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การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพ  

ตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูท้ีใ่ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟ
เบอรอ์อพตกิ ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความ
แตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 24 – 32 ปี มรีะดบัการศกึษาในระดบั
ปรญิญาตร ีมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 15,001 – 25,000 บาท และประกอบอาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน มคีวามรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบับรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติกในระดบัมาก คุณภาพการบรกิารโดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีและมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารบรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิโดยรวมในระดบัมาก ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้บริโภคที่มี เพศ และอาชีพ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
อนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
ผูใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิทีแ่ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการ
ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 คุณภาพการ
บรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการสรา้งความมัน่ใจ ดา้นรปูลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นการดแูลเอาใจใส ่ดา้นการ
ตอบสนอง มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดยีวกนัในระดับ 
ปานกลาง 
 
ค าส าคญั: คุณภาพบรกิาร ความรูค้วามเขา้ใจ อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ 
 

ABSTRACT 
 

Research aimed to study the service usage satisfaction of consumers of  in broadband internet 
with fiber optics in the Bangkok metropolitan area. The samples consisted of four hundred users who 
used broadband internet fiber optic in Bangkok metropolitan area.  A questionnaire was used as a tool  
for data collection. The statistics used for the data analysis included means, percentage, and standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA, and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results of 
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the research found that most of the respondents were female, aged twenty four to thirty two, hold a 
bachelor’s degree, an average income of 15,001 – 25,000 baht, and were private company employees. 
The cognitive aspect of broadband internet and a fiber optic service were found to be at a high level. 
The overall service quality in terms of using broadband internet and a fiber optic service were at a high 
level. The overall satisfaction results regarding broadband internet and fiber optic services were also at a 
high level. The results of hypotheses testing were as follows service users of with different genders and 
occupations had different satisfaction levels regarding broadband internet and fiber optic services with a 
statistical significance 0.01 and 0.05, respectively. The users with different cognitive results had different 
satisfaction levels regarding broadband internet and fiber optic services with a statistical significance of 
0.01. The service quality in the aspects of tangibility, reliability, responsiveness assurance and empathy 
were related to satisfaction in the same direction and at a medium level, with a statistical significant level  
of 0.01 
 
Keywords: Service Quality, Cognitive, Broadband Internet Fiber Optics 
 
บทน า 
 การสื่อสารคือพื้นฐานการเชื่อมโยงมนุษย์เข้าด้วยกัน ท าให้ในปจัจุบันการพัฒนาของธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคมมรีปูแบบเปลีย่นไปอย่างมาก โดยในอดตีนัน้มกีารใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดห์รอือนิเทอรเ์น็ต
บา้นของผูบ้รโิภคยงัไมม่คีวามซบัซอ้นมาก สว่นใหญ่เป็นการคน้หาขอ้มลู เล่นเกม โซเชยีลมเีดยี แต่ยุคนี้มปีรมิาณ
คอนเทนต์มากขึ้น ท าให้ปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มสูงอย่างต่อเนื่อง  อีกทัง้ในอนาคตจะมีเทคโนโลย ี 
อนิเทอรเ์น็ต ออฟธงิ เขา้มามบีทบาทในการด าเนินชวีติทุกรปูแบบ หมายความว่าไม่ไดม้เีพยีงแค่คอมพวิเตอรแ์ละ
มอืถอืเท่านัน้ทีเ่ชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตแต่จะมอีุปกรณ์อื่น ๆ อกีมากที่ต้องอาศยัเทคโนโลยนีี้  ท าให้เหน็ไดว้่าตลาด
อนิเทอรเ์น็ตบรอดแบนดท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป จากเดมิครวัเรอืนนิยมใชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตแบบเก่า ADSL (ระบบ
สายโทรศพัท)์ โดยซึง่เมื่อไม่นานมานี้เพื่อรองรบัการเชื่อมต่อผ่านวงจรสือ่สารความเรว็สงู ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารหลาย
ท่านได้เขา้สู่ยุคของอนิเทอร์เน็ตบนเทคโนโลยทีี่ใชส้ายไฟเบอรอ์อพตกิหรอืสายใยแกว้น าแสง ที่ขึน้ชื่อว่าเสถียร
กว่าสายทองแดงและสามารถรบั-สง่ขอ้มลูไดเ้สถยีรรองรบัทุกความตอ้งการในยุคดจิทิลั 
 ธุรกจิสื่อสารโทรคมนาคมมกีารเติบโตอย่างต่อเนื่องจะเหน็ได้ว่ารูปแบบของการให้บรกิารอนิเทอร์เน็ต
ของประเทศไทยในปจัจุบนัมหีลากหลายรปูแบบซึง่ขึน้อยู่กบัประเภทของการใชง้านของผูใ้ชบ้รกิาร อกีทัง้ในการ
รบับรกิารต้องมคีวามคาดหวงัที่แตกต่างกนัออกไปในเรื่องของคุณภาพ และราคาในการรบับรกิาร โดยโครงข่าย
อนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกเป็นบรกิารอินเทอร์เน็ตความเรว็สูงผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกเท่านัน้
สามารถตอบสนองการใชง้านไดอ้ย่างหลากหลาย มคีุณสมบตัิเด่นคอืเป็นเทคโนโลยสีามารถรองรบัความเรว็ได้
สงูสุดในปจัจุบนัรองรบัการใชง้านบนโลกออนไลน์ เช่น ดูทวี ีเล่นเกม ชมภาพยนตร ์Video On Demand, CCTV 
เป็นตน้ โดยสถติล่ิาสดุตวัเลขของผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตบา้นในไทย พบว่าผูค้รองสว่นแบ่งการตลาดคอื TrueOnline 
ทีค่รองอนัดบั 1 มาไดอ้ย่างยาวนาน ตามมาดว้ย 3BB, TOT และ AIS Fibre (ส านักงานวชิาการจดัการทรพัยากร
โทรคมนาคม, 2560) แมจ้ะมกีารแข่งขนัทีรุ่นแรง แต่ยอดผู้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตตามบา้นในไทยกม็แีนวโน้มเติบโตที่ด ี
โดยขอ้มูลจากศูนยว์จิยักสกิรไทย คาดว่าจ านวนผู้ใช้บรกิารเน็ตบา้นปี 2560 -2561 จะเพิม่ขึน้เป็น 8.5 และ 9.9 
ล้านรายตามล าดบั และ ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีผู้ลงทะเบยีนใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตประจ าทัง้สิน้ จ านวน 
7,884.60 รายเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 1.2 เมื่อพิจารณาอตัราการเข้าถึงของบรกิารอินเทอร์เน็ต
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ความเรว็สูง พบว่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2560 มีอตัราการเขา้ถงึอยู่ที่รอ้ยละ 
36.97 ของครวัเรอืน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ1.2 โดยพบว่า การเชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง
ประเภทผ่านสายทองแดงมสีดัส่วนสงูทีสุ่ดอยู่ทีร่อ้ยละ 59.94 ของการเชื่อมต่อทัง้หมดตามดว้ยการเชื่อมต่อแบบ 
Cable Broadband ร้อยละ 16.62 ตามด้วยการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไฟเบอร์ออพติกร้อยละ 21.25 และการ
เชื่อมต่อแบบอื่น ๆ รอ้ยละ 2.18 โดยการเชื่อมต่อผ่านโครงข่ายไฟเบอรอ์อพติกมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  
ซึง่แมจ้ะมกีารแข่งขนัที่รุนแรง แต่ยอดผู้ใชอ้นิเทอรเ์น็ตตามบา้นในไทยกม็แีนวโน้มเติบโตที่ดสี่งผลให้การเขา้มา
เป็นผูเ้ล่นรายใหม่ในตลาดเป็นสิง่ทีน่่าสนใจและสรา้งก าไรใหก้บัธุรกจิไดเ้ป็นอย่างมาก (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2561) 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าตลาดมีการแข่งขนัที่ไม่ความแตกต่างกนัแต่สิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินการ
เลอืกใชข้องผูใ้ชบ้รกิารทีเ่คยมปีระสบการณ์การใชง้านอนิเทอรเ์น็ตมาระยะเวลาหนึ่ง มคีวามเกีย่วเน่ืองในเรื่องของ
คุณภาพของบริการอินเทอร์เน็ต แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งคือความรู้ความเข้าใจของผู้ใช้บริการต่อ
อินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก ส่งผลให้ผู้ใช้บรกิารตัดสนิใจเลือกใช้บรกิารอินเทอร์ เน็ตได้หลากหลาย
รปูแบบเพราะผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตไม่สามารถเปรยีบเทยีบคุณภาพของบรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพ
ตกิของผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตแต่ละบรษิทัไดถ้้าไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากพอ ดว้ยเหตุนี้การใหค้วามส าคญักบั
คุณภาพบรกิารซึ่งเป็นเครื่องมอืทางการตลาดชัน้ด ีเนื่องจากการการบรกิารที่มคีุณภาพจะสามารถสร้างความรู้
ความเขา้ใจทีด่แีก่ผูใ้ชบ้รกิารซึง่จะสง่ผลต่อความพงึพอใจในระยะยาว ต่อบรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพ
ตกิเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งทีท่ าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถรบั-ส่งขอ้มลูไดร้วดเรว็มากขึน้ อย่างไรกต็ามประสบการณ์การ
ใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิดงัที่กล่าวไปท าใหท้ราบว่า ปจัจยัหน่ึงที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการใช้
บริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก คือ ความรู้ความเข้าใจและคุณภาพบรกิารเกี่ยวกบัอินเทอร์เน็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพติก โดยเนื่องจากมงีานวจิยัเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟ
เบอรอ์อพตกิ ในประเทศเพยีงเลก็น้อย  
 ดงันัน้ ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาถึงความพงึพอใจในการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอร์
ออพติกของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวจิยัที่ได้จะน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลที่สามารถน ามาเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาการบริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกให้มี
ประสทิธภิาพที่ดียิ่งขึ้นไปในอนาคตและน าไปพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ต่อไปให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้และสรา้งความพงึพอใจอย่างต่อเนื่อง  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาความพงึพอใจในการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผู้ใชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย เพศ อายุ รายได ้อาชพี และการศกึษาสงูสดุ  
 2. เพื่อศกึษาความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้มูลอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติกที่มผีลต่อความพึง
พอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพการบรกิาร ได้แก่ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการสร้างความ
มัน่ใจ ด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านการตอบสนองกบัความพึงพอใจในการใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้ใชบ้รกิารที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษาสูงสุด รายได้ และอาชพี
แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิแตกต่างกนั 
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 2.  ผู้ใช้บรกิารที่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้มูลอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก แตกต่างกนั           
มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิแตกต่างกนั 
          3. คุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการสรา้งความมัน่ใจ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านการตอบสนองมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ เป็นปจัจยัส าคัญที่นักการตลาดใช้ในการ 
แบ่งกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  สามารถน ามาวางแผนก าหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ผู้วิจยัได้ใช้ทฤษฎีและแนวคดิของ ศิรวิรรณ เสรรีตัน์  (2550 : 51-52)  อธบิายว่า การแบ่งส่วน
การตลาดของตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์เป็นลกัษณะส าคญัทีม่สี่วนช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย สามารถ
อธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย โดยข้อมูลด้านประชากรศาสตร์จะสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการตลาด น าไปสู่การตัง้สมมติฐานข้อที่ 1 ผู้ใช้บริการที่มีลกัษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศกึษาสงูสุด รายได ้และอาชพีแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิแตกต่างกนั 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรูค้วามเข้าใจ เมื่อไดศ้กึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความรูค้วาม
เขา้ใจแล้ว ผูว้จิยัได้น าแนวคดิและทฤษฎีของ อธบิายว่า ความรูเ้ป็นการรบัรูเ้บือ้งต้น ซึง่บุคคลส่วนมากจะไดร้บั
ผ่านประสบการณ์ โดยการเรยีนรูจ้ากการตอบสนองสิง่เรา้ แลว้ด าเนินการจดัเป็นระบบเป็นโครงสรา้งของความรู้
ความสรา้งสรรคข์องความจ า โดยการวดัความรูแ้ละความเขา้ใจเป็นการวดัระดบัความรูค้วามสามารถในการจดจ า
พจิารณาขอ้เทจ็จรงิของขอ้มูลทีไ่ดร้บักบัการผสมผสานประสบการณ์เดมิของตนเอง และสามารถวดัไดจ้ากทดสอบ
โดยแบ่งออกเป็น 6 ขัน้ คอื ขัน้ความรู ้ข ัน้ความเขา้ใจ ขัน้การน าความรูไ้ปใช ้ขัน้การวเิคราะห ์ขัน้การสงัเคราะห ์
และขัน้การประเมินผล มาประกอบกับการสร้างเครื่องมือวิจยั ด้วยการตัง้ค าถามวดัระดบัความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัขอ้มูลอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บรกิารอินเทอร์เน็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพตกิแตกต่างกนั โดยใชร้ปูแบบค าถามปรนัยตามที ่รววีรรณ ชนิะตระกลู (2533 : 38-41)  ได้
กล่าวไว้ว่า การวดัข้อค าถามแบบเลอืกตอบข้อถูกขอ้ผิด เป็นการวดัระดบัความสามารถในการจดจ าพิจารณา
ขอ้เทจ็จรงิของขอ้มลูทีไ่ดร้บั  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ เป็นเครื่องมอืทางการตลาดของธุรกจิบรกิาร เป็นสิง่
ส าคญัต่อการก าหนดแผนธุรกจิ โดยธุรกจิจะตอ้งจะตอ้งมกีารศกึษาในกลุ่มผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิารของบรษิทัชัน้
น าหลายแห่งและน าผลทีไ่ดม้าใชใ้นการพฒันารปูแบบคณุภาพการบรกิารในการตอบสนองความตอ้งการ และสรา้ง
ความพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ผู้วจิยัไดน้ าแนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัคุณภาพการบรกิารของ สมวงศ ์
พงศส์ถาพร (2550 : 66) กล่าว่าคุณภาพการบรกิาร เป็นแนวคดิหนึ่งไดร้บัการน ามาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ใหบ้รกิาร และไดถู้กน ามาปรบัปรุงเพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอืวดัสมรรถนะในการใหบ้รกิาร โดยผูใ้หบ้รกิารควรตระหนัก
ถงึการส่งมอบบรกิารทีด่ใีหแ้ก่ลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ พฒันาการบรกิารใหม้คีวามเป็นเลศิในการสรา้งคุณภาพ และ
เกดิคุณค่ากบัผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการน าแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณภาพการบรกิาร ไปตัง้สมมตฐิานในการวจิยั 
ก าหนดเครื่องมอืทางสถติทิีใ่ช ้และน าไปก าหนดขอ้ค าถามในแบบสอบถามเพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างของประชากรตอบ
ถึงคุณภาพการบรกิารอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก เพื่อเป็นข้อมูลในการประมวลผลการวิจยัได้อย่าง
เหมาะสม 
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แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการ กระบวนการสรา้งความพงึพอใจเป็น
ปจัจยัส าคัญประการหน่ึงที่ช่วยท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นงานที่เกี่ยวกับการ
ให้บรกิาร ผู้วจิยัไดอ้้างองิทฤษฎีและแนวคดิของ นปภา พสิฐิมุกดา (2551 : 29) อธบิายว่า ความพงึพอใจนัน้จะ
เกดิขึน้ถ้าไดร้บัการตอบสนอง แต่ถ้าความต้องการไม่ไดร้บัการตอบสนองตามทีค่าดหวงัไวค้วามไม่พงึพอใจกจ็ะ
เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกว่าต้องการ ในมุมมองของความเป็นเหตุเป็นผล บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์ทีส่ ัง่สมมา โดยในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัศกึษาเฉพาะ คุณภาพ ความสะดวกสบาย ราคา น าไปก าหนดขอ้
ค าถามในแบบสอบถามใหต้วัอย่างกลุ่มประชากรตอบถงึความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร เน่ืองจากประชากรทีใ่ชใ้น
การวจิยัครัง้นี้คอื ผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ ซึง่ผ่านกระบวนการทดลอง การแสวงหาขอ้มูล 
และตดัสนิใจใชบ้รกิารแลว้ 
 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัอินเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติก คอื เทคโนโลยโีครงข่ายอนิเทอร์เน็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพติกเป็นเทคโนโลยกีารสื่อสารขอ้มูลความเรว็สูงผ่านไฟเบอร์ออพติกเท่านัน้ สามารถรบั-ส่ง
สญัญาณไดเ้ป็นจ านวนมาก และส่งได้ในระยะไกล โดยมกีารสญูเสยีของขอ้มูลน้อยกว่าสายโคแอคเชยีลหรอืสาย
ทองแดง ท าใหคุ้ณภาพสญัญาณเสถยีรกว่าอนิเทอรเ์น็ตแบบทัว่ไป อกีทัง้ยงัเป็นบรกิารอนิเทอรเ์น็ตผ่านโครงข่าย
ไฟเบอรอ์อพตกิทีใ่ชแ้สงในการสง่ขอ้มลูแบบ PON (Passive Optical Network) ซึง่ขอ้ดขีองการใชไ้ฟเบอรอ์อพตกิ
ทีจ่ะท าใหม้ ีสญัญาณรบกวนน้อย สง่ขอ้มลูปรมิาณมหาศาลไดใ้นระยะไกล ๆ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้น้ี คือ ผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกในเขต
กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา  วานิชยบ์ญัชา 2546; กลัยา วาณิชบญัชา, 
2544) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% และความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 385 ตวัอย่าง 
และส ารองจ านวนตวัอย่างไวจ้ านวน 15 ตวัอย่าง รวมเป็นจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง  
ขัน้ตอนที่ 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวธิกีารจบัฉลากเพื่อสุ่มเลอืก 

เขต ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามทีต่ัง้ของพืน้ที ่ไดแ้ก่ เขตชัน้ใน เขตชัน้กลางและเขตชัน้นอก 
ผูว้จิยัได้ท าการจบัฉลากไดก้ลุ่มตวัอย่าง 5 เขต คอื เขตชัน้ใน ได้แก่ เขตห้วยขวางและเขตจตุจกัร เขตชัน้กลาง
ไดแ้ก่ เขตบางกะปิและเขตคนันายาว เขตชัน้นอกไดแ้ก่ เขตหลกัสี ่

ขัน้ตอนที่ 2 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยการก าหนดโควตา ซึง่กลุ่ม
ตวัอย่างทีต่้องการศกึษาจากขัน้ตอนที ่1 มจี านวน 5 เขต โดยเกบ็เขตละเท่า ๆ กนัไดป้ระมาณเขตละ 80 คน ต่อ
เขต รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

ขัน้ตอนที ่3 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงกลุ่มตวัอย่างตามสถานที ่
โดนเลอืกเจาะจงไปยงัสถานทีต่ามเขตทีสุ่ม่ไว ้

ขัน้ตอนที ่4 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience sampling) เลอืกตวัอย่างจากประชากร 5 เขต
ทีสุ่ม่ในขัน้ที ่1 ซึง่สะดวกจะใหข้อ้มลูในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี้จนครบ 400 ตวัอย่าง 
เครื่องมอืวจิยัทีใ่ชใ้นการวจิยั 
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 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้จิยัจดัท าขึน้เพื่อใหค้รอบคลุมกับสิง่ทีต่้องการศกึษาวจิยั 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
  ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ การศึกษาสูงสุดอายุ 
รายไดเ้ฉลีย่ อาชพี ซึง่ลกัษณะแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้ 
  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก ให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีวจากค าตอบ 2 ตวัเลอืก (Dichotomous questions) คอื ใช่ และ
ไม่ใช่ จ านวน 9 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
  สว่นที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัคุณภาพบรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ ไดแ้ก่ ดา้น
ความน่าเชื่อถอื การใหค้วามมัน่ใจ ดา้นรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ด้านการเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนอง จ านวน 20 
ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วน (Likert Scale) โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 
(Interval Scale) 
  สว่นที ่4 แบบสอบถามความพงึพอใจในการใชบ้รกิารบรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพ
ตกิโดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale จ านวน 3 ขอ้ โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ 
Rating Scale  มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาค (Interval scale) 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่ออธบิายถงึขอ้มลูดงันี้ 
  1.1 ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี การศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยน ามา
แจกแจงความถี ่(Frequency) และแสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบับรกิารอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก โดยหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  1.3 ดา้นคุณภาพบรกิารเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิและดา้นความพงึพอใจใน
การใชบ้รกิารบรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ โดยหาค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics Analysis) สถิติที่ใช้แปลในการ
ทดสอบสมมตฐิาน มดีงันี้ 
  2.1 วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่าง ลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี การศกึษาสงูสดุ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน กบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์่าท ี(Independent sample - t-test) และการวเิคราะห ์ความแปรปรวนทาง
เดยีว (One-way Analysis of variance) 
  2.2 วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่างความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟ
เบอร์ออพติก กับความพึงพอใจในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกของผู้ใช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์่าท ี(Independent sample - t-test)  
  2.3 การวเิคราะหค์ุณภาพการบรกิารไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการสรา้งความมัน่ใจ ดา้น
รูปลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นการดูแลเอาใจใส่ และด้านการตอบสนองมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใช้
บรกิารอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สมัประสิทธิส์ถิติ
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation coefficient) 
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ผลการวิจยั 
1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน  239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.80  มอีายุ 24 – 32 ปี 

จ านวน  180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 44.60  มรีะดบัการศกึษา ปรญิญาตรจี านวน 327 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.80  มี
รายได ้15,001 – 25,000 บาท จ านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.20  และมอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 
249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 63.20 

2. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบับรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติ
กในระดบัมากจ านวน 361 คน คดิเป็นรอ้ยละ 90.20 ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบับรกิารอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟ
เบอรอ์อพตกิในระดบัปานกลาง จ านวนจ านวน 39 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.80   

3. คุณภาพบริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก โดยรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณารายด้าน 
สามารถสรุปไดด้งันี้ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการสรา้งความมัน่ใจ ดา้นรปูลกัษณ์ทางกายภาพ ดา้นการดแูลเอาใจ
ใส ่ดา้นการตอบสนอง ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพบรกิารอยู่ในระดบัด ี

4. ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามพึงพอใจในการใช้บรกิารบรกิารอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก
โดยรวมในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารบรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติกขอ้ราคาอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิมคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบั
มากที่สุด ข้อความสะดวกสบายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก และข้อคุณภาพของ
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิมคีวามเรว็ทีส่ม ่าเสมอตามทีค่าดหวงั ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจใน
การใชบ้รกิารบรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิอยู่ในระดบัมาก 

5. ผู้ใชบ้รกิารทีม่เีพศ อาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอร์
ออพติกแตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจในการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

6. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ รายได ้การศกึษาสงูสุด แตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
ประเภทไฟเบอร์ออพติกแตกต่างกนั มีความพึงพอใจในการใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกไม่
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

7. ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มูลอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอร์
ออพติก แตกต่างกนั มคีวามพึงพอใจในการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติกแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01   

8. คุณภาพการบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นความน่าเชื่อถอื ดา้นการสรา้งความมัน่ใจ ดา้นรปูลกัษณ์ทางกายภาพ 
ดา้นการดแูลเอาใจใส่ ดา้นการตอบสนองมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟ
เบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธท์ศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. เพศ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพ
ติกแตกต่างกนั โดยเพศชายมคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติกมากกว่าเพศ
หญิง เนื่องจากเพศชายเป็นเพศที่มคีวามกล้าเสีย่งและชอบทดลองมากกว่าเพศหญิง ดงันัน้เพศชายจงึมีความ
สนใจเทคโนโลยใีหม่ๆ  มากกว่าเพศหญงิ ท าใหเ้พศชายสนใจทีจ่ะเรยีนรูโ้ซลชูัน่ทางเทคโนโลย ีตลอดจนการใชง้าน
ของอุปกรณ์และสามารถที่จะเรยีนรู้ถึงความทนัสมยั และรบัรู้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยไีด้มากกว่า อนั
น าไปสู่ความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารและสง่ผลต่อเจตคตทิีด่ทีีจ่ะใชเ้ทคโนโลยอีนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติ
กของผูใ้ชบ้รกิาร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรารนิทร ์สงิหแ์กว้ (2555)  ไดท้ าการวจิยัเรื่องปจัจยัสว่นประสมทาง
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การตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลอืกใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ( Internet Broadband) ของส านักงาน
บรกิารลูกค้า กสท ล าปาง พบว่า เพศที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง 
(Internet Broadband) ของส านักงานบริการลูกค้า กสท ล าปาง แตกต่างกัน โดยเพศชายมีความพึงพอใจใน
มากกว่าเพศหญงิ เพราะในปจัจุบนัมเีทรนดเ์ทคโนโลย ีเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา และกระแสนิยมในสงัคมมคีวาม
หลากหลายมากขึ้น ท าให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตได้ทุกเวลาจนเกิดความพึงพอใจได้ง่าย และ
สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์  (2550 : 51-52)  กล่าวว่า เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนั 
โดยเพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกัน ในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทัง้นี้อาจเป็นผลมาจาก
วฒันธรรมและสงัคมก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวแ้ตกต่างกนั  

2. อาชพี ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอร์
ออพติกแตกต่างกัน โดยผู้ใช้บริการที่มีอาชีพรบัราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิมากทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ ไดม้กีาร
ออกนโยบายเพื่อเสนอสทิธปิระโยชน์และสวสัดกิารเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารให้แก่ผู้ใช้บรกิารทีมี
อาชพีรบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ให้สามารถใชบ้รกิารอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกในราคาพเิศษ ท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารที่มอีาชพีรบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิมคีวามต้องการที่จะแสวงหาโอกาสในการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพตกิเพื่อลดค่าใชจ้่ายและเป็นประโยชน์ในการด าเนินชวีติประจ าวนัได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ ชลธชิา มลูจกัดิแ์ละคณะ (2560)   ไดท้ าการวจิยัเรื่องความพงึพอใจต่อการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู
ภายในบา้นของประชากรในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร กรณีศกึษาเปรยีบเทยีบผูบ้รกิาร TOT , TRUE , AIS 
และ 3BB พบว่าอาชีพที่แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงภายในบ้านของ
ประชากรในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัและสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ของ วารุณี ตนัตวิงศ์วาณิช 
(2554 : 105-107) กล่าวว่า อาชพีสง่ผลใหเ้หน็ลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัของ ซึง่อาชพีจะแสดงถงึการ
มงีานท า การว่างงานรวมถึงสถานะด้านอาชพีที่เป็นองค์ประกอบอย่างส าคญัต่อองค์ความรู ้ฐานะทางเศรษฐกจิ
และสงัคมทีม่คีวามส าคญั 

3. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิแตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิแตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัมากมคีวามพงึ
พอใจมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจน้อยถึงปานกลาง เนื่องจากผู้ ใช้บรกิารที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิมาก จะมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิว่ามี
เสถยีรภาพสงูเพราะขอ้มลูถูกสง่ผ่านเทคโนโลยไีฟเบอรอ์อฟตกิเท่านัน้ อกีทัง้อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ
อพัโหลดขอ้มูลได้รวดเรว็กว่าอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงทัว่ไป และให้บรกิารผ่านไฟเบอรอ์อพติกแทนการใช้สาย
ทองแดง จงึท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิมากจะมคีวามพงึ
พอใจมากดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวมิล ระวงั (2554)  ไดท้ าการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึ
พอใจในการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ต กรณีศกึษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง พบว่านักศึกษาที่มีความรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์แตกต่างกนัมคีวามพึงพอใจในการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตแตกต่างกนั โดยผู้ใช้บรกิารที่มี
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์สูงขึน้กจ็ะมคีวามพึงพอใจโดยรวมสูงขึน้ เพราะเมื่อนักศกึษามีความรู้
ความเขา้ใจขัน้ตอนการใชอ้นิเทอรเ์น็ตในศูนยค์อมพวิเตอรท์ีถู่กต้อง จะท าใหก้ารเกดิการใชง้านทีค่ล่องตวัจนเกดิ
เป็นความพงึพอใจในทีส่ดุ 

4. คุณภาพการบรกิาร ดา้นการตอบสนองมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ปานกลาง เน่ืองจาก การตอบสนองดา้นการแกไ้ขปญัหาอย่างมอือาชพี เป็นการใหบ้รกิารทีม่เีอกลกัษณ์ มจีุดเด่นที่
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แตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นได้ มีการบริการด้วยความรวดเร็วควบคู่ไปกับความพร้อมในการแนะน า ให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติกได้ ท าให้เป็นประโยชน์ในเรื่องการติดต่อสื่อสารได้อย่างดี ผู้ให้บริ การ
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอร์ออพตกิ ควรรกัษาจุดเด่นดงักล่าว รวมทัง้พฒันาความรวดเรว็และคุณภาพบรกิาร
ดา้นการตอบสนอง โดยค านึงถงึความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารเป็นหลกั จนเกดิเป็นการจูงใจเพื่อใหท้ าใหส้ามารถ
สรา้งความพงึพอใจและเกดิความแตกต่างจากคู่แข่งขนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรวรรณ์ กติตศิพัทก์ุล (2559)  
ไดท้ าการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 
(บรอดแบนด์) กรณีศึกษา ผู้ให้บริการโทรคมนาคมภาครฐั พบว่าคุณภาพการบริการ ด้านการตอบสนองมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระหว่างคุณภาพการใหบ้รกิารกบัความพงึพอใจของลกูคา้ และความพงึพอใจนัน้
จะสง่ผลใหเ้กดิความจงรกัภกัด ี

5. คุณภาพการบริการ ด้านการสร้างความมัน่ใจมีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิมจีุดเด่นในเรื่องความเชีย่วชาญและ
ความรู้ความสามารถในการแก้ไขปญัหาได้ตรงจุดชดัเจน ผู้ใช้บริการสามารถขอรบับรกิารหลงัการขายกับผู้
ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิได ้เช่น เมื่อเกดิความขดัขอ้งในการใชง้านผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
ประเภทไฟเบอร์ออพติกสามารถอธบิายและตอบข้อสงสยัได้ตรงประเดน็  ท าให้ผู้ใช้บริการบอกต่อถึงความมี
เสถยีรภาพของคุณภาพสญัญาณผ่านการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิบ่อยครัง้ขึน้กบักลุ่มคนทาง
สงัคมทีผู่ใ้ชบ้รกิารมปีฎสิมัพนัธด์ว้ย ทัง้ครอบครวั กลุ่มเพื่อน และกลุ่มเพื่อนในสงัคมโซเชยีลมเีดยีซึง่ปจัจุบนัอยู่ใน
ยุคที่บุคคลมีความใกล้ชิดกับเพื่อนในสื่อสงัคมโซเชียลมีเดียอย่างมาก ก่อให้เกิดความมัน่ใจและความคิดที่
เหมือนกนั จนเกิดเป็นการจูงใจเพื่อให้ท าให้สามารถสร้างความพึงพอใจสอดคล้องกบังานวิจยัของ อรวรรณ์ 
กติตศิพัทก์ุล (2559)  ไดท้ าการวจิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจและความจงรกัภกัดขีองลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร
อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู (บรอดแบนด)์ กรณีศกึษา ผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคมภาครฐั พบว่าคุณภาพการบรกิาร ด้าน
ความมัน่ใจมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระหว่างคุณภาพการใหบ้รกิารกบัความพงึพอใจของลูกคา้ และความ
พงึพอใจนัน้จะสง่ผลใหเ้กดิความจงรกัภกัด ี

6. คุณภาพการบริการ ด้านการดูแลเอาใจใส่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจาก บุคลากรถอืเป็นจุดเด่นของการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ ไม่ว่า
จะเป็นความมีมนุษย์สัมพันธ์ของบุคลากรภายในศูนย์บริการ ความเอาใจใส่และให้ความสนใจผู้ใช้บริการ
อนิเทอรเ์น็ต การรบัฟงัปญัหาหรอืขอ้ซกัถามของลกูคา้อย่างเตม็ใจเท่าเทยีมกนัทุกราย ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจ
ในระดบัด ีดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ จะต้องมกีารพฒันาศกัยภาพของบุคลากร โดยมี
การอบรมและสนับสนุนทางวิชาการให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มทักษะในการบริการและสื่อสารกับ
ผู้ใช้บรกิาร จะท าให้ผู้ใช้บรกิารเกดิความพงึพอใจอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกบังานวจิยัของ อภิวุฒ ิตัง้จติการุญ
(2555) ได้ท าการวจิยัเรื่องคุณภาพการบรกิารที่มีอิทธพิลต่อความพึงพอใจ และการตัดสนิใจในการใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ต บรษิัท ทรู อนิเทอรเ์น็ต จ ากดั ของลูกคา้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการบรกิารในดา้น
การดแูลเอาใจใสร่ายบุคคล มอีทิธพิลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทั ทร ูอนิเทอรเ์น็ต จ ากดั 

7. คุณภาพการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอืมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอินเทอรเ์น็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั
ปานกลาง เน่ืองจากถ้าผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ มกีารใหบ้รกิารทีส่ะดวกรวดเรว็และมกีาร
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บ ารุงรกัษาอุปกรณ์ใหพ้รอ้มใชง้านอยู่เสมอทีจ่ะช่วยให้ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชง้านอย่างต่อเนื่อง มกีารบรกิารหลงัการขาย
หากเกิดปญัหาการใช้งานขึ้น ผู้ใช้บรกิารสามารถติดต่อเจ้าหน้าผู้เชี่ยวชาญของศูนย์บรกิารลูกค้าได้ตลอด 24 
ชัว่โมง อกีทัง้มีความปลอดภัยในการใช้บรกิาร สามารถได้รบัค าแนะน าอย่างถูกต้อง เช่น ระดบัความเรว็ของ
สญัญาณ ปญัหาการใชง้านในดา้นต่างๆ และสามารถตรวจสอบสถานะการใชง้านไดภ้ายในแอพพลเิคชนั จงึท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจไดบ้่อยครัง้ และยอมจ่ายเงนิในจ านวนทีม่ากขึน้เพื่อใชบ้รกิารผ่านความเรว็ในระดบั
ต่างๆเพราะบรกิารอนิเทอรเ์น็ตมคีวามน่าเชื่อถอื สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อรวรรณ์ กติตศิพัทก์ุล (2559)  ไดท้ า
การวจิยัเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อความพึงพอใจและความจงรกัภักดีของลูกค้าที่ใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตความเรว็สูง 
(บรอดแบนด์) กรณีศึกษา ผู้ให้บริการโทรคมนาคมภาครฐั พบว่าคุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัระหว่างคุณภาพการใหบ้รกิารกบัความพงึพอใจของลกูคา้ และความพงึพอใจนัน้
จะสง่ผลใหเ้กดิความจงรกัภกัด ี

8. คุณภาพการบรกิาร ด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ศูนย์บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก  นับว่าเป็น
ศนูยบ์รกิารทีม่คีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและมอีุปกรณ์อ านวยความสะดวกทีท่นัสมยั ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึ
พอใจต่อลกัษณะทางกายภาพ อย่างไรกต็ามผูใ้ห้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ   ต้องมกีารพฒันา
และปรบัปรุงศูนยบ์รกิารอยู่เสมอ เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั ใหท้นัสมยัและครบครนั โดยควรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่ เช่น Clound, Big Data Analytics มาใช้ในศูนย์บรกิารเพื่ออ านวยความสะดวกและแก้ไข
ปญัหาให้กบัผู้ใช้บรกิาร ตลอดจนท าให้ผู้ใช้บรกิารสามารถติดต่อศูนย์บรกิารได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้
ผู้ใช้บรกิารเกดิความพึงพอใจในการใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์ออพติก สอดคล้องกบังานวจิยัของ    
อภวิุฒ ิตัง้จติการุญ (2555) ไดท้ าการวจิยัเรื่องคุณภาพการบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อความพงึพอใจ และการตดัสนิใจใน
การใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ต บรษิัท ทรู อนิเทอรเ์น็ต จ ากดั ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพการ
บรกิารในดา้นรปูลกัษณ์ทางกายภาพมอีทิธพิลเชงิบวกต่อความพงึพอใจของลกูคา้ บรษิทั ทร ูอนิเทอรเ์น็ต จ ากดั 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร ์ผูป้ระกอบการ ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั เพื่อใหส้ามารถวางแผน
กลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ ผู้ใช้บรกิารที่ม ีเพศ และอาชพีแตกต่างมคีวามพงึพอใจในการใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติกแตกต่างกนั ซึง่ควรเน้นท าการตลาดกบัผูบ้รโิภคเพศหญงิ อายุ 24 – 
32 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมรีายได ้15,001 – 25,000 บาท และมอีาชพีรบัราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ เพื่อ
เจาะกลุ่มเป้าหมายผูใ้ชบ้รกิาร เน่ืองจากเป็นกลุ่มผู้ใช้บรกิารทีม่พีงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟ
เบอรอ์อพตกิมากทีส่ดุ 
 2. ดา้นความรูค้วามเขา้ใจ ผูใ้หบ้รกิารควรมกีารเผยแพร่ขอ้มลูใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพตกิว่าในปจัจุบนัยงัไม่สามารถตดิตัง้ไดท้ัว่พืน้ที่เขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากอนิเทอรเ์น็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ เป็นบรกิารใหม่ท าใหใ้นบางพืน้ที่โครงขา่ยยงัขยายไปไม่ถงึจงึไม่สามารถตดิตัง้ได ้ก่อนที่
จะใชบ้รกิารต้องมกีารตรวจสอบพื้นที่การให้บรกิารกบัเจ้าหน้าที่ก่อนการติดตัง้ทุกครัง้  ดงันัน้ผูใ้ห้บรกิารจงึควร
เพิ่มการลงทุนเร่งการขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมเพื่อให้สามารถใช้บริการได้ทุกพื้นที่ และเมื่อมีกา รขยาย
โครงขา่ยเพิม่เตมิแลว้ ผูใ้หบ้รกิารควรมกีารประชาสมัพนัธแ์จง้ใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบ ผ่านสือ่ต่างๆ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิอย่างถูกตอ้ง เน่ืองจากศกึษาพบว่า
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ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามรูค้วามเขา้ใจมากจะสง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพติ
กมากเช่นกนั 
 3 ด้านการตอบสนอง ผูใ้ห้บรกิารควรมกีารตอบสนองแก้ไขปญัหาอย่างมอือาชพี สามารถให้ค าแนะน า
และใหค้ าปรกึษา แกไ้ขปญัหาไดต้รงตามความตอ้งการของลกูคา้ นอกจากนี้ควรมรีะยะเวลาในการใหบ้รกิารแต่ละ
ขัน้ตอนอย่างมคีวามเหมาะสม โดยฝ่ายการตลาดควรมกีารจดัระบบศูนย์บรกิารลูกค้าให้มขี ัน้ตอนที่ไม่ซบัซ้อน
สามารถด าเนินการไดใ้นระยะเวลาสัน้ สามารถแก้ไขปญัหาการใชง้านได้อย่างทนัถ่วงท ี เช่น การส่งเอกสารขอ
ตดิตัง้อนิเทอรเ์น็ตไดใ้นภายหลงัหรอืการแกไ้ขปญัหาการใชง้านเบือ้งต้นทนัท ีทัง้ผ่านศูนยบ์รกิารลูกคา้ ช่องทาง
โทรศพัท์และช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้บรกิารและช่วยลดขัน้ตอนท าให้ด าเนินการติดตัง้ได้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้บรกิาร ประทบัใจและเกิดความพึงพอใจในการการใช้บรกิารอินเทอร์เน็ต
ประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ 
 4. ดา้นการสรา้งความมัน่ใจ ผูใ้หบ้รกิารควรมคีวามรูเ้กีย่วกบัอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิอย่าง
ถูกตอ้ง มวีธิกีารใหบ้รกิารดว้ยความคล่องตวั โดยฝ่ายบุคคลควรใหค้วามส าคญัในดา้นการเสรมิสรา้งทกัษะความรู้
ในการใหบ้รกิารกบัพนักงาน จดัอบรมพนักงานประจ าศูนยบ์รกิารใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัรูปแบบการใหบ้รกิารอย่าง
ถูกต้อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในศูนย์บริการสามารถแนะน าผู้ใช้บริการถึงข้อสงสยัต่างๆได้ตรงตามความต้องการ 
รวมถงึควรจดัอบรมพนกังานทีใ่หบ้รกิารตดิตัง้อุปกรณ์ใหม้คีวามช านาญในการตดิตัง้ เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความ
พงึพอใจอย่างต่อเนื่อง 
 5. ดา้นการดูแลเอาใจใส ่ผูใ้หบ้รกิารควรมุ่งมัน่ดูแลเอาใจใส่เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารรูส้กึไดว้่าไดร้บับรกิารเป็น
พเิศษและเขา้ใจถงึความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอย่างด ีโดยฝา่ยการตลาดควรใหค้วามส าคญักบัการมอบสทิธิ
พเิศษ เช่นการใหส้ว่นลดส าหรบัลกูคา้ปจัจุบนั  การทดลองใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ Router  Wifi  ฟร ีมแีอพ
พลเิคชนัในการแจง้ข่าวสารหรอืแจง้โปรโมชัน่ใหม่ๆ โดยฝ่ายการตลาดควรวางแผนกลยุทธด์า้นการตลาดในการ
มอบสทิธพิเิศษต่างๆไปพรอ้มกบัการจดักจิกรรมสง่เสรมิการขายใหต้รงตามความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อดงึดดูใจในการเลอืกใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิเพิม่มากขึน้จนเกดิเป็นความพงึพอใจอย่าง
ต่อเนื่อง 
 6. ด้านความน่าเชื่อถือ ผู้ให้บรกิารควรบ ารุงรกัษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอและให้ค าแนะน า
ผู้ใช้บรกิารได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดปญัหาการใช้งาน  โดยผู้ให้บรกิารต้องมุ่งมัน่พฒันาความมีเสถียรภาพของ
โครงข่ายใหม้คีวามเรว็สงูกว่าอนิเทอรเ์น็ตทัว่ไปและมคีุณภาพสญัญาณทีด่อียู่เสมอ เร่งขยายโครงขา่ยสญัญาณไป
ยงัพืน้ทีบ่รกิารต่างๆ เช่น แหล่งชุมชน อาคารส านักงาน เพื่อตดิตัง้โครงขา่ยเพิม่เตมิ มกีารจดัหาอุปกรณ์และดูแล
รกัษาที่แตกต่างจากผู้ใหบ้รกิารรายอื่นใหม้คีวามทนัสมยัตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้บรกิารและความต้องการ
ของตลาดอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ เมื่อเกดิปญัหาการใชง้านขึน้ทมีวศิวกรตอ้งสามารถแกไ้ขปญัหาได้
ทนัท ีรวดเรว็และใหค้ าแนะน าไดอ้ย่างเหมาะสม    รวมไปถงึการสรา้งชื่อเสยีงของอนิเทอร์เน็ตประเภทไฟเบอร์
ออพติก ให้เป็นที่ยอมรบัและน่าเชื่อถือของสงัคม ซึ่งจะเป็นปจัจยัที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการการใช้บรกิาร
อนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ 
 7. ด้านรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ผู้ให้บรกิารควรใหค้วามส าคญักบัเรื่องการดูแลศูนยบ์รกิารให้มอีุปกรณ์
อ านวยความสะดวกและทนัสมยั สถานที่ตัง้ของศูนย์บรกิารมคีวามสะดวกในการเดนิทางมาใช้บรกิาร โดยฝ่าย
การตลาดควรพัฒนาและปรบัปรุงศูนย์บรกิารร่วมกบัการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บรกิาร เช่น เก้าอี้นัง่ เครื่องควิอจัฉรยิะ จุดชาร์จแบตเตอรี่ โทรศพัท์ให้บรกิารขณะผู้ใช้บรกิารรอรบับรกิาร 
รวมถงึตกแต่งบรเิวณภายในศูนยบ์รกิารให้สวยงาม ครบครนั การเลอืกท าเลที่ตัง้ของศูนย์บรกิารควรใกล้กบัจุด
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บรกิารรถไฟฟ้า BTS หรอืรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT เพื่อเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั ซึง่จะเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อความ
พงึพอใจในการการใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตประเภทไฟเบอรอ์อพตกิ 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไดเ้ป็นอย่างด ีอนัเนื่องมาจากความเมตตากรุณา และความช่วยเหลอืเป็น
อย่างดจีากอาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ซึง่เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธน้ี์ทัง้ยงัใหค้ าปรกึษา ค าแนะน าทีม่ี
ประโยชน์ ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงแก้ไข ช่วยเหลอืและขดัเกลาข้อผิดพลาด จนสารนิพนธ์ที่จดัท ามคีวาม
ครบถ้วนและความถูกต้อง ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อัจฉรียา    
ศกัดิน์รงค ์เป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสน้ี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกิุตตา และอาจารย ์
ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ 
เจษฎาลักษณ์ ที่กรุณามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบครัง้นี้  พร้อมให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องจนเสรจ็สมบรูณ์ 
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