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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟ
ไปใช้ในต่างประเทศของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร และความสมัพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด และ
ลกัษณะการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี กบัพฤติกรรมในการตัดสนิใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคอื แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 
รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ความเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบหาค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศแตกต่างกนั ในดา้น จ านวนวนัทีใ่ชต่้อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั และจ านวน
ครัง้ที่ใช้ต่อปี แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของบรกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในด้านช่องทางการจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการตดัสนิใจใช้
บรกิารเช่าเครื่องพอ็คเกค็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศของผู้ใชบ้รกิาร ในด้านจ านวนวนัทีใ่ชต่้อครัง้ และค่าเช่าต่อวนั โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของบรกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การตัดสนิใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็คไวไฟไปใช้ในต่างประเทศของผู้ใช้บริการ ในด้านจ านวนครัง้ที่ใช้ต่อปี โดยมี
ความสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริการเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกค็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต และ
ความตัง้ใจในการแนะน าบรกิารกบับุคคลอื่น โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอลกัษณะของการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยขีองบรกิารเช่าเครื่อง
พอ็คเกต็ไวไฟในดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกค็ไวไฟไปใช้
ในต่างประเทศของผู้ใชบ้รกิาร ในด้านค่าเช่าต่อวนั และจ านวนครัง้ทีใ่ช้ต่อปี โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัต ่ามาก อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ค าส าคญั: พอ็คเกต็ไวไฟ พฤตกิรรมการตดัสนิใจ การใชบ้รกิาร 
 

Abstract 
 

The purposes of this research were to investigate the factors affecting on decision-making behavior 
regarding pocket Wi-Fi rental services for Thai users from the Bangkok area to use in other countries and examine 
the relationship between marketing mix, adoption of innovation and technology, and the decision-making behavior 
regarding of pocket Wi-Fi rental services for users. The data was collected using questionnaires and analyzed by 
statistics including percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and Pearson product 
moment correlation coefficient. 
 The results were indicated below, as follows: Users of different genders, status levels, education levels, 
occupation, and current income affected the different decision behavior making of pocket Wi-Fi rental services for 
use in other countries, in aspects of duration of use at a time, rental fees per day, and number of times per year 
were different with a statistical significance of 0.05. The opinions of users on the marketing mix of pocket Wi-Fi 
rental services in the aspect of place was related to the decision-making behavior of pocket Wi-Fi rental services 
for use in other countries in the aspect of duration of use at a time and rental fees per day. Notwithstanding, the 
relationship in the same direction was very low level with a statistical significance of 0.05. The opinions of users of 
the marketing mix of pocket Wi-Fi rental services in the aspect of promotion was related to the decision-making 
behavior of pocket Wi-Fi rental services for use in other countries in the aspect of the number of times per year. 
Notwithstanding, the relationship in the same direction was very low level with a statistical significance of 0.05. The 
opinions of the users in terms of the marketing mix of pocket Wi-Fi rental services in the aspect of process related 
to decision-making behavior of pocket Wi-Fi rental services for use in other countries in the aspect of the trend of 
pocket Wi-Fi use in the future and intention to introduce these services to other people. Notwithstanding, the 
relationship in the same direction was very low level with a statistical significance of 0.05. The opinions of users 
regarding the adoption of innovation, the technology related to pocket Wi-Fi rental services in the aspect of 
perceived usefulness in relation the decision-making behavior of pocket Wi-Fi rental services for use in other 
countries in the aspect of rental fees per day, and the number of times per year. Notwithstanding, the relationship 
in the same direction was very low level with a statistical significance level of 0.05. 
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บทน า 
              ค่าตัว๋เครื่องบนิทีม่กีารลดราคาเป็นอย่างมากเนื่องจากการแข่งขนัที่สงูของสายการบนิต่างๆ ท าใหน้ักเดนิทาง
สามารถเลือกเดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศกนัได้สะดวกมากขึน้ เช่น การเดินทางไปญี่ปุ่ นในปัจจุบนัมรีาคาตัว๋อยู่
ประมาณ 8,000-25,000 บาท (เว็บไซต์สกายสแกนเนอร์. 2017: ออนไลน์) แสดงให้เห็นถึงช่วงราคาที่มีความกว้าง
พอสมควร เน่ืองจากปัจจุบนัรปูแบบของธุรกจิการบนิ แบ่งออกเป็น 2 รปูแบบการใหบ้รกิารหลกัๆ คอืการใหบ้รกิารแบบเตม็
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รปูแบบ (Full service) และการใหบ้รกิารแบบตน้ทุนต ่า (Low cost) เป็นทางเลอืกใหน้กัเดนิทางไดเ้ลอืกมากยิง่ขึน้ จากเดมิ
มีเพียงการให้บรกิารแบบเต็มรูปแบบเท่านัน้ ท าให้ผู้บริโภคมทีางเลือกที่หลากหลายมากยิง่ขึ้น และเพิ่มโอกาสในการ
เดนิทางของนกัเดนิทางทัว่ไปมากยิง่ขึน้ โดยการท่องเทีย่วในปัจจุบนั พฤตกิรรมของนกัท่องเทีย่วทีเ่ปลีย่นแปลงไป คอืตอ้ง
มีการถ่ายรูปตามสถานที่ต่างๆ และแชร์ให้กับเพื่อนๆ ผ่านทางสังคมออนไลน์ โดยใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone)             
เป็นสื่อกลาง โดยจะต้องมีสญัญาณในการรบัส่งข้อมูล จากผลการส ารวจของโครงการ Expedia Sky Conduct Report 
(เวบ็ไซต์เอก็ซ์พเีดยี. 2016: ออนไลน์) โดยการสุ่มตวัอย่างจากนักท่องเที่ยว จ านวน 11,026 คน จาก 22 ประเทศ เช่น 
มาเลเซยี, สงิคโปร์, ไทย และประเทศเพื่อนบ้านในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยหลงใหลการใช้
เทคโนโลยจีนเหมอืนเป็นส่วนหนึ่งในชวีติ แมแ้ต่บนเครื่องบนิกม็กัจะเหน็ว่านักท่องเทีย่วชาวไทยตอ้งมโีทรศัพทม์อืถอืและ   
หูฟังติดตัวระหว่างการเดินทางไปด้วยตลอด โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 54 มีความคิดเห็นว่าโทรศัพท์มือถือ           
เป็นสิง่ของระหว่างการเดนิทางทีข่าดไม่ได ้และนอกจากนี้ยงัพบว่า กจิกรรมทีน่กัท่องเทีย่วคนไทยเลอืกท ามากทีส่ดุระหว่าง
การเดนิทาง 5 อนัดบัแรกคอื การนอนพกัผ่อน ซึง่มากถงึรอ้ยละ 57.1 รองลงมาคอืการฟังเพลงรอ้ยละ 41.9 การรบัประทาน
อาหารร้อยละ 36 การอ่านหนังสอื/นิตยสารรอ้ยละ 31.7 และการเล่นอนิเทอรเ์น็ตรอ้ยละ 26.5 ส าหรบัรูปแบบการใชง้าน
อนิเตอรเ์น็ตในต่างประเทศมอียู่หลายรปูแบบ (เวบ็ไซตส์กายสแกนเนอร.์ 2017: ออนไลน์) ทัง้จากทางผูใ้หบ้รกิารเครอืข่าย
ผ่านรูปแบบดาต้าโรมมิง่ (Data Roaming) หรอืการซือ้ซมิการด์ภายในประเทศปลายทางในการใชง้านชัว่คราว แต่ปัญหา
หลกัของการใช้งานในรูปแบบเหล่านี้คอื ราคาของการใช้บริการมรีาคาที่สูงมาก และการจ ากดัปรมิาณการรบัส่งขอ้มูล  
นอกจากนี้ท าใหเ้กดิโอกาสทีจ่ะมกีารใชข้อ้มลูเกนิปรมิาณทีผู่ใ้หบ้รกิารก าหนดไว ้ท าใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิสว่นต่างซึง่มรีาคา
สงูมาก ท าใหน้ักท่องเทีย่วจงึนิยมทางเลอืกใหม่คอืการเช่าพอ็คเกต็ไวไฟ (Pocket Wifi) ไปใชใ้นระหว่างเดนิทางท่องเทีย่ว
ในต่างประเทศ เหน็ไดจ้ากจ านวนผูใ้หบ้รกิารเช่าพอ็คเกต็ไวไฟทีเ่พิม่ขึน้มากจากเดมิมผีูใ้หบ้รกิารเพยีง 2-3 ราย แต่ปัจจุบนั
จากการส ารวจของเวบ็ไซต์มายทูบาท (เวบ็ไซต์มายทูบาท. 2016: ออนไลน์) ที่ท าการส ารวจเฉพาะร้านที่ให้บรกิารเช่า
เครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในสนามบนิสุวรรณภูมพิบว่า ปัจจุบนัมผีูใ้หบ้ริการเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟทีม่หีน้ารา้นอยู่ทีส่นามบนิ
สุวรรณภูมเิพิม่ขึน้ถึง 7 ราย และมผีู้ให้บรกิารผ่านทางช่องทางออนไลน์อกีเป็นจ านวนมาก เนื่องจากการใช้บรกิารเช่า           
พอ็คเกต็ไวไฟเป็นวธิกีารทีม่รีาคาประหยดัส าหรบันักท่องเทีย่ว และไดส้ญัญาณทีแ่รงในการรับส่งขอ้มลู ท าใหม้รีะยะเวลา
ในการรบัส่งขอ้มลูทีร่วดเรว็ไดด้ว้ย นอกจากนี้การใหบ้รกิารพอ็คเกต็ไวไฟไม่มกีารจ ากดัปรมิาณการรบัส่งขอ้มลูต่อวนั และ
สามารถแชรก์ารใชง้านร่วมกนัส าหรบัเครื่องกระจายสญัญาณไดส้ าหรบัผูใ้ชง้านหลายคน โดยเมื่อเฉลีย่ค่าบรกิารต่อคนออก
มาแลว้ ท าใหม้คี่าบรกิารต่อผูใ้ชบ้รกิารต่อคนในราคาทีถู่กมาก นอกจากนี้ในปัจจุบนัทีโ่ทรศพัทม์อืถอืมฟัีงกช์ัน่ (Function) 
ที่สามารถแปลงสญัญาณไวไฟ ให้เป็นสญัญาณโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้ในการโทรออก หรือรับสายได้ ซึ่งก็ส่งผลให้
นักท่องเที่ยวสามารถใชส้ญัญาณไวไฟ เป็นสญัญาณโทรศพัท์ ในการโทรกลบัขา้มประเทศกลบัมาทีป่ระเทศต้นทางของ
นกัท่องเทีย่วได ้โดยมคี่าใชจ้่ายในการโทรออก ราคาเดยีวกนักบัการโทรออกภายในประเทศ จากเหตุผลเหล่าน้ี จงึเป็นสิง่ที่
สามารถสนบัสนุนการตดัสนิใจนกัท่องเทีย่วใหห้นัมาเลอืกใชบ้รกิารการเช่าพอ็คเกต็ไวไฟไวใ้ชส้ าหรบัการเดนิทาง ทีช่่วยนกั
เดนิทางใหม้คีวามสะดวกมากยิง่ขึน้ และยงัประหยดัค่าใชจ้่ายทีใ่ชใ้นการท่องเทีย่วไดใ้นขณะเดยีวกนั ขณะทีก่ระแสนิยมใน
การเดนิทางไปท่องเทีย่วในต่างประเทศของคนไทยยงัคงมอียูอ่ย่างต่อเนื่องจากขอ้มลูจ านวนนกัท่องเทีย่วชาวไทยทีเ่ดนิทาง
ไปต่างประเทศในปี 2559 โดยเฉลีย่ต่อเดอืน มจี านวนประมาณ 3-5 ลา้นคน (เวบ็ไซต์กรมการท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย. 
2017: ออนไลน์) แสดงใหเ้หน็ว่ามคีนไทยจ านวนมากไดเ้ดนิทางไปท่องเทีย่วต่างประเทศนี้ จงึท าใหเ้กดิผูใ้หบ้รกิารในการ
ใหเ้ช่าพอ็คเกต็ไวไฟส าหรบันักท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางไปต่างประเทศขึน้เป็นจ านวนมาก ซึง่แต่ละผูใ้หบ้รกิารนัน้กม็รีปูแบบ
การใหบ้รกิารและการท าการตลาดทีแ่ตกต่างกนัไป โดยทีไ่ม่สามารถบอกไดอ้ย่างชดัเจนว่าอะไรเป็นปัจจยัส าคญั ทีจ่ะท าให้
ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าพอ็คเกต็ไวไฟจากผูใ้หบ้รกิาร จงึต้องมกีารศกึษาเพื่อหาสิง่ทีม่คีวามส าคญัที่
จะท าให้ผู้บริโภคอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบความต้องการที่แท้จริงของเพื่อใช้บริการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจถึง
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พฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารของผูใ้ชง้านมากยิง่ขึน้ และท าใหว้างแผนในการบรหิารจดัการกลยุทธท์ีจ่ะน ามาใช้ได้
อย่างเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารไดเ้ป็นอย่างด ี
 
ความส าคญัของการวิจยั 
              1. ผูป้ระกอบการสามารถน าผลวจิยัทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนในการพฒันากลยุทธท์างการตลาด ในการใหบ้รกิาร
เช่าพอ็คเกต็ไวไฟ ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจของผูใ้ชง้าน 
              2. ผูป้ระกอบการสามารถน าผลวจิยัไปใชใ้นการพฒันาการใหบ้รกิารทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผูใ้ช้งาน
มากยิง่ขึน้ 
 
สมมติฐานการวิจยั 
              1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์อนัประกอบดว้ยเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได ้และอาชพีที่
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศทีแ่ตกต่างกนั 
              2. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) ดา้นการสง่เสรมิตลาด (Promotion) ดา้นบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical Evident) มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศ 
              3. ลกัษณะการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีประกอบดว้ย การรบัรูถ้งึประโยชน์ ทศันคตทิีม่ต่ีอการใช ้ความ
ตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
              1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้น
ต่างประเทศ ของผูใ้ชบ้รกิารทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
              2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องปัจจยัทางดา้นการตลาด และปัจจยัดา้นการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยกีบั
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิารทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
              ธรีกติ ินวรตัน ณ อยุธยา (2549) ไดก้ล่าวว่าปัจจุบนัมนีกัวชิาการดา้นการตลาดหลายท่านไดว้จิารณ์สว่นประสม
ทางการตลาดเดิมที่รู้จกักนัในชื่อ 4Ps ว่าเป็นมุมมองที่ค่อนข้างแคบเกินไป ซึ่งไม่เหมาะสมกบัการน ามาใช้ในการท า
การตลาดกบัธุรกจิบรกิาร เนื่องจากมลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากสนิคา้โดยทัว่ไป จงึไดม้กีารน าเสนอส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร (7Ps) ซึง่มอีงคป์ระกอบ ดงันี้ 

1. ผลติภณัฑบ์รกิาร  
2. ราคาของการบรกิาร 
3. ช่องทางในการจดัจ าหน่าย 

            4. โปรโมชัน่ หรอืการจงูใจผูบ้รโิภค  
            5. บุคคลากร 
            6. กระบวนการ 
            7. หลกัฐานทางกายภาพ 
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ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 3) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไวว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอืพฤตกิรรมที่
บุคคลท าการคน้หา ซือ้ ใช ้ประเมนิผล และการใชจ้่าย ในตวัสนิคา้และบรกิาร โดยทีค่าดว่าตวัสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ จะให้
การตอบสนองกบัความต้องการทีค่าดหวงั ซึง่ในการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการศกึษาถงึวธิกีารทีแ่ต่ละคน ใชใ้นการ
ตดัสนิใจเกีย่วกบัการบรโิภคสนิคา้หรอืบรกิาร โดยนักการตลาดต้องศกึษาว่าสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่ะน าเสนอขายนัน้ ใครคอื
ลูกค้า (Who?) ลูกค้าต้องการซื้ออะไร (What?) ท าไมลูกค้าถึงตัดสนิใจซื้อ (Why?) ลูกค้ามีการซื้ออย่างไร (How?) ซื้อ
เมื่อไหร่ (When?) ซือ้ทีไ่หน (Where?) และมกีารซือ้และใชบ้่อยครัง้มากเพยีงใด (How often?) รวมทัง้ต้องมกีารศกึษาว่า
ใครทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ (Who?) 

(Kotler. 1994: 193-199) กล่าวว่ากระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ม ี5 ขัน้ตอน ดงันี้ 
1. การตระหนักถงึปัญหา (Problem Recognition) คอืการที่บุคคลสามารถรบัรู้ถึงความต้องการของตนเอง โดย

ความต้องการนี้อาจจะเกดิจากสญัชาตญิานภายในร่างกายของมนุษย ์หรอือาจจะเกดิจากสิง่เรา้ภายนอกกไ็ด ้ซึง่ถ้าความ
ต้องการเกิดขึ้นถึงระดับถึงก็จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังกระตุ้นในการที่จะหาสิ่งที่มาตอบสนองความต้องการเหล่านัน้ 
            2. การค้นหาขอ้มูล (Information Search) เมื่อมนุษย์มคีวามต้องการเกดิขึน้ กจ็ะเกดิความพยายามที่จะค้นหา
ขอ้มูลเพื่อมาตอบสนองความต้องการทีถู่กกระตุ้น โดยปรมิาณขอ้มูลทีต่้องการนัน้จะขึน้อยู่กบัว่าบุคคลนัน้พบกบัปัญหาที่
มากหรอืน้อย เช่น การซือ้สนิคา้ทีม่กีารซือ้อยู่เป็นประจ า กอ็าจจะไม่จ าเป็นตอ้งคน้หาขอ้มลูเพิม่เตมิ ไม่ตอ้งใชค้วามคดิและ
เวลาในการซือ้มาก 

3. การประเมนิผลทางเลอืก (Evaluation of Alternatives) เป็นการประเมนิผลทางเลอืกต่างๆ โดยการเปรยีบเทยีบ
ขอ้มูลสนิคา้ตลอดจนขอ้มลูเกีย่วกับตราสนิคา้ โดยการะบวนการประเมนิของผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มพีืน้ฐานมาจากทฤษฎกีาร
เรยีนรู ้ซึง่มองว่าผูบ้รโิภคท าการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑโ์ดยอาศยัจติใตส้ านึกและมเีหตุผลสนบัสนุน โดยแนวคดิทีช่่วยใหเ้รา
เข้าใจกระบวนการประเมนิผลของผู้บริโภคได้ อนัดบัแรกคือ ผู้บริโภคพยายามสร้างความพึงพอใจตามความต้องการ
บางอย่างของตนเอง อนัดบัสอง ผูบ้รโิภคก าลงัมองหาประโยชน์จากสนิคา้ อนัสาม ผูบ้รโิภคมองเหน็ว่าสนิคา้แต่ละตวันัน้
เป็นเสมอืนชุดของคุณสมบตัทิีม่คีวามสามารถอนัหลากหลายในการส่งมอบผลประโยชน์ทีต่นไดม้องหา เพื่อความพงึพอใจ
ตามความตอ้งการ 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เป็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หลังจากการประเมินทางเลือก โดย
ผูบ้รโิภคจะสรา้งรูปแบบความชอบในตราสนิคา้ต่างๆ ทีอ่ยู่ในทางเลอืกเดยีวกนั นอกจากนี้ผูบ้รโิภคอาจสรา้งรูปแบบความ
ตัง้ใจในการซือ้ไวท้ีต่ราสนิคา้ทีช่อบมากทีสุ่ด แต่อาจม ี2 ปัจจยัทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้งระหว่างความตัง้ใจและการตดัสนิใจซือ้ คอื
ปัจจยัด้านทศันคติของผู้อื่น และปัจจยัด้านสถานการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นปัจจยัที่อาจท าให้เกดิความ
เปลีย่นแปลงความตัง้ใจในการซือ้ได ้

5. ความรู้สกึภายหลงัการซื้อ (Postpurchase Feeling) หลงัจากการตัดสนิใจซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว 
ผูบ้รโิภคกจ็ะมปีระสบการเกีย่วกบัความพงึพอใจ หรอืไม่พอใจผลติภณัฑ ์กจ็ะเกบ็ไวเ้ป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจซือ้ครัง้ต่อไป 
            เดวสิ (Davis. 1989; อา้งถงึใน อลงกรณ์ ศุภธ ารง. 2557: 9-11) ไดม้กีารพฒันแนวความคดิการยอมรบัเทคโนโลย ี
Technology Acceptant Model (TAM) โดยกล่าวว่าการยอมรบัเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้าน ประกอบไปดว้ย  

1. การรบัรูป้ระโยชน์ (Perceived Usefulness: PU) 
2. การรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเทคโนโลย ี(Perceived Ease of Use: PEOU) 
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              โดยโมเดลการยอมรบัเทคโนโลยนีี้เป็นโมเดลที่ถูกพฒันามาจากแนวคดิของทฤษฎีการกระท าทีม่เีหตุผล และ
ทฤษฎพีฤตกิรรมทีม่แีบบแผน โมเดลการยอมรบัเทคโนโลยนีี้ไดถู้กเป็นทีน่ิยมและไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป โดยเฉพาะ
อย่างยิง่กบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสาขาระบบสารสนเทศ โดยการยอมรบัทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยนีัน้เกดิมาจากความตัง้ใจทีจ่ะใช ้ซึง่กม็ี
พืน้ฐานมาจากการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายในการใชเ้ทคโนโลย ี

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
              ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกเพศ ทุกวยั ที่เคยใช้
บรกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศ 
              กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ที ่ซึง่ไม่สามารถรบัรูถ้งึ
จ านวนทีแ่น่นอนไดจ้งึตอ้งมกีารใชส้ตูรค านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์
บญัชา. 2544: 74) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 เปอรเ์ซน็ต์ และก าหนดใหค้่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5 เปอรเ์ซน็ต์ โดยการ
ค านวณ ได้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 คน ซึ่งผู้วิจยัได้ท าการส ารองเผื่อความคลาดเคลื่อนหรือไม่สมบูรณ์อกี              
15 คน ดงันัน้กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัจงึเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 
              วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
              เลือกสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืโดยอาศยัวธิคีวามสะดวก (Convenience Sampling) กบั
กลุ่มเป้าหมาย คอืผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศทีอ่ยู่อาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
เป็นกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามเฉพาะเจาะจง การใชว้ธิอีอนไลน์จะท าใหส้ามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดม้ากทีสุ่ด โดยการส่ง
แบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่าง ซึง่กลุ่มตวัอย่างจะท าการตอบแบบสอบถามดว้ยตนเองจนครบ 400 ชุด 
 
ผลการวิจยั 
              ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า 
              เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 215 คน คดิเป็นร้อยละ 53.80 รองลงมาคอืเพศหญงิ 
จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.20  
              อายุ ผู้ใช้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-29 ปี จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ               
อายุ 30-39 ปี จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.50 อายุ 40-49 ปี จ านวน 65 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.30 และอายุ 50 ปี            
ขึน้ไป 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.20 ตามล าดบั 
              สถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพ สมรส/มแีฟนแลว้ จ านวน 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.80 
รองลงมาคอื โสด จ านวน 185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.20 
              ระดบัการศกึษา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตร ีจ านวน 246 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 61.50 รองลงมามรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.20 และมรีะดบัการศกึษาต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 5 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.30  
 รายได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 40,000 บาทขึน้ไป จ านวน 147 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36.70 
รองลงมาคอื รายได ้20,000-29,000 บาทต่อเดอืน จ านวน 111 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.90 รายได ้30,000-39,000 บาทต่อ
เดอืน จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.40 และรายได ้10,000-19,999 บาทต่อเดอืน จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.00  
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              อาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชพีพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.70 
รองลงมาคืออาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกิจ จ านวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 33.70 อาชีพธุรกิจส่วนตวั จ านวน              
59 คน คดิเป็นร้อยละ 14.80 อาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา จ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 5.00 และอื่นๆ จ านวน 3 คน              
คดิเป็นรอ้ยละ 0.80 ตามล าดบั 
              ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูใ้ชบ้รกิารเช่า
เครื่องพอ็คเกต็ไวไฟ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคิดเหน็โดยรวมทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบั เหน็ดว้ย 
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.12 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
              ดา้นผลติภณัฑ ์ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูใ้หบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็
ไวไฟในดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย  
              ดา้นราคา ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูใ้หบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟ
ในดา้นราคาโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
              ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูใ้หบ้รกิารเช่า
เครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่  
              ด้านการส่งเสรมิการตลาด ผู้ใช้บรกิารมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผู้ให้บรกิารเช่า
เครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในดา้นการสง่เสรมิการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย  
              ด้านกระบวนการ ผู้ใช้บริการมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของผู้ให้บริการเช่าเครื่อง            
พอ็คเกต็ไวไฟในดา้นกระบวนการโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย 
              ดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผูใ้หบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็
ไวไฟในดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่  
              ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้ใช้บรกิารมคีวามคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิารของผู้ให้บรกิารเช่า
เครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในดา้นลกัษณะทางกายภาพโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ย  
              ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยขีองผูใ้ชบ้รกิาร
เช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมทีม่ต่ีอปัจจยัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยอียู่
ในระดบั เหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
              ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยใีนดา้นการรบัรู้
ถงึประโยชน์โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่  
              ดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามคดิเหน็ต่อปัจจยัการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลยี
ในดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้านโดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่  
              การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการตัดสนิใจเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ในต่างประเทศ ได้แก่ 
ประเทศทีน่ าไปใชง้านล่าสุด จ านวนวนัทีใ่ชบ้รกิาร ค่าบรกิารต่อวนั จ านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารโดยเฉลีย่ต่อปี แนวโน้มในการใช้
ในอนาคต และการแนะน าบรกิารใหแ้ก่บุคคลอื่น พบว่า 
              ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ในประเทศญี่ปุ่ น จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 
รองลงมาเป็นประเทศเกาหล ีจ านวน 54 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.50 ประเทศจนี จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.00 ประเทศ
ในแถบยุโรป จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ประเทศสงิคโปร์ จ านวน 26 คน คดิเป็นร้อยละ 6.50 มาเก๊า จ านวน               
24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ประเทศไต้หวนั จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.50 ประเทศเวียดนาม 21 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 5.25 ฮ่องกง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ประเทศมาเลเซีย 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ประเทศ
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สหรัฐอเมริกา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 และอื่นๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามล าดับ  
              จ านวนวนัทีใ่ชบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารมจี านวนวนัต่อครัง้ในการใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศ
โดยเฉลีย่ 6.32 วนั โดยมกีารใชบ้รกิารสงูสดุ 20 วนั และมกีารใชบ้รกิารต ่าสดุ 2 วนั 
              ค่าเช่าต่อวัน ผู้ใช้บริการมีค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ในต่างประเทศต่อวันโดยเฉลี่ย                
271.38 บาท โดยมคี่าเช่าสงูสดุ 690 บาทต่อวนั และค่าเช่าต ่าสดุ 90 บาทต่อวนั  
              จ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อปี ผูใ้ชบ้รกิารมกีารใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศเฉลีย่ปีละ 2.62 ครัง้ 
โดยมจี านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อปีสงูสดุ 20 ครัง้ และมจี านวนครัง้ทีใ่ชบ้รกิารต่อปีต ่าสดุ 1 ครัง้ 
              การตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศในอนาคต พบว่าผูใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจว่าจะใช้
บรกิารต่อแน่นอน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.96 
              ความตัง้ใจในการแนะน าการใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ในต่างประเทศให้กบับุคคลอื่น พบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจว่าจะแนะน าใชบ้รกิารบุคคลอื่นแน่นอน โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.96 
 
              ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตารางที ่1-3 ดงันี้ 

ตาราง 1 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่1 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการ 
เช่าเครือ่งพอ็คเกต็ไวไฟ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

เพศ อาย ุ สถานภาพ การศึกษา รายได ้ อาชีพ 

1.จ านวนวนัทีใ่ชต่้อครัง้       

2.ค่าเช่าต่อวนั       

3.จ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อปี       

4.แนวโน้มการใชบ้รกิารในอนาคต       

5.ความตัง้ใจในการแนะน าบรกิาร       

 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
              เครื่องหมาย  หมายถงึ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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ตาราง 2 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 
 
 
 

ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ 

พฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการ 
เช่าเครือ่งพอ็คเกต็ไวไฟ 

จ านวน
วนัท่ีใช้
ต่อครัง้ 

ค่าเช่าต่อ
วนั 

จ านวนครัง้
ท่ีใช้ต่อปี 

แนวโน้ม
การใช้

บริการใน
อนาคต 

ความตัง้ใจใน
การแนะน า
บริการ 

1.ผลติภณัฑ ์      
2.ราคา      
3.ช่องทางการจ าหน่าย      
4.การสง่เสรมิการตลาด      
5.กระบวนการ      
6.บุคลากร      
7.ลกัษณะทางกายภาพ      

 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
              เครื่องหมาย  หมายถงึ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
 

ตาราง 3 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานที ่3 

ปัจจยัด้านการยอมรบั 
นวตักรรมและเทคโนลยี 

พฤติกรรมการตดัสินใจใช้บริการ 
เช่าเครือ่งพอ็คเกต็ไวไฟ 

จ านวน
วนัท่ีใช้
ต่อครัง้ 

ค่าเช่า
ต่อวนั 

จ านวนครัง้
ท่ีใช้ต่อปี 

แนวโน้มการ
ใช้บริการใน
อนาคต 

ความตัง้ใจ
ในการ
แนะน า
บริการ 

1.การรบัรูถ้งึประโยชน์      
2.การรบัรูถ้งึความง่ายในการใชง้าน      

 
หมายเหตุ: เครื่องหมาย  หมายถงึ สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
              เครื่องหมาย  หมายถงึ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้น
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ใ น เ ข ตก รุ ง เ ทพมห านคร ”  ส า ม า ร ถน า ม า ส รุ ป แ ล ะ อภิ ป ร า ย ผล ไ ด้ ดั ง นี้ 
             1. การวิเคราะห์ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร์พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 20-29 ปี 
สถานภาพสมรส/มีแฟนแล้ว ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป และมีอาชพี
พนักงานบรษิัทเอกชน ซึ่งสอดคล้องกบัขอ้มูลจากการส ารวจความคดิเหน็ของนิด้าโพล ระหว่างวนัที่ 30 มกราคม ถึง 2 
กุมภาพันธ์ 2550 ที่พบว่าผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21-25 ปี โดยใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัท์มอืถือ หรอือุปกรณ์พกพาอื่นๆ เพื่อใช้ในการพูดคุย ติดต่อกบับุคคลที่รู้จกั ตลอดจนใช้กนัแอพพลเิคชัน่สงัคม
ออนไลน์ต่างๆ  
             2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมในการตดัสนิใจเช่าเครื่องพ็อคเกต็ไวไฟไปใช้ในต่างประเทศ พบว่า
ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่ตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นประเทศญีปุ่่ น และประเทศในแถบเอเชยี มจี านวนวนั
ใชง้านโดยเฉลีย่อยู่ที ่6.32 วนั มคี่าบรกิารเช่าต่อวนัโดยเฉลีย่วนัละ 271.38 บาท และมกีารใชบ้รกิารโดยเฉลีย่ 2.62 ครัง้ 
ต่อปี และผูใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มในการใชบ้รกิารในอนาคตโดยอยู่ในระดบั ใชแ้น่นอน และมคีวามตัง้ใจในการแนะน าบรกิาร
ใหก้บับุคคลอื่นโดยรวมอยู่ในระดบั แนะน าแน่นอน ซึง่การใชบ้รกิารไปในประเทศญี่ปุ่ นเนื่องจากผูใ้หบ้รกิารส่วนใหญ่จะมี
การให้เช่าพ็อคเก็ตไวไฟส าหรบัใช้ในประเทศญี่ปุ่ นเป็นหลกั ส่วนประเทศอื่นๆ มีผู้ให้บริการบางรายหรือมีราคาที่สูง  
              3. การวเิคราะหค์วามแตกต่างของขอ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร ์ซึง่ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายได ้และอาชพี กบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศ มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
              3.1 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศ โดยจ าแนกตามเพศ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็ค
เกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั จ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อปี แนวโน้มในการใชบ้รกิารใน
อนาคต และความตัง้ใจในการใช้บริการ ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกบัการสื่อสารผ่านทาง
สั ญ ญ า ณ อิ น เ ต อ ร์ เ น็ ต  โ ด ย ผู้ ใ ช้ ง า น ทุ ก เ พ ศ จ ะ มี ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ ช้ บ ริ ก า ร ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น  
              3.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศ โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็ค
เกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั จ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อปี ทีแ่ตกต่างกนั โดยกลุ่มผูท้ีม่ ี
อายุ 40 ปีขึน้ไป จะมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจมากกว่าผูท้ีม่อีายุน้อยกว่าในทุกดา้น เน่ืองจากทัง้รายไดท้ีม่ ัน่คง ภาระความ
รบัผดิชอบต่อหน้าทีต่่างๆ ทีต่อ้งมกีารตดิต่อสือ่สารกบัผูอ้ื่นอยู่ตลอดเวลา 
              3.3 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศ โดยจ าแนกตามสถานภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
เช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั จ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อปี ทีแ่ตกต่างกนั 
โดยผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพสมรส/มีแฟนแล้วมีพฤติกรรมในการตัดสนิใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศในดา้นจ านวนวนัทีใ่ชต่้อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั และจ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อปี มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพโสด โดย
การใชบ้รกิารนี้จะขึน้อยู่กบัพฤตกิรรมในการท่องเทีย่วต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิารดว้ย 
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              3.4 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศ โดยจ าแนกตามระดบัการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจ
ใช้บรกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศในด้านจ านวนวนัทีใ่ชต่้อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั จ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อปี ที่
แตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็
ไวไฟสงูสุด เนื่องจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจะมหีน้าทีก่ารงานทีเ่ป็นฝ่ายบรหิาร มรีายไดส้งู มโีอกาสใน
การเดนิทางไปต่างประเทศไดบ้่อยครัง้กว่า ทัง้เดนิทางไปท่องเทีย่วหรอืตดิต่อธุรกจิ และยงัต้องมกีารตดิต่อสื่อการกบัผูอ้ื่น
อยู่ตลอดเวลา  
              3.5 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศ โดยจ าแนกตามรายได ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารที่มรีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่อง
พ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ในต่างประเทศในด้านจ านวนวนัที่ใช้ต่อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั จ านวนครัง้ที่ใช้ต่อปี ที่แตกต่างกนั โดย
ผู้ใช้บรกิารทีม่รีายได้มากกว่า 40,000 บาทต่อเดอืน มพีฤติกรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่ าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟมากกว่า
ผู้ใช้บริการที่มรีายได้ต ่ากว่า เนื่องจากผู้ที่มรีายได้สูงไม่จ าเป็นต้องกงัวลถึงภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถวางแผนการ
เดนิทางไดอ้ย่างอสิระ 
              3.6 การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ต ไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศ โดยจ าแนกตามอาชพี พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่อง
พ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ในต่างประเทศในด้านจ านวนวนัที่ใช้ต่อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั จ านวนครัง้ที่ใช้ต่อปี ที่แตกต่างกนั โดย
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา/ธุรกจิส่วนตวั/อื่นๆ มพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟ
มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีอื่น เน่ืองจากอาชพีเหล่าน้ีเป็นอาชพีทีม่เีวลาว่างทีเ่ป็นอสิระ เช่นนกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา กจ็ะมี
เวลาว่าช่วงปิดเทอมหรอืช่วงวนัหยุดราชการๆ การต่างๆ ส่วนผู้ที่มอีาชพีธุรกจิส่วนตวักห็มายถึงเป็นเจ้าของธุรกจิดว้ย
ตนเอง ท าใหส้ามารถเดนิทางไดต้ามต้องการ และในส่วนอาชพีอื่นๆ ทีผู่ต้อบแบบสอบถามตอบมาจะเป็นผูท้ีเ่กษียณอายุ 
ซึง่มเีวลาว่างตลอดเวลาท าใหม้โีอกาสเดนิทางไปต่างประเทศไดม้ากเช่นกนั  
              4. วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างความคดิเหน็ของผู้ใชบ้รกิารทีม่ต่ีอส่วนประสมทางการตลาดของบรกิารเช่า
เครื่องพอ็คเกต็ไวไฟกบัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกค็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้น
จ านวนวนัที่ใช้ต่อครัง้ ค่าเช่าต่อวนั จ านวนครัง้ที่ใช้ต่อปี แนวโน้มการใช้บรกิารในอนาคต และความตัง้ใจในการแนะน า
บรกิาร มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
              4.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟกับ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกค็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในดา้นจ านวน
วนัที่ใช้ต่อครัง้ โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่จะท าการสมคัรใชบ้รกิารล่วงหน้า 
โดยจะเป็นการท ารายการทางเว็บไซต์ หรือทางหน้าร้าน และช่องทางในการติดต่อกบัผู้ให้บริการอื่นๆ ตลอดจนการ
พจิารณาถงึขอ้มูลส่วนของการส่งเสรมิการขายของผูใ้หบ้รกิารว่ามคีวามน่าสนใจอย่างไร ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารจะน ามาใชใ้นการ
ตดัสนิใจในการใชบ้รกิารว่าควรจะใชก้ีว่นัในการเดนิทาง จงึจะคุม้ค่าในการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ ซึง่ถา้ผูใ้หบ้รกิารมชี่องทางใน
การให้บริการและมีการส่งเสริมการตลาดเพิ่มมากขึ้น การใช้บริการในด้านจ านวนวันที่ใช้ต่อครัง้มากขึ้นไป  
              4.2 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟกับ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกค็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นความคดิเหน็ในด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด และด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการใช้
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บรกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในดา้นค่าเช่าต่อวนั โดยมคีวามสมัพนัธไ์ปในทศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารจะมกีาร
ใช้พ็อคเก็ตไวไฟในประเทศที่ต้องการเดินทางไป ซึ่งในการเลือกผู้ให้บริการนัน้ ผู้ใช้บริการก็จะมีการพิจารณาจาก
องคป์ระกอบหลายๆ ดา้น เช่น ดา้นราคา ทีต่้องมคีวามเหมาะสมกบัการใชง้านในแต่ละประเทศ การมรีะดบัของราคาที่มี
ความหลากหลาย และช่องทางการจ่ายเงนิครอบคลุมทุกรูปแบบ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีค่รอบคลุม ดา้นการสง่เสรมิ
การตลาดในรูปแบบต่างๆ และมกีระบวนการทีส่ะดวกในการเขา้รบับรกิาร โดยผูใ้ชบ้รกิารจะเลอืกใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิาร
ทีม่รีปูแบบของการใหบ้รกิารในดา้นเหล่านี้ทีเ่หมาะสมกบัประเทศทีจ่ะน าไปใชง้านมากทีส่ดุ 
              4.3 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟกับ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกค็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นความคดิเหน็ในด้าน
การสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟในดา้นจ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อ
ปี โดยมทีศิทางเดยีวกนั เนื่องจากผู้ใหบ้รกิารมกีารโฆษณาประชาสมัพนัธใ์นหลากหลายช่องทาง รวมทั ้งการร่วมมอืกบั
ธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท่องเทีย่วอื่นๆ ตลอดจนการมสีว่นลด ของแถมต่างๆ ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีารใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง  
              4.4 ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของบริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟกับ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกค็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นความคดิเหน็ในด้าน
กระบวนการ และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟ
ในด้านแนวโน้มการใช้บริการในอนาคต และความตัง้ใจในการแนะน าบริการกบับุคคลอื่น โดยไปในทิศทางเดียวกนั 
เน่ืองจากผูใ้หบ้รกิารมขี ัน้ตอนในการใหบ้รกิารทีม่คีวามสะดวก ผูใ้ชบ้รกิารขอรบัการบรกิารไดโ้ดยงา่ย นอกจากนี้ผูใ้ชบ้รกิาร
ยงัสามารถตรวจสอบสถานะของการรบับริการได้อยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการเข้าถึงบริการได้สะดวกจากช่องทางการ
ให้บรกิารที่หลากหลาย จงึช่วยสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้บรโิภคว่าจะได้รบัการบรกิารที่มคีวามสะดวกและตรงตามความ
ตอ้งการมากทีส่ดุ โดยถา้มกีารมกีารใหบ้รกิารทีส่ะดวกมากยิง่ขึน้ และช่องทางการเขา้รบับรกิารทีม่ากขึน้กจ็ะท าใหแ้นวโน้ม
การ ใช้บริการ ในอนาคต  และความตั ้ง ใจ ในการแนะน าบ ริการกับบุ คคลอื่ นของผู้ ใช้บริการ เพิ่มขึ้นด้วย  
              5. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างความคดิเหน็ของผู้ใช้บริการที่มต่ีอลกัษณะของการยอมรบันวตักรรมและ
เทคโนโลยีที่ของบริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟกบัพฤติกรรมการตัดสนิใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็คไวไฟไปใ ช้ใน
ต่างประเทศของผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นค่าเช่าต่อวนั และจ านวนครัง้ทีใ่ชต่้อปี มคีวามสมัพนัธก์บัความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารใน
ดา้นการรบัรูถ้งึประโยชน์ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เนื่องจากเมื่อผูบ้รโิภคมกีารรบัรูถ้งึประโยชน์ของการใช้
งานเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟทีจ่ะช่วยใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายเป็นอย่างมาก ตลอดจนการใชง้านทีส่ะดวก ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการ
ตดัสนิใจใชบ้รกิารอยู่เสมอ  
 
ข้อเสนอแนะ 
              จากผลการวิจยัเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมในการตัดสินใจใช้บริการเช่าเครื่องพ็อคเก็ตไวไฟไปใช้ใน
ต่างประเทศของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจ ัยมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ ดังนี้  
              1. ผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคัญกบัการออกแบบส่วนประสมทางการตลาดใหส้ามารถตอบสนองกบัความ
ต้องการของผู้ใช้บริการให้เหมาะสมอยู่เสมอ โดยเฉพาะในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ
กระบวนการในการให้บรกิาร แต่ในด้านอื่นๆ ผู้ประกอบการกค็วรพฒันาใหส้อดคล้องกนัไปด้วย เนื่องจากผลการศกึษา
พบว่า ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด และกระบวนการในการใหบ้รกิาร
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารเช่าเครื่องพอ็คเกต็ไวไฟไปใชใ้นต่างประเทศ โดยมคีวามสมัพนัธใ์น
ทศิทางเดยีวกนั  
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              2. ผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญักบัปัจจยัลกัษณะการยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ีโดยเฉพาะในดา้น
การรบัรู้ถึงประโยชน์ โดยจากผลการวจิยั แสดงให้เหน็ว่าผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัประโยชน์ทีไ่ด้จากการใชบ้รกิารเช่า
เครื่องพอ็คเกต็ไวไฟเป็นหลกั ซึง่ส่งผลกบัพฤตกิรรมในการตดัสนิใจใชบ้รกิารของผู้ใชบ้รกิารโดยตรง ผูใ้หบ้รกิารจงึควรใช้
ประโยชน์ของการใชบ้รกิารเป็นจุดเด่นในการแนะน าผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ด้รบัรู ้และต้องสรา้งประโยชน์ใหม่ๆ ทีจ่ะช่วยส่งเสรมิ
การใชบ้รกิารของผูใ้ชบ้รกิารทีท่ าใหผู้ใ้ชง้านไดส้งัเกตเหน็โดยง่าย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
              สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเรจ็ได้ด้วยความกรุณาอย่างดยีิง่จาก อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร อาจารย์ที่ปรกึษา             
สารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้วามกรุณาในการใหค้ าแนะน า ใหค้วามช่วยเหลอื ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท าวจิยั
ครัง้นี้ นับตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการวจิยั จนส าเรจ็เรยีบรอ้ยสมบูรณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูในความกรุณา
ของอาจารย์ไว้ ณ โอกาสนี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สนัติ เติมประเสรฐิสกุล และ อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์  
พรมสทิธิ ์ที่ได้ให้ความกรุณาเป็นกรรมการสอบสารนิพนธ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพแบบสอบถาม อกีทัง้ยงัให้
ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์แก่สารนิพนธฉ์บบันี้ ท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วง
ไปไดด้ว้ยด ี
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