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การวิจยัครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิาร

อนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืผูใ้ชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
บ้าน AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล             
สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ            
การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธโ์ดยใช้
สถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS 
Fibre แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านบุคคล มีความสัมพันธ์กับ             
การตัดสนิใจใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                
ทีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัสงู 
 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นกระบวนการ และดา้นการสรา้งและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre ของผูใ้ชบ้รกิารในเขต
กรุงเทพมหานคร  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัปานกลาง 
 
ค าส าคญั: สว่นประสมการตลาดบรกิาร อนิเทอรเ์น็ตบา้น การตดัสนิใจใชบ้รกิาร  
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Abstract 
 

The aim of this research was to study the service marketing mix relating to service usage decision on 
AIS FIBRE product in Bangkok metropolitan area. The sample in this research consisted of 400 person who have 
ever service AIS FIBRE product and are living in Bangkok metropolitan area. Questionnaires is used as a tool for 
data collection. Statistic for data analysis in term of percentage, mean and standard deviation. Statistical 
hypotheses testing employed a t-test, one-way analysis of variance and person product moment correlation 
coefficient. 

The results of the hypotheses testing are as follows: 
 Consumers with different education level and monthly income have different service AIS FIBRE product 
at the statistical significant level of 0.01.  

Service Marketing Mix in the aspects of price, place, people have related to service usage decision on 
AIS FIBRE product in the same direction at high level at the statistical significant level of 0.01. 

Service Marketing Mix in the aspects of product, promotion, process and physical evidence have related 
to service usage decision on AIS FIBRE product in the same direction at modulate level at the statistical 
significant level of 0.01. 
 
Keyword: Service Marketing Mix, Broadband Internet, Service Usage Decision on Product 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัเทคโนโลยเีพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างอนิเทอร์เน็ต เขา้มามบีทบาทที่ส าคญัในชวีติประจ าวนัของคน            
ในสงัคม โดยเฉพาะการใชอ้นิเทอรเ์น็ตผ่านเครอืข่ายมอืถอื (3G/4G) แต่ในการใชอ้นิเทอรเ์น็ตแบบมสีายในบา้นพกัอาศยั
ยงัคงไดร้บัความนิยมอยู่ เน่ืองจากสามารถตอบสนองความตอ้งการในการใชง้านไดเ้ตม็รูปแบบ ทัง้ในเรื่องการท างาน เล่น
เกมส์ หรือเสพสื่อมัลติมีเดียต่างๆ ที่ต้องใช้ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ในการส่งข้อมูลจ านวนมาก หากเป็น
อนิเทอรเ์น็ตบนมอืถืออาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วนทุกการใช้งาน ดงันัน้ “อนิเทอร์เน็ตบ้าน” จงึมี
ความจ าเป็นและยงัไดร้บัความนิยมอยู่พอสมควร เพราะสามารถน ามาใชง้านร่วมกบัคอมพวิเตอรแ์บบตัง้โต๊ะ โน๊ตบุ๊ก หรอื
อุปกรณ์เพื่อความบนัเทงิต่างๆ ไดอ้ย่างเตม็ที ่และมคี่าใชจ้่ายถูกกว่าอนิเทอรเ์น็ตบนมอืถอื (ในปรมิาณการใชง้านทีเ่ท่ากนั) 
ซึง่ในประเทศไทยมผีูใ้ชอ้นิเทอรเ์น็ตบา้น จ านวน 6,402,876 สมาชกิ (Yozzo. 2558: ออนไลน์) 
 ปัจจุบันมีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 4 รายใหญ่คือ ทรูออนไลน์ ทรีบรอดแบนด์ ทีโอที และซีอินเทอร์เน็ต 
สถานการณ์เริม่มกีารแข่งขนัทัง้ในดา้นคุณภาพของการใหบ้รกิารและด้านราคา  เพื่อเขา้สู่สนามการแข่งขนักนัอย่างเตม็ที ่
โดยแต่ละผูใ้หบ้รกิารต่างมแีพก็เกจราคาเริม่ต้นและความเรว็ทีใ่กลเ้คยีงกนั โดยทุกผูใ้หบ้รกิารลว้นก าลงัมุ่งไปทีเ่ทคโนโลยี
ใหม่อย่างไฟเบอรท์ี่มคีวามเสถยีรกว่าเทคโนโลยี ADSL แบบเดมิๆ ในที่สุดแลว้ปัจจยัหลกัในการเลอืกว่าจะใชบ้รกิารของ         
ผูใ้หบ้รกิารรายใด อนัดบัแรกของการพจิารณาจากลกูคา้ คอื การท าตลาดสง่เสรมิการขาย 
 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือเรียกโดยย่อว่า เอไอเอส เป็นบริษัท มหาชนด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของไทย เป็นหนึ่งในผูใ้ห้บรกิารกจิการคมนาคมหลากหลายรูปแบบ เช่น โทรศพัท์
พื้นฐาน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น การขยายอีกหนึ่งธุรกิจของบริษัท คือธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตบ้านอย่าง               
“เอไอเอสไฟเบอร์” ซึ่งเป็นความท้าทายในการเข้ามาท าการตลาดของผู้ให้บรกิารรายใหม่ กบัเจ้าตลาดเดมิที่ให้บรกิาร

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99
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อินเทอร์เน็ตบ้านอยู่แล้ว เอไอเอสไฟเบอร์จึงเน้นคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์โดยน าเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสายไฟเบอร ์            
ออพตกิแท ้100% ซึง่สามารถท าความเรว็ไดด้ยีิง่ขึน้ และมคีวามเสถยีรกว่าเทคโนโลยผี่านสายโทรศพัทแ์บบเดมิ มาใช้เป็น
รายแรกของประเทศไทย เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและสรา้งฐานผูใ้ชบ้รกิารรายใหม่ 
 ทางผูใ้หบ้รกิารเอไอเอสไฟเบอรจ์งึจ าเป็นตอ้งปรบัปรุงการใหบ้รกิารและท าการตลาดในดา้นต่างๆ อย่างหนกั เพื่อ
สือ่สารกบัผูใ้ชบ้รกิาร ใหเ้หน็ถงึความส าคญัและคุณประโยชน์ของผลิตภณัฑ ์เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดเ้ปรยีบเทยีบ และเลง็เหน็
ถึงคุณค่าในการเลอืกใช้บรกิารเอไอเอสไฟเบอร์ โดยเฉพาะส่วนประสมการตลาดบรกิาร ซี่งจะต้องพิจารณาให้มีความ
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้รกิาร ในดา้นผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคลล และกระบวนการ  เมื่อ
เทยีบกบัคู่แข่งขนั สภาวะการแข่งขนั และสถานการณ์ทางเศรษฐกจิในปัจจุบนั เพื่อที่จะสามารถพฒันาบรกิารให้ประสบ
ความส าเรจ็ตามเป้าหมายทางธรุกจิทีต่ัง้ไว ้โดยบรษิทัวางแผนทีจ่ะเพิม่สดัสว่นทางการตลาดจากผูใ้หบ้รกิารรายเดมิ รวมไป
ถึงกลยุทธ์การใช้ส่วนประสมการตลาดบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้บรกิารเกิดความสนใจ ตลอดจนเลอืกใช้
บรกิาร เพื่อสรา้งบรกิาร AIS Fibre ใหเ้ป็นผูน้ าในตลาดอนิเทอรเ์น็ตบา้น 
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจ ัยต้องการศึกษาส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม           
การตัดสนิใจใช้บรกิาร AIS Fibre ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร           
อยู่ในพื้นที่ให้บริการของ AIS Fibre โดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 90% ท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับงานวิจัย เพื่อเป็น
ประโยชน์ในการน าผลการศกึษาทีไ่ด้รบัไปใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงแก้ไขและพฒันาการให้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น 
และปรบัปรุงกลยุทธส์่วนประสมการตลาดบรกิารใหเ้กดิผลประโยชน์กบัองคก์ร และตรงตามความต้องการของลูกคา้ต่อไป
ในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิาร AIS Fibre ของผู้ใชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดบริการกับการตัดสินใจใช้บริการ AIS Fibre ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผู้ใชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร AIS Fibre แตกต่างกนั 

2. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นสง่เสรมิ
การตลาด ดา้นบุคคล ดา้นกระบวนการ ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ           
ใชบ้รกิาร AIS Fibre ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์                                                                                 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41) กล่าวว่า การแบ่งส่วนตลาดตามตวัแปรด้านประชากรศาสตร์  ประกอบด้วย เพศ 

อายุ สถานภาพ ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดื อน ลักษณะงาน
ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่ าคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรจะช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะทีล่กัษณะ
ด้านจิตวิทยา สงัคม และวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ข้อมูลด้านประชากร            
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จะสามารถเขา้ถึงและ มปีระสทิธผิลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมลีกัษณะทาง
จติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปัจจยั ดงันี้ 
 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกนั คือ เพศหญิงมีแนวโน้ม             
มคีวามต้องการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะสง่และรบัข่าวสารเพยีง
อย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามต้องการที่จะสร้างความสมัพนัธอ์นัดใีห้เกดิขึน้จากการรบัและส่งข่าวสารนัน้ดว้ย นอกจากนี้  
เพศหญิงและเพศชาย มคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยมและทศันคติ ทัง้นี้เพราะวฒันธรรมและสงัคม
ก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 2. อายุ เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม คนทีอ่ายุน้อยมกัจะมคีวามคดิ
เสรนีิยม ยดึถืออุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนที่อายุมาก ในขณะที่คนอายุมากมกัจะมคีวามคดิที่อนุรกัษ์นิยม 
ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแง่รา้ยกว่าคนทีม่อีายุน้อย เน่ืองมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติทีแ่ตกต่างกนั ลกัษณะ
การใชส้ือ่มวลชนกต่็างกนั คนทีอ่ายุมากมกัจะใชส้ือ่เพื่อแสวงหาขา่วสารหนกัๆ มากกว่าความบนัเทงิ 
 3. การศกึษา เป็นปัจจยัที่ท าให้คนมีความคดิ ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มีการศกึษาสูง            
จะได้เปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารที่ด ีเพราะเป็นผู้มคีวามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะเป็นคนทีไ่ม่เชื่ออะไร
ง่ายๆ ถ้าไม่มหีลกัฐานหรอืเหตุผลเพยีงพอ ในขณะที่คนมกีารศกึษาต ่ามกัจะใชส้ื่อประเภทวทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร ์
หากผู้มกีารศึกษาสูงมเีวลาว่างพอกจ็ะใช้สื่อสิง่พมิพ์ วทิยุ โทรทศัน์และภาพยนตร์ แต่หากมเีวลาจ ากดัก็มกัจะแสวงหา
ขา่วสารจากสือ่สิง่พมิพม์ากกว่าประเภทอื่น 
 4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายไดแ้ละสถานภาพทางสงัคมของบุคคลมอีทิธพิลอย่างส าคญั
ต่อปฏกิริยิาของผูร้บัสารที่มต่ีอผูส้่งสารเพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคต ิค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกนั 
ปัจจยับางอย่างทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัผูร้บัสาร แต่ละคน เช่น ปัจจยัทางจติวทิยาและสงัคมทีจ่ะมอีิทธพิลต่อการรบัขา่วสาร 

แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ                                                                                                                               
 ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2541) ได้อ้างถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดส าหรบัธุรกิจบรกิาร (Service Mix) ของ 
Philip Kotler ไว้ว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจที่ให้บรกิารซึ่งจะได้ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรอื 7Ps   
ในการก าหนดกลยุทธก์ารตลาดซึง่ประกอบดว้ย 
 1. ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสิง่ซึง่สนองความจ าเป็นและความต้องการของมนุษยไ์ด ้คอื สิง่ทีผู่ข้ายต้องมอบใหแ้ก่
ลกูคา้และลูกคา้จะไดร้บัผลประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลติภณัฑแ์บ่งเป็น 2 ลกัษณะ คอื ผลติภณัฑ์
ทีอ่าจจบัตอ้งได ้และผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้งไม่ได ้
 2. ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลติภณัฑ์ในรูปตัวเงนิ ลูกค้าจะเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของ
บรกิารกบัราคา (Price) ของบรกิารนัน้ ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาลกูคา้จะตดัสนิใจซือ้ดงันัน้การก าหนดราคาการใหบ้รกิารควรมี
ความเหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 
 3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดล้อมในการน าเสนอบรกิารใหแ้ก่
ลูกค้าซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่น าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลที่ตัง้ 
(Location) และช่องทางในการน าเสนอบรกิาร (Channels) 
 4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการ โดยมี
วตัถุประสงคท์ีแ่จง้ขา่วสารหรอืชกัจงูใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรม การใชบ้รกิารและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสมัพนัธ์ 
 5. ด้านบุคคล (People) หรอืพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศยัการคดัเลอืก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถ
สรา้งความพงึพอใจให้กบัลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนัเป็นความ สมัพนัธร์ะหว่างเจา้หน้าที่ผู้ใหบ้รกิารและผู้ใช้บรกิารต่างๆ 
ขององคก์ร เจ้าหน้าที่ต้องมคีวามสามารถ มทีศันคติที่สามารถตอบสนองต่อผู้ใชบ้รกิาร มคีวามคดิรเิริม่ มคีวามสามารถในการ
แกไ้ขปัญหา สามารถสรา้งค่านิยมใหก้บัองคก์ร 
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 6. ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เป็นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกค้า โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม ทัง้ทางด้ายกายภาพและรูปแบบการให้บรกิาร เพื่อสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกค้าไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรยีบรอ้ย การเจรจาต้องสุภาพอ่อนโยน และการให้บรกิารที่รวดเรว็หรอื
ผลประโยชน์อื่นๆ ทีล่กูคา้ควรไดร้บั 
 7. ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัิในด้านการบรกิาร ที่น าเสนอ
ใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้งรวดเรว็ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ 
ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมม ิ(2545: 44-45) กล่าวว่า การตดัสนิใจเป็นกระบวนการ ในการเลอืกทีจ่ะกระท า

สิง่ใดสิง่หนึ่งจากทางเลอืกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บรโิภคมกัจะต้องตัดสนิใจในทางเลือกต่างๆของสนิค้าและบรกิารอยู่เสมอ           
ในชวีติประจ าวนั ซึง่จะมขี ัน้ตอนทีส่ าคญั 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การตระหนกัถงึปัญหา การแสวงหาขอ้มลู การประเมนิทางเลอืก 
การตดัสนิใจซือ้ ทศันคตหิลงัการซือ้การใชแ้ละจ าแนกปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคออกเป็น 2 ระดบั คอื    

1. ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ ความจ าเป็นแรงจงูใจบุคลกิภาพทศันคต ิการรบัรู ้และการเรยีนรู ้   
2. ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ สภาพเศรษฐกจิ ครอบครวั สงัคม วฒันธรรม การตดิต่อธุรกจิ และสภาพแวดลอ้ม  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ในการศกึษาวจิยัเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิาร  AIS Fibre ของ

ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมสีาระส าคญัถงึวธิกีารด าเนินการวจิยัอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อใหไ้ดซ้ึง่ขอ้มลูจากกลุ่ม
ตวัอย่าง และจะน าไปวเิคราะหด์ว้ยวธิทีางสถติต่ิอไป ซึง่ผูว้จิยัไดด้ าเนินการศกึษาคน้ควา้ตามขัน้ตอนต่างๆ ดงันี้ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 

323,106 คน (ขอ้มลูจากยอดสมาชกิผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre แบ่งตามโซนพืน้ที ่ณ วนัที ่31 มกราคม 2560) 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอืผู้ใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre ในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ก าหนดตัวอย่างโดยใช้วิธีการเปิดตาราง Yamane (Taro Yamane. 1967:886)                
ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 385 คน และได้เพิ่มอีก 4% ของกลุ่มตัวอย่าง ได้เท่ากบั 15 คน รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างทัง้สิ้น              
400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง มดีงันี้ 
ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงในโซนหมู่บา้นพกัอาศยัทีม่ผีูใ้ชบ้รกิาร

อนิเทอร์เน็ตบา้น AIS Fibre (จากจ านวนยอดสมาชกิผู้ใชง้านอนิเทอรเ์น็ตบ้าน AIS Fibre แบ่งตามโซนพื้นที ่ณ วนัที่ 31 
มกราคม 2560 โดยเลอืกจากจ านวนสงูสดุ 4 อนัดบั) ไดแ้ก่ 

1. เขตบางกะปิ หมู่บา้นเพอรเ์ฟค เพลส, หมู่บา้นแฮปป้ีแลนด ์
2. เขตบงึกุ่ม หมู่บา้นอารยีา-ชบา, หมู่บา้นเอกสนิ 
3. เขตสายไหม ชุมชนคคูต 
4. เขตดนิแดง การเคหะชุมชนดนิแดง, ชุมชนซอยตลาดศรวีนิช 

 ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) แบ่งจ านวนตัวอย่างในแต่ละพื้นที่ 4 เขต ด้วย
สดัสว่นเท่าๆ กนั คอื เขตละ 100 คน 
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 ขัน้ท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกสอบถามเฉพาะผู้ที่ให้ความ
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้นี้ ตามกลุ่มจ านวนๆ ละ 100 คน จนครบจ านวน 400 ตวัอย่าง 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษา “ส่วนประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร AIS Fibre ของผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 78.2 มีอายุ 30 – 39 ปี จ านวน              
228 คน คิดเป็นร้อยละ 57.0 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรขีึ้นไป จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.2  มีอาชีพ
พนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 มสีถานภาพโสด/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่/หมา้ย จ านวน 331 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 82.8 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25,399 บาท จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.3  
  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดบริการของบริการ AIS Fibre 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสว่นประสมทางการตลาดบรกิารโดยรวม พบว่าผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั
สว่นประสมการตลาดบรกิารโดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นสามารถสรุปผลไดด้งันี้ 
 ด้านผลติภณัฑ์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัความคดิเห็นต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารด้านผลติภัณฑ ์
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ มคีวามเสถยีรใน
คุณภาพสญัญาณการเชื่อมต่อ มคีวามหลากหลายของระดบัความเรว็ทีใ่หบ้รกิาร และสามารถใหบ้รกิารครอบคลุมครบพืน้ที ่ 
 ดา้นราคา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นราคา โดยรวมอยู่ใน
ระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการจ่าย
ค่าบรกิารรายเดือน โดยลูกค้าเปิดใช้บรกิารก่อนถึงจ่ายค่าบริการในรอบบิลถัดไป  ความเหมาะสมของอตัราค่าบริการ          
รายเดอืนจ่ายตามระดบัความเรว็ทีไ่ดร้บับรกิาร และอตัราค่าบรกิารรายเดอืนทีถู่กกว่าเมื่อเทยีบกบัผูใ้หบ้รกิารรายอื่น  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมการตลาดบรกิารดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นในระดบัด ี           
ทุกขอ้ ไดแ้ก่ ช่องทางช าระเงนิมคีวามหลากหลาย เช่น ศูนยบ์รกิาร AIS แอพพลเิคชัน่ mPay แอพพลเิคชัน่ My AIS ผ่าน
หน้าเว็บไซด์ AIS Fibre เป็นต้น และความหลากหลายของช่องทางสมัครใช้บริการ  ความสะดวกในการติดต่อบริการ            
ทีศ่นูยบ์รกิาร AIS   
 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นการ
ส่งเสรมิการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดี           
ทุกขอ้ ไดแ้ก่ การให้ส่วนลดพเิศษส าหรบัลูกคา้ การให้ทดลองใช้อุปกรณ์ Router สามารถดงึดูดใจในการสมคัรใช้บรกิาร 
และการใหบ้รกิารเสรมิทีห่ลากหลาย (เช่น กล่องอนิเทอรเ์น็ตทวี ีAIS PLAYBOX)  
 ดา้นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นบุคคล โดยรวมอยู่
ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ พนักงานขายมทีกัษะและ
ความรูใ้นการแนะน าเกีย่วกบัการใชง้านบรกิาร พนกังานขายบรกิารไดร้วดเรว็ และความตรงต่อเวลาของพนกังานในการนดั
หมายตดิตัง้  
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 ดา้นกระบวนการ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อสว่นประสมการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ
โดยรวมอยู่ในระดบัด ีเมื่อพิจารณารายขอ้พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ ได้แก่ ความสะดวก 
รวดเรว็ การรบัแจง้ปัญหาผ่านระบบ 1185 กระบวนการขอใชบ้รกิาร ไม่ยุ่งยาก ไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ และการตดิตัง้ให้
แลว้เสรจ็ภายใน 7 วนั หลงัแจง้ขอใชบ้รกิาร  

ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสม
การตลาดบรกิารดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพโดยรวมมรีะดบัความเหน็อยู่ในระดบัด ีเมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่ามรีะดบัความคดิเหน็ในระดบัดทีุกขอ้ ไดแ้ก่ ความกวา้งขวางของศูนยบ์รกิาร AIS ท าใหเ้พยีงพอต่อการรองรบัลูกคา้  
กระบวนการขอใชบ้รกิาร ไม่ยุ่งยาก ไดร้บัความสะดวกรวดเรว็  การตกแต่งภายในศนูยบ์รกิาร AIS มคีวามสวยงาม และมี
ป้ายบอกจุดใหบ้รกิาร AIS Fibre ภายในศนูยบ์รกิาร AIS อย่างชดัเจน  
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการอินเทอรเ์น็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการ
ในเขตกรงุเทพมหานคร  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบ้าน AIS Fibre โดยรวม
อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีความคิดเห็นในระดบัดีทุกข้อ เลือกใช้บริการ AIS Fibre เพราะความเสถียร              
ในคุณภาพสญัญาณ เพราะความคุ้มค่าของอตัราค่าบรกิารรายเดอืน เพราะมัน่ใจในคุณภาพบรกิารหลงัการขาย เพราะ
โปรโมชัน่พเิศษทีไ่ดร้บั และเพราะชื่อเสยีงในตราสนิคา้  
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ช้บริการในเขตกรงุเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิาร AIS Fibre แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อที่  1.1 ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre                       
ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre                   
ไม่แตกต่างกนั  
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre              
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไปมกีารตดัสนิใจใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า ปรญิญาตร ี
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 ผู้ใช้บริการที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre               
ไม่แตกต่างกนั  
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 ผู้ใช้บรกิารที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre             
ไม่แตกต่างกนั  

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS 
Fibre แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยผู้ใชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 33,600 - 41,799 บาท           
มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre มากทีส่ดุ 
 สมมติฐานท่ี 2  ส่วนประสมการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลติภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดั
จ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ และด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ             
มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 สมมตฐิานขอ้ที ่2.1 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
  สมมติฐานข้อที่ 2.2 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านราคาโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บรกิาร
อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 
 สมมติฐานข้อที่ 2.3 ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ              
การตัดสนิใจใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 
 สมมติฐานข้อที่ 2.4 ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับ                
การตัดสนิใจใช้บรกิารอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                 
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง  
 สมมติฐานขอ้ที่ 2.5 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านบุคคลโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิาร
อินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู  
 สมมติฐานขอ้ที่ 2.6 ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ โดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบ้าน AIS Fibre ของผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 โดยมี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 สมมติฐานข้อที่ 2.7 ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพโดยรวม                 
มีความสมัพันธ์กบัการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยัเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิาร  AIS Fibre 
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร”  สามารถสรุปประเดน็ทีส่ าคญัมาอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. เพศ ผู้ใช้บริการที่มีเพศแตกต่างกันมีการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre ไม่แตกต่างกัน 
เน่ืองจากเพศชายและเพศหญงิ สามารถตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้นไดเ้หมอืนกนั โดยบรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS 
Fibre เป็นบรกิารทีไ่ม่ว่าเพศหญงิหรอืเพศชาย สามารถวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบบรกิาร ประเมนิราคา และตดัสนิใจใชบ้รกิาร
ได้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จารอน แสงจนัทร ์(2554) ที่ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการ
ตัดสนิใจเลือกใช้บริการ 3BB (ทรีบรอดแบนด์) ของ TT&T ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย พบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีเพศ
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิเลอืกใชบ้รกิาร 3BB (ทรบีรอดแบนด)์ ของ TT&T ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ไม่แตกต่างกนั 
 2. อายุ ผู้ใชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบ้าน AIS Fibre ไม่แตกต่างกนั โดย
อายุที่แตกต่างกนัมคีวามต้องการใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตในรูปแบบต่างๆ ทัง้เพื่อ เป็นประโยชน์ทางการศกึษา หรอืเพื่อใช้
สนับสนุนหน้าที่การท างาน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นพพร เรอืงพิรยิกิจ (2552) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทาง
การตลาดที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สูง (ADSL) ของบรษิัท ทโีอท ีจ ากัด (มหาชน) 
ชุมสายเชยีงค า จงัหวดัพะเยา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู 
(ADSL) ของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ไม่แตกต่างกนั 
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 3. ระดบัการศกึษา ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดยผู้ใชบ้รกิารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไปมกีารตดัสนิใจใช้
บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre มากกว่าผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีเนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบั
การศกึษาปรญิญาตรขีึน้ไป มคีวามจ าเป็นทีต่อ้งใชง้านบรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น ส าหรบัใชส้นบัสนุนหน้าทีก่ารท างาน หรอืใช้
อนิเทอร์เน็ตเพื่อ อ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนั จงึเป็นกลุ่มที่มีการตัดสนิใจใช้บรกิารมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สรินิาฏ สุวรรณพงศ์ (2551) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ความเรว็สูง
ของบรษิทัทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในสว่นภาคขายและบรกิารนครหลวงที ่4 พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีร่ะดบัการศกึษาแตกต่างกนั 
มผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ความเรว็สงูของบรษิทัทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในส่วนภาคขายและบรกิารนคร
หลวงที ่4 แตกต่างกนั 
 4. อาชพี ผู้ใช้บรกิารที่มอีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารอนิเทอรเ์น็ตบ้าน AIS Fibre ไม่แตกต่างกนั 
เนื่องจากบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน เป็นบริการที่ทุกอาชีพสามารถใช้บริการได้ รวมทัง้มีความต้องการในการใช้งาน                  
ในชวีติประจ าวนั เพื่อใชใ้นการตดิต่อสื่อสาร หรอืใชใ้นการท างาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พงศศ์กัดิ ์คงทรพัย ์(2552) 
ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ADSLในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพี
แตกต่างกนั มกีารเลอืกผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ADSLในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 
 5. สถานภาพ ผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน AIS Fibre              
ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากบรกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น ใหบ้รกิารสญัญาณอนิเทอรเ์น็ต ดงันัน้ทุกสถานภาพจงึสามารถใชง้านได้
เหมอืนกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นพพร เรอืงพริยิกจิ (2552) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ชุมสายเชียงค า              
จงัหวดัพะเยา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู (ADSL) 
ของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ชุมสายเชยีงค า จงัหวดัพะเยา ไม่แตกต่างกนั 
 6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น 
AIS Fibre แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ใช้บรกิารที่มีรายได้ 33,600 – 41,799 บาท มีการ
ตัดสินใจใช้บริการมากที่สุด เนื่องจากผู้มีรายได้ 33,600 – 41,799 บาท เป็นผู้มีก าลงัในการใช้จ่ายเพียงพอต่อรายได ้
สามารถประเมนิและจดัสรรงบประมาณให้กบับรกิารที่ช่วยอ านวยความสะดวกในชวีติได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ             
ธญัลกัษณ์ สนิธญัญาธรรม (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการใช้             
โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฎิบตัิการแอนดรอยด์ของผู้ใช้โทรศพัท์มอืถือสมาร์ตโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้ใช้บรกิารที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฎิบตัิการแอนดรอยด์           
ของผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 7. ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิารอนิเทอร์เน็ตบ้าน AIS 
Fibre ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั             
ในระดบัปานกลาง เน่ืองจากการมสีญัญาณบรกิารทีม่คีวามเสถยีรท าใหก้ารเชื่อมต่อมคีุณภาพทีด่ ีมคีวามเรว็ทีห่ลากหลาย
สามารถตอบสนองการใช้งานในแต่ละรูปแบบจะท าให้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
ธนา ลกัษณาภริกัษ์.(2551) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูใ้หบ้รกิารเครอืข่าย อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู
ระบบ ADSL ของร้านอินเทอร์เน็ต ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า ปัจจยัส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ ์               
มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจเลือกผู้ให้บริการเครอืข่าย อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระบบ ADSL ของร้านอินเทอร์เน็ต              
ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่   
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 8. ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านราคา มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre 
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัสงู เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิในปัจจุบนั ท าให้ผูใ้ชบ้รกิารเปรยีบเทยีบอตัราค่าบรกิารรายเดอืนของแต่ละผู้ให้บรกิาร 
และตัดสินใจใช้บริการตามความเหมาะสมของอัตราค่าบริการรายเดือนเมื่อเทียบกับความคุ้มค่าที่ได้รับจากบริการ               
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพร ตรีทิพยโชค (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผล             
ต่อพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากดั พบว่า               
ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบริหารของ 
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั 
 9. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
บ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ ์          
ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัสูง เนื่องจากการมชี่องทางในการอ านวยความสะดวกที่หลากหลายท าให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการ ช่องทางการสมัครบริการ ช่องทางการช าระเงินที่หลากหลายจะท าให้ผู้ใช้บริการตัดสินใจใช้บริการ                     
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศุภวทิย ์เถาะสวุรรณ (2557) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
ธนาคารบนอนิเตอรเ์น็ต ของประชาชนในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกใช้บริการธนาคารบนอินเตอร์เน็ต ของประชาชนในเขตเทศบาล          
นครพษิณุโลก 
 10. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
บ้าน AIS Fibre ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสมัพันธ ์                
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง เนื่องจากการใหส้ทิธพิเิศษต่างๆ เช่น การใหส้ว่นลดส าหรบัลูกคา้เก่า การใหอุ้ปกรณ์
เพื่อทดลองใช้งาน รวมถึงการให้บรกิารเสรมิอย่างกล่องอนิเทอร์เน็ตทวี ีAIS PLAYBOX จะท าให้ผู้ใช้บรกิารตดัสนิใจใช้
บรกิาร ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สรินิาฏ สุวรรณพงศ์ (2551) ที่ไดศ้กึษาเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บรกิาร
อนิเทอร์เน็ต ความเรว็สูงของบรษิัททีโอที จ ากดั (มหาชน) ในส่วนภาคขายและบรกิารนครหลวงที่ 4 พบว่า ปัจจยัทาง
การตลาด ด้านการตลาด มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการอินเทอร์เน็ต ความเร็วสูงของบริษัททีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ในสว่นภาคขายและบรกิารนครหลวงที ่4   
 11. ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นบุคคลมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre 
ของผู้ใช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั                
ในระดบัสงู เน่ืองจากการทีพ่นักงานมทีกัษะและความรูใ้นการแนะน าเกีย่วกบับรกิาร สามารถใหบ้รกิารไดร้วดเรว็ และตรง
ต่อเวลาเมื่อมกีารนดัหมาย จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใจใชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนา ลกัษณาภริกัษ์ (2551) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกผู้ให้บริการเครอืข่าย อินเทอร์เน็ตความเรว็สูงระบบ ADSL ของร้าน
อนิเทอรเ์น็ต ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่  พบว่าปัจจยัสว่นประสมการตลาด ดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจ
เลอืกผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูระบบ ADSL ของรา้นอนิเทอรเ์น็ต ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 12. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS 
Fibre ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัปานกลาง เนื่องจากการมกีารจดัการทีเ่ป็นระบบ สะดวก รวดเรว็ และง่ายต่อการขอใชบ้รกิาร รวมถงึการมบีรกิาร
หลังการที่สามารถติดต่อสอบถาม หรือแจ้งปัญหาได้ทันที จะท าให้ช่วยอ านวยความสะดวกกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี                   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญลักษณ์ สินธัญญาธรรม (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนประสมการตลาดบริการที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้มบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฎบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟน
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ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชโ้มบาย 
แอพพลเิคชัน่บนระบบปฎบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 13. ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ 
ใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น AIS Fibre ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยม ี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง เน่ืองจากการมศีูนยบ์รกิารที่มคีวามกว้างขวางเพยีงพอต่อการรองรบั
ลูกค้า และมีป้ายบอกจุดให้บริการ AIS Fibre โดดเด่นชัดเจน สวยงาม จะท าให้ช่วยกระตุ้นการตัดสินใจใช้บริการ                   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินาฏ สุวรรณพงศ์ (2551) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 
อนิเทอร์เน็ต ความเรว็สูงของบรษิัททีโอที จ ากดั (มหาชน) ในส่วนภาคขายและบรกิารนครหลวงที่ 4 พบว่าปัจจยัทาง
การตลาด ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ความเรว็ 
สงูของบรษิทัทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ในสว่นภาคขายและบรกิารนครหลวงที ่4 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากผลการศึกษาวจิยัเรื่อง “ส่วนประสมการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้บรกิาร AIS Fibre 
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร” ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะสรุปไดด้งันี้ 
 1. ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ให้บรกิารควรให้ความส าคญักบักลุ่มผู้ใช้บรกิารที่มรีะดบัการศกึษาปรญิาตร ี            
ขึน้ไปและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 33,600 – 41,799 บาท เนื่องจากเป็นกลุ่มทีม่กีารตดัสนิใจใชบ้รกิารมากทีส่ดุ  
 2. ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านราคา ผู้ให้บริการควรค านึงถึงความคงที่ของอัตราค่าบริการรายเดือน                 
โดยฝ่ายการตลาดขององค์กร ควรตามสถานการณ์คู่แข่งในตลาดอยู่ตลอด เพื่อจดัสรา้งแพก็เกจใหม่ให้มคีวามคุ้มค่ากว่า 
เหนือกว่าในดา้นราคาทีเ่หมาะสมกบับรกิาร และความสะดวกในการจ่ายค่าบรกิารรายเดอืนของลกูคา้ ในการเปิดใชบ้รกิาร
ก่อนถงึจ่ายค่าบรกิารในรอบบลิถดัไป ซึง่จะช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความมัน่ใจและตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตบา้น 
AIS Fibre เพิม่มากขึน้เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิารตอ้งการอตัราค่าบรกิารรายเดอืนทีเ่หมาะสมคุม้ค่าตามความเรว็ทีไ่ดร้บั 
 3. ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ด้านบุคคล ผู้ให้บรกิารควรให้ความส าคญัในด้านการเสรมิทกัษะความรู้ ในการ
บรกิารใหก้บัพนักงาน โดยฝ่ายบุคคล ควรจดัอบรมพนักงานประจ าศูนย์บรกิารให้มคีวามรูเ้กี่ยวกบัรูปแบบการให้บรกิาร 
เพื่อสามารถแนะน าลูกค้าได้ รวมถึงควรจดัอบรมพนักงานที่ให้บรกิารติดตัง้อุปกรณ์ให้มคีวามช านาญในการให้บรกิาร 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจเพิม่ขึน้ 
 4. ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามส าคญักบัความหลากหลาย
ของช่องทางการช าระเงิน ช่องทางการสมัครบริการ โดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ควรพัฒนาให้ช่องทางสามารถใช้งาน              
ไดห้ลากหลาย ทัง้การช าระเงนิ การสมคัรบรกิาร หรอืการแจง้ปัญหา เช่น ควรเพิม่ช่องทางผ่านแอพพลเิคชัน่ ซึง่ง่ายต่อการ
ใชง้านในปัจจุบนั 
 5. ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญกับความเสถียรของคุณภาพ
สญัญาณ และการเร่งขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น โดยทีมวิศวกรควรส ารวจพื้นที่ ที่ยงัไม่มีกล่องรบั
สญัญาณบริเวณเสาไฟฟ้า เช่น ในแหล่งชุมชุม หมู่บ้าน สถานที่ราชการ เพื่อติดตัง้เสาสญัญาณเพิ่มเติม และควรให้
ความส าคญักบัการเพิม่ความหลากหลายของระดบัความเรว็ โดยทมีฝ่ายการตลาด ซึง่จะช่วยใหผู้ใ้ชบ้รกิารตดัสนิใชบ้รกิาร
เพิม่มากขึน้   
 6. ส่วนประสมการตลาดบรกิาร ดา้นส่งเสรมิการตลาด ผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามส าคญักบัการมอบสทิธพิเิศษ เช่น 
การให้ส่วนลดส าหรบัลูกค้าปัจจุบันของ AIS และการให้ทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์ Router อุปกรณ์กล่อง
อนิเทอร์เน็ตทวี ีAIS PLAYBOX  กบัลูกค้า โดยฝ่ายการตลาดควรวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ในการมอบสทิธพิเิศษ
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ต่างๆ ไปพรอ้มแพก็เกจใหต้รงตามความตอ้งการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อดงึดดูใจในการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต
บา้น AIS Fibre เพิม่มากขึน้ 
 7. ส่วนประสมการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ ผู้ให้บริการควรให้ความส าคัญต่อการให้บริการที่ รวดเร็ว                
โดยฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ ์ควรจดัระบบขัน้ตอน ใหส้ามารถด าเนินการไดใ้นระยะเวลาสัน้ เช่น การสง่เอกสารไดใ้นภายหลงัผ่าน
จดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์เพื่อเพิม่ความสะดวกต่อผูใ้ชบ้รกิาร และช่วยลดขัน้ตอน ท าใหด้ าเนินการตดิตัง้ไดร้วดเรว็มากยิง่ขึน้ 
 8. สว่นประสมการตลาดบรกิาร ดา้นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้หบ้รกิารควรใหค้วามส าคญักบั
ศูนย์บรกิาร โดยหน่วยงานแต่ละศูนย์บรกิาร ควรเพิม่สิง่ที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บรกิาร เช่น เก้าอี้นัง่ จุดชาร์จ
แบตเตอรีโ่ทรศพัท ์ใหบ้รกิารขณะผูใ้ชบ้รกิาร รอรบับรกิาร รวมถงึควรตกแต่งบรเิวณภายในศนูยบ์รกิารใหส้วยงาม น่าสนใจ 
เพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจต่อการใชศ้นูยบ์รกิาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี อันเนื่ องมาจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่งจาก                       
อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาอนัมค่ีาเพื่อใหค้ าแนะน า และขอ้เสนอแนะทีด่ ี            
ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ครัง้นี้ ตัง้แต่เริ่มต้นด าเนินการจนเสร็จ
เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 

ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์  กุลสิร์ และ อาจารย์ ดร.รสติา 
สงัขบ์ุญนาค ทีไ่ดใ้ห้ความอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมทัง้กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมอืทีใ่ช ้ในงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยโ์ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีพรอ้มทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกท่านที่คอยห่วงใยและให้ ความ
ช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้น รวมทัง้ยงัเป็นก าลงัใจต่อการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเรจ็ไดด้ว้ยดี 

ผูว้จิยัขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิคณะสงัคมศาสตร ์
และบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานและอ านวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา
การศกึษาของผูว้จิยั 

ผู้วิจยัขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้ใช้บรกิารอินเทอร์เน็ต AIS Fibre ทุกท่าน ที่กรุณาให้ความ
อนุเคราะห ์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี 

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิง่ใหญ่ของบดิา มารดา ผู้ให้
ความรกั ความเมตตา และสนับสนุนใหไ้ด้รบัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครูบาอาจารย์ทุกท่าน             
ทีไ่ด้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพืน้ฐาน ตลอดจนครอบครวัของผูว้จิยัเองที่สนับสนุนและใหก้ าลงัใจ           
แก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
 
 
 
 
 
 



13 
 

เอกสารอ้างอิง 
กลัยา วานิชยบ์ญัชา. (2544). การใช ้SPSS for windows ในการวเิคราะหข์อ้มลู. พมิพค์รัง้ที ่4: คณะนิเทศศาสตร ์ 
        จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
_______. (2545). การวเิคราะหต์วัแปรหลายตวัดว้ยขอ้มลู SPSS for Windows. โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั.  
_______. (2545). การวเิคราะหส์ถติ:ิ สถติเิพือ่การตดัสนิใจ. พมิพค์รัง้ที ่5. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
_______. (2546). การวเิคราะหส์ถติ:ิสถติสิาํหรบัการบรหิารและวจิยั. พมิพค์รัง้ที ่7. กรุงเทพฯ:  
        โรงพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมม.ิ (2545). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: เอก็ซเ์ปอรเ์น็ท. 
ธนา ลกัษณาภริกัษ์. (2551). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ย อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูระบบ ADSL  
        ของรา้นอนิเทอรเ์น็ต ในอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่. เชยีงใหม่: มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 
ธญัลกัษณ์ สนิธญัญาธรรม. (2558). สว่นประสมการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้ 
        โมบายแอพพลเิคชัน่บนระบบปฎบิตักิารแอนดรอยดข์องผูใ้ชโ้ทรศพัทม์อืถอืสมารต์โฟนในเขตกรุงเทพมหานคร.  
        สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ. 
นพพร เรอืงพริยิกจิ. (2552). สว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู  
        (ADSL) ของบรษิทั ทโีอท ีจาํกดั (มหาชน) ชุมสายเชยีงคาํ จงัหวดัพะเยา. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการ). 
        ล าปาง: มหาวทิยาลยัราชภฏัล าปาง. 
พงศศ์กัดิ ์คงทรพัย.์ (2552). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกผูใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ADSL ในเขตกรุงเทพมหานคร.  
        วทิยานิพนธ ์(การจดัการโทรคม). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติ. 
ยุทธนา ธรรมเจรญิ. (2546). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ศรบีุญอุตสาหกรรม. 
ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2546). การบรกิารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ: ไดมอนดอ์นิ บสิซเิน็ตเวลดิ.์  
ศริวิรรณ เสรรีตัน์, ปรญิ ลกัษติานนท,์ ศุภร เสรรีตัน์ และองอาจ ปทะวานิช. (2541). การบรหิารการตลาดยุคใหม่.   
        กรุงเทพฯ: พฒันาศกึษา.  
ศุภวทิย ์เถาะสวุรรณ. (2557). ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารธนาคารบนอนิเตอรเ์น็ต ของประชาชน 
        ในเขตเทศบาลนครพษิณุโลก. สารนิพนธ ์(บรหิารธุรกจิ). การศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง.  
สมยศ ฤดสีขุสกุล. (2547). ความคดิเหน็ต่อสว่นประสมการตลาดและพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรา้นบวิตี้ซาลอน  
        ในหา้งสรรพสนิคา้เซน็ทรลัปิน่เกลา้. สารนิพนธ ์บ.ม. (การจดัการ). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั  
        มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. 
สมวงศ ์พงคศส์ถาพร. (2547). Service marketing. กรุงเทพฯ: มติรภาพ. 
สรินิาฏ สวุรรณพงศ.์ (2551). ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารอนิเทอรเ์น็ต ความเรว็สงูของบรษิทัทโีอท ี 
        จาํกดั (มหาชน) ในสว่นภาคขายและบรกิารนครหลวงที ่4. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การจดัการการตลาด). 
        กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร. 
เสร ีวงษ์มณฑา. (2542). การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค การประชาสมัพนัธ:์ ทฤษฎแีละปฏบิตั.ิ กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. 
_______. (2546). พฤตกิรรมผบ้รูโิภค. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
Yamane, T. (1997). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper & Row.  
Kotler, P. (1997). Marketing Management: analysis, planning, implementation and control. (9th ed). New Jersey:  
        A Simon & Schuster Company. 
 



14 
 

Kotler, P. (2000). Marketing management: Analyzing consumer marketing and Buyer behavior  
        (The Millennium). New Jersey: Prentice Hall. 
 
แหล่งข้อมูลทางอิเลก็ทรอนิกส ์
กมล เขมะรังษี .  (2553) .  การสือ่สารบรอดแบรนด์ .  สืบค้นเมื่อวันที่  28 สิงหาคม 2559, 
        จาก http://thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Broadband_Communications/index.php  
ข้อมูลของยอดผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย.  บริษัท Yozzo (2558). สืบค้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559, 
        จาก https://www.marketingoops.com/reports/behaviors/yozzo -thailand-telecom-market-2015/ 
ความหมายของอินเทอร์เน็ต . (2558). สืบค้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2559, จาก 
        http://computer.bcnnv.ac.th/hnwy-kar-reiyn-ru2.  
มติชนรายวัน. (2558). 5 ข้อควรรู้ก่อนเลือกอินเทอร์เน็ตบ้าน . สืบค้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559,                                  
        จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436511732 
---------. (2555). ปัจจัยทางการตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคคุณภาพการให้บริการ .  
        สืบค้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559, จาก http://spssthesis.blogspot.com/ 

http://thaitelecomkm.org/TTE/topic/attach/Broadband_Communications/index.php
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1436511732
http://spssthesis.blogspot.com/

