ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
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นางสาวปัณณธร วงศ์ ศรีประเสริฐ
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ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร พิจารณาแล้ว
อนุมตั ิให้การวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” เสนอโดยนางสาวปั ณณธร วงศ์ศรี ประเสริ ฐ มี
คุ ณ ค่า เพี ยงพอที่ จ ะเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาในรายวิชาสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ ตาม
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……………………………………………..……
(อาจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ)
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจทัว่ ไป
วันที่…………เดือน…..…………พ.ศ. ………….
อาจารย์ที่ปรึ กษา
อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
คณะกรรมการสอบสัมมนาการเป็ นผูป้ ระกอบการ
……………………………………………..ประธานกรรมการ
(อาจารย์ผชู ้ ่วยศาสตราจารย์ ประสพชัย พสุ นนท์)
…….…/………………./…………
………………………………………………กรรมการ
(อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี)
…….…/………………./…………
……………………………………………….กรรมการ
(อาจารย์ ดร. ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ)
…….…/………………./…………

12500713: สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ
คําสําคัญ: ปั จจัยการตัดสิ นใจเลือกใช้ / การตัดสิ นใจเลือกใช้
ปั ณณธร วงศ์ศรี ประเสริ ฐ : ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
อาจารย์ที่ปรึ กษา : อาจารย์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี. 62 หน้า.
บทคัดย่อ
การวิ จ ัย นี้ มี ว ตั ถุ ประสงค์เ พื่ อ 1) เพื่อ ศึ ก ษาระดับ ความสําคัญของปั จ จัย ด้า นส่ ว น
ประสมทางการตลาด ที่ มีผลต่อการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิ ล ปากร วิ ท ยาเขตสารสนเทศเพชรบุ รี 2) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กใช้ร ะบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ นักศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง เรี ยนอยูช่ ้ นั ปี 4 เรี ยน
คณะวิทยาการจัดการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 4,001-6,000 บาท
2. ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด พบว่า นักศึกษาให้ความสําคัญในระดับมากคือ
ด้านลักษณะทางกายภาพ รองลงมา คือ ด้านสถานที่จดั จําหน่าย และ ด้านกระบวนการ ตามลําดับ
3. พฤติกรรมในการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ นักศึกษาส่ วนใหญ่เลือกใช้ระบบ
AIS มีโทรศัพท์เคลื่อนที่จาํ นวน 1 เครื่ อง เลือกใช้รูปแบบเติมเงิน ค่าใช้จ่ายต่อเดือนระหว่าง 400500 บาท ไม่เคยเปลี่ยนระบบ ซื้ อหมายเลขโทรศัพท์จากห้างสรรพสิ นค้า หมายเลขโทรศัพท์มีราคา
ระหว่าง 10-40 บาท และรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา…………………………………………….
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึ กษา…………………………………….
ค
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้ สาํ เร็ จลุลวงไปได้ดว้ ยดี โดยผูว้ ิจยั ได้รับความกรุ ณาจาก อาจารย์เกตุวดี
สมบูรณ์ทวี ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา ที่คอยให้คาํ ปรึ กษาแนะนําและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง
ต่างๆเป็ นอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ทาํ งานวิจยั ฉบับนี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์และอาจารย์
ที่สละเวลาเป็ นกรรมการสอบสัมมนาในครั้ งนี้ ซึ่ งทุกท่านได้ให้แนวคิด คําแนะนําทางวิชาการ
ตลอดจนความเมตตาในระหว่างการทํางานวิจยั ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณเพื่อนๆและน้องๆ ที่ช่วยตอบแบบสอบถามจนสามารถทํางานวิจยั ฉบับ
นี้ให้สาํ เร็ จได้ และขอบคุณเพื่อนๆที่คอยให้คาํ ปรึ กษา ให้กาํ ลังใจและช่วยเหลือในการทําวิจยั ในครั้ง
นี้ สุ ดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณมารดา และพี่นอ้ ง ที่คอยเป็ นกําลังใจให้คาํ ปรึ กษา ช่วยเหลือตลอด
ระยะเวลาในการทําวิจยั ครั้งนี้ คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากวิจยั นี้
ผูว้ ิจยั ประสงค์ให้ผปู ้ ระกอบการค่ายโทรศัพท์ สามารถนําไปเป็ นข้อมูลพื้นฐาน สําหรับ
ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้สูงสุ ด
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บทที่ 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การติ ด ต่ อ สื่ อสารเป็ นสิ่ งที่ มี ค วามสํ า คัญ มากในชี วิ ต ประจํา วัน ของคนทุ ก คน
เปรี ยบเสมื อ นเป็ นหนึ่ งปั จ จัย ที่ เ ข้า มามี ส่ ว นในการดํา รงชี วิ ต “สั ง คมจะหยุ ด นิ่ ง ถ้า ขาดการ
ติดต่อสื่ อสาร” (ภิญโญ สาธร 2533 : 88) เป็ นคํากล่าวที่แสดงให้เห็ นว่าการติดต่อสื่ อสารมี
ความสําคัญกับมนุ ษย์ทุกคน เนื่ องจากการติดต่อสื่ อสารมีอยู่ในทุกแห่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการ
ดําเนิ นชี วิตประจําวัน และชี วิตการทํางาน ด้วยวิธีการที่ แตกต่ างกัน ไป เช่ น การพูด คุ ย การส่ ง
สัญลักษณ์ การส่ งจดหมาย หรื อการใช้ภาษากาย ฯลฯ ดังนั้นการพัฒนาระบบการติดต่อสื่ อสารจึงมี
ความสําคัญเป็ นอย่างมาก
ปั จจุบนั โลกกําลังอยู่ในยุคของข้อมูลข่าวสาร โดยข้อมูลข่าวสารนั้นถือเป็ นทรัพยากร
สําคัญอย่างยิง่ ที่ส่งผลต่อความถูกต้องแม่นยําในการตัดสิ นใจในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความสําเร็ จ
และความเจริ ญก้าวหน้าของบุคคลและองค์กร ทําให้เทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ชีวิตความเป็ นอยูข่ องคนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่ อสารไร้สาย หรื อที่เรี ยกว่า โทรศัพท์มือถือ
ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์ ที่ ค นส่ ว นใหญ่ ใ นปั จ จุ บ ัน ใช้ กั น อย่ า งแพร่ หลาย ทํา ให้ ธุ ร กิ จ การสื่ อสาร
โทรศัพท์มือถือเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว อีกทั้งการแข่งขันภายในธุรกิจนี้ ก็เพิ่มสู งขึ้นเป็ นเงาตาม
ตัว โดยในแต่ ละค่ายฯ ต่ างก็ใช้กลยุทธ์ทางธุ รกิ จเพื่อแย่งส่ วนแบ่งทางการตลาดจากกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมาย ไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันในด้านโปรโมชัน่ คุณภาพของสัญญาณ การให้บริ การ ฯลฯ กล
ยุทธ์ทางธุรกิจเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่กาํ หนดขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าผูใ้ ช้บริ การ
(วัชรา คลายนาทร 2533 : 3)
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หลังจากที่กรมไปรษณี ยโ์ ทรเลขได้อนุ มตั ิคลื่ นความถี่วิทยุให้องค์การโทรศัพท์แห่ ง
ประเทศไทย (ทศท.) ซึ่งก็คือบริ ษทั ทศท. คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ในปั จจุบนั เพื่อดําเนินธุ รกิจ
การให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ NMT (Nordic Mobile Telephone) ความถี่ 470 เมกกะเฮิตรซ์
เมื่ อเดื อนกัน ยายน พ.ศ.2529 ตั้ง แต่ น้ ัน เป็ นต้น มาธุ ร กิ จ โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ใ นประเทศไทยก็ ไ ด้
เจริ ญเติบโตขึ้นมาตามลําดับ จวบจนกระทัง่ ในปั จจุบนั มีผใู ้ ช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่มากกว่า 20
ล้านเลขหมาย โดยมีบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การหลายรายแบ่งสัดส่ วนทางการตลาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ ใน
ช่วงแรกการดําเนิ นธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยนั้นมีผใู ้ ห้บริ การเพียงสองราย คือ ทศท.
และการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย (กสท.) หรื อบริ ษทั กสท. โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ใน
ปั จจุบนั แต่เนื่ องจากข้อจํากัดในเรื่ องของงบประมาณ การขาดความชํานาญในการดําเนิ นนโยบาย
ทางการตลาดของรัฐวิสาหกิ จทั้งสองแห่ งรวมถึงเครื่ องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคแรก ๆ ที่มี
ราคาแพง ทั้ งสองหน่ ว ยงานจึ ง ตั ด สิ นใจเปิ ดให้ เ อกชนเข้ า ประมู ล สิ ทธิ การให้ บ ริ การ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้การดูแลของตน ในลักษณะการดําเนิ นการแบบ BTO (Build-TransferOperate) ซึ่ งหมายถึงเอกชนเป็ นผูล้ งทุนสร้างเครื อข่ายพร้อมกับโอนกรรมสิ ทธิ อุปกรณ์เครื อข่าย
เหล่านั้นให้แก่ หน่วยงานเจ้าของสัมปทาน โดยรัฐให้สิทธิเอกชนในการดําเนินกิจการเป็ นระยะเวลา
ช่ วงหนึ่ ง ตั้งแต่น้ ันเป็ นต้นมา อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยก็ได้มีการขยายตัว
อย่างรวดเร็ วและต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั ภาพรวมของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศ นับถึง
ปั จจุบนั ซึ่งประเทศไทยถือได้วา่ เป็ นประเทศที่มีความหลากหลายในแง่ของเทคโนโลยีเครื อข่าย ให้
ผูบ้ ริ โภคได้เลือกใช้งานกันอย่างกว้างขวาง ผูป้ ระกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยเองก็มี
อยูห่ ลายราย แต่ละรายมีความแข็งแกร่ งและส่ วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ที่แตกต่าง หาก
จะกล่ า วสรุ ปอย่า งรวบรั ด ถึ งรายละเอี ยดของบริ ษ ทั ผูใ้ ห้บริ ก ารเครื อข่า ยที่ มีอยู่ท้ งั หมด รวมถึ ง
เทคโนโลยีเครื อข่าย และเครื่ องหมายการค้า
ในประเทศไทยมีผใู ้ ห้บริ การการติดต่อสื่ อสารทางด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ 5 ค่ายใหญ่
แต่ล่ะค่ายต่างมีกลวิธี และกลยุทธ์ในการแข่งขันมากมาย ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกใช้บริ การ
ได้ตามความพึงพอใจแต่ปัจจัยที่สาํ คัญที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การระบบใดๆนั้น สิ่ งที่
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จะส่ ง ผลให้ลู ก ค้า ตัด สิ น ใจเลื อ กรั บ บริ ก ารนั้น มาจากกลยุท ธ์ ด้า นส่ ว นประสมทางการตลาด
การตลาดเป็ นหลัก และยังมีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเลือกบริ โภคอีกมากมาย
ดัง นั้น ผูว้ ิ จ ัย จึ ง สนใจที่ จ ะทํา การศึ ก ษาเพื่ อ ทํา ความเข้า ใจถึ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสา
สนเทศเพชรบุรี ทั้งปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัยด้านการตลาด และปั จจัยอื่นๆ รวมถึงปั ญหา
และข้อเสนอแนะจากผูใ้ ช้บริ การ
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
1.เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ด้ า นส่ ว นประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การใช้ เ ลื อ กใช้ ร ะบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการตัดสิ นใช้เลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2546 : 30) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing
Mix) หรื อ 4Ps เป็ นเครื่ องมือที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กบั กลุ่มเป้ าหมายเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ทาง
การตลาด ประกอบด้วย 1 ผลิตภัณฑ์ 2 ราคา 3 ช่องทางการจัดจําหน่าย 4 การส่ งเสริ มทางการตลาด
โดยการตัดสิ นใจในส่ วนประสมทางการตลาดจะมีอิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคคนสุ ดท้าย กรอบแนวคิดใน
การวิจยั ดังแสดงในภาพที่ 1
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ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
1) เพศ

ตัวแปรตาม

2) ชั้นปี
3) คณะ
4) รายได้ต่อเดือน
ปั จจัยด้านส่ วนผสมทางการตลาด
1) ด้านผลิตภัณฑ์

พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ

2) ด้านราคา

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

3) ด้านสถานที่

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

4) ด้านส่ งเสริ มการตลาด
5) ด้านลักษณะทางกายภาะ
6) ด้านบุคคล
7) ด้านกระบวนการ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
ขอบเขตการวิจัย
ผูว้ ิจยั กําหนดขอบเขตการวิจยั เป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ขอบเขตพื้นที่การวิจยั คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี
3. ขอบเขตด้านเวลา รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ.
2553 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2553
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ผวู ้ ิจยั ได้นิยามคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจยั ดังนี้
พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค หมายถึ ง พฤติ ก รรมซึ่ งบุ ค คลทํา การค้น หา การซื้ อ การใช้
ประเมินผลและการใช้จ่ายในสิ นค้า โดยคาดว่าจะตอบสนองความต้องการได้
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายถึง ระบบโทรศัพท์ที่ใช้คลื่นวิทยุเป็ นตัวนําสัญญาณจาก
เครื่ องโทรศัพท์ไปยังสถานีรับส่ ง
ผูใ้ ห้บ ริ ก าร หมายถึ ง ผูด้ ู ร ะบบครอบคลุ มถึ ง หน่ ว ยงานที่ มี ก ารจัด บริ ก ารโทรศัพ ท์
บริ การใช้อินเทอร์เน็ตและเครื อข่าย
ผูบ้ ริ โภค หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสาสสนเทศเพชรบุรี ที่ใช้
บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ปั จ จัย ในการตัด สิ น ใจซื้ อสิ น ค้า หมายถึ ง ตัว แปรที่ เข้ามาเกี่ ย วข้องในกระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ หมายถึ ง เพศ อายุ การศึ ก ษา รายได้ต่ อเดื อนของกลุ่ ม
ตัวอย่าง
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยซึ่งองค์กรทางธุรกิจใช้ให้เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการตลาด
ปั จจั ย ด้ า นอื่ น ๆ หมายถึ ง ปั จจั ย ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อสิ นค้ า
นอกเหนือจากปั จจัยด้านประชากรศาสตร์
การตัด สิ น ใจซื้ อ หมายถึ ง กระบวนการในการเลื อ กที่ จ ะกระทํา สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง จาก
ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
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1.ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย ที่ ท างการตลาดที่ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ นใจเลื อ กใช้ ร ะบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2.ทํา ให้ท ราบถึ ง พฤติ ก กรมการตัด สิ น ใจใช้เ ลื อ กใช้ร ะบบโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ร ะบบโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างกรอบแนวคิด การวิจยั อันจะนําไปสู่ การตอบ
โจทย์ วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งสามารถนําไปใช้เป็ นข้ออ้างอิงสําหรับผูท้ ี่ตอ้ งการ
จะศึกษาวิจยั ในเรื่ องที่เกี่ยวข้องต่อไป
1. ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
2. แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพการบริ การ
3. แนวคิดเกี่ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีเกีย่ วกับพฤติกรรมผู้บริโภค
1.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค
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พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกของผู้บริโภคที่เกีย่ วข้ องกับ
การซื้อและใช้ สินค้ า บริการ โดยผ่ านกระบวนการตัดสิ นใจทีม่ ีปัจจัยต่ าง ๆ ทั้งปัจจัยส่ วนบุคคล หรือ
ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจ
ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึง การกระทําของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ งเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่ งการใช้สินค้าและบริ การ ทั้งนี้
หมายรวมถึง กระบวนการตัดสิ นใจ และการกระทําของบุคคลที่เกี่ยวกับการซื้อและการใช้สินค้า (ศิ
ริ วรรณ เสรี รัตน์และคณะ 2541 : 124 – 125)
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็ นการค้นหาหรื อ
วิจยั เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค เพื่อทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการซื้อและ
การใช้ของผูบ้ ริ โภคคําตอบที่ได้จะช่วยให้นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing
Strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภคได้อย่างเหมาะสม การศึกษาพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภค เป็ นวิธีการศึกษาที่แต่ละบุคคลทําการตัดสิ นใจที่จะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และ
อื่นๆ เกี่ยวกับการบริ โภคสิ นค้า ซึ่งนักการตลาดต้องศึกษาว่าสิ นค้าที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบ้ ริ โภค
(Who) ผูบ้ ริ โภคซื้ออะไร (What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้ออย่างไร (How) ซื้อเมื่อไร (When) ซื้อที่
ไหน (Where) ซื้อและใช้บ่อยครั้งเพียงใด (How often) รวมทั้งการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซื้อ
เพื่อค้นหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
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โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model)
สิ่ งกระตุ้นภายนอก
สิ่ งกระตุ้น

สิ่ งกระตุ้น

ทางการ

อืน่ ๆ

ตลาด

การตอบสนองผู้ซื้อ

Buyer’s black box

- การเลือกผลิตภัณฑ์

ความรู้สึกนึกคิด

- การเลือกผู้ขาย

ของผู้ซื้อ

- เวลาในการซื้อ
- ปริมาณซื้อ

ลักษณะของผู้ซื้อ

ขั้นตอนการตัดสิ นใจของผู้ซื้อ

- ปัจจัยด้ านวัฒนธรรม

- การรับรู้ ปัญหา

- ปัจจัยด้ านสั งคม

- การค้ นหาข้ อมูล

- ปัจจัยส่ วนบุคคล

- การประเมินผลทางเลือก

- ปัจจัยด้ านจิตวิทยา

- การตัดสิ นใจซื้อ
- พฤติกรรมภายหลังการซื้อ

ภาพที่ 1 โมเดลพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค
1.2 โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค(Consumer Behavior Model)
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior Model) เป็ นการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทาํ
ให้เกิดการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากการที่เกิดสิ่ งกระตุน้ (Stimulus) ที่ทาํ ให้เกิด
ความต้องการ สิ่ งกระตุน้ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box) ซึ่ ง
เปรี ยบเสมือนกล่องสี ดาํ ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู ้ สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อจะ
ได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผูซ้ ้ือ แล้วจะมีการตอบสนองของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Response) หรื อ
การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ( ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2541 : 128-130)
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จุดเริ่ มต้นของโมเดลนี้อยูท่ ี่มีสิ่งกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความต้องการก่อนแล้วทํา ให้
เกิดการตอบสนอง (Response) ดังนั้นโมเดลนี้จึงอาจเรี ยกว่า S-R Theory โดยมีรูปแบบอย่างง่ายและ
รายละเอียดดังนี้
ที่มา: ดัดแปลงจากโมเดลพฤติกรรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Model of Consumer
Behavior) (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2541 : 129)
1. สิ่ งกระตุน้ (Stimulus) สิ่ งกระตุน้ อาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่ างกาย (Inside Stimulus)
และสิ่ งกระตุน้ จากภายนอก (Outside

Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่ งกระตุน้

ภายนอกเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคเกิ ดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่ งกระตุน้ ถือว่าเป็ นเหตุจูงใจให้เกิ ดการซื้ อ
สิ นค้า (Buying Motive) ซึ่งอาจใช้เหตุจูงใจด้านเหตุผลและใช้เหตุจูงใจให้ซ้ือด้านจิตวิทยา (อารมณ์)
ก็ได้ สิ่ งกระตุน้ ภายนอกประกอบด้วย 2 ส่ วนคือ
1.สิ่ งกระตุน้ ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การ
ตลาดสามารถควบคุ มและจัดให้มีข้ ึนได้เป็ นสิ่ งกระตุน้ ที่ เกี่ ยวข้องกับส่ วนประสมทางการตลาด
(Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย
สิ่ งกระตุน้ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุน้ ความต้องการ
สิ่ งกระตุน้ ด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสิ นค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้าเป้ าหมาย
สิ่ งกระตุน้ ด้านช่องทางการจัดจําหน่ าย (Distribution หรื อ Place) เช่น จัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทวั่ ถึงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผบู ้ ริ โภคซึ่งถือว่าเป็ นการกระตุน้ การซื้อ
สิ่ งกระตุน้ ด้านการส่ ง เสริ มการตลาด (Promotion)

เช่ น การโฆษณา

สมํ่าเสมอ การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อนั
ดีกบั บุคคลทัว่ ไป เหล่านี้ถือว่าเป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการซื้อ
2. สิ่ งกระตุน้ อื่นๆ (Other Stimulus) เป็ นสิ่ งกระตุน้ ความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคที่นอกองค์กร ซึ่งบริ ษทั ไม่สามารถควบคุมได้ สิ่ งกระตุน้ เหล่านี้ได้แก่
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สิ่ งกระตุน้ ทางเศรษฐกิ จ (Economic)

เช่ น ภาวะเศรษฐกิ จ รายได้ของ

ผูบ้ ริ โภคเป็ นต้น ปั จจัยเหล่านี้มิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล
สิ่ งกระตุน้ ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้ น ฝาก
และถอนอัตโนมัติ สามารถกระตุน้ ความต้องการให้ใช้บริ การของธนาคารมากขึ้น
สิ่ งกระตุน้ ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพิ่ม
ลดภาษีสินค้าใดสิ นค้าหนึ่ง จะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรื อลดความต้องการของผูซ้ ้ือ
สิ่ งกระตุน้ ทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยใน
เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความต้องการซื้อสิ นค้าในเทศกาลนั้นๆ
2. กล่องดําหรื อความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Black Box) ความรู ้สึกนึ กคิดของผู ้
ซื้ อเปรี ยบเสมือนกล่องดํา (Black Box) ซึ่ งผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายาม
ค้นหาความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ ความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะของผูซ้ ้ื อและ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ือ
1. ลักษณะของผูซ้ ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูซ้ ้ื อมีอิทธิ พลจาก
ปั จจัยต่างๆ คือ ปั จจัยด้านวัฒนธรรม ปั จจัยด้านสังคม ปั จจัยส่ วนบุคคล ปั จจัยด้านจิตวิทยา ซึ่ งเป็ น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลพฤติกรรมการซื้อของผูบ้ ริ โภค
2. กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค (Buyer’s Decision Process)
ประกอบด้วย ขั้นตอนการรับรู ้ความต้องการ (ปั ญหา) การค้นข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การ
ตัดสิ นใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังการซื้อ
3. การตอบสนองของผูซ้ ้ื อ (Buyer’s Response) หรื อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคหรื อ
ผูซ้ ้ือ (Buyer’s Purchase Decision) ได้แก่
1. การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product Choice) ตัวอย่าง การเลือกผลิตภัณฑ์อาหาร
เช้าที่เลือก คือ นมสดกล่อง บะหมี่สาํ เร็ จรู ป ขนมปัง
2. การเลือกตราสิ นค้า (Brand Choice) ตัวอย่าง ถ้าผูบ้ ริ โภคเลือกนมสด
กล่องจะเลือกยีห่ อ้ โฟร์โมสต์ มะลิ เป็ นต้น
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3. การเลื อกผูข้ าย (Dealer

Choice)

ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือกจาก

ห้างสรรพสิ นค้าใดหรื อร้านค้าใกล้บา้ นร้านใด
4. การเลือกเวลาในการซื้ อ (Purchase Timing) ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือก
เวลาเช้า กลางวัน หรื อเย็น ในการซื้อนมกล่อง
5. การเลือกปริ มาณซื้ อ (Purchase Amount) ตัวอย่าง ผูบ้ ริ โภคจะเลือกว่าจะ
ซื้อหนึ่งกล่อง ครึ่ งโหล หรื อหนึ่งโหล เป็ นต้น
1.3 ปัจจัยสํ าคัญ (ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก) ทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมผู้บริโภค
การศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภคด้านต่างๆ และเพื่อที่จะจัดสิ่ งกระตุน้ ทางการตลาดให้เหมาะสม เมื่อผูซ้ ้ื อได้รับสิ่ ง
กระตุน้ อื่นๆ ผ่านเข้ามาในความรู ้สึกนึ กคิดของผูซ้ ้ื อ ซึ่ งเปรี ยบเสมือนกล่องดําที่ผขู ้ ายไม่สามารถ
คาดคะเนได้ งานของผูข้ าย คือ ค้นหาลักษณะของผูซ้ ้ื อและความรู ้สึกนึ กคิดได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งได้
บ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผูซ้ ้ื อที่เป็ นเป้ าหมายจะมีประโยชน์สาํ หรับผูข้ าย คือ ทําให้ทราบความ
ต้องการและลักษณะของลูกค้า เพื่อที่จะจัดส่ วนประสมทางการตลาดต่างๆ กระตุน้ และสนองความ
ต้องการของผูซ้ ้ือที่เป็ นหมายได้ถูกต้อง(ศิริวรรณ เสรี รัตน์ 2541 : 130-142)
1. ปั จจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) เป็ นสัญลักษณ์และสิ่ งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดย
เป็ นที่ยอมรับจากรุ่ นหนึ่งไปสู่ รุ่นหนึ่งโดยเป็ นตัวกําหนด และควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคม
หนึ่ ง โดยเป็ นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุ ษย์ในสังคมหนึ่ งค่านิ ยมในวัฒนธรรมจะ
กําหนดลักษณะของสังคม และกําหนดความแตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่น วัฒนธรรมเป็ นสิ่ ง
ที่กาํ หนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล (Stanton and Futrell.1987 : 664) คํานิ ยมใน
วัฒนธรรมจะกําหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ งนักการตลาดต้องคํานึ งถึงความ
เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม และนําลักษณะการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กาํ หนดโปรแกรมตลาด
วัฒนธรรมแบ่งออกได้ดงั นี้
1. วัฒนธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็ นลักษณะพื้นฐานของบุคคลในสังคมเช่น
ลัก ษณะนิ สั ย ของคนไทยซึ่ ง เกิ ด จากการหล่ อ หลอมพฤติ ก รรมของสั ง คมไทยทํา ให้มี ล ัก ษณะ
พฤติกรรมที่คล้ายคลึงกัน

33

2. วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มี
ลัก ษณะเฉพาะและแตกต่ า งกัน ซึ่ ง มี อ ยู่ภ ายในสังคมและสลับ ซับ ซ้อ นวัฒนธรรมย่อยเกิ ด จาก
พื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพื้นฐานของมนุษย์ลกั ษณะวัฒนธรรมย่อยประกอบด้วย กลุ่มเชื้อ
ชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสี ผิว พื้นฐานทางภูมิศาสตร์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่อยด้านอายุ และกลุ่มย่อยด้าน
เพศ
2. ชั้นของสังคม (Social Class) เป็ นการแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็ น
ระดับฐานะที่ แ ตกต่ า งกัน โดยที่ ส มาชิ ก ทั่ว ไปถื อ เกณฑ์ร ายได้ (ฐานะ) ทรั พย์สิ น หรื ออาชี พ
(ตํา แหน่ ง หน้า ที่ ) ในแต่ ล ะชั้น สั งคมจะมี ส ถานะอย่า งเดี ย วกัน และสมาชิ ก ในชั้น ของสัง คมที่
แตกต่างกันจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน การแบ่งชั้นของสังคมเป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค นักการตลาดต้องการศึกษาชั้นของสังคมเพื่อเป็ นแนวทางในการแบ่ง
ส่ วนตลาด การกําหนดตลาดเป้ าหมายกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์และศึกษาความต้องการของตลาด
เป้ าหมายรวมทั้งจัดส่ วนประสมการตลาดให้สามารถสนองความต้องการของแต่ละชั้นของสังคมได้
ถูกต้อง
2. ปั จจัยด้านสังคม (Social

Factors) เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องกลุ่มนี้ จะมี

อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อกลุ่มอ้างอิงจะมีอิทธิ พลในกลุ่มทางด้านคํานิ ยมการเลือกพฤติกรรม
และการดํารงชี วิต รวมทั้งทัศนคติ และแนวความคิดของบุคคลเนื่ องจากบุคคลต้องการให้เป็ นที่
ยอมรับของกลุ่ม
1. กลุ่มอ้างอิง (Reference Groups) เป็ นกลุ่มที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
กลุ่มนี้ จะมีอิทธิ พลต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิ ยมของบุคคลในกลุ่มอ้างอิง นักการตลาดใช้
กลุ่มอ้างอิงในการกําหนดผูแ้ สดง (Presenter) ทั้งเป็ นผูท้ ดสอบการทํางานของสิ นค้าโดยบุคคลที่ใช้
สิ นค้ารับรองและใช้บุคคลที่มีชื่อเสี ยงรับรองสิ นค้า
2. ครอบครั ว (family) บุ ค คลในครอบครั ว ถื อ ว่ า มี อิ ท ธิ พ ลมากที่ สุ ด ต่ อ
ทัศนคติความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล สิ่ งเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของครอบครัว
3. บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลาย
กลุ่มซึ่งจะต้องเกี่ยววิเคราะห์วา่ ใครมีบทบาทเป็ นผูค้ ิดริ เริ่ ม ผูต้ ดั สิ นใจซื้อ ผูม้ ีอิทธิพล ผูซ้ ้ือ และผูใ้ ช้
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3.ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสิ นใจของซื้ อได้รับอิทธิ พลจากลักษณะ
ส่ วนบุคคลด้านต่างๆ ประกอบด้วย อายุ วงจรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจการศึกษา
และค่านิยมหรื อคุณค่า
1. อายุ ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่
แตกต่างกัน
2. วงจรชีวิตครอบครัว เป็ นขั้นตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลักษณะของ
การมีครอบครั ว การดํารงชี วิตในแต่ละขั้นตอนเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความต้องการทัศนคติ และ
ค่านิยมของบุคคล ทําให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน
3. อาชี พของแต่ละบุคคล จะนําไปสู่ ความจําเป็ นและความต้องการสิ นค้า
และบริ การที่แตกต่างกัน
4. รายได้ มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การ และยังเกี่ ยวข้องกับ
อํานาจในการซื้อและทัศนคติเกี่ยวกับการจ่ายเงิน
5. รู ปแบบการดํารงชีวิต ขึ้นอยูก่ บั วัฒนธรรม ชั้นของสังคม และกลุ่มอาชีพ
ของแต่ละบุคคล การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลอยูก่ บั ค่านิ ยมและรู ปแบบการดํารงชีวิต โดยรู ปแบบ
การดํารงชีวิตของบุคคลจะแสดงออกมาในรู ปของกิจกรรม ความสนใจและความคิดเห็น
4. ปั จจัยด้านจิตวิทยา (Psychological Factor) การเลือกซื้ อของบุคคลจากปั จจัยด้าน
จิตวิทยาซึ่ งถือว่าเป็ นปั จจัยภายในตัวผูบ้ ริ โภคที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อและการใช้สินค้า
ปั จจัยภายในประกอบด้วย 1. การจูงใจ 2. การรับรู ้ 3. การเรี ยนรู ้ 4. ความเชื่อถือและทัศนคติ 5.
บุคลิกภาพ 6. แนวความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลังสิ่ งกระตุน้ (Drive) ที่อยูใ่ นตัวบุคคล
ซึ่ งกระตุน้ ให้บุคคลปฏิบตั ิ (Stanton and Futrell. 1987:649) การจูงใจเกิดในตัวบุคคล แต่อาจจะถูก
กระทบจากปั จจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรื อสิ่ งกระตุน้ ที่นกั การตลาดใช้เครื่ องมือ
การตลาดเพื่อกระตุน้ ให้เกิดความต้องการ
2. การรับรู ้ เป็ นกระบวนการซึ่ งแต่ละบุคคลได้รับการเลือกสรรจัดระเบียบ
และตีความหมายข้อมูล เพื่อที่จะสร้างภาพที่มีความหมายหรื อหมายถึงกระบวนการความเข้าใจของ
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บุ ค คลที่ มี ต่ อ โลกที่ เ ขาอาศัย อยู่ การรั บ รู ้ เ ป็ นกระบวนการแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง ขึ้ น อยู่กับ ความเชื่ อ
ประสบการณ์ ความต้องการ อารมณ์และสิ่ งกระตุน้ โดยจะพิจารณาเป็ นกระบวนการการกลัน่ กรอง
การรับรู ้จะแสดงถึงความรู ้สึกจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การได้เห็น การได้กลิ่น การได้ยนิ การ
ได้รสชาติ และการได้ความรู ้สึก
3. การเรี ยนรู ้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมแบะความโน้มเอียง
ของพฤติกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การเรี ยนรู ้ของบุคคลเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่ งกระตุน้
และเกิ ด การตอบสนอง การเรี ย นรู ้ เ กิ ด จากอิ ท ธิ พ ลหลายอย่ า ง เช่ น ทัศ นคติ ความเชื่ อ และ
ประสบการณ์ในอดีต
4. ความน่ าเชื่อถือเป็ นความคิดที่บุคคลยึดถือเกี่ยวกับสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ งเป็ น
ผลมากจากประสบการณ์ในอดีต
5. ทัศนคติ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรื อไม่พอใจของบุคคล
หรื อความรู ้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง
6. บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะด้านจิ ตวิทยาที่แตกต่างกันของบุคคล ซึ่ ง
นําไปสู่ การตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมที่มีแนวโน้มเหมือนเดิมและสอดคล้องกัน
7. แนวคิดของตนเอง หมายถึงความรู ้ สึกนึ กคิดที่บุคคลมีต่อตนเอง หรื อ
ความคิดที่บุคคลคิดว่าบุคคลอื่น (สังคม) มีความคิดเห็นต่อตนอย่างไร
1.4 กระบวนการตัดสิ นใจซื้อของผู้บริโภค
กระบวนการตัดสิ นใจซื้อ มี 8 ขั้นตอน (พิบูล ทีปะปาล 2543: 113) ดังนี้
1. การรับรู ้ปัญหา (Problem Recognition) กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อจะเริ่ มต้นเมื่อบุคคล
ในบริ ษทั ตระหนักถึงปั ญหา หรื อความจําเป็ นซึ่ งจะสามารถแก้ไขได้ดว้ ยการได้รับผลิตภัณฑ์หรื อ
บริ การตามต้องการ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั ตัดสิ นใจที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ จึงจําเป็ นต้องเชื่อเครื่ องมือ
เครื่ องจักรและวัสดุ เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวนี้ หรื อเครื่ องจักรอาจชํารุ ดเสี ยหายจําเป็ นต้องซื้อ
เครื่ องจักรใหม่มาทดแทน หรื อซื้ออะไหล่มาซ่อม เป็ นต้น
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2. การกําหนดลักษณะความต้องการโดยทัว่ ไป (General Need Description) เมื่อ
ตระหนักถึงความจําเป็ นที่จะซื้ อผลิตภัณฑ์แล้ว ผูซ้ ้ื อก็จะกําหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์โดยทัว่ ไป
รวมทั้ง จํา นวนที่ ต ้อ งการซื้ อ สํา หรั บ ผลิ ต ภัณ ฑ์ม าตรฐาน ก็ จ ะไม่ มี ปั ญ หาอะไรมากนัก แต่ ถ ้า
ผลิตภัณฑ์ที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ผูซ้ ้ื อก็ปรึ กษาผูอ้ ื่น เช่ น วิศวกร ผูใ้ ช้เป็ นต้น พร้อมทั้งกําหนด
ลักษณะ เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งการงานของนักการตลาดก็คือ การยื่นมือให้ความช่วยเหลือแก่
บริ ษทั ผูผ้ ลิต ให้คาํ ปรึ กษา เสนอคุณลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑ์บางอย่าง ซึ่ งผูซ้ ้ื อยังไม่ทราบ ทั้งนี้
เพื่อช่วยให้ผซู ้ ้ือกําหนดลักษณะของผลิตภัณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง
3. การกําหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ (Product Specification) เมื่อได้กาํ หนด
ลักษณะความต้องการแล้ว ในขั้นนี้กจ็ ะกําหนดลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่ตอ้ งซื้อในทางเทคนิค
มีการวิเคราะห์คุณค่า (Value Analysis) ก่อนเพื่อทราบองค์ประกอบ รวมทั้งลักษณะพิเศษเฉพาะ
บางอย่างให้ชดั เจน เขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อจะได้นาํ มาเป็ นหลักฐานตรวจสอบในการซื้ อ
หากได้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามต้องการก็จะปฎิเสธผลิตภัณฑ์น้ นั ได้
4. การหาผูข้ าย (Supplier Search) ในขั้นนี้ ผซู ้ ้ือจะพยายามหาผูข้ ายที่เหมาะสมที่สุดโดย
อาจค้นหาผูข้ ายจากสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง หรื อบรรณานุ กรมการค้า (Trade Directory) แล้ว
จัดทํารายการผูข้ ายที่สนใจเพื่อเลือกตัดสิ นใจขั้นสุ ดท้ายต่อไป งานของผูข้ ายก็คือ จะต้องพยายามให้
บริ ษทั ของตนมีชื่อในหนังสื อรวบรวมชื่ อ (Directories) ที่สําคัญๆ รวมทั้งพยายามโฆษณา จัด
โปรแกรมส่ งเสริ มการขาย และสร้างชื่อเสี ยงในทางดีให้ปรากฎในตลาด
5. การพิจารณาข้อเสนอของผูข้ าย (Proposal Solicitation) ภายหลังจากได้เลือกหาผูข้ าย
ที่น่าสนใจได้แล้ว ในขั้นนี้ฝ่ายจัดซื้อก็จะติดต่อให้ผขู ้ ายที่ได้เลือกไว้ส่งข้อเสนอการขายมาผูข้ ายบาง
รายอาจส่ งเพียงแคตตาล็อก หรื อส่ งตัวแทนมาพบก็ได้ แต่ถา้ เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ราคาแพง ผูซ้ ้ืออาจให้ผขู ้ ายส่ งข้อเสนอเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อจะเลือกข้อเสนอที่ดีที่สุดต่อไป ด้วย
เหตุ น้ ี นัก การตลาดต้อ งมี ท ัก ษะในการเขี ย นข้อ เสนอ เพื่ อแสดงให้เ ห็ น ว่ า ผลิ ต ภัณ ฑ์ข องตนมี
ลักษณะดีเด่นเหนือคู่แข่งขัน
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6. การคัดเลือกผูข้ าย (Supplier Selection) ในการเลือกผูข้ ายนั้น ฝ่ ายจัดซื้ อจะพิจารณา
ถึ งความสามารถทางด้านเทคนิ คของผูข้ าย ความสามารถในการจัดส่ งผลิ ตภัณฑ์ตรงเวลา และ
บริ การต่างๆ ที่จาํ เป็ น และพิจารณาเกณฑ์อื่นๆ ดังนี้
6.1 การบริ การด้านเทคนิค (Technical Support Service)
6.2 การจัดส่ งสิ นค้าได้ทนั ที (Prompt Delivery)
6.3 การตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว (Quick
Response to Customer Needs)
6.4 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Quality)
6.5 ชื่อเสี ยงของผูข้ าย (Supplier Reputation)
6.6 ราคาผลิตภัณฑ์ (Product Price)
6.7 การมีผลิตภัณฑ์ครบในสายผลิตภัณฑ์ (Complete Product Line)
6.8 ขีดความสามารถตัวแทนขาย (Sales Representatives Caliber)
6.9 การขยายเวลาให้สินเชื่อ (Extension of Credit)
6.10 ความสัมพันธ์ส่วนตัว (Personal Relationships)
6.11 เอกสารโฆษณาและคู่มือต่างๆ (Literature and Manuals)
7. การกําหนดลักษณะเฉพาะของการสั่ง ซื้ อปกติ (Order-Routine

Specification)

ภายหลังจากเลือกผูข้ ายแล้วในขั้นนี้ ผูซ้ ้ื อจะเขียนใบสั่งซื้ อ โดยกําหนดลักษณะเฉพาะทางเทคนิ ค
ปริ มาณที่ตอ้ งการ กําหนดเวลาส่ งมอบ นโยบายการคืนสิ นค้า การรับประกัน และอื่นๆ ตามแต่จะ
ตกลงกัน
8. การทบทวนการปฎิบตั ิการ (Performance Review) ในขั้นนี้ ผซู ้ ้ื อจะนําผลการปฎิบตั ิ
การของผูข้ ายมาพิจารณา อาจติดต่อสอบถามความพอใจจากผูใ้ ช้ หากได้ผลเป็ นที่พอใจก็จะทําการ
สั่งซื้ อต่อไป หากไม่เป็ นที่พอใจ ก็อาจปรับปรุ งเงื่อนไขใหม่ หรื ออาจเลิกซื้ อจากผูข้ ายรายนั้นก็ได้
งานในหน้าที่ของผูข้ ายคือ จะต้องตรวจสอบ ควบคุมลักษณะและเงื่ อนไขต่างๆ ให้คงสภาพเดิ ม
เพื่อให้ผซู ้ ้ือเกิดความมัน่ ใจและเชื่อถือ และได้รับความพอใจตามที่คาดหวังไว้กระบวนการตัดสิ นใจ
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ซื้อทั้ง 8 ขั้นตอน ในสถานการณ์ที่เป็ นการซื้อครั้งแรก จะดําเนิ นไปตามขั้นตอนดังกล่าวทุกขั้นตอน
แต่ในกรณี ที่เป็ นการซื้อซํ้า หรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขการซื้อ อาจไม่ผา่ นกระบวนการซื้อทุกขั้นตอน
2 แนวคิดเกีย่ วกับคุณภาพการบริการ (Service Quality Concept)
แนวคิดคุณภาพบริ การ จะเกี่ ยวข้องกับความสามารถขององค์กรในการให้บริ การให้
เป็ นไปตามหรื อเกิ นกว่าความคาดหวังของลูกค้า การวัดการปฏิบตั ิ งานเป็ นเรื่ องของการรั บรู ้ ใน
คุ ณ ภาพของลู ก ค้า ดัง นั้น คุ ณ ภาพบริ ก ารจึ งอยู่บนพื้ น ฐานการรั บรู ้ ของลูก ค้า ธุ รกิ จ บริ ก าร ต้อ ง
ปรับปรุ งคุณภาพของการบริ การและใช้คุณภาพสร้างความแตกต่างเพื่อให้ได้เปรี ยบในการแข่งขัน
โดยลูกค้าจะประเมินคุณภาพบริ การ โดยใช้ปัจจัยสําคัญ 5 ประการดังนี้ (กฤษณา รัตนพฤกษ์ 2546)
2.1 ความเชื่ อถือได้ (Reliability) ความสามารถในการบริ การตามที่สัญญาไว้อย่าง
น่ าเชื่ อถือไว้วางใจได้และถูกต้อง ปั จจัยนี้ เป็ นตัวกําหนดคุณภาพที่สําคัญ เนื่ องจากลูกค้าอยากใช้
บริ การจากผูใ้ ห้บริ การที่ รักษาสัญญาโดยเฉพาะสัญญาเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะของการบริ การหลัก
(Core Services) กิจการบริ การต้องทํา ให้เกิดความน่าเชื่อถือในการบริ การหลักที่ลูกค้าต้องการ เช่น
การให้บริ การตามที่สญ
ั ญาไว้กบั ลูกค้าการให้บริ การอย่างถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรก ปฏิบตั ิงานเสร็ จตาม
เวลา มีความถูกต้องในการชําระเงิน เป็ นต้น
2.2 การตอบสนองลูกค้ าทันที (Responsiveness) ความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้าและ
ให้บริ การโดยทันที ปั จจัยนี้ เน้นถึ งความสนใจและความพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการ
ลูกค้า รวมถึงความยืดหยุน่ และความสามารถในการปรับบริ การให้เข้ากับความต้องการลูกค้าแต่ละ
รายที่แตกต่างกันความเร็ วและความพร้อมในการตอบสนอง โดยทันทีน้ ี ตอ้ งเป็ นไปตามทัศนะของ
ลูกค้า เช่น การให้บริ การตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ การให้บริ การอย่างรวดเร็ ว มีความพร้อมในการ
บริ การ การเอาใจใส่ ต่อปั ญหาของพนักงานของลูกค้าเป็ นต้น
2.3 การทําให้ ลูกค้ ามั่นใจ (Assurance) พนักงานมีความรู ้ มีอธั ยาศัย และมีความสามารถ
ทําให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และเชื่อมัน่ ปั จจัยนี้ มีความสําคัญสําหรับการบริ การที่ลูกค้ารับรู ้ว่ามี
ความเสี่ ยงสู งหรื อไม่สามารถประเมินผลของการบริ การได้อย่างชัดเจน ความไว้วางใจและความ
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เชื่ อมัน่ มักเกิดจากตัวบุคคลซึ่ งเชื่ อมโยงลูกค้ากับบริ ษทั เช่น พนักงานมีความรู ้ และทักษะในการ
ให้บริ การ
2.4 การเข้ าใจลูกค้ า (Empathy) การเอาใจใส่ และให้ความใส่ ใจกับลูกค้า เป็ นรายบุคคล
การนําเสนอบริ การที่เป็ นส่ วนตัวหรื อตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเพื่อแสดงว่าลูกค้า
เป็ นคนพิเศษ ลูกค้าอยากให้กิจการเข้าใจและเห็นความสําคัญ การแสดงความเข้าใจลูกค้า ทําได้ เช่น
พนักงานให้ความสนใจกับลูกค้าเป็ นรายบุคคล มีอธั ยาศัยดี สุ ภาพ และเป็ นมิตร
2.5 การนําเสนอสิ่ งที่เป็ นรู ปธรรม (Tangibles) สิ่ งนําเสนอทางกายภาพของบริ การ
ลูกค้าจะประเมินคุณภาพจากเครื่ องแสดงทางกายภาพ หรื อภาพลักษณ์ของบริ การ ได้แก่ สิ่ งอํา นวย
ความสะดวกทางกายภาพที่ปรากฏ เครื่ องมือ บุคลากร และวัสดุสื่อสารต่างๆ กิจการบริ การ สนาม
ฝึ กซ้อมกอล์ฟจะต้องเน้นสิ่ งเสนอทางกายภาพ เพื่อใช้ในการเสริ มสร้างและเป็ นเครื่ องหมายแสดง
คุ ณภาพ สิ่ งสะท้อนถึงสิ่ งนํา เสนอทางกายภาพ เช่ น บุคลิ กภาพที่ ปรากฏ และการแต่งกายของ
บุคลากร เครื่ องมือที่ใช้ในการบริ การ การออกแบบตกแต่งอาคาร สถานที่ เป็ นต้น
3 แนวคิดเกีย่ วกับส่ วนประสมการตลาดบริการ (The Services Marketing Mix Concept)
แนวความคิดพื้นฐานหลักของการตลาดคือ ส่ วนประสมการตลาด (Marketing Mixed)
หรื อ 4P’sอันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การกระจายผลิตภัณฑ์ (Place) และการ
ส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่องค์การสามารถควบคุมได้ โดยจัดส่ วนประสมทั้ง 4
อย่างให้เหมาะสมที่ สุดเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดเป้ าหมายได้ แต่ ส่วน
ประสมทั้ง 4 นี้ ยงั ไม่เพียงพอสําหรับการตลาดบริ การ ซึ่ งส่ วนประสมการตลาดบริ การจึงมีอีก 3P’s
เพิ่มโดยสะท้อนถึงการที่บริ การมีลกั ษณะเฉพาะ ได้แก่ บุคลากร (People) สิ่ งนํา เสนอทางกายภาพ
(Physical Evidence) และกระบวนการ(Process) โดยส่ วนประสมการตลาดบริ การ ทั้ง 7 นั้น มี
รายละเอียด ดังนี้
3.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)
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ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่ งที่ซ่ ึ งสามารถออกแบบ กําหนดขึ้นมีการผลิต และการนํา เสนอเข้าสู่
ตลาดเพื่อบริ โภค สิ่ งนั้นเป็ นชุด (Package) หรื อ ชุด (Bundle) ของการบริ การต่างๆที่มีตวั ตน จับต้อง
ได้ (Tangibility) หรื อไม่มีตวั ตน (Intangibility) ซึ่ งผลิตภัณฑ์จะต้องคํานึ งถึงลูกค้าเป็ นหลัก
(Customer Oriented) โดย คํานึงถึงการรับรู ้ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการบริ การสําหรับตลาด
บริ การนั้น ผลิตภัณฑ์บริ การทั้งหมด (The Total Service Product) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4
ระดับ (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา, 2547: 80) ดังนี้
1. ผลิตภัณฑ์หลักหรื อ ผลิตภัณฑ์ทวั่ ไปประกอบด้วยบริ การพื้นฐานเหล่านี้
จะสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริ งของลูกค้า
2. ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง ประกอบด้วยบริ การพื้นฐาน รวมถึง เงื่อนไขใน
การบริ การที่ลูกค้าคิดว่ามีความจํา เป็ นและคาดหวังว่าจะได้รับเมื่อ
3. ผลิตภัณฑ์เสริ ม เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ทาํ ให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การมีความ
แตกต่ า งจากผูป้ ระกอบการรายอื่ น ซึ่ ง เป็ นการเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ให้กับ บริ ก ารในรู ป ของคุ ณ ภาพการ
ให้บริ การที่เหนื อกว่าร้านอาหารเพื่อจํา หน่ายนํ้า ดื่มและอาหาร พร้อมทั้งมีการจัดอุปกรณ์พกั ผ่อน
หย่อนใจสํา หรับผูท้ ี่มารอคอย เช่นโทรทัศน์ เป็ นต้น
4.

ผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นไปได้ เป็ นคุ ณประโยชน์หรื อคุ ณค่าเพิ่มทั้งหมดที่

ผูป้ ระกอบการให้บริ การ สามารถเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้การบริ การที่เป็ นอยู่สามารถสนองความ
พอใจของลูกค้าได้อย่างดีเลิศในลักษณะที่เกินความคาดหวังของลูกค้า
3.2 ราคา (Price)
ราคา หมายถึง มูลค่า ผลิตภัณฑ์หรื อค่าบริ การ ค่าธรรมเนี ยมที่เข้ารับบริ การ ซึ่ งลูกค้า
ต้องจ่ายให้แก่ผใู ้ ห้บริ การ ซึ่งราคามีความสําคัญต่อการรับรู ้ในคุณค่าของบริ การที่นาํ เสนอ มีผลต่อ
การรั บ รู ้ ใ นคุ ณ ภาพ และมี บ ทบาทต่ อ การสร้ า งภาพลัก ษณ์ ข องบริ ก าร การประเมิ น ราคาของ
ผูบ้ ริ โภคสํา หรับการบริ การนั้น ผูบ้ ริ โภคจะนํา ความรู ้เกี่ยวกับราคาอ้างอิง (Reference prices)
คุณภาพ และต้นทุนที่มิใช่ตวั เงิน คือต้นทุนด้านเวลา ต้นทุนในการค้นหา ต้นทุนความสะดวก และ
ต้นทุนด้านจิตใจ มาเกี่ยวข้องในการตัดสิ นใจใช้บริ การ
3.3 การส่ งเสริมการตลาด (Promotion)
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การส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การติดต่อสื่ อสารไปยังลูกค้าเป้ าหมายเพื่อแจ้งข่าวสาร
จูงใจหรื อเตือนความทรงจํา ของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์หรื อการบริ การของกิ จการ โดยการเลื อกใช้
วิธีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การสื่ อสารข้อมูลสิ นค้า การใช้พนักงาน การแจก แถม หรื อชิงโชค
การลดราคาอันเป็ นการกระตุน้ ชักจูงให้ลูกค้าหันมาสนใจการบริ การของตนมากขึ้น และรวมถึง
ความชอบพอในการบริ การนั้นติดต่อกันไปอย่างสมํ่าเสมอด้วย ผูป้ ระกอบการจึงจํา เป็ นต้องมีการ
วางแผน และหากลวิธีการส่ งเสริ มการตลาดของตนไปยังผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม เพื่อให้
ลูกค้ามาใช้บริ การของตนมากขึ้นตามไปด้วย
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างผูซ้ ้ือ และผูข้ ายเพื่อสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมการซื้ อ การติดต่อสื่ อสารอาจใช้พนักงานขาย ใช้สื่อ เครื่ องมือในการติดต่อมีหลาย
ประเภทซึ่งอาจเลือกใช้ได้ดงั นี้ (ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546 : 53-55)
3.3.1 การโฆษณา (Advertising) เป็ นกิจกรรมในการเสนอข่าวสาร เกี่ยวกับ
องค์กรผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดที่ตอ้ งการ และจ่ายเงินโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ กลยุทธ์ในการ
โฆษณาจะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา และกลยุทธ์สื่อ
3.3.1 การขายโดยใช้ พนักงานขาย (Personal Selling) เป็ นกิจกรรมการแจ้ง
ข่าวสารและจูงใจตลาดโดยใช้บุคคล งานในข้อนี้จะเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การขายโดยใช้พนักงานขาย
และการจัดการหน่วยงานขายโดยพนักงานขาย
3.3.1 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการ
ส่ งเสริ มการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลอง หรื อการซื้ อโดยลูกค้าขั้นสุ ดท้าย หรื อ
บุคคลอื่นในช่องทาง
3.3.1 การให้ ข่าว และการประชาสั มพันธ์ (Publicity and Public Relation)
การให้ข่าวเป็ นการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อบริ การที่ไม่ตอ้ งการมีการจ่ายเงิน ส่ วนการ
ประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์การหนึ่ งเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กรให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวเป็ นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์
3.4 สถานที/่ ช่ องทางการจัดจํา หน่ าย (Place)
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สถานที่/ช่องทางการจัดจํา หน่ าย หมายถึง สถานที่และช่องทางในการจํา หน่ ายสิ นค้า
หรื อให้บริ การจากผูผ้ ลิตหรื อผูข้ ายไปยังผูบ้ ริ โภค หรื อจากผูใ้ ห้บริ การไปยังลูกค้าผูร้ ับบริ การ ณ ที่
ใดที่หนึ่ งที่มีความเหมาะสม และสนองตอบความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ วสะดวกสบาย
รวมถึงการกําหนดช่องทางในการกระจายการให้บริ การแก่ลูกค้าในที่ต่างๆอย่างทัว่ ถึง
ส่ วนประกอบด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจํา หน่ ายที่สาํ คัญ (ธี รกิติ นวรัตน์ ณ อยุธยา
2547) มีดงั ต่อไปนี้
1. ทําเลที่ต้ งั (Location) ความสําคัญของทําเลที่ต้ งั ของสถานที่ให้บริ การ
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทของการบริ การ และระดับของการมีปฏิสัมพันธ์กนั ระหว่างผูใ้ ห้บริ การกับลูกค้า
เป็ นหลัก กล่าวคือ เมื่อลูกค้ามีความต้องการเดินทางไปรับบริ การ ณ สถานที่ของผูใ้ ห้บริ การ ทําเล
ที่ต้ งั จึงมีความสําคัญเป็ นอย่างมาก ผูป้ ระกอบการที่ให้บริ การต้องเลือกทําเลที่ต้ งั ให้เหมาะสม โดย
คํานึ งถึ งความสะดวกของลูกค้าที่มารั บบริ การเป็ นหลัก ได้แก่ ตั้งในทําเลที่มีการคมนาคมไปมา
สะดวก มีสถานที่จอดรถที่สะดวกเพียงพอเป็ นต้น
2. ช่องทางในการนํา เสนอบริ การ (Channels) ในระบบการจัดจํา หน่ าย
บริ การ ประกอบด้วยสมาชิกที่สาํ คัญ 3 ส่ วน ได้แก่ ผูใ้ ห้บริ การ (The Service Providers) คนกลาง
(Intermediaries) และผูบ้ ริ โภค (Customers) นอกจากนี้ ยงั มีทางเลือกของช่องทางการจํา หน่ าย
ประกอบด้วย การขายตรงตัวแทนหรื อนายหน้า ตัวแทนของผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ ผูใ้ ห้บริ การที่ได้รับ
สัญญาหรื อสิ ทธิในการบริ การ และการให้บริ การทางระบบอินเทอร์เนต
3.5 บุคลากร (People)
ลักษณะที่แตกต่างของบริ การอันหนึ่ งคือ การผลิตและการบริ โภคเกิดขึ้นในขณะเดียวก็
ไม่สามารถแยกผูใ้ ห้และผูร้ ับบริ การออกจากกันได้ บุคลากรจึงหมายถึงผูท้ ี่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการ
นํา เสนอบริ การ ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ของลูกค้า ได้แก่ พนักงานผูใ้ ห้บริ การ ลูกค้า และลูกค้า
อื่ นๆในระบบการตลาดบริ การ นอกจากนี้ บุคลิ กภาพ การแต่งกาย ทัศนคติ และพฤติ กรรมของ
พนักงานย่อมมีอิทธิพลต่อการรับรู ้ในบริ การของลูกค้า รวมถึงการปฏิบตั ิต่อลูกค้าคนอื่นๆหรื อการมี
ปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างลูกค้ากับลูกค้าด้วยกันเอง
3.6 สิ่ งนําเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence)
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เนื่ อ งจากบริ ก ารเป็ นข้อเสนอที่ เ ป็ นนามธรรมไม่ ส ามารถจับ ต้อ งได้ จึ ง ต้อ งทํา ให้
ข้อ เสนอของการบริ ก ารเป็ นรู ป ธรรมที่ ลู ก ค้า เห็ น ได้ชัด เจน สิ่ ง นํา เสนอทางกายภาพนี้ เป็ น
สภาพแวดล้อมทั้งหมดในการนํา เสนอบริ การ และสถานที่ซ่ ึ งกิ จการกับลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กัน
รวมถึงส่ วนประกอบใดก็ตามที่เห็นได้ชดั เจนซึ่ งช่วยอํา นวยความสะดวกในกาปฏิบตั ิงานหรื อใน
การสื่ อสารงานบริ การ สิ่ งซึ่ งแสดงให้ลูกค้าเห็นบริ การได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เช่น เครื่ องมืออุปกรณ์
ป้ าย แผ่นพับ โฆษณา ซองกระดาษ จดหมายรถให้บริ การ และความสะอาดของอาคารสถานที่ เป็ น
ต้น สิ่ งเหล่านี้สามารสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของบริ การได้
3.7 กระบวนการ (Process)
ระเบียบวิธี (Procedures) กลไก (Mechanisms) และการเคลื่อนย้าย (Flow) ของกิจกรรม
ซึ่ งเกิดขึ้นทั้งในระบบการนํา เสนอ และปฏิบตั ิงานบริ การ (The Service Delivery Operation
Systems)

เนื่ องจากกระบวนการของบริ การมีความสลับซับซ้อนจึ งมีความจําเป็ นต้องผนวก

กระบวนการเหล่านี้เข้าด้วยกัน

4 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
วิ ภ าวดี ศรี ชั ย (2549) ได้ ศึ ก ษาเรื่ อง ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การสื่ อสารการตลาดบนสื่ อ
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของผูบ้ ริ โภค ในอําเภอเมื อง เชี ยงใหม่ พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ยังขาด
ความรู ้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ ยวกับการสื่ อสารการตลาดบนสื่ อโทรศัพท์มือถือ แต่มีความรู ้ความ
เข้าใจถูกต้องเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาดบนสื่ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าเป็ น การโฆษณา การขายตรง
หรื อการให้โปรโมชัน่ ผ่าน SMS MMS ริ งโทนหรื อโลโก้ ส่ วนด้านความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นว่า แบบฟอร์ มสมัครสมาชิ กของร้านค้า สิ นค้า/บริ การ ต้องมีช่องให้สมาชิ กสามารถ
ระบุว่ายินยอมหรื อไม่ยินยอมรับข่าวสาร นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างยังชื่นชอบการให้ดาวน์โหลดฟรี
สําหรับ ริ งโทนที่เป็ นเสี ยงเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณาสิ นค้า/บริ การ และรู ้สึกรําคาญเมื่อได้รับ
SMS ที่เป็ นการโฆษณาเชิญชวนให้ซ้ื อสิ นค้า/บริ การ ส่ วนด้านพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มี
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ความต้องการรับการสื่ อสารการตลาดบนสื่ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกิจกรรมการส่ งเสริ มการขาย ใน
รู ปแบบ SMS และต้องการได้รับการสื่ อสารการตลาดมากที่สุด กลุ่มสิ นค้าเสื้ อผ้า กลุ่มสิ นค้าอาหาร
และเครื่ องดื่ม กลุ่มสิ นค้าท่องเที่ยว กลุ่มรถยนต์และกลุ่มการเงินและสิ นเชื่อ
รติรส สัมพันธ์ (2547) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบการชําระค่าบริ การล่วงหน้า ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้
บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการชําระค่าบริ การล่วงหน้าของ แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส บมจ.
ประโยชน์ที่ได้จากการใช้บริ การ คือ สามารถช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และเหตุจูงใจในการเลือกใช้
บริ ก าร คื อ การใช้เ พื่ อติ ด ต่ อในกรณี ฉุก เฉิ น โดยกลุ่ มตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มีพฤติ ก รรมในการใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบการชําระค่าบริ การล่วงหน้าดังนี้ ผูท้ ี่มีผลต่อการตัดสิ นใจในการเลือกใช้
บริ การคือตัวผูใ้ ช้เอง การเลือกซื้ อ SIM Card จะเลือกซื้ อในโอกาสใดก็ได้ไม่จาํ กัด โดยเลือกซื้ อจาก
ศูนย์รวมร้านค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดเล็ก และมีการเลือกซื้อบัตรเติมเงินจากร้านค้าสะดวกซื้ อ ซึ่ง
จะเติมเงินภายในวันที่วงเงินสําหรับการใช้งานโทรออกหมด โดยจะนิ ยมเติมเงินโดยเฉลี่ยครั้งละ
100 – 300 บาทมากที่สุด และมีค่าใช้บริ การเฉลี่ยเดือนละ 201 – 300บาท ซึ่ งจะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
โทรออกมากที่สุดช่วงเวลา 18.00 – 24.00 น. โดยกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบนี้ จ ากโทรทัศน์ ซึ่ งให้ความสําคัญกับการประเมิ นส่ วนประสมทางการตลาดบริ การด้าน
กระบวนการในการเลื อ กซื้ อมากที่ สุ ด นอกจากนี้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ วนใหญ่ ใ ช้ ห มายเลข
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ เลขหมายปั จจุ บนั มานาน 2 ปี ขึ้นไป ส่ วนผูท้ ี่ เคยเปลี่ ยนหมายเลข ส่ วนใหญ่มี
สาเหตุหลักที่เปลี่ยน คือ เลขหมายใหม่มีโปรโมชัน่ ที่น่าสนใจกว่า

45

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ ซึ่งมีการ
ดําเนินการวิจยั ดังต่อไปนี้
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3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่นาํ มาวิจยั ในครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี ปี การศึกษา 2552 จํานวน 4223 คน (สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2552) โดย
แยกเป็ นคณะ รวมทั้งสิ้ น 3 คณะ
ตารางที่ 1 จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
คณะ

นักศึกษา(คน)

คณะวิทยาการจัดการ

2312

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

708

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

1203

รวม

4223

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ าง กําหนดจากประชากร โดยใช้วิธีสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งคือ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีที่ใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ กําหนด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (Taro Yamanae 1973) ระดับความเชื่อมัน่ 95 % หรื อ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05

โดยใช้ สูตร
n=
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
e = ความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 0.05 หรื อ ร้อยละ 5
=
= 399.9
จากการใช้วิธีสุ่มเลือกขนาดของตัวอย่างทั้ง 3 คณะ
โดยใช้ สูตร
ni =
ni = ขนาดตัวอย่างของแต่ละคณะ
Ni = จํานวนนักศึกษาแต่ละคณะ
N = จํานวนประชากรทั้งหมด
n = 400 คน
ได้ขนาดของแต่ละคณะดังนี้
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 219 คน
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 67 คน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จํานวน 114 คน
3.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
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3.2.1 ตัวแปรต้ น คือ ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ และรายได้ ปั จจัย
ด้านการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย การส่ งเสริ มการตลาด ลักษณะทาง
กายภาพของศูนย์บริ การ บุคคล กระบวนการ
3.2.2 ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล คื อ แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรโทรศัพท์เคลื่อนที่
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยตัวแปรด้าน
ข้อมูล ได้แก่ เพศ คณะวิชา ชั้นปี และ รายได้
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยในการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริ การ บุคคล
และกระบวนการ มีลกั ษณะแบบมาตรวัด Likert Scale จํานวน 7 ตอน
ส่ วนที่ 3

เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ น ใช้ระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ จํานวน 7 ข้อ
3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึ กษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆดังนี้
3.4.1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ผทู ้ าํ การศึกษาทําการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม
1.1 นํา แบบสอบถามที่ ไ ด้รั บ การตรวจสอบคุ ณ ภาพแล้ว ไปแจกให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ด้วยตนเอง

45

1.2 หลังจากได้รับแบบสอบถามคืน ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนิ นการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล ก่อนที่จะนําไปวิเคราะห์
3.4.2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสื อ
วิทยานิ พนธ์ รายงานทางวิชาการ บทความ วารสาร และงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่มีผเู ้ ก็บรวบรวม
ไว้ก่ อ นแล้ว เพื่ อ ให้ท ราบถึ ง แนวคิ ด ทฤษฎี ที่ จ ะนํา มาใช้ รายละเอี ย ดต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การ
ตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
3.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS for Window (Statistical
Package for the Social Science for Window) มีข้นั ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.แบบสอบถามส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างนํามาแจกแจงความถี่ หาค่า
ร้อยละ นําเสนอในรู ปตารางประกอบการพรรณาข้อมูล
2. แบบสอบถามส่ วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี นํามาแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ
นําเสนอในรู ปตารางประกอบการพรรณาข้อมูล
3. แบบสอบถามส่ วนที่ 3 ข้อมูลปั จจัยในการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ นํามาแจก
แจงความถี่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และการกระจายของข้อมูล
การกําหนดค่าคะแนนลําดับความสําคัญของปั จจัยนํามาหาค่าเฉลี่ของความสําคัญโดย
แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
สําคัญมากที่สุด

เท่ากับ 5 คะแนน

สําคัญมาก

เท่ากับ 4 คะแนน

สําคัญปานกลาง

เท่ากับ 3 คะแนน

สําคัญน้อย

เท่ากับ 2 คะแนน

สําคัญน้อยที่สุด

เท่ากับ 1 คะแนน
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การแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้หลักเกณฑ์แต่ละช่วงคะแนนเท่ากัน คือ

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
ระดับค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญของปัจจัยในการเลือกใช้มากที่สุด
ระดับค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญของปัจจัยในการเลือกใช้มาก
ระดับค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญของปัจจัยในการเลือกใช้ปานกลาง
ระดับค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญของปัจจัยในการเลือกใช้นอ้ ย
ระดับค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญของปัจจัยในการเลือกใช้นอ้ ยที่สุด
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึ ก ษาเรื่ อ งปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ร ะบบโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยการรอบรวมข้อมูลจากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 400

คน เป็ นแหล่งข้อมูลในการ

วิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล และการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยผูว้ ิจยั ขอนําเสนอข้อมูล
ตามลําดับ ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ อายุ และรายได้
ต่อเดือน โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยล่ะ และนําเสนอในรู ปแบบตาราง
ส่ วนที่ 2การวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของนักศึกษาโดยเสนอผลการวิเคราะห์เป็ นค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ของนักศึกษา โดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยล่ะ และนําเสนอในรู ปแบบตาราง
4.1 ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษาจําแนกตาม เพศ อายุ และรายได้ ต่อเดือน
โดยการแจกแจงความถี่ ค่ าร้ อยล่ะ และนําเสนอในรูปแบบตาราง
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จากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 400 คน ได้ดาํ เนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
เรื่ อง เพศ อายุ คณะวิชา ชั้นปี และรายได้ต่อเดือน ได้ผลการวิจยั ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

ชาย

115

28.73

หญิง

285

71.27

รวม

400

100

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 285 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 71.27 และเพศชาย จํานวน 115 คิดเป็ นร้อยละ 28.73
ตารางที่ 3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามชั้นปี
ชั้นปี

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

1

99

24.78
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2

124

30.98

3

50

12.39

4

127

31.83

รวม

400

100

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยูช่ ้ นั ปี 4 มากที่สุด จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.83 รองลงมาคือชั้นปี 2 จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.98 ชั้นปี 1 จํานวน 99 คิดเป็ นร้อยละ
24.78 ชั้นปี 3 จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.39 ตามลําดับ
ตารางที่ 4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามคณะวิชา
คณะวิชา

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

คณะวิทยาการจัดการ

255

63.66

คณะสัตวศาตร์และเทศโนโลยีการเกษตร

70

17.46

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

75

18.87

รวม

400

100

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยูค่ ณะวิทยาการจัดการมากที่สุด จํานวน 255 คน คิด
เป็ นร้อยละ 63.66 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จํานวน 75 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.87 และคณะสัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.46
ตามลําดับ
ตารางที่ 5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้ต่อเดือน
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รายได้ ต่อเดือน

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

ตํ่ากว่า 3,000บาท

42

10.42

3,001-4,000 บาท

146

36.61

4,001-6,000 บาท

153

38.30

มากกว่า 6,000 บาท

59

14.67

รวม

400

100

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 4,001-6,000 บาท มากที่สุด
จํานวน 152 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 3,001-4,000 บาท จํานวน 146
คน คิดเป็ นร้อยละ 36.61 รายได้มากกว่า 6,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.67 รายได้ต่าํ
กว่า 3,000 บาท จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.42 ตามลําดับ
4.2 ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ปัจจัยด้ านส่ วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้ านอื่นๆ ที่มีผลต่ อการ
เลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของนักศึกษา จํานวน 400 คน เกี่ยวกับการพิจารณา
เลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ในปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด 7

ด้าน ได้แก่ ด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจําหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการขาย ด้านลักษณะทางกายภาพของ
ศูนย์บริ การ ด้านบุคคล ด้านกระบวนการได้ผลการวิจยั ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
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ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์

S.D.

แปลผล

1. เครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ

4.44

0.55

สําคัญมาก

2. บริ การเสริ มของระบบ

3.67

0.63

สําคัญมาก

3.รองรับระบบ GPRS

4.26

0.70

สําคัญมาก

4.ระบบสามารถใช้งานได้ในต่างประเทศ

3.57

0.76

สําคัญมาก

5.รองรับระบบ 3G

3.64

0.70

สําคัญมาก

6.สัญญาณมีความคมชัด

3.60

0.96

สําคัญมาก

7.ชื่อเสี ยงของบริ ษทั

3.57

0.56

สําคัญมาก

3.82

0.69

สําคัญมาก

รวม

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษามี ความคิดเห็ นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.82 และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมาก
ต่อ ปั จจัยเครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 4.44 รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยรองรับ
ระบบ GPRS ปั จจัยย่อยบริ การเสริ มของระบบ ปั จจัยย่อยระบบสามารถใช้งานได้ในต่างประเทศ
ปั จจัยรองรับระบบ 3G ปั จจัยย่อยสัญญาณมีความคมชัด ปั จจัยย่อยชื่อเสี ยงของริ ษทั และปั จจัยย่อย
รู ปสัญลักษณ์ยี่ห้อเครื อข่ายโทรศัพท์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สําคัญมากทุกปั จจัยย่อย
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ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านราคา
ปัจจัยด้ านราคา

S.D.

แปลผล

1.ค่าบริ การต่อนาทีถูก

3.75

0.84

สําคัญมาก

2.ไม่คิดค่าบริ การรายเดือน

3.83

0.73

สําคัญมาก

3. คิดค่าบริ การเป็ นวินาที

3.36

0.75

สําคัญปานกลาง

4.ค่าหมายเลขโทรศัพท์มีราคาถูก

3.09

0.90

สําคัญปานกลาง

รวม

3.51

0.80

สําคัญมาก

จากตารางที่ 7 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้านราคา
โดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.51 และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากต่อปั จจัย
ย่อยไม่คิดค่าบริ การรายเดือน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 3.83 รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยค่าบริ การต่อนาที
ถูก ส่ วนปั จจัยย่อยค่าบริ การเป็ นวินาที ปั จจัยย่อยค่าหมายเลขโทรศัพท์มีราคาถูก ให้ความสําคัญมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญปานกลาง
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านสถานที่
ปัจจัยด้ านสถานที่

S.D.

แปลผล

1.มีศูนย์บริ การจํานวนมาก

4.53

0.62

สําคัญมากที่สุด

2.มีตวั แทนจําหน่ายใกล้บา้ น

3.86

0.56

สําคัญมาก

3.มีเคาร์เตอร์เซอร์วิสตามศูนย์การค้า

3.96

0.55

สําคัญมาก

4.ศูนย์บริ การมีความสะดวกในการจอดรถ

3.93

0.57

สําคัญมาก

รวม

3.89

1.00

สําคัญมาก
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จากตารางที่ 8

พบว่า นักศึกษามี ความคิดเห็ นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้าน

สถานที่โดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.89 และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมาก
ที่สุดต่อปั จจัยย่อยมีศูนย์บริ การจํานวนมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ 4.53 รองลงมาได้แก่ ปั จจัยย่อยมีเคา
เตอร์ เซอร์ วิสตามศูนย์การค้า ปั จจัยย่อยศูนย์บริ การมีความสะดวกในการจอดรถ และปั จจัยย่อยมี
ตัวแทนจําหน่ายใกล้บา้ น ให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญมาก

ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด

S.D.

แปลผล

1. การโฆษณาผ่านใบปลิว / แผ่นพับ

3.29

0.78

สําคัญปานกลาง

2. การโฆษณาผ่านป้ ายโฆษณา

4.09

0.59

สําคัญมาก
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3. การโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์ / นิตยสาร

4.20

0.94

สําคัญมาก

4. การโฆษณาผ่าน Internet

4.21

1.01

สําคัญมาก

5. การโฆษณาผ่าน วิทยุ

4.05

1.14

สําคัญมาก

6.มีของแถม

3.93

0.72

สําคัญมาก

7.มีกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าได้เข้าร่ วม

3.29

0.78

สําคัญปานกลาง

8.รายการส่ งเสริ มการขาย

3.34

0.75

สําคัญปานกลาง

9.คําแนะนําของพนักงานขาย

3.20

0.67

สําคัญปานกลาง

3.88

0.45

สําคัญมาก

รวม

จากตารางที่ 9 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้านการ
ส่ งเสริ มการขายโดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.88
และเมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ดแต่ ล ะปั จ จัย ย่อ ยแล้ว พบว่ า นัก ศึ ก ษาผูต้ อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญมากต่อปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่าน Internet มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.21 รองลงมา ได้แก่
ปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์ / นิ ตยสาร ปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์ /
นิ ตยสาร ปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่านป้ ายโฆษณา ปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่าน วิทยุ ปั จจัยย่อยมีของ
แถม ปัจจัยย่อยรายการส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยย่อยคําแนะนําของพนักงานขาย ปั จจัยย่อยการโฆษณา
ผ่านใบปลิว / แผ่นพับ ปั จจัยย่อยมีกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าได้เข้าร่ วม ให้ความสําคัญในระดับปาน
กลาง
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านบุคคล
ปัจจัยด้ านบุคคล

S.D.

แปลผล

1.พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาสุ ภาพอ่อนน้อม 3.36 0.79 สําคัญปานกลาง
2.พนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย มีความน่าเชื่อถือ

3.33 0.75 สําคัญปานกลาง

3.พนักงานมีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะในการทํางาน

3.99 0.52

4.พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ

4.50 0.62 สําคัญมากที่สุด

5.พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

3.93 0.51

สําคัญมาก

3.84 0.63

สําคัญมาก

รวม

สําคัญมาก

จากตารางที่ 10 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญของปัจจัยด้านบุคคล
โดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.84 และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากต่อปั จจัย
ย่อยพนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 3.99 รองลงมา ได้แก่
ปั จจัยย่อยพนักงานมีความรู ้ ความสามารถ มีทกั ษะในการทํางาน

ปั จจัยย่อยพนักงานสามารถ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ปั จจัยย่อยพนักงานมีมนุ ษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุ ภาพอ่อน
น้อม และปั จจัยย่อยพนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย มีความน่ าเชื่อถือ ให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับสําคัญปานกลาง
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ตารางที่ 11 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพของ
ศูนย์บริ การ
ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพของศูนย์ บริการ

S.D.

แปลผล

1.สถานที่มีความสะอาดเรี ยบร้อย

3.89

0.54

สําคัญมาก

2.มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย

4.54

0.62

สําคัญมากที่สุด

3.มีหอ้ งรับรองและที่นงั่ รอระหว่างรอให้บริ การ

3.19

0.65

สําคัญปานกลาง

4.สถานที่ตกแต่งสวยงาม

3.70

0.52

สําคัญมาก

5.มีขอ้ มูลในเรื่ องของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.41

0.79

สําคัญมาก

4.12

0.62

สําคัญมาก

รวม

จากตารางที่ 11 พบว่า นัก ศึ ก ษามี ความคิด เห็ น ต่ อระดับความสํา คัญของปั จ จัย ด้าน
ลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่ง
มีค่าเท่ากับ 4.12

และเมื่ อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญมากต่อปัจจัยย่อยมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
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4.54 รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อย มีขอ้ มูลในเรื่ องของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปั จจัยย่อยสถานที่มี
ความสะอาดเรี ยบร้อย ปัจจัยย่อยสถานที่ตกแต่งสวยงาม ปั จจัยย่อยมีหอ้ งรับรองและที่นงั่ รอระหว่าง
รอให้บริ การ ให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญปานกลาง

ตารางที่ 12 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกตามปัจจัยด้านกระบวนการ
ปัจจัยด้ านกระบวนการ

S.D.

แปลผล

1.มีความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การด้านต่างๆ

4.09

0.59

สําคัญมาก

2.ระบบแจ้งค่าใช้บริ การมีความถูกต้องและง่ายต่อการตรวจสอบ

4.67

0.47

สําคัญมาก

3.เวลาเปิ ด-ปิ ด มีความสะดวกในการมาใช้บริ การ

3.93

0.56

สําคัญมาก

4.เวลาเปิ ด-ปิ ด มีความสะดวกในการมาใช้บริ การ

3.94

0.57

สําคัญมาก

5.มีจาํ นวนบุคลากรให้บริ การเพียงพอ

3.99

0.58

สําคัญมาก

4.05

0.59

สําคัญมาก

รวม

ที่สุด
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จากตารางที่ 12 พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็ นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้าน
กระบวนการโดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.05 และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
มากต่อปัจจัยย่อยระบบแจ้งค่าใช้บริ การมีความถูกต้องและง่ายต่อการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
4.67 รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยมีความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การด้านต่างๆ ปั จจัยย่อยมี
จํานวนบุคลากรให้บริ การเพียงพอ ปั จจัยย่อยเวลาเปิ ด-ปิ ด มีความสะดวกในการมาใช้บริ การ และ
ปั จจัยย่อยเวลาเปิ ด-ปิ ด มี ความสะดวกในการมาใช้บริ การ ให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
สําคัญมาก

ตารางที่ 13 สรุ ปปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้ง 7 ด้าน
ปัจจัยด้ านกระบวนการ

S.D.

แปลผล

ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์

3.82

0.69

สําคัญมาก

ปั จจัยด้านราคา

3.51

0.80

สําคัญมาก
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ปั จจัยด้านสถานที่

4.07

0.57

สําคัญมาก

ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด

3.83

0.82

สําคัญมาก

ปั จจัยด้านบุคคล

3.84

0.63

สําคัญมาก

ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริ การ

4.12

0.62

สําคัญมาก

ปัจจัยด้านกระบวนการ

4.05

0.59

สําคัญมาก

3.89

0.67

สําคัญมาก

รวม

จากตารางที่ 13 พบว่า นักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญต่อปัจจัย
ด้านลักษณะทางกายภาพ มีคา่ เฉลี่ยสูงสุ ด 4.12 รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.07
ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.84 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.83 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.82 และปัจจัยด้านราคา มีคา่ เฉลี่ย 3.51
ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมากทุกปัจจัย
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4.3 ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ ระบบโทรศั พท์ เคลื่อนที่ของ
นักศึกษามหาวิทยาบัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
จากกลุ่มตัวอย่างที่เก็บรวบรวมข้อมูลจํานวน 400 คน ได้ทาํ การวิเคราะห์ขอ้ มูลในเรื่ อง
พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ผลการวิจยั ดังตาราง
ตารางที่ 14 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบโทรศัพท์

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

AIS

189

47.32

DTAC

112

27.88

Truemove

99

24.80

รวม

400

100

จากตารางที่ 14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่าย AIS
มากที่สุด จํานวน 189 คน คิดเป็ นร้อยละ 47.32 รองลงมาคือ DTAC จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ
27.88 และ Truemove จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.80 ตามลําดับ
ตารางที่ 15 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจํานวนโทรศัพท์เคลื่อนที่
จํานวนโทรศัพท์

จํานวน (N=355)

ร้ อยละ

1 เครื่ อง

281

70.14

2 เครื่ อง

83

20.84
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3 เครื่ อง

26

6.47

มากกว่า 4 เครื่ อง

10

2.55

รวม

400

100

จากตารางที่ 15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีจาํ นวนโทรศัพท์ 1 เครื่ องเป็ นส่ วนใหญ่
จํานวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.14 รองลงมาคือ 2 เครื่ อง จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.84
รองลงมาคือ 3 เครื่ อง จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.47 และ 4 เครื่ อง จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 2.55 ตามลําดับ
ตารางที่ 16 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรู ปแบบบริ การที่เลือกใช้
รู ปแบบบริการ

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

รายเดือน

142

35.49

เติมเงิน

220

54.92

ทั้งสองแบบ

38

9.59

รวม

400

100

จากตารางที่ 16 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกใช้รูปแบบบริ การแบบเติมเงินมาก
ที่สุด จํานวน 220 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.92 รองลงมาคือ แบบรายเดือน จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 35.49 และทั้งสองแบบ จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.59 ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมทุกเลขหมาย
ค่ าใช้ จ่ายต่ อเดือน

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

ตํ่ากว่า 300 บาท

97

24.22

400-500 บาท

174

43.38

600-1,000 บาท

82

20.56

มากกว่า 1,000 บาท

47

11.83

รวม

400

100

จากตารางที่ 17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมทุกเลขหมายระหว่าง 400500 บาท มากที่สุด จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.38 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายตํากว่า 300 บาท
จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.22 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายระหว่าง 600-1,000 บาท จํานวน 82 คน
คิดเป็ นร้อยละ 20.56 และมากกว่า 1,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.83 ตามลําดับ
ตารางที่ 18 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามความถี่ในการการเปลี่ยนระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ความถี่

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

เดือนละครั้ง

0

0
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6 เดือนครั้ง

0

0

ปี ละครั้ง

94

23.38

มากกว่า 2 ครั้งต่อปี

26

6.47

ไม่เคยเปลี่ยน

280

70.15

รวม

400

100

จากตารางที่ 18 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ จํานวน 280
คน คิดเป็ นร้อยละ 70.15 รองลงมาคือ ปี ละครั้ง จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.38 รองลงมาคือ
มากกว่า 2 ครั้งต่อปี จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.47 ตามลําดับ
ตารางที่ 19 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามแหล่งที่ซ้ือหมายเลขโทรศัพท์
แหล่ งทีซ่ ื้อ

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

ห้างสรรพสิ นค้า

212

52.95

ร้านค้าทัว่ ไป

98

24.50

ศูนย์บริ การ

53

13.26

อื่นๆ(ร้านค้าแผงลอย)

37

9.29

รวม

400

100

จากตารางที่ 19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ือหมายเลขโทรศัพท์จากห้างสรรพสิ นค้า
มากที่สุด จํานวน 212 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.95 รองลงมาคือ ร้านค้าทัว่ ไป จํานวน 98 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 24.50 รองลงมาคือศูนย์บริ การ จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.26 และอื่นๆ จํานวน 37 คน
คิดเป็ นร้อยละ 9.29 ตามลําดับ
ตารางที่ 20 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามราคาหมายเลขโทรศัพท์ที่ซ้ือ
ราคาหมายเลขโทรศัพท์

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

10-40 บาท

207

51.83

41-100 บาท

123

30.70

101-300 บาท

15

3.66

มากกว่า 300 บาท

8

1.97

ได้รับแจกฟรี

47

11.84

รวม

400

100

จากตารางที่ 20 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อหมายเลขโทรศัพท์ราคาระหว่าง 10-40
บาท มากที่สุด จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.83 รองลงมาคือ 41-100 บาท จํานวน 123 คน คิด
เป็ นร้อยละ 30.70 รองลงมาคือ ได้รับแจกฟรี จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.84 รองลงมาคือ 101300 บาท จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.66 และมากกว่า 300 บาท จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ
1.97 ตามลําดับ

66

ตารางที่ 21 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามแหล่งรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร
แหล่ งข้ อมูลข่ าวสาร

จํานวน (N=400)

ร้ อยละ

อินเตอร์เน็ต

128

32.11

ใบปลิว

17

4.22

นิตยสาร

7

1.69

หนังสื อพิมพ์

25

6.19

พนักงานขาย

29

7.32

โทรทัศน์

194

48.47

วิทยุ

0

0

รวม

400

100

จากตารางที่

21 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับรู ้ ข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด

จํานวน 194 คน คิดเป็ นร้อยละ 48.47 รองลงมาคือ อินเตอร์ เน็ต จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.11 รองลงมา คือ พนักงานขาย จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.32 หนังสื อพิมพ์ จํานวน 25 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.19 รองลงมาคือ ใบปลิว จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.22 รองลงมาคือ นิ ตยสาร
จํานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.69 ตามลําดับ
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในบทนี้ ผู ว้ ิ จ ัย จะกล่ า วสรุ ป ถึ ง วัต ถุ ป ระสงค์ข องการวิ จ ัย วิ ธี ด ํา เนิ น การวิ จ ัย สรุ ป
ผลการวิจยั อภิ ปรายผล และข้อเสนอแนะ โดยประกอบด้วยข้อเสนอสําหรับการวิจยั ครั้ งนี้ และ
ข้อเสนอสําหรับการวิจยั ครั้งต่อไป
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จากการศึ ก ษาปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ร ะบบโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีวตั ถุประสงค์หลักของการศึกษาใน
ครั้งนี้ 3 ประการ คือ
1.เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ส่ ว นประสมทางการตลาด ที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กใช้ร ะบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
2. เพื่อศึ กษาปั จจัยพฤติ กรรมที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจเลื อกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่ อนที่
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัยในครั้งนีค้ อื แบบสอบถามซึ่งแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามโดยตัว
แปรด้านข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ คณะวิชา ชั้นปี และรายได้ต่อเดือน จํานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
จํานวน 7ข้อ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยในการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้าน
ส่ วนประสมทางการตลาดได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จดั จําหน่ าย และด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด มีลกั ษณะแบบมาตรวัด Likert Scale จํานวน 4 ตอน
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
5.1.2 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี
1.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 285 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.27 และเพศ
ชาย จํานวน 115 คิดเป็ นร้อยละ 28.73
2. กลุ่มตัวอย่างอยูช่ ้ นั ปี 4 มากที่สุด จํานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.83 รองลงมาคือ
ชั้นปี 2 จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.98 ชั้นปี 1 จํานวน 99 คิดเป็ นร้อยละ 24.78 ชั้นปี 3
จํานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.39 ตามลําดับ
3. กลุ่มตัวอย่างอยูค่ ณะวิทยาการจัดการมากที่สุด จํานวน 255 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.66
รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร จํานวน 75 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.87 และ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.46 ตามลําดับ
4. กลุ่มตัวอย่างมีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 4,001-6,000 บาท มากที่สุด จํานวน 153 คน
คิดเป็ นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ รายได้ระหว่าง 3,001-4,000 บาท จํานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ
36.61 รายได้มากกว่า 6,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.67 รายได้ต่าํ กว่า 3,000 บาท
จํานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.42 ตามลําดับ
5.1.2

ข้ อ มู ล ระดั บ ความสํ า คั ญ ของปั จ จั ย ในการตั ด สิ น ใจเลื อ กใช้ ระบบ

โทรศัพท์ เคลือ่ นที่ ด้ านส่ วนประสมทางการตลาด
ในภาพรวมผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของระดับปั จจัยในการตัดสิ นใจเลือกใช้
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ด้านส่ วน
ประสมทางการตลาด 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ จดั จําหน่ าย ด้านการ
ส่ งเสริ มทางการตลาด และด้านอื่นๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญของปั จจัยอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีปัจจัยย่อยดังต่อไปนี้
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1. ด้านผลิ ตภัณฑ์ พบว่านักศึกษามีความคิดเห็ นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์โดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.82 และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมาก
ต่อ ปั จจัยเครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด คือ 4.44 รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยรองรับ
ระบบ GPRS ปั จจัยย่อยบริ การเสริ มของระบบ ปั จจัยย่อยระบบสามารถใช้งานได้ในต่างประเทศ
ปั จจัยรองรับระบบ 3G ปั จจัยย่อยสัญญาณมีความคมชัด ปั จจัยย่อยชื่อเสี ยงของริ ษทั และปั จจัยย่อย
รู ปสัญลักษณ์ยหี่ อ้ เครื อข่ายโทรศัพท์ ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญ
มากทุกปั จจัยย่อย
2. ด้านราคา พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้านราคา
โดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.51 และเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากต่อปั จจัย
ย่อยไม่คิดค่าบริ การรายเดือน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 3.83 รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยค่าบริ การต่อนาที
ถูก ส่ วนปั จจัยย่อยค่าบริ การเป็ นวินาที ปั จจัยย่อยค่าหมายเลขโทรศัพท์มีราคาถูก ให้ความสําคัญมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญปานกลาง
3. ด้านสถานที่จดั จําหน่าย พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญของปั จจัย
ด้านสถานที่โดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่ งมีค่าเท่ากับ 3.89 และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
มากที่สุดต่อปัจจัยย่อยมีศูนย์บริ การจํานวนมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือ 4.53 รองลงมาได้แก่ ปั จจัยย่อยมี
เคาเตอร์เซอร์วิสตามศูนย์การค้า ปั จจัยย่อยศูนย์บริ การมีความสะดวกในการจอดรถ และปั จจัยย่อยมี
ตัวแทนจําหน่ายใกล้บา้ น ให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญมาก
4.ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า พบว่านักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญ
ของปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการขายโดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่งมี
ค่าเท่า กับ 3.88

และเมื่ อพิจารณาในรายละเอี ย ดแต่ ละปั จ จัย ย่อยแล้ว พบว่านักศึ กษาผูต้ อบ

แบบสอบถามให้ความสําคัญมากต่อปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่าน Internet มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.21
รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์ / นิ ตยสาร ปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่าน
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หนังสื อพิมพ์ / นิ ตยสาร ปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่านป้ ายโฆษณา ปั จจัยย่อยการโฆษณาผ่าน วิทยุ
ปั จจัยย่อยมีของแถม ปัจจัยย่อยรายการส่ งเสริ มการขาย ปั จจัยย่อยคําแนะนําของพนักงานขาย ปั จจัย
ย่อยการโฆษณาผ่านใบปลิว

/

แผ่นพับ ปั จจัยย่อยมีกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าได้เข้าร่ วม ให้

ความสําคัญในระดับปานกลาง
5.ด้านบุคคล พบว่า พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้าน
บุคคลโดยรวมอยู่ในระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่ งมีค่าเท่ากับ 4.12 และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมาก
ต่อปั จจัยย่อยมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ 4.54 รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อย
มีขอ้ มูลในเรื่ องของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปั จจัยย่อยสถานที่มีความสะอาดเรี ยบร้อย ปั จจัยย่อย
สถานที่ตกแต่งสวยงาม ปั จจัยย่อยมีห้องรับรองและที่นง่ั รอระหว่างรอให้บริ การ ให้ความสําคัญมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญปานกลาง
6.ด้านลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริ การ พบว่า นักศึ กษามี ความคิดเห็ นต่อระดับ
ความสําคัญของปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริ การโดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดย
พิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่ งมีค่าเท่ากับ 4.12 และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว
พบว่า นัก ศึ ก ษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญมากต่ อปั จ จัย ย่อยมี เ ครื่ องมื อและอุ ปกรณ์ ที่
ทันสมัย มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด คือ 4.54

รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อย

มี ขอ้ มูลในเรื่ องของระบบ

โทรศัพท์เคลื่อนที่ ปั จจัยย่อยสถานที่มีความสะอาดเรี ยบร้อย ปั จจัยย่อยสถานที่ตกแต่งสวยงาม
ปั จจัยย่อยมีหอ้ งรับรองและที่นงั่ รอระหว่างรอให้บริ การ ให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับสําคัญ
ปานกลาง
7. ด้านกระบวนการ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อระดับความสําคัญของปั จจัยด้าน
กระบวนการโดยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ยรวมซึ่ งมีค่าเท่ากับ 4.05 และ
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละปั จจัยย่อยแล้ว พบว่านักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญ
มากต่อปัจจัยย่อยระบบแจ้งค่าใช้บริ การมีความถูกต้องและง่ายต่อการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ
4.67 รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยมีความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การด้านต่างๆ ปั จจัยย่อยมี
จํานวนบุคลากรให้บริ การเพียงพอ ปั จจัยย่อยเวลาเปิ ด-ปิ ด มีความสะดวกในการมาใช้บริ การ และ
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ปั จจัยย่อยเวลาเปิ ด-ปิ ด มี ความสะดวกในการมาใช้บริ การ ให้ความสําคัญมีค่าเฉลี่ ยอยู่ในระดับ
สําคัญมาก
8.สรุ ปปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทั้ง 7 ด้าน พบว่า นักศึกษาผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ ให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด 4.12 รองลงมา ได้แก่
ปัจจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ย 4.07 ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ย 4.05 ปัจจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย
3.84 ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ย 3.83 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 3.82 และปั จจัย
ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.51 ตามลําดับ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมากทุกปัจจัย
5.2

ข้ อมู ลนักศึ กษามหาวิทยาลัยศิ ลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
1.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่าย AIS มากที่สุด จํานวน 189
คน คิดเป็ นร้อยละ 47.32 รองลงมาคือ DTAC จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.88 และ Truemove
จํานวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.80 ตามลําดับ
2.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีจาํ นวนโทรศัพท์ 1 เครื่ องเป็ นส่ วนใหญ่ จํานวน 281 คน คิด
เป็ นร้อยละ 70.14 รองลงมาคือ 2 เครื่ อง จํานวน 83 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.84 รองลงมาคือ 3 เครื่ อง
จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.47 และ 4 เครื่ อง จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.55 ตามลําดับ
3.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เลือกใช้รูปแบบบริ การแบบเติมเงินมากที่สุด จํานวน 220 คน
คิดเป็ นร้อยละ 54.92 รองลงมาคือ แบบรายเดือน จํานวน 142 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.49 และทั้งสอง
แบบ จํานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.59 ตามลําดับ
4. กลุ่มตัวอย่างมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมทุกเลขหมายระหว่าง 400-500 บาท มากที่สุด
จํานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.38 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายตํากว่า 300 บาท จํานวน 97 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 24.22 รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายระหว่าง 600-1,000 บาท จํานวน 82 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.56
และมากกว่า 1,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.83 ตามลําดับ
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5. กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ไม่เคยเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ จํานวน 280 คน คิดเป็ นร้อยละ
70.15 รองลงมาคือ ปี ละครั้ง จํานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.38 รองลงมาคือ มากกว่า 2 ครั้งต่อปี
จํานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.47 ตามลําดับ
6.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อหมายเลขโทรศัพท์จากห้างสรรพสิ นค้ามากที่สุด จํานวน
212 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.95 รองลงมาคือ ร้านค้าทัว่ ไป จํานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50
รองลงมาคือศูนย์บริ การ จํานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.26 และอื่นๆ จํานวน 37 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 9.29 ตามลําดับ
7.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ซ้ื อหมายเลขโทรศัพท์ราคาระหว่าง 10-40 บาท มากที่สุด
จํานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.83 รองลงมาคือ 41-100 บาท จํานวน 123 คน คิดเป็ นร้อยละ
30.70 รองลงมาคือ ได้รับแจกฟรี จํานวน 47 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.84 รองลงมาคือ 101-300 บาท
จํานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.66 และมากกว่า 300 บาท จํานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.97
ตามลําดับ
8.กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รับรู ้ข่าวสารจากโทรทัศน์มากที่สุด จํานวน 194 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.47 รองลงมาคือ อินเตอร์ เน็ต จํานวน 128 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.11 รองลงมา คือ
พนักงานขาย จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.32 หนังสื อพิมพ์ จํานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.19
รองลงมาคือ ใบปลิว จํานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.22 รองลงมาคือ นิ ตยสาร จํานวน 7 คน คิด
เป็ นร้อยละ 1.69 ตามลําดับ
5.3 อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎีส่วนปนะสม
ทางการตลาด แนวคิดคุณภาพในการให้บริ การ ซึ่ งประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านสถานที่ ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ
รวมทั้งงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องโดยผูใ้ ช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ให้ความสําคัญต่อปั จจัยด้านส่ วน
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ประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อการเลื อกใช้ระบบโทรศัพท์เ คลื่ อนที่ ซึ่ งสามารถนํามาอภิ ปราย
เปรี ยบเทียบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ได้ดงั นี้
ปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด ให้ความสําคัญกับปั จจัยทางการตลาด ที่มีผลต่อการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ มี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากทุกปั จจัย โดยเรี ยงตามลําดับ ดังนี้ ปั จจัยด้านกระบวนการ ปั จจัยด้าน
บุคคล ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปั จจัยด้านราคา ตามลําดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ (2546 : 53-55) ใน
เรื่ อง การบริ หารการตลาดยุดใหม่ ได้กล่าวว่าการกําหนดกลยุทธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ ต้องคํานึ งถึงปั จจัย
ด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ คุณภาพสิ นค้า ชื่อเสี ยงบริ ษทั การรับประกันคุณภาพ และการ
ให้บริ การหลังการขาย
1. ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยปั จจัยย่อยมี
เครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในระดับสําคัญมาก รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อย
สัญญาณชัดเจน มีความต่อเนื่ อง สายไม่หลุดง่าย และปั จจัยย่อยโทรออกหรื อเข้าง่าย ตามลําดับ ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ BrandAge Research House (2544 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผ็บริ โภคและศึกษาระบบโทรศัพท์ที่ที่
น่ า เชื่ อ ถื อ มากที่ สุ ด พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ ระบบโทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ข อง
ผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศ โดยเรี ยงปั จจัยย่อย 3

อันดับแรก ได้แก่ เครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ

รองลงมา คือ ค่าโทรต่อนาทีถูก และโปรโมชัน่ โทรฟรี ตามลําดับ
2. ปัจจัยด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยปั จจัยย่อยระบบการ
แจ้งค่าบริ การมีความถูกต้องและง่ายต่อการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดในระดับสําคัญมาก รองลงมา
ได้แก่ ปั จจัยย่อยขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน่ ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และปั จจัยย่อยการเปิ ดใช้
งานตรงตามเวลาที่กาํ หนด ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (สรายุทธ์ สิ ริธนากิจ : 2547) ได้
ทํา การศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดบริ การ ที่ มี ผ ลต่ อ การเลื อ กซื้ อ ระบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ผูใ้ ช้บริ การให้ระดับความสําคัญ
มากทุกปั จจัย ลําดับแรก คือ ด้านกระบวนการ
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3. ปั จจัยด้านราคา มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยปั จจัยย่อยไม่คิดค่าบริ การ
รายเดือน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในระดับสําคัญมาก รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยค่าบริ การรายเดือนถูก
สามารถเลือกได้ และปั จจัยย่อยคิดค่าบริ การเป็ นวินาที ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (เนตรนภา
ชินวัตร : 2546) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ในจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ปั จจัยทางการตลาดนั้น ทุกกลุ่มอาชี พให้ความสําคัญกับราคา ว่าเป็ นปั จจัยที่สําคัญที่สุดใน
การเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่
4. ปั จจัยด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยปัจจัยย่อยพนักงานมีทกั ษะ
และประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในระดับสําคัญมาก โดยปั จจัยย่อยพนักงานมี
ทักษะและประสิ ทธิภาพในการทํางาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดอยูใ่ นระดับสําคัญมาก รองลงมา ได้แก่ ปั จจัย
ย่อยพนักงานเข้าใจความต้องการของลูกค้า และปั จจัยย่อยพนักงานมีความสามารถแก้ไขปั ญหาได้
ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดคุณภาพการให้บริ การของ (ศริ วรรณ เสรี รัตน์ และคณะ 2546 :
440) ในเรื่ องการบริ หารการตลาดยุคใหม่ ได้กล่าววว่า บริ การที่ให้กบั ลูกค้าต้องอํานวยความสะดวก
ในด้านเวลา และสถานที่แก่ลูกค้า คือ ไม่ทาํ ให้ลูกค้าต้องคอยนาน ทําเลที่ต้ งั เหมาะสมเพื่อแสดง ถึง
ความสามารถในการเข้าถึงลูกค้า และในด้านความสามารถของบุคคลากรที่ให้บริ การต้องมีความ
ชํานาญ และมีความรู ้ความสามารถ
5. ปั จจัยด้านลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริ การ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก
โดยปั จจัยย่อยมีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัยให้บริ การ มีค่าเฉลี่ยสู งสดอยู่ในระดับสําคัญมาก
รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยย่อยชื่อเสี ยงของระบบเป็ นที่น่าเชื่อถือ และปั จจัยย่อยศูนย์บริ การมีขอ้ มูลและ
ความรู ้ในเรื่ องของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศีกษาและแนวคิดของ (ธี รกิ ติ
นวรัตน์ ณ อยุธยา : 2545) ได้ศึกษาเรื่ องการตลาดสําหรับบริ การ แนวคิดและกลยุทธ์ในเรื่ องการ
สร้างและการนําเสนอหลักฐานทางกายภาพของการให้บริ การ หมายถึง สภาพแวดล้อมของสถานที่
ให้บริ การ ที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าและองค์ประกอบที่จบั ต้องได้ ทําให้มองเห็นภาพลักษณ์ของการ
ให้บริ การอย่างชัดเจน ซึ่งทําหน้าที่ช่วยอํานวยความสะดวกหรื อสื่ อสารบริ การนั้น
6. ปัจจัยด้านสถานที่ มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยปั จจัยย่อยมีศูนย์ชาํ ระเงิน
ค่าบริ การจํานวนมาก มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยูใ่ นระดับสําคัญมาก รองลงมา ได้แก่ ปั จจัยย่อยมีศูนย์ของ
บริ ษทั จํานวนมาก และปั จจัยย่อยศูนย์บริ การหรื อศูนย์บริ การมี ที่จอดรถเพียงพอ สะดวกสบาย
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ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การของ Philip Kotler ที่
กล่าวว่า สถานที่ให้บริ การ ส่ วนแรกคือการเลือกทําเลที่ต้ งั ของธุ รกิ จบริ การซึ่ งมีความสําคัญมาก
โดยเฉพาะธุ รกิ จบริ การที่ ผูบ้ ริ โภคต้องไปรั บบริ การจากผูใ้ ห้บริ การในสถานที่ ที่ผูบ้ ริ การจัดไว้
เพราะทํา เลที่ ต้ ัง ที่ เ ลื อ ก เป็ นตัว กํา หนดกลุ่ ม ของผูบ้ ริ โ ภคที่ จ ะเข้า มารั บ บริ ก าร ดัง นั้น สถานที่
ให้บริ การจึงต้องสามารถครอบคลุมพื้นที่ในการให้บริ การกลุ่มเป้ าหมายได้มากที่สุด ความสําคัญ
ของทําเลที่ต้ งั จะมีระดับความสําคัญแตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจบริ การแต่ละประเภท
7. ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยรวมอยูใ่ นระดับสําคัญมาก โดยปั จจัยย่อยมี
รายการส่ งเสริ มการขายค่าใช้บริ การฟรี (ค่าโทร) มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดอยู่ในระดับสําคัญมาก รองลงมา
ได้แ ก่ ปั จ จัย ย่อยมี รายการส่ ง เสริ มการขายค่าบริ ก ารรายเดื อนฟรี และปั จ จัย ย่อยโปรโมชั่น ลด
ค่าบริ การตามช่ วงเวลา ตามลําดับ ซึ่ งสอดคล้องแนวคิดกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ
ของ Philip Kotler ที่กล่าวว่า เครื่ องมือส่ งเสริ มการตลาดที่สาํ คัญ คือ การโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงาน การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง
5.5 ข้ อเสนอแนะและการนําผลการศึกษาไปใช้
จากการศึ กษาถึ งปั จจัยที่ มีผลต่ อการตัด สิ นใจเลื อกใช้ระบบโทรศัพท์เ คลื่ อนที่ ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีขอ้ เสนอแนะและการนําผลการศึกษา
ไปใช้ดงั ต่อไปนี้
1.ด้านผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ควรเร่ งดําเนินการ
ขยายเครื อข่ายหรื อร่ วมกับเครื อข่ายอื่นในการพัฒนาการให้บริ การครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ น
ประโยชน์แก้ท้ งั บริ ษทั และลูกค้า
2. ด้านสถานที่ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ควรมีศูนย์บริ การ
เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะตามศูนย์การค้า เพื่อเป็ นการอํานวยความสะดวกแก่ลูกค้าอย่างทัว่ ถึง
3.ด้านราคา บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบโทรศัพท์เคื่อนที่ทุกระบบ ควรให้ความสําคัญต่อ
การไม่คิดค่าบริ การรายเดือน คิดค่าบริ การรายเดือนให้ถูกลง หรื อคิดค่าบริ การต่อนาทีถูกลง ทั้งนี้
เพื่อเป็ นการจูงใจให้ผบ็ ริ โภคหันมาใช้บริ การของบริ ษทั มากขึ้น
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4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ควรมี
การลงโฆษณาทางสื อวิทยุ โทรทัศน์และหนังสื อพิมพ์ให้มากขึ้น เพื่อเป็ นการกระจายข่าวสารถึง
ผูบ้ ริ โภคอย่างทัว่ ถึง
5.ด้านบุคคล บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ควรเน้นฝึ กอบรม
พนักงานที่ตอ้ งติดต่อกับลูกค้า ให้มีความชํานาญในระบบอย่างถ่องแท้ เพื่อสามารถให้คาํ ปรึ กษา
แนะนําลูกค้าได้เป็ นอย่างดี มีการพัฒนาความสามารถในการอธิ บายให้แก่ลูกค้าได้ โดยเฉพาะใน
เรื่ องเทคโนโลยรใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้าใจได้ดียงิ่ ขึ้น
6. ด้านลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริ การ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ทุกระบบควรทําการพัฒนาและจัดหาเครื่ องมือที่ทนั สมัยและอุปกรณ์ที่ดี มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ น
การสร้ างบริ การให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ดีอยู่เสมอ ทําให้ลูกค้าเกิ ดความเชื่ อมัน่ ในการรั บการ
บริ การ
7.ด้านกระบวนการ บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ ควรปรับปรุ ง
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงโปรโมชัน่ ด้วยตนเอง ให้ง่ายขึ้นเพื่อความสะดวกของลูกค้า
5.6 ข้ อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่ อไป
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ได้ ท ํ า การศึ ก ษาปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กใช้ ร ะบบ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยมีประชากรเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพช
บุรีเท่านั้น ผูส้ นใจควรทําการศึกษาจากประชากรในเขตที่แตกต่างกัน เพื่อเป็ นการตรวจสอบผลที่ได้
จากการวิจยั ว่ามีความสอดคล้องกันหรื อไม่ ส่ วนการศึกษาปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาดและ
ปั จจัยอื่นๆ ผูส้ นใจควรทําการศึกษาเพิ่มเติม ด้านการตัดสิ นใจในตลาดเป้ าหมาย เป็ นการกําหนด
ตลาดเป้ าหมาย โดยศึ กษาลักษณะความต้องการ และพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคด้านการตัดสิ นใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทําให้ได้ทราบผลการวิจยั ที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก
แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
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แบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลือ่ นที่
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการเลือก
1. เพศ
ชาย
หญิง
2.ชั้นปี ที่ท่านกําลังศึกษา
 ปี 1
 ปี 2
 ปี 3
 ปี 4
3.คณะวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
4. ท่านมีรายรับประมาณเดือนละ
ตํ่ากว่า 3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
4,001-6,000 บาท
มากกว่า 6,000 บาท
5. ปัจจุบนั ท่านใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ายใด
AIS
One-2-Call
DTAC
 HAPPY
Truemoveรายเดือน
Truemove เติมเงิน

82

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
1.ปัจจุบนั ท่านมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กี่เครื่ อง
1เครื่ อง
2 เครื่ อง
3เครื่ อง
มากกว่า 4 เครื่ อง
2.รู ปแบบบริ การ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
รายเดือน
เติมเงิน
3.ค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมทุกเลขหมาย
ตํ่ากว่า 300 บาท
400-500 บาท
600-1,000 บาท
มากกว่า 1,001 บาท
4.ท่านเปลี่ยนค่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่บ่อยแค่ไหน
เดือนละครั้ง
 6 เดือนครั้ง
ปี ละครั้ง
 มากกว่า 2 ครั้งต่อปี
5.ท่านซื้อหมายเลขโทรศัพท์จากแหล่งใดต่อไปนี้
ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าทัว่ ไป
ศูนย์บริ การโทรศัพท์
 อื่นๆ
6. หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านซื้อราคาเท่าใด
10-40 บาท
41-100 บาท
101-300 บาท
มากกว่า 300 บาท
7.ส่ วนใหญ่ท่านรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของระบบมือถือจากแหล่งใด
อินเตอร์เน็ต
ใบปลิว
หนังสื อพิมพ์
พนักงานขาย
โทรทัศน์
วิทยุ

ทั้งสองแบบ

ไม่เคยเปลี่ยน

ได้รับแจกฟรี
วารสาร
นิตยสาร
อื่นๆ
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการเลือก
ปัจจัยใดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ /บริการ
1. เครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ
2. บริ การเสริ มของระบบ
3.รองรับระบบ GPRS (ระบบสื่ อสารข้อมูลความเร็ วสูง)
4.ระบบสามารถใช้งานได้ในต่างประเทศ
5.รองรับระบบ 3G
6.สัญญาณมีความคมชัด
7.ชื่อเสี ยงของบริ ษทั
8.รู ปสัญลักษณ์ยหี่ อ้ เครื อข่ายโทรศัพท์
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านราคา
1.ค่าบริ การต่อนาทีถูก
2.ไม่คิดค่าบริ การรายเดือน
3.ค่าบริ การรายเดือนถูกสามารถเลือกตามความ
เหมาะสมในการใช้งาน
4.คิดค่าบริ การเป็ นวินาที

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด
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5.ค่าหมายเลขโทรศัพท์มีราคาถูก
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านสถานที่
1.มีศูนย์บริ การจํานวนมาก
2.มีตวั แทนจําหน่ายใกล้บา้ น
3.มีเคาร์เตอร์เซอร์วิสตามศูนย์การค้า
ปัจจัยใดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
4.ศูนย์บริ การมีความสะดวกในการจอดรถ
5.ศูนย์บริ การอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. การโฆษณาผ่านใบปลิว / แผ่นพับ
2. การโฆษณาผ่านป้ ายโฆษณา
3. การโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์ / นิตยสาร
4. การโฆษณาผ่าน Internet
5. การโฆษณาผ่าน วิทยุ
6.มีของแถม
7.มีกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าได้เข้าร่ วม
8.รายการส่ งเสริ มการขาย
9.คําแนะนําของพนักงานขาย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านบุคคล
1.พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจา
สุ ภาพอ่อนน้อม
2.พนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย มีความน่าเชื่อถือ

น้ อยทีส่ ุ ด
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3.พนักงานมีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะในการทํางาน
4.พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
5.พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพของศูนย์ บริการ
1.สถานที่มีความสะอาดเรี ยบร้อย
2.มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย
ปัจจัยใดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ น้ อยทีส่ ุ ด
3.มีหอ้ งรับรองและที่นงั่ รอระหว่างรอให้บริ การ
4.สถานที่ตกแต่งสวยงาม
5.มีขอ้ มูลในเรื่ องของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้อ่าน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านกระบวนการ
1.มีความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การด้านต่างๆ
2.ระบบแจ้งค่าใช้บริ การมีความถูกต้องและง่ายต่อการ
ตรวจสอบ
3.มีป้ายบอกแผนกที่ตอ้ งการติดต่อชัดเจน
4.เวลาเปิ ด-ปิ ด มีความสะดวกในการมาใช้บริ การ
5.มีจาํ นวนบุคลากรให้บริ การเพียงพอ
6.มีความถูกต้องในการคิดค่าบริ การ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ข้ อเสนอแนะการให้ บริการ

น้ อย

ปานกลาง

มาก
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม
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55
แบบสอบถาม
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดทีส่ ่ งผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่ ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ใช้ โทรศัพท์ เคลือ่ นที่
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการเลือก
1. เพศ
ชาย
หญิง
2.ชั้นปี ที่ท่านกําลังศึกษา
 ปี 1
 ปี 2
 ปี 3
 ปี 4
3.คณะวิชา
คณะวิทยาการจัดการ
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
4. ท่านมีรายรับประมาณเดือนละ
ตํ่ากว่า 3,000 บาท
3,001-4,000 บาท
4,001-6,000 บาท
มากกว่า 6,000 บาท
5. ปัจจุบนั ท่านใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ายใด
AIS
One-2-Call
DTAC
 HAPPY
Truemoveรายเดือน
Truemove เติมเงิน
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ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
1.ปัจจุบนั ท่านมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กี่เครื่ อง
1เครื่ อง
2 เครื่ อง
3เครื่ อง
มากกว่า 4 เครื่ อง
2.รู ปแบบบริ การ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
รายเดือน
เติมเงิน
3.ค่าใช้จ่ายต่อเดือนรวมทุกเลขหมาย
ตํ่ากว่า 300 บาท
400-500 บาท
600-1,000 บาท
มากกว่า 1,001 บาท
4.ท่านเปลี่ยนค่ายระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่บ่อยแค่ไหน
เดือนละครั้ง
 6 เดือนครั้ง
ปี ละครั้ง
 มากกว่า 2 ครั้งต่อปี
5.ท่านซื้อหมายเลขโทรศัพท์จากแหล่งใดต่อไปนี้
ห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าทัว่ ไป
ศูนย์บริ การโทรศัพท์
 อื่นๆ
6. หมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านซื้อราคาเท่าใด
10-40 บาท
41-100 บาท
101-300 บาท
มากกว่า 300 บาท
7.ส่ วนใหญ่ท่านรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารของระบบมือถือจากแหล่งใด
อินเตอร์เน็ต
ใบปลิว
หนังสื อพิมพ์
พนักงานขาย
โทรทัศน์
วิทยุ

ทั้งสองแบบ

ไม่เคยเปลี่ยน

ได้รับแจกฟรี
วารสาร
นิตยสาร
อื่นๆ
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ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทางการตลาดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
กรุ ณาใส่ เครื่ องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ตอ้ งการเลือก
ปัจจัยใดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
ปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ /บริการ
1. เครื อข่ายครอบคลุมทัว่ ประเทศ
2. บริ การเสริ มของระบบ
3.รองรับระบบ GPRS (ระบบสื่ อสารข้อมูลความเร็ วสูง)
4.ระบบสามารถใช้งานได้ในต่างประเทศ
5.รองรับระบบ 3G
6.สัญญาณมีความคมชัด
7.ชื่อเสี ยงของบริ ษทั
8.รู ปสัญลักษณ์ยหี่ อ้ เครื อข่ายโทรศัพท์
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านราคา
1.ค่าบริ การต่อนาทีถูก
2.ไม่คิดค่าบริ การรายเดือน
3.ค่าบริ การรายเดือนถูกสามารถเลือกตามความ
เหมาะสมในการใช้งาน
4.คิดค่าบริ การเป็ นวินาที
5.ค่าหมายเลขโทรศัพท์มีราคาถูก
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านสถานที่
1.มีศูนย์บริ การจํานวนมาก
2.มีตวั แทนจําหน่ายใกล้บา้ น
3.มีเคาร์เตอร์เซอร์วิสตามศูนย์การค้า

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด
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ปัจจัยใดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่
4.ศูนย์บริ การมีความสะดวกในการจอดรถ
5.ศูนย์บริ การอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้าชั้นนํา
ปัจจัยด้ านการส่ งเสริมการตลาด
1. การโฆษณาผ่านใบปลิว / แผ่นพับ
2. การโฆษณาผ่านป้ ายโฆษณา
3. การโฆษณาผ่านหนังสื อพิมพ์ / นิตยสาร
4. การโฆษณาผ่าน Internet
5. การโฆษณาผ่าน วิทยุ
6.มีของแถม
7.มีกิจกรรมพิเศษให้ลูกค้าได้เข้าร่ วม
8.รายการส่ งเสริ มการขาย
9.คําแนะนําของพนักงานขาย
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านบุคคล
1.พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจา
สุ ภาพอ่อนน้อม
2.พนักงานแต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย มีความน่าเชื่อถือ
3.พนักงานมีความรู ้ความสามารถ มีทกั ษะในการทํางาน
4.พนักงานมีความกระตือรื อร้นในการให้บริ การ
5.พนักงานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านลักษณะทางกายภาพของศูนย์ บริการ
1.สถานที่มีความสะอาดเรี ยบร้อย
2.มีเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ทนั สมัย

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด
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ปัจจัยใดทีม่ ีผลต่ อการเลือกใช้ ระบบโทรศัพท์ เคลือ่ นที่

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

3.มีหอ้ งรับรองและที่นงั่ รอระหว่างรอให้บริ การ
4.สถานที่ตกแต่งสวยงาม
5.มีขอ้ มูลในเรื่ องของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้อ่าน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ปัจจัยด้ านกระบวนการ
1.มีความสะดวกรวดเร็ วในการให้บริ การด้านต่างๆ
2.ระบบแจ้งค่าใช้บริ การมีความถูกต้องและง่ายต่อการ
ตรวจสอบ
3.มีป้ายบอกแผนกที่ตอ้ งการติดต่อชัดเจน
4.เวลาเปิ ด-ปิ ด มีความสะดวกในการมาใช้บริ การ
5.มีจาํ นวนบุคลากรให้บริ การเพียงพอ
6.มีความถูกต้องในการคิดค่าบริ การ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
…………………………………………...
ข้ อเสนอแนะการให้ บริการ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบคุณทีใ่ ห้ ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม

มากทีส่ ุ ด
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