากกวากลุมอื่น 
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ตารางที่  4.17  การเปรียบเทยีบพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่  จําแนกตามรายไดตอเดอืน 
รายไดตอเดือน 

ต่ํากวา 3,000 3,001 – 4,000 4,001 – 5,000 5,001 – 6,000 มากกวา 6,000 
พฤติกรรมการใชบริการเสริม 
สําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ 

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

คา F P 

ดานบันเทิง 3.34 .70 2.14 .91 3.07 1.13 2.57 .68 2.99 1.06 18.84 .000* 
ดานบริการติดตอสื่อสาร 3.40 .65 2.32 .96 3.30 .94 2.85 .80 3.24 1.10 19.39 .000* 
ดานกฬีา 3.74 .87 2.26 1.14 3.18 .97 2.99 .91 2.79 1.25 18.36 .000* 
ดานไลฟสไตล 2.94 .36 2.37 .91 3.21 1.07 2.81 .94 2.95 1.06 10.01 .000* 
ดานขอมูลขาวสาร 3.43 .90 1.97 .92 2.54 .90 2.41 .91 2.97 1.22 21.14 .000* 

พฤติกรรมโดยรวม 3.18 .55 2.31 .69 3.01 .77 2.73 .56 2.86 .83 17.07 .000* 
     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตารางที่ 4.17 พบวารายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการเสริม
สําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่รายไดตอเดือนต่ํา
กวา 3,000 บาท มีคาเฉลี่ย 3.18 ซ่ึงมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสูงกวากลุมอื่น เมื่อพิจารณาเปน
รายดานพบวาพฤติกรรมการใชบริการเสริมทุกดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยที่รายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมในดานบันเทิง ดาน
บริการติดตอส่ือสาร ดานกีฬา และดานขอมูลขาวสารมากกวากลุมอื่น และรายไดตอเดือน 4,001–
5,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมในดานไลฟสไตลมากกวากลุมอ่ืน 
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บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 
 การศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการ
เสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ ในดานการใชบริการเสริมดานบันเทิง ดานบริการติดตอส่ือสาร ดาน
กีฬา ดานไลฟสไตล และดานขอมูลขาวสาร และเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชบริการเสริมของ
โทรศัพทเคลื่อนที่  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํานวน 390 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถาม มี  3 ตอนคือ ขอมูลสวนบุคคล ลักษณะการใชบริการเสริม และพฤติกรรมการการใช
บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยสถิติทดสอบ t-test และ One-way 
ANOVA    
 
5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.1.1  ลักษณะการใชบริการเสริม กลุมตัวอยางสวนใหญใชโทรศัพทเคลื่อนที่ระบบ AIS 
โดยในดานบันเทิง มีการดาวนโหลดเพลงมากที่สุด ดานบริการติดตอส่ือสาร มีการใชบริการฝาก
ขอความดวยเสียงมากที่สุด ดานกีฬา มีการรายงานผลฟุตบอลมากที่สุด ดานไลฟสไตล มีการใช
บริการจองบัตรชมภาพยนตรมากที่สุด ดานขอมูลขาวสาร มีการรับแจงขาวดวนและเหตุการณ
สําคัญมากที่สุด   โดยกลุมตัวอยางใหเหตุผลวาติดตอสนทนากับเพื่อน และมีความพอใจบริการ
เสริมดานบริการติดตอส่ือสารมากที่สุด และพอใจดานไลฟสไตลนอยที่สุด ทั้งนี้ชวงเวลาที่ใชมาก
ที่สุดคือ 18.01-24.00 น. ดวยคาใชจายในการใชบริการเสริมตอเดือนไมเกิน 500 บาทมากที่สุด  
 5.1.2  พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยภาพรวมอยูในระดับนอย โดยดานที่มีพฤติกรรมการใช
บริการเสริมมากที่สุด คือ ดานบริการติดตอส่ือสาร รองลงมาคือ ดานกีฬา ดานไลฟสไตล ดาน
บันเทิง และดานขอมูลขาวสาร  
 
 

DPU



 47 

 เมื่อพิจารณาเปนรายขอในแตละดาน พบวา 
 ดานบันเทิง โดยรวมอยูในระดับนอยโดยมีพฤติกรรมการใชบริการดาวนโหลดเพลง
มากที่สุด  และบริการเสริมที่ใชนอยที่สุดคือการโหวตใหคะแนนตามในรายการโทรทัศน    
 ดานบริการติดตอส่ือสารโดยรวมอยูในระดับนอยโดยมีพฤติกรรมการใชบริการฝาก
ขอความดวยเสียงมากที่สุด  และการใชบริการสงภาพเคลื่อนไหวนอยที่สุด 
  ดานกีฬาโดยรวมอยูในระดับนอยโดยมีพฤติกรรมการใชบริการรายงานผลฟุตบอลมาก
ที่สุด และใชบริการทายปญหานอยที่สุด 
 ดานไลฟสไตลโดยรวมอยูในระดับนอยโดยมีพฤติกรรมการใชบริการจองบัตรชม
ภาพยนตรมากที่สุด และใชบริการพยากรณดวงชะตาชีวิตนอยที่สุด 
 ดานขอมูลขาวสารโดยรวมอยูในระดับนอยที่สุดโดยมีพฤติกรรมการใชบริการรับแจง
ขาวดวนและเหตุการณสําคัญมากที่สุดและรายงานราคาหุนนอยที่สุด 
         5.1.3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
                    5.1.3.1 เพศชายและ เพศหญิงมีพฤติกรรมการใชบริการ เสริมสํ าห รับ
โทรศัพทเคล่ือนที่ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                    5.1.3.2  คณะศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพท 
เคล่ือนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 5.1.3.3  รายไดตอเดือนที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ
โทรศัพท เคล่ือนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
5.2  อภิปรายผล 
 5.2.1 พฤติกรรมการใชบริการ เสริมพฤติกรรมการใชบริการ เสริมสํ าห รับ
โทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยโดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริการเสริมที่มีอยู นักศึกษานิยมใชในบางประเภทเทานั้นเพราะ
การใชบริการเสริมมาก นักศึกษาตองเสียคาใชจายเพิ่มขึ้น ดังนั้นการใชโทรศัพทเคล่ือนที่ของ
นักศึกษาในกลุมวัยรุนเปนการใชเพื่อความสะดวกในการติดตอส่ือสารมากกวาที่ใชบริการเสริม  
และบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ยังมีคูแขงที่มีคุณภาพดีและราคาคาบริการถูก เชนจาก
อินเตอรเน็ตสามารถดาวนโหลดเพลง ดูขอมูลขาวดวนและเหตุการณสําคัญ เปนตน  โดยพฤติกรรม
การใชบริการเสริมมากที่สุด คือ ดานบริการติดตอส่ือสารซึ่งเปนบริการเสริมที่อํานวยความสะดวก
ในการติดตอส่ือสาร สอดคลองกับการวิจัยของ ฐิติพร พรไพรินทร (2548) ที่พบวาวัยรุนมีพฤติกรรมการ
ใชโทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อความสะดวกในการติดตอส่ือสารและเพื่อความทันสมัยกาวทันเทคโนโลยี 
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ปจจุบันวัยรุนนิยมใชโทรศัพทเคล่ือนที่ติดตอกับเพื่อนมากที่สุด โดยเมื่อศึกษาบริการเสริมที่
นักศึกษานิยมใชมากสุดในแตละดานพบวาในดานบันเทิง มีการใชบริการดาวนโหลดเพลงมากสุด 
อาจเนื่องจากวัยรุนนิยมฟงเพลง และนิยมเลือกดาวนโหลดเพลงที่ตนชอบเพื่อแสดงตัวตน อารมณ
ความรูสึกและรสนิยม ในดานติดตอส่ือสาร นิยมใชบริการฝากขอความดวยเสียงมากสุด อาจเพราะ
ปจจุบันปริมาณเวลาในการใชโทรศัพทเคล่ือนที่เพื่อติดตอส่ือสารในแตละครั้งนานมากขึ้น เพราะ
คาใชจายที่ถูกลงจากโปรโมชั่นและสภาพการแขงขัน ทําใหโอกาสโทรติดตอกันไดยากขึ้น จึงตอง
พึ่งพาบริการฝากขอความดวยเสียงมากขึ้น ในดานกีฬา นิยมใชบริการรายงานผลฟุตบอลมากสุด  
เพราะกีฬาฟุตบอลเปนกีฬาที่วัยรุนและนักเรียนนักศึกษามีความสนใจมากที่สุดและมีรายการ
แขงขันมากในแตละสัปดาห  นักศึกษาจึงสนใจที่จะรับทราบผลการแขงขันไดกอนใคร  ในดาน
ไลฟสไตล นิยมใชบริการจองบัตรชมภาพยนตร เพราะกิจกรรมการชมภาพยนตรเปนอีกกิจกรรม
หนึ่งที่วัยรุนและนักเรียนนักศึกษานิยมมากอีกกิจกรรมหนึ่ง เมื่อสามารถจองบัตรชมภาพยนตรผาน
โทรศัพทเคลื่อนที่ ทําใหทราบรอบที่จะชมภาพยนตรที่แนชัดไมตองเดินทางไปหลายเที่ยว ในดาน
ขอมูลขาวสาร นิยมใชบริการรับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญ ทั้งนี้เพราะชวงปที่ผานมามี
เหตุการณบานเมืองวุนวายหลายเรื่องทั้งดานการเมือง และเหตุการณความไมสงบในภาคใต สําหรับ
ชวงเวลาที่ใชมากสุด 18.00–24.00 น. สอดคลองกับการวิจัยของ รุงเรือง เสนียศรีสกุล (2547) พบวา
ชวงเวลาที่ใชบริการเสริมของโทรศัพทเคลื่อนที่ 18.01–06.00 น. ความถี่ในการใชงานอยูที่ 10–15 
คร้ังตอเดือน คลายกับการวิจัยของ รุงเรือง เสนียศรีสกุล (2547) พบวาความถ่ีในการใชงานอยูที่ 1–9 
ครั้งตอเดือน โดยในการวิจัยคร้ังนี้ความถี่ในการใชงานเพิ่มขึ้นจากการวิจัยของ รุงเรือง เสนียศรี
สกุล (2547) เล็กนอย อาจเพราะรูปแบบบริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่ ในปจจุบัน (2549) มี
บริการเพิ่มขึ้นมากกวาเมื่อป 2547 
  5.2.2  เพศที่ตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมไมตางกัน  ผลที่ไดนี้ไมเปนไปตาม
สมมติฐานการวิจัย  แสดงไดวาการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ไมไดขึ้นอยูกับเพศของ
นักศึกษา  แตเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาเพศชายมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมดานกีฬา และ
ดานขอมูลขาวสารมากกวาเพศหญิง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพศชายเปนเพศที่ชอบกีฬา โดยเฉพาะ
ฟุตบอลที่มีคูที่นาสนใจแขงขันกันอยูมาก จึงทําใหสนใจที่จะติดตามผล และนอกจากนี้ยังมีความ
สนใจติดตามขาวสารบานเมืองมากกวาเพศหญิง  ในทางกลับกันในดานไลฟสไตล ก็พบวาเพศหญิง
มีพฤติกรรมการใชบริการมากกวาเพศชาย ทั้งนี้เปนผลมาจากเพศหญิงมีลักษณะที่ชอบความบันเทิง 
รักสวยงาม และติดตามดาราที่นิยม  
 5.2.3  คณะศึกษาที่แตกตางกันมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย  หมายถึงวาการใช
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บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ขึ้นอยูกับคณะที่ศึกษาของนักศึกษา โดยที่นักศึกษาที่เรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสูงกวากลุมอ่ืน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนักศึกษา
คณะดังกลาวนี้มีความสนใจความกาวหนาและความทันสมัยของเทคโนโลยีใหม ๆ รูจักบริการ
เสริมแบบตาง ๆ ดีกวานักศึกษาคณะอื่น โดยที่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรนี้ มีพฤติกรรมการใช
บริการเสริมในดานบันเทิง ดานบริการติดตอส่ือสาร และดานไลฟสไตล มากกวากลุมอ่ืน ในขณะที่
นักศึกษาที่ศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีพฤติกรรมการใชบริการเสริมในดานกีฬามากกวากลุมอื่น อาจ
เนื่องมาจากนักศึกษาที่เรียนในคณะนี้เปนกลุมที่ตองติดตอกับคนในสังคมเพื่อธุรกิจ ดังนั้นจึงตอง
สรางความเปนพวกพอง โดยอาศัยความชอบที่เหมือนกัน เชนชอบในกีฬาเหมือนกัน สามารถพดูคยุ
กันไดสนิทสนม งายตอการสานตองานธุรกิจ สวนคณะศิลปกรรมศาสตรมีพฤติกรรมการใชบริการ
เสริมในดานขอมูลขาวสารมากกวากลุมอื่น อาจเนื่องมาจากนักศึกษาในคณะนี้เปนกลุมที่ตองการ
ศึกษาหาความรูในดานขาวสารเพื่อมาประกอบการเรียน เชนในสาขาศิลปะการแสดงประยกุต จงึให
ความสนใจในการใชบริการเสริมในการคนหาขาวสาร 
 5.2.4 รายไดตอ เดือนที่ แตกต างกัน  มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสํ าหรับ
โทรศัพทเคลื่อนที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว  
หมายถึงวาการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ขึ้นอยูกับรายไดตอเดือนของนักศึกษา โดย
ที่รายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมสูงกวากลุมอื่น ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากกลุมที่มีรายไดนอย  ไมไดจายเงินคาโทรศัพทเอง  พอ แม ผูปกครองอาจทําการจายให 
จึงทําใหกลุมที่มีรายไดนอยกวา 3,000  บาท จึงใชบริการเสริมโดยไมตองคํานึงถึงคาใชจาย   และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา นักศึกษาที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 3,000 บาท มีพฤติกรรมการใช
บริการเสริมในดานบันเทิง  ดานบริการติดตอส่ือสาร  ดานกีฬา  และดานขอมูลขาวสาร มากกวา
กลุมอ่ืน  และนักศึกษาที่มีรายไดตอเดือน 4,001–5,000 บาท มีพฤติกรรมการใชบริการเสริมในดาน
ไลฟสไตลมากกวากลุมอื่น ผลที่ไดแสดงใหเห็นไดวากลุมนักศึกษาที่มีรายไดมากขึ้น นิยมความ
บันเทิง ติดตามแฟชั่น และดารา เพื่อจะไดมีการแตงตัวใหทันสมัยตามแฟชั่น ผลที่ไดนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของ รุงเรือง เสนียศรีสกุล (2547) ที่พบวา ระดับรายไดตอเดือนอิทธิพลตอการใชบริการ
เสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่  
 
5.3  ขอเสนอแนะ 
         5.3.1 นักศึกษามีการใชบริการเสริมในระดับนอย ดังนั้นการนําเสนอการใชบริการ
เสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ บริษัทที่เกี่ยวของควรมีการวิจัยพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของบริการ
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เสริมใหม ๆ ใหตรงใจ ตรงความตองการนักศึกษา เพื่อการจูงใจและกระตุนใหนักศึกษามีการใช
บริการมากขึ้น 
         5.3.2  ในการวางแผนกลยุทธการตลาดสําหรับบริการเสริม ควรนําปจจัยทางดานคณะ
ศึกษาที่เรียนของนักศึกษาและรายไดของนักศึกษามาเปนแนวทางในการวางแผนกลยุทธการตลาด
ดวย   
         5.3.3  ในการวิจัยตอไปควรขยายการศึกษาการตอบสนองและความคาดหวังในการใช
บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ในกลุมวัยรุนอื่น ๆ ใหกวางขวางและมีความหลากหลายมาก
ขึ้นตอไป  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

 
คําชี้แจง 
1. วัตถุประสงคของแบบสอบถามนี้จัดทําขึน้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับ

โทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย  
2. บริการเสริมของโทรศัพทเคล่ือนที่ (Value Added Service:VAS) หมายถึงบริการนอกจากบรกิารหลักดาน

การตดิตอสนทนาทางเสียง 
3. แบบสอบถามนี้มี 4 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
ตอนที่ 2  ลักษณะการใชบริการเสริม  
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
               มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
ตอนที่ 4 ความคิดเหน็ขอเสนอแนะและปญหาจากการใชบริการเสริม 

4. กรุณาตอบแบบสอบถามตรงความเปนจริง และตอบใหครบทุกขอ 
5. สําหรับขอมูลของทานที่ไดตอบในแบบสอบถามนี้ จะนําไปใชประโยชนตอการวิจัยในเชิง

วิชาการ  ซ่ึงจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอทาน โดยผูวจิัยจะรักษาเปนความลับไมนําไปเผยแพร  
 

ขอขอบพระคุณทุกทานทีก่รณุาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้ 
 
 

นายประเสริฐ  แซอ๊ึง 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการโทรคมนาคม 

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยธุรกจิบัณฑิตย 
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ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
กรุณาทําเครื่องหมาย   X   ลงใน  หนาขอความที่เปนจริง 
 
ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ         1. ชาย    2. หญิง 
 

2. คณะศึกษา    1. คณะบรหิารธุรกิจ   2. คณะบัญชี  

 3. คณะเศรษฐศาสตร   4. คณะนเิทศศาสตร  

 5. คณะนิตศิาสตร   6. คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร 

 7. คณะศิลปกรรมศาสตร  8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9. คณะวิศวกรรมศาสตร   
 

3. ช้ันปการศึกษา  1. ช้ันปที่ 1   2. ช้ันปที่ 2 

    3. ช้ันปที่ 3   4. ช้ันปที่ 4 
 

4. รายไดของนักศึกษาตอเดอืน  1. ต่ํากวา 3,000 บาท  2. 3,001 – 4,000 บาท 

     3. 4,001 – 5,000 บาท  4. 5,001 – 6,000 บาท 

     5. มากกวา 6,000 บาท 
 
ตอนที่ 2 ลักษณะการใชบริการเสริม  
1. ระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ที่ทานใช 

 1. AIS     2.DTAC    3.  DPC 1800 

 4. True Move   5.Thai Mobile      6.  HUTCH 
2. บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานบันเทิง  ทีท่านรูจัก (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

   1. การดาวนโหลดริงโทน  2. การดาวนโหลดรูปภาพ     

 3. การดาวนโหลดเกมส   4. การดาวนโหลดเพลง 

 5. การโหวตใหคะแนนตามในรายการโทรทัศน   

 6. การรวมสงความคิดเหน็ในรายการโทรทัศน   

 7. อ่ืน ๆ  ระบุ..................................................................................   
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3. บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานบริการติดตอสื่อสาร ที่ทานรูจัก (ตอบไดมากกวา 1  
ขอ) 

  1. การบริการรับสงขาวสั้น ( Short Message Service : SMS)   

  2. การบริการสงภาพเคลื่อนไหว (Multimedia Message service : MMS)   

  3. บริการฝากขอความดวยเสียง (Voice Mail Box) 

  4. อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................. 
4. บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานกีฬา ที่ทานรูจัก (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

  1. รายงานผลฟุตบอล   

  2. รายงานตารางการแขงขันและผลการแขงขันกฬีา   

  3. ขาวกฬีา   

  4. ทายปญหา  

  5. อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................. 
5. บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานไลฟสไตล ที่ทานรูจัก (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

  1. พยากรณดวงชะตาชีวิต   

  2. ขาวบันเทิง   

  3. จองบัตรชมภาพยนตร  

  4. อ่ืน ๆระบุ.................................................................................. 
6. บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานขอมูลขาวสาร ที่ทานรูจัก (ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

  1. รับแจงขาวดวนและเหตุการณสําคัญ   

  2. แจงราคาน้ํามัน   

  3. ขาวหุน e-banking   

  4. รายงานราคาหุนผานมอืถือ   

  5. รายงานขาวเศรษฐกิจ 

  6. อ่ืน ๆ ระบุ................................................................................. 
7. เหตุผลที่ทานใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ 

  1. เพื่อความทันสมัย   2. สามารถใชบริการไดงาย 

  3. อัตราคาใชบริการไมแพง  4. เพื่อการลุนรับรางวัล 

  5. ตดิตอสนทนากับเพื่อน   6. อยากทราบขาวสารขอมูล 

  7. เพื่อความบันเทิง   8. อ่ืน  ๆ ระบุ.................. 
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8.  บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ดานใดที่ทานพอใจมากที่สุด

   1. ดานบันเทิง   เพราะ............................................................................. 

   2. ดานบริการติดตอส่ือสาร เพราะ.......................................................... 

                3. ดานกีฬา เพราะ................................................................................... 

    4. ดานไลฟสไตล เพราะ......................................................................... 

    5. ดานขอมูลขาวสาร เพราะ.................................................................... 
9.  บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ดานใดที่ทานพอใจนอยท่ีสุด

    1. ดานบันเทิง  เพราะ.............................................................................. 

     2. ดานบริการติดตอส่ือสาร เพราะ.......................................................... 

                 3. ดานกีฬา เพราะ.................................................................................... 

   4. ดานไลฟสไตล เพราะ.......................................................................... 

   5. ดานขอมูลขาวสาร เพราะ.................................................................... 
10.  ชวงเวลาที่ทานใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่   

 1.  06.01-12.00 น.         2.  12.01-18.00 น. 

               3.  18.01-24.00 น.         4.   00.01-06.00 น. 
11. ทานมีคาใชจายในการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่เดอืนละ 

  1. ไมเกิน 500 บาท         2. 501 – 700 บาท 

  3. 701 – 1,000 บาท         4. 1,001 – 1,500 บาท 

               5. 1,501 – 2,500 บาท         6. มากกวา 2,500 บาท 
 
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
กรุณาทําเครื่องหมาย   /   ลงในชองวาง ที่ตรงกับความเปนจริง ตามการใชบริการเสริมสําหรับ
โทรศัพทเคล่ือนที่ของทานวามีการใชมากนอยเพยีงใดใน 1 เดือน โดยที่   

 5 หมายถึง  มีการใชบริการเสริมดังกลาว มากกวา 20 ครั้ง/เดอืน 
 4 หมายถึง  มีการใชบริการเสริมดังกลาว  16-20  คร้ัง/เดือน 
 3 หมายถึง  มีการใชบริการเสริม 10-15  ครั้ง/เดือน   
 2             หมายถึง  มีการใชบริการเสริมดังกลาว  นอยกวา 10 ครั้ง/เดือน  
 1             หมายถึง  ไมเคยใชบริการเสริมดังกลาวเลย 
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บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

นอย 
 

3 

นอย
ท่ีสุด 

2 

ไมเคย
ใช 
1 

ดานบันเทิง   
     

1. การดาวนโหลดริงโทน       
2. การดาวนโหลดรูปภาพ      
3. การดาวนโหลดเกมส      
4. การดาวนโหลดเพลง      
5. การโหวตใหคะแนนตามในรายการโทรทัศน        
6. การรวมสงความคิดเหน็ในรายการโทรทัศน        
7. อ่ืน ๆ  ระบุ.....................................................................      

ดานบริการติดตอสื่อสาร 
     

8. การบริการรับสงขาวสั้น      
9. การบริการสงภาพเคลื่อนไหว      
10. บริการฝากขอความดวยเสียง      
11.  อ่ืน ๆ      
ดานกีฬา      
12. รายงานผลฟุตบอล        
13. รายงานตารางการแขงขันและผลการแขงขันกีฬา        
14. ขาวกฬีา        
15. ทายปญหา      
16. อ่ืน ระบุ.........................................      
ดานไลฟสไตล      

17. พยากรณดวงชะตาชวีิต        
18. ขาวบันเทงิ        
19. จองบัตรชมภาพยนตร      
20. อ่ืน ๆ      
 
 

DPU



 62 

บริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคล่ือนที่ มาก
ท่ีสุด 

5 

มาก 
 

4 

นอย 
 

3 

นอย
ท่ีสุด 

2 

ไมเคย
ใช 
1 

ดานขอมูลขาวสาร 
     

21. รับแจงขาวดวนและเหตกุารณสําคัญ        
22. แจงราคาน้าํมัน        
23. ขาวหุน e-banking        
24. รายงานราคาหุนผานมือถือ        
25. รายงานขาวเศรษฐกิจ      
26. อ่ืน ๆ  ระบุ...........................................................      
 
ตอนที่  4  ความคิดเห็น ขอเสนอแนะและปญหาจากการใชบริการเสริม 
 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

 
ขอขอบคุณที่ใหความรวมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ัน 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
                   Scale            Scale           Corrected 
                  Mean           Variance         Item-             Alpha 
                    if Item         if Item           Total              if Item 
                 Deleted          Deleted       Correlation        Deleted 
บันเทิง1      50.6000       364.3862        .7455           .9616 
บันเทิง2      50.5333       358.1885        .7829           .9610 
บันเทิง3      50.7333       353.4437        .8425           .9603 
บันเทิง4      50.4000       355.2138        .7172           .9618 
บันเทิง5      50.8000       354.1655        .8164           .9606 
บันเทิง6      50.6333       366.6540        .6078           .9629 
ติดตอ8       50.2000       366.2345        .6454           .9625 
ติดตอ9       50.3667       356.7920        .7835           .9610 
ติดตอ10     50.3333       355.8851        .7884           .9609 
กีฬา12        50.4333       353.8402        .7576           .9613 
กีฬา13        50.5000       347.2241        .8742           .9598 
กีฬา14        50.5667       356.8747        .7563           .9613 
กีฬา15        50.5333       356.3954        .7664           .9612 
ไลฟ17        50.4667       360.1195        .6868           .9621 
ไลฟ18        50.3667       362.0333        .7019           .9619 
ไลฟ19        50.4667       360.6713        .7679           .9612 
ขาว21         49.9333       372.2023        .4237           .9652 
ขาว22         50.6000       370.3862        .5699           .9632 
ขาว23         50.7333       355.0989        .7875           .9609 
ขาว24         50.9333       356.0644        .8410           .9604 
ขาว25         50.5333       357.0161        .7203           .9617 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 21 
Alpha =    .9634 
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ภาคผนวก ค 
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        วันที่ 24 มกราคม 2550 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 
เรียน ดร.พีรเดช ณ นาน 
 ผูชวยผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ CDMA บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) จํากัด 
          

ดวยนายประเสริฐ แซอ๊ึง เลขทะเบียน 48554-0017 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธ เ ร่ือง 
“พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ คือ รองศาสตราจารย ดร. บงการ หอมนาน 

  
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเช่ียวชาญประเมิน

และวิเคราะหแบบสอบถาม เพื่อประกอบการทําสารนิพนธเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุด
ทางการศึกษาตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

                        (นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด) 
            ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 

           
 

 
 
 
 

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
โทร. 02-9547300 ตอ 681, 691 
(นายประเสริฐ แซอึ๊ง, 081-5146455) 
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       วันที่ 24 มกราคม 2550 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 
เรียน ดร.ราชันย เหล็กกลา 
 ผูจัดการดานวิศวกรรม บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย 
 

ดวยนายประเสริฐ แซอ๊ึง เลขทะเบียน 48554-0017 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธ เ ร่ือง 
“พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ คือ รองศาสตราจารย ดร. บงการ หอมนาน 

  
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเช่ียวชาญประเมิน

และวิเคราะหแบบสอบถาม เพื่อประกอบการทําสารนิพนธเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุด
ทางการศึกษาตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

                        (นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด) 
            ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 

           
 

 
 
 

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
โทร. 02-9547300 ตอ 681, 691 
(นายประเสริฐ แซอึ๊ง, 081-5146455) 
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       วันที่ 24 มกราคม 2550 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 
เรียน คุณชูเกียรติ วัฒนากูล 
 ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการโครงการ บริษัทแอดวานซอินโฟรเซอรวิสจํากัด (มหาชน)  
          

ดวยนายประเสริฐ แซอ๊ึง เลขทะเบียน 48554-0017 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธ เ ร่ือง 
“พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ คือ รองศาสตราจารย ดร. บงการ หอมนาน 

  
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเช่ียวชาญประเมิน

และวิเคราะหแบบสอบถาม เพื่อประกอบการทําสารนิพนธเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุด
ทางการศึกษาตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

                        (นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด) 
            ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 

           
 

 
 
 
 

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
โทร. 02-9547300 ตอ 681, 691 
(นายประเสริฐ แซอึ๊ง, 081-5146455) 
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       วันที่ 24 มกราคม 2550 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 
เรียน คุณนุวัตร ประสิทธิ์วรนันท 
 ผูอํานวยการสํานักปฏิบัติการสนับสนุน บริษัทแอดวานซอินโฟรเซอรวิสจํากัด (มหาชน)  
 

ดวยนายประเสริฐ แซอ๊ึง เลขทะเบียน 48554-0017 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธ เ ร่ือง 
“พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ คือ รองศาสตราจารย ดร. บงการ หอมนาน 

  
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเช่ียวชาญประเมิน

และวิเคราะหแบบสอบถาม เพื่อประกอบการทําสารนิพนธเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุด
ทางการศึกษาตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

                        (นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด) 
            ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 

           
 

 
 
 
 

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
โทร. 02-9547300 ตอ 681, 691 
(นายประเสริฐ แซอึ๊ง, 081-5146455) 
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       วันที่ 24 มกราคม 2550 
 
เร่ือง ขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญประเมินและวิเคราะหแบบสอบถามของนักศึกษาปริญญาโท 
 
เรียน คุณสมโพช พานทอง 
 ผูจัดการสวนวิศวกรรมระบบชุมสาย ฝายเครือขายไรสาย CDMA  

บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) จํากัด 
          

ดวยนายประเสริฐ แซอ๊ึง เลขทะเบียน 48554-0017 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม  ไดรับอนุมัติใหทําสารนิพนธ เ ร่ือง 
“พฤติกรรมการใชบริการเสริมสําหรับโทรศัพทเคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย” 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ คือ รองศาสตราจารย ดร. บงการ หอมนาน 

  
ในการนี้ นักศึกษามีความประสงคใครจะขอความอนุเคราะหทานเปนผูเช่ียวชาญประเมิน

และวิเคราะหแบบสอบถาม เพื่อประกอบการทําสารนิพนธเร่ืองดังกลาว ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุด
ทางการศึกษาตอไป 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย จะเปนพระคุณยิ่ง 
 
 

                        (นอ.ดร.วีระชัย เชาวกําเนิด) 
            ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 

           
 

 
 
 

บัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการจัดการโทรคมนาคม 
โทร. 02-9547300 ตอ 681, 691 
(นายประเสริฐ แซอึ๊ง, 081-5146455) 
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือนามสกุล               นายประเสริฐ แซอ๊ึง 
ประวัติการศึกษา                      ครุศาสตรอุตสาหกรรมสาขาไฟฟา-ส่ือสาร  
                                         สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2538 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน         นายชางโทรคมนาคม 7   

                           บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 
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