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บทคดัย่อ 

 

 การศึกษาวิจัยครัง้น้ีมุ่งศึกษาความพึงพอใจด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสมัพันธ์กบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั

ครัง้น้ีคอื ผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 3G ของ บรษิทั โทเทิล่แอค็เซส็คอมมูนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และ 

บรษิัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบรษิัทที่ให้บรกิารระบบเครอืข่าย 3G ใน

ประเทศไทยจาํนวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูลทางสถติิ

ใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปทางคอมพวิเตอร ์สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

การวเิคราะหค์า่ท ีการวเิคราะหค่์าความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหเ์ชงิถดถอยแบบพหคุณูผลการวจิยั พบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 21-34 ปี มสีถานภาพโสด ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็น

พนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยูท่ี ่10,001 - 20,000 บาท สว่นใหญ่ใชบ้รกิารเครอืขา่ย AIS 3G  

 2. กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

3G ระดบัมาก ได้แก่ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซื้อ และ ด้านตระหนักถึง

ความต้องการ ตามลําดบั ขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างใหค้วามสาํคญักบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G 

ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ในระดบัปานกลาง  

 3. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล

มากทีส่ดุ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ ดา้นกายภาพและการนําเสนอ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร และดา้นส่งเสรมิ

การตลาด ตามลาํดบั ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้นช่องทางการ

จดัจาํหน่าย 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นตระหนักถงึ

ความต้องการ ด้านการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนั ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05และ 0.01 ตามลาํดบั 

   

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 2. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท ์เคลือ่นที ่3G ดา้น

การตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 3. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท ์เคลื่อนที ่3G ดา้น

พฤตกิรรมหลงัการซือ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 4.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีครอืข่ายที่ใชใ้นปจัจุบนัแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที ่

3G ดา้นตระหนักถงึความต้องการ ดา้นการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซือ้ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ 

แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 5.  ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความ สมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลางตามลาํดบั 

 6. ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บริการ

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนกั ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ

ซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลางตามลาํดบั 

 7. ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวาม สมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซื้อ 

และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 

 8. ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด มีความ สมัพันธ์กับการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลางตามลาํดบั 

 9. ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคคล มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บริการ

เครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

และด้านการประเมินทางเลือก ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลางตามลาํดบั 

 10.  ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้

บรกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการ

ตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 11.  ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพและการนําเสนอ มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ

ซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ ตลาดบรกิาร เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G 
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Abstract 

 

 The purpose of this research is to study the satisfication of service marketing mix relating to 

customers’ decision on using 3G technology network service in Bangkok Metropolis. The samples of this 

research are 400 customers who 3G mobile network users of Total Access Communication Public Company 

Limited and True Corporation Public Company Limited in Bangkok. The survey research uses questionnaire 

as a tool for data collection. The statistical data is processed by using a computer software program. The 

statistical methods used in data analysis are percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis 

of variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. 

 Results are as follows: 

 1. The most of respondents are female with age 21-34 years old, single, graduated in Bachelor 

Degree, working in private company with salary THB10,001-20,000 per month and user of AIS 3G mobile 

network. 

 2. Customers’ decision on using 3G technology network service in overall are high level. In 

addition, in term of recognition, information search, evaluation of alternative and purchase decision aspects 

are at high level respectively. For post purchase behavior is at moderate level. 

 3. The satisfaction of 3G technology network’s service marketing mix in overall and each aspects 

are at satisfied level, the satisfaction of people is at the most satisfied level. In addition, the satisfaction of 

process, physical evidence, product and service and promotion are at satisfied level respectively. For the 

satisfaction of price and distribution channel aspect are at moderate level. 

 The results of hypotheses testing are as follows: 

 1. Customers with different age have different customers’ decision on using 3G technology network 

service in term of need recognition, evaluation of alternative, purchase decision and post purchase behavior 

with a statistically significant levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

 2. Customers with different marital status have different customers’ decision on using 3G 

technology network service in term of purchase decision with a statistically significant levels of 0.05. 

 3. Customers with different education level have different customers’ decision on using 3G 

technology network service in term of post purchase behavior with a statistically significant levels of 0.05. 

 4. Customers with different 3G mobile network have different customers’ decision on using 3G 

technology network service in term of need recognition, evaluation of alternative, purchase decision and post 

purchase behavior with a statistically significant levels of 0.05 and 0.01 respectively. 

 5. The satisfaction on product and service aspects has low positive relationship to customers’ 

decision on using 3G technology network service in term of need recognition, information search, evaluation 

of alternative, purchase decision and post purchase behavior at a statistically significant level of 0.01. 

 6. The satisfaction on price aspects has low positive relationship to customers’ decision on using 

3G technology network service in term of need recognition, information search, evaluation of alternative, 

purchase decision and post purchase behavior at a statistically significant level of 0.01. 
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 7. The satisfaction on distribution channel aspects has moderately positive relationship to 

customers’ decision on using 3G technology network service in term of need recognition, evaluation of 

alternative, purchase decision and post purchase behavior at a statistically significant level of 0.01. 

 8. The satisfaction on promotion aspects has low positive relationship to customers’ decision on 

using 3G technology network service in term of need recognition, information search, evaluation of 

alternative, purchase decision and post purchase behavior at a statistically significant level of 0.01. 

 9. The satisfaction on people aspects has low positive relationship to customers’ decision on using 

3G technology network service in term of need recognition, information search, evaluation of alternative, 

purchase decision and post purchase behavior at a statistically significant level of 0.01. 

 10. The satisfaction on process aspects has low positive relationship to customers’ decision on using 

3G technology network service in term of need recognition, information search, evaluation of alternative, 

purchase decision and post purchase behavior at a statistically significant level of 0.01. 

 11. The satisfaction on physical evidence aspects has low positive relationship to customers’ 

decision on using 3G technology network service in term of information search, evaluation of alternative, 

purchase decision and post purchase behavior at a statistically significant level of 0.01. 

 

Keywords: Satisfaction, Service Market, Mobile Network 3G. 

 

บทนํา 

 นบัถงึปจัจบุนั ทกุคนคงยอมรบัวา่การสือ่สารแบบไรส้ายกลายเป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงต่อการดาํรงชวีติ

ของเราๆ ทา่นๆ ไปแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของธรุกจิโทรศพัทเ์คลือ่นทีห่รอืทีนิ่ยมเรยีกกนัวา่โทรศพัทม์อืถอื ซึง่

มกีารเติบโตและแพร่ขยายไปอย่างกว้างขวาง ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในแง่ของ

เทคโนโลยเีครอืขา่ย ใหผู้บ้รโิภคไดเ้ลอืกใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง ผูป้ระกอบการโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นประเทศไทยเองก็

มอียูห่ลายราย แต่ละรายมคีวามแขง็แกร่งและสว่นแบง่ทางการตลาด (Market Share) ทีแ่ตกต่างกนั  

 จึงทําให้ผู้ให้บริการระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกราย ได้พยายามพัฒนาเทคโนโลยีของ

โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ในดา้นระบบเครอืขา่ย และบรกิารเสรมิพเิศษต่าง ๆ ใหโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีม่คีุณสมบตัมิากกว่าการ

รบัส่งเสยีง การรบัส่งขอ้ความสัน้ (SMS) หรอืการรบัส่งภาพเคลื่อนไหวพรอ้มเสยีง (MMS) เท่านัน้ แต่ปจัจุบนัมกีาร

เชือ่มโยงระบบอนิเทอรเ์น็ตเขา้มาอยูใ่นโทรศพัทเ์คลือ่นที ่ดว้ยเทคโนโลยแีวพ็ (WAP: Wireless Application Protocal) 

และบรกิารจพีอีารเ์อส (GPRS: General Packet Radio) เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถสง่สญัญาณความเรว็สงู เป็นตวักลาง

ในการสือ่สารขอ้มลูระหวา่งระบบทัง้หมด ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเขา้ถงึขอ้มลูต่างๆ ผา่นโทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ด ้เป็นตน้ 

และเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากได้แก่ เทคโนโลยีไร้สายความเร็วสูง 3G หมายถึง 

โทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่นระบบดจิติอล (Digital System) ทีไ่ดร้บัการพฒันาใหส้ามารถรองรบัส่งขอ้มูลในลกัษณะมลัตมิเีดยี 

(Multimedia) ได้ทัง้ที่เป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลพร้อมเสยีง และมีรายการที่สามารถเชื่อมต่อกบัระบบ

อนิเทอรเ์น็ตได ้

 เน่ืองจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่มีหลากหลายค่าย ทําให้เกดิภาวการณ์แข่งขนัในตลาด

โทรศพัทเ์คลือ่นทีม่กีารแขง่ขนักนัสงู ไมว่า่จะเป็นดา้นการสง่เสรมิการตลาดและมเีทคโนโลยใีหม ่ๆ เขา้มา  

 สาํหรบัประเทศไทยนัน้มกีารใช ้3G มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึง่ในปจัจุบนัมคี่ายมอืถอืหลกัทีใ่หบ้รกิาร 3G 

บนยา่นความถีท่ีแ่ตกต่างกนั คอื AIS (900 MHz), DTAC (850 MHz), TRUE (850 MHz) และ TOT (2,100 MHz) ซึง่

เป็นการนํายา่นความถีท่ีใ่หบ้รกิารแบบ 2G มาแบง่ใหบ้รกิาร 3G 
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 ดว้ยเหตุน้ีจงึทําใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาในเรื่องส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานคร

เป็นเมอืงหลวงและเป็นเมอืงที่มสีดัส่วนผู้ใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่เป็นจํานวนมากที่สุด คือร้อยละ 85.0 

(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) เพื่อให้ผลของการศึกษาครัง้น้ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้บริการเครือข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนที ่ในการวางแผนและพฒันารายการส่งเสรมิการขายให้เหมาะสมกบัการใชง้านของผู้บรโิภค รวมทัง้

พฒันาดา้นการบรกิารระบบต่าง ๆ และวางแผนกลยทุธท์างการตลาดใหส้ามารถอยู่รอดจากภาวการณ์แข่งขนัทีรุ่นแรง

และอยูไ่ดอ้ยา่งยัง่ยนืต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1.  เพือ่ศกึษาการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน 

และเครอืขา่ยทีใ่ชบ้รกิารอยูใ่นปจัจบุนั  

 2.  เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้น

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพและ

การนําเสนอกบัการตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

  1.1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร ์(Demographic factor) 

   1.1.1 เพศ 

    1.1.1.1 ชาย 

    1.1.1.2 หญงิ 

   1.1.2  อายุ 

    1.1.2.1 ตํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 20 ปี 

    1.1.2.2 21 –34 ปี 

    1.1.2.3 35 – 49 ปี 

    1.1.2.4 50 – 64 ปีขึน้ไป 

    1.1.2.5 65 ปีขึน้ไป 

   1.1.3  สถานภาพสมรส 

    1.1.3.1 โสด 

    1.1.3.2 สมรส/ อยู่ดว้ยกนั 

    1.1.3.3 มา่ย/ หย่า/ แยกกนัอยู ่

   1.1.4  ระดบัการศกึษา 

    1.1.4.1 ตํ่ากวา่มธัยมศกึษาตอนปลาย 

    1.1.4.2 มธัยมศกึษาตอนปลาย/ ปวช. 

    1.1.4.3 อนุปรญิญาตร/ี ปวส. หรอืเทยีบเทา่ 

    1.1.4.4 ปรญิญาตร ี

    1.1.4.5 สงูกว่าปรญิญาตร ี
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   1.1.5  อาชพี 

    1.1.5.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 

    1.1.5.2 ขา้ราชการ 

    1.1.5.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

    1.1.5.4 พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

    1.1.5.5 ประกอบธรุกจิสว่นตวั 

    1.1.5.6 อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………………… 

   1.1.6  รายไดต่้อเดอืน 

    1.1.6.1 ไมเ่กนิ 10,000 บาท 

    1.1.6.2 10,001 – 20,000 บาท 

    1.1.6.3 20,001 – 30,000 บาท 

    1.1.6.4 30,001 – 40,000 บาท 

    1.1.6.5 40,001 บาทขึน้ไป 

   1.1.7  ปจัจบุนัทา่นใชบ้รกิารเครอืขา่ยเทคโนโลย ี3G จากผูใ้หบ้รกิารรายใด 

    1.1.7.1 DTAC 3G 

    1.1.7.2 TrueMove H 3G 

    1.1.7.3 AIS 3G 

    1.1.7.4 อื่นๆ โปรดระบ.ุ.................................. 

  1.2  ดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (7 Ps) 

   1.2.1  ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร (Product) 

   1.2.2  ราคา (Price) 

   1.2.3  ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Place) 

   1.2.4  การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

   1.2.5  บคุลากร (People) 

   1.2.6  กระบวนการ (Process) 

   1.2.7  กายภาพและการนําเสนอ (Physical evidence) 

 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสนิใจใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G ของผู้ใช้บรกิารในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1.  ผูบ้รโิภคทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษาอาชพี 

รายไดต่้อเดอืน และเครอืขา่ยทีใ่ชบ้รกิารในปจัจบุนัแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G 

แตกต่างกนั 

 2.  ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา 

ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านกายภาพและการ

นําเสนอ มีความสมัพันธ์กบัการตัดสนิใจใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G ของผู้ใช้บริการในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวความและคิดทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ ความหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ ได้มี

ผู้ให้ความหมายดงัน้ี ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 41-42)[1] ได้ให้ความหมายว่าลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

(Demographic) หมายถงึลกัษณะทีส่าํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรทีช่ว่ยกาํหนดตลาดเป้าหมายโดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปน้ี 

 1. อายุ (Age) เน่ืองจากผลติภณัฑจ์ะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่าง 

นกัการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายเุป็นตวัแปรดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างของสว่นตลาด 

 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดทีส่าํคญั เช่น ในอดตีสตรเีป็นเป้าหมายสาํหรบัผลติภณัฑ์

เครือ่งสาํอาง ยาระงบักลิน่กาย ปจัจบุนัจะเหน็ไดว้า่สนิคา้เหล่าน้ีมคีวามเจรญิเตบิโตสงูมากในสว่นตลาดชาย หรอืสนิคา้

ประเภท 2 เพศ (Unisex) 

 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่าํคญัของ

การใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามสาํคญัยิง่ขึน้ในสว่นทีเ่กีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภค นักการตลาด

จะสนใจจํานวนและลกัษณะของบุคคลในครวัเรอืนที่ใช้สนิค้าใดสนิค้าหน่ึงและยงัสนใจในการพจิารณาลกัษณะด้าน

ประชากรศาสตร์ และโครงสร้างด้านสื่อที่จะเกี่ยวขอ้งกบัผู้ตดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยในการพฒันากลยุทธ์ทาง

การตลาดใหเ้หมาะสม 

 4. รายได ้การศกึษา อาชพี (Income Education and Occupation) เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการกาํหนดสว่น

ของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามรํ่ารวย แต่อย่างไรกต็าม ครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางและ

มรีายไดต้ํ่าจะเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ ปญัหาสาํคญัในการแบ่งสว่นตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อืรายไดจ้ะ

เป็นตวัชีก้ารมหีรอืไมม่คีวามสามารถในการจา่ยสนิคา้ ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบ

การดาํรงชวีติ รสนิยม ค่านิยมอาชพี การศกึษา ฯลฯประกอบการ 

 แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดสาํหรบัธรุกิจบริการ   (Service Marketing Mix) 

 ฟิลลปิ คอทเลอร ์(Philip Kotler. 2000)[2] ไดใ้หค้วามหมายของสว่นประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

ไวว้่าหมายถงึ เครื่องมอืทางการตลาดทีส่ามารถควบคุมได ้ซึง่กจิการผสมผสานเครื่องมอืเหล่าน้ีใหส้ามารถตอบสนอง

ความต้องการและสรา้งความพงึพอใจให้แก่กลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ยทุกสิง่ทุกอย่างที่

กจิการใชเ้พือ่ใหม้อีทิธพิลโน้มน้าวความตอ้งการผลติภณัฑข์องกจิการ 

 วรีะพงษ ์เฉลมิจริะรตัน์ (2543)[3] ไดก้ล่าววา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร (Service Mix)คอื ปจัจยัที่

เป็นองคป์ระกอบของบรกิารใดๆ ทีม่ผีลดา้นคุณภาพของบรกิารนัน้ๆ และอาจชว่ยสรา้งความพงึพอใจ หรอื ก่อใหเ้กดิ

ความไมพ่งึพอใจในสายตาของลกูคา้นัน้ได ้

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

3G ของ บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และ บรษิทั ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่หบ้รกิารระบบเครอืขา่ย 3G ในประเทศไทย ซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 2. กลุ่มตัวอย่างที ่ใ ช้ ในการวิจัย  กลุม่ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้ ใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ของ บรษิทั โทเทิ่ล แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จํากดั (มหาชน) และบรษิทัทรู คอรป์อเรชัน่ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไมท่ราบประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการ

คํานวณทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % และความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้5% จงึไดข้นาดตวัอย่างจํานวน 385 คน และ

เพิม่จํานวนสาํรองไว ้15 คน รวมจํานวน 400 คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
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วิธีการสุม่ตัวอย่างโดยการกําหนดสัดส่วน (Quota Sampling) และ วิธีการสุ ่มตัวอย่างโดยใช้ความสะดวก 

(Convenience Sampling) 

 

ผลการวิจยั  

 1.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นตระหนักถงึ

ความต้องการ ด้านการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อ แตกต่างกนั ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05และ 0.01 ตามลาํดบั 

 2. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท ์เคลือ่นที ่3G ดา้น

การตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  

 3. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท ์เคลื่อนที ่3G ดา้น

พฤตกิรรมหลงัการซือ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

 4.  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีครอืข่ายที่ใชใ้นปจัจุบนัแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที ่

3G ดา้นตระหนักถงึความต้องการ ดา้นการประเมนิทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซือ้ และด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อ 

แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 และ 0.01 ตามลาํดบั 

 5.  ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ มีความ สมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลางตามลาํดบั 

 6. ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านราคา มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บริการ

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนกั ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ

ซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลางตามลาํดบั 

 7. ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านช่องทางการจดัจําหน่าย มคีวาม สมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซื้อ 

และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง 

 8. ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด มีความ สมัพันธ์กับการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลางตามลาํดบั 

 9. ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านบุคคล มคีวามสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจใช้บริการ

เครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการตดัสนิใจซือ้ พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

และด้านการประเมินทางเลือก ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลางตามลาํดบั 

 10.  ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารด้านกระบวนการ มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจใช้

บรกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการ

ตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 
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 11.  ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพและการนําเสนอ มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ

ซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 จากการศกึษาวจิยัเรือ่ง ความพงึพอใจดา้นสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจ

ใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครมีประเด็นที่นํามาอภิปรายตาม

พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะหค์วามแตกต่างของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดับการศึกษา และเครือข่ายที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน กับการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 3G ดงัน้ี  

  1.1 ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจใช้บริการเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G ด้าน

ตระหนกัถงึความตอ้งการ ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ แตกต่างกนั  

   ดา้นตระหนักถึงความต้องการ ผูใ้ช้บรกิารที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นตระหนกัถงึความตอ้งการแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิาร

ที่มีอายุ 21-34 ปี มีการตดัสนิใจใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที ่3G ด้านตระหนักถึงความต้องการมากที่สุด 

เพราะการใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 3G เป็นเรื่องใหม่ซึ่งกลุ่มอายุ 21-34 ปี เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ทีเ่พิ่งจบ

การศกึษา และเริม่ทาํงานทาํใหม้คีวามอยากรูอ้ยากเหน็ และกลา้ทีจ่ะทดลองใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G  

   ด้านการประเมินทางเลือก ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสนิใจใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการประเมนิทางเลอืกแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี

อายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี กบัผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 21-34 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G 

ดา้นการประเมนิทางเลอืกมากทีส่ดุ เพราะการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G เป็นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร

ดงันัน้ ผูใ้ชบ้รกิารจะต้องประเมนิทางเลอืกโดยเลอืกใชบ้รกิารกบัผูใ้หบ้รกิารทีใ่หป้ระโยชน์สงูสุด และตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ 

   ด้านการตัดสินใจซื้อ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 

21-34 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตดัสนิใจซือ้มากทีสุ่ด เพราะกลุ่มคนทีม่อีายุ 

21-34 ปี เป็นกลุ่มทีเ่พิง่จบการศกึษาและเริม่ต้นทํางานแล้ว ย่อมมเีงนิเพยีงพอที่จะเปลีย่นโทรศพัทแ์บบเดมิๆ มาใช้

สมารท์โฟนมากขึน้ ทาํใหม้กีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G สงูตามขึน้ไปดว้ย  

   ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ผู้ใช้บริการที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี

อาย ุ21-34 ปี มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้มากทีส่ดุ เพราะสงัคม

ยุคน้ีเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร มีการบอกต่อ การแชร์ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อกลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G รูส้กึพงึพอใจในการใชบ้รกิารกจ็ะมพีฤตกิรรมหลงัการซือ้คอืการใชง้านอย่างต่อเน่ืองและบอกต่อ

ใหเ้พือ่นใชบ้รกิาร 

   เน่ืองจากระบบ 3G ในโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นเทคโนโลยใีหม่ทีต่้องอาศยัการเรยีนรูว้ธิกีารใช ้ถอืว่า

เป็นนวตักรรมจงึทาํใหผู้ม้อีายมุากซึง่มพีฤตกิรรมในการยอมรบันวตักรรมเป็นไปอย่างชา้ๆ เมื่อกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ

มากทดลองใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G อาจไม่ชอบเน่ืองจากมคีวามยุ่งยากในการใชบ้รกิาร ตรงกนัขา้มกบักลุ่ม
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ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาย ุ21-34 ปี ทีม่คีวามชื่นชอบในการใชบ้รกิารเน่ืองจากต้องการความสะดวกรวดเรว็ ความแปลกใหม่ 

รวมถงึการเป็นผูนํ้าในดา้นเทคโนโลย ี

  1.2 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ แตกต่างกนั พบวา่ 

   ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่า/

แยกกนัอยู ่มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตดัสนิใจซือ้สงูกวา่ ผูม้สีถานภาพสมรส /อยู่

ดว้ยกนั เน่ืองจากกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพโสด จะเป็นกลุ่มทีม่เีวลาในการทํากจิกรรมต่างๆ เช่น ดูหนัง ฟงัเพลง 

เล่นเกมสใ์นโทรศพัท ์หรอืใชโ้ทรศพัทใ์นการแชทคยุกบัเพือ่น ทาํใหค้ลายเหงา สว่นผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสอาจจะ

ไมม่เีวลาในการทาํกจิกรรมดงักล่าว เน่ืองจากตอ้งทาํงาน และยงัมภีาระหน้าทีใ่นการเลีย้งดบูตุร 

  1.3 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ทีีร่ะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G 

ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้แตกต่างกนั  

   ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ทีีร่ะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G 

ด้านพฤติกรรมหลงัการซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ใช้บริการที่มีการศกึษาตํ่ากว่า

ปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที ่3G ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ตํ่ากว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ ี

การศกึษาปรญิญาตร ีและการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีเน่ืองจากผูใ้ช้บรกิารที่มกีารศกึษาในระดบัสงูมคีวามสนใจใน

เทคโนโลยใีหม่ๆ  ทีอ่าํนวยความสะดวกทัง้ชวีติประจาํวนั และในหน้าทีก่ารงาน อกีทัง้ผูม้กีารศกึษาสงูยงัมคีวามรูค้วาม

เขา้ใจ พรอ้มเปิดรบัสิง่ใหม่ๆ  พบปะพดูคุย แลกเปลีย่นความรูก้บัเพือ่น รวมถงึการใหก้ารยอมรบัหลงัจากการทดลอดใช้

บรกิารโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G  

  1.4 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ทีีม่เีครอืขา่ยทีใ่ชบ้รกิารอยู่ในปจัจุบนัแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใช้บรกิารเครอืข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นตระหนกัถงึความตอ้งการ ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้แตกต่างกนั  

   ดา้นตระหนักถงึความต้องการ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ทีีม่เีครอืข่ายทีใ่ชบ้รกิารอยู่ในปจัจุบนัแตกต่างกนั มี

การตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นตระหนักถงึความต้องการแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีใ่ชเ้ครอืข่าย TrueMove H 3G มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

3G ดา้นการตระหนักถงึความต้องมากทีสุ่ด เพราะกลุ่มผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่าย TrueMove H 3G เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มี

การต้องการใช้บรกิาร 3G ทีค่รอบคลุมทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร และมรีาคาค่าบรกิารทีเ่ป็นธรรม มกีารโฆษณา

ประชาสมัพนัธ ์รวมถงึการใชพ้รเีซน้เตอรท์ีม่ชีือ่เสยีง ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเหน็และรูส้กึตอ้งการใชบ้รกิาร  

 ดา้นการตดัสนิใจซือ้ ผู้ใช้บรกิารที่มทีีม่ ีเครอืข่ายที่ใช้บรกิารอยู่ในปจัจุบนัแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใช้

บรกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 3G ดา้นการตดัสนิใจซื้อแตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 โดย

ผูใ้ชบ้รกิารทีใ่ชเ้ครอืขา่ย DTAC 3G มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตดัสนิใจซือ้มาก

ทีส่ดุ เพราะเครอืขา่ย DTAC 3G มผีูใ้ชบ้รกิารอนัดบัต้นๆ ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่จะตดัสนิใจใชอ้ย่างต่อเน่ือง โดยอาจ

เป็นผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารแลว้ ประกอบกบัการส่งเสรมิการตลาดโดยการจดัโปรโมชัน่ทีน่่าสนใจ ทําใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจใช้

บรกิารเพิม่มากขึน้ 

   ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ทีีม่เีครอืข่ายทีใ่ชบ้รกิารอยู่ในปจัจุบนัแตกต่างกนั มกีาร

ตดัสนิใจใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที ่3G ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซือ้แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารทีใ่ชเ้ครอืขา่ย DTAC 3G มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ด้าน

พฤตกิรรมหลงัการซือ้มากทีส่ดุ เพราะเครอืขา่ย DTAC 3G เป็นผูใ้หบ้รกิารทีม่ชีือ่เสยีง และเปิดใหบ้รกิารมานานแลว้ใน

ประเทศไทย ทาํใหม้ลีกูคา้เดมิอยูจ่าํนวนมาก และมกีารใชบ้รกิารอยา่งต่อเน่ือง 
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   เน่ืองจากธุรกจิการให้บริการเครื่อข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 3G เป็นธุรกจิที่ต้องอาศยัเทคโนโลย ี

ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตอ้งสนองความตอ้งการของลกูคา้ได ้สงูสดุ ตรงใจลกูคา้มากทีส่ดุ จะทาํใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจ

ในสนิคา้และบรกิาร เมื่อลูกคา้พงึพอใจในบรกิาร เกดิความประทบัใจในสนิค้าและบรกิาร ลูกค้ากจ็ะกลบัมาใชบ้รกิาร 

แนะนําสนิคา้และบรกิารใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และอกีปจัจยัหน่ึงทีส่าํคญัคอืผูใ้ชบ้รกิารเครื่อข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ของ AIS 

สว่นใหญ่เป็นบคุคลทีม่อีายสุงู ซึง่เทคโนโลย ี3G เป็นสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วกบันวตักรรม รวมถงึการใชง้านทีซ่บัซอ้น 

จงึทาํใหผู้ท้ีม่อีายสุงู ซึง่เป็นกลุ่มลกูคา้หลกัของ AIS อาจยงัไม่เขา้ใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ซึง่สง่ผลให้

การตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นทีข่องผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ย AIS ตํ่ากวา่ ผูใ้ชบ้รกิารเคลอืขา่ย DTAC 3G 

และ TrueMove H 3G  

 2. ความพึงพอใจส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์และบริการ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานขาย ด้านกระบวนการ และด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ มีความสมัพนัธก์บัการตดัสินใจใช้บริการเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ี 3G ของผูใ้ช้บริการ

ในเขตกรงุเทพมหานคร  

  2.1 ด้านผลิตภณัฑแ์ละบริการ  

   ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลาง อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามสําคญักบัคุณภาพ

ของเครือข่าย (Network) มคีวามชดัเจนสามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ืองความเร็วในการเชื่อมต ออนิเทอร เน็ตผ่าน 

GPRS/EDGE/3G คุณภาพการ Download ขอ้มูลจากอนิเทอร์ เน็ต เช่ น เพลงคลปิวดิโีอหรอื Applications ต่างๆ 

คุณภาพการรับ-ส่งข้อมูลภาพและเสียง (MMS) และคุณภาพการให้บริการประชุมทางไกลแบบเห็นหน้า(Video 

Conference) ผ่านGPRS/EDGE/3G เมือ่สนิคา้และบรกิารมคีณุภาพดยีอ่มนําไปสูก่ารตดัสนิใจใชบ้รกิาร  

  2.2  ด้านราคา  

   ความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนกั ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจ

ซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบั

ตํ่าและปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้ใช้บรกิารให้ความสําคญัในด้านราคาเกี่ยวกบั อตัรา

ค่าบรกิารเหมาะสมกบัคุณภาพของเครอืข่าย อตัราค่าบรกิารเหมาะสมกบัคุณภาพของการบรกิาร อตัราค่าบริการ

เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิในปจัจุบนั การคดิค าบรกิารแบบจา่ยตามเวลาทีใ่ชจ้รงิ และการคดิค่าบรกิารแบบจ่ายตาม

ขนาดของขอ้มูลทีD่ownload จรงิ เช่น โหลดเพลงขนาด 5M ราคา 10 บาท หรอืโหลดคลปิวดิโีอ 10M ราคา15 บาท 

ซึง่ปจัจยัดา้นราคาเป็นปจัจยัสาํคญัในการตดัสนิใจใชบ้รกิาร หากผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในดา้นราคา รูส้กึว่าคุม้ค่า

กบัเงนิทีต่อ้งจา่ย ผูใ้ชบ้รกิารยอ่มตดัสนิใจใชบ้รกิารนัน้แน่นอน  

  2.3  ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย 

   ความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซื้อ 

และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า

และปานกลาง อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารใหค้วามสาํคญัในเรื่องช่องทางการจดัจาํหน่าย มจีดุ

จาํหน่าย ซมิการด์ทีห่าซือ้ไดส้ะดวก สามารถลงทะเบยีนการใชง้านและชําระค่าบรกิารผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ได ้มรีา้น 

(Shop) ทีใ่ห้บรกิารอย่างครอบคลุมทุกพืน้ที ่สามารถลงทะเบยีนการใช้งานและชําระค่าบรกิารผ่านทางShop ของผู้

ใหบ้รกิารได ้และความสะดวกในการตดิต่อกบัCall Center เชน่ รวดเรว็ไมร่อสายนาน หากผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึ พงึพอใจใน
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เรือ่งชอ่งทางการจดัจาํหน่ายทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะตดัสนิใจใช้

บรกิารและเกดิการใชบ้รกิารอยา่งต่อเน่ือง รวมถงึการบอกต่อกบับคุคลอืน่ดว้ย  

  2.4  ด้านการส่งเสริมการตลาด 

   ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัการ

ตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก 

ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนั ในระดบัตํ่าและปานกลาง อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผูใ้ช้บรกิารคํานึงถึงเรื่องการส่งเสรมิ

การตลาดเป็นปจัจยัสําคญั ได้แก่ การให้บริการแจ้งข่าวสารขอ้มูลประชาสมัพนัธ์การโฆษณาจากผู้ให้บริการผ่าน

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่การสะสมใชค่้าบรกิารเพือ่แลกกบัเวลาการใชง้านอนิเทอรเ์น็ต การสะสมคา่ใชบ้รกิารเพื่อแลกกบัการ

Download Application ต่างๆ ผูใ้หบ้รกิารจดัทาํ 3G Club เพือ่เป็นทีร่วบรวมขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัเทคโนโลย ี3G การ

มโีปรโมชัน่ใหม่ๆ ออกมาอยูเ่ป็นประจาํ ดงันัน้การสง่เสรมิการตลาดมคีวามสาํคญัอย่างยิง่ หากผูใ้หบ้รกิารรายใดมกีาร

จดักจิกรรมการสง่เสรมิการตลาดทีต่รงใจกบัผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารนัน้  

  2.5  ด้านบคุคล 

   ความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นบุคคล มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใชบ้รกิาร

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลือ่นที ่3G ดา้นการตระหนกั ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการ

ซือ้ ของผูใ้ช้บรกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารเลง็เหน็ความสาํคญัในการใหบ้รกิารของพนกังานเป็นสาํคญั พนกังานบรกิารดว้ยความ

เต็มใจสุภาพและเป็นมิตร พนักงานแต่งกายสุภาพสะอาดและมีบุคลิกภาพดี พนักงานมีความชํานาญสามารถให้

คาํแนะนําและตอบคาํถามของท่านไดอ้ย่างรวดเรว็ พนักงานมคีวามกระตอืรอืรน้ที่จะใหบ้รกิาร และความเพยีงพอของ

พนักงานที่ให้บริการ ดังนัน้ หากผู้ให้บริการมีพนักงานที่มีคุณสมบตัิดงักล่าว ผู้บริโภคย่อมมีความประทบัใจและ

ตดัสนิใจใชบ้รกิาร  

  2.6  ด้านกระบวนการ 

   ความพงึพอใจสว่นประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจใช้

บรกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการตระหนัก ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการ

ตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรมหลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

ในระดบัตํ่า อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 ทัง้น้ีผู้ใช้บรกิารมองเรื่องกระบวนการในการบรกิารเป็นสิง่สําคญั 

การใหบ้รกิารแจง้เตอืนยอดชําระค่าบรกิารผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ข ัน้ตอนการตดิต่อเพื่อขอรบับรกิารทีส่ะดวกรวดเรว็

และไม่ซบัซอ้น การใหบ้รกิารรบัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืแจง้ปญัหาผ่านทางอนิเทอรเ์น็ตตลอด 24 ชัว่โมง การใหบ้รกิารรบั

ชําระค่าบริการผ่านอินเตอร์เน็ต ระยะเวลาในการรอรบับริการทัง้การบริการที่ร้านและ Call Center ดงันัน้หาก

ผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึวา่การใหบ้รกิารมคีวามมกีระบวนการทีง่า่ย ไมซ่บัซอ้น ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะรูส้กึอยากใชบ้รกิาร และนําสูก่าร

ตดัสนิใจใชบ้รกิารต่อไป  

  2.7  ด้านกายภาพและการนําเสนอ 

   ความพงึพอใจส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นกายภาพและการนําเสนอ มคีวามสมัพนัธก์บั

การตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G ดา้นการประเมนิทางเลอืก ดา้นการตดัสนิใจซือ้ และพฤตกิรรม

หลงัการซือ้ ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า อย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่ผู้ใช้บรกิารให้ความสําคญัในเรื่อง มชี่องทางใหบ้รกิารเพยีงพอกบัจํานวนลูกคา้ที่เขา้มารบั

บรกิาร มกีารแบ่งแยกพื้นที่ในการให้บรกิารเฉพาะด้านอย่างเหมาะสม ความเพยีงพอของทีน่ัง่รอรบับรกิาร เลอืกผู้

ใหบ้รกิารรายน้ีแล้วทําใหท้่านรูส้กึภาคภูมใิจ และสถานที่ในการติดต่อมกีารตกแต่งสวยงามและสะอาด ในระดบัมาก 

ดงันัน้ ผูใ้ชบ้รกิารยอ่มตดัสนิใจใชบ้รกิารเครอืขา่ยทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของพวกเขาไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิดา้นปจัจยัอื่นๆ เช่น การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) คุณภาพการใชบ้รกิาร เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธท์างการตลาด และเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการขยาย

ฐานลกูคา้ได ้

 2. ในการวิจัยครัง้ ต่อไป ควรทําการศึกษาวิจัยกลุ ่มเป้าหมายในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทย 

นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร หรอืศกึษาเฉพาะกลุ่มทีเ่ป็นวยัรุ่น ซึง่น่าจะเป็นกลุ่มทีใ่ชบ้รกิารระบบ 3G 

 3. ในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาความคาดหวังของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทคโนโลยีเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลือ่นที ่4G ซึง่เป็นชว่งก่อนทีจ่ะมกีารนําเสนอบรกิารใหมอ่อกสูต่ลาดจรงิ เพื่อหาโอกาสทางธุรกจิ และจดัทาํ

กลยทุธท์างการตลาด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาใหค้าํปรกึษาคาํแนะนําและความชว่ยเหลอืตลอดจนปรบัปรุง

แก้ไขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดยีิง่จาก รศ.ดร.ณักษ์ กุลสิ อาจารย์ทีป่รกึษาสารนิพนธ์จนทําให้สารนิพนธฉ์บบัน้ี

เสรจ็สมบรูณ์ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของทา่นเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ 

 ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และ อาจารย์ อัจฉรียา ศักดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็น

ผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามรวมทัง้คณาจารยภ์าควชิาบรหิารธรุกจิและอาจารยพ์เิศษหลกัสตูรบรหิารธรุกจิทกุ

ทา่นทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 

ขอขอบคุณบดิามารดาและพีน้่องซึง่ใหก้ารสนับสนุนและคอยชีแ้นะในการศกึษาเล่าเรยีนมาโดยตลอดอกีทัง้ยงัคอยให้

กาํลงัใจมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณเพือ่นๆทกุคนทีค่อยชว่ยเหลอืและแนะนําในการจดัทาํวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอด 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทกุทา่นทีส่ละเวลาเพือ่ใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้น้ี 

 สดุทา้ยน้ีผูว้จิยัขอใหง้านวจิยัน้ีไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิและผู้ทีส่นใจคุณประโยชน์และ

ความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบัน้ีผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์กุทา่น 
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