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รุงโรจน 

 

   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน  

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชหรือเคยใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเสีย

คาบริการ ต้ังแตอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหสถิติไครสแควร สถิติสหสัมพันธอยางงายของสเปยรแมน การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ทั้งหมดใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1.ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 240 คน อายุระหวาง 25-34 ป ระดับ

การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน และมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package 

2.ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการ

ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา 

ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด สวนดานผลิตภัณฑ 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก 

3.ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา วันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก วันเสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ ชวงเวลาที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก เวลา 17.01-24.00 น. ชองทางที่ใชซื้อ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก ผาน True shop และ True Move shop 



วัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก ใชคนหาขอมูล, 

ขาวสาร ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ในแตละครั้ง 

ประมาณ 3.165 ชั่วโมง และจะใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ตอใน

อนาคต รวมทั้งบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  

4. ผูบริโภคที่มีอายุ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกันในทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันในทุกดาน ยกเวนการ

บอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันใน

ทุกดาน ยกเวนการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมกับการบอกตอ พบวา 

อยูในระดับปานกลาง สวนปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดโดยรวมไมมีความสัมพันธกับการใช

บริการตอในอนาคตและระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในแตละครั้ง 
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   The purpose of this research was to study relationship between marketing mix and 

consumer’s behavior of Wi-Fi by True Corporation Public Company limited in Bangkok area 

categorized by individual information factors including gender, age, education levels, 

business and income per month. 

   The sample group consisted of 400 users that used package of Wi-Fi by True 

Corporation Public Company limited in Bangkok, age more than 15 years old. 

Questionnaires were used as the tool to collected data. The data obtained was analyzed by 

SPSS program using percentage, mean, standard deviation, Chi-Square and Spearman’s 

correlation coefficient. 

   From the research result, It was found that: 

  1. Most respondents are male, age between 25-34 years old, holding a bachelor 

degree and working as the office employees, with the income more than 30,001 Baht per 

month. The most respondents used Wi-Fi Unlimited Monthly Package. 

  2. Most respondents place importance of marketing mix in term of price at highest 

level and marketing mix in term of products, distribution center and promotion at high level.  

  3. Respondents usually used Wi-Fi by True on Saturday, Sunday and vacation days, 

between 17.01-24.00, bought package through True shop and True Move shop, purpose for 

using was to search data or news and average time of using 3.165 hours. Most respondents 

have trends in using Wi-Fi by True in the future and will recommend to others. 

  4. Demographic factors in terms of age, occupation and average monthly income 

effect consumer’s behavior in using Wi-Fi by True Corporation Public Company limited in 

Bangkok area in all aspects. Demographic factors in terms of sex effect consumer’s 

behavior in using Wi-Fi by True Corporation Public Company limited in Bangkok area in all 

aspects except recommend to others. Demographic factors in terms of education effect 



consumer’s behavior in using Wi-Fi by True Corporation Public Company limited in Bangkok 

area in all aspects except average time per usage at significant level 0.05. 

  5. Marketing Mix was moderately related with recommendation to others. Marketing 

Mix was not related with behavior in terms of future usage and average time per usage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณะกรรมการสอบ

ไดพิจารณาสารนิพนธเร่ือง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ของ กาญจนา วาณิชเสนี ฉบับนี้แลว เห็นสมควรรับเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒได 
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 ……………………………….……………… 

       (รองศาสตราจารยสุพาดา  สิริกุตตา) 
 

 คณะกรรมการสอบ 
 

                 ………………………………………………     ประธาน 
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       (อาจารย ดร.ลํ่าสัน เลิศกลูประหยัด) 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงดวยดี เนื่องจากความกรุณา และความชวยเหลือเปนอยางยิ่ง

จากอาจารย ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน เปนอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคา

เพื่อใหคําแนะนํา และขอเสนอแนะที่ดีในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ อันเปนประโยชนในการ

ทําสารนิพนธคร้ังนี้ ต้ังแตเร่ิมตนดําเนินการจนเสร็จเรียบรอยสมบูรณ จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว 

ณ. โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ลํ่าสัน เลิศกูลประหยัด และอาจารย ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่

ใหความอนุเคราะหเปนกรรมการสอบสารนิพนธและเปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพของเครื่องมือ

ที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และบัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู ตลอดจนประสบการณที่ดี

แกผูวิจัย พรอมทั้งใหความเมตตา ชวยเหลือดวยดีเสมอมา รวมทั้งเจาหนาที่โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตทุกทานที่ชวยประสานงานและอํานวยความสะดวกตางๆ และขอบคุณเพื่อนๆ ทุกทานที่ให

มิตรภาพ ความชวยเหลือ ประสบการณ และความทรงจําที่ดีตางๆ ในการเรียนและทํากิจกรรมรวมกัน

มา 

 ขอขอบพระคุณ ผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบ

แบบสอบถามดวยความเต็มใจ จนทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 คุณคาและประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณอันยิ่งใหญ

ของบิดา มารดา ผูใหความรัก ความเมตตาและสนับสนุนใหไดรับการศึกษาเปนอยางดีมาโดยตลอด 

รวมทั้งพระคุณของครู อาจารยทุกทานที่ไดอบรมส่ังสอนประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูอันเปนพื้นฐาน 

ตลอดจนครอบครัวของผูวิจัยเองที่สนับสนุนและใหกําลังใจแกผูวิจัย อันกอใหเกิดผลสําเร็จในการทํา

สารนิพนธคร้ังนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

ในปจจุบันเทคโนโลยีตางๆ ไดเร่ิมเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมากขึ้นเรื่อยๆ รวมไปถึง

เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย Wi-Fi กําลังเขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันมากขึ้นทุกที 

ระบบอินเทอรเน็ต จากเดิมที่เปนการตอผานสายโทรศัพทแบบ modem 56k พัฒนาเปนระบบ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงและระบบไรสาย Wi-Fi ที่เร่ิมมีราคาถูกลงและไดรับความนิยมมากขึ้น ซึ่งระบบ

ไรสาย Wi-Fi ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ไมวาจะเปนการใชงานตามบาน ที่

ทํางานหรือแมแตตามสถานที่ทั่วไป เชน โรงแรม, สนามบิน, โรงพยาบาล, ศูนยการคา, รีสอรท, คอฟ

ฟชอป ฯลฯ สังเกตไดจากอุปกรณคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ ไดพากันทยอยออกผลิตภัณฑ

ที่รองรับกับเทคโนโลยีไรสายนานาชนิด ซึ่งในอนาคตอันใกลนี้เทคโนโลยีการเชื่อมตอจากเครื่องลูกขาย

เพื่อเขาระบบเน็ตเวิรกแบบมีสาย จะถูกแทนที่ดวยเทคโนโลยีไรสาย เนื่องจากมีความสะดวกสบาย 

ความคลองตัวในการใชงานสูง งายในการติดตั้งโดยไมตองลากสายใหเกะกะ สามารถใชงานไดทุกที่

เหมาะกับการนํามาใชชีวิตประจําวันที่ไมตองตอสายใหยุงอยากอีกตอไป รวมทั้งอุปกรณที่ใชงานก็เร่ิม

ถูกลงมาเรื่อยๆ ดังนั้นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย Wi-Fi จึงกําลังเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ทําใหมี

ผูใหบริการหลายรายเปดใหบริการ Wi-Fi แบบใชภายนอกสถานที่ (Hotspot) โดยมีการคิดคาบริการทั้ง

แบบรายชั่วโมงหรือเหมาจายแบบรายวันและรายเดือน  

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสาย Wi-Fi เปนระบบสื่อสารไรสายเพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง หรือบรอดแบนด ที่มีความเร็วมากกวาอินเทอรเน็ตแบบธรรมดาถึง 100 เทา ที่ชวยอํานวย

ความสะดวกในการใชบริการใหกับผูใชงานไดงายและไมมีขีดจํากัด ทั้งในเรื่องของธุรกิจ การเรียนรู 

หรือการพักผอน ซึ่ง อุปกรณที่รองรับเทคโนโลยี Wi-Fi เชน คอมพิวเตอร Laptops หรือ PDA สามารถ

รับสงขอมูลผานเครือขายไรสายไดจากจุดบริการที่มีการติดตั้ง Hotspot ก็สามารถใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูงไดทันที ทําใหผูใชสามารถรับ/สงขอมูลตางๆ ทางธุรกิจไดอยางรวดเร็ว 

ทุกที่ ทุกเวลา โดยไมพลาดโอกาสในการแขงขันทางธุรกิจ และขาวสารจากทั่วทุกมุมโลก 

เนื่องจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi สามารถจะตอบสนองความ

ตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคไดทุกเพศทุกวัย ทําใหมีผูบริการหลายรายไดเปดใหบริการ

เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi มีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง มีการ

แขงขันกันอยางรุนแรงในตลาด ทําใหผูใหบริการเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ในแต
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ละหลายตองพยายามหากลยุทธทางการตลาดใหมๆ และเพิ่มสวนประสมทางการตลาด เพื่อทําให

ผลิตภัณฑของตนไดสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุด  

จากขอมูลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทําการวิจัยครั้งนี้เพื่อดูวาสวนประสม

ทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครอยางไร ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปน

แนวทางใหกับบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ Wi-Fi by Truemove มี

ความเขาใจแนวความคิดของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครตอสวนประสมทางการตลาด และ

นําไปปรับใชในการพัฒนาผลิตภัณฑและวางแผน พัฒนา ปรับปรุง กําหนดกลยุทธทางการตลาดตางๆ 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

ความมุงหมายของงานวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไว ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสาย
ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

กับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi แบบเสียคาบริการ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความสําคัญของงานวิจัย 
1. เพื่อทราบถึงลักษณะของผูใชบริการ พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ประเภทตางๆ และสวนประสมทางการตลาด ซึ่งทําใหบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

สามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ของผูใชบริการ อีกทั้งยังเปนขอเสนอแนะในการดําเนินกลยุทธวางแผนการตลาด ใหมีประสิทธิผลใน

การโนมนาวใหผูบริโภคสามารถตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑมากยิ่งขึ้น 
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2. เพื่อเปนแนวทางใหกับผูประกอบธุรกิจใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ราย

อ่ืนๆ ไดใชเปนขอมูลในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทางการตลาดของตนใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชหรือเคยใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเสีย

คาบริการ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชหรือเคยใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเสีย

คาบริการ ต้ังแตอายุ 15 ปข้ันไป เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดย

การคํานวณโดยใชสูตร กรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความ

ผิดพลาดไมเกิน 5% ไดกลุมตัวอยาง 385 คน โดยสํารองกลุมตัวอยางเพื่อความผิดพลาดไว 4% 

เทากับ 15 คน รวมเปนจํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน (กัลยา วาณิชยบัญชา.2548 : 14) ผูวิจัยใช

วิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุมกลุม

ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัย  
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 

   1.1 ปจจัยสวนบุคคล 

  1.1.1 ประเภทของแพ็คเกจที่ใชบริการอยูในปจจุบัน 

   - แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Prepaid Card 

   - แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Premium Package 

   - แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Multiple Day Package 

   - แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Package via True Move SMS 

   - แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi via True Money Cash Card 

   - แบบเสียคาบริการประเภท Pay Per Use Internet 
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   - แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package   

  1.1.2 เพศ 

   - เพศชาย 

   - เพศหญิง 

  1.1.3 อายุ 

   - อายุระหวาง 15 – 24 ป 

   -  อายุระหวาง 25 – 34 ป 

   -  อายุระหวาง 35 – 44 ป 

   -  อายุ 45 ปข้ึนไป 

  1.1.4 ระดับการศึกษา 

   -  ตํ่ากวาระดับปริญญาตรี 

   -  ระดับปริญญาตรี 

   -  สูงกวาระดับปริญญาตรี 

 

  1.1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  -  ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

  -  ระหวาง 10,001 – 20,000 บาท 

  -  ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท 

  -  ต้ังแต 30,001 บาทขึ้นไป 

  1.1.6 อาชีพ 

   -  นักเรียน / นักศึกษา 

   -  พนักงานบริษัทเอกชน / หางราน 

   -  พนักงานรัฐวิสาหกิจ / ขาราชการ 

   -  ประกอบธุรกิจสวนตัว / รับงานอิสระ 

   -  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................................... 

 

 1.2 ปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดแก 

  1.2.1 ดานผลิตภัณฑ 
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  1.2.2 ดานราคา 

  1.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย 

  1.2.4 ดานการสงเสริมทางการตลาด 

2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู        

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
เพื่อใหการศึกษาวิจัยเปนไปดวยความถูกตอง อยูในขอบเขตของการศึกษา จึงไดกําหนด

นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 

1. สวนประสมทางการตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อใหผูบริโภคไดพิจารณาตัดสินใจใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ประกอบดวย 

1.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ หมายถึง คุณสมบัติของอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ไดแก ความรวดเร็วในการรับ-สงขอมูล ความตอเนื่องในการรับ-สงขอมูล ฟงกชั่นที่ใชในการใชงานของ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ความหลากหลายของแพ็คเกจ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 

รายละเอียดของคูมือการใชงาน ความยากงายในขั้นตอนการติดตั้งและรายละเอียดการใชงาน ความ

ยากงายในการหาจุด spot ความมีชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ความยืดหยุนของแตละแพคเกจสามารถปรับเปลี่ยนได 

1.2 ปจจัยดานราคา หมายถึง การกําหนดราคาของแตละแพ็คเกจเหมาะสมกับรูปแบบ

และคุณภาพ รวมทั้งการเปรียบเทียบราคาสินคากับผูใหบริการรายอื่น 

1.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย หมายถึง ความครอบคลุมของพื้นที่รานที่จําหนาย

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ชองทางในการขอซื้อและใชบริการ รวมทั้งความชัดเจนของการ

จัดแสดงสินคาตามจุดที่จําหนาย 

1.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด หมายถึง การสงเสริมการขายหรือการโฆษณา

ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ หรือการสงเสริมการตลาดโดยการจัดจําหนายสินคาราคาพิเศษ การจัด

โปรโมชั่นตามเทศกาลตางๆ หรือการออกรานตามงานแสดงสินคาตางๆ 

2. พฤติกรรมการใชบริการ หมายถึง รูปแบบการกระทําของผูบริโภคที่ตัดสินใจใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยศึกษาถึงประเภท
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ของแพคเกจที่ใช พื้นที่ที่ใชบริการ วันและชวงเวลาในการใชบริการ ระยะเวลาในการใชบริการ ชองทาง

ที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi วัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi และแนวโนมที่จะใชอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ในอนาคต 

3. ระบบอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ยอมาจาก Wireless Fidelity หมายถึง ระบบ

การสื่อสารประเภทหนึ่งที่สามารถในการสงสัญญาณแบบไรสาย ดวยเทคโนโลยี IEEE 802.11b ซึ่งมี

ความเร็ว 11 Mb/s โดยทํางานภายใตคลื่นวิทยุ 2.4 GHz สามารถสงขอมูลแบบไรสายไดรวดเร็วและ

สามารถสื่อสารไดไกลกวาการใช Bluetooth  
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร” กรอบแนวความคิดในการวิจัยสามารถแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ

กับตัวแปรตามไดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variables) 

 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

ปจจัยสวนบุคคล 

• ประเภทแพ็คเกจที่ใช* 

• เพศ 

• อายุ 

• ระดับการศึกษา 

• อาชีพ 

• รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่สําคัญตอ

การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

• ดานผลิตภัณฑ 

• ดานราคา 

• ดานชองทางการจัดจําหนาย 

• ดานการสงเสริมการตลาด 

 

* ไมนํามาทดสอบสมมติฐาน 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

2. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

4. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

5. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

6. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยครัง้นี ้ผูวิจยัไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับพฤติกรรมผูบริโภค 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับสวนประสมทางการตลาด 

3. แนวความคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการบริการ 
4. ความรูทัว่ไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

5. การใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

6. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
1.1 ความหมายของพฤติกรรมผูบริโภค 
ในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคไดมีผูใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไวหลาย

ความหมาย ดังนี้ 

ชริฟฟแมนและคานุค (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546: 192; อางอิงจาก Schiffman, 

Leon G; & Kanuk, Leaslie Lazar. 2000: g.3) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคเปนพฤติกรรมที่บุคคลทํา

การคนหา (Searching) การซื้อ (Purchasing) การใช (Using) การประเมินผล (Evaluation) ในสินคา

และบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนองความตองการของเขา 

โซโลมอน (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546: 192; อางอิงจาก Solomon. 2002: 528) ได

ใหความหมายไววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง ข้ันตอนซึ่งเกี่ยวกับความคิด ประสบการณ การซื้อ 

การใชสินคาและบริการของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของเขา 

ปริญ ลักษิตานนท (2544: 54) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของบุคคล

ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาและการใชผลิตภัณฑ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่มีสวนกําหนดการ

กระทําและเกิดกอนหนานี้ ซึ่งกระบวนการที่มีกอนหนานี้หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผูบริโภค

ในขณะที่ผูบริโภคซื้อสินคานั้น ซึ่งจะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่สวนสรางสมและขัด

เกลาทัศนคติ รวมทั้งคานิยม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2534: 39) อธิบายวา พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer Behavior) 

หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการคนหา (Searching) การซื้อ (Purchase) การใช (Using) การ
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ประเมินผล (Evaluation) ในผลิตภัณฑและบริการ ซึ่งโฆษณาและการตลาดในปจจุบันจําเปนตอง

เขาใจพฤติกรรมของผูบริโภคอยางถองแท เนื่องมาจากพฤติกรรมของผูบริโภคมีความซับซอนมากขึ้น 

สินคาที่ประสบความสําเร็จในตลาด คือสินคาที่สามารถตอบสนองในสิ่งที่ผูบริโภคตองการ 

ศุภกร เสรีรัตน (2544: 7) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภคหมายถึงพฤติกรรมของบุคคลที่

เกี่ยวของกับการซื้อ การใชสินคาและบริการ (ผลิตภัณฑ) โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนที่บุคคลตอง

ตัดสินใจทั้งกอนและหลังการกระทําดังกลาว 

สุวิทย เปยผอง และจรัสศรี นวกุลศิรินารถ (2530: 28) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

การกระทําของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหามีสวนในการใหไดมา และการใชซึ่ง

สินคาและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีอยูกอนแลวและเปนสิ่งที่มีสวนในการ

กําหนดใหเกิดการกระทําดังกลาว 

อดุลย จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2546: 5) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง 

ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและใชสินคา และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง

กระบวนการตางๆ ของการตัดสินใจซึ่งเกิดกอนและเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น 

แองเจิล และ มินเนียด (ศุภกร เสรีรัตน, 2544: 6; อางอิงจาก Engle, Blackwell; & Miniard. 

1992: 312) กลาววา พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําตางๆ ที่เกี่ยวของโดยตรงกับการจัดหาให

ไดมาซึ่งการบริโภคและการจับจายใชสอยซึ่งสินคาและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้ง

กอนและหลังการกระทําดังกลาวดวย 
1.2 การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
ธงชัย สันติวงษ (2533: 17) กลาววา การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การวิเคราะห

เพื่อใหทราบถึงสาเหตุทั้งปวงที่มีอิทธิพล ทําใหผูบริโภคตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ซึ่งโดยการเขาใจ

ถึงสาเหตุตางๆ ที่มีผลจูงใจหรือกํากับการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคนี่เองที่จะทําใหนักการตลาด

ตอบสนองผูบริโภคไดผลสําเร็จดวยการสามารถชักนําและหวานลอมใหลูกคาซื้อสินคาและมีความ

จงรักภักดีที่จะทําใหซื้อซ้ําครั้งตอเนื่องเรื่อยไป 

ดังนั้น การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค จึงเปนเรื่องของการศึกษาถึงการตัดสินใจของ

ผูบริโภควาเกิดจากปจจัยอิทธิพลอะไรที่เปนตัวกําหนดหรือที่เปนตัวสาเหตุทําใหมีการตัดสินใจซื้อ

ดังกลาว ตามความหมายขางตนนี้ พฤติกรรมในขณะทําการซื้อ (ที่เราไดเห็นเปนการกระทําโดยทั่วๆ 

ไปของลูกคา) จึงเปนเพียงขั้นตอนสุดทายหรือปลายเหตุของกระบวนการพิจารณาตัดสินใจซื้อและใน

การตัดสินใจซื้อของผูบริโภค หรือพฤติกรรมผูบริโภคที่แทจริงจะประกอบดวยอิทธิพลของปจจัยตางๆ 

หลายประการ เชน ความตองการการเรียนรู ความนึกชอบพอ ทัศนคติ ความเขาใจหรือจากกลุมทาง

สังคม ตลอดจนวัฒนธรรมปจจัยตางๆ เหลานี้ไดมีอยูในความนึกคิดและจิตใจของทุกคน ซึ่งตางก็ไดมี
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การสรางสมและขัดเกลามาตามกระบวนการตามความนึกคิดและจิตวิทยาของตนเอง และตามสังคม

วัฒนธรรมแวดลอมที่แตกตางกันไปจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งทําใหคุณลักษณะที่แทจริงภายในของ

ผูบริโภคแตกตางกันไปดวย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 125-126) การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing 

Consumer Behavior) เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภคเพื่อ

ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค คําตอบที่นักการตลาดสามารถจัดกลุมกล

ยุทธการตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยาง

เหมาะสม 

คําถามที่ใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซึ่งประกอบดวย Who? 

What? When?  Where?  Why?  Whom? และ How? เพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซึ่ง

ประกอบดวย Occupants, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets และ Operations ดัง

รายละเอียด ดังนี้ 

 

ตาราง 1 แสดงตารางใชเพื่อคนหาลักษณะพฤติกรรมผูบริโภค 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ 
(7Os) 

กลยทุธการตลาดที่
เกี่ยวของ 

ใครอยูในตลาดเปาหมาย  

(Who is in the target 

market?) 

 

ลักษณะกลุมเปาหมาย 

(Occupants)  

ทางดานประชากรศาสตร 

ภูมิศาสตร จิตวิทยา  

หรือจิตวิเคราะหพฤติกรรม

ศาสตร 

 

กลยุทธการตลาด 4Ps 

ประกอบดวย  

- กลยทุธดานผลิตภัณฑ  

- กลยทุธดานราคา  

- กลยทุธดานการจัดจําหนาย 

- กลยทุธดานการสงเสริม

การตลาดที่เหมาะสม สามารถ

ตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายได 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ 
(7Os) 

กลยทุธการตลาดที่เกี่ยวของ 

ผูบริโภคซื้ออะไร  

(What does the consumer 

buy?) 

ส่ิงที่ผูบริโภคตองการจาก

ผลิตภัณฑ คือ ตองการ

คุณสมบัติหรือองคประกอบ

ของผลิตภัณฑ (Product 

Component) และความ

แตกตางทีเ่หนอืจากคูแขงขัน 

(competitive differentiation) 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

(Product Strategies) 

ประกอบดวย  

1.ผลิตภัณฑหลัก  

2. รูปลักษณผลิตภัณฑ ไดแก 

การบรรจุภัณฑ ตราสนิคา 

รูปแบบ บริการ คุณภาพ 

ลักษณะนวัตกรรม  

3.ผลิตภัณฑควบ  

4.ผลิตภัณฑทีค่าดหวงั  

5.ศักยภาพผลติภัณฑความ

แตกตางทางการแขงขัน 

(Competitive differentiation)

ประกอบดวย ความแตกตาง

ดานผลิตภัณฑ บริการ 

พนกังาน และภาพลักษณ 

ทําไมผูบริโภคจึงซื้อ  

(Why does the consumer  

buy?) 

ผูบริโภคซื้อสินคาเพื่อ

ตอบสนองความตองการของ

เขาดานรางกายและดาน

จิตวิทยา ซึง่ตองศึกษาถึงปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ 

ไดแก 

1.ปจจัยภายในหรือปจจยั

จิตวิทยา 2.ปจจัยทางสงัคม

และวัฒนธรรม 3.ปจจัยเฉพาะ

บุคคล 

กลยุทธที่ใชมาก คือ 

1.กลยทุธดานผลิตภัณฑ 

(Product strategies) 

2.กลยทุธการสงเสริม

การตลาด(Promotion 

strategies) ประกอบดวย  

กลยุทธการโฆษณา การขาย

โดยใชพนักงานขาย การ

สงเสริมการขาย การใหขาว 

การประชาสมัพันธ 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ (7Os) กลยทุธการตลาดที่เกี่ยวของ 

  3.กลยทุธดานราคา 

(Price strategies) 

4.กลยทุธดานชองทางการจดั

จําหนาย (Distribution 

channel) 

ใครมีสวนรวมในการตัดสินใจ

ซื้อ (Who particitpates in the 

buying?) 

บทบาทของกลุมตางๆ 

(Organizations) มีอิทธิพลใน

การตัดสินใจซือ้ ประกอบดวย 1.

ผูเร่ิม 2.ผูมีอิทธิพล 3.ผูตัดสินใจ

ซื้อ 4.ผูซื้อ 5.ผูใช 

กลยุทธที่ใชมาก คือ กลยทุธการ

โฆษณา และ (หรือ) กลยทุธการ

สงเสริมการตลาด (Advertising 

and promotion strategies) 

โดยใชกลุมอิทธิพล 

ผูบริโภคซื้อเมื่อใด 

(When does the consumer 

buy?) 

โอกาสในการซื้อ (Occasions) 

เชน ชวงเดือนใดของป หรือชวง

ฤดูกาลใด ชวงวนัใดของเดือน

หรือชวงเวลาใดของวันโอกาส

พิเศษหรือเทศกาลวนัสําคัญ

ตางๆ 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ

สงเสริมการตลาด (Promotion 

strategies) เชน ทําการสงเสริม

การตลาดเมื่อใดจึงสอดคลอง

กับโอกาสในการซื้อ 

 

ผูบริโภคซื้อที่ไหน 

(Where does the consumer 

buy?) 

ชองทางหรือแหลง (Outlets) ที่

ผูบริโภคไปซื้อ เชน บางลําพ ู

หางสรรพสินคา ซุปเปอรมาร

เก็ต รานขายของชํา สยามส

แควร เปนตน 

กลยุทธชองทางการจําหนาย 

(Distribution Channel 

Strategies) บริษัทนาํผลิตภัณฑ

สูตลาดเปาหมายโดยพิจารณา

วาจะผานคนกลางอยางไร 

ผูบริโภคซื้ออยางไร 

(How does the consumer 

buy?) 

ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ 

(Operation) ประกอบดวย  

1.การรับรูปญหา 

2.การคนหาขอมูล 

กลยุทธที่ใชมากคือ กลยุทธการ

สงเสริมการตลาด (Promotion 

strategies) ประกอบดวย การ

โฆษณาการขายโดยใชพนกังาน 
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ตาราง 1 (ตอ) 

 

คําถาม (6Ws และ 1H) คําถามที่ตองการทราบ (7Os) กลยทุธการตลาดที่เกี่ยวของ 

 3.การประเมนิผลทางเลือก 

4.ตัดสินใจซื้อ 

5.ความรูสึกภายหลงัการซื้อ 

ขายจะกาํหนดวัตถุประสงคใน

การขายใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคในการตัดสินใจซื้อ 

 

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546). หนา 126. 

 
1.3 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
ธํารง อุดมไพจิตรกุล (2542: 107) กลาววา การซื้อสินคาเปนพฤติกรรมอยางหนึ่งและ

กระบวนการพฤติกรรมดังกลาวจะมีลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกันในตัวผูบริโภคทุกคน คือ พฤติกรรมจะ

เกิดขึ้นไดตองมีสาเหตุ พฤติกรรมจะเกิดขึ้นไดเพราะมีแรงกระตุน พฤติกรรมที่เกิดขึ้นตองมีจุดหมาย

ปลายทาง 

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 128-130) กลาววา โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 

(Consumer Behavior Model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมี

จุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความตองการ ส่ิงกระตุนผานเขามาใน

ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไม

สามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แลวจะมี

การตอบสนองของผูซื้อหรือการตัดสินใจของผูซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) 

จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีส่ิงกระตุนใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการตอบสนอง 

ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังนี้ 

1.3.1 ส่ิงกระตุน (Stimulus) ส่ิงกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside 

Stimulus) และสิ่งกระตุนจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่ง

กระตุนภายนอก เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการ

ซื้อสินคา ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจซื้อดานเหตุผลและใชเหตุจูงใจใหซื้อดานจิตวิทยาหรืออารมณก็ได 

1.3.2 กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s Black Box) ความรูสึกนึกคิด

ของผูซื้อที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black Box) ซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถทราบได จึงตองพยายาม
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คนหาความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะของผูซื้อและ

กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ 

1.3.3 การตอบสนองของผูซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค

หรือผูซื้อ ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ไดแก การเลือกผลิตภัณฑ (Product Choice) การ

เลือกตราสินคา (Brand Choice) การเลือกผูขาย (Dealer Choice) และการเลือกปริมาณการซื้อ 

(Purchase Amount) 

1.3.4 ลักษณะของผูซื้อ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซื้อมีอิทธิพลจากปจจัย

ตางๆ คือ ปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา  

1.3.5 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Buyer’s decision process) ผูบริโภคจะมี

การตัดสินใจในประเด็นตางๆ ไดแก การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) การเลือกตราสินคา 

(Brand choice) การเลือกผูขาย (Dealer choice) การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) และ

การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) 
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ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผูบริโภค 
 

 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. (2546). หนา 130 

 
1.4 ความหมายของการตัดสินใจ 
แสวง รัตนมงคลมาศ (2537) ใหความหมายคําวาการตัดสินใจ คือ การเลือกบนทางเลือก 

(Choice of alternative) ซึ่งทางเลือกนั้นจะตองมี ขอแรก ทางเลือกหลายทาง หากมีทางเลือกเดียงไม

ถือเปนการตัดสินใจ ขอสอง ตองใชเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยใชขอมูลตัวเลขตางๆ มา

พิจารณาตัดสินใจ ขอสาม มีจุดมุงหมายที่แนนอนวาการตัดสินใจนั้นกระทําไปเพื่ออะไร 

อุไร  มั่นหมั่น (2539) อธิบายวา การที่คนหนึ่งไดตัดสินใจ คือเขาไดเร่ิมตนสรางปฏิกิริยา

โตตอบเชิงพฤติกรรมเปนอนุกรมในการเลือกชื่นชมบางสิ่งบางอยาง เขาไดตัดสินใจเพื่อลงมือ

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งที่เขาคิดวาทําได การลงมือวินิจฉัยวาเขาควรทําอะไร รายไดสถานการณ

เฉพาะอยาง หลังจากไดพิจารณาทางเลือกตางๆ แลว 

    ส่ิงกระตุนภายนอก 

       (Stimulus = S) 

ส่ิงกระตุนทางการตลาด ส่ิงกระตุนอื่นๆ 

(Marketing Stimuli) (Other Stimuli) 

ผลิตภัณฑ  เศรษฐกิจ 

ราคา   เทคโนโลยี 

การจัดจําหนาย  การเมือง 

การสงเสริมการตลาด วัฒนธรรม ฯลฯ 

กลองดําหรือ 

ความรูสึกนึกคิด 

ของผูซื้อ (Buyer’s 

Characteristics) 

การตอบสนองของผูซื้อ 

(Response=R) 

 

การเลือกผลิตภัณฑ 

การเลือกตรา 

การเลอกผูขาย 

เวลาในการซื้อ 

ปริมาณการซื้อ 

      ลักษณะของผูซื้อ 

(Buyer’s Characteristics) 

ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural) 

ปจจัยดานสังคม (Social) 

ปจจัยสวนบุคคล (Personal) 

ปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological) 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ 

(Buyer’s decision process) 

การรับรูปญหา (Problem recognition) 

การคนหาขอมูล (Information search) 

การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of 

alternatives) 

การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post purchase) 

 Buyer’s Black 
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1.5 ประเภทของการตัดสินใจ 
ประเภทของการตัดสินใจ (เกรียงศักดิ์ เชียงยิ่ง: 2534) ไดแบงประเภทของการตัดสินใจเปน 2 

ชนิด  คือ  การตัดสินใจเรื่องงายๆ  ไมสลับซับซอน  การตัดสินใจชนิดนี้ ใช เพียงสามัญสํานึก 

(Spontaneous Decision Making) และการตัดสินใจโดยใชเหตุผลไตรตรอง (Rational Decision 

Making) ซึ่งตองอาศัยหลักวิชาการมาประกอบพิจารณาและใชความจริงที่มีอยูหรือไดมานั้นเปนมูล

ฐานของการตัดสินใจโดยใชเหตุผล 
1.6 ลักษณะของการตัดสินใจ 
ลักษณะของการตัดสินใจ (Jame A.E. Stonner: 1975) ไดกลาวถึงการตัดสินใจแบงออกได

เปน 3 ลักษณะตามสถานการณที่เกิดขึ้นขณะทําการตัดสินใจ คือ 

1.6.1 การตัดสินใจภายใตสถานการณที่แนนอน เปนการตัดสินใจที่มีขอมูลเพียงพอ

ประกอบการตัดสินใจ 

1.6.2 การตัดสินใจภายใตสถานการณที่เสี่ยง เปนการตัดสินใจโดยอาศัยทฤษฎีความ

นาจะเปน เปนเครื่องมือตรวจสอบหรือคาดการณ 

1.6.3 การตัดสินใจภายใตสถานการณที่ไมแนนอน เปนการตัดสินใจที่อาศัย

ประสบการณดุลยพินิจและสัญชาตญาณ 
1.7 ขั้นตอนการตัดสินใจ 
แบบจําลองการตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer Decision Making) (Assael: 1998) 

ไดรับอิทธิพลจาก 2 ปจจัย (ดูภาพประกอบ 1) 

กลาวคือปจจัยแรก อิทธิพลสวนบุคคล (The Individual Consumer) คือ ความตองการของ

ผูบริโภค เปนปจจัยดานจิตวิทยา (Psychological Factors) ของผูบริโภคแตละคน ประกอบดวย 

แรงจูงใจ (Motivation) การรับรู (Perception) การเรียนรู (Learning) บุคลิกภาพ (Personality) และ

ทัศนคติ (Attitude) รวมไปถึงลักษณะทางกายภาพและบุคลิกลักษณะของผูบริโภคลวนมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจทั้งสิ้น สวนปจจัยที่สองคืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอม (Environment Influences) คือส่ิงที่

หลอมาจากวัฒนธรรม จริยธรรม คานิยมในสังคม และวัฒนธรรมกลุมยอยที่มีอิทธิพลมาจากเพื่อน 

สมาชิกในครอบครัวหรือกลุมสังคมอื่นๆ เชน ส่ือมวลชน เปนตน รวมไปถึงอิทธิพลของเครื่องมือทาง

การตลาด (Marketing Efforts) เชน สินคา (Product) ราคา (Price) การสงเสริมการขาย (Promotion) 

และชองทางการจําหนาย (Channel of Distribution) ซึ่งทั้งปจจัยสวนบุคคลหรือปจจัยภายในและ

ปจจัยสิ่งแวดลอมหรือปจจัยภายนอกลวนมีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภคทั้งสิ้น 
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ภาพประกอบ 2 แสดงแบบจําลองอยางงายของการตัดสนิใจของผูบริโภค 

  

แบบจําลองอยางงายของพฤติกรรมผูบริโภค (Peter; & Olson. 1990) และ (Kotler. 1997) 

ไดอธิบายถึง การตัดสินใจของผูบริโภค (Consumer Decision Making) ดวยแบบจําลองในการ

แกปญหา (Problem solving) ซึ่งเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจถึงการตัดสินใจของผูบริโภค 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหา (Problem Recognition) เปนการรับรูความแตกตาง

ระหวางอุดมคติหรือส่ิงที่ควรจะเปน (Ideal) และสถานะแทจริงที่เปนอยู (Actual State of Affairs) 

ข้ันที่ 2 การหาขอสรุปของทางเลือกตางๆ (Search for Alternative Solutions) เปนการ

หาขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อที่จะหาขอสรุปของแตละทางเลือก อาจจะหาขอมูลภายนอก เชน การสอบถาม

จากบุคคลใกลชิดหรือพนักงานขาย หรือจากโฆษณาสินคานั้นๆ นอกจากนี้ผูบริโภคอาจจะดึงขอมูล

จากภายในความทรงจําออกมาใช ซึ่งเปนขอมูลที่ผูบริโภครวบรวมไดจากประสบการณในการใชสินคา 

เพื่อนํามาใชแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ความจําเปนในการหาขอมูลและปริมาณในการหาขอมูล

มากนอยแตกตางกันขึ้นอยูกับความเกี่ยวพันของผูบริโภคตอสินคา กลาวคือ ถาผูบริโภคมีความเกี่ยว

กันพันกับสินคาสูงจะสนใจหาขอมูลสินคาคอนขางมากและมักจะเปนการหาขอมูลจากภายนอก 

Feedback to consumer : 

Postpurchase evaluation 

Feedback to environment : 

Development of marketing 

The Individual consumer 

Consumer decision making 

Environmental Influences 

Consumer response 
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ข้ันที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เปนการประเมินหรือตัดสิน

ทางเลือกจากความเชื่อและความรูที่ผูบริโภคมีตอสินคา เพื่อเลือกทางเลือกที่เห็นวาเหมาะสม โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติกับความตองการของตน  

ข้ันที่ 4 การซื้อ (Purchase) ภายหลังการประเมินทางเลือกตางๆ แลวผูบริโภคจะ

ตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ผูบริโภคพึงพอใจมากกวา (Preference) ซึ่งจะนําไปสูความตั้งใจซื้อ (intention 

to buy) และการตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ในที่สุด แตในบางสถานการณความพึงพอใจที่

มากกวาไมไดนําไปสูพฤติกรรมการซื้อเสมอไป เชน ผูบริโภคพึงพอใจในสินคายี่หอหนึ่ง ซึ่งมีราคาสูง 

เมื่อพิจารณาแลวผูบริโภคเห็นวามีความจําเปนที่จะตองใชจายในสวนอื่นมากกวา ผูบริโภคก็จะซื้อ

สินคาอื่นที่ถูกกวา ถึงแมวาผูบริโภคจะพอใจในสินคานี้นอยกวาก็ตาม 

ข้ันที่ 5 การประเมินหลังการซื้อและการใช เปนการประเมินภายหลังการเลือก (Post-

purchase use and reevaluation of chosen alternative) วาสินคานั้นสามารถตอบสนองความ

ตองการของตนไดมากนอยเพียงใด ผูบริโภครูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจตอสินคาภายหลังการใช ถา

ผูบริโภคพึงพอใจสินคา มักมีแนวโนมวาจะเกิดการซื้อซ้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แบบจําลองการแกปญหาของผูบริโภค 

 

ที่มา: Peter,J.P; & Olson,J.C. (1990). Consumer Behavior and Managing Strategy. 

p.172. 

Problem recognition 

Search for Alternation Solution 

Evaluation of Alternatives 

Post-purchase use and reevaluation of 

chosen alternative 

Purchase 
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การสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภคเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะยอดขายของบริษัทเกิด

จากลูกคา 2 กลุมคือ ลูกคาใหม (New Customers) และลูกคาปจจุบัน (Retained Customers) โดย

ปกติแลวตนทุนในการดึงดูดลูกคาใหมจะสูงกวาการรักษาลูกคาปจจุบัน และวิธีที่ดีที่สุดในรักษาลูกคา

ปจจุบันคือการรักษาความพึงพอใจของลูกคาไว (Kotler; & Armstrong. 1996: 105-108) 

ความพึงพอใจของลูกคาเปนหัวใจสําคัญในการรักษาสัมพันธภาพกับลูกคาใหยาวนานจน

กลายเปนลูกคาที่จงรักภักดีเพื่อรักษาและเพิ่มลูกคา รวมถึงการเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากลูกคาตลอด

ชีวิต ลูกคาที่รูสึกพึงพอใจจะซื้อสินคาซ้ํา กลาวถึงสินคาในทางที่ดี ใหความสนใจกับตราและโฆษณา 

รวมทั้งซื้อสินคาอื่นจากบริษัทของคูแขงนอยกวา แตลูกคาที่ไมพึงพอใจจะตอบโตในวิธีที่แตกตางกัน 

ดังนั้นบริษัทควรวัดความพึงพอใจของลูกคาอยูเสมอ ลูกคาที่ไมพอใจในการใชสินคารอยละ 

96 จะไมบอกปญหาของตนใหกับบริษัททราบ บริษัทควรตั้งระบบที่สนับสนุนใหลูกคาเขามารองเรียน

ซึ่งจะทําใหสามารถเรียนรูวาจะแกไขและปรับปรุงตราสินคาใหดีข้ึนไดอยางไร โดยพิจารณาจาก

ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคา 
1.8 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ (William W. Reeder. 1971) ไดรวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยา

เพื่อมาอธิบายพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย ซึ่งเขาเห็นวาโดยทั่วไปแลว รูปแบบ (Model) ทางดาน

จิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวกับการตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของมนุษยนั้น นักสังคมวทิยามักจะมองในแง

ของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Social Economic Status) ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายนอกจะมี

ผลตอการตัดสินใจ จึงไดอธิบายเหตุผลในการกระทําสิ่งใดของมนุษยวาเกิดจากปจจัย ดังตอไปนี้ 

1.8.1 เปาหมายหรือจุดประสงค (Goal) ความมุงหมายเพื่อใหบรรลุผลนั้น ผูกระทํา

จะตองมีการกําหนดเปาหรือวัตถุประสงคไวกอนลวงหนาและพยายามที่จะกระทําทุกวิถีทางเพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

1.8.2 ความเชื่อ (Belief) เกิดจากความคิด ความรูในเรื่องนั้นที่จะมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกการกระทําทางสังคม 

1.8.3 คานิยม (Value Standard) คือส่ิงที่บุคคลยึดถือเปนเครื่องชวยตัดสินใจและ

กําหนดการกระทําของตนเอง คานิยมนั้นเปนลักษณะความเชื่ออยางหนึ่งแตมีลักษณะที่ถาวร โดยเชื่อ

วาวิธีปฎิบัติบางอยางเปนสิ่งที่ตัวเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือปฎิบัติมากกวาวิธี

ปฎิบัติอยางอื่น 

1.8.4 นิสัยและธรรมเนียม (Habit and Customs) คือแบบอยางพฤติกรรมที่สังคม

กําหนดไวแลวสืบตอกันมาเปนประเพณี 
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1.8.5 การคาดหวัง (Expectation) คือทาทีของบุคคลอื่นที่มีผลตอพฤติกรรมของบุคคล

ที่เกี่ยวของกับตัว โดยคาดหวังหรือตองการใหบุคคลนั้นประพฤติปฎิบัติในสิ่งที่ตนตองการ 

1.8.6 ขอผูกพัน (Commitments) คือส่ิงที่ผูกระทําเชื่อวาเขาผูกพันที่จะตองการกระทํา

ใหสอดคลองกับสถานการณนั้นๆ ขอผูกพันจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม 

1.8.7 การบังคับ (Force) คือ ตัวชวยที่กระตุนใหผูกระทําการตัดสินใจไดเร็วขึ้น 

1.8.8 โอกาส (Opportunity) เปนความคิดของผูกระทําที่เชื่อวาสถานการณที่เกิดขึ้น

ชวยใหมีโอกาสเลือกกระทํา 

1.8.9 ความสามารถ (Ability) คือ การที่ผูกระทํารูถึงความสามารถของตัวเอง ซึ่ง

กอใหเกิดผลสําเร็จในเรื่องนั้นๆ ได การตระหนักถึงความสามารถนี้จะนําไปสูการตัดสินใจและการ

กระทําทางสังคม 

1.8.10 การสนับสนุน (Support) คือ ส่ิงที่ผูกระทํารูวาจะไดรับหรือคิดวาจะไดรับจากคน

อ่ืนๆ 
1.9 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 
การศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค เพื่อใหทราบถึงลักษณะ

ความตองการของผูบริโภคทางดานตางๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่งกระตุนทางการตลาดใหเหมาะสม เมื่อผู

ซื้อไดรับส่ิงกระตุนทางการตลาดหรือส่ิงกระตุนอื่นๆ ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ ซึ่ง

เปรียบเสมือนกลองดําที่ผูขายไมสามารถคาดคะเนได งานของผูขายและนักการตลาดคือ คนหาวา

ลักษณะของผูซื้อและความรูสึกนึกคิดไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดบาง การศึกษาถึงลักษณะของผูซื้อที่เปน

เปาหมายจะมีประโยชนสําหรับนักการตลาดคือ ทราบความตองการและลักษณะของลูกคาเพื่อที่จะได

จัดสวนประสมทางการตลาดตางๆ กระตุนและสนองความตองการของผูซื้อที่เปนเปาหมายไดถูกตอง 

1.9.1 ปจจัยทางดานวัฒนธรรม (Cultural Factor) เปนสัญลักษณและสิ่งที่มนุษยสราง

ข้ึน โดยเปนที่ยอมรับจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่ง เปนตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใน

สังคมหนึ่ง (Stantion; & Futrell. 1987: 664) คานิยมในวัฒนธรรมจะกําหนดลักษณะของสังคมและ

กําหนดความแตกตางของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเปนสิ่งกําหนดความตองการและ

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งนักการตลาดตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและนําลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงเหลานั้นไปใชในการกําหนดสวนประสมการตลาด เชน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน

สังคมไทยที่สตรีมีบทบาทในสังคม ทั้งในดานทางการเมืองและมีอํานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้น, มนุษย

คํานึงถึงคุณภาพชีวิต, บุคคลตองการความสะดวกสบายมากขึ้น, บุคคลตองการความเพลิดเพลินและ

พักผอนเนื่องจากการทํางานหนัก 
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นอกจากนั้นยังตองศึกษาถึงคานิยมในวัฒนธรรม (Cultural Value) หมายถึง ความรูสึก

นึกคิดของบุคคลในสังคม ประกอบดวยคานิยมของบุคคลที่มีตอสังคม คานิยมที่มีตอบุคคลในสังคม

อ่ืนๆ คานิยมของบุคคลที่มีตอองคการ คานิยมของบุคคลที่มีตอธรรมชาติ คานิยมของบุคคลที่มีตอมวล

มนุษยชาติ นักการตลาดตองศึกษาคานิยมในวัฒนธรรมตางๆ แลวกําหนดกลยุทธการตลาดให

สอดคลองกับคานิยมในวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมแบงออกเปนวัฒนธรรมพื้นฐาน วัฒนธรรมยอย และช้ันของสังคมโดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

- วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เปนลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคม เชน ลักษณะ

นิสัยของคนไทยซึ่งเกิดจากการหลอหลอมพฤติกรรมของสังคมไทย ทําใหมีลักษณะพฤติกรรมที่

คลายกัน 

- วัฒนธรรมกลุมยอย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแตละกลุมเฉพาะและ

แตกตางกันซึ่งมีอยูในสังคมขนาดใหญและสลับซับซอน วัฒนธรรมยอยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร

และลักษณะพื้นฐานของมนุษย  

- ชั้นของสังคม (Social Class) หมายถึง การแบงสมาชิกของสังคมออกเปนระดับ

ฐานะที่แตกตางกันโดยที่สมาชิกในแตละชั้นสังคมจะมีสถานะอยางเดียวกัน และสมาชิกในสังคมที่

แตกตางกันจะมีลักษณะที่แตกตางกัน การแบงชั้นทางสังคมโดยทั่วไปถือเกณฑรายได ทรัพยสิน หรือ

อาชีพ 

- ชั้นทางสังคมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค แตชั้น

สังคมจะมีลักษณะคานิยมและพฤติกรรมการบริโภคเฉพาะอยาง นักการตลาดตองศึกษาชั้นสังคมเพื่อ

เปนแนวทางในการวางกลยุทธ การแบงสวนตลาด กําหนดตลาดเปาหมาย กําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ

และศึกษาความตองการของตลาดเปาหมาย รวมทั้งจัดสวนประสมทางการตลาดใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของแตละชั้นสังคมไดถูกตอง 

1.9.2 ปจจัยทางดานสังคม (Social Factor) เปนปจจัยที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวันและ

มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว บทบาทและ

สถานะของผูซื้อ 

- กลุมอางอิง (Reference Groups) เปนกลุมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของดวย กลุมนี้จะ

มีอิทธิพลตอทัศนคติ ความเห็น และคานิยมของบุคคลในกลุมอางอิง จะมีกลุมปฐมภูมิ (Primary 

Groups) ไดแก ครอบครัว เพื่อนสนิท และเพื่อนบาน และกลุมทุติยภูมิ (Secondary Groups) ไดแก 

กลุมบุคคลชั้นในสังคม เพื่อนรวมอาชีพ และสถาบัน บุคคลกลุมตางๆ ในสังคม กลุมอางอิงจะมี
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อิทธิพลตอบุคคลในกลุมทางดานการดํารงชีวิต รวมทั้งทัศนคติและแนวความคิดของบุคคลเนื่องจาก

บุคคลตองการเปนที่ยอมรับของกลุมจึงตองปฏิบัติตามและยอมรับความคิดเห็นตางๆ จากกลุมอิทธิพล 

- ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือวามีอิทธิพลมากที่สุดตอทัศนคติ ความ

คิดเห็นและคานิยมของบุคคล ส่ิงเหลานี้ลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว 

- บทบาทและสถานะ (Role and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวของกับหลายกลุม เชน 

ครอบครัว กลุมอางอิง องคการ บุคคลจะมีบทบาทเปนผูคิดริเร่ิม ผูตัดสินใจซื้อ ผูมีอิทธิพลซื้อและผูใช 

1.9.3 ปจจัยบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจของผูซื้อไดรับอิทธิพลจากลักษณะ

สวนบุคคลของคนทางดานตางๆ ไดแก อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ การศึกษา 

1.9.4 ปจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้อของบุคคลไดรับอิทธิพล

จากปจจัยดานจิตวิทยา ซึ่งถือวาเปนปจจัยภายในตัวผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้และการใช

สินคา 
 

2. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546: 69) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปร

ทางการตลาดที่ควบคุมได ซึง่บริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 

เสรี วงษมณฑา (2542: 11) กลาววา สวนประสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคาที่

ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายได ขายในราคาที่ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดี

ที่จะจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อ

หา เพื่อใหเกิดความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิด

พฤติกรรมอยางถูกตอง 

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2540: 29) กลาววา สวนประสมทางการตลาด คือองคประกอบที่สําคัญ

ในการดําเนินงาน การตลาดเปนปจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตองสรางสวน

ประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธทางการตลาด 

การพัฒนาสวนประสมทางการตลาดเปนสวนสําคัญในการตลาดมาก เพราะการที่จะ

เลือกใชกลยุทธการตลาดใหตรงกับตลาดเปาหมายไดถูกตองนั้น จะตองสรางสรรคสวนประสมทาง

การตลาดขึ้นมาในอัตราสวนที่พอเหมาะกัน สวนประสมการตลาด หมายถึง การผสมที่เขากันไดอยาง

ดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา การสงเสริมการขาย ผลิตภัณฑที่เสนอขาย และระบบ

การจัดจําหนาย ซึ่งไดมีการออกแบบเพื่อใชสําหรับการเขาถึงกลุมผูบริโภคที่ตองการ 

จะเห็นวาปจจัยตางๆ มีความสําคัญตอความสําเร็จทางเปาหมายการตลาดของหนวยงาน 

ผลิตภัณฑแมจะดีเพียงใดก็ตาม แตขาดการกระจายสินคาที่ดีแลว โอกาสที่จะไมประสบความสําเร็จก็
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มีมาก ดังนั้นสวนประสมการตลาด 4’Ps ปจจัยทั้ง 4 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด เปนสวนประสมทางการตลาดที่ควบคุมไดตอง

ใชรวมกัน เพื่อสนองความตองการความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง เปนสิ่งที่เสนอเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหเกิด

ความพึงพอใจ ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย 

สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา 

(Value) ในสายตาของลูกคา โดยถือเกณฑวาลูกคาจะพิจารณาสิ่งที่นําเสนอ 3 ประการ คือ 

 1) รูปลักษณะและคุณสมบัติผลิตภัณฑ 

 2) สวนประสมบริการและคุณภาพบริการ 

 3) ความเหมาะสมของราคาโดยพิจารณาจากเกณฑคุณคาของผลิตภัณฑนั้น 

การที่จะพัฒนาผลิตภัณฑหรือบริการเพื่อใหตรงกับความตองการของตลาดเปาหมายนั้น 

จะตองเลือกผลิตภัณฑและสายผลิตภัณฑ ตลอดจนรูปราง ตรายี่หอ หีบหอ และสิ่งบรรจุใหตรงกับ

ความตองการของตลาดเปาหมาย ทั้งนี้เพื่อใหการพัฒนาสวนประสมการตลาดดําเนินไปไดสะดวกและ

งายขึ้น แมวาผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยตอไปนี้ 

 - ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) หรือความแตกตางทางการ

แขงขัน (Competition Differentiation) 

 - พิจารณาจากคุณสมบัติของผลิตภัณฑ (Product Component) เชน ประโยชน

พื้นฐาน รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

 - การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณฑ

ของบริษัทเพื่อแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

 - การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) เพื่อผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ

ปรับปรุงใหดีข้ึน (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึงความสามารถในการตอบสนองความตองการ

ลูกคาไดดี 

 - กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product 

Line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ตองชําระเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ หรือส่ิงมีคาอื่นๆ 

ที่ผูบริโภคตองนําไปแลกเปลี่ยนกับประโยชนที่ไดรับจากการมีหรือการไดใชสินคาหรือบริการ (Kotler; 

&  Armstrong. 1996: 340) หรือเปนสิ่งที่กําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา (ศิริวรรณ เสรี

รัตน. 2534: 189) หรือตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2538 ราคา หมายถึง คาของสิ่ง
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ตางๆ คิดเปนเงินตามที่ซื้อขายกันในรูปตัวเงิน ราคาถือเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะ

เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคา

เขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผูกําหนดกลยุทธดานราคาตองคํานึงถึง  

- คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคา

ของผลิตภัณฑวาสูงกวาราคาผลิตภัณฑนั้น 

- ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ 

- การแขงขัน 

- ปจจัยอื่นๆ 

ราคาเปนสิ่งกําหนดมูลคาของผลิตภัณฑในรูปของเงินตรา ราคาเปนเครื่องมือหนึ่งในสวน

ประสมการตลาด ราคาสินคาชนิดหนึ่งเมื่อคูณกับปริมาณขายของสินคาชนิดนั้นจะทําใหเกิดรายได

จากการขาย ราคาจึงเปนตัวสรางใหเกิดรายไดจากการขายและนําไปสูการสรางกําไรในที่สุด แมวา

ผลิตภัณฑจะถูกพัฒนาอยางถูกตองตามเปาหมายการตลาด การจัดจําหนายในสถานที่และเวลาที่

ถูกตอง การสงเสริมการตลาดที่ถูกตอง แตไมไดหมายความวาผลิตภัณฑจะขายไดตามเปาหมาย 

ราคาเปนกลไกสําคัญที่จะใหลูกคาสนใจและยอมรับในผลิตภัณฑหรือไม การกําหนดราคานั้นจะตอง

ใหถูกตองและยุติธรรม ในการกําหนดราคาตองคํานึงถึงทั้งเรื่องตนทุน ลักษณะการแขงขันในตลาด

เปาหมาย การเพิ่มหรือการลดราคา ตลอดจนเงื่อนไขในรายการตางๆ ควบคูกัน ราคาเปนตัวตัดสินที่

สําคัญที่ผูบริหารการตลาดตองใหความสนใจเปนพิเศษ เพราะถาราคาที่กําหนดไวเหมาะสมจะเปนตัว

ชวยที่ผลักดันผลิตภัณฑดีๆ ใหออกสูตลาดหรือความตองการของตลาดเปาหมายไวดีดวย 

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่ง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด 

สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมาย ก็คือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจาย

สินคา ประกอบดวย การขนสงสินคา การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง

ประกอบดวย 2 สวนดังนี้ 

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel Distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ

และกรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย 

ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภคคนสุดทายหรือผูใชทางอุตสาหกรรม 
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ภาพประกอบ 4 แสดงชองทางการจัดจําหนายไปยังผูบริโภคคนสุดทาย 

 

  3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market Logistics) หมายถึง 

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม 

ชองทางการจัดจําหนาย (Distribution Channel) หรือชองทางการตลาด (Marketing 

Channel) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑหรือกรรมสิทธิ์ของผลิตภัณฑเคลื่อนยายไปยังตลาด หรือ

หมายถึงกลุมบุคคลและองคการซึ่งอํานวยการเคลื่อนยายผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังลูกคา การจัด

จําหนายหรือชองทางการจัดจําหนายประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ

จากองคกรไปยังตลาดสถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันตลาด สวนกิจกรรมเปน

กิจกรรมที่ชวยกระจายสินคา ประกอบดวย การขนสง (Transportation) การเก็บรักษาสินคาคงคลัง

และการคลังสินคา (Storage and Warehousing) และการบริการสินคาคงเหลือ (Inventory 

Management) (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2546: 35-36) 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการสื่อความ (Communication) ใหตลาด

เปาหมายไดทราบถึงผลิตภัณฑที่ตองการวาไดมีจําหนาย ณ ที่ใด ไมวาการสงเสริมการตลาดนั้นจะ

ผานโดยพนักงานขาย การขายทั่วไป และการสงเสริมการขายก็ตาม นักการตลาดจะตองเลือกใชวิธี

ตางๆ เหลานี้ที่เหมาะสมดวยสื่อตางๆ ไดแก โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ แผนปลิว ปายโฆษณา

กลางแจงและอื่นๆ 

การสงเสริมการตลาด เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายและผูซื้อ เพื่อสราง

ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอส่ือสารอาจใชพนักงานขายทําการขาย (Personal Selling) 

และการติดตอส่ือสารโดยไมใชคน (Nonpersonal Selling) เครื่องมือในการติดตอส่ือสารมีหลาย

ประการซึ่งอาจเลือกใชหนึ่งหรือหลายเครื่องมือ ตองใชหลักการเลือกใชเครื่องมือส่ือสารแบบประสม

ประสาน (Integrated Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา 

ผลิตภัณฑ คูแขง โดยบรรลุจุดหมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญ ดังนี้ 

ผูผลิต  คนกลาง ผูบริโภค 
หรือผูใชทางอตุสาหกรรม



27 

 

 

 

 4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวเกี่ยวกับองคการและ

ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิดที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการฆษณาจะ

เกี่ยวของกับ กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและกลยุทธวิธีการโฆษณา (Creative Strategy and 

Advertising Tactics) และกลยุทธส่ือ (Sales Force Management) 

 4.2 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสงเสริมที่

นอกเหนือจากการโฆษณาการขายโดยใชพนักงานขาย การใหขาว และการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถ

กระตุนความสนใจ ทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทายหรือบุคคลอื่นในชองทาง การสงเสริม

การขายมี 3 รูปแบบ คือ 1)การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค 

(Consumer Promotion) 2)การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade 

Force Promotion) 3)การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการที่มุงสูพนักงานขาย (Sales 

Force Promotion) 

 4.3 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relations) การใหขาว

เปนการเสนอความคิดเกี่ยวสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการจายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง 

ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองคการหนึ่งเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคการใหเกิดกับกลุมใดกลุม

หนึ่ง การใหขาวเปนกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ 

 4.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ Direct Response Marketing) และ

การตลาดเชื่อตรง (Online Marketing) เปนการติดตอส่ือสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการ

ตอบสนอง (Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่นักการตลาดใหสงเสริมผลิตภัณฑ

โดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท การขายโดยใช

จดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อค และการขายทางโทรทัศน วิทยุหรือหนังสือพิมพ 

 

3. แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริการ 
3.1 ความหมายของการบริการ 
คําวา “บริการ” ตามคําจํากัดความของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง ปฏิบัติ

รับใช ใหความสะดวกตางๆ เชน ใหบริการ ใชบริการ (ราชบัณฑิตยสถาน. 2538: 607) 

ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 18) กลาวถึงบริการ หมายถึง กิจกรรมของกระบวนการสง

มอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible Goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนี้

จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได ซึ่งการจัดประเภทของธุรกิจ

บริการ สามารถจัดไดเปน 4 ประเภทคือ  
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1. ผูซื้อเปนเจาของสินคาและนําสินคาไปขอรับบริการจากผูขาย เชน บริการซอม

รถยนต 

2. ผูขายเปนเจาของสินคาและขายบริการใหกับผูซื้อ เชน บริการเครื่องถายเอกสาร 

บริการใชเครื่องคอมพิวเตอร 

3. เปนการซื้อบริการและสินคาควบมาดวย เชน รานอาหาร 

4. เปนการซื้อบริการโดยไมมีตัวสินคาเขามาเกี่ยวของ เชน สถาบันลดน้ําหนัก สถาบัน

นวดแผนโบราณ คลินิกทําฟน จิตแพทย ธนาคาร ฯลฯ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546: 31) ไดใหความหมายบริการ (Services) วาเปนกิจกรรม

ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่สามารถตอบสนองความตองการใหแกลูกคาได เชน โรงเรียน โรงแรม 

โรงภาพยนตร โรงพยาบาล ฯลฯ 

วีระพงษ เฉลิมจิระรัตน (2543: 20) ไดใหความหมายไววา การบริการ หมายถึงกระบวน

กิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการไปยังผูรับบริการ (ลูกคา) โดยการบริการเปนสิ่งที่จับ

สัมผัสและแตะตองไดยาก และเปนสิ่งที่เสื่อมสูญสลายไปไดงาย บริการจะไดรับการทําขึ้นโดยการ

บริการจะสงมอบสูผูรับบริการ เพื่อใชสอยบริการนั้นๆ โดยทันทีหรือเวลาเกือบจะทันทีทันใดที่มีการ

ใหบริการนั้น 

จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา การบริการที่ดีตองมีกระบวนการที่ดีในทางปฏิบัติเพื่อ

เกิดความพึงพอใจตามความตองการของผูบริโภคได 
3.2 การจําแนกระดับของการบริการ 
เลอฟลอค (Lovelock. 1996: 50) ไดแบงการบริการออกเปน 3 ระดับ ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง

พฤติกรรมของผูบริโภคที่เขาไปมีสวนรวมกับการใหบริการของผูใหบริการ ดังตอไปนี้ 

 1. บริการที่มีการเผชิญหนาสูง (High-Contract Service) มีสวนรวมกับการใหบริการ

โดยตลอด เกือบทุกกระบวนการในการสงผานบริการ หรืออีกนัยหนึ่งผูบริโภคตองเขาไปในสถานที่

บริการและอยูที่นั่นตลอดจนกระบวนการสงผานบริการเสร็จส้ิน 

 2. บริการที่มีการเผชิญหนาปานกลาง (Medium-Contract Service) เปนบริการที่มี

ระดับการมีสวนรวมของผูบริโภคในกระบวนการสงผานบริการต่ํากวาบริการแรก ซึ่งผูบริโภคจะเขาไป

สถานที่ใหบริการ แตไมไดอยูที่นั่นตลอดจนกระบวนการสงผานบริการเสร็จส้ิน บริการระดับนี้จะรวมถึง

การใหบริการแบบชวยเหลือตัวเอง (Self-Service) ดวย 

 3. บริการที่มีการเผชิญหนาต่ํา (Low-Contract Service) เปนบริการที่มีระดับการมี

สวนรวมของผูบริโภคในกระบวนการสงผานบริการต่ําสุดหรืออาจไมมีเลยก็ได ซึ่งบริการระดับนี้สวน

ใหญจะเปนการใหบริการผานสื่อหรือเครืองมืออิเล็กทรอนิคสตางๆ 
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3.3 กลยุทธการสรางบริการเกินความคาดหมาย 
กลยุทธการสรางบริการเกินความคาดหมาย ทําไดหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวถึง 4 วิธี (Kotler. 

1997, Zeithaml; & Bitner. 1996) 

 1. การวางตําแหนงบริการ 

 2. การพัฒนาบริการใหม 

 3. การสรางความแตกตาง 

 4. การสรางตราบริการ 

การวางตําแหนงบริการ ธุรกิจบริการจะตองหาตําแหนงของตนในตลาด การวางตําแหนงจะ

เปนการสรางจุดขายหรือจุดมัดใจใหลูกคานึกถึงธุรกิจนั้น นอกจากนี้การวางตําแหนงยังเปนการสราง

ความเปนตัวของธุรกิจใหโดดเดนจากคูแขง ธุรกิจบริการที่ประสบผลสําเร็จในการวางตําแหนงบริการ

สามารถวัดผลเบื้องตนจากการสอบถามลูกคาและลูกคาตอบไดอยางชัดเจน ในทางตรงขามหากลูกคา

ไมสามารถใหคําตอบไดแสดงวาการวางตําแหนงของธุรกิจยังไมชัดเจน วิธีหนึ่งในการหาตําแหนงของ

ตนใหพบ คือ การสอบถามความเห็นของลูกคาแลวนํามาปรับใชกับธุรกิจ 
3.4 ความหมายของคุณภาพการบริการ 
คุณภาพของการบริการ (Service Quality) หมายถึง การบริการที่ดีเลิศ (Excellent Service) 

ตรงกับความตองการหรือเกิดความตองการของลูกคาจนทําใหลูกคาเกิดความพอใจ (Customer 

Satisfication) และเกิดความจงรักภักดี (Customer Loyalty)  

คําวาบริการที่ดีเลิศตรงกับความตองการ หมายถึง ส่ิงที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับการ

ตอบสนอง สวนบริการที่เกินความตองการของลูกคา หมายถึง ส่ิงที่ลูกคาตองการหรือคาดหวังไวไดรับ

การตอบสนองอยางเต็มที่จนรูสึกวาบริการนั้นเปนบริการที่วิเศษมาก ประทับใจ คุมคาแกการตัดสินใจ 

รวมทั้งคุมคาเงิน 
3.5 การวัดคุณภาพการบริการ 
กอนที่ลูกคาจะมาใชบริการ ลูกคายอมสรางความคาดหวังขึ้นมาในใจ ซึ่งแตกตางกันไปในแต

ละคนตามขอมูลขาวสารที่ไดรับมา แตเมื่อมาใชบริการแลวลูกคาจะไดสัมผัสประสบการณจริง แลว

ลูกคานํามโนภาพมาเปรียบเทียบประสบการณจริง โดยที่การบริการที่มีคุณภาพมี 2 กรณี (Zeithaml; 

& Bitner. 1996) ดังนี้ 

 1. ความคาดหวังไมแตกตางจากประการณจริง ลูกคาจะรูสึกวาการบริการนั้นผาน

เกณฑมาตรฐานตอบสนองความตองการได ถือวายังมีคุณภาพเพียงพอที่จะมาใชบริการตอไปได 

 2. ประสบการณจริงเหนือกวาความคาดหวัง ถือวาเปนการใหบริการที่มีคุณภาพอยาง

แทจริง 
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ทั้งสองกรณีถือวาเปนการบริการที่ดีและมีคุณภาพ แตอยางไรก็ตามในยุคที่มีการ

แขงขันสูงเชนนี้ ลูกคายอมเลือกเปนลูกคาอยางจงรักภักดีกับธุรกิจที่บริการอยางเกินความคาดหวัง ยิ่ง

บริการดีเพียงใด โอกาสการไดลูกคาถาวรยิ่งมีมากขึ้นเทานั้น 
3.6 ความสําคัญคุณภาพในการบริการ 
ความสําคัญของคุณภาพในการบริการ สามารถพิจารณาไดในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ไดดังนี้ 

1. เชิงคุณภาพ ความสําคัญในเชิงคุณภาพ ประกอบดวย 

1.1 สรางความพอใจและความจงรักภักดีใหลูกคา (Oliver 1993 ; Newman; et al 

1998; Cronin; & Taylor 1992; Gmroos. 1990; Naumann. 1995; Berry; et al. 1994; Lee; et al. 

2000) การใหบริการอยางมีคุณภาพยอมทําใหลูกคาติดใจและรูสึกพอใจ ตองการมาใชบริการในครั้ง

ตอไป ไมตองการเปลี่ยนไปใชกับธุรกิจบริการอื่นที่ไมคุนเคย ในที่สุดเกิดความจงรักภักดี ซึ่งความพอใจ

และความจงรักภักดีจากลูกคาหาไดยากเต็มทีในยุคที่มีการแขงขันใหเลือกมากมาย ซึ่งมีผลตอความ

อยูรอดของธุรกิจ นอกจากนี้การใหบริการที่ดีเลิศยังชวยลดความไมพอใจของลูกคาลงดวย เนื่องจาก

เปนการลดความผิดพลาดของการใหบริการลง 

1.2 มีผลตอการสรางภาพลักษณของธุรกิจ (Zairi 2000) การใหบริการที่มีคุณภาพ

ยอมทําใหลูกคาชื่นชมธุรกิจและความชื่นชมนั้นจะถูกถายทอดไปยังผูอ่ืน ทําใหธุรกิจมีภาพลักษณที่ดี 

1.3 มีอิทธิพลตอข้ันตอนการตัดสินใจในการบริการ (Lim; & Tang. 2000; Youssef; 

et al. 1996) คุณภาพการใหบริการมีผลอยางมากในขั้นตอนการตัดสินใจใชบริการ เนื่องจากลูกคาใน

ปจจุบันพิจารณาถึง ความคุมคาการใชบริการ ส่ิงที่เปนพื้นฐานในการบอกถึงความคุมคาคือคุณภาพ

ในการบริการ 

1.4 เปนกลยุทธถาวรแทนสวนประสมทางการตลาด (Li; & et al. 2001; Lim; & 

Tang. 2000; Lockwood. 1995; Levesque; & Mcdougall. 1996; Coskun; & Frohlich. 1992;  

Alfansi; & Sargeant. 2000; Wong; & Perry. 1991) สวนประสมทางการตลาดไมวาจะเปนผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาดลวนไมคงทน ธุรกิจอาจคิดกลยุทธหรือพัฒนา

สวนประสมทางการตลาดใหมๆ มาสูตลาดไมนานนัก คูแขงรายอื่นก็ลอกเลียนแบบได ไมวาจะเปนการ

ออกบริการใหม การเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย การปรับราคา หรือการสงเสริมการตลาดแบบแจก

แถม หลักฐานอันหนึ่งที่ชัดเจน คือ ผลิตภัณฑหรือบริการตางๆ ในธุรกิจหนึ่งๆ จะเหมือนกันหรือ

คลายกันมาก แยกความแตกตางอยางชัดเจนไดยาก เชน บริการบัตรเครดิตของแตละธนาคาร บริการ

ของโรงพยาบาล บริการโทรศัพทเคลื่อนที่ แตส่ิงที่ชวยใหลูกคาแยกความแตกตางไดคือ คุณภาพการ
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ใหบริการ ซึ่งเกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนที่มอบบริการผานกระบวนการที่มีประสิทธิภาพภายใตการ

สนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1.5 สรางความแตกตางอยางยั่งยืนและความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ดวยเหตุ

ทั้งหมดดังกลาวขางตน ทําใหการบริการที่มีคุณภาพเปนการสรางความแตกตางอยางยั่งยืนในธุรกิจ 

ยากที่คูแขงจะลอกเลียนแบบไดในเวลาอันรวดเร็ว ทําใหเกิดความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน 

2. เชิงปริมาณ ความสําคัญในเชิงปริมาณ ประกอบดวย 

2.1 ลดคาใชจายในการแกไขขอผิดพลาด (Harvey T. 1996) การที่ธุรกิจตองมาตาม

แกไขขอผิดพลาดจากการใหบริการ ยอมทําใหเสียคาใชจาย เสียเวลา เสียแรงงานพนักงานที่ตองมา

ตามแกไข และการสูญเสียลูกคา ดังนั้นการปรับปรุงธุรกิจเพื่อสรางคุณภาพในการใหบริการยอมชวย

ลดคาใชจายและเวลาในการแกไขขอผิดพลาด ซึ่งมีการลงทุนที่ถูกกวาแตไดประโยชนคุมคากวา 

นอกจากนี้การติดตามแกไขขอผิดพลาดอาจจะแกไขไดไมหมดหรืออาจจะแกไขไดไมถึงรากเหงาของ

ปญหา ในที่สุดอาจจะเกิดขึ้นซ้ําได นอกจากนี้การหาลูกคาใหมเพื่อชดเชยลูกคาที่สูญเสียไปจะใชเงิน

มากกวาการรักษาลูกคาเกาถึง 25% (Zairi. 2000) 

2.2 เพิ่มรายไดและสวนแบงตลาดใหธุรกิจ (Berry; & et al. 1994; Lee; & et al. 

2000; Zairi. 2000) เมื่อลูกคาเกิดความมั่นใจในบริการที่จะไดรับแลวคุมคา การเสนอขายบริการอยาง

อ่ืนเพิ่มเติมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาได ยอมทําใหลูกคาตัดสินใจไดไมยาก และทําให

กิจการสามารถเพิ่มรายไดจากฐานลูกคาปจจุบัน ในขณะเดียวกันการเพิ่มรายไดและสวนแบงตลาด

จากลูกคาใหมและจากลูกคาปจจุบันที่พอใจในบริการของธุรกิจยอมเปนไปไดไมยากนัก 

 

4. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ประโยชนของอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi สาธารณะ (HotSpot) ของผูใชงานแตละ

คนจะไมเหมือนกัน เนื่องจากความตองการในการใชงานอินเตอรเน็ตของแตละคนจะแตกตางกันไป ซึ่ง

บางคนอาจจะใชแคคนหาขอมูล, แช็ต MSN, ดาวนโหลดไฟลตางๆ, เลนเกมออนไลนขณะรอเพื่อนๆ 

แตสําหรับนักธุรกิจจะสามารถใชประโยชนจากอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi สาธารณะได

สูงสุด เนื่องจากสามารถนั่งทํางานตามสถานที่ตางๆ เชน รานกาแฟ, รานอาหาร ไดเหมือนอยูใน

ออฟฟศจริงๆ เพราะสามารถเชื่อมตอกับ Server ของบริษัทดาวนโหลดไฟลขอมูลตางๆ หรือดาวน

โหลดไฟล Presentation มานําเสนอลูกคาไดทันที แมจะอยูที่ไหนก็เหมือนอยูที่ออฟฟศ แคมี

คอมพิวเตอร Notebook หนึ่งเครื่องก็สามารถนั่งทํางานไดทุกที่ (ออฟฟศเคลื่อนที่) 
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ภาพประกอบ 5 แสดงภาพจาํลองการใช HotSpot ตามทีส่าธารณะ 

 

การใชงานอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi สาธารณะจะตองมีอุปกรณตางๆ ดังตอไปนี้ 

3.1 คอมพิวเตอร Notebook ที่มีชิปเซ็ตที่รองรับการเชื่อมตอเครือขายไรสาย ซึ่ง 

Notebook รุนใหมๆ ในปจจุบันมักจะถูกติดตั้งในตัวเครื่องมาใหอยูแลว แตถาเปนเครื่องรุนเกาที่ไมมี

ชิปเซ็ตเหลานี้ ก็สามารถซื้อ Wireless Adapter มาติดตั้งใหกับ Notebook ใหสามารถเชื่อมตอ

เครือขายไรสายก็ได สําหรับ Wireless Adapter นี้สามารถนําไปใชกับคอมพิวเตอรต้ังโตะ (PC) ดวยก็

ได  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 แสดง Wireless Lan Adapter แบบ USB 
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3.2 อุปกรณส่ือสาร Pocket PC/โทรศัพทมือถือ Pocket PC Phone, Smart Phone ก็

สามารถใชงานอินเตอรเน็ตสาธารณะไดเชนกัน เนื่องจากเครื่องรุนใหมมักจะมีความสามารถในการ

เชื่อมตอ Wireless Lan ติดมาใหดวย แตถาเปน Pocket PC Phone หรือ Pocket PC ธรรมดา ตอง

อัพเกรดดวยการใส SD WiFi Card เพิ่มโดยใช SD Wi-Fi มาเสียบเขากับ Slot แลวตั้งคาก็สามารถใช

งานได  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3.3 Access Card เมื่อตรวจสอบอุปกรณและคอมพิวเตอร ที่จะใชเชื่อมตอเครือขาย 

Wi-Fi สาธารณะ วาอุปกรณของเรารองรับการเชื่อมตอ Wireless Lan ไดแลว จะตองซื้อ Access 

Card หรือชั่วโมงการใชงานเหมือนกับการใชงานอินเตอรเน็ต 56K ที่เมื่อกอนเราใชกัน แตราคาการใช

งานอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง WiFi จะแพงกวา เฉลี่ยชั่วโมงละ 60-100 บาท โดยจะมีผูใหบริการ

หลายเจาใหเลือกครับ เชน True WiFi, KSC Hotspot, TOT Hotspot เปนตน แตถาคนหาไปเจอ

ภาพประกอบ 7 แสดง Wireless Lan Adapter  

แบบ PC Card สําหรับ Notebook 

ภาพประกอบ 8 แสดง Wireless Lan Adapter  

แบบ PCI สําหรับ PC 

ภาพประกอบ 9 แสดง SD Wi-Fi สําหรับ Pocket PC ภาพประกอบ 10 แสดง SD Wi-Fi ที่มี Memory ในตัว 
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เครือขายที่ใชกันตามบาน, บริษัทหางราน, อพารทเมนท ที่ไมไดใส Network key เราก็สามารถเขาไป

ใชงานไดฟรีๆ โดยไมตองซื้อ Access Card  

การเชื่อตอเครือขายเพื่อใชงานสามารถทําไดโดยการนํา Notebook, Pocket PC และ

โทรศัพทมือถือเชื่อมตอเครือขายเพื่อใชงานอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ดวยการเปดสัญญาณ 

Wireless Lan แลวเลือกเครือขายที่จะเชื่อมตอ เมื่อเชื่อมตอแลวระบบจะทําการ Redirect มายังหนา 

Login เพื่อใหกรอก Username, Password ที่ปรากฏบน Access Card จึงจะสามารถใชงาน

อินเตอรเน็ตได 

ประโยชนของอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi แบบ Home Wi-Fi เปนการเปลี่ยนจาก

การเชื่อมตออินเทอรเน็ตความเร็วสูงแบบใชสายแลนเปนอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง สามารถแชร

อินเทอรเน็ตใหกับเคร่ืองคอมพิวเตอรเครื่องอื่นๆ ใหใชงานพรอมกันไดหลายเครื่อง ซึ่งจะแตกตางจาก

การแชรอินเทอรเน็ตแบบมีสาย ที่จะตองซื้อ Router เพิ่ม เดินสายภายในอาคาร แตเครื่องคอมพิวเตอร

ที่จะเชื่อมตอจะตองรองรับการใชงาน  Wireless Lan ดวย ถาหากไมรองรับตองซื้อ Wireless Adapter 

เพิ่มเติมอยางที่กลาวมาขางตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 11 แสดงภาพจําลองการใชอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi แบบ Home Wi-Fi 

 

ประโยชนในดานการใชงานรวมกับอุปกรณส่ือสาร สามารถใช Pocket PC, โทรศัพทมือถือ

เชื่อมตออินทอรเน็ตผานเครือขายไรสายที่บานได โดยที่ไมตองเสียคาเชื่อมตอ GPRS, EDGE 

แบบเดิมๆ และที่สําคัญการดาวนโหลดหนาเวบเพจ ดาวนโหลดไฟล ก็เร็วกวาดวย หรือถามีอุปกรณ

อ่ืนๆ ที่มีความสามารถในการใชงาน Wireless Lan ดวยก็สามารถนํามาใชไดกับเครือขายไรสาย
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ภายในบานไดดวยเชนกัน เชน การพิมพงานออกผานทางเครื่องพิมพผานเครือขายไรสาย หรือดาวน

โหลดเกมตางๆ เอาไวในเครื่อง Wi-Fi เปนตน  

การใชงานอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi แบบ Home Wi-Fi จะตองดูอุปกรณของเรา

กอนวา อุปกรณที่มีอยูนั้นมันสามารถใชงานอะไรไดบาง เนื่องจากการสมัครใชงานอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ผูใหบริการบางรายมักจะแถมอุปกรณที่ใชเชื่อมตอมาดวย ซึ่งบางบริษัทก็จะแถม

อุปกรณไมเหมือนกัน เชน บางรายแถมโมเด็ม ADSL สําหรับเชื่อมตอ, บางรายแถม Wireless Router 

ถามีโมเด็ม ADSL อยูแลว โมเด็มบางรุนจะสามารถตั้งคาใหเปน Router ได เชน Huawei MT800 ให

ทําการตั้งคาเปน Router เพื่อเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบอัตโนมัติ อุปกรณที่จะตองซื้อเพิ่มเติมคือ 

Wireless Access Point มาพวงตอกับ แตถาโมเด็ม ADSL ที่มีอยูไมสามารถตั้งคาเปน Router ได 

จะตองซื้อ Wireless ADSL Router มาแทน แตถามี Wireless ADSL Router อยูแลวก็ไมตองซื้อ

อุปกรณใดมาเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การเชื่อมตอเครือขายเพื่อใชงาน สามารถเชื่อมตอไดเพียงเปดสัญญาณ Wireless Lan แลว

เลือกเครือขายที่จะเชื่อมตอใน Wireless Network Connection สําหรับ Network key นั้น ถาเรา

กําหนดที่ Wireless ADSL Router หรือ Access Point เพื่อปองกันผูอ่ืนเขามาใชงานก็ใหใส Network 

key นั้นๆ ดวย แตถาไมไดต้ังคาก็สามารถเขาใชงานไดเลย (ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ Wireless Lan: 

ออนไลน) 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 แสดง ADSL Modem (HuaweiMT800) ภาพประกอบ 13 แสดง Wireless ADSL Router 
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5. การใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําแพ็คเกจ เพื่ออิสระไรสาย ทุกที่ ทุกเวลา กับ 

Wi-Fi by True Move ซึ่งไมวาจะอยูที่ไหน เพียงมองหาสัญลักษณ Wi-Fi by True Move ซึ่งมีอยู

มากกวา 15,000 จุดทั่วกรุงเทพฯและตางจังหวัด ก็จะสามารถใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง

ที่มีความเร็วมากกวาอินเทอรเน็ตแบบธรรมดา 20-100 เทา ใหมีชีวิตออนไลน แบบไรสายไดไมจํากัด 

ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งแพ็คเกจที่บริษัท บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ไดจัดทําขึ้นนั้นมีอยู

หลากหลายแพ็คเกจ เพื่อใหผูใชบริการสามารถเลือกไดตรงกับความตองการของตนเองไดมากที่สุด 

ไดแก 
5.1 ใชเทาไหรจายเทานั้น (Prepay packages) 

•  Wi-Fi Prepaid Card เปนแพ็คเกจที่เหมาะสําหรับลูกคาที่ตองการเพิ่มสีสันใหกับ

สไตลที่เปนตัวเองกับอีกทางเลือกในการควบคุมคาใชจายดวยWi-Fi Pre Pay Card ซึ่งมีทั้งเปนแบบ

ราย 1 ชั่วโมง ราคา 150 บาท (อายุการใชงาน 3 เดือน หลังจากการ Log in คร้ังแรก) ราย 3 ชั่วโมง 

ราคา 450 บาท (อายุการใชงาน 6 เดือน หลังจากการ Log in คร้ังแรก) และแบบราย 5 ชั่วโมง ราคา 

600 บาท (อายุการใชงาน 6 เดือน หลังจากการ Log in คร้ังแรก)สามารถติดตอไดที่ศูนยใหบริการ

ขอมูล Wi-Fi หรือบริการลูกคาสัมพันธ Wi-Fi โดยสามารถใชบริการแบบงายๆ เพียงใสขอมูล Wi-Fi 

Username และ Password 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 แสดงภาพจําลอง Wi-Fi Prepaid Card 

 

•  Wi-Fi Premium Package เปนแพ็คเกจที่เหมาะสําหรับลูกคาที่ตองการความเร็วใน

การใชงานมากกวา Wi-Fi Standard Package (ความเร็วในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตสูงสุด 1Mbps) 

ซึ่งมีทั้งเปนแบบราย 1 ชั่วโมง ราคา 250 บาท (อายุการใชงาน 3 เดือน หลังจากการ Log in คร้ังแรก)  

และแบบราย 5 ชั่วโมง ราคา 1,000 บาท (อายุการใชงาน 6 เดือน หลังจากการ Log in คร้ังแรก) 
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ภาพประกอบ 15 แสดงภาพจําลอง Wi-Fi Premium Package 

 

•  Wi-Fi Multiple Day Package เปนแพ็คเกจ Wi-Fi ที่เหมาะสําหรับลูกคาที่ตองการ

ใชงานที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ, ไบเทค – บางนา หรือ Royal Paragon Hall ซึ่งมีทั้งเปนแบบ

ราย 2 วัน ราคา 2,000 บาท (อายุการใชงาน 48 ชั่วโมง หลังจากการ Log in คร้ังแรก)  และแบบราย 5 

วัน ราคา 4,500 บาท (อายุการใชงาน 120 ชั่วโมง หลังจากการ Log in คร้ังแรก) 

•  Wi-Fi Package via True Move SMS เปนแพ็คเกจที่มีความเร็ว 256 Kbps. ไดไม

อ้ันทั้งวัน เพียง 29 บาท ที่ Wi-Fi hotspots กวา 15,000 จุดทั่วประเทศ วิธีการสมัครใชบริการโดยการ

พิมพ “wifi29” สงไปที่ 9434 จนถึงธันวาคม 2552 ซึ่งใชบริการไดทั้งลูกคาทรูมูฟแบบเติมเงิน (Pre 

Pay) หรือทรูมูฟแบบรายเดือน (Post Pay) 

•  Wi-Fi via True Money Cash Card เปนบัตรเงินสดทรู มันนี่ (True Money Cash 

Card) คือบัตรเดียวสําหรับเติมเงินใชบริการตางๆ ไดอยางสะดวก ไมตองหาซื้อบัตรเติมเงินหลายใบ 

ซึ่งสามารถหาซื้อไดที่ True Shop และ True Move Shop และรานคาที่มีสัญลักษณ ทรูมันนี่ ซึ่งบัตร

เงินสดทรูมันนี่ มีหลายราคาใหเลือก คือ 50, 90, 150, 300, 500 และ 1,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 16 แสดงภาพจําลองบัตรเงนิสดทรู มนันี่ (True Money Cash Card) 
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•  Pay Per Use Internet สําหรับลูกคาทรูมูฟสามารถเลนอินเทอรเน็ตไดงายๆ กับ

บริการใหม Pay Per Use Internet ใชเทาไหรจายเทานั้นผานเบอรทรูมูฟ สามารถสมัครใชบริการ โดย

พิมพ SMS คําวา “net” สงมาที่เบอร 9437 (ไมเสียคาบริการ) และจะไดรับรหัสผานของทรู 

อินเทอรเน็ต ซึ่งแจงใหทราบทาง SMS โดยทรูมูฟ ในการเขาใชบริการภายหลังจากลงทะเบียน สามารถ

ใชเลขหมายโทรศัพทเคลื่อนที่ทรูมูฟ คูกับรหัสผานที่ไดรับในการเชื่อมตอ บริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูงจากทรู อินเทอรเน็ตไดทันที โดยผูใชบริการสามารถใชเลขหมายโทรศัพททรูมูฟเปนรหัส

สวนตัวตามดวยโดเมนเนม@truemove (08xxxxxxxx@truemove) ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ต 

คาบริการ 90 บาทตอชั่วโมง สําหรับอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง โดยคิดคาบริการตามจริงเปนวินาที 

5.2 แบบเหมาจายรายเดือน (Post Pay) หรือ Wi-Fi Unlimited Monthly Packageเปน

แพ็คเกจออนไลน Wi-Fi hi-speed by True Move ไดทุกพื้นที่ใหบริการ แบบไมจํากัดชั่วโมงการใชงาน

และปริมาณการรับ-สงขอมูล ซึ่งแพ็คเกจนี้ยกเวนการใชงานที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ, ไบเทค บาง

นา และ Royal Paragon Hall (บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน). 2550: ออนไลน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 แสดงอัตราคาบริการ Wi-Fi Unlimited Monthly Package 

 

6. บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการคนควางานวิจัยตางๆ ไดแก วิทยานิพนธ สารนิพนธ ภาคนิพนธ 

วารสาร เอกสารวิชาการ และหนังสือพิมพตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวคิดในการศึกษา 

ดังตอไปนี้ 
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ชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2546: 18) ทฤษฎีที่นํามาอางอิงในทฤษฎีเร่ืองของดานการบริการ 

ผูวิจัยยึดหลักกลาวถึงการบริการ คือ กิจกรรมของกระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตน (Intangible 

Goods) ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนี้จะตองตอบสนองความตองการของง

ผูรับบริการจนนําไปสูความพึงพอใจได 

ณฐิณี ศรีลาศักดิ์ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเลือกซื้อและ

แนวโนมการซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ตภายในประเทศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อศึกษาปจจัย

ทางดานประชากรศาสตรของกลุมเปาหมายที่เลือกซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ตภายในประเทศ ปจจัยทาง

การตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ตภายในประเทศ ศึกษาปญหาและ

อุปสรรคที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ตภายในประเทศของวัยรุนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

จากผลงานวิจัยนี้ทําใหทราบถึงปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือก

แพ็กเกจอินเทอรเน็ตภายในประเทศของวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร ทําใหทราบถึงปญหาและ

อุปสรรคในการเลือกซื้อแพ็กเกจอินเทอรเน็ตภายในประเทศ ซึ่งสามารถนําไปเปนแนวทางในการ

พัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ 

ธวัชชัย เจนประกอบกิจ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตประเภทบุคคล” พบวา สวนใหญผูใชบริการอินเทอรเน็ตเปนกลุมของนักเรียนซึ่งจะใช

ประโยชนจากการคนควาและรวบรวมขอมูลการรับสงจดหมายทางอิเล็กทรอนิกสและแหลงขอมูล

ความรูเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกสมาจากสถาบันที่แตละบุคคลสังกัดอยู สวนสถานที่ใชบริการอินเทอรเน็ต

จะใชบริการจากบริษัทหรือหนวยงานที่สังกัดอยูเปนสวนใหญ เพราะจะไมเสียคาใชจายในการใช

อินเทอรเน็ตประกอบกับผลของการศึกษาพบวาผูใชอินเทอรเน็ตสวนใหญมีความเห็นวาอัตราคาบริการ

อินเทอรเน็ตมีราคาสูงเกินไป 

ภาสกร เงินเจริญกุล (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการยอมรับนวัตกรรม

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการยอมรับ

นวัตกรรมอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของผูบริโภค จําแนกความแตกตางดานสถานภาพทางสังคมและ

เศรษฐกิจ และดานพฤติกรรมการสื่อสาร 

จากผลงานวิจัยนี้ทําใหทราบถึงแนวโนมในการใชบริการ ADSL ในการเชื่อมตออินเทอรเน็ตมี

จํานวนสูงแสดงวามีกลุมลูกคาเปาหมายที่พรอมจะยอมรับและรอเวลาที่จะใชบริการ จึงควรใหความรู

เพิ่มเติมและเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดเพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว ปจจัยดานราคาควร

กําหนดราคาที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับคุณภาพของผูใหบริการระบบการเชื่อมตอ ADSL และคูแขง เพื่อ
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จะเปนขอเปรียบเทียบในการแขงขัน ปจจัยดานการโฆษณาควรสงเสริมส่ือดานโทรทัศนและ

หนังสือพิมพเพื่อกระตุนผูบริโภคทางดานพฤติกรรมการสื่อสาร ควรการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ

กระตุนใหเกิดมีการใชบริการมากขึ้น 

คมเพชร ไมจัตุรัส (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษางานวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นทางดานสวน

ประสมทางการตลาดที่มีตอผลิตภัณฑเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ของ SMC Networks ในเขต

กรุงเทพมหานคร” เพื่อรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่มีตอผลิตภัณฑเครือขายไรสายของ 

SMC Networks พบวา ผูใชผลิตภัณฑเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ของ SMC Networks สวนใหญเปนเพศ

ชาย มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดประมาณ 15,001 – 

40,000 บาทตอเดือน  

ผูใชผลิตภัณฑเครือขายไรสาย (Wi-Fi) ของ SMC Networks มีระดับความคิดเห็นทางดาน

สวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับดี สําหรับดานชอง

ทางการจัดจําหนายและดานราคาผูใชมีความคิดเห็นวาอยูในระดับปานกลาง 

นอกจากนี้ผูใชผลิตภัณฑยังใหขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑเครือขายไรสาย (Wi-Fi) 

ของ SMC Networks วาตองการใหมีการ update ขอมูลสินคาใหมและตองการใหปรับปรุงเรื่องของ

การ claim สินคาที่มีความลาชา, สินคาตกรุนของสินคาที่เร็ว, ข้ันตอนในการติดตั้งสินคายาก, สินคา

บางรุนไมเสถียร, สินคาบางรุนมีปญหาเรื่อง firmware ไม update และคนขายไมมีความรูใหคําปรึกษา

ไมได 

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร” โดยมีสาระสําคัญในการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
ประชากร 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชหรือเคยใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเสีย

คาบริการ 
กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชหรือเคยใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเสีย

คาบริการ ต้ังแตอายุ 15 ปข้ึนไป จํานวนทั้งหมด 400 คน ไดจากตารางหาคาเฉลี่ยประชากรที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95% (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2548: 14) ทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางที่สามารถเชื่อถือ

ได จํานวน 385 คน 
ขั้นตอนการสุมกลุมตัวอยาง 
การสุมกลุมตัวอยางสําหรับงานวิจัยนี้ โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง  (Purposive 

Sampling) โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันที่ 1 การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บกลุมตัวอยาง

บริเวณที่มีจุดใหบริการ hot spot Wi-Fi ของ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร บนถนนยานธุรกิจ 10 หลัก ไดแก  
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-  ถนนสีลม (ถ.เจริญกรุง-พระราม 4)  

-  ถนนสาทร (สะพานตากสนิ– พระราม 4)  

-  ถนนพระราม 4 (หัวลําโพง-อาคารมาลนีนท)  

-  ถนนราชปรารภ (โรงแรมเอราวัณ–แยกศรีอยุธยา)  

-  ถนนพระราม1 (MBK Center-ถนนวิทย)ุ  

-  ถนนสุขุมวิท (ถ.วิทย-ุคลองตัน)  

-  ถนนเพชรบรีุตัดใหม (แยกอโศก-ซ.ศูนยวิจัย)  

-  ถนนอโศก  

-  ถนนเจริญกรุง (ถนนสีพ่ระยา-ถนนพระราม 3) 

-  ถนนราชดําเนินนอก (สะพานผานฟา-สนามหลวง) 

 

โดยจะเลือกตอบแบบสอบถามในแตละบรเิวณถนนในสดัสวนที่เทากนั ซึ่งสามารถ

คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร ดังนี ้

 

 

 

โดยที่  nq = ขนาดตัวอยางในแตละศูนย (จํานวนคน) 

   n   = ขนาดการสุมตัวอยางจํานวนประชากรทั้งหมด 

   ns  = จํานวนจุดใหบริการ hot spot Wi-Fi ที่ใชในการสุมตัวอยาง 

 

เมื่อนําคาตางๆ แทนคาลงในสูตร สามารถคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางไดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

nq = 
n 

ns 

nq = 
400 

10 

= 40 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนและสถานที่ในการสุมกลุมตัวอยาง 

 

 ผูใชหรอืเคยใชบริการอนิเทอรเนต็ไรสาย Wi-Fi  
แบบเสียคาบริการ 

ถนนสีลม (ถ.เจริญกรุง-พระราม 4) 40 

ถนนสาทร (สะพานตากสิน– พระราม 4) 40 

ถนนพระราม 4 (หัวลําโพง-อาคารมาลีนนท) 40 

ถนนราชปรารภ (โรงแรมเอราวัณ–แยกศรีอยุธยา) 40 

ถนนพระราม1 (MBK Center-ถนนวิทยุ) 40 

ถนนสุขุมวิท (ถ.วิทยุ-คลองตัน) 40 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม (แยกอโศก-ซ.ศูนยวิจัย) 40 

ถนนอโศก 40 

ถนนเจริญกรุง (ถนนสี่พระยา-ถนนพระราม 3) 40 

ถนนราชดําเนินนอก (สะพานผานฟา-สนามหลวง) 40 

รวม 400 

 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
ลักษณะของเครื่องมือเปนแบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยแบงเปน 3 สวน คือ  

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

และรายไดตอเดือน มีลักษณะคําถามปลายปด (Close – Ended Questions) จํานวน 6 ขอ ไดแก 

ขอ 1 ประเภทของแพ็คเกจที่ใช ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

       ขอ 2 เพศ              ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

ขอ 3 อายุ   ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

ขอ 4 ระดับการศึกษาสูงสุด  ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

ขอ 5 อาชีพ   ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 

ขอ 6 รายไดตอเดือน  ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญสวนประสมทางการตลาดของอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะคําถามเปนแบบ Likert 

scale มี 5 ระดับ โดยใหคาคะแนนหรือ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2546: 153) ซึ่งเปน

ระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น โดยมีหลกัเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 
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ระดับความสําคัญมากที่สุด เทากับ คะแนน 5 

ระดับความสําคัญมาก  เทากับ คะแนน 4 

ระดับความสําคัญปานกลาง เทากับ คะแนน 3 

ระดับความสําคัญนอย  เทากับ คะแนน 2 

ระดับความสําคัญนอยที่สุด เทากับ คะแนน 1 

 

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลมาจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณ

ความกวางของอันตรภาคชั้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช, 2542: 110) ดังนี้ 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

         จํานวนชั้น 

 

 

 

            

จากนั้นนําเกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญตอการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ผูใชบริการใหความสําคัญมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ผูใชบริการใหความสําคัญมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ผูใชบริการใหความสําคัญปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ผูใชบริการใหความสําคัญนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.81 หมายถึง ผูใชบริการใหความสําคัญนอยที่สุด 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุมผูที่ใชหรือเคยใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เปน

แบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice Question) จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 3.1-3.6

และเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-Ended Questions) จํานวน 2 ขอ ไดแก ขอ 3.7-3.8 

 

= 
5-1 

 5 

= 0.8 
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ลักษณะคําถามขอ 3.5 การบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคต และขอ 3.6 การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เปน

แบบอัตราสวน Ratio scale มี 2 ระดับ โดยใหคาคะแนนหรือ Rating Scale ซึ่งเปนระดับการวัดขอมูล

ประเภทอันตรภาคชั้น เพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานที่ 6 โดยมีหลักเกณฑในการใหคะแนน ดังนี้ 

 

การใชบริการตอในอนาคต/บอกตอผูอ่ืน  เทากับ คะแนน 1 

   การไมใชบริการตอในอนาคต/ไมบอกตอผูอ่ืน เทากับ คะแนน 0 

 

ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลมาจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณ

ความกวางของอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลที่มีคาสูงสุด – ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 

         จํานวนชั้น 

 

 

 

            

คะแนนเฉลี่ย 0.00– 0.05 หมายถึง ผูใชบริการไมใชบริการตอในอนาคต/ไมบอกตอ

ผูอ่ืน 

คะแนนเฉลี่ย 0.06– 1.00 หมายถึง ผูใชบริการใชบริการตอในอนาคต/บอกตอผูอ่ืน 

 

ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 

1. ศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม สวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2. ขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ทั้งทางดานสวนประสมทาง

การตลาดและดานปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอ

การใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

= 
1-0 

 2 

= 0.5 
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3. นําแบบสอบถามฉบับรางที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติม 

4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเรียบรอยแลว 

เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติม

และนําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธอีกครั้ง 

5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมผูที่ใชหรือเคยใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหหาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (บุญ

ชม ศรีสะอาด. 2538: 174) โดยไดคาความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ เทากับ 0.889 

6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 2 สวนคือ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยจะทําการชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคและ

วิธีการตอบแบบสอบถามกอน และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาหาขอมูลจากหนังสือพิมพธุรกิจ 

วารสารตางๆ หนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สามารถอางอิงได 

รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ 

ดังนี้ 

1. การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม 

โดยแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
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2. การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนด

รหัสไวลวงหนา 

3. การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for Social 

Sciences) เพื่อวิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 

3.1 วิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานประเภทแพ็คเกจที่ใช

บริการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน โดยหาคาความถี่ (Frequency) คิดเปนคา

รอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) 

3.2 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

กําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการใหความสําคัญของสวนประสมทาง

การตลาดโดยใหคะแนนรวมแบบ Rating Scale จากนั้นนํามาหา ระดับคาเฉลี่ย  

3.3 นําขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.4 นําขอมูลดานพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภท

ตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาคาความถี่ 

(Frequency) และคิดเปนคารอยละ (Percentage) ในแบบสอบถามที่มีหลายคําตอบใหเลือก ไดแก 

คําถามที่ 1-6 และคําถามที่ 8 สวนคําถามที่ 7 หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. การทดสอบสมมติฐาน 

4.1 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชสถิติ 

Chi – square (χ2) ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1-5 สําหรับตัวแปรพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ขอ 3.1-3.6 

4.2 ทดสอบความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) โดยใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 6 สําหรับตัวแปรพฤติกรรมการใชบริการ



48 

 

 

 

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ขอ 3.5 การบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคต ขอ 3.6 การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และขอ 3.7 ระยะเวลา

เฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในแตละครั้ง 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูวิจัยใชการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร

ในการประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS / PC for Windows เพื่อหาคาสถิติดังนี้ 

1. การหาคารอยละ (Percentage) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลทั่วไปของผูตอบ

แบบสอบถามและขอมูลพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 

39) 

 

 

 

เมื่อ  P   แทน  คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 

� แทน  ความถี่ที่สํารวจได 

n   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

2. การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 255) โดยใชแบบสอบถามขอมูลดานความคิดเห็นทางดาน

สวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

เมื่อ  x     แทน  คาคะแนนเฉลี่ย 

P = 
� x 100 
     n 

= 
Σx  
 n 

x 
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Σx  แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
n      แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

1.3 การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแปลความหมายของขอมูล

ดานตางๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 255) โดยใชแบบสอบถามขอมูลดานความคิดเห็น

ทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

โดยที่  S.D.     แทน  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

x   แทน  ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
(Σx)2   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
n       แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

1.4 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-

Coefficient) ของครอนบัค (Croanbach) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 449-450) 

 

VarianceianceConk
VarianceianceConk

/var)1(1
/var

−+
=α

 
 

เมื่อ   Cronbach’s Alpha ∝แทน คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในสวนที่กําหนด 

        k   แทน จํานวนคําถามของแบบสอบถาม 

     แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนระหวางคําถามตาง ๆ 

     แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 

 

ianceCon var

Variance
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ผลลัพธคาสัมประสิทธิ์แอลฟาที่ไดจะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคา

ระหวาง 0 < ∝ < 1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามีความเชื่อมั่นสูง 

 

1.5 สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานในการวิจัย เพื่อสรุปผลอางอิงไป

ยังประชากรของการศึกษาครั้งนี้จะตั้งระดับความเชื่อมั่น 95% โดยสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานมี

ดังตอไปนี้ 

1.5.1 คาสถิติ Chi – square (χ2 ) ใชในการทดสอบขอมูลประเภทประเภทนาม

บัญญัติและประเภทเรียงลําดับ (กัลยา วานิชยบัญชา. 2548: 272) ใชสูตรดังนี้ 
 

 
   

  คาสถิติ  χ2
  มีคาองศาความเปน อิสระ k - 1 

  เมื่อ O i  แทนคาความถี่ที่ไดจากการสังเกต 

  E i  แทนคาความถี่ที่คาดหวังไว 

   k    แทนจํานวนประเภทหรือกลุม 

 

1.5.2 สถิติคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่อิสระตอกัน หรือหาคา

ความสัมพันธระหวางขอมูล 2 ชุด (ชูศรี วงศรัตนะ. 2544: 314)   

      

  rxy =                     nΣxy    -   (Σx)(Σy) 

           √ [ nΣx2 – (Σx)2 ] [nΣy2 – (Σy)2 ] 

 

   เมื่อ         rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

    Σx   แทน ผลรวมของคะแนนชุด x 

    Σy แทน ผลรวมของคะแนนชุด y 

    Σxy แทน ผลรวมของผลคูณระหวางคะแนนชุด x และชุด y ทุกคู 

      n แทน จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 
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โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 < r < 1 สําหรับการแปลความหมาย

ของคาความสัมพันธมีดังนี้  

 

ถาคา r มีคาเปนลบ (–) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทาง ตรงกันขาม 

1. ถาคา r มีคาเปนบวก (+) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 

2. ถาคา r มีคาเปนศูนย (0) แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกันเลย 

3. ถาคา r มีคาเขาใกลศูนย (0) แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย 

4. ถาคา r มีคาเขาใกล 1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี

ความสัมพันธกันมาก 

5. ถาคา r มีคาเขาใกล -1 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และ

มีความสัมพันธกันมาก 

 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

ถาคา r มีคาสูงกวา 0.90 แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

ถาคา r มีคาตั้งแต 0.70-0.89  แสดงวา มีความสัมพันธในระดับสูง 

ถาคา r มีคาตั้งแต 0.30-0.69  แสดงวา มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

ถาคา r มีคาตั้งแต 0.01-0.29  แสดงวา มีความสัมพันธในระดับตํ่า 

ถาคา r มีคาเทากับ 0 แสดงวา ไมมีความสัมพันธกันเลย 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม

การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูลและแปลผลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล 

ผูทําการวิจัยไดทําการกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
n  แทน จํานวนผูประกอบการรานคาออนไลนกลุมตัวอยาง 

X   แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

S.D.  แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

χ2   แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน Chi-square 

H0  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 

H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 

Sig.              แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติจากการทดสอบ ที่โปรแกรม SPSS 

                                  คํานวณไดใชในการสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

*  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**  แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ

นําเสนอออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวยประเภทของแพ็คเกจที่ใช

บริการอยูในปจจุบัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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 ตอนที่ 4 การสรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภท

ตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล  
 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ประเภทของ

แพ็คเกจที่ใชบริการอยูในปจจุบัน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได โดยแจกแจงจํานวนและ

คารอยละ ดังนี้ 

 

ตาราง 3 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1. ประเภทของแพ็คเกจที่ใชบริการอยูในปจจุบัน 
    1.1 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Prepaid Card 

    1.2 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Premium Package 

    1.3 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Package via True Move SMS 

    1.4 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi via True Money Cash Card 

    1.5 เสียคาบริการประเภท Pay Per Use Internet 

    1.6 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package 

 

24 

48 

32 

8 

88 

200 

 

6.00 

12.00 

8.00 

2.00 

22.00 

50.00 

รวม 400 100.00 
2. เพศ 
    2.1 ชาย 

    2.2 หญิง 

 

240 

160 

 

60.00 

40.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ตอ) 

ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
(คน) 

รอยละ 

3. อายุ 
    3.1 ระหวาง 15 – 24  ป 

    3.2 ระหวาง 25 – 34 ป 

    3.3 ระหวาง 35 – 44 ป 

    3.4 ต้ังแต 45 ปข้ึนไป 

 

65 

272 

55 

8 

 

16.20 

68.00 

13.80 

2.00 

รวม 400 100.00 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
    4.1 ตํ่ากวาปริญญาตรี 

    4.2 ปริญญาตรี 

    4.3 สูงกวาปริญญาตรี 

 

24 

201 

175 

 

6.00 

50.20 

43.80 

รวม 400 100.00 
5. อาชีพ 
    5.1 นักเรียน / นักศึกษา 

    5.2 พนกังานรัฐวิสาหกจิ / ขาราชการ 

    5.3 พนกังานบริษัทเอกชน / หางราน 

    5.4 ประกอบธุรกิจสวนตัว / รับงานอิสระ 

 

33 

32 

288 

47 

 

8.20 

8.00 

72.00 

11.80 

รวม 400 100.00 
6. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
    6.1 ตํ่ากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

    6.2 ระหวาง10,001 - 20,000 บาท 

    6.3 ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท   

    6.4 ต้ังแต 30,001 บาทขึน้ไป 

 

33 

56 

145 

166 

 

8.20 

14.00 

36.20 

41.50 

รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

400 คน จําแนกไดดังนี้ 
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 1. ประเภทของแพ็คเกจที่ใชบริการอยูในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0 

รองลงมาเสียคาบริการประเภท Pay Per Use Internet จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0, เสีย

คาบริการประเภท Wi-Fi Premium Package จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0, เสียคาบริการ

ประเภท Wi-Fi Package via True Move SMS จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0, เสียคาบริการ

ประเภท Wi-Fi Prepaid Card จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และเสียคาบริการประเภท Wi-Fi via 

True Money Cash Card จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

 2. ดานเพศ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศชาย จํานวน 240 คน คิด

เปนรอยละ 60.0 และเพศหญิง จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 40.0 

 3. ดานอายุ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 

272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมามีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.2, 

อายุระหวาง 35-44 ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และอายุต้ังแต 45 ปข้ึนไป จํานวน 8 คน คิด

เปนรอยละ 2.0 ตามลําดับ 

 4. ดานระดับการศึกษา แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระดับการศึกษาอยู

ในระดับปริญญาตรี จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.2 รองลงมามีระดับการศึกษาอยูในระดับสูง

กวาปริญญาตรี จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 43.8 และมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 

24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ 

 5. ดานอาชีพ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงาน

บริษัทเอกชน/หางราน จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72.0 รองลงมามีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว/รับ

งานอิสระ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.8, มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 33 คน คิดเปน

รอยละ 8.2 และมีอาชีพเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ขาราชการ จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.0 

ตามลําดับ 

 6. ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.2, มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 

10,001 – 20,000 บาท จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.0 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 

บาทจํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.2 ตามลําดับ 
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 เนื่องจากมีอันตรภาคชั้นของขอมูลดานประเภทของแพ็คเกจที่ใชบริการอยูในปจจุบันและ

ดานอายุของผูตอบแบบสอบถามมีความถี่นอยกวาเกณฑที่กําหนดไว ดังนั้นผูวิจัยไดทําการจัดกลุม

ใหมเพื่อเปนการใชในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 

 

ตาราง 4 แสดงจํานวนและคารอยละเกี่ยวกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม รวมชั้น

ใหม 

 

ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1. ประเภทของแพ็คเกจที่ใชบริการอยูในปจจุบัน 
    1.1 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Prepaid Card 

    1.2 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Premium Package 

    1.3 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Package via True Move SMS 

          และ True Money Cash Card 

    1.4 เสียคาบริการประเภท Pay Per Use Internet 

    1.5 เสียคาบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package 

 

24 

48 

40 

 

88 

200 

 

6.00 

12.00 

10.00 

 

22.00 

50.00 

รวม 400 100.00 
2. อายุ 
    2.1 ระหวาง 15 – 24  ป 

    2.2 ระหวาง 25 – 34 ป 

    2.3 ต้ังแต 35 ปข้ึนไป 

 

65 

272 

63 

 

16.20 

68.00 

15.80 

รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 

400 คน จําแนกไดดังนี้ 

 1. ประเภทของแพ็คเกจที่ใชบริการอยูในปจจุบัน แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0 

รองลงมาเสียคาบริการประเภท Pay Per Use Internet จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0, เสีย

คาบริการประเภท Wi-Fi Premium Package จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0, เสียคาบริการ
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ประเภท Wi-Fi Package via True Move SMS จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0, และเสียคาบริการ

ประเภท Wi-Fi Prepaid Card จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ตามลําดับ 

 2. ดานอายุ แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง 25-34 ป จํานวน 

272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมามีอายุระหวาง 15-24 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.2 

และอายุต้ังแต 35 ปข้ึนไป จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.8 ตามลําดับ 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) วิเคราะหโดยการหา

คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้ 

 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานผลิตภัณฑ 
 

ดานผลิตภัณฑ x  S.D. 
ระดับ

ความสาํคัญ 

1. ความรวดเร็วในการรับ - สงขอมูล 

2. ความตอเนือ่งในการรับสงขอมูล / ความมี 

    เสถียรภาพของระบบ เชน สัญญาณหลดุไม

บอย 

3. การเขารหัสความปลอดภยัในการใชงานของ 

    อินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

4. ความหลากหลายของแพ็คเกจ 

5. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ 

6. รายละเอียดในคูมือการใชงาน 

7. ความงายของขั้นตอนการติดตั้ง 

8. ความมีชื่อเสียงของบริษทั Truemove 

4.50 

4.56 

 

4.11 

 

3.39 

2.31 

2.91 

3.46 

3.08 

0.672 

0.669 

 

0.805 

 

0.796 

1.066 

0.987 

0.900 

0.894 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

นอย 

ปานกลาง 

มาก 

ปานกลาง 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

ดานผลิตภัณฑ x  S.D. 
ระดับ

ความสาํคัญ 

9. ความนาเชือ่ถือของอินเทอรเน็ตไรสาย 

    ความเร็วสงู Wi-Fi by Truemove 

10. ความยืดหยุนของแตละแพคเกจที่สามารถ 

    ปรับเปลี่ยนได (Flexible) 

3.52 

 

3.46 

 

0.901 

 

1.119 

มาก 

 

มาก 

รวม 3.53 0.627 มาก 

 

 จากตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53  

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑอยูในระดับมากที่สุด ในเร่ืองความตอเนื่องในการรับสงขอมูล/

ความมีเสถียรภาพของระบบ เชน สัญญาณหลุดไมบอย โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 รองลงมาคือ ความ

รวดเร็วในการรับ – สงขอมูล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 

  ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑ

อยูในระดับมาก ในเร่ืองการเขารหัสความปลอดภัยในการใชงานของอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือ ความนาเชื่อถือของอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi by Truemove โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ความงายของขั้นตอนการติดตั้งและความยืดหยุนของแต

ละแพคเกจที่สามารถปรับเปลี่ยนได (Flexible) โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.46 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑ

อยูในระดับปานกลาง ในเรื่องความหลากหลายของแพ็คเกจ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 รองลงมาคือ 

ความมีชื่อเสียงของบริษัท Truemove โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 และรายละเอียดในคูมือการใชงาน 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภณัฑ

อยูในระดับนอย ในเรื่องความสวยงามของบรรจุภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.31 
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานราคา 

 

ดานราคา x  S.D. 
ระดับ

ความสาํคัญ 

1. ราคาสินคาเมื่อเปรียบเทยีบกับคุณภาพสินคา 

2. ราคาสินคาเมื่อเปรียบเทยีบกับผูใหบริการราย

อ่ืน 

4.28 

4.16 

0.568 

0.857 

มากที่สุด 

มาก 

รวม 4.22 0.593 มากทีสุ่ด 

  

จากตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานราคาที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22  

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานราคาอยูในระดับมากที่สุด เมื่อนําราคาสินคาเปรียบเทียบกับคุณภาพสินคา 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 

 ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาอยู

ในระดับมาก เมื่อนําราคาสินคาเปรียบเทียบกับผูใหบริการรายอื่น โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 

 

ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย 

 

ดานชองทางการจัดจาํหนาย x  S.D. 
ระดับ

ความสาํคัญ 

1. ความครอบคลุมของพื้นทีข่องรานที่จําหนาย 

    อินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by 

    Truemove 

4.10 

 

 

0.855 

 

 

มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 

  

ดานชองทางการจัดจาํหนาย x  S.D. 
ระดับ

ความสาํคัญ 

2. ความหลากหลายของชองทางในการซื้อสินคา 

    เชน ผานพนักงานขาย, ผานทาง Website 

3. ความสะดวกสบายในการเดินทางมาเพือ่ซื้อ 

    สินคา 

4. การจัดแสดงสินคาตามจดุจําหนายสามารถ 

    มองเหน็ไดชัดเจนและนาสนใจ 

3.66 

 

3.70 

 

3.44 

0.886 

 

0.897 

 

1.116 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

รวม 3.73 0.764 มาก 

 

 จากตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญ

ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.73  

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมาก ในเรื่องความครอบคลุมของพื้นที่

ของรานที่จําหนายอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by Truemove โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.1 

รองลงมาคือ ความสะดวกสบายในการเดินทางมาเพื่อซื้อสินคา โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.7 ความ

หลากหลายของชองทางในการซื้อสินคา เชน ผานพนักงานขาย, ผานทาง Website โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.66 และการจัดแสดงสินคาตามจุดจําหนายสามารถมองเห็นไดชัดเจนและนาสนใจ โดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.44 ตามลําดับ 
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ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดดานการสงเสริมการตลาด 

 

ดานการสงเสริมการตลาด x  S.D. 
ระดับ

ความสาํคัญ 

1. ความสม่ําเสมอในการโฆษณาประชาสมัพันธ 

    ของอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสงู Wi-Fi by  

    Truemove ตามสื่อตางๆ 

2. ความนาสนใจในรูปแบบการโฆษณา 

    ประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ 

3. การสงขาวสารขอมูลบริการใหมๆ ผานทาง 

    email  

4. การจัดใหมจีุดที่ใหบริการเพื่อทาํการทดสอบ  

    สินคา (Demo) กอนซื้อสินคา 

5. การจัดใหมสีวนลดจากราคาปกติหรือการ 

   สงเสริมการขาย เชน ไดแถมชั่วโมงเพิ่มหรือลด 

   ราคาจากราคาปกต ิ

6. ความสม่ําเสมอในการจดัแสดงสินคาตาม   

    Exhibition ตางๆ 

7. ทกัษะในการสื่อสารของพนกังานใหความ 

    เขาใจในการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย 

    ความเร็วสงู Wi-Fi 

8. ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ 

3.34 

 

 

3.34 

 

3.41 

 

3.63 

 

3.96 

 

 

3.26 

 

3.72 

 

 

3.92 

0.861 

 

 

0.910 

 

1.077 

 

1.110 

 

1.077 

 

 

0.933 

 

0.979 

 

 

1.145 

ปานกลาง 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 3.57 0.804 มาก 

 

 จากตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
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ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.57  

  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ในเรื่องการจัดใหมีสวนลดจากราคา

ปกติหรือการสงเสริมการขาย เชน ไดแถมชั่วโมงเพิ่มหรือลดราคาจากราคาปกติ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.96 รองลงมาคือ ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ทักษะในการ

ส่ือสารของพนักงานใหความเขาใจในการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.72 การจัดใหมีจุดที่ใหบริการเพื่อทําการทดสอบสินคา (Demo) กอนซื้อสินคา โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.63 และการสงขาวสารขอมูลบริการใหมๆ ผานทาง email โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.41 

ตามลําดับ 

 ผูตอบแบบสอบถามใหระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการ

สงเสริมการตลาดอยูในระดับปานกลาง ในเร่ืองความสม่ําเสมอในการโฆษณาประชาสัมพันธของ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by Truemove ตามสื่อตางๆและความนาสนใจในรูปแบบการ

โฆษณาประชาสัมพันธของผลิตภัณฑ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.34 รองลงมาคือ ความสม่ําเสมอในการ

จัดแสดงสินคาตาม Exhibition ตางๆ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 
 

 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยหาคาความถี่และคารอยละ ดังนี้ 
 

ตาราง 9 แสดงจํานวนและรอยละพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ 
 

พฤติกรรมการใชบรกิารอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสงู Wi-Fi 
ประเภทตางๆ 

จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1. วันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภท
ตางๆ  
    1.1 วันจนัทร – ศุกร 

    1.2 วันเสาร – อาทิตย / วันหยุดนักขัตฤกษ 

 

 

152 

192 

 

 

38.00 

48.00 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการใชบรกิารอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสงู Wi-Fi 
ประเภทตางๆ 

จํานวน
(คน) 

รอยละ 

1. วันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภท
ตางๆ  
        1.3 ทุกวนั 

 

 

152 

 

 

38.00 

รวม 400 100.00 
2. ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ประเภทตางๆ 
    2.1 เวลา 09.01 – 17.00 น. 

    2.2 เวลา 17.01 – 24.00 น. 

    2.3 เวลา 00.01 – 09.00 น. 

    2.4 ตลอดทุกชวงเวลา 

 

 

80 

295 

9 

16 

 

 

20.00 

73.80 

2.20 

4.00 

รวม 400 100.00 
3. ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ประเภทตางๆ 
    3.1 True shop และ True Move shop 

    3.2 รานคาตัวแทนจาํหนาย 

    3.3 ผานบรกิาร True Money  
    3.4 ผานบรกิาร Online Top Up ที่ www.truewifi.net 

    3.5 ผานบตัรเงินสดทรู มนันี ่(True Money Cash Card) 

 

 

272 

48 

16 

40 

24 

 

 

68.00 

12.00 

4.00 

10.00 

6.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 9 (ตอ) 

 

พฤติกรรมการใชบรกิารอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสงู Wi-Fi 
ประเภทตางๆ 

จํานวน
(คน) 

รอยละ 

4.วัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ประเภทตางๆ 
    4.1 คนหาขอมูล ขาวสาร 

    4.2 เช็คอีเมลล 

    4.3 เลนเกมออนไลน  
    4.4 ใชกับการทํางาน / ธุรกิจ 

    4.5 การเรียนรูส่ิงตางๆ ผานสื่อออนไลน 

 

 

200 

88 

16 

48 

48 

 

 

50.00 

22.00 

4.00 

12.00 

12.00 

รวม 400 100.00 
5. การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภท
ตางๆ ตอในอนาคต 
    5.1 ใชบริการตอ 

    5.2 ไมใชบริการตอ 

 

 

360 

40 

 

 

90.00 

10.00 

รวม 400 100.00 
6. การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว
สูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 
    6.1 บอกตอ 

    6.2 ไมบอกตอ 

 

 

272 

128 

 

 

68.00 

32.00 

รวม 400 100.00 

 

 จากตาราง 9 แสดงจํานวนและรอยละพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 คน ผูวิจัยสรุปผลการ

วิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 วันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ พบวา วันที่ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก วันเสาร-

อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 192 คน คิดเปนรอยละ 48.0 รองลงมา คือ วันจันทร-ศุกร จํานวน 

152 คน คิดเปนรอยละ 38.0 และใชบริการตลอดทุกวัน จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ 
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 ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ พบวา 

ชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ไดแก เวลา 17.01-24.00 น. จํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 73.8 รองลงมาคือ เวลา 09.01-17.00 น. 

จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ตลอดทุกชวงเวลา จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 และ 

ชวงเวลา 0.01-09.00 น. จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.2 ตามลําดับ 

 ชองทางที่ใชในการซ้ืออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ พบวา 

ชองทางที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก 

ผาน True shop และ True Move shop จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 รองลงมาคือ ผานทาง

รานคาตัวแทนจําหนาย จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 ผานบริการ online top up ที่ 

www.truewifi.net จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 ผานบัตรเงินสดทรูมันนี่ (True Money Cash 

Card) จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 และผานบริการ True Money จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 

4.0 ตามลําดับ 

 วัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ พบวา 

วัตถุประสงคที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภท

ตางๆ ไดแก ใชคนหาขอมูล,ขาวสาร จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาคือ ใชเช็คอีเมลล 

จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 22.0 ใชกับการทํางาน/ธุรกิจและการเรียนรูส่ิงตางๆ ผานสื่อออนไลน 

จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.0 และใชเลนเกมออนไลน จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.0 

ตามลําดับ 
 การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ตอในอนาคต 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ตอในอนาคต จํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 90.0 และจะไมใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ประเภทตางๆ ตอในอนาคต จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.0 
 การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ประเภทตางๆ จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 และจะไมบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.0 
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ในแตละครั้ง 

 

พฤติกรรมการใชบรกิารอินเทอรเน็ตไรสาย
ความเรว็สูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

Min Max x  S.D. 

ระยะเวลาเฉลีย่ที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสงู Wi-Fi ประเภทตางๆ ในแตละครั้ง 

(ชั่วโมง) 

0.15 24.00 3.165 3.52251 

  

 จากตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 400 คน 

ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 
พบวา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ในแตละครั้ง ประมาณ 3.165 ชั่วโมง โดยระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในแตละครั้งต่ําสุด 

ประมาณ 15 นาที และระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชในแตละครั้งสูงสุด ประมาณ 24 ชั่วโมง 

 
 ตอนที่ 4 การสรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
 การสรุปขอเสนอแนะของผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ผูวิจัย

ไดนําคําตอบจากแบบสอบถามมาทําการรวบรวมและวิเคราะหผล ดังนี้ 

 

ตาราง 11 แสดงจํานวนและรอยละ ขอเสนอแนะของผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ 

 

ขอเสนอแนะอื่น จํานวน
(คน) 

รอยละ 

-ความเร็วของอินเทอรเน็ตชา 

-สัญญาณตอติดยาก / ความไมเสถียรของสัญญาณ 

-บริการหลังการขายไมดี 

3 

8 

4 

11.12 

29.63 

14.81 
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ตาราง 11 (ตอ) 

 

ขอเสนอแนะอื่น จํานวน
(คน) 

รอยละ 

-โฆษณาเกนิประสิทธิภาพจริง ไมเหมาะสมกับราคา 

-จุด WiFi Hotspot ไมครอบคลุม 

4 

8 

14.81 

29.63 

รวม 27 100.00 

 

 จากตาราง 11 แสดงจํานวนและรอยละ ขอเสนอแนะของผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จํานวน 27 คน จะพบวา 

สัญญาณตอติดยาก / ความไมเสถียรของสัญญาณและจุด WiFi Hotspot ไมครอบคลุม จํานวน 8 คน 

คิดเปนรอยละ 29.63 รองลงมาคือ บริการหลังการขายไมดีและโฆษณาเกินประสิทธิภาพจริง ไม

เหมาะสมกับราคา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 14.81 ความเร็วของอินเทอรเน็ตชา จํานวน 3 คน คิด

เปนรอยละ 11.12 ตามลําดับ 

 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทําการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1.1 ผูบริโภคเพศที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 12 แสดงการทดสอบความแตกตางของวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

วันที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทร – ศุกร เสาร – อาทิตย/

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทุกวัน รวม 

ชาย 

 

หญิง 
 

80 
(33.33%) 

72 
(45%) 

112 
(46.67%) 

80 
(50%) 

48 
(20%) 

8 
(5%) 

240 
(100%) 

160 
(100%) 

รวม 152 
(38%) 

192 
(48%) 

56 
(14%) 

400 
(100%) 

 
χ2 = 19.089*   Sig.(2-tailed) = 0.000  

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง เพศกับวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ

ไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 19.089 และคา Sig.(2-tailed) 

มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มี

เพศแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 1.2 ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีเพศที่แตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 13 แสดงการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

09.01–17.00 

น. 

17.01–24.00 น. 00.01–09.00 

น. 

ตลอดทุก

ชวงเวลา 

รวม 

ชาย 

 

หญิง 
 

72 
(30%) 

8 
(5%) 

159 
(66.25%) 

136 
(85%) 

9 
(3.75%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
16 

(10%) 

240 
(100%) 

160 
(100%) 

รวม 80 
(20%) 

295 
(73.75%) 

9 
(2.25%) 

16 
(4%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 64.576*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง เพศกับชวงเวลาที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

64.576 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 1.3 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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 H1 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 14 แสดงการทดสอบความแตกตางของชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 

ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

True shop 

และ True 

Move shop 

รานคา

ตัวแทน

จําหนาย 

ผานบริการ 

True 

Money 

ผานบริการ Online 

Top Up 

(www.truewifi.net) 

ผานบัตรเงิน

สดทรู มันนี่ 

รวม 

ชาย 

 

หญิง 

 

184 
(76.66%) 

88 
(55%) 

24 
(10%) 

24 
(15%) 

16 
(6.67%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
40 

(25%) 

16 
(6.67%) 

8 
(2) 

240 
(100%) 

160 
(100%) 

รวม 272 
(68%) 

48 
(12%) 

16 
(4%) 

40 
(10%) 

24 
(6%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 79.739*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง เพศกับชองทางที่ใชในการซื้อ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

79.739 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานที่ 1.4 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 15 แสดงการทดสอบความแตกตางของวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 

วัตถุประสงคที่ใชในบรกิารอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนหาขอมูล 

ขาวสาร 

เช็คอีเมลล เลนเกม

ออนไลน 

ใชกับการทํางาน / 

ธุรกิจ 

การเรียนรูส่ิง

ตางๆ ผาน

ส่ือออนไลน 

รวม 

ชาย 

 

หญิง 

128 
(53.33%) 

72 
(45%) 

40 
(16.67%) 

48 
(30%) 

8 
(3.33%) 

8 
(5%) 

24 
(10%) 

24 
(15%) 

40 
(3.33%) 

8 
(5%) 

240 
(100%) 

160 
(100%) 

รวม 200 
(50%) 

88 
(22%) 

16 
(4%) 

48 
(12%) 

48 
(12%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 22.646*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง เพศกับวัตถุประสงคที่ใชในบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

22.646 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
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Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 1.5 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 16 แสดงการทดสอบความแตกตางของการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 

การใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  
ตอในอนาคต 

ใชบริการตอ ไมใชบริการตอ รวม 

ชาย 

 

หญิง 

224 
(93.33%) 

136 
(85%) 

16 
(6.67%) 

24 
(15%) 

240 
(100%) 

160 
(100%) 

รวม 360 
(90%) 

40 
(10%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 7.407*   Sig.(2-tailed) = 0.006 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

  

 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง เพศกับการใชในบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 
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7.407 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.006 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอ

ในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

 สมมติฐานที่ 1.6 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 

ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกตางของการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

 

เพศ 

การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง  
Wi-Fi ประเภทตางๆ 

บอกตอ ไมบอกตอ รวม 

ชาย 

 

หญิง 

 

160 
(66.67%) 

112 
(70%) 

80 
(33.33%) 

48 
(30%) 

240 
(100%) 

160 
(100%) 

รวม 272 
(68%) 

128 
(32%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 0.490   Sig.(2-tailed) = 0.484 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง เพศกับการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา

เทากับ 0.49 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.484 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง 

(H0) หมายความวา ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกันไมมีผลตอการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปน

สมมติฐานยอยๆ ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 2.1 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตางของวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 
 

อายุ 

วันที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทร – ศุกร เสาร – อาทิตย/

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทุกวัน รวม 

ระหวาง 15-24 ป 

 

ระหวาง 25-34 ป 

 

24 
(36.92%) 

120 
(44.12%) 

17 
(26.16%) 

136 
(50%) 

24 
(36.92%) 

16 
(5.88%) 

65 
(100%) 

272 
(100%) 
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ตาราง 18 (ตอ) 
 

อายุ 

วันที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทร – ศุกร เสาร – อาทิตย/

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทุกวัน รวม 

ต้ังแต 35 ปข้ึนไป 

 

8 
(12.7%) 

39 
(61.9%) 

16 
(25.4%) 

63 
(100%) 

รวม 
 

152 
(38%) 

192 
(48%) 

56 
(14%) 

400 
(100%) 

 
χ2 = 65.584*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 18 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อายุกับวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ

ไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 65.584 และคา Sig.(2-tailed) 

มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มี

อายุแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

สมมติฐานที่ 2.2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

H0 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

H1 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 19 แสดงการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

อายุ 

ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

09.01–17.00 

น. 

17.01–24.00 

น. 

00.01–09.00 

น. 

ตลอดทุก

ชวงเวลา 

รวม 

ระหวาง 15-24 

ป 

 

ระหวาง 25-34 

ป 

32 
(49.23%) 

32 
(11.76%) 

33 
(50.77%) 

232 
(85.30%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

8 
(2.94%) 

65 
(100%) 

272 
(100%) 

ตั้งแต 35 ปขึ้น

ไป 
16 

(25.40%) 
30 

(47.62%) 
9 

(14.29%) 
8 

(12.70%) 
63 

(100%) 
รวม 80 

(20%) 
295 

(73.75%) 
9 

(2.25%) 
16 

(4%) 
400 

(100%) 

 

χ2 = 1.167*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

   * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 19 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อายุกับชวงเวลาที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

1.167 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานที่ 2.3 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 20 แสดงการทดสอบความแตกตางของชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

อายุ 

ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

True shop 

และ True 

Move shop 

รานคา

ตัวแทน

จําหนาย 

ผานบริการ 

True Money 

ผานบริการ Online 

Top Up 

(www.truewifi.net) 

ผานบัตรเงิน

สดทรู มันนี่ 

รวม 

ระหวาง 

15-24 ป 

ระหวาง 

25-34 ป 

ตั้งแต 35 ป

ขึ้นไป 

33 
(50.76%) 

184 
(67.64%) 

55 
(87.3%) 

16 
(24.62%) 

24 
(8.82%) 

8 
(12.7%) 

16 
(20.62%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
40 

(14.70%) 
0 

(0%) 

0 
(0%) 
24 

(8.82%) 
0 

(0%) 

65 
(100%) 

272 
(100%) 

63 
(100%) 

รวม 272 
(68%) 

48 
(12%) 

16 
(4%) 

40 
(10%) 

24 
(6%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 1.298*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 20 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อายุกับชองทางที่ใชในการซื้อ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 
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1.298 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 
 

 สมมติฐานที่ 2.4 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 

ตาราง 21 แสดงการทดสอบความแตกตางของวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 
 

อายุ 

วัตถุประสงคที่ใชในบรกิารอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนหาขอมูล 

ขาวสาร 

เช็คอีเมลล เลนเกม

ออนไลน 

ใชกับการทํางาน 

/ ธุรกิจ 

การเรียนรูส่ิง

ตางๆ ผาน

ส่ือออนไลน 

รวม 

ระหวาง 

15-24 ป 

ระหวาง 

25-34 ป 

ตั้งแต 35 ป

ขึ้นไป 

16 
(24.61%) 

144 
(52.95%) 

40 
(63.49%) 

8 
(12.31%) 

80 
(29.41%) 

0 
(0%) 

8 
(12.31%) 

0 
(0%) 

8 
(12.7%) 

9 
(13.85%) 

24 
(8.82%) 

15 
(23.81%) 

24 
(36.92%) 

24 
(8.82%) 

0 
(0%) 

65 
(100%) 

272 
(100%) 

63 
(100%) 

รวม 200 
(50%) 

88 
(22%) 

16 
(4%) 

48 
(12%) 

48 
(12%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 1.219*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตาราง 21 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อายุกับวัตถุประสงคที่ใชในบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

1.219 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 

 สมมติฐานที่ 2.5 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
 

ตาราง 22 แสดงการทดสอบความแตกตางของการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

อายุ 

การใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  
ตอในอนาคต 

ใชบริการตอ ไมใชบริการตอ รวม 

ระหวาง 15-24 ป 

 

ระหวาง 25-34 ป 

 

64 
(98.46%) 

248 
(91.18%) 

1 
(1.54%) 

24 
(8.82%) 

65 
(100%) 

272 
(100%) 
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ตาราง 22 (ตอ) 

 

อายุ 

การใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  
ตอในอนาคต 

ใชบริการตอ ไมใชบริการตอ รวม 

ต้ังแต 35 ปข้ึนไป 48 
(76.19%) 

15 
(23.81%) 

63 
(100%) 

รวม 360 
(90%) 

40 
(10%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 18.938*   Sig.(2-tailed) = 0.006 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 22 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อายุกับการใชในบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

18.938 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอ

ในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

  

 สมมติฐานที่ 2.6 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน 
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 H1 : ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน 

 

ตาราง 23 แสดงการทดสอบความแตกตางของการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ 

 

อาย ุ

การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง  
Wi-Fi ประเภทตางๆ 

บอกตอ ไมบอกตอ รวม 

ระหวาง 15-24 ป 

 

ระหวาง 25-34 ป 
 

ต้ังแต 35 ปข้ึนไป 

 

32 
(49.23%) 

216 
(79.41%) 

24 
(38.1%) 

33 
(50.77%) 

56 
(20.59%) 

39 
(61.9%) 

65 
(100%) 

272 
(100%) 

63 
(100%) 

รวม 272 
(68%) 

128 
(32%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 52.694*   Sig.(2-tailed) = 0.00 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 23 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อายุกับการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา

เทากับ 52.694 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอายุที่แตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ
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อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกันซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 3.1 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตาง

กัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 24 แสดงการทดสอบความแตกตางของวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 

วันที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทร – ศุกร เสาร – อาทิตย/

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทุกวัน รวม 

ตํ่ากวาปริญญา

ตรี 

 

ปริญญาตรี 

8 
(33.33%) 

96 
(47.76%) 

0 
(0%) 
89 

(44.28%) 

16 
(16.570%) 

16 
(7.96%) 

24 
(100%) 

201 
(100%) 
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ตาราง 24 (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา 

วันที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทร – ศุกร เสาร – อาทิตย/

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทุกวัน รวม 

สูงกวาปริญญา

ตรี 

48 
(27.43%) 

103 
(58.86%) 

24 
(13.71%) 

175 
(100%) 

รวม 152 
(38%) 

192 
(48%) 

56 
(14%) 

400 
(100%) 

 
χ2 = 79.520*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

   * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 24 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง ระดับการศึกษากับวันที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

79.520 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 3.2 ผูบริโภคที่มีะดับการศึกษาแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีการศึกษาแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับ

การศึกษา 
 

ระดับ
การศึกษา 

ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

09.01–17.00 น. 17.01–24.00 น. 00.01–09.00 น. ตลอดทุก

ชวงเวลา 

รวม 

ตํ่ากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

16 
(66.67%) 

40 
(19.9%) 

8 
(33.33%) 

145 
(72.14%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
16 

(7.96%) 

24 
(100%) 

201 
(100%) 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

24 
(13.72%) 

142 
(81.14%) 

9 
(5.14%) 

0 
(0%) 

175 
(100%) 

รวม 80 
(20%) 

295 
(73.75%) 

9 
(2.25%) 

16 
(4%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 63.637*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

   * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 25 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง ระดับการศึกษากับชวงเวลาที่ใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

63.637 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานที่ 3.3 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้อ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกตางของชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

 

ระดับ
การศึกษา 

ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

True shop 

และ True 

Move shop 

รานคา

ตัวแทน

จําหนาย 

ผานบริการ 

True 

Money 

ผานบริการ Online 

Top Up 

(www.truewifi.net) 

ผานบัตร

เงินสดทรู 

มันนี่ 

รวม 

ตํ่ากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

16 
(66.67%) 

129 
(64.18%) 

127 
(72.57%) 

0 
(0%) 
24 

(11.94%) 
24 

(13.72%) 

8 
(33.33%) 

8 
(3.98%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
32 

(15.92%) 
8 

(4.57%) 

0 
(0%) 

8 
(3.98%) 

16 
(9.14%) 

24 
(100%) 

201 
(100%) 

175 
(100%) 

รวม 272 
(68%) 

48 
(12%) 

16 
(4%) 

40 
(10%) 

24 
(6%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 83.202*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตาราง 26 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง ระดับการศึกษากับชองทางที่ใชในการ

ซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

83.202 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 3.4 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตาง

กัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 27 แสดงการทดสอบความแตกตางของวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

 

ระดับ
การศึกษา 

วัตถุประสงคที่ใชในบรกิารอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนหาขอมูล 

ขาวสาร 

เช็คอีเมลล เลนเกม

ออนไลน 

ใชกับการ

ทํางาน / ธุรกิจ 

การเรียนรูส่ิง

ตางๆ ผาน

ส่ือออนไลน 

รวม 

ตํ่ากวา

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี 

 

0 
(0%) 
88 

(47.31%) 

0 
(0%) 
56 

(30.11%) 

8 
(33.33%) 

8 
(4.3%) 

8 
(33.33%) 

17 
(9.14%) 

8 
(33.33%) 

17 
(9.14%) 

24 
(100%) 

186 
(100%) 
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ตาราง 27 (ตอ) 

 

ระดับ
การศึกษา 

วัตถุประสงคที่ใชในบรกิารอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนหาขอมูล 

ขาวสาร 

เช็คอีเมลล เลนเกม

ออนไลน 

ใชกับการ

ทํางาน / ธุรกิจ 

การเรียนรูส่ิง

ตางๆ ผาน

ส่ือออนไลน 

รวม 

สูงกวา

ปริญญาตรี 

112 
(58.94%) 

32 
(16.84%) 

0 
(0%) 

23 
(12.11%) 

23 
(12.11%) 

190 
(100%) 

รวม 200 
(50%) 

88 
(22%) 

16 
(4%) 

48 
(12%) 

48 
(12%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 1.197*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 27 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง ระดับการศึกษา กับวัตถุประสงคที่ใช

ในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

1.197 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 3.5 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตาง

กัน 
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 H1 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 28 แสดงการทดสอบความแตกตางของการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 

การใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  
ตอในอนาคต 

ใชบริการตอ ไมใชบริการตอ รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี

 

ปริญญาตรี 

 

สูงกวาปริญญาตรี 

 

24 
(100%) 

176 
(87.56%) 

160 
(91.43%) 

0 
(0%) 
25 

(12.44%) 
15 

(8.57%) 

24 
(100%) 

201 
(100%) 

175 
(100%) 

รวม 
 

360 
(90%) 

40 
(10%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 4.391*   Sig.(2-tailed) = 0.111 

   * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 28 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง ระดับการศึกษากับการใชในบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

4.391 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.111 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ไมแตกตาง

กัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
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 สมมติฐานที่ 3.6 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกตางของการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา 

การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง 
Wi-Fi ประเภทตางๆ 

บอกตอ ไมบอกตอ รวม 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี

 

ปริญญาตรี 

 

สูงกวาปริญญาตรี 

 

8 
(33.33%) 

160 
(79.6%) 

104 
(59.43%) 

16 
(66.67%) 

41 
(20.4%) 

71 
(40.57%) 

24 
(100%) 

201 
(100%) 

175 
(100%) 

รวม 
 

272 
(68%) 

128 
(32%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 31.597*   Sig.(2-tailed) = 0.00 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง ระดับการศึกษากับการบอกตอใหผูอ่ืน

มาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา 

χ2 มีคาเทากับ 31.597 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 4 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 4.1 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีวันที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกตางของวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

รายไดเฉลีย่ตอ
เดือน 

วันที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทร – ศุกร เสาร – อาทิตย/

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทุกวัน รวม 

ต่ํากวาหรือเทากับ 

10,000 บาท 

ระหวาง10,001 - 

20,000 บาท 

16 
(48.48%) 

24 
(42.86%) 

1 
(3.04%) 

24 
(42.86%) 

16 
(48.48%) 

8 
(14.28%) 

33 
(100%) 

56 
(100%) 
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ตาราง 30 (ตอ) 
 

รายไดเฉลีย่ตอ
เดือน 

วันที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทร – ศุกร เสาร – อาทิตย/

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทุกวัน รวม 

ระหวาง 20,001 – 

30,000 บาท 

ตั้งแต 30,001 บาท

ขึ้นไป 

72 
(44.72%) 

40 
(20.2%) 

65 
(40.37%) 

102 
(51.52%) 

24 
(14.91%) 

56 
(28.28%) 

161 
(100%) 

198 
(100%) 

รวม 152 
(38%) 

192 
(48%) 

56 
(14%) 

400 
(100%) 

 
χ2 = 71.211*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 30 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับวันที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

71.211 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 4.2 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตาง

กัน 
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 H1 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 31 แสดงการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ย

ตอเดือน 

 

รายไดเฉลีย่
ตอเดือน 

ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

09.01–17.00 

น. 

17.01–24.00 

น. 

00.01–09.00 

น. 

ตลอดทุก

ชวงเวลา 

รวม 

ต่ําหรือเทากับ 

10,000 บาท 

ระหวาง10,001 

- 20,000 บาท 

ระหวาง 

20,001 – 

30,000 บาท 

ตั้งแต 30,001 

บาทขึ้นไป 

8 
(24.24%) 

16 
(28.57%) 

24 
(16.55%) 

32 
(19.28%) 

25 
(75.76%) 

40 
(71.43%) 

96 
(66.21%) 

134 
(80.72%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

9 
(6.21%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 
16 

(11.03%) 
0 

(0%) 

33 
(100%) 

56 
(100%) 

145 
(100%) 

166 
(100%) 

รวม 80 
(20%) 

295 
(73.75%) 

9 
(2.25%) 

16 
(4%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 49.497*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 31 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับชวงเวลาที่ใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

49.497 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
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ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 4.3 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้อ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตาง

กัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 32 แสดงการทดสอบความแตกตางของชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได

เฉลี่ยตอเดือน 

 

รายได
เฉลี่ยตอ
เดือน 

ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

True shop 

และ True 

Move shop 

รานคา

ตัวแทน

จําหนาย 

ผานบริการ 

True Money 

ผานบริการ Online 

Top Up 

(www.truewifi.net) 

ผานบัตร

เงินสดทรู 

มันนี่ 

รวม 

ต่ําหรือ

เทากับ 

10,000 

บาท 

ระหวาง

10,001 - 

20,000 

บาท 

25 
(75.76%) 

 

 

32 
(57.14%) 

 

8 
(24.24%) 

 

 

0 
(0%) 

 

0 
(0%) 

 

 

16 
(28.57%) 

 

0 
(0%) 

 

 

8 
(14.29%) 

 

0 
(0%) 

 

 

0 
(0%) 

 

33 
(100%) 

 

 

56 
(100%) 
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ตาราง 32 (ตอ) 

 

รายได
เฉลี่ยตอ
เดือน 

ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

True shop 

และ True 

Move shop 

รานคา

ตัวแทน

จําหนาย 

ผานบริการ 

True 

Money 

ผานบริการ Online 

Top Up 

(www.truewifi.net) 

ผานบัตรเงิน

สดทรู มันนี่ 

รวม 

ระหวาง 

20,001 – 

30,000 

บาท 

ตั้งแต 

30,001 

บาทขึ้นไป 

97 
(66.9%) 

 

 

118 
(71.08%) 

24 
(16.55%) 

 

 

16 
(9.64%) 

0 
(0%) 

 

 

0 
(0%) 

16 
(5.52%) 

 

 

16 
(9.64%) 

8 
(11.03%) 

 

 

16 
(9.64%) 

145 
(100%) 

 

 

166 
(100%) 

รวม 272 
(68%) 

48 
(12%) 

16 
(4%) 

40 
(10%) 

24 
(6%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 1.275*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 32 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับชองทางที่ใช

ในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

1.275 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 
 
 สมมติฐานที่ 4.4 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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 H0 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกตางของวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายได

เฉลี่ยตอเดือน 

 

รายได
เฉลี่ยตอ
เดือน 

วัตถุประสงคที่ใชในบรกิารอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนหาขอมูล 

ขาวสาร 

เช็คอีเมลล เลนเกม

ออนไลน 

ใชกับการทํางาน 

/ ธุรกิจ 

การเรียนรูส่ิง

ตางๆ ผาน

ส่ือออนไลน 

รวม 

ต่ําหรือ

เทากับ 

10,000 

บาท 

ระหวาง

10,001 - 

20,000 

บาท 

ระหวาง 

20,001 – 

30,000 

บาท 

0 
(0%) 

 

 

16 
(28.57%) 

 

97 
(66.89%) 

 

 

8 
(24.24%) 

 

 

24 
(42.86%) 

 

24 
(16.55%) 

 

8 
(24.24%) 

 

 

0 
(0%) 

 

8 
(5.52%) 

 

 

1 
(3.03%) 

 

 

8 
(14.29%) 

 

8 
(5.52%) 

 

16 
(48.49%) 

 

 

8 
(14.29%) 

 

8 
(5.52%) 

 

 

33 
(100%) 

 

 

56 
(100%) 

 

145 
(100%) 
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ตาราง 33 (ตอ) 

 

รายได
เฉลี่ยตอ
เดือน 

วัตถุประสงคที่ใชในบรกิารอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนหาขอมูล 

ขาวสาร 

เช็คอีเมลล เลนเกม

ออนไลน 

ใชกับการทํางาน 

/ ธุรกิจ 

การเรียนรูส่ิง

ตางๆ ผาน

ส่ือออนไลน 

รวม 

ตั้งแต 

30,001 

บาทขึ้นไป 

97 
(58.43%) 

32 
(19.28%) 

0 
(0%) 

31 
(18.67%) 

16 
(9.64%) 

166 
(100%) 

รวม 200 
(50%) 

88 
(22%) 

16 
(4%) 

48 
(12%) 

48 
(12%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 1.437*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 33 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับวัตถุประสงคที่

ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

1.437 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตาง

กัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 4.5 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน 
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 H1 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน 

 

ตาราง 34 แสดงการทดสอบความแตกตางของการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

รายไดเฉลีย่ตอ
เดือน 

การใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  
ตอในอนาคต 

ใชบริการตอ ไมใชบริการตอ รวม 

ต่ําหรือเทากับ 10,000 

บาท 

ระหวาง 10,001 - 

20,000 บาท 

 

ระหวาง 20,001 – 

30,000 บาท 

ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป 

24 
(72.72%) 

56 
(100%) 

129 
(88.97%) 

151 
(90.42%) 

9 
(27.27%) 

0 
(0%) 
16 

(11.03%) 
16 

(9.58%) 

33 
(100%) 

56 
(100%) 

145 
(100%) 

167 
(100%) 

รวม 360 
(90%) 

40 
(10%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 17.505*   Sig.(2-tailed) = 0.001 

   * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 34 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับการใชใน

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา

เทากับ 17.505 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.001 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการใชในบริการ
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อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

  

 สมมติฐานที่ 4.6 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมา

ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 35 แสดงการทดสอบความแตกตางของการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 

รายไดเฉลีย่ตอ
เดือน 

การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง  
Wi-Fi ประเภทตางๆ 

บอกตอ ไมบอกตอ รวม 

ต่ําหรือเทากับ 10,000 

บาท 

ระหวาง 10,001 - 

20,000 บาท 

 

ระหวาง 20,001 – 

30,000 บาท 

8 
(24.24%) 

48 
(85.71%) 

104 
(71.72%) 

25 
(75.76%) 

8 
(14.29%) 

41 
(28.28%) 

33 
(100%) 

56 
(100%) 

145 
(100%) 
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ตาราง 35 (ตอ) 

 

รายไดเฉลีย่ตอ
เดือน 

การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง  
Wi-Fi ประเภทตางๆ 

บอกตอ ไมบอกตอ รวม 

ตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป 
 

112 
(67.47%) 

54 
(32.53%) 

166 
(100%) 

รวม 272 
(68%) 

128 
(32%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 38.059*   Sig.(2-tailed) = 0.00 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 35 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับการบอกตอให

ผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา 

χ2 มีคาเทากับ 38.059 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืน

มาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปน

สมมติฐานยอยๆ ดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 5.1 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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 H1 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 36 แสดงการทดสอบความแตกตางของวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

วันที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จันทร – ศุกร เสาร – อาทิตย/

วันหยุดนักขัตฤกษ 

ทุกวัน รวม 

นักเรียน/นักศึกษา 

 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน/หาง

ราน 

ประกอบธุรกิจ

สวนตัว/รับงานอิสระ 

8 
(24.25%) 

0 
(0%) 

 

128 
(44.45%) 

16 
(34.04%) 

9 
(27.27%) 

32 
(100%) 

 

136 
(47.22%) 

15 
(31.92%) 

16 
(48.48%) 

0 
(0%) 

 

24 
(8.33%) 

16 
(34.04%) 

33 
(100%) 

32 
(100%) 

 

288 
(100%) 

47 
(100%) 

รวม 152 
(38%) 

192 
(48%) 

56 
(14%) 

400 
(100%) 

 
 

χ2 = 93.298*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 36 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อาชีพกับวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติ

ไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 93.298 และคา Sig.(2-tailed) 

มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มี
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อาชีพแตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 5.2 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 37 แสดงการทดสอบความแตกตางของชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

09.01–17.00 

น. 

17.01–24.00 

น. 

00.01–09.00 

น. 

ตลอดทุก

ชวงเวลา 

รวม 

นักเรียน/

นักศึกษา 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน/

หางราน 

16 
(48.48%) 

8 
(25%) 

 

48 
(16.67%) 

17 
(51.52%) 

16 
(50%) 

 

231 
(80.21%) 

0 
(0%) 

8 
(25%) 

 

1 
(0.34%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 

8 
(2.78%) 

33 
(100%) 

32 
(100%) 

 

288 
(100%) 
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ตาราง 37 (ตอ) 

 

อาชีพ 

ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง Wi-Fi ของ 
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

09.01–17.00 

น. 

17.01–24.00 

น. 

00.01–09.00 

น. 

ตลอดทุก

ชวงเวลา 

รวม 

ประกอบธุรกิจ

สวนตัว/รับงาน

อิสระ 

8 
(17.02%) 

31 
(65.96%) 

0 
(0%) 

8 
(17.02%) 

47 
(100%) 

รวม 80 
(20%) 

295 
(73.75%) 

9 
(2.25%) 

16 
(4%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 1.295*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 37 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อาชีพกับชวงเวลาที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

1.295 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 5.3 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 
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ตาราง 38 แสดงการทดสอบความแตกตางของชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

True shop 

และ True 

Move shop 

รานคา

ตัวแทน

จําหนาย 

ผานบริการ 

True 

Money 

ผานบริการ Online 

Top Up 

(www.truewifi.net) 

ผานบัตร

เงินสดทรู 

มันนี่ 

รวม 

นักเรียน/

นักศึกษา 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน/

หางราน 

ประกอบ

ธุรกิจสวนตัว/

รับงานอิสระ 

17 
(51.52%) 

24 
(75%) 

 

192 
(66.67%) 

39 
(82.98%) 

8 
(24.24%) 

8 
(25%) 

 

24 
(8.33%) 

8 
(17.02%) 

8 
(24.24%) 

0 
(0%) 

 

8 
(2.78%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 

40 
(13.89%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 

24 
(8.33%) 

0 
(0%) 

33 
(100%) 

32 
(100%) 

 

288 
(100%) 

47 
(100%) 

รวม 272 
(68%) 

48 
(12%) 

16 
(4%) 

40 
(10%) 

24 
(6%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 78.947*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

 จากตาราง 38 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อาชีพกับชองทางที่ใชในการซื้อ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

78.947 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 
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Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง

กับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 5.4 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตาง

กัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 39 แสดงการทดสอบความแตกตางของวัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ 

วัตถุประสงคที่ใชในบรกิารอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนหาขอมูล 

ขาวสาร 

เช็คอีเมลล เลนเกม

ออนไลน 

ใชกับการ

ทํางาน / ธุรกิจ 

การเรียนรูส่ิง

ตางๆ ผาน

ส่ือออนไลน 

รวม 

นักเรียน/

นักศึกษา 

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน/

หางราน 

8 
(24.24%) 

24 
(75%) 

 

160 
(55.55%) 

8 
(24.24%) 

8 
(25%) 

 

64 
(22.22%) 

8 
(24.24%) 

0 
(0%) 

 

0 
(0%) 

9 
(27.28%) 

0 
(0%) 

 

24 
(8.33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 

40 
(13.89%) 

33 
(100%) 

32 
(100%) 

 

288 
(100%) 
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ตาราง 39 (ตอ) 

 

อาชีพ 

วัตถุประสงคที่ใชในบรกิารอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

คนหาขอมูล 

ขาวสาร 

เช็คอีเมลล เลนเกม

ออนไลน 

ใชกับการทํางาน / 

ธุรกิจ 

การเรียนรูส่ิง

ตางๆ ผาน

ส่ือออนไลน 

รวม 

ประกอบ

ธุรกิจ

สวนตัว/รับ

งานอิสระ 

8 
(17.02%) 

8 
(17.02%) 

8 
(17.02%) 

15 
(31.92%) 

8 
(17.02%) 

47 
(100%) 

รวม 200 
(50%) 

88 
(22%) 

16 
(4%) 

48 
(12%) 

48 
(12%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 1.263*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 39 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อาชีพกับวัตถุประสงคที่ใชในบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

1.263 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 5.5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน 
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 H1 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 

ตาราง 40 แสดงการทดสอบความแตกตางของการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

อาชีพ 

 

อาชีพ 

การใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  
ตอในอนาคต 

ใชบริการตอ ไมใชบริการตอ รวม 

นักเรียน/นักศึกษา 

 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ 

 

พนักงานบริษัทเอกชน/

หางราน 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/รับ

งานอิสระ 

32 
(96.97%) 

32 
(100%) 

264 
(91.67%) 

32 
(68.09%) 

1 
(3.03%) 

0 
(0%) 
24 

(8.33%) 
15 

(31.91%) 

33 
(100%) 

32 
(100%) 

288 
(100%) 

47 
(100%) 

รวม 360 
(90%) 

40 
(10%) 

400 
(100%) 

 

χ2 = 31.306*   Sig.(2-tailed) = 0.000 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 40 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อาชีพกับการใชในบริการอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคาเทากับ 

31.306 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
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ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซึ่ง

สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

  

 สมมติฐานที่ 5.6 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานครแตกตางกัน 

 H0 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน 

 H1 : ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกตางกัน 

 

ตาราง 41 แสดงการทดสอบความแตกตางของการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 

การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง 
Wi-Fi ประเภทตางๆ 

บอกตอ ไมบอกตอ รวม 

นักเรียน/นักศึกษา 

 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ/

ขาราชการ 

พนักงานบริษัทเอกชน/

หางราน 

 

16 
(48.48%) 

16 
(50%) 
208 

(72.22%) 

17 
(51.52%) 

16 
(50%) 

80 
(27.78%) 

33 
(100%) 

32 
(100%) 

288 
(100%) 
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ตาราง 41 (ตอ) 

 

อาชีพ 

การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเรว็สูง 
Wi-Fi ประเภทตางๆ 

บอกตอ ไมบอกตอ รวม 

ประกอบธุรกิจสวนตัว/รับ

งานอิสระ 
32 

(68.09%) 
15 

(31.91%) 
47 

(100%) 
รวม 272 

(68%) 
128 

(32%) 
400 

(100%) 

 

χ2 = 12.900*   Sig.(2-tailed) = 0.005 

* มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 

 จากตาราง 41 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวาง อาชีพกับการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-square Test) ในการทดสอบ พบวา คา χ2 มีคา

เทากับ 12.900 และคา Sig.(2-tailed) มีคาเทากับ 0.005 ซึ่งมีคานอยกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติ

ฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว 

 

 สมมติฐานที่ 6 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ดังนี้ 

 

 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบคาทางสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยาง

งายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อวิเคราะหความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรทั้งสองตัว ถามีคา Sig.(2-tailed) นอยกวา 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 

 

 สมมติฐานที่ 6.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอใน

อนาคต 

 H0 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอใน

อนาคต 

 H1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคต 

 

ตาราง 42 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ตอในอนาคต 

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ 
ความสมัพันธ 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

0.132** 

0.107** 

-0.005 

-0.021 

0.008 

0.032 

0.922 

0.675 

ระดับตํ่า 

ระดับตํ่า 

ไมมีความสัมพันธ 

ไมมีความสัมพันธ 

รวม 0.054 0.278 ไมมีความสัมพันธ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 

 

 จากตาราง 42 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับการ

ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 
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(มหาชน) ตอในอนาคต โดยใชการทดสอบคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) สามารถพิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายและดานการสงเสริม

การตลาด พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.922 และ 0.675 ซึ่งมากกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย

และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคต 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานราคา พบวา มีคา Sig.(2-

tailed) เทากับ 0.008 และ 0.032 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ และดานราคา มีความสัมพันธกับการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอใน

อนาคต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.132 และ 

0.107 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับตํ่าและสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถา

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานราคาเพิ่มข้ึน จะทําใหมีการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอใน

อนาคต เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 
 
 สมมติฐานที่ 6.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการบอกตอ

ใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) 

 H0 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 H1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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ตาราง 43 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับการบอกตอ

ใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ 
ความสมัพันธ 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

0.375** 

0.285** 

0.263** 

0.456** 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

ระดับปานกลาง 

ระดับตํ่า 

ระดับตํ่า 

ระดับปานกลาง 

รวม 0.422**    0.000 ระดับปานกลาง 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
 
 จากตาราง 43 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับการ

บอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชการทดสอบคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) สามารถพิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาด พบวา มี

คา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ

การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ 0.375 และ 0.456 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับปานกลางและสัมพันธไปใน

ทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑและดานการสงเสริม

การตลาดเพิ่มข้ึน จะทําใหมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา มีคา 

Sig.(2-tailed) เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
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ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกบัการ

บอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 

เทากับ 0.285 และ 0.263 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับตํ่าและสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกัน กลาวคือ ถาปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานราคาและดานชองทางการจัดจําหนาย

เพิ่มข้ึน จะทําใหมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 
 
 สมมติฐานที่ 6.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับระยะเวลา

เฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในแตละครั้ง 

 H0 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตาง  ๆของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในแตละครั้ง 

 H1 : ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตาง  ๆของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในแตละครั้ง 

 

ตาราง 44 แสดงการทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับระยะเวลา

เฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ในแตละครั้ง 

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
Pearson 

Correlation 
(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ 
ความสมัพันธ 

1. ดานผลิตภัณฑ 

2. ดานราคา 

3. ดานชองทางการจัดจาํหนาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

0.003 

-0.006 

0.099 

0.050 

0.951 

0.905 

0.049 

0.314 

ไมมีความสัมพันธ

ไมมีความสัมพันธ 

ระดับตํ่า 

ไมมีความสัมพันธ 

รวม 0.050 0.323 ไมมีความสัมพันธ 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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 จากตาราง 44 การทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดกับ

ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในแตละครั้ง โดยใชการทดสอบคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สามารถพิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริม

การตลาด พบวา มีคา Sig.(2-tailed) เทากับ 0.951, 0.905 และ 0.314 ตามลําดับ ซึ่งมากกวา 0.05 

นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ 

ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในแตละครั้ง 

 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา มีคา Sig.(2-tailed) 

เทากับ 0.049 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ปจจัยดานสวน

ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธกับระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในแต

ละครั้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.099 แสดง

วาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในระดับตํ่าและสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ ถาปจจัยดาน

สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายเพิ่มข้ึน จะทําใหมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในแต

ละครั้งเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอย 
 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติไค-สแควร (Chi-Square) เพื่อทดสอบสมมติฐานถึง

ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนแตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมที่แตกตางกัน ซึ่งมีตัวแปรตน คือ 

ลักษณะทางประชากรศาสตร และตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดทําการ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในลักษณะตาราง 45 ดังนี้ 
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ตาราง 45 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่แตกตางกัน 

มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการใชบรกิารอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสงู Wi-Fi 

ตัวแปรตน ลกัษณะทางประชากรศาสตร 
เพศ อายุ ระดับ

การ 
ศึกษา 

อาชีพ รายได
เฉลี่ยตอ
เดือน 

1.วันที่ ใชบ ริการอิน เทอร เน็ตไร สาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  
     

2.ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 
     

3.ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 
     

4.วัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 
     

5.การใชบ ริการอิน เทอร เน็ ต ไ ร สาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ตอใน

อนาคต 

 

     

6.กา รบอกต อ ให ผู อ่ื นมา ใช บ ริ ก า ร

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง  Wi-Fi 

ประเภทตางๆ 
     

 

หมายความวา สอดคลองกับสมมติฐาน (Sig) อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 หมายความวา ไมสอดคลองกับสมมติฐานอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 ผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบสมมติฐานถึงระดับความสัมพันธของปจจัย

ดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว



115 

 

 

 

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยไดทําการ

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในลักษณะตาราง 46 ดังนี้ 

 

ตาราง 46 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานระดับความสัมพันธของปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

ตัวแปรตาม 
พฤติกรรมการใชบรกิาร 

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสงู Wi-Fi 

ตัวแปรตน 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

1.การใชบริการอินเทอร เน็ตไรสายความเร็วสูง  Wi-Fi  

ประเภทตางๆ ตอในอนาคต 

ไมมีความสัมพันธ 

2.การบอกตอให ผู อ่ืนมาใชบริการอินเทอร เน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ระดับปานกลาง 

3.ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ประเภทตางๆ ในแตละครั้ง 

ไมมีความสัมพันธ 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรม

การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนําไปใชเปนแนวทางใหกับบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by Truemove 

มีความเขาใจแนวความคิดของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครตอสวนประสมทางการตลาด และ

นําไปปรับใชในการพัฒนาผลิตภัณฑและวางแผน พัฒนา ปรับปรุง กําหนดกลยุทธทางการตลาดตางๆ 

เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

ความมุงหมายของงานวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดต้ังความมุงหมายไว ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตไรสาย
ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ที่

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi แบบเสียคาบริการ ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

2. ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

3. ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
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4. ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

5. ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

6. ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย  
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชหรือเคยใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเสีย

คาบริการ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 
 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใชหรือเคยใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบเสีย

คาบริการ ต้ังแตอายุ 15 ปข้ึนไป เนื่องจากไมทราบจํานวนประชากร ผูวิจัยไดกําหนดขนาดตัวอยางโดย

การคํานวณโดยใชสูตร กรณีไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ความ

ผิดพลาดไมเกิน 5% ไดกลุมตัวอยาง 385 คน โดยสํารองกลุมตัวอยางเพื่อความผิดพลาดไว 4% 

เทากับ 15 คน รวมเปนจํานวนตัวอยางทั้งหมด 400 คน (กัลยา วาณิชยบัญชา. 2548: 14) ผูวิจัยใช

วิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการสุมกลุม

ตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) 
 

การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
 1. ศึกษาตํารา เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม สวนประสมทางการตลาดเกี่ยวกับ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

 2. ขอบเขตของแบบสอบถามจะเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ทั้งทางดานสวนประสมทาง

การตลาดและดานปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอความคิดเห็นทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอ

การใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
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 3. นําแบบสอบถามฉบับรางที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะเพิ่มเติม 

 4. นําแบบสอบถามที่ผูวิจัยแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเรียบรอย

แลว เสนอผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเสนอแนะ

เพิ่มเติมและนําไปปรึกษากับคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธอีกครั้ง 

 5. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมผูที่ใชหรือเคยใชบริการ

อินเทอร เน็ตไรสายความเร็วสูง  Wi-Fi ของบริษัท  ทรู  คอรปอเรชั่น  จํากัด  (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําผลที่ไดไปทําการวิเคราะหหาความเชื่อมั่น

ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α – Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) ได

คาความเชื่อมั่นรวมทั้งฉบับ เทากับ 0.889 

 6. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ชุด 

  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควา ประกอบดวย 2 สวนคือ 

 1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 คน โดยผูวิจัยจะทําการชี้แจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจถึงวัตถุประสงคและ

วิธีการตอบแบบสอบถามกอน และทําการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการคนควาหาขอมูลจากหนังสือพิมพธุรกิจ 

วารสารตางๆ หนังสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และงานวิจัยที่เกี่ยวของที่สามารถอางอิงได 

รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเทอรเน็ตเพื่อประกอบการสรางแบบสอบถาม 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การจัดกระทําขอมูล 
 หลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูล 

ดังนี้ 

1.1 ตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองและความ

สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม โดยทําการแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
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1.2 ลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได

กําหนดรหัสไวลวงหนา 

1.3 การประมวลผลขอมูล (Processing) ขอมูลที่ลงรหัสแลวนํามาทําการบันทึกโดยใช

เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูล ซึ่งใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร (Statistic Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพื่อทําการวิเคราะหขอมูล 
2. การวิเคราะหขอมูล 

2.1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามในดานประเภทแพ็คเกจ
ที่ใชบริการ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดตอเดือน โดยหาคาความถี่ (Frequency) คิด

เปนคารอยละ (Percentage) 

2.2 วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไร
สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

กําหนดการใหคะแนนคําตอบของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการใหความสําคัญของสวนประสมทาง

การตลาดโดยใหคะแนนรวมแบบ Rating Scale โดยใชคาสถิติการหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3.ขอมูลดานพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภท

ตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยหาคาความถี่ 

(Frequency) และคิดเปนคารอยละ (Percentage)  

2.4. การทดสอบสมมติฐาน 

2.4.1 ทดสอบความแตกตางระหวางปจจัยทางดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรม

การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใช 

Chi - square(χ2) ทดสอบสมมติฐานขอที่ 1-5 สําหรับตัวแปรพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ขอ 3.1-3.6 

2.4.2 ทดสอบความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชสถิติสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) โดยใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 6 สําหรับตัวแปรพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ขอ 3.5 การบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคต ขอ 3.6 การบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย
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ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และขอ 3.7 ระยะเวลา

เฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในแตละครั้ง 

 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผลการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปไดดังนี้ 
สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 400 คน มี

รายละเอียด ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 240 คน คิดเปนรอยละ 60.0 เสีย

คาบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0 มีอายุ

ระหวาง 25-34 ป จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 

201 คน คิดเปนรอยละ 50.2 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน จํานวน 288 คน คิดเปนรอย

ละ 72.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.5 
สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริม
การตลาด 
 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา 

ความสําคัญดานปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด  โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 

สวนดานการผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.53, 3.73 และ 3.57 ตามลําดับ 
สวนที่ 3  การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา วันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ พบวา วันที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก วันเสาร-อาทิตย/วันหยุดนักขัตฤกษ จํานวน 192 คน คิดเปน
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รอยละ 48.0 ชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ไดแก เวลา 17.01-24.00 น. จํานวน 295 คน คิดเปนรอยละ 73.8 ชองทางที่ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใชซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก ผาน True 

shop และ True Move shop จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 วัตถุประสงคที่ผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก ใชคนหาขอมูล,ขาวสาร 

จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.0 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ตอในอนาคต จํานวน 360 คน คิดเปนรอยละ 90.0 และผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภท

ตางๆ จํานวน 272 คน คิดเปนรอยละ 68.0 ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ในแตละครั้ง ประมาณ 3.165 ชั่วโมง  
สวนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ดังนี้ 

  1.1 เพศที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท 

ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  1.2 เพศที่แตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  1.3 เพศที่แตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  1.4 เพศที่แตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  1.5 เพศที่แตกตางกันมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอใน

อนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  1.6 เพศที่แตกตางกันไมมีผลตอการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 สมมติฐานที่ 2 ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ดังนี้ 
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  2.1 อายุที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท 

ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน  

  2.2 อายุที่แตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  2.3 อายุที่แตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  2.4 อายุที่แตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  2.5 อายุที่แตกตางกันมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอใน

อนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  2.6 อายุที่แตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ดังนี้ 

  3.1 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  3.2 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  3.3 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  3.4 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  3.5 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันไมมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  3.6 ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 4 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
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  4.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  4.2 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็ว

สูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  4.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  4.4 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  4.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  4.6 รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 5 ผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

ดังนี้ 

  5.1 อาชีพที่แตกตางกันมีวันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท 

ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  แตกตางกัน 

  5.2 อาชีพที่แตกตางกันมีชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  5.3 อาชีพที่แตกตางกันมีชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  5.4 อาชีพที่แตกตางกันมีวัตถุประสงคที่ใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  5.5 อาชีพที่แตกตางกันมีการใชในบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ตอใน

อนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  5.6 อาชีพที่แตกตางกันมีการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ตอในอนาคตของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 

 สมมติฐานที่ 6 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกเปนสมมติฐานยอยๆ ดังนี้ 
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  6.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับการใชบริการอินเทอรเน็ต

ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคต 

  6.2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธกับการบอกตอใหผูอ่ืนมาใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ในระดับปานกลาง 

6.3 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

ในแตละครั้ง 
  

อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร มีประเด็นนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

 1.จากผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร ของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-34 ป ใชบริการประเภท Wi-Fi Unlimited 

Monthly Package ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 30,001 บาทขึ้นไป ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไรสาย 

เขามามีสวนในชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น ระบบอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง จึงไดรับความนิยม 

เพราะสามารถใชไดทั้งภายในบานหรือสํานักงาน และภายนอกสถานที่ ดังนั้นผูใชบริการสวนใหญจึง

เลือกที่จะเสียคาบริการแบบเหมาจายรายเดือน Wi-Fi Unlimited Monthly Package เพื่อสามารถใช

บริการไดทุกชวงเวลาไมจํากัดชั่วโมงการใชงาน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของคมเพชร ไม

จัตุรัส (2550) ศึกษาเรื่องความคิดเห็นทางดานสวนประสมทางการตลาดที่มีตอผลิตภัณฑเครือขายไร

สาย (Wi-Fi) ของ SMC Networks ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสํารวจพบวา ผูใชผลิตภัณฑเครือขายไร

สาย (Wi-Fi) ของ SMC Networks สวนใหญเปนเพศชาย มีระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และมี

อาชีพเปนพนักงานเอกชน มีรายไดประมาณ 15,001 – 40,000 บาทตอเดือน 

 2. จากผลการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 

ความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดานราคา อยูในระดับมากที่สุด สวนความสําคัญ

ของปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของ
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บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ดานการผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ

สงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่เผชิญกับปญหาเศรษฐกิจที่มี

แนวโนมชะลอตัวลงจากปญหาทั้งภายในและภายนอกประเทศทําใหผูใชบริการหันมาใสใจในความคุม

คาที่จะไดรับกับเงินที่ตองเสียไปมากขึ้น ระมัดระวังคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจากการใชบริการอินเทอรเน็ต 

ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับแนวความคิดของ เสรี วษมณฑา (2552) ไดกลาววา สวนประสมทาง

การตลาด หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายได ขายในราคาที่

ผูบริโภคยอมรับไดและผูบริโภคยินดีที่จะจายเพราะมองเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจาย

สินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการซื้อหา เพื่อใหเกิดความสะดวกแกลูกคา ดวยความพยายามจูงใจ

ใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง ดังนั้น บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ควรจะมีการปรับกลยุทธในดานของราคาเพื่อกระตุนใหผูบริโภคมีการใชงานที่เพิ่มข้ึน และ

สรางความรูสึกถึงความคุมคาในการจายเพื่อใชงานแลวมีคุณภาพมาก 

 3. จากผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) พบวา วันที่ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก วันเสาร-อาทิตย/วันหยุด

นักขัตฤกษ ชวงเวลาที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ไดแก เวลา 17.01-24.00 น. เนื่องจากชวงวันและเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่ผูใชบริการ

เสร็จธุระจากการทํางาน/การเรียน จึงเปนชวงเวลาที่มีผูใชบริการมากที่ สุด ชองทางที่ ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญใชซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก ผาน True 

shop และ True Move shop เพราะชองทางดังกลาวเปนชองทางที่มีความสะดวกในการซื้อและขอใช

บริการ มีพนักงานขายที่สามารถตอบขอสงสัยตางๆ ไดทันที เปนชองทางที่ใหความปลอดภัยในการ

ชําระเงินมากกวาการชําระเงินผานทาง Website วัตถุประสงคที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ไดแก ใชคนหาขอมูล,ขาวสาร ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ตอในอนาคต

และจะบอกใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ซึ่งการบอกตอให

ผูอ่ืนมาใชบริการมากมีผลทําใหใชบริการตอเนื่อง เพิ่มข้ึน ถือวาการที่ผูบริโภคใชบริการตอ แลวนํา

ความรูสึกวาดีไปแนะนําในบุคคลอื่นๆ ใชบริการของเราถือวาสิ่งสําคัญในการที่จะพัฒนารักษาฐาน

ลูกคาใหมีการใชงานอยางตอเนื่องจนเกิดความพอใจ 

 4. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอายุ 

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันในทุกดาน 
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อาจจะเปนเพราะความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคแตละคนจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยดานจิตวิทยา 

(Psychological Factors) ประกอบดวย แรงจูงใจ การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ รวมไปถึงลักษณะ

ทางกายภาพและบุคลิกลักษณะของผูบริโภคลวนมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการบริโภคทั้งสิ้น สวนปจจัยที่

สองคืออิทธิพลจากสิ่งแวดลอม (Environment Influences) คือส่ิงที่หลอมาจากวัฒนธรรม จริยธรรม 

คานิยมในสังคม และวัฒนธรรมกลุมยอยที่มีอิทธิพลมาจากเพื่อน สมาชิกในครอบครัวหรือกลุมสังคม

อ่ืนๆ เชน ส่ือมวลชน เปนตน รวมไปถึงอิทธิพลของเครื่องมือทางการตลาด(Marketing Efforts) เชน 

สินคา (Product) ราคา (Price) การสงเสรมิการขาย (Promotion) และชองทางการจําหนาย (Channel 

of Distribution) ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดกลาวถึง

พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ลักษณะพฤติกรรมผูบริโภคเฉพาะบุคคล 

(Individual Factors) คือ ลักษณะสวนตัวของแตละบุคคลจะมีผลตอการตัดสินใจซื้อ การยอมรับ และ

ความชอบในผลิตภัณฑ โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล เพศ อายุ 

รายได การศึกษา อาชีพ บุคลิกลักษณะ ทัศนคติที่มีตอความเสี่ยง และวัฒนธรรม  

 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีเพศแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกันในทุกดาน ยกเวนการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เนื่องจากการบอกตอให

ผูอ่ืนมาใชบริการในสินคานั้นๆ เกิดมาจากประสบการณตรงของผูที่เคยใชสินคาดังกลาวแลว ดังนั้น

เพศที่แตกตางกันจึงไมมีผลตอการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใช

บริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร แตกตางกันในทุกดาน ยกเวนการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคต เนื่องจากการจะใชบริการตอ

ในอนาคตหรือไมนั้นเกิดมาจากประสบการณตรงของผูที่เคยใชสินคาดังกลาวแลววาไดรับความพึง

พอใจมากนอยเพียงใด ถาผูบริโภครูสึกพึงพอใจกับสินคาและบริการนั้นๆก็จะยังคงใชบริการตอไป

เร่ือยๆ ถาผูบริโภครูสึกไมพึงพอใจกับสินคาและบริการนั้นๆก็จะมองหาสินคาหรือตราสินคาอื่นทดแทน 

ดังนั้นระดับการศึกษาที่แตกตางกันจึงไมมีผลตอการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ตอในอนาคตหรือไม 
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 5.จากผลการทดสอบสมมติฐานดานระดับความสัมพันธของปจจัยดานสวนประสมทาง

การตลาดกับการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง เนื่องมาจาก

การที่ผูบริโภคไดรับประสบการณตรงจากการใชสินคานั้น ถาบริษัทฯสรางคุณคาของตราสินคาในเชิง

บวกใหกับลูกคา ก็จะทําใหลูกคามีความรูสึกคุนเคยและมีความรูสึกที่ดีอยางมั่นคงตอตราสินคา มั่นใจ

ในการใชและบอกตอได 

 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผลการวิจัยทําใหทราบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 25-34 

ป ใชบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package ระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี มี

อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน/หางราน รายไดเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 30,001 บาทข้ึนไป โดยมี

ขอเสนอแนะดังนี้ 

 1.1 ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi สามารถนําขอมูลของผูตอบ

แบบสอบถามมาใชเปนแนวทางในการวางแผน  พัฒนาการใหบริการ ออกแบบ และปรับปรุง

ประสิทธิภาพของอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ใหสามารถตอบสนองความตองการของ

กลุมเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาคุณภาพของสัญญาณใหมีความเสถียรภาพ การ

ปรับปรุงความเร็วของสัญญาณ การเพิ่มจุดบริการ WiFi Hotspot ใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น การให

ความสําคัญกับบริการหลงัการขาย รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับราคา  

 1.2 ผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi สามารถนําขอมูลเหลานี้มา

วิเคราะหเพื่อจัดทํารูปแบบการใหบริการหรือกลยุทธทางการตลาดตางๆใหเหมาะสมกับผูบริโภคในแต

ละกลุมเปาหมาย 

 2. จากผลการวิจัยทําใหทราบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา มีความสําคัญตอ

การใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการผลิตภัณฑ ดาน

ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาดมีความสําคัญอยูในระดับมาก โดยมี

ขอเสนอแนะดังนี้  
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 2.1 ในปจจุบันมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi เพิ่มมากขึ้นทําใหการ

แขงขันทางดานราคาคอนขางสูง จึงควรพัฒนาทางดานคุณภาพและราคาใหสอดคลองกัน หากตั้ง

ราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพแลวผูบริโภคก็จะยอมรับไดและใชบริการอยางตอเนื่องตอไป 

 2.2 ความนาเชื่อถือของบริการ คุณภาพของระบบเครือขาย ความมีเสถียรภาพของ

ระบบตลอด 24 ชั่วโมง ความรวดเร็วในการรับ – สงขอมูล และความปลอดภัยในการใชงาน บริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) จะตองมีการพัฒนาใหทันสมัยอยูเสมอ มีจํานวนชั่วโมงรองรับใหเพียงพอ

กับความตองการของผูบริโภค เนื่องจากวาปจจุบันผูบริโภคสวนใหญใชอินเทอรเน็ตในการดํารงชีวิต

ประจําวันมากขึ้น นอกจากนี้ควรจะขยายและพัฒนาชองทางการจัดจําหนายเพื่อเปนการเพิ่มโอกาส

ชองทางการจัดจําหนายไดมากขึ้น 

 2.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาดควรมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องเพื่อสงผล

กระตุนใหยอดขายเพิ่มมากขึ้น การพัฒนาอยางตอเนื่องอาจกระตุนใหผูบริโภคมีความตองการซื้อ

จํานวนชั่วโมงอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น และผูผลิตก็สามารถเพิ่มยอดขายไดดวย นอกจากนี้การโฆษณา

ประชาสัมพันธ การจัดสัมมนา การสงขาวสารขอมูลบริการใหมๆ ผานทาง email การจัดใหมีจุดที่

ใหบริการเพื่อทําการทดสอบสินคา (Demo) กอนซื้อสินคา การจัดแสดงสินคาตาม Exhibition ตางๆ 

ยังมีผลตอการตัดสินใจใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) อีกดวย ส่ิงเหลานี้ถือไดวาเปนสิ่งที่ชวยในการสงเสริมการตลาดใหเกิดการกระตุนการ

รับรูของผูบริโภคใหเกิดการซื้อซ้ํา  

 2.4 การใหความสําคัญกับบุคลากร ไดแก ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ 

และทักษะในการสื่อสารของพนักงานใหความเขาใจในการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-

Fi มีผลตอการตัดสินใจใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) อีกดวย ดังนั้นบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ควรที่จะมีการฝกอบรม

พนักงานใหมีความรู เพิ่มทักษะใหมากขึ้นกับเทคโนโลยีใหมๆ ที่นําสมัย และเปนการสรางภาพลักษณ

ที่ดีตอองคกร 

 3. จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรของผูบริโภคที่มีอายุ  

อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง 

Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกันในทุกดาน 

ดังนั้นบริษัทจึงควรใหความสําคัญกับผูบริโภคในทุกกลุม จัดทําโปรโมชั่นหรือรายการสงเสริมการขาย

ใหสอดคลองกับผูบริโภคที่แตกตางกัน เพื่อใหสามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับและจะทําใหบริษัท

ไดกําไรมากยิ่งขึ้น และจากผลการศึกษาระดับความสัมพันธของปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดมี

ความสัมพันธกับการบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ 



 
 

129

ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง ดังนั้น

บริษัทจึงควรวางกลยุทธการตลาดใหเหมาะสม และใหความสําคัญกับฐานลูกคาที่อยูในปจจุบันเพราะ

ฐานลูกคาที่มีอยูในปจจุบันจะเปนตัวกระตุนหรือบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการ

ขยายฐานลูกคาและรายไดมากยิ่งขึ้น 

 

ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป 
 1.ควรศึกษาเปรียบเทียบระหวางอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และสินคาที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อหาขอแตกตางและประเมินถึง

ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจ 

 2.ควรมีการศึกษาถึงความพึงพอใจ ปญหาและความคาดหวังของผูใชบริการอินเทอรเน็ตไร

สายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เพื่อรองรับความควาดหวังของ

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ที่เขามาใชบริการทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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แบบสอบถาม 
 

เรื่อง 
 

“ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใชบรกิารอินเทอรเน็ต 
ไรสายความเร็วสงู Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร” 
 
 

 

 แบบสอบถามนี้ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนสวนประกอบหนึ่งในการทําสารนิพนธของนิสิตปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ประสานมิตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา “ความสัมพันธระหวางสวนประสมทางการตลาดกับ

พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 ผูวิจัยจึงใครขอความรวมมือจากทานในการชวยตอบแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถาม

จะไมมีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแตประการใด และการนําเสนอผลการวิจัยเปนภาพรวม

เทานั้น โดยแบบสอบถามจะประกอบดวย 3 สวน ดังนี้  

 

สวนที่ 1  ขอมลูดานปจจยัสวนบุคคล   

สวนที่ 2  ปจจยัดานสวนประสมทางการตลาดที่มีความสําคัญตอการเลือกใชบริการ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากดั 

(มหาชน) 

สวนที่ 3  พฤตกิรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ  

     ของบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

 

ในโอกาสนี้ผูวจิัยตองขอขอบคุณทุกทานที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้

 

        

นางสาวกาญจนา  วาณิชเสน ี

             ผูวิจัย 
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 “ความสมัพนัธระหวางสวนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเนต็ 
ไรสายความเร็วสงู Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในเขต

กรุงเทพมหานคร” 
 

 
สวนที่  1  ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชองวาง            ที่ตรงกบัตัวทานมากที่สุดเพียงขอเดียว 

 

1. ประเภทของแพ็คเกจที่ใชบริการอยูในปจจุบัน   

แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Prepaid Card  

 แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Premium Package  

 แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Multiple Day Package  

 แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Package via True Move SMS 

 แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi via True Money Cash Card 

 แบบเสียคาบริการประเภท Pay Per Use Internet 

 แบบเสียคาบริการประเภท Wi-Fi Unlimited Monthly Package  [             ] 
 

2. เพศ 

      ชาย                   หญงิ    [             ] 
 

3. อาย ุ

      15 – 24  ป                                         25 – 34 ป    [                ] 

      35 – 44 ป                  ต้ังแต 45 ปข้ึนไป    

  

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

      ตํ่ากวาปริญญาตรี                 ปริญญาตรี     [                ] 

      สูงกวาปริญญาตร ี
 

5. อาชีพ 

      นักเรียน / นักศึกษา                 พนกังานรัฐวิสาหกิจ / ขาราชการ       

      พนกังานบริษัทเอกชน / หางราน            ประกอบธุรกิจสวนตัว / รับงานอิสระ   [                ] 

      อ่ืนๆ  (โปรดระบุ)…………………………… 
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6. รายไดเฉลี่ยตอเดือนของทาน 

      ตํ่ากวาหรอืเทากับ 10,000 บาท    10,001 - 20,000 บาท                        

      20,001 – 30,000 บาท                  ต้ังแต 30,001 บาทข้ึนไป [                ] 
 
สวนที่  2  ปจจัยดานสวนประสมการตลาดที่มีความสาํคัญตอการเลือกใชบริการอินเทอรเน็ต
ไรสายความเร็วสงู Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอรปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) 
 

คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความคดิของทานมากที่สุดเพียงชองเดียว 

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการ 
อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

สําคัญมาก
ที่สุด 

5 

สําคัญ
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

สําคัญ
นอย 

2 

สําคัญนอย
ที่สุด 

1 

ปจจัยดานผลติภัณฑ      

1. ความรวดเร็วในการรับ - สงขอมูล      

2. ความตอเนื่องในการรับสงขอมูล / ความมี

เสถียรภาพของระบบ เชน สัญญาณหลุดไมบอย 
     

3. การเขารหัสความปลอดภัยในการใชงานของ

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 
     

4. ความหลากหลายของแพ็คเกจ      

5. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ      

6. รายละเอียดในคูมือการใชงาน      

7. ความงายของขั้นตอนการติดตั้ง      

8. ความมชีื่อเสียงของบริษัท Truemove      

9. ความนาเชื่อถือของอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสงู Wi-Fi by Truemove 
     

10. ความยืดหยุนของแตละแพคเกจที่สามารถ

ปรับเปล่ียนได (Flexible) 
     

ปจจัยดานราคา 

1. ราคาสินคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพสนิคา      

2. ราคาสินคาเมื่อเปรียบเทียบกับผูใหบริการราย

อื่น 
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ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 

ความสําคัญตอการเลือกใชบริการ 
อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi 

สําคัญมาก
ที่สุด 

5 

สําคัญ
มาก 

4 

ปาน
กลาง 

3 

สําคัญ
นอย 

2 

สําคัญนอย
ที่สุด 

1 

ปจจัยดานชองทางในการจดัจําหนาย 

1. ความครอบคลุมของพื้นที่ของรานที่จําหนาย 

อินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by 

Truemove 

     

2. ความหลากหลายของชองทางในการซื้อสินคา 

เชน ผานพนักงานขาย, ผานทาง Website 
     

3. ความสะดวกสบายในการเดินทางมาเพื่อซื้อ

สินคา 
     

4. การจัดแสดงสินคาตามจุดจาํหนายสามารถ

มองเห็นไดชัดเจนและนาสนใจ 
     

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

1. ความสม่ําเสมอในการโฆษณาประชาสัมพนัธ

ของอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi by 

Truemove ตามสื่อตางๆ 

     

2. ความนาสนใจในรูปแบบการโฆษณา

ประชาสมัพันธของผลิตภัณฑ 
     

3. การสงขาวสารขอมูลบริการใหมๆ ผานทาง email      

4. การจัดใหมจีุดที่ใหบริการเพื่อทําการทดสอบ

สินคา (Demo) กอนซือ้สินคา 
     

5. การจัดใหมสีวนลดจากราคาปกติหรือการ

สงเสริมการขาย เชน ไดแถมชัว่โมงเพิ่มหรือลด

ราคาจากราคาปกติ 

     

6. ความสม่ําเสมอในการจัดแสดงสินคาตาม 

Exhibition ตางๆ 
     

7. ทักษะในการสื่อสารของพนักงานใหความ

เขาใจในการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสาย

ความเร็วสงู Wi-Fi 

     

8. ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ      
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สวนที่  3  พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของ
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
คําชี้แจง : โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชองวาง            ที่ตรงกบัความเปนจริงมากที่สุดเพยีงขอเดียว 

 

3.1    วันที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสงู Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษทั ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) บอยครั้งมากที่สุด 

วันจนัทร – ศุกร                วันเสาร-อาทิตย / วนัหยุดนกัขัตฤกษ  

ทุกวนั         [                ] 

 

3.2    ชวงเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสงู Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) บอยครั้งมากทีสุ่ด 

09.01 – 17.00 น.   17.01 – 24.00 น.  

00.01 – 09.00 น.   ตลอดทุกชวงเวลา    [                ] 

 

3.3    ชองทางที่ใชในการซื้ออินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) บอยครั้งมากทีสุ่ด 

True shop และ True Move shop   รานคาตัวแทนจําหนาย   

ชื้อผานบริการ True Money  

ซื้อผานบริการ Online Top Up ที่ www.truewifi.net     

 ซื้อผานบัตรเงนิสดทรู มนันี ่(True Money Cash Card)   [                ]      
 

3.4    วัตถุประสงคที่ใชบริการอินเทอรเนต็ไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) บอยครั้งมากทีสุ่ด 

คนหาขอมูล ขาวสาร                   เช็คอีเมลล   

เลนเกมออนไลน      ใชกับการทํางาน / ธุรกิจ 

 การเรียนรูส่ิงตางๆ ผานสื่อออนไลน   

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………     [                ]      
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3.5    ทานจะใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบรษิัท ทรู คอรปอเรชั่น 

จํากัด (มหาชน) ตอในอนาคตหรือไม 

 ใชบริการตอ      ไมใชบริการตอ         [                ] 

 

3.6    ทานจะบอกตอใหผูอ่ืนมาใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของ

บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) หรือไม 

      บอกตอ       ไมบอกตอ         [                ] 

 

3.7    ระยะเวลาเฉลี่ยที่ใชบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ประเภทตางๆ ของบริษัท ทรู 

คอรปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในแตละครั้ง ______ ชั่วโมง 

 

3.8    ขอเสนอแนะอื่นๆ เกีย่วกับการใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายความเร็วสูง Wi-Fi ของบริษัท ทรู คอร

ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

******************** ขอบคุณมากคะ ******************** 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 

และ 

หนังสือเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

 1. อาจารย ดร. ลํ่าสนั เลิศกลูประหยัด  อาจารยประจาํภาควิชาบริหารธุรกิจ 

      คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. อาจารย ดร. ธนภูมิ อติเวทิน  อาจารยประจาํภาควิชาบริหารธุรกิจ 

      คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 3. อาจารย ดร. ไพบูลย อาชารุงโรจน  อาจารยประจาํภาควิชาบริหารธุรกิจ 

      คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ  
 

ชื่อ  ชื่อสกุล                นางสาวกาญจนา  วาณิชเสน ี

วันเดือนปเกิด     5 กันยายน 2525 

สถานที่เกิด      กรุงเทพมหานคร 

สถานที่อยูปจจุบัน    27 ซอยตากสนิ 12 ถนนตากสิน   

       เขตธนบุรี กทม.10600  

สถานทีท่ํางานปจจุบัน   บริษัท เดลตา อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)  

             เลขที่ 909 ซอย9 หมู4 นิคมอุตสาหกรรมบางป ู

             ถนนพัฒนา 1 ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง  

             จงัหวัดสมุทรปราการ 10280        

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน Purchasing Material Control 

        

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2547    ปริญญาตรี (ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาพฒันาชมุชนเมอืง)  

       จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 พ.ศ. 2553    ปริญญาโท (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ)  

จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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