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บทคดัย่อ 

 
 การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์และ
ปัจจยัทางดา้นการตลาดท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในเขต
จงัหวดัปทุมธานี  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา จาํนวน 415 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้
แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติ ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square Test) และค่าสถิติสหสัมพนัธ์ของ 
สเปียร์แมน (spearman rank correlation) ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
 ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตั้ งแต่20ปีแต่ไม่ถึง40ปี  
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นนกัเรียนและนกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ขอใช้
บริการท่ีความเร็ว 6Mbs/512Kbs ใชง้านในช่วงเวลา 18.01-24.00 น. จาํนวนคร้ังท่ีใชง้านเฉล่ีย 7.95 
คร้ังต่อสปัดาห์ ระยะเวลาการใชง้านเฉล่ีย 4.23 ชัว่โมงต่อคร้ัง วตัถุประสงคใ์นการใชง้านท่ีสาํคญัมาก
ท่ีสุดคือ Chat/MSN/Hi5/facebook/Twitter ส่วนปัจจยัทางการตลาดไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา สถานท่ี
และการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้ริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อยา่งมี
นยัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ABSTRACT 

 
The purpose of this independent study was to study demographic characteristics and 

marketing factors influencing behaviors of TOT high-speed internet users in Pathum Thani.  
The samples consisted of 415 participants who were TOT high-speed internet users in 

Pathum Thani, and the questionnaire was used as a research instrument for data collection. 
Descriptive statistics for data analysis included Percentage, Mean, and Standard Deviation.  
According to hypothesis testing, Chi-Square Test and Spearman Rank Correlation were used to 
determine the relationship between independent variables and dependent variables.  

The results of the independent study revealed that the majority of the participants were 
female with ages ranging from 20 years old but not more than 40 years old. Besides, most of them 
were students pursuing Bachelor’s degree. The average monthly income was lower than 10,000 
Baht. The internet speed requested was usually at 6Mbs/512Kbs while period of using time was 
between 06.01 p.m. – 12.00 a.m. The average frequency of use was about 7.95 times per week, and 
time duration of use was at 4.23 hours each time. The main purpose of using TOT high-speed 
internet was for communication and social networks (Chat/MSN/Hi5/facebook/Twitter). Moreover, 
the marketing factors (4Ps) including product, price, place, and promotion were significantly related 
to behaviors of using high-speed internet at significant level of 0.05.  
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 4.26 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ต  

  ความเร็วสูง  42  

 

 



 

ญ 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

ตารางที่ หนา 
 4.27 แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร 

  กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  43 

 4.28 แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร 

  กับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง  45 
 4.29 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับความเร็วที่ขอใชบริการ 

  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  46  
 4.30 แสดงความสัมพันธระหวางการมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย  

  กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   48 
 4.31 แสดงความสมัพนัธระหวางความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม  

  กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  49 

 4.32 แสดงความสมัพนัธระหวางสัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน 

  กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   51 
 4.33 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานราคากับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต  

  ความเร็วสูง  52 
 4.34 แสดงความสมัพนัธระหวางราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันกับความเร็ว 

  ที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   54    

 4.35 แสดงความสมัพนัธระหวางราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับกับความเร็ว 

  ที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   55 

 4.36 แสดงความสมัพนัธระหวางราคาในชวงแนะนํากับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต  

  ความเร็วสูง  57 
 4.37 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานสถานที่กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต  

  ความเร็วสูง  58  
 4.38 แสดงความสัมพันธระหวางจํานวนของศูนยบริการกับความเร็วที่ขอใชบริการ  

  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  59 
 4.39 แสดงความสมัพนัธระหวางความสะดวกในการเดินทางมาติดตอศูนยบริการ 

  กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   60 



 

ฎ 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

ตารางที่ หนา 
 4.40 แสดงความสมัพนัธระหวางความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตางๆ 

  กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   61 
 4.41 แสดงความสมัพนัธระหวางปจจัยดานสงเสริมการตลาดกับความเร็ว 

  ที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   62 
 4.42 แสดงความสัมพันธระหวางฟรีคาติดต้ัง/คาธรรมเนียมแรกเขากับความเร็ว 

  ที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  63 

 4.43 แสดงความสมัพนัธระหวางสวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไป 

  กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   64 
 4.44 แสดงความสัมพันธระหวางแจกของแถม/ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ (โมเด็ม) 

  กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   65 
 4.45 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับชวง 

  เวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  66 

 4.46 แสดงความสัมพันธระหวางการมีความเร็วใหเลือกหลากหลายกับชวงเวลา 

  ที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  67 
 4.47 แสดงความสมัพนัธระหวางความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสมกับชวงเวลา 

  ที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  68 
 4.48 แสดงความสมัพนัธระหวางสัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงานกับชวงเวลา 

  ที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  69 

 4.49 แสดงความสมัพนัธระหวางปจจัยดานราคา กับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ต 

  ความเร็วสูง  70 
 4.50 แสดงความสมัพนัธระหวางราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันกับชวงเวลา 

  ที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  71 
 4.51 แสดงความสมัพนัธระหวางราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ 

  กับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  72 

 

 



 

ฏ 
 

สารบญัตาราง (ตอ) 

 

ตารางที่ หนา 
 4.52 แสดงความสมัพนัธระหวางราคาชวงแนะนํากบัชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ต 

  ความเร็วสูง  73 
 4.53 แสดงความสมัพนัธระหวางปจจัยดานสถานที่กับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ต 

  ความเร็วสูง  74 
 4.54 แสดงความสมัพนัธระหวางความสะดวกในการเดินทางมาศูนยบริการ 

  กับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  75 

 4.55 แสดงความสมัพนัธระหวางความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง ๆ 

  กับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  76 
 4.56 แสดงความสมัพนัธระหวางปจจัยดานสงเสริมการตลาดกับชวงเวลาทีใ่ชงาน 

  อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  77 
 4.57 แสดงความสัมพันธระหวางฟรีคาติดต้ัง/คาธรรมเนียมแรกเขากับชวงเวลา 

  ที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  78 

 4.58 แสดงความสมัพนัธระหวางสวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปกับชวงเวลา 

  ที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  79 
 4.59  แสดงความสัมพันธระหวางแจกของแถม/ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ (โมเด็ม) 

  กับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  80 
 4.60 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใช 

  อินเตอรเน็ตความเร็วสงู/สปัดาห  81 

 4.61 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ย 

  ในแตละคร้ัง  82 
 4.62 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่1 ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร 

  มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง   83 
 4.63 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรม 

  การใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  84 
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สารบญัภาพ 

 

ภาพที่   หนา 
  1.1 แสดงกรอบแนวคดิในการวิจัย   4 
  

  



1 
 

บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 อินเ ตอรเน็ ตเกิดขึ้นเมื่อ ค .ศ. 1960  สหรัฐอเมริกา ซึ่งกําเนิดจากองคกรทางทหารของ

สหรัฐอเมริกา ที่มีชื่อวา U.S. Defense Department วัตถุประสงคเพื่อเปนประโยชนการสื่อสารทาง

ทหาร  จากนั้นก็ไดพัฒนารูปแบบบริการใหกลายเปนศูนยรวมเทคโนโลยีการสื่อสารจนไดรับความ

นิยมและใชแพรหลายทั่วโลก  (ศิวัช กาูจนชุมและวิชาู หงษบิน, 2547 : 6) 

 เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมในปจจุบันมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็วทําใหกา รติดตอ 

สื่อสารงายและสะดวกสบายขึ้นกวาสมัยกอน เทคโนโลยีสารสนเทศชวยทําใหโลกแคบลง ลดชองวาง 

ของการติดตอสื่อสารทางดานเวลาและสถานที่  และเปนแหลงเก็บรวบรวมฐานขอมูลมีการเชื่อมโยง

ใหเขาถึงซึ่งกันและกัน   ปจจุบันอินเตอรเน็ตไดเขามามีบทบาทสําคัญตอชีวิตประจําวันของคนเราใน

หลาย ๆ ดานไมวาจะเปนทางดานการศึกษา  ที่สามารถใชแหลงศึกษาคนควาหาขอมูลต าง ๆ ไดโดยที่

ระบบเครือขายอินเ ตอรเน็ตทําหนาที่เสมือนเปนหองสมุดขนาดใหญ  เพื่อคนหาขอมูลไดอยางไม

จํากัด  ดานธุรกิจพาณิชย  โดยผูประกอบการสามารถใชเปนชองทางโฆษณาซื้อขายสินคาได สะดาก

และรวดเร็ว  หรือดานบันเทิงที่สามารถพักผอนหยอนใจ  ไดจากการรับฟงเพลง  ชมภาพยนตร  

รวมทั้งขาวสารตาง ๆ ผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  เปนตน  ดวยเหตุน้ีทําใหอินเ ตอรเน็ตกลายเปน

เครือขายที่มีผูใชงานจํานวนมากกระจายอยูทั่วทุกมุมโลก เปดโอกาสให ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูล

และแลกเปลีย่นขาวสารระหวางกนัจากแหลงหน่ึงไปยงัอีกแหลงหน่ึงไดอยางสะดวกรวดเร็วและ

ประหยัดเวลา  กอใหเกิดประโยชนในการดําเนินชีวิตประจําวันในทุก ๆ ดาน 

 ในดานการใหบริการอินเ ตอรเน็ตของประเทศไทย  มี ผูใหบริการอยูเปนจํานวนมาก ที่เปด

ใหบริการอินเตอรเน็ต  เชน ทีโอที  แคท  ทรู ทรีบรอดแบนด เปนตน  จึงทําใหมีการแขงขันกันสูงไม

วาจะเปนทางดานความเร็วของการใชงานที่มีใหเลือกหลายระดับตามความเหมาะสมของลูกคาแตละ

ราย  ดานโปรโมชั่น  และบริการ เสริมตาง  ๆ ที่ผูใหบริการแตละรายไดใชเ ปนกลยุทธในการเขาถึง

ลูกคา   

 ปจจุบันผูศึกษาเปนเจาหนาที่คนหน่ึงที่ทํางานอยูใน บมจ .ทีโอที  ซึ่ง เปนบริษัท

โทรคมนาคมที่ใหบริการอินเตอรเน็ ตความเร็วสูงรายสําคัญของประเทศและกําลังขยายการใหบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อใหครอบคลุมทุกพื้นที่มากที่สุด  ไดศึกษา คนควาและสอบถามหนวยงาน
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ตางๆภายในสังกัด บมจ.ทีโอที ทราบวาการใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  ในเขตจังหวัดปทุมธานี

ยังไมไดมีการสาํรวจ  พฤติกรรมการใชงานของลูกคาวามี ความสัมพันธตอปจจัยทางดานการตลาด แต

อยางไร  ดังน้ันผูศึกษา จึงเห็นถึงความสําคัญของ “ปจจัยดานการตลาดที่มี ความสัมพันธกับ การใช

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูของผูใชอินเตอรเน็ต  บมจ.ทีโอที  เขตจังหวัดปทุมธานี ” โดยผลที่ไดจากการ

วิจยัจะเสนอ บมจ.ทีโอที เพื่อที่จะหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพบริการอินเ ตอรเน็ตความเร็ว

สูง ใหตรงความตองการของผูใชบริการตอไป 
 

1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปจจัยทางดานประชากรศาสตรที่มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมของผูใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 2. เพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูใชบริการอินเตอรเน็ ต

ความเร็วสูง ในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 3. เพื่อศึกษา พฤติกรรม การใชอนิเตอรเน็ต ของผูใชบริการอินเตอรเน็ ตความเร็วสูง ในเขต

จังหวัดปทุมธานี 

 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 

สมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับพฤติกรรม การใชอนิเตอรเน็ ต

ความเร็วสูง  

 สมติฐานที ่2 ปจจัยทางดานการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชอนิเตอรเน็ต

ความเร็วสูง  

 

1.4  ขอบเขตของการวจิยั 

 1. ขอบเขตดานกลุมผูใหขอมูล ในการศึกษาคร้ังน้ีไดเก็ บขอมูลจากกลุมผูใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ของ  บมจ.ทีโอที ในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยเปนขอมูลทั่วไป ขอมูลเกี่ยวกับ

ปจจัยทางดานการตลาดและขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ 

 2. ประชากรที่ศึกษา เปนผูใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของ บมจ.ทีโอที ในเขตจังหวัด

ปทุมธานี 

 3. ขนาดของตัวอยาง  มีจํานวน ประชา กรทั้งหมด 34,021 คน (ขอมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค.54 

ฝายพัฒนาผลิตภัณฑสื่อสารทางสาย บมจ.ทีโอที) กลุมตัวอยางที่ใชคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน  
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กําหนดความเชื่อมั่น 95% และใหคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 0.05 จะไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

395 ตัวอยาง 

 4. วิธีการสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวนของจํานวนสมาชิก โดยกลุม

ตัวอยางประชากรที่ใชบริการอินเตอรเน็ตของ บมจ.ทีโอที ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งจะแบงกลุมตัวอยาง

เปน 3 กลุม ตามศูนยบริการ บมจ.ทีโอที ที่มีเลขหมายเปนของตัวเอง  

 5. ระยะเวลาทีด่าํเนินการวิจัย เร่ิมต้ังแต วันที่ 1 ธนัวาคม พ.ศ.  2554 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2555 

 

1.5  คําจํากัดความในการวิจัย 

 ผูใชบริการ  หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยูในจังหวัดปทุมธานี ที่ใชบริการอินเตอรเน็ ต

ความเร็วสูงของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 

 บริการอินเตอรเน็ ตความเร็วสูง  หมายถึง บริการอินเตอรเน็ ตบานของบริษัททีโอที         

จํากัด (มหาชน ) ที่ใหบริการแกผูใชบริการอินเตอรเน็ ตทั่วไปที่ระดับความเร็ว ต้ังแต 3Mb/512Kbs     

ถึง 15Mb/1Mbs 

 ประชากรศาสตร  หมายถึง การวิเคราะหเชิงสถิติและการพรรณนาลักษณะของกลุม

ประชาก รในดานการแจกกระจาย สถิติชีพ อายุ เพศ และสถ านะภาพในทางพลเมืองในขณะใด

ขณะหน่ึงหรือชวงระยะเวลาหน่ึง 

 พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการคนหาและการบริโภคใช

ผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งทั้งน้ีทั้งน้ันตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจเขารวมเพื่อใหกิจกรรมน้ันลุลวง 

 ปจจัยทางการตลาด หมายถึง ปจจัยทางดานสวนผสมทางการตลาด (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ 

ราคา ชองทางการจัดจําหนายและการสงเสริมการตลาด 
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1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

                        ตัวแปรอิสระ                    ตวัแปรตาม  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  1.1  แสดงความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

 

1.7  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

 1. เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการใชงานของผูใชบริการ อินเตอรเน็ ตความเร็วสูง ในเขต

จังหวัดปทุมธานี 

 2.  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาปจจัยทางการตลาดของการใหบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในเขตจังหวัดปทุมธานี 

 

ปจจัยทางดานการตลาด 

     1.  ดานผลิตภัณฑ 

     2.   ดานราคา 

     3.   ดานสถานที ่

     4.   ดานสงเสริมการตลาด 

 

                  ประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายได 

 
 

               พฤตกิรรมการใชบริการ 

1. ความเร็วที่ขอใช 

2. จํานวนคร้ังในการใชงาน 

3. ชวงเวลาที่ใชงาน 

4. จํานวนชัว่โมง 
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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึกษา  เร่ืองปจจัยดานการตลาดที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

อินเตอรเน็ตความเร็วสงู ของผูใชอินเตอรเน็ต  บมจ .ทีโอที   เขตจังหวัดปทุมธานี  ในคร้ังน้ีผู ศึกษาได

ศึกษาคนควา เอกสาร ตํารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยแบงเปนหัวขอดังตอไปน้ี 

 1.  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร 

 2.  ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

 3.  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 4.  ประวัติของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร 

 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากร มีการกลาวถึงลักษณะประชากรที่ตางกันในหลาย ๆ 

ดาน ไตแก  อายุ  เพศ สถานะเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งในงานวิจัยน้ีไดมีการกําหนด

สมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับลักษณะประชากรที่แตกตางกัน กอใหเกิดผลกระ ทบการสนทนา

ออนไลนของวัยรุนตางกัน สอดคลองกับแนวคิดลักษณะประชากร จึงนําแนวคิดมาสนับสนุน เพื่อ

เพิ่มความเชื่อถือในงานวิจัย  

 ความแตกตางระหวางบุคคลขึ้นอยูกับพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร และการเลือกใชสื่อ

ของผูรับสาร เน่ืองจากคุณสมบัติของผูรับสารและปจจัยทางสั งคมดังนี้  (DeFleur & Dennis, 1996 :   

p. I68) 

 ลักษณะประชากรของผูรับสารความแตกตางการเปดรับสารของแตละบุคคลมีผลมาจาก

ลักษณะประชากร เฉพาะตัวของแตละบุคคล ไดแก อายุ  เพศระดับการศึกษาอาชีพ รายได  ซึ่งมี

บุคคลทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการสื่อสารที่เหมือนกัน หรือแตกตางกัน  

 1. อายุ  บุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นจะมีโอกาสเปลี่ยนใจหรือชักจูงใจนอยลง อายุมีอิทธิพล

ตอการเปดรับสื่อตามความสนใจ ความเชื่อ หรือพฤติกรรมการเปดรับสาร แสดงใหเห็นวาบุคคลที่

มีอายุนอยมีโอกาสถูกโนมนาวใจตามสื่อหรือสิ่งยั่วยุตาง ๆ มากขึ้นเหมือนกั บกลุมอายุ  ผูที่สนทนา

ออนไลนสวนใหญจะเปนกลุมวัยรุน  
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 2. เพศ   ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมการติดตอสื่อสารที่ตางกันเพศหญิง

มีแนวโนมและความตองการที่จะสง   และรับสารมากกวาเพศชายในขณะที่เพศชายไมไดมีความ

ตองการที่จะรับ  และสงขาวสารเพียงอยางเดียวเทานั้นแตมีความตองการที่จะสรางความสัมพันธอัน

ใหเกิดขึ้นจากการรับขาวสารน้ันดวย 

 3. สถานะทาง เศรษฐกิจและสังคมหมายถึงอาชีพ  รายได เปนปจจัยกําหนดความเปนอยู 

ความตองการ ความคิดเห็น ตลอดจนพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล กลาวคือ บุคคลที่มีรายไตสูงมีผลตอ

ปจจัยสนับสนุนใหบุคคลเปดรับสื่อไดหลายประเภทกวาคนรายไดตํ่า ถือเปนตัวกําหนดบทบาท

กิจกรรมที่ตางกัน  ทําใหเกิดความคิด  คานิยม  ทัศนคติ  พฤติกรรม และการตัดสินใจยอมรับสิ่งตาง ๆ 

ที่แตกตางกัน 

 4. สถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของบุคคลเปนตัวแปรการศึกษาที่มีบทบาทใกลเคียงกัน 

และมีความสัมพันธระหวางกันสูงมาก กลาวคือ ผูมีรายไดดีน้ัน มักมีการศึกษาสูง มีตําแหนงหนาการ

งานที่ดี มักถูกผลักดันใหมีความจําเปนตองเรียนรูหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ 

ดังน้ัน การเปดรับสื่อจําเปนสําหรับผูรับสารกลุมน้ีมากกวากลุมอ่ืน ๆ คนที่มีฐานะดีอาศัยอยูในเมือง

โอกาสที่จะเลือกใชสื่อไดหลากหลายประเภท และบอยคร้ังกวา โดยเฉพาะสื่อที่ตอง เสียคาใชจายใน

การใชตัวแปรรายไดถือเปนตัวแปรสําคัญ ที่กําหนดฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของบุคคล 

 5. การศึกษา มีความสัมพันธคอนขางสู งกับตัวแปรที่เกี่ยวกับการรับสาร และการใชสื่อ 

การศึกษาของผูรับสารทําใหผูรับสารมีพฤติกรรมการสื่อสารตางกันไป โดยเฉพาะคนที่มีการศึกษา

ตํ่า การศึกษาเปนปจจัยที่ทําใหมีความคิด  คานิยม  ทัศนคติ  และพฤติกรรมแตกตางกัน คนที่มี

การศึกษาสูงจะมีความไดเปรียบอยางมาก กลาวคือ เปนผูรับสารที่ดีเพราะเปนผูมีความรูกวางขวาง 

และเขาใจสารไดดี  แตจะเปนคนที่ไมเชื่ออะไรงาย ๆ ถาไมมีหลักฐาน หรือเหตุผลเพียงพอ 

โดยทั่วไปแลวคนที่มีการศึกษาสูงมักจะใชสื่อมวล ชนมากกวาบุคคลที่การศึกษาตํ่า  ทําใหบุคคล

เกิดความคิดความตองการอุดมการณที่แตกตางกัน  บุคคลที่มีการศึกษาสูงจะสนใจขาวสารเพราะ

เปนผูรับสารที่ดีมีความรู กวางขวาง และหลากหลาย จึงมีความเขาใจสาร ซึ่งมีลักษณะที่สอดคลอง

กับแนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนการสอนโดยแบ งพัฒนาการของเด็กออกเปนชั้นปตามพัฒนาการ

ของตน  

 

2.2  ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนผสมการตลาด  (Marketing Mixes) 

 สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือหรือปจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได

ที่ธุรกิจตองใชรวมกัน  เพื่อตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจแกกลุมลูกคาเปาหมาย  
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หรือเพื่อกระตุนใหกลุมลูกคาเปาหมายเกิดความตองการสินคาและบริการของตน  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน 

และคณะ 2550 : 35-36 ) ประกอบดวยสวนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P’s คือ  

 

4 P’s (มุมมองของผูผลิต)                       4 C’s (มุมมองของผูบริโภค)

สินคา คือ สิ่งที่ตอบสนองความตองการความจําเปนของผูบริโภค  (Customer Need/Want ) 

  

ราคา คือ คาใชจายในการซื้อสินคาที่ลูกคาตองจาย                          (Customer Cost ) 

สถานที่จําหนาย คือ ความสะดวกสบายของลูกคาในการซื้อสินคา  (Customer Convenience)  

การสงเสริมการขาย คือ การสื่อสารกับลูกคา                                   (Communication) 

 1. ผลิตภัณฑ  (Product)  หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจําเปน

หรือความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวยสิ่งที่สัมผัสไดและสัมผัสไมได เชน 

บรรจุภัณฑ  สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา  บริการและชื่อเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา 

บริการ สถานที่  บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑที่เสนอขายอ าจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 

ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุค คล ผลิตภัณฑตองมี

อรรถประโยชน มีคุณคา ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได  

 2. ราคา (Price) หมายถึงจํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืน ๆ ที่มีความจําเปนตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ

หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปน P ตัวที่สองที่เกิดขึ้นถัดจาก  ราคาเปนตนทุนของ

ลูกคา ผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา  ของผลิตภัณฑกับราคา  ของผลิตภัณฑน้ัน    ถาคุณคาสูง

กวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution)  หมายถึง โครงสรางของชองทางซึ่งประกอบ 

ดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคการไปยังตลาด สถาบันที่นํา

ผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ ชวยในการกระจายตัวสินคา 

ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  

 4. การสงเสริมการตลาด ( Promotion) เปนเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสรางความพึงพอใจตอ

ตราสินคาหรือบริการหรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพื่อจูงใจ  ใหเกิดความตองการ เพือ่เตือน

ความทรงจํา ในผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ หรือ

เปนการติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ หรือเปนการติดตอ สื่อสารเกี่ยวกับขอมูล

ระหวางผูขายกับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้ อการติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย 

ทําการขาย และการติดตอสื่อสารโดยไมใชคน  เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายประการองคการ

อาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใชเคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบ
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ประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม

กับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 

 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior) 

 มีผูใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคไวหลายทานดวยกัน  ไดแก Engle,Blackwe และ 

Miniard กลาววา  พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง  “กิจกรรมตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการคนหาและการ

บริโภคใชผลิตภัณฑหรือบริการ ซึ่งทั้งน้ีทั้งน้ันตองอาศัยกระบวนการตัดสินใจเขารวมเพื่อใหกิจกรรม

น้ันลุลวง” 

 เสรี วงษมณฑา (2548 : 32-46)  กลาววา พฤติกรรมบริโภค  คือ  พฤติกรรมการแสดงออก

ของบุคคลแตละบุคคลในการคนหา การเลือกซื้อ การใช การประเมินผล หรือการจัดการกับสินคาและ

บริการ  ซึ่งผูบริโภคคาดวาจะสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได 

 พฤติกรรมผูบริโภค 

 สาระสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว จะอยูที่กิจกรรมหลัก 3 ประการคือ 

 1. การจดัหา (Obtaining) หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ  ที่คนนําไปสูการซื้อหรือไดมาซึ่งรับ

สินคาและบริการมาใช กิจกรรมนับต้ังแตการแสวงหาขอมูลเกี่ยวกับสินคาและบริการ ซึ่งรวมไปถึง

การเปรียบเทียบสินคาและบริการแตจนถึงการตกลงใจซื้อ ทั้งน้ีนักวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภ ค

จะตองสนใจและพิจารณาดวยพฤติกรรมอยางไร 

 2. การบริโภค (Consuming) หมายถึงการติดตามดูวาผูบริโภคน้ันทําการใชสินคาหรือบริการ

น้ัน ๆ ที่ไหน อยางไร ภายใตสถานการณอยางไร รวมตลอดไปถึงการดูดวยวา การใชสินคาน้ันทําไป

เพื่อความสุขอยางครบเคร่ืองสมบูรณแบบ หรือเพียงเพื่อความตองการขั้นพื้นฐานเทานั้น  

 3. การกําจัดหรือท้ิง (Disposing) หมายถึงการติดตามดูวา ผูบริโภคใชสิ้นคาหรือบริการ 

และหีบหอของสินคาหมดไปอยางไร โดยติดตามดูพฤติกรรมผูบริโภคที่ดําเนินไป และที่กระทบตอ

สภาพแวดลอมรอบตัวดวย รวมไปถึงการดําเนินการโดยวิธีอ่ืนกับสินคาหรือบริการที่ใชแลว 

 ปจจัยท่ีมีตอการตัดสินใจของผูบริโภค 

 ผูบริโภคแตละคนจะมีความแตกตางกันในดานตาง  ๆ ซึ่งมีผลมาจากความแตกตางกันของ

ลักษณะทางกายภาพ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคล  ทําใหการตัดสินใจซื้อและใชบริการของแต

ละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังน้ันจึงจําเปนตองศึกษาถึงปจจัยตาง ๆ โดยที่เราสามารถแบงปจจัยที่จะ

มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ออกเปน  2    ประการ ไดแก 
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 ปจจัยภายใน (InternaI Factors)   

 ปจจัยภายในเปนปจจัยที่เกิดขึ้นจากตัวบุคคล  ในดานความคดิและการแสดงออก  ซึ่งมี

พื้นฐานมาจากสภาพแวดลอมตาง  ๆ โดยที่ปจจัยภายในประกอบดวยองคประกอบตาง  ๆ ไดแก ความ

จําเปน ความตองการ หรือความปรารถนา  แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ การรับรู  

 1. ความจําเปน (Needs) ความตองการ (wants) และความปรารถนา  (Desires) ความจําเปน  

ความตองการ และความปรารถนา เปนคําที่มีความหมายใกลเคียงกันและสามารถใชเเทนกันได  ซึ่งเรา

จะใชคําวาความตองการในการสื่อความเปนสวนใหญ  โดยที่ความตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใดของบุคคลจะ

เปนจุดเร่ิมตนของความตองการในการใชสินคาหรือบริการ คือ เมื่อเกิดความจําเปนหรือความตองการ  

ไมวาในดานรางกายหรือจิตใจขึ้น  บุคคลก็จะหาทางที่จะสนองความจําเปนหรือความตองการนั้น  ๆ 

เราอาจจะกลาวไดวา  ความตองการขอ งมนุษย  หรือความตองการของผูบริโภคเปนเกณฑสําหรับ

การตลาดยุคใหม และเปนปจจัยสําคัญของแนวความคิดทางการตลาด  

 2. แรงจงูใจ (Motive)  เมื่อบุคคลเกิดปญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้น  และหากปญหาน้ันไม

รุนแรงเขาอาจจะปลอยวาง  ไมคิด ไมใสใจ หรือไมทําการตัดสินใจใด  ๆ แตหากปญหาน้ัน  ๆ ขยายตัว

หรือเกิดความรุนเเรงยิ่งขึ้น  เขาก็จะเกิดแรงจูงใจในการพยายามที่จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นน้ัน  ซึ่งเปน

เร่ืองที่สําคัญที่เรา ตองศึกษาถึงความตองการ  และความคิดของผูบริโภค   เพื่อที่จะสรางแรงจูงใจใน

การซื้อสินคาหรือบริการแกผูบริโภคใหได 

 3. บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลที่พัฒนาขึ้นมาจากความ 

คิด ความเชื่อ อุปนิสัย และสิ่งจูงใจตาง  ๆ ระยะยาวและแสดงออกมาในดานตาง  ๆ ซึ่งมีผลตอการ

กาํหนดรูปแบบในการสนอง ของแตละบุคคลแตกตางกัน ซึ่งจะเปนลักษณะการตอบสนองในรูปแบบ

ที่คงที่ตอตัวกระตุนทางสภาพแวดลอม  เชน ผูที่มีลักษณะเปนผูนําจะแสดงออก  หรือตอบสนองตอ

ปญหาดวยความมั่นใจ และกลาแสดงความคิดเหนือมีความเปนตัวเองสูง  ในขณะที่ผูที่ขาดความมั่นใจ

ในตนเองไมกลาเสนอแนะความคดิเห็นและรับอิทธิพลจากผูอ่ืนไดงาย จะมีลักษณะเปนคนที่ชอบตาม

ผูอ่ืน 

 4. ทัศนคติ (Attitude)  เปนการประเมินความรูสึกหรือความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงของ

บุคคล  โดยทัศนคติจะมีผลตอพฤติกรรมตาง  ๆ ของบุคคล   ดังน้ัน  เมื่อเราตองการใหบุคคลใด  ๆ 

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เราจะตองพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติของเขากอน  แตในความเปนจริง  

ทัศนคติเปนสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไดยาก  เน่ืองจากเปนสิ่งที่ถูกสรางขึ้นในจิตใจ  ดังน้ัน การปรับตัวใหเขา

กับพฤติกรรมของผูบริโภค  ยอมกระทําไดงายกวาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูบริโภค  ซึ่งตองใช

ความเขาใจ แรงพยายาม และระยะเวลาดําเนินการทีย่าวนาน 
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 5. การรับรู  (Perception)  เปนกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ

กระทําของบุคคลอ่ืน กาวแรกของการเขาสูความคิดในการสรางความตองการแกผูบริโภค คือ ตองการ

ใหเกิดการรับรูกอน  โดยการสรางภาพพจนของสินคาหรือองคการใหมีคุณคาในสายตาของผูบริโภค  

ซึ่งจะเปนการสรางการยอมรับไดเทากับเปนการสรางยอดขายนั่นเอง 

 6. การเรียนรู  (Learning)  เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล ทั้งที่เกิดจากการรับรู

และประสบการณของบุคคล  ซึ่งจะเปนการเปลี่ยนแปลงและคงอยูในระยะยาว  ดังน้ัน หากมีการรับรู  

แตยังไมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  หรือไมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางคอนขางจะคงที่  ก็ยังไมถือวา

เปนการเรียนรู  

 ปจจัยภายนอก (ExternaI Factors) 

 ปจจัยภายนอก  หมายถึง  ปจจัยที่เกิดจากสิ่งแวดลอมรอบตัวของบุคคลซึ่งจะมีอิทธิพลตอ

ความคิดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยปจจัยแบงออกเปนองคประกอบที่สําคัญ 6 ประการ ไดแก 

 1. สภาพเศรษฐกิจ  (Economy)  เปนสิ่งที่กําหนดอํานาจซื้อของผูบริโภค  ทั้งในรูปของตัว

เงินและปจจัยอ่ืนที่เกี่ยวของ 

 2. ครอบครัว (Family)  การเลี้ยงดูในสภาพครอบครัวที่แตกตางกันสงผลใหบุคคลมีความ

แตกตางกนั  เชน การตอบสนองตอความตองการผลิตภัณฑของบุคคลจะไดรับอิทธิพลจากครอบครัว  

ซึ่งครอบครัวจะมีผลตอพฤติกรรมบุคคลไดสูงกวาสถาบันอ่ืน  ๆ เน่ืองจากบุคคลจะใชชีวิตในวัยเด็ก    

ซึ่งเปนวัยซึมซับและเรียนรูลักษณะอันจะกอใหเปนนิสัยประจําของบุคคลไปตลอดชีวิต เปนตน 

 3. สงัคม (Social)  กลุมสังคมรอบ ๆ ตัวของบุคคลมีผลตอการปรับพฤติกรรมของบุคคลให

เปนในทิศทางเดียวกัน เพื่อการยอมรับเขาเปนสวนหนึ่งของสังคม หรือที่เรียกวา  กระบวนการขัดเกลา

ทางสังคม  ประกอบดวยรูปแบบการดํารงชีวิต   คานิยมของสังคม   และความเชื่อ  ทําใหตองศึกษาถึง

ลักษณะของสังคม  เพื่อจะทราบถึงปจจัยที่มีอิทธิพลของสังคมที่มีตอการอยูรวมกันของมนุษย  

โดยเฉพาะบรรทัดฐาน ที่สังคมกําหนด 

 4. วฒันธรรม (Culture)  เปนวิถีการดําเนินชีวิตที่สังคมเชื่อถือวาเปนสิ่งดีงามและยอมรับ

ปฏิบัติมา เพือ่ใหสงัคมดําเนินและมพีฒันาการไปไดดวยดี  บุคคลในสังคมเดียวกันจึงตองยึดถือและ

ปฏิบัติตามวัฒนธรรม เพื่อการอยูเปนสวนหน่ึงของสังคม  โดยวัฒนธรรมเปนกลุมของคานิยมพื้นฐาน    

การรับรู    ความตองการ  และพฤติกรรม  จึงเปนรูปแบบหรือวิถีทางในการดําเนินชีวิต  ทีค่นสวนใหญ

ในสังคมยอมรับ  ประกอบดวย  คานิยมการแสดงออก  คานิยมในการใชวัตถุหรือสิ่งของ                    

หรือแมกระทั่งวิธีคิดก็เปนวัฒนธรรมดวย 
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 5. การติดตอธุรกิจ  (Business Contact)  หมายถึง โอกาสที่ผูบริโภคจะไดพบเห็นสินคา

หรือบริการน้ัน  ๆ สินคาตัวใดที่ผูบริโภคไดรูจักและพบเห็นบอย  ๆ ก็จะมีความคุนเคย  ซึ่งจะทําให

ผูบริโภคมีความไววางใจและมีความยินดีที่จะใชสินคาน้ัน  ดังน้ันธุรกิจจึงควรเนนในเร่ืองของการทํา

ใหเกดิการพบเห็นในตราสนิค า  นําสินคาเขาไปใหผูบริโภคไดพบเห็น  ไดรูจัก สัมผัส ไดยิน ไดฟง

ดวยความถี่สูง การสรางใหบุคคลเกิดการเปดรับมากเทาใด ก็ยิ่งทําใหไดประโยชนมากขึ้นเทาน้ัน  ตาม

หลักจิตวิทยาที่มีอยูวาความคุนเคยน้ันกอใหเกิดความรัก 

 6. สภาพแวดลอม (Environment)  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั่วไป  เชน ความ

ปรวนแปรของสภาพอากาศ  การขาดแคลนนํ้าหรือเชื้อเพลิง  ผลกระทบของปรากฏการณ   EI Ninyo 

และ La Nina เปนตน สงผลใหการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงดวยเชนกัน  

 เราจะเห็นวาปจจัยแวดลอมภายนอกจะมีความสําคัญและอิทธิ พลตอพฤติกรรมของ

ผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ  เพียงแตองคประกอบแตละตัวจะมีความรุนแรง  และผลกระทบในมิติที่

แตกตางกนั  ดังน้ันจึงควรที่จะตองต่ืนตัวและตระหนักถึงความสําคัญโดยติดตามตรวจสอบและ

วิเคราะหผลกระทบที่มีตอสินคาและบริการของอยางตอเน่ือง  

 

2.4  ประวัติบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) 

 เร่ิมกอต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 24   กุมภาพันธ  2497  โดยแปลงสภาพมาจาก องคการ โทรศัพทแหง

ประเทศไทย  เมื่อวันที่  31  กรกฎาคม 2545  บมจ.ทีโอที  นับเปนองคกรที่วางรากฐานระบบสื่อสาร

โทรคมนาคมไทย  มาเปนระยะเวลากวา 57 ป  ดวยประ สบการณอันยาวนาน  บมจ .ทีโอทีพรอม

บริการสื่อสารโทรคมนาคม แบบครบวงจร  เพื่อตอบสนองความตองการครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย

ใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด 

 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ไพรัช  เรืองศริิเดช  (2551) “คุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการของ

ศูนยบริการลูกคาฮัทช  (The Hutch Shop) ในกรุงเทพมหานคร ” ผลวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถาม  

สวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุอยูในชวง  20 - 29 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  เปนพนักงาน

บริษัทเอกชน  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง  20,001 - 30,000 บาท ผลการวิจัยคุณภาพการ

บริการของศูนยบริการลูกคาฮัทช  พบวา ผูตอบแบบสอบถามเห็นวาศูนยบริการลูกคาฮัทชมีคุณภาพ  

ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานความเชื่อถือได  ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว  ดานความมัน่ใจได  

และ ดานความเขาใจและความเห็นอกเห็นใจ  นอยกวาทีค่าดหวัง  ความถี่เฉลี่ยตอเดือนในการใช
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บริการ มีความสัมพันธกับ อาย ุสื่อที่ใชในการรับรูขอมูล มีความสัมพันธกับ  เพศ ชวงเวลาที่ใชบริการ  

มีความสัมพันธกับ  คุณภาพการบริการดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว  ประโยชนที่ได รับ                   

มีความสัมพันธกับ คุณภาพการบริการดานความมั่นใจได การใชบริการซ้ํา มีความสัมพันธกับ อายุ 

 กนกพร  สุทธิ  (255 3) “เปรียบเทียบความคาดหวังและคุณภาพบริการอินเตอรเน็ต : 

กรณีศึกษาผูใชบริการอินเตอรเน็ตของบริษัททีโอที จํากัด (มหาชน) ในจังหวัดสระบรีุ ” ผลวิจัยพบวา

ผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต้ังแต 20 ปแตไมถึง 40 ป ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. เปนพนักงานบริษัทเอกชน  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  10,000  บาท ความแตกตาง

ระหวางความคาดหวัง ของผูใชบริการอินเตอรเน็ตที่จะไดรับและคุ ณภาพ บริการอินเตอรเน็ตที่

ผูใชบริการไดรับจริง  ดานลักษณะทางกายภาพ  ดานความเชื่อถือได  ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว  

ดานความมัน่ใจได และดานความ ดูแลเอาใจใสมีความแตกตางกั นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 โดยความคาดหวังคุณภาพที่ไดรับมีคาเฉลี่ยสูงกวาคุณภาพบริการที่ไดรับจริง 

 พงศธร บูรณศิลป  (2553) “พฤติกรรมการใชบริการที่มีความสัมพันธกับปจจัยดาน

การตลาด : กรณีศึกษารานอินเตอรเน็ตคาเฟในเขตจังหวัดปทุมธานี ” ผลวิจัยพบวา ผูใชบริการ สวน

ใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 20 - 25 ป มีอาชีพเปนนักเรียน /นักศึกษา   การศึกษาระดับปริญญาตรี   

รายไดสวนใหญจะมาจากผูปกครอง พฤติกรรมการใชบริการที่รานอินเตอรเน็ตคาเฟ พบวาสวนใหญ

มีคาเฉลี่ยในการใชบริการ 5 - 6 คร้ัง/สัปดาห  ใชเวลามากกวา  5 ชั่วโมง/คร้ัง คาใชจายมากกวา 400 

บาท ใชบริการชวงวันเสาร -อาทิตย ชวงเวลา 12.01 - 18.00 น. เพื่อความผอนคลาย ผลการวิเคราะห

ขอมูลปจจัยทางการตลาด ดานผลิตภัณฑพบวาปจจัยหลักที่ผูใชบริการสวนใหญเลือกตัดสินใจคือ        

มจํีานวน เคร่ืองเพียงพอ มีความหลากหลายของเกมสและมีเกมสใหม  ๆ มาบริการอยางตอเนื่อง         

ดานราคาพบวาผูใชบริการสวนใหญจะเลือกรานจาก ราคาเมื่อเทียบกับคูแขง ราคาสมาชิก ราคา

แนะนําและราคาสมาชิกเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจ ดานสถานที่พบวาผูใชบริการสวนใหญจ ะ

เลือกรานที่การตกแตง ระยะทางของราน สถานที่จอดรถและขนาดของรานเปนปจจัยหลักในการ

ตัดสินใจ ดานการสงเสริมการตลาดผูใชบริการสวนใหญจะเลือกรานที่ IP Bonus สะสมชั่วโมง

สวนลดคาบริการ การแขงขันชิงรางวัลภายในรานและการจายแบบเหมาชั่วโมงเปนปจจัยหลักในการ

ตัดสนิใจ 

 ประพันธ  นิยะถิรกุล (2554 )  “ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใชบริการระบบ

เครือขายอินเทอรเน็ตของผูใชบริการ  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ”  คุณลักษณะทางประชากร  

เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  คือรอยละ 54.5  และ 45.5  ตามลําดับ  สวนใหญมีอายุระหวาง 25 - 29 

ป คือรอยละ 36.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญ จะอยูในชวง 10,0001 - 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 
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38.73 สวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชน ซึ่งคิดเปนรอยละ 50.8 ระยะเวลาในการใชอนิเทอรเน็ต        

รอยละ 62 ใชมาเปนเวลามากกวา 12 เดือน  สําหรับเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตรอยละ 37 ใชบริการ

นอยกวา 5 ชั่วโมง ผลการวิจัยสมมติฐานระดับความคาดหวังในการใชบริการระบบเครือขาย

อินเทอรเน็ต ของผูใชอยูในระดับสูง  ระดับความพึงพอใจในการใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ต

ของผูใชอยูใน ระดับสูง  ระดับ ความคาดหวังในการนําบริการระบบเครื อขายอินเทอรเน็ตมาใช

ประกอบการทํางานหรือการศึกษา ของผูใชบริการอยูในระดับสูงระดับความพึงพอในการใชบริการ

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตมาใชประกอบการทํางานหรือการศึกษาของผูใชบริการอยูในระดับสูง  

ระดับความคาดหวังในการนําบริการระ บบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีตอชีวิตประจําวันของผูใชบริการ

อยูในระดับสูง  ระดับความพึงพอใจในการใชบริการระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีตอชีวิตประจําวัน

ของผูใชบริการอยูในระดับปานกลางถึงตํ่า  
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บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ือง ปจจัยดานการตลาดที่มี ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง ของ บมจ.ทีโอที  เขตจังหวัดปทุมธานี  มุงศึกษาปจจัยดานการตลาดที่มี ความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง เพื่อนําผลที่ไดจากการวิจัยเปนแนวทางใหผูให

บริการนําไปใชปรับปรุงและพัฒนาบริการอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง  เพื่อใหตรงความตองการของ

ผูใชบริการ  ซึ่งในบทน้ีจะกลาวถึงวิธีดําเนินงานวิจัย  โดยมีหัวขอในการศึกษาดังตอไปน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 5. สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้เปน ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ความเร็วสูงของ  บมจ.ทีโอที  

ในจังหวัดปทมุธานี  จํานวนประชากร  34,021  คน     (ขอมูล ณ วันที่ 15 ธ.ค.54 ฝายพัฒนาผลิตภัณฑ

สื่อสารทางสาย บมจ.ทีโอที) 

 กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี  ไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางจากจํานวนผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ บมจ.ทีโอที  ในจังหวัดปทมุธานี 

 งานวิจัยฉบับนี้พิจารณาเลือกขนาดตัวอยางที่เหมาะสม  คํานวณจากการหาจํานวนกลุม

ตัวอยาง โดยใชสูตร ของ ทาโร ยามาเน กาํหนดความเชื่อมั่น 95 % และใหคาความคลาดเคลื่อนเทากับ 

0.05 จะไดจํานวนกลุมตัวอยางโดยกําหนด หาคาสถิติดังน้ี 
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สตูร       n =            
𝑁𝑁

1+𝑁𝑁(𝑒𝑒)2      

เมือ่       n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 N =          จํานวนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ของ  บมจ.ทีโอที   

   ในจังหวัดปทมุธานี 

e            =    คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับ 0.05 

แทนคาในสมการ 

  n =   34,021  

       1+34,021(0.05)2

  =  34,021 

  

86.0525  
 =     395.3517  หรือประมาณ   395     คน 

 จะไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด   395  คน  เผื่อแบบสอบถามชํารุด 5 %  จํานวน             

20  คน  รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  395 + 20  =    415   

 กลุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางแบบกําหนดสัดสวนของจํานวนสมาชิก  ตัวอยางประชากร

ที่ใชบริการอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง ของ บมจ .ทีโอที ในจังหวัดปทุมธานี  เ ฉพาะผูใ ชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู ของ บมจ .ทีโอที  ในจังหวัดปทมุธานี จ ะแบงสัดสวนกลุมตัวอยางเปน              

3   กลุม  ตามศูนยบริการของ บมจ.ทีโอที    ที่อยูในจังหวัดปทมุธานี  จึงกาํหนดสดัสวนในแตละสวน

ดังน้ี 

 จํานวนตัวอยาง    = จํานวนตัวอยางทัง้หมด x จํานวนประชากร 

                         ประชากรทั้งหมด 
 

   จํานวนประชากร                  จํานวนกลุมตัวอยาง 
 

1. ศูนยบริการปทุมธานี  6835           415 x 6835  =   83  คน 

            34021 

2. ศูนยบริการบางพูน  15896          415 x 15896   = 194  คน 

                  34021 

3. ศูนยบริการดอนเมือง  11290          415 x 11290       = 138 คน 

                  34021 
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 จะไดกลุมตัวอยางรวมเผื่อแบบสอบถาม ไมสมบูรณ  5%  จํานวน 20 คน รวมจํานวนกลุม

ตัวอยางทั้งหมด 415 คน  

 

3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแกการสรางแบบสอบถาม  

ขึ้นมา 1 ชุด  ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ  ดังน้ี 

 1. จัดทําแบบสอบถาม  โดยศึกษาจากแนวคิด  ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่ เกี่ยวของ 

แบบสอบถามจะแบงเปน 4 สวน ดังน้ี 

  สวนที่ 1 : การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง

ที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ บมจ.ทีโอที ในจังหวัดปทุมธานี  ไดแก เพศ  อายุ ระดับ

การศึกษา  อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 5  ขอ 

  สวนที่ 2 : เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด ลั กษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราอันตร ภาค ประมาณคา  จํานวนขอคําถาม  16  ขอใชเกณฑการแบงชวงคะแนน  ขอคําถาม

ออกเปนระดับ  5  ระดับ  ตามแนวทางของ Linkert Scale ได ดังน้ี(กัลยา วานิชยบัญชา, 2540 : 169) 

 

 คะแนนเฉลี่ย   4.51 - 5.00 หมายถึง  มีความพอใจในระดับมากที่สุด  

 คะแนนเฉลี่ย   3.51 - 4.50 หมายถึง  มีความพอใจในระดับมาก  

 คะแนนเฉลี่ย   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีความพอใจในระดับปานกลาง  

 คะแนนเฉลี่ย   1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพอใจในระดับนอย  

 คะแนนเฉลี่ย   1.00 - 1.50 หมายถึง  มีความพอใจในระดับนอยที่สุด 

  สวนที่ 3 : เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคในการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ จํานวน  2  ขอ และแบบสอบถามแบบเติ มคํา จํานวน      

2 ขอ 

  สวนที่ 4 : ขอเสนอแนะ 

 2. นําแบบสอบถามที่จัดทําปรึกษาอาจารยที่ปรึก ษาการคนควาอิสระ และผูเชี่ยวช าญเพือ่

ตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา  ความครอบคลุม  และภาษาที่ใช 

 3. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําและขอเสนอแนะ ของอาจารยที่ปรึกษา  และ   

ผู เชี่ยวชาญใหมีความถูกตองสมบูรณมากขึ้น  เพื่อนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

ตอไป 



17 
 

 4. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบ ความถูกตองแลวมาทําการทดสอบ กับผูใชบริการ

อินเทอรเน็ต ความเร็วสูง ของบมจ .ทีโอที  ในจังหวัดปทมุธานีจํานวน  30  คน  มาวัดหาคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ของครอนบัค  (Cronbach 1970 : 

161)  ซึ่งคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-Coefticient) การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดใหคาความนาเชื่อถือไดของ

สัมประสิทธิ์แอลฟาจํานวนมากกวาหรือเทากับ 0.7  ผลการวิ เคราะหไดคาความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถามไดของสัมประสิทธิ์แอลฟา ปจจัยทางดานการตลาด Alpha = 0.887 

 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  เพื่อศึกษา ปจจัยดานการตลาดที่มี ความสัมพันธกับ

พฤติกรรม การใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูใชอินเตอรเน็ต  บมจ .ทีโอที   เขตจังหวัดปทุมธานี          

มีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยในคร้ังน้ีจาก 2 แหลงไดแก 

 1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยเก็บจากกลุม

ตัวอ ยางเปนประชากรที่ใชบริการอินเต อรเน็ต ความเร็วสูง ของ ผูใชอินเทอรเน็ต  บมจ .ทีโอที               

เขตจังหวัดปทุมธานี  ที่ตอบแบบถามจํานวนทั้งหมด  415 ชุด 

 2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการศึกษาคนควาขอมูลที่มีการเก็บ

รวบรวมไวแลวทั้งหนวยงานรัฐและเอกชน ไดแก หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระ งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลจากอินเตอรเน็ตและวารสารตาง ๆ 

 

3.4  วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดนําแบบสอบถา มที่ไดรับคืนทั้งหมดมาลงรหัส  เพื่อการวิเคราะหทาง

สถิติและทดสอบสมมติฐานดวยคาความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งจะมีความคลาดเคลื่อนรอยละ 5 เปน

เกณฑในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลมีคือ 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2.  สถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistic)  

  2.1 การทดสอบความสัมพันธโดยใชคาสถิติไค -สแควร  (Chi-Square Test) ซึ่งหาก

ไดผลการวิเคราะหมีคานัยสําคัญมากกวา 0.05 แสดงวา ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยแปลวาไมมี

ความสัมพันธกัน 
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  2.2 การทดสอบความสัมพันธของตัวแปร  (Correlation Analysis) ใชในการหาคา

ความสัมพันธ เปนการวิเคราะหคาสัมประสิทธิสหสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน โดยใช

คาสถิติสหสัมพันธของสเปยรแมน (spearman rank correlation) เปนสถิติที่ชี้ความสัมพันธระหวาง          

ตัวแปร 2 ชุด ที่อยูในระดับเรียงลําดับ (ordinal scale) วาคลอยตามกันหรือไม คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธตามวิธีของสเปยรแมน คํานวณไดจากสูตรดังน้ี  

 

rs = 1- 
6∑ 2𝐷𝐷

𝑁𝑁(𝑁𝑁2 −1)
 

 

 เมื่อ  rs

  D    แทน   ผลตางของอันดับของขอมูลแตละชุด 

   แทน   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธในรูปอันดับที่ 

  N    แทน   จํานวนคูของขอมูล 

หมายเหตุ  สหสัมพันธแบบอันดับ อาจใชสัญลักษณ p หรือ r

 โดยแสดงระดับความสัมพันธของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) ไดดังน้ี (ศิริวรรณ  เสรีรตัน

และคณะ, 2549 : 266) 

s 

 ± 0.81 ถึง ± 0.99  แสดงวา  มีความสัมพันธสูงมาก 

 ± 0.61 ถึง ± 0.80  แสดงวา  มีความสัมพันธสูง 

 ± 0.41 ถึง ± 0.60  แสดงวา  มีความสัมพันธปานกลาง 

 ± 0.21 ถึง ± 0.40  แสดงวา  มีความสัมพันธตํ่า 

 ± 0.01 ถึง ± 0.20  แสดงวา  มีความสัมพันธตํ่ามาก 

 คาของ rs

 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใชวิเคราะหเพื่อทดสอบสมมติฐานแตละขอดังน้ี 

 จะมีคาอยูระหวางในชวง -1 ถึง 1 คาที่อยูตรงกลางคือ 0 หมายความวา ไมมี

ความสัมพันธในเชิงเสนตรงเลย สวนเคร่ืองหมายบวกหรือลบแสดงถึงความสัมพันธกันในทิศทางใด

ถาเปนเคร่ืองหมายลบแสดงวาตัวแปรทั้ง 2 ตัว มีความสัมพันธกันในทิศทางตรงกันขาม แตถา

เคร่ืองหมายบวกแสดงวาตัวแปรทั้ง 2 ตัวมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน 

 สมติฐานที่ 1  ปจจัยทางดานประชากรศาสตรมีความสัมพนัธกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง  

 สมติฐานที่  2  ปจจัยทางดานการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสงู  
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยดานการตลาดที่มี ความสัมพันธกบัพฤติกรรม

การใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูใชอินเตอรเน็ต  บมจ .ทีโอที   เขตจังหวัดปทุมธานี  จะเสนอ

ผลการวิจัยโดยการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติที่ไดจากกลุมตัวอยางจากแบบสอบถามใหกั บกลุม

ตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 415 ชุด คิดเปนรอยละ 100 ในการนําเสนอ ไดแบงการวิเครา ะหและแปล

ความหมายของขอมูลเปน 4 สวน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

 

44.1  การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 4

 สวนที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร ของกลุมตัวอยางที่เปน

ผูใชบริการอินเทอรเน็ต ของ บมจ .ทีโอที ในจังหวัดปทุมธานี ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือนและวัตถุประสงคในการใชงาน  

  

 สวนที่ 2 แสดงขอมูล เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด ไดแก  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

สถานที่และดานสงเสริมการตลาด 

 สวนที่ 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ  ไดแก  ความเร็วที่ขอใช จํานวนคร้ัง

ในการใชงาน/สัปดาห ชวงเวลาที่ใชงานและจํานวนชั่วโมงในการใชงาน/คร้ัง 

 สวนที่ 4 แสดงการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 Χ   แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต  

 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 χ2

 Sig. แทน คาระดับนัยสําคัญของสถิติทดสอบ  

      แทน      คาไค-สแควร 

 * แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 **  แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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4.2  

 สวนท่ี 1 การวเิคราะห ขอมูลท่ัวไป ของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม เปนผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตของ บมจ.ทีโอที ในจังหวัดปทุมธานี 

ผลการวิเคราะห 

 การแสดงขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม 

เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที ในจังหวัดปทุมธานี ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและวัตถุประสงคในการใชงาน ดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ ลักษณะ ทั่วไป ทางประชากรศาสตรของ                       

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 172 41.4 

หญิง 243 58.6 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.1 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ  บมจ.ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 58.6 และเพศชาย จํานวน 

172 คน คิดเปนรอยละ 41.4 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจํานวนความถี่  และคารอยละ ลักษณะ ทั่วไป ทางประชากรศาสตรของ                      

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 20 ป 58 14.0 

ต้ังแต 20 ป แตไมถึง 40 ป 249 60.0 

ต้ังแต 40 ป แตไมถึง 60 ป 84 20.2 

ต้ังแต 60 ปขึ้นไป 24 5.8 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.2 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปน ผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี สวนใหญมีอายุต้ั งแต 20ป แตไมถึง 40ป จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 60.0

รองลงมาคือ อายุต้ังแต  40 ป แตไมถึง  60 ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.2 อายุตํ่ากวา  20 ป 
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จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.0 และอายุต้ังแต  60 ปขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5.8 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.3  แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ ลักษณะ ทั่วไป ทางประชากรศาสตรของ                      

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

มัธยมศึกษาตอนตน 36 8.7 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 63 15.2 

ปวส./อนุปริญญา 84 20.2 

ปริญญาตรี 202 48.7 

สูงกวาปริญญาตรี 30 7.2 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.3 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปน ผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี  สวนใหญมี ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ              

48.7 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปวส ./อนุปริญญา จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.2 ระดับ

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.2 ระดับการศึกษามัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.7  และระดับการศึ กษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 30 คน      

คิดเปนรอยละ 7.2 

 

ตารางท่ี 4.4   แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ ลักษณะ ทั่วไป ทางประชากรศาสตรของ                      

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน รอยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 173 41.7 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 87 21.0 

พนักงานบริษัทเอกชน 89 21.4 

ธุรกิจสวนตัว 66 15.9 

รวม 415 100.0 
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 จากตารางที่ 4.4 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปน ผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี  สวนใหญมี อาชีพนักเรียน /นักศกึษา จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 41 .7 

รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 21.4 อาชีพขารา ชการ /

พนักงานรัฐวิสาหกจิ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.0 และอาชพีธรุกจิสวนตัว จํานวน 66 คน         

คิดเปนรอยละ 15.9 

 

ตารางท่ี 4.5  แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ ลักษณะ ทั่วไป ทางประชากรศาสตรของ                      

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 160 38.6 

10,001 - 20,000 บาท 155 37.3 

20,001 - 30,000 บาท 47 11.3 

30,001 บาทขึ้นไป 53 12.8 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.5 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปน ผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี  สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเ ดือนตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 160 คน คิดเปน       

รอยละ 38.6 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอ เดือน 10,001 - 20,000 บาทจํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 37.3 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน  30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 12.8 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน

20,001 - 30,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.3 

 

ตารางท่ี 4.6  แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตรของ                      

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญมากที่สุด 

วัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญมากที่สุด จํานวน รอยละ 

คนหาขอมูล/ติดตามขาวสาร / e-mail 66 15.9 

ธุรกิจ/ E-Commerce                                  87 21.0 

Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter       175 42.2 
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ตารางท่ี 4.6  (ตอ) 

วัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญมากที่สุด จํานวน รอยละ 

เลนเกมสออนไลน 52 12.5 

ดาวนโหลด/ ดูหนัง/ฟงเพลง   35 8.4 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.6 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี สวนใหญ เลอืกวัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญ มากที่สุดคือ Chat/คุยMSN/ 

hi5/Facebook/Twitter  จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 42.2 รองลงมาคือธุรกิจ/ E-Commerce  จํานวน 

87 คน คิดเปนรอยละ 21.0 คนหาขอมูล /ติดตามขาวสาร / e-mail จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 15.9  

เลน เกมสออนไลน จํานวน 52 คนคดิเปนรอยละ 12.5 และ ดาวนโหลด / ดูหนัง /ฟงเพลง  จํานวน        

35 คน คิดเปนรอยละ 8.4 

 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตรของ                      

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญมาก 

วัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญมาก จํานวน รอยละ 

คนหาขอมูล/ติดตามขาวสาร / e-mail 154 37.1 

ธุรกิจ/ E-Commerce                                  73 17.6 

Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter       40 9.6 

เลนเกมสออนไลน 22 5.3 

ดาวนโหลด/ ดูหนัง/ฟงเพลง   126 30.4 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.7 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี สวนใหญเลอืก วัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญ มากคือ คนหาขอมูล /ติดตาม

ขาวสาร / e-mail จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 37.1 รองลงมา คือดาวนโหลด / ดูหนัง /ฟงเพลง  

จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 30.4 ธุรกิจ/ E-Commerce  จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 17.6  Chat/

คุย MSN/ hi5/Facebook/Twitter    จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 9.6 และเลนเกมสออนไลน จํานวน 

22 คน คิดเปนรอยละ 5.3 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ ลักษณะทั่วไปทางประชากรศาสตรของ                      

ผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญ 

วัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญ จํานวน รอยละ 

คนหาขอมูล/ติดตามขาวสาร / e-mail 59 14.2 

ธุรกิจ/ E-Commerce                                  24 5.8 

Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter       95 22.9 

เลนเกมสออนไลน 107 25.8 

ดาวนโหลด/ ดูหนัง/ฟงเพลง   130 31.3 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.8 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี สวนใหญเลอืก วัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญ คือ ดาวนโหลด / ดูหนัง /ฟง

เพลง  จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาคือ เลนเกมสออนไลน จํานวน 107 คน คิดเปน

รอยละ 25.8 Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter    จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 22.9  คนหาขอมูล /

ติดตามขาวสาร / e-mail จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 14.2 และ ธุรกิจ/ E-Commerce  จํานวน 24 คน 

คิดเปนรอยละ 5.8   

 

 สวนท่ี 2 แสดงขอมูล เกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด ของกลุมตัวอยางท่ีเปนผูใชบริการ

อินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที ในจังหวัดปทุมธานี  ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ีและ

ดานสงเสริมการตลาด ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจํานวนรอยละ ค าเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลปจจัยดานการตลาด

จําแนกตามดานผลิตภัณฑ                      

ดานผลิตภัณฑ 

 ระดับความสําคัญ      

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 
Χ  S.D. แปล 

ผล 

อัน

ดับ 

มีความเร็วใหเลือก

หลากหลาย 

66 

(15.9) 

231 

(55.7) 

94 

(22.7) 

24 

(5.8) 

- 

- 

3.82 0.765 มาก 2 

ความเร็วที่ไดรับอยูใน

ระดับที่เหมาะสม 

71 

(17.1) 

184 

(44.3) 

112 

(27.0) 

48 

(11.6) 

- 

 

3.67 

 

0.892 มาก 3 
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ)                      

ดานผลิตภัณฑ 

 ระดับความสําคัญ      

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 
Χ  S.D. แปล 

ผล 

อัน

ดับ 

สัญญาณมีความเสถียร

ตลอดเวลาการใชงาน 

123 

(29.6) 

208 

(50.1) 

60 

(14.5) 

24 

(5.8) 

- 

- 

4.04 0.820 มาก 1 

คาเฉล่ียในภาพรวม      3.67 0.859 มาก - 

 จากตารางที่ 4.9 พบวาผูตอบแบบสอบถามมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการ ตลาดดาน

ผลิตภัณฑ  โดยรวมระดับความสําคัญมาก  โดยมีคาเฉลี่ย 3.67 (S.D. = 0.859) อันดับที่ 1 สญัญาณ     

มีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.04 (S.D.= 0.820) อันดับที่  2               

มีความเร็วใหเลือกใชบริการหลากหลาย  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.82 (S.D.= 0.765) อันดับที่   3 

ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสมราคา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.67 (S.D.=0.892)  

 

ตารางท่ี 4.10  แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลปจจัยดานการตลาด

จําแนกตามดานราคา 

ดานราคา 

ระดับความสําคัญ     

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 
Χ  S.D. แปล 

ผล 

อัน

ดับ 

เทียบกับคูแขงขัน 182 

(43.9) 

132 

(31.8) 

77 

(18.6) 

24 

(5.8) 

- 

- 

4.14 0.916 มาก 2 

เทียบกับคุณภาพ 191 

(46.0) 

152 

(36.6) 

48 

(11.6) 

24 

(5.8) 

- 

- 

4.23 0.870 มาก 1 

ราคาชวงแนะนํา 90 

(21.7) 

207 

(49.9) 

94 

(22.7) 

24 

(5.8) 

- 

- 

3.87 0.813 มาก 3 

คาเฉลี่ยในภาพรวม      4.31 0.890 มาก - 

 จากตารางที่ 4.10 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดาน

ราคา  โดยรวมระดับความสําคัญมาก  โดยมีคาเฉลี่ย 4.31 (S.D. = 0.890) อันดับที่ 1 ใหความสําคัญ

ดานราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.23 (S.D.= 0.870) อันดับที่  2 ให
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ความสําคัญดานราคาเมื่อเทียบกับคูแขงขัน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย  4.14 (S.D.=0.916) อันดับที่3ให

ความสําคัญดานราคาเมื่อเทียบกับ ราคาสินคาชวงแนะนํา อยูในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.87 (S.D.= 

0.813)  

 

ตารางท่ี 4.11  แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลปจจัยดาน

การตลาดจําแนกตามดานสถานที่ 

ดานสถานที ่

ระดับความสําคัญ     

มาก 

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 
Χ  S.D. แปล 

ผล 

อัน

ดับ 

 จํานวนศนูยบริการ 53 

(12.8) 

190 

(45.8) 

136 

(32.8) 

36 

(8.7) 

- 

- 

3.63 0.815 มาก 2 

ความสะดวกในการ

เดินทาง 

66 

(15.9) 

142 

(34.2) 

183 

(44.1) 

24 

(5.8) 

- 

- 

3.60 0.822 มาก 3 

ความสะดวกในการ

ชําระคาบริการผาน

ชองทางตาง ๆ  

84 

(20.2) 

184 

(44.3) 

123 

(29.6) 

24 

(5.8) 

- 

- 

3.79 0.857 มาก 1 

คาเฉลี่ยในภาพรวม      3.47 0.839 ปาน

กลาง 

- 

 จากตารางที่ 4.11  พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดาน

สถานที่   โดยรวมระดับความสําคัญ ปานกลาง   โดยมีคาเฉลี่ย 3.47 (S.D. = 0.839) อันดับที่  1               

ใหความสําคัญดานความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตางๆ  ที่เปดใหบริการ อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 3.79 (S.D.= 0.857) อันดับที่  2 ใหความสําคัญดาน จํานวนของศูนยบริการที่เปด

ใหบริการ  อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 (S.D.=0.815) อันดับที่  3 ใหความสําคัญดาน ความสะดวก

ในการเดินทางและสถานทีจ่อดรถ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.60 (S.D.= 0.822) 
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ตารางท่ี 4.12  แสดงจํานวนรอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลปจจัยดานการตลาด

จําแนกตามดานสงเสริมการตลาด 

ดานสงเสริม

การตลาด 

ระดับความสําคัญ     

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน 

กลาง 

นอย นอย 

ที่สุด 
Χ  S.D. แปล 

ผล 

อัน 

ดับ 

ฟรีคาติดต้ัง/

คาธรรมเนียม 

แรกเขา 

188 

(45.3) 

150 

(36.1) 

53 

(12.8) 

24 

(5.8) 

- 

- 

4.21 0.857 มาก 1 

 

 

สวนลด 5% ต้ังแต

รอบบิลที่ 13 เปนตน

ไป 

138 

(33.3) 

  217 

(52.3) 

24 

  (5.8) 

36 

  8.7 

- 

     - 

4.10 0.854 มาก 2 

ของแถม / อุปกรณ

ราคาพิเศษ(โมเด็ม) 

42 

(10.1) 

255 

(61.4) 

    82 

 (19.8) 

36 

(8.7) 

- 

    - 

3.73 0.758 มาก 3 

คาเฉลี่ยในภาพรวม      4.19 0.857 มาก - 

 จากตารางที่ 4.12 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดดาน

การสงเสริมการตลาด  โดยรวมระดับความสําคัญมาก  โดยมีคาเฉลี่ย 4.19 (S.D. = 0.857) อันดับที่ 1

ฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรก เขา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.21 (S.D.= 0.857) อันดับที่2 สวนลด 

5% ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไป อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.10 (S.D.=0.854) อันดับที่3ใหของแถม 

หรือมีสิทธเลือกซื้ออุปกรณในราคาพิเศษ (โมเด็ม) อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.73 (S.D.= 0.758) 

 

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหพฤติกรรมการใชงานของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม เปน

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ.ทีโอที ในจังหวัดปทุมธานี 

 การแสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการของกลุมตัวอยางผูตอบแบบสอบถาม เปน

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที ในจังหวัดปทุมธา นี ไดแก ความเร็วที่ขอใช จํานวนคร้ังใน

การใชงาน/สัปดาห ชวงเวลาที่ใชงาน และจํานวนชั่วโมงในการใชงาน/คร้ัง ดังตารางตอไปนี ้
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ตารางท่ี 4.13  แสดงจํานวนความถี ่และคารอยละ พฤติกรรมการใชบริการของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามความเร็วที่ขอใช 

ความเร็วที่ขอใช จํานวน รอยละ 

3Mb/512Kb 66 15.9 

6Mb/512Kb 301 72.5 

9Mb/1Mb 24 5.8 

12Mb/1Mb 12 2.9 

15Mb/1Mb 12 2.9 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.13 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทุมธานี สวนใหญขอใชบริการที่ความเร็วระดับ 6Mb/512Kb จํานวน 301 คน คิดเปน      

รอยละ 72.5  รองลงมาขอใชบริการที่ความเร็วระดับ 3Mb/512Kb  จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 15.9 

และขอใชบริการที่ความเร็วระดับ 12Mb/1Mb จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.9  เทากับ ขอใชบริการ

ที่ความเร็วระดับ 12Mb/1Mb จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.9 เชนกัน 

 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ พฤติกรรมการใชบริการของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาที่ใชบริการ 

ชวงเวลาที่ใชบริการ จํานวน รอยละ 

06.01-12.00 น. 42 10.1 

12.01-18.00 น. 81 19.5 

18.01-24.00 น. 292 70.4 

24.01-06.00 น. - - 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.14 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี สวนใหญใชงานอินเตอรเน็ตในชวงเวลา 18.01 - 24.00 น. จํานวน 292 คน         

คิดเปนรอยละ 70.4  รองลงมาใชงานอินเตอรเน็ตในชวงเวลา 12.01 - 18.00 น. จํานวน 81 คน คิดเปน

รอยละ 19.6 และใชงานอินเตอรเน็ตในชวงเวลา 06.01 - 12.00 น. จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.1   
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ตารางท่ี 4.15  แสดงจํานวนความถี ่และคารอยละ พฤติกรรมการใชบริการของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห 

จํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง/สปัดาห 

จํานวน รอยละ 

1 147 35.4 

5 12 2.9 

6 18 4.3 

8 12 2.9 

9 24 5.8 

10 48 11.6 

11 24 5.8 

12 35 8.4 

14 47 11.3 

15 24 5.8 

20 12 2.9 

21 12 2.9 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.15 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี สวนใหญใชงาน อินเตอรเน็ต ความเร็วสูงโดยเฉลี่ย ตํ่าสุด 1 คร้ัง/สปัดาห จํานวน 

147 คน คิดเปนรอยละ 35  ใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงโดยเฉลี่ย สูงสุด  21 คร้ัง/สปัดาห จํานวน      

12 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และคาเฉลี่ยจํานวนคร้ังในการใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง คอื 7.95      

คร้ัง/สปัดาห 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงจํานวนความถี่ และคารอยละ พฤติกรรมการใชบริการของกลุมตัวอยางผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนก ตามจํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง            

แตละคร้ัง 

จํานวนชั่วโมงโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงแตละคร้ัง 

จํานวน รอยละ 

3 171 41.2 

4 102 24.6 

5 54 13.0 

6 70 16.9 

8 18 4.3 

รวม 415 100.0 

 จากตารางที่ 4.16 พบวาผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูใชบริการอินเทอรเน็ตของ บมจ .ทีโอที

ในจังหวัดปทมุธานี สวนใหญใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงโดยเฉลี่ย ตํ่าสุด  3 ชั่วโมง /คร้ัง จํานวน 

171 คน คิดเปนรอยละ 41.2  ใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงโดยเฉลี่ย สูงสุด 8 ชั่วโมง /คร้ัง จํานวน     

18 คน คิดเปนรอยละ 4.3 9 และคาเฉลี่ยจํานวน ชั่วโมงในการใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงคอื 4.23 

ชั่วโมง/คร้ัง 

 

 สวนท่ี 4 การแสดงขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานท่ี 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

  สมมติฐานท่ี 1.1 เพศมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง

   H0

  H

 : เพศไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1

 

 : เพศมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
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ตารางท่ี 4.17  แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

เพศ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ชาย 42 130 0 172 44.566 0.000** 

หญิง 53 136 54 243   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.17 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับ ความเร็วที่

ขอใชบริการ ของกลุม เพศชาย  มีการ ขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ที่ความเร็ว 6Mb/512Kb 

จํานวน 130 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 42 คน 

กลุมเพศหญิง มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 136 คน        

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 54 คน และ       

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 53 คน  โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปน กลุมเพศหญิง มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

6Mb/512Kb  มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง เพศกับความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 44.566 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 

0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  1.2  อายุ มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  

 หมายความวาเพศมีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

 : อายุไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

 : อายุมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.18  แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

อายุ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ตํ่ากวา 20 ป 12 46 0 58 137.965 0.000** 

ต้ังแต 20 ป 

แตไมถึง 40 ป 

59 178 12 249   

ต้ังแต 40 ป 

แตไมถึง 60 ป 

12 30 42 84   

ต้ังแต 60 ป  

ขึ้นไป 

12 12 0 24   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.18 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับความเร็วที่

ขอใชบริการของกลุม อายุตํ่ากวา  20 ป มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

6Mb/512Kb จํานวน 46 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb 

จํานวน 12 คน กลุม อายุต้ังแต  20 ป แตไมถึง 40 ป มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 178 คนมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

3Mb/512Kb จํานวน 59 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 

15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน  กลุมอายุต้ังแต 40 ป แตไมถึง 60 ป มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 42 คนมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 30 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุมอายุต้ังแต  60 ปขึ้นไป มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 12 คน เทากับการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คนเชนกนั โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุม อายุต้ังแต      

20 ป แตไมถึง 40 ป มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อายุกับความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 137.965 และมีคา  Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวา              

คานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  1.3 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

 หมายความ วาอายุ               

มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

  H0 

  H

  :  ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง 

1 

 

: ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความ      

เร็วสูง 

ตารางท่ี 4.19 แสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

ระดับการศึกษา 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

มัธยมศึกษาตอนตน 12 24 0 36 80.909 0.000** 

มัธยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 

17 46 0 63   

ปวส./อนุปริญญา 36 48 0 84   

ปริญญาตรี 30 130 42 202   

สูงกวาปริญญาตรี 0 18 12 30   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.19 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับความเร็วที่

ขอใชบริการของกลุมระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่
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ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 24 คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

3Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุม ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช .มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 46 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 17 คน กลุมระดับการศึกษา ปวส./อนุปริญญา มีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 48 คน กลุมระดับการศึกษาปริญญาตรี 

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ ว 6Mb/512Kb จํานวน 130 คนมีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 42 คนและมีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 30 คนและกลุมระดับการศึกษา สูงกวา

ปริญญาตรี มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 18 คน และ       

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน         

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  

 ผลการ วิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา กับความเร็วในการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 137.965 และมีคา  Sig. เทากับ 0.000               

ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  1.4 อาชีพ มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  

 หมายความวา

ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: อาชีพไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: อาชีพมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.20 แสดงความสัมพันธระหวางอาชีพกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

อาชีพ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 42 119 12 173 60.144 0.000** 

ขาราชการ/

พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

29 58 0 87   

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

12 59 18 89   

ธุรกิจสวนตัว 12 30 24 66   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.20 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับความเร็วที่

ขอใชบริการของกลุม อาชีพนักเรียน /นักศึกษา มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

6Mb/512Kb จํานวน 119 คนมีการขอใชบริการอิน เตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb 

จํานวน 42 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  

จํานวน 12 คน กลุมอาชีพขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกจิ มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

ที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 58 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

3Mb/512Kb จํานวน 29  คน กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 59 คนมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 18 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

3Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 30 คนมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb 

- 15Mb/1Mb  จํานวน 24 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb 

จํานวน 12 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมอาชีพนักเรียน /นักศึกษา มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  



36 

 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง อาชีพ กับความเร็ วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 60.144 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 

ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

 หมายความ วาอาชีพ   มีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

:  รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

0 

 

: รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  

ตารางท่ี 4.21 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ตํ่ากวา 10,000 บาท 54 106 0 160 60.144 0.000** 

10,001 - 20,000 

บาท 

17 107 30 154   

20,001 -  30,000 

บาท 

12 24 12 48   

30,001 บาทขึ้นไป 12 29 12 53   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.21 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับความเร็วที่

ขอใชบริการของกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 10,000 บาท มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 106 คน มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 
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3Mb/512Kb จํานวน 54 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 

15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน  10,001 - 20,000 บาท  มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 107 คนมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 30  คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความ เร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 17 คน กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน  20,001 - 30,000 บาท      

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 24 คนและมีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คนเทากับการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คนเชนกัน  กลุมรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน30,001 บาทขึ้นไป  มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน    

29 คนและมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน     

24 คนเทากับการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คนเชนกัน 

โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  10,000 บาท มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับความเร็วในการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 55.664  และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอย

กวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน   H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี1.6 เพศมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

 หมายความวารายได

เฉลีย่ตอเดือนมีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01  

  H0 

  H

: เพศไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

: เพศมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

ตารางท่ี 4.22  แสดงความสัมพันธระหวางเพศกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

เพศ 
ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.00  - 18.00 น. 18.00  - 24.00 น. รวม χ2 Sig. 

ชาย 52 121 172 44.566 0.000** 

หญิง 66 177 243   

รวม 177 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.22 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับ ชวงเวลาที่

ใชงานของกลุมเพศชาย  มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสงู ในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 

121 คน  และมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.จํานวน 52 คน         

กลุมเพศหญิง มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 177 คน    

และมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.จํานวน 66 คน โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมเพศหญิง มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา            

18.00 - 24.00 น.  มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเพศกับ ชวงเวลาที่ใช งานอินเตอรเน็ตความเร็วสงู 

พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 0.309 และมีคา Sig. เทากับ 0.579  ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน

จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 และยอมรับสมมติฐาน H0

  สมมติฐานท่ี1.7 อายมุีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

 หมายความเพศไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

  H0 

  H

: อายไุมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

: อายมุีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

ตารางท่ี 4.23 แสดงความสัมพันธระหวางอายุกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

อาย ุ
ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  ความสัมพันธ 

06.00 - 18.00 น. 18.00 - 24.00 น. รวม χ2 Sig. 

ตํ่ากวา 20 ป 12 46 58 15.358 0.002** 

 

ต้ังแต 20 ป แตไมถึง 

40 ป 

 

87 

 

162 

 

249 

  

ต้ังแต40 ป แตไมถึง 

60 ป 

16 68 84   

ต้ังแต 60 ปขึ้นไป 2 22 24   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตารางที่ 4.23  พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับชวงเวลา

ที่ใชงานของกลุมอายุตํ่ากวา 20 ป มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  

จํานวน 46 คน และมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น. จํานวน 12 คน 

กลุมอายุต้ังแต  20 ป แตไมถึง 40 ป มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  

จํานวน 162 คนและมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.จํานวน 87 คน 

กลุมอายุต้ังแต  40 ป แตไมถึง 60 ป มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  

จํานวน 68 คนและมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.จํานวน 16 คน

กลุมอายต้ัุงแต 60 ป ขึ้นไป มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 

22 คนและมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.จํานวน 2 คน โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ  เปนกลุมอายุต้ังแต  20 ป แตไมถึง 40 ป มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

ในชวงเวลา 18.00 - 24.00 น. มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอายุ กับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 15.358 และมีคา  Sig. เทากับ 0.002   ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 

ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  1.8 ระดับการศึกษา มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน อินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  

 หมายความ วาอายุ มีความสัมพันธกับ

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

: ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

ตารางท่ี 4.24  แสดงความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

ระดับ

การศึกษา 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.00 - 18.00 น. 18.00 - 24.00 น. รวม χ2 Sig. 

มัธยมศึกษา

ตอนตน 

- 36 36 21.682 0.000** 

มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/

ปวช. 

12 51 51   
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ตารางท่ี 4.24  (ตอ) 

ระดับ

การศึกษา 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.00 - 18.00 น. 18.00 - 24.00 น. รวม χ2 Sig. 

ปวส./

อนุปริญญา 

29 55 84   

ปริญญาตรี 64 138 202   

สูงกวา

ปริญญาตรี 

12 18 30   

รวม 177 198 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.24 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับ ชวงเวลาที่

ใชงานของกลุมระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน  มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  

18.00 - 24.00 น.  จํานวน 36 คน กลุมระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช.มีการใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 51 คน และมีการใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.  จํานวน 12 คน กลุมระดับการศึกษา ปวส ./มีการใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 55 คน และมีการใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในชวงเวลา 06.00 - 18.00 น.  จํานวน 29 คน กลุมระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีการใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูใน ชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 138 คน และมีการใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.  จํานวน 64 คน และกลุมระดับการศึกษา สูงกวาปริญญาตรี 

มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 18 คน และมีการใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.  จํานวน 12 คนโดยผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนกลุมระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา              

18.00 - 24.00 น. มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางระ ดับการศึกษากับ ชวงเวลาที่ใชงาน อินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 21.682 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 

0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1 หมายความวาระดับการศึกษา                

มีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  สมมติฐานท่ี 1.9 อาชีพมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

  H0 

  H

: อาชีพไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

: อาชีพมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

ตารางท่ี 4.25  แสดงความสัมพันธระหวางอาชีพกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

อาชีพ 
ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  ความสัมพันธ 

06.00 - 18.00 น.   18.00 - 24.00 น. รวม χ2 Sig. 

นักเรียน/นักศึกษา 48 125 173 60.144 0.000** 

ขาราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ 

1 86 87   

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

28 61 89   

ธุรกิจสวนตัว 40 26 66   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.25 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับ ชวงเวลาที่

ใชงาน ของกลุมอาชีพนักเรียน /นักศึกษา มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา               

18.00 - 24.00 น. จํานวน 125 คน  และมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  06.00 -       

18.00 น. จํานวน 48  คน   กลุมอาชีพขาราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกจิ มีการใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 86 คนและมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน

ชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.  จํานวน 1 คน กลุมอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 61 คนและมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน

ชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.  จํานวน 28 คน กลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็ว

สงูในชวงเวลา 06.00 - 18.00 น.  จํานวน 40 คน  และมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  

18.00 - 24.00 น.  จํานวน 26 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมอาชีพนักเรียน /นักศึกษา 

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางอาชีพ กับ ชวงเ วลาในการใชงาน อินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 66.168 และมีคา  Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคา

นัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  1.10 รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

 หมายความ วา อาชีพ                

มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาในการใชงาน อินเทอรเน็ตความเร็วสงู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

  H0 

 H

 : รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

0 

 

: รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน อินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง 

ตารางท่ี 4.26 แสดงความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับ ชวงเวลาที่ใชงาน อินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.00 - 18.00 น. 18.00 - 24.00 น. รวม χ2 Sig. 

ต่ํากวา 10,000 บาท 48 112 160 20.458 0.000** 

10,001 - 20,000 บาท 29 125 154   

20,001 - 30,000 บาท 25 23 48   

30,001 บาทขึ้นไป 15 38 53   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.26 พบวาพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับ ชวงเวลาที่

ใชงานของกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา  10,000 บาท มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน

ชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 112 คน และมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา    

06.00 - 18.00 น. จํานวน 48  คน กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท มีการใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสงูในชวงเวลา 18.00 - 24.00 น.  จํานวน 125 คน  และมีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงใน

ชวงเวลา 06.00 - 18.00 น.  จํานวน 29 คน กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท มีการใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.  จํานวน 25 คนและมีการใชงานอินเตอรเน็ต
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ความเร็วสูงในชวงเวลา 18.00 - 24.00 น.  จํานวน 23 คน กลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือน  30,001 บาทขึ้นไป 

มีการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงในชวงเวลา  18.00 - 24.00 น.  จํานวน 38 คนและมีการใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูในชวงเวลา  06.00 - 18.00 น.  จํานวน 15 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนกลุมรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา  10,000 บาท มีการใชงานอิ นเตอรเน็ตความเร็วสงูใน

ชวงเวลา 18.00 - 24.00 น. มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือน กับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 20.458  และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอย

กวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0  และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 1.11 ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับจํานวนคร้ัง

โดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห 

 หมายความวารายได

เฉลีย่ตอเดือนมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงาน อินเทอรเน็ตความเร็วสงู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 

  H0 

  H

 :  ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรไมมีความสัมพันธกับจํานวนคร้ังโดย

เฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห 

1 

 

: ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับ จํานวนคร้ังโดย

เฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห 

ตารางท่ี 4.27  แสดงความสัมพันธระหวางลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรกับ จํานวนคร้ัง

โดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห 

ลักษณะขอมูลทั่วไปทาง

ประชากรศาสตร 

พฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

จํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห 

Spearman Sig. 

1.เพศ -0.186 0.000** 

2.อายุ 0.282 0.000** 

3.ระดับการศึกษา 0.518 0.000** 

4.อาชีพ 0.363 0.000** 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 0.378 0.000** 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.27  ผลการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปทาง

ประชากรศาสตร กับ จํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  โดยใชคาสถิติ

สหสัมพันธอยางงายของสเปยรแมน พบวา  

 เพศ  กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ -0.186  และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน     

จึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

 อายุ  กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.282 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน      

จึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

 หมายความวา เพศมีความสัมพันธ ในระดับตํ่ามาก

กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สัปดาหอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

 ระดับการศึกษา  กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  โดยคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.518 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 

0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

 หมายความวา อายุมีความสัมพันธ ในระดับตํ่ากับ

จํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

0 และยอมรับสมมติฐาน  H0

 อาชีพ กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.363 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง

ปฏิเสธสมมติฐาน H

 หมายความวา ระดับการศึกษา               

มีความสัมพันธในระดับปานกลางกับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สัปดาห อยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

0 และยอมรับสมมติฐาน H1

 รายไดเฉลี่ยตอเดือน กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห โดยคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.378 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 

0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H

 หมายความวา อาชีพมีความสัมพันธ ในระดับตํ่า กับ

จํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สัปดาห อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  1.12 ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับ

จํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

  หมายความวารายไดเฉลี่ยตอเดือน        

มีความสัมพันธ ในระดับตํ่า กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สัปดาห อยาง             

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  H0 

  H

: ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร ไมมีความสัมพันธกับ จํานวนชั่วโมงที่

ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

1

 

 : ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับ จํานวนชั่วโมงที่ใช

งานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

ตารางท่ี 4.28  แสดงความสมัพนัธระหวางลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรกับจํานวนชัว่โมง

ที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

ลักษณะขอมูลทั่วไปทาง

ประชากรศาสตร 

พฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

จํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

Spearman Sig. 

1.เพศ -0.040 0.415 

2.อายุ 0.373 0.000** 

3.ระดับการศึกษา 0.655 0.000** 

4.อาชีพ 0.040 0.416 

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 0.294 0.000** 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.28  ผลการวิเคราะห ความสัมพันธระหวาง ลักษณะขอมูลทั่วไปทาง

ประชากรศาสตร กับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ังโดยใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงาย   

ของสเปยรแมน พบวา  

 เพศกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคา

เทากับ -0.040  และมีคา Sig.  เทากับ 0.415  ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  

H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

 อายุกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ังโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคา

เทากับ 0.373 และมีคา Sig. เทากับ 0.000   ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H

 หมายความวาเพศไมมีความสัมพันธกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยใน

แตละคร้ังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

0 

และยอมรับสมมติฐาน  H1 หมายความวา อายุมีความสัมพันธ ในระดับตํ่า กับจํานวนชั่วโมงที่ใชงาน

เฉลี่ยในแตละคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 



46 

 

 ระดับการศึกษา กับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง  โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.655 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน      

จึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

 อาชีพกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคา

เทากับ 0.040 และมีคา Sig. เทากับ 0.416 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

 หมายความวาระดับการศึกษา มีความสัมพันธ ใน

ระดับสูงกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

1  

และยอมรับสมมติฐาน  H0

 รายไดเฉลี่ยตอเดือนกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง  โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.294 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง

ปฏิเสธสมมติฐาน H

  หมายความวาอาชีพไมมีความสัมพันธกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยใน

แตละคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

0 และยอมรับสมมติฐาน H1

 สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการใชบริการ อินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  

  หมายความวารายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธใน

ระดับตํ่ากับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  สมมติฐานท่ี  2.1 ปจจัย ดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

  H0 

  H

: ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

1 

 

: ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  

ตารางท่ี 4.29  แสดงความสมัพนัธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 12 12 36 60.144 0.000** 

ระดับความสําคัญปานกลาง 18 100 18 136   

ระดับความสําคัญมาก 41 107 24 172   

ระดับความสําคัญมากที่สุด 24 47 - 71   
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รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.29 พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ของกลุม ระดับความสําคัญ 4นอย 4

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานผลิตภัณฑ กับความเร็วในการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 39.148  และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอย

กวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

มีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb-15Mb/1Mb , 6Mb/512Kb และ  3Mb/512Kb 

จํานวน เทากันคือ 12 คน กลุมระดับความสําคัญปานกลาง มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

ที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 100 คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 18 คน  เทากับการขอใชบริการอินเตอรเน็ตค วามเร็วสูงที่ความเร็ว 

3Mb/512Kb จํานวน 18 คน  กลุมระดับความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 107 คน   มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

3Mb/512Kb จํานวน 41  คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 

15Mb/1Mb  จํานวน 24 คน กลุมความสําคัญมากที่สุด มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 47 คน   และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

3Mb/512Kb  จํานวน 24 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน กลุมระดับความสําคัญมาก            

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  

0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.2 การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

 หมายความวาปจจัย

สนับสนุนในการเลือกใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ

กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย ไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  
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ตารางท่ี 4.30  แสดงความสมัพนัธระหวาง การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย กับความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

มีความเร็ว 

ใหเลอืก

หลากหลาย 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับ

ความสําคัญ4

นอย 

- 24 - 24 57.443 0.000** 

ระดับ

ความสําคัญ

ปานกลาง 

41 41 12 94   

ระดับ

ความสําคัญ

มาก 

36 153 42 231   

ระดับ

ความสําคัญ

มากที่สุด 

18 48 - 66   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.30 พบวาการมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย ของกลุมระดับความสําคัญ 4นอย 4

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุมระดับ

ความสําคัญปานกลาง มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน      

41 คน  เทากับการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 41 คน  และ    

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน         

กลุมระดับความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 

153 คน   มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน       
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42  คน   และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 36 คน       

กลุมความสําคัญมากที่สุด มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 

48 คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสู งที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 18 คน โดย

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมระดับความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย กับความเร็วใน

การขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 57.443  และมีคา Sig. เทากับ 

0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.3  ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

 

หมายความวา การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

:  ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม  ไมมีความสัมพันธกับ ตอความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ตารางท่ี 4.31  แสดงความสมัพนัธระหวาง ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม  กับความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ความเร็วที่ไดรับอยูใน

ระดับที่เหมาะสม 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 24 12 48 57.758 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

30 52 30 112   

ระดบัความสําคญัมาก 29 143 12 184   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

24 47 - 71   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.31 พบวาความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม ของกลุมระดับความสําคัญ 4

นอย 4

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม กับความเร็ว

ในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 57.758 และมีคา  Sig. 

เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 24 คน  และมีการ     

ขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน  เทากับการ

ขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุมระดับความสําคัญ

ปานกลาง มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 52 คน  และ       

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 30 คน  เทากับ

การขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 30 คน กลุมระดับ

ความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 143 คน   

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 29  คน  และมีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน กลุมความสําคัญ

มากที่สุด มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 47 คน  และ         

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเ ร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 24 คน โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมระดับความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  

0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  2.4 สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน  มีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

 

หมายความวา ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงานไมมีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

1 

 

: สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.32  แสดงความสมัพนัธระหวาง สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน กับความเร็วที่

ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

สัญญาณมีความ

เสถียรตลอดเวลา

การใชงาน 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4

นอย 

12 12 - 24 165.299 0.000** 

ระดับความสําคัญ

ปานกลาง 

30 - 30 60   

ระดับความสําคัญ

มาก 

29 155 24 208   

ระดับความสําคัญ

มากที่สุด 

24 99 - 123   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.32 พบวา สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน ของกลุมระดับ

ความสําคัญ 4นอย 4มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 12 คน

เทากับการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุมระดับ

ความสําคัญปานกลาง มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  

จํานวน 30 คน  เทากับการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 30 คน

กลุมระดับความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 

155 คน มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 29  คน  และมีการ

ขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน  24  คน   กลุมความสําคัญ

มากที่สุด มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 99 คน   และ        

มีกา รขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 24 คน โดยผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนกลุมระดับความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว 6Mb/512Kb มากที่สุด  
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน กับ

ความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 165.299  และมีคา

Sig.  เทากับ  0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0  และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  2.5 ปจจัย ดาน ราคา มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

 

หมายความวา สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ปจจัยดานราคาไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: ปจจัยดานราคามีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ตารางท่ี 4.33 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดาน ราคา กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

ปจจัยดานราคา 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4

นอย 

12 12 - 24 28.920 0.000** 

ระดับความสําคัญ

ปานกลาง 

12 24 12 48   

ระดับความสําคัญ

มาก 

36 72 12 120   

ระดับความสําคัญ

มากที่สุด 

35 158 30 223   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตารางที่ 4.33 พบวาปจจัยดาน ราคาของกลุมระดับความสําคัญ 4นอย 4

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดาน ราคา  กับความเร็วในการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 28.920  และมีคา Sig. เทากับ 0.000**  ซึ่งนอย

กวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 12 คน  เทากับการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คน  กลุมระดับความสําคัญปานกลาง มีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 24 คน   และมีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน  เทากับการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุมระดับความสําคัญมาก มีการขอ

ใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 72 คน   มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 36  คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน กลุมระดับความสําคัญมากที่สุด มีการ

ขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 158 คน มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 35 คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 30 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

กลุมระดับความสําคัญมาก ที่สุด  มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb 

มากที่สุด  

0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.6 ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน มีความสัมพันธกับ ความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

 หมายความวาปจจัย

ดานราคามีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

  :  ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสงู 

1 

 

 :  ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 
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ตารางท่ี 4.34  แสดงความสมัพนัธระหวาง ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน กับความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ราคาเมื่อ

เปรียบเทียบกับ

คูแขงขัน 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4

นอย 

- 24 - 24 82.923 0.000** 

ระดับความสําคัญ

ปานกลาง 

41 24 12 77   

ระดับความสําคัญ

มาก 

24 78 30 132   

ระดับความสําคัญ

มากที่สุด 

30 140 12 182   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.34 พบวาราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน ของกลุมระดับความสําคัญ 4นอย 4     

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 24 คน กลุมระดับ

ความสําคัญปานกลาง มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน      

41 คน มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน  24 คน  และมีการ

ขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน กลุมระดับ

ความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 78 คน     

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 30  คน  และ    

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 24 คน กลุมความสําคัญ

มากที่สุด มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 140 คน มีการขอ

ใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 30 คน   และมีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 30  คน  โดยผูตอบแบบสอบถาม
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สวนใหญเปนกลุมระดับความสําคัญมาก ที่สุด มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 

6Mb/512Kb มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน กับความเร็วในการ

ขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 82.923  และมีคา  Sig. เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.7 ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับมีความสัมพันธกับความเร็ว

ที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

 

หมายความวาราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ ไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ตารางท่ี 4.35  แสดงความสมัพนัธระหวาง ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณภาพที่ไดรับ  กับความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ราคาเม่ือเปรียบเทียบ

กับคุณภาพ 

ที่ไดรับ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4

นอย 

- 24 - 24 40.000 0.000** 

ระดับความสําคัญ

ปานกลาง 

12 24 12 48   

ระดับความสําคัญมาก 53 87 12 152   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

30 131 30 191   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.35 พบวาปจจัยสนับสนุนในการเลือกใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

เกี่ยวกับ ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณภาพที่ไดรับ ของกลุมระดับความสําคัญ 4นอย 4มีการขอใชบริการ
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อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 24 คน กลุมระดับความสําคัญปานกลาง        

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 24 คน และมีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12  คน  เทากับการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุมระดับความสําคั ญมาก       

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 87 คน มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 53  คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน กลุมความสําคัญมากที่สุด มีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 131 คน   และมีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 30  คน  เทากับการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 30 คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

กลุมระดับความสําคัญมาก ที่สุด  มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb 

มากที่สุด  

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสนับสนุนในการเลือกใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงเกี่ยวกับ ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณภาพที่ไดรับ กับความเร็วในการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 40.000  และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอย

กวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.8  ราคาในชวงแนะนํามีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

 หมายความวาปจจัย

สนับสนุนในการเลือกใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเกี่ยวกับ ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณภาพที่

ไดรับมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: ราคาในชวงแนะนําไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความ      

เร็วสูง 

1 

 

: ราคาในชวงแนะนํามีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
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ตารางท่ี 4.36 แสดงความสมัพนัธระหวาง ราคาในชวงแนะนํากับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

ราคาในชวงแนะนํา 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 12 - 24 44.062 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

29 53 12 94   

ระดับความสําคัญมาก 24 159 24 207   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

30 42 18 90   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.36 พบวาราคาในชวงแนะนํา ของกลุมระดับความสําคัญ 4นอย 4มีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 12 คน  เทากับการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 12 คน กลุมระดับความสําคัญปานกลาง          

มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 53 คน มีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 29  คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 12 คน กลุมระดับความสําคัญมาก  มีการขอ

ใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb  จํานวน 159 คน  และมีการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 24  คน  เทากับการขอ

ใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ 3Mb/512Kb จํานวน 24 คน กลุมความสําคัญมากที่สุด มีการขอใช

บริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb จํานวน 42 คน  มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงที่ความเร็ว 3Mb/512Kb จํานวน 30 คน  และมีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่

ความเร็ว ความเร็ว 9Mb/1Mb - 15Mb/1Mb  จํานวน 18  คน โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

กลุมระดับความสําคัญมาก มีการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงที่ความเร็ว 6Mb/512Kb          

มากที่สุด  
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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ราคาในชวงแนะนํา กับความเร็วในการขอใชบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 44.062  และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย

กวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  2.9  ปจจัยดานสถานที่มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  

 หมายความวา ราคา

ในชวงแนะนํามีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: ปจจัยดานสถานที่ไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง 

1 

 

: ปจจัยดานสถานที่มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ตารางท่ี 4.37  แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยดานสถานที่กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

ปจจัยดานสถานที่ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย - 24 12 36 49.622 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

42 136 30 208   

ระดับความสําคัญมาก 24 77 12 113   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

29 29 - 58   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานสถานที่ กับความเร็วใน

การขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 49.622  และมีคา Sig. เทากับ 

0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1
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หมายความวาปจจัยดานสถานที่มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  สมมติฐานท่ี 2.10 จํานวนของศูนยบริการ มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

 H0

 H

  :  จํานวนของศูนยบริการไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง 

1 

 

  :  จํานวนของศูนยบริการมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ตารางท่ี 4.38  แสดงความสมัพนัธระหวาง จํานวนของศูนยบริการ กับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

จํานวนของศูนยบริการ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 12 12 36 108.896 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

- 106 30 136   

ระดับความสําคัญมาก 71 119 - 190   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

12 29 12 53   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางจํานวนของศูนยบริการกับความเร็ว

ในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 108.896  และมีคา  Sig. 

เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1 

หมายความวาจํานวนของศูนยบริการ มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็ว

สูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  สมมติฐานท่ี  2.11 ความสะดวกในการเดินทาง มาติดตอศูนยบริการมีความสัมพันธ

กับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

  H0 

  H

: ความสะดวกในการเดินทาง มาติดตอศูนยบริการไมมีความสัมพันธกับความเร็ว

ที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: ความสะดวกในการเดินทาง มาติดตอศูนยบริการมีความสัมพันธกับความเร็วที่

ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ตารางท่ี 4.39  แสดงความสัมพันธระ หวาง ความสะดวกในการเดินทาง มาติดตอศูนยบริการกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ความสะดวกในการ

เดินทางมาศูนยบริการ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย - 24 - 24 102.931 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

53 106 24 183   

ระดับความสําคัญมาก 30 112 - 142   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

12 24 30 66   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความสะดวกในการเดินทาง มา

ติดตอศูนยบริการ กับความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคา

เทากับ 102.931 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 

และยอมรับสมมติฐาน H1

 

 หมายความวาความสะดวกในการเดินทางมาติดตอศูนยบริการมีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  สมมติฐานท่ี  2.12 ความสะดวกในการ ชําระคาบริการ ผานชองทางตาง  ๆ                   

มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

  H0  

  H

:  ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง  ๆ ไมมีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง  ๆ มีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ตารางท่ี 4.40  แสดงความสมัพนัธระหวาง ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง  ๆ กับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ความสะดวกในการ

ชําระคาบริการผาน

ชองทางตางๆ 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย - 24 - 24 97.891 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

53 46 24 123   

ระดับความสําคัญมาก 12 142 30 184   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

30 54 - 84   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสะดวกในการชําระคาบริการ

ผานชองทางตางๆ กับความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคา

เทากับ 97.981 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  
H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1 หมายความวา ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง  ๆ       

มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 
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  สมมติฐานท่ี  2.13 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

  H0

  H

 : ปจจัยดานสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

: ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

ตารางท่ี 4.41 แสดงความสมัพนัธระหวาง ปจจัยดานสงเสริมการตลาด กับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

ปจจัยดานสงเสริม

การตลาด 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 - 12 24 58.419 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

12 36 - 48   

ระดับความสําคัญมาก 36 108 24 168   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

35 122 18 175   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานสงเสริมการตลาด กับ

ความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 58.419  และมีคา

Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน  

H0

  สมมติฐานท่ี  2.14 ฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขา มีความสัมพันธกับความเร็วที่     

ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

 หมายความวา ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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  H0 

  H

  :  ฟรีคาติดต้ัง/คาธรรมเนียมแรกเขาไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

 : ฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขา มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใชบริการ

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  

ตารางท่ี 4.42  แสดงความสมัพนัธระหวาง ฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขา กับความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ฟรีคาติดต้ัง/

คาธรรมเนียมแรกเขา 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 12 - 24 77.444 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

29 12 12 53   

ระดับความสําคัญมาก 24 96 30 150   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

30 146 12 188   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขา

กับความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 77.444  และ   

มีคา  Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับ

สมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  2.15 สวนลด 5%  ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปมีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

 หมายความวา ฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขา มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 : สวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 
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   H1 

 

: สวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปมีความสัมพันธกับความเร็วที่ ขอใช

บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ตารางท่ี 4.43  แสดงความสมัพนัธระหวางสวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปกับความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

สวนลด 5%ต้ังแตรอบ

บิลที่ 13 เปนตนไป 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 24 - 36 58.058 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

- 12 12 24   

ระดับความสําคัญมาก 53 152 12 217   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

30 78 30 138   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะหความสมัพนัธระหวางสวนลด 5% ต้ังแตรอบบิลที่ 13     

เปนตนไปกับความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 

58.058  และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และ

ยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  2.16 แจกของแถม /ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ (โมเด็ม )มีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

 หมายความวาสวนลด 5% ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปมีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: แจกของแถม/ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ (โมเด็ม)ไมมีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 : แจกของแถม /ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ  (โมเด็ม) มีความสัมพันธกับความเร็วที่ขอ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.44  แสดงความสมัพนัธระหวาง แจกของแถม /ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ (โมเด็ม)กับความเร็วที่

ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

แจกของแถม/ซื้อ

อุปกรณราคาพิเศษ

(โมเด็ม) 

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  ความสัมพันธ 

3Mb/512Kb 6Mb/512Kb 9Mb/1Mb -

15Mb/1Mb 

รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 24 - 36 98.257 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

29 41 12 82   

ระดับความสําคัญมาก 24 189 42 255   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

30 12 - 42   

รวม 95 266 54 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง แจกของแถม /ซื้ออุปกรณราคา

พเิศษ   (โมเด็ม ) กับความเร็วในการขอใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคา

เทากับ 98.257 และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  

H0 และยอมรับสมมติฐาน H1

  สมมติฐานท่ี  2.17 ปจจัยดานผลิตภัณ ฑมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ ใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงู 

 หมายความวาแจกของแถม/ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ (โมเด็ม)  มีความสัมพันธกับ

ความเร็วที่ขอใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ปจจัยดานผลิตภัณฑไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

 : ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  
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ตารางท่ี 4.45  แสดงความสมัพนัธระหวาง ปจจัยดานผลิตภัณฑ กับชวงเวลาที่ ใชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสงู  ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 24 12 36 44.356 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

38 98 136   

ระดับความสําคัญมาก 51 121 172   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

4 67 71   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานผลิตภัณฑกับ ชวงเวลาที่

ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 44.356 และมีคา  Sig. เทากับ 0.000       

ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.18 การมีความเร็วใหเลือกหลากหลายมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสงู 

 หมายความวา

ปจจัยดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : การมีความเร็วใหเลือกหลากหลายไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

1

 

 : การมีความเร็วใหเลือกหลากหลายมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.46  แสดงความสมัพนัธระหวาง การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย กับชวงเวลาที่ ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

การมีความเร็วใหเลือก

หลากหลาย 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 24 - 24 102.996 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

37 57 94   

ระดับความสําคัญมาก 28 203 231   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

28 38 66   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย

กับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 102.996  และมีคา  Sig. 

เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.19 ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 

หมายความวา การมีความเร็วใหเลือกหลากหลาย มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม ไมมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1

 

 :  ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสมมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.47  แสดงความสมัพนัธระหวาง ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม กับชวงเวลาที่ ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ความเร็วที่ไดรับอยูใน

ระดับที่เหมาะสม 

ชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 36 12 48 84.665 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

15 97 112   

ระดับความสําคัญมาก 62 122 184   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

4 67 71   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่

เหมาะสมกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงพบวา Chi-Square มีคาเทากับ 84.665  และมีคา

Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน  
H1

  สมมติฐานท่ี  2.20 สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน มีความสัมพันธกับ

ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 หมายความวา ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน ไมมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงานมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  
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ตารางท่ี 4.48  แสดงความสมัพนัธระหวาง สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน กับชวงเวลาที่

ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

สัญญาณมีความเสถียร

ตลอดเวลาการใชงาน 

ชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 12 24 59.483 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

14 46 60   

ระดับความสําคัญมาก 86 122 208   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

5 118 123   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง สญัญาณมคีวามเสถยีรตลอดเวลา

การใชงานกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 59.483  และ     

มีคา  Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับ

สมมติฐาน H1

  สมมติฐานท่ี  2.21 ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง 

 หมายความวาสัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงานมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่

ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ปจจัยดานราคา ไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1

 

 : ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

 

 

 

 

 



70 

 

ตารางท่ี 4.49  แสดงความสมัพนัธระหวางปจจัยดานราคา กับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ปจจัยดานราคา 
ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 11 13 24 23.541 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

24 24 48   

ระดับความสําคัญมาก 26 94 120   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

54 169 223   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานราคา กับชวงเวลาที่ใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสงูพบวา Chi-Square มีคาเทากับ 59.483  และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย

กวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.22 ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสงู 

 หมายความวา ปจจัย

ดานราคา มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันไมมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

: ราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  
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ตารางท่ี 4.50  แสดงความสมัพนัธระหวาง ราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันกับ ชวงเวลาที่ ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

ราคาเมือ่เปรียบเทยีบ

กับคูแขงขัน 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01-18.00 น. 18.01-06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 24 - 24 97.481 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

37 40 77   

ระดับความสําคัญมาก 15 117 132   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

41 141 182   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขัน

กับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 97.481 และมีคา  Sig. 

เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1 

  สมมติฐานท่ี  2.23 ราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับมีความสัมพันธกับ

ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 

หมายความวา ราคา เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขันมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณภาพที่ไดรับไมมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

1 

 

 : ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภาพที่ไดรับมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.51  แสดงความสมัพนัธระหวาง ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณภาพที่ไดรับ กับชวงเวลาที่ ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ราคาเมือ่เปรียบเทยีบ

กับคุณภาพที่ไดรับ 

ชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01-18.00 น. 18.01-06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 24 - 24 83.842 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

24 24 48   

ระดับความสําคัญมาก 28 124 152   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

41 150 191   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.51 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณภาพที่

ไดรับกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 83.842  และมีคา  

Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0  และยอมรับ

สมมติฐาน H1

  สมมติฐานท่ี 2.24 ราคาชวงแนะนํามีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง 

 หมายความวาราคาเมื่อเปรียบเทียบกับ คุณภาพที่ไดรับมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสงูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ราคาชวงแนะนําไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

0 

 

: ราคาชวงแนะนํามีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.52 แสดงความสมัพนัธระหวางราคาชวงแนะนํากบัชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ราคาชวงแนะนํา 
ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 24 - 24 87.634 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

37 57 94   

ระดับความสําคัญมาก 29 178 207   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

27 63 90   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.52 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ราคาชวงแนะนํากบั ชวงเวลาที่ใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสงู พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 87.634  และมีคา  Sig. เทากับ 0.000          

ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.25 ปจจัยดานสถานที่มีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง 

 หมายความวา

ราคาชวงแนะนํามีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ปจจัยดานสถานทีไ่มมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1

 

 : ปจจัยดานสถานที่มีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.53 แสดงความสมัพนัธระหวางปจจัยดานสถานทีก่ับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ปจจัยดานสถานที่ 
ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01-18.00 น. 18.01-06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 24 12 36 47.310 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

56 152 208   

ระดับความสําคัญมาก 36 77 113   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

1 57 58   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.53 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานสถานที่ กับชวงเวลาที่ใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสงู พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 47.310  และมีคา  Sig. เทากับ 0.000          

ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.26 ความสะดวกในการเดินทางมาศูนยบริการมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่

ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 หมายความวา

ปจจัยดานสถานที่ มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ความสะดวกในการเดินทางมาศูนยบริการ ไมมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1

 

 : ความสะดวกในการเดินทางมาศูนยบริการ มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  
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ตารางท่ี 4.54  แสดงความสมัพนัธระหวางความสะดวกในการเดินทางมาศูนยบริการ กับชวงเวลาที่ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ความสะดวกในการ

เดินทางมาศูนยบริการ 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 24 - 24 68.523 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

52 131 183   

ระดับความสําคัญมาก 28 114 142   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

13 53 66   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ความสะดวกในการเดินทางมา

ศูนยบริการกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 68.523  และ     

มีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับ

สมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  2.27 ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง  ๆ  มี

ความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 หมายความวาความสะดวกในการเดินทางมาศูนยบริการ มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่

ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง ๆ ไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่

ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1

 

 : ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง ๆ  มีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

 

 



76 

 

ตารางท่ี 4.55  แสดงความสมัพนัธระหวาง ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตางๆ กับ

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ความสะดวกในการ

ชําระคาบริการผาน

ชองทางตาง ๆ 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 24 - 24 104.206 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

37 86 123   

ระดับความสําคัญมาก 18 166 184   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

38 46 84   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.55 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความสะดวกในการชําระคาบริการ

ผานชองทางตางๆกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 104.206  

และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับ

สมมติฐาน H1

  สมมติฐานท่ี  2.28 ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงู 

 หมายความวาความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง ๆ มีความสัมพันธกับ

ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0  

  H

:  ปจจัยดานสงเสริมการตลาดไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

1 

 

: ปจจัยดานสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ ใชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.56 แสดงความสมัพนัธระหวาง ปจจัยดานสงเสริมการตลาด กับ ชวงเวลาที่ ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

ปจจัยดานสงเสริม

การตลาด 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 12 12 24 29.930 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

25 23 48   

ระดับความสําคัญมาก 50 118 168   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

30 145 175   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง ปจจัยดานสงเสริมการตลาด กับ

ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 29.930  และมีคา Sig. เทากับ 

0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี 2.29 ฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขามีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสงู 

 

หมายความวาปจจัยดานสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0

  H

 : ฟรีคาติดต้ัง/คาธรรมเนียมแรกเขาไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

1

 

 : ฟรีคาติดต้ัง/คาธรรมเนียมแรกเขามีความสัมพันธกับชวงเวลาทีใ่ชงานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.57 แสดงความสัมพันธระหวางฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขากับ ชวงเวลาที่ ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู 

ฟรีคาติดต้ัง/

คาธรรมเนียมแรกเขา 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 13 11 24 21.566 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

24 29 53   

ระดับความสําคัญมาก 29 121 150   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

51 137 188   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขา

กับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 21.566 และมีคา  Sig. 

เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  2.30 สวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปมีความสัมพันธกับ

ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 

หมายความวาฟรีคาติดต้ัง /คาธรรมเนียมแรกเขามีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 H0

 H

 : ฟรีสวนลด 5% ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1

 

 : สวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปมีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู  
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ตารางท่ี 4.58  แสดงความสมัพนัธระหวางสวนลด 5% ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไปกับชวงเวลาที่ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

สวนลด 5%ต้ังแตรอบ

บิลที่ 13 เปนตนไป 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 36 - 36 110.969 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

12 12 24   

ระดับความสําคัญมาก 44 173 217   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

25 113 138   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.58 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางสวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปน

ตนไปกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา Chi-Square มีคาเทากับ 110.969  และมีคา

Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 และยอมรับสมมติฐาน  
H1

  สมมติฐานท่ี 2.31 แจกของแถม /ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ  (โมเด็ม) มีความสัมพันธกับ

ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

 หมายความวา สวนลด 5% ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไป มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน

อินเตอรเน็ตความเร็วสงูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  H0 

  H

: แจกของแถม/ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ (โมเด็ม) ไมมีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

1 

 

: แจกของแถม /ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ  (โมเด็ม) มีความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ ใช

งานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  
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ตารางท่ี 4.59 แสดงความสัมพันธระหวางแจกของแถม /ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ  (โมเด็ม) กับชวงเวลาที่

ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

แจกของแถม/ซื้อ

อุปกรณราคาพิเศษ

(โมเด็ม) 

ชวงเวลาที่ใชงานอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ความสัมพันธ 

06.01 - 18.00 น. 18.01 - 06.00 น. รวม χ2 Sig. 

ระดับความสําคัญ4นอย 36 - 36 106.978 0.000** 

ระดับความสําคัญปาน

กลาง 

25 57 82   

ระดับความสําคัญมาก 44 211 255   

ระดับความสําคัญมาก

ที่สุด 

12 30 42   

รวม 117 298 415   

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.59 ผลการวิเคราะหความสมัพนัธระหวางสวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปน

ตนไปแจกของแถม/ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ(โมเด็ม)กับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง พบวา 

Chi-Square มีคาเทากับ 106.978  และมีคา Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05  ดังน้ันจึง

ปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

  สมมติฐานท่ี  2.32 ปจจัยทางการตลาด มีความสัมพันธกับ จํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใช

อินเตอรเน็ตความเร็วสงู/สปัดาห 

 หมายความวาแจกของแถม /ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ

(โมเด็ม)มีความสัมพันธกับชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 

  H0

  H

  :  ปจจัยทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง/สปัดาห 

1

 

  :  ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูง/สปัดาห 
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ตารางท่ี 4.60 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง/สปัดาห 

ปจจัยทางการตลาด 

พฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

จํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห 

Spearman Sig. 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 0.298 0.000** 

ปจจัยดานราคา 0.115 0.019* 

ปจจัยดานสถานที่ -0.307 0.000** 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 0.039 0.422 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.60  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับ จํานวนคร้ัง

โดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  โดยใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของสเปยรแมน 

พบวา  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห โดยคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.298 และมีคา  Sig. เทากับ 0.000  ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 

0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

 ปจจัยดาน ราคา  กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  โดยคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.115 และมีคา  Sig. เทากับ 0.019 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 

0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

 หมายความวาปจจัยดาน ผลิตภัณฑ           

มีความสัมพันธ ในระดับตํ่า กับ จํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห อยาง               

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

0 และยอมรับสมมติฐาน  H1

 ปจจัยดาน สถานที่  กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สปัดาห  โดยคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ -0.307 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 

0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

 หมายความวาปจจัยดานราคา                 

มีความสัมพันธ ในระดับตํ่ามาก กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สัปดาห อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

0 และยอมรับสมมติฐาน  H1 หมายความวาปจจัยดาน สถานที่             
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มีความสัมพันธ ในระดับตํ่า กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สัปดาห อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ปจจัยดาน การสงเสริมการตลาด  กับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /

สปัดาห โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.039 และมีคา Sig. เทากับ 0.422 ซึ่งมากกวา

คานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H1 และยอมรับสมมติฐาน H0

  สมมติฐานท่ี 2.33 ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ย

ในแตละคร้ัง 

 หมายความวาปจจัยดาน

สถานที่ ไมมีความสัมพันธกับจํานวนคร้ังโดยเฉลี่ยที่ใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูง /สัปดาห อยาง                

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  H0

  H

 : ปจจัยทางการตลาดไมมีความสัมพันธกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

1  

 

: ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

ตารางท่ี 4.61 แสดงความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

ปจจัยทางการตลาด 

พฤติกรรมการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูง  

จํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง 

Spearman Sig. 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 0.172 0.000** 

ปจจัยดานราคา 0.137 0.019* 

ปจจัยดานสถานที่ -0.061 0.212 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 0.145 0.003** 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 4.61  ผลการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางปจจัยทางการตลาดกับ จํานวน

ชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ังโดยใชคาสถิติสหสัมพันธอยางงายของสเปยรแมน พบวา  

 ปจจัยดาน ผลิตภัณฑ  กับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง  โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.172 และมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันจึง

ปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H1 หมายความวาปจจัยดาน ผลิตภัณฑมีความสัมพันธ     

ในระดับตํ่ามากกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 ปจจัยดาน ราคา  กับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ังโดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.137 และมีคา  Sig. เทากับ 0.019 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน     

จึงปฏิเสธสมมติฐาน  H0 และยอมรับสมมติฐาน  H0

 ปจจัยดาน สถานที่  กับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง  โดยคาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ -0.061 และมีคา  Sig. เทากับ 0.212 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญ 0.05 ดังน้ัน      

จึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

 หมายความวาปจจัยดานราคามีความสัมพันธ ใน

ระดับตํ่ามากกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

0 และยอมรับสมมติฐาน   H1

 ปจจัยดาน การสงเสริมการตลาด  กับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง  โดยคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  (r) มีคาเทากับ 0.145 และมีคา  Sig. เทากับ 0.003 ซึ่งนอยกวาคานัยสําคัญ 

0.05 ดังน้ันจึงปฏิเสธสมมติฐาน  H

 หมายความวาปจจัยดาน สถานที่ ไมมี

ความสัมพันธกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

0 และยอมรับสมมติฐาน   H1

 

  หมายความวาปจจัยดาน สถานที่มี

ความสัมพันธในระดับตํ่ามากกับจํานวนชั่วโมงที่ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.01 

ตารางท่ี 4.62  สรุปผลการ ทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะขอมูลทั่วไปทางประชากรศาสตรมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ลักษณะทั่วไปทาง

ประชากร 

ศาสตร 

พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ความเร็วที่ขอ

ใชบริการ 

 

 

ชวงเวลาที่ใช

งาน

อินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

จํานวนคร้ังที่ใช

อินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง/

สปัดาห 

จํานวนชั่วโมงที่

ใชงานเฉลี่ยใน

แตละคร้ัง 

1.เพศ  -  - 

2.อาย ุ     

3.ระดับการศึกษา     

4.อาชีพ    - 

5.รายไดเฉลี่ยตอ

เดือน 
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ตารางท่ี 4.63  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่2 ปจจัยทางการตลาดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง 

ปจจัยทางการตลาด พฤติกรรมการใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

ความเร็วที่ขอ

ใชบริการ 

 

 

ชวงเวลาที่ใช

งานอินเทอรเน็ต

ความเร็วสูง 

จํานวนคร้ังที่ใช

อินเตอรเน็ต

ความเร็วสูง/

สปัดาห 

จํานวนชั่วโมงที่ใช

งานเฉลีย่ในแตละ

คร้ัง 

ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 

    

ปจจัยดานราคา     

ปจจัยดานสถานที่    - 

ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด 

  -  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการศึกษา ถึงปจจัยดานการตลาดที่มี ความสัมพันธ กับพฤติกรรมการ

ใช อินเทอรเน็ตความเร็วสงู ของ บมจ .ทีโอที   เขตจังหวัดปทุมธานี  โดยศึกษาจากกลุมตัวอยาง  

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง ของ บมจ .ทีโอที   เขตจังหวัดปทุมธานี  จํานวน 415 คน ซึ่งสรุป

ผลการวิจัยออกเปน 4 สวนดังน้ี 

 สวนที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 สวนที่ 2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด 

 สวนที่ 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ 

    สวนที่ 4 แสดงการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

 เพศพบวาผูใชบริการ  สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 58.6และเพศ

ชาย จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 41.4 
 อายุพบวา ผูใชบริการ สวนใหญมีอายุต้ังแต  20 ป แตไมถึง 40ป จํานวน 249 คน คิดเปน      

รอยละ 60.0  รองลงมาคือ อายุต้ังแต  40  ป แตไมถึง  60  ป จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.2            

อายุตํ่ากวา 20 ป จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 14.0 และอายุต้ังแต  60 ปขึ้นไป จํานวน 24 คน คิดเปน

รอยละ 5.8 ตามลําดับ 

 ระดับการศึกษา พบวาผูใชบริการ สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 202 คน    

คิดเปนรอยละ 48.7 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปวส./อนุปริญญา จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 20.2 

ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช . จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 15.2 ระดับการศึกษา

มธัยมศกึษาตอนตน จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 8.7  และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 

30 คน คิดเปนรอยละ 7.2 

 อาชีพพบวาผูใชบริการสวนใหญมีอาชีพนักเรียน /นักศกึษา จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 

41.7 รองลงมาคือ อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 21.4 อาชีพขาราชการ /
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พนักงานรัฐวิสาหกจิ จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.0 และอาชพีธรุกจิสวนตัว จํานวน 66 คน        

คิดเปนรอยละ 15.9 

 รายไดเฉลี่ยตอเดือนพบวา ผูใชบริการ สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท 

จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 38.6 รองลงมารายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 - 20,000 บาทจํานวน 155 

คน คิดเปนรอยละ 37.3 รายไดเฉลี่ยตอเดือน  30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 12.8 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 11.3 

 วัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญมากที่สุด พบวาผูใชบริการสวนใหญเลอืก วัตถุประสงค

ในการใช งานที่สําคัญมากที่สุด คือ Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter จํานวน 175 คน คิดเปน     

รอยละ 42.2 รองลงมา คือธุรกิจ / E-Commerce  จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.0 คนหาขอมูล /

ติดตามขาวสาร / e-mail จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 15.9  เลนเกมสออนไลน  จํานวน 52 คนคิดเปน

รอยละ 12.5 และดาวนโหลด/ ดูหนัง/ฟงเพลง  จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 8.4 

 วัตถุประสงค ในการใช งานที่สําคัญมาก พบวาผูใชบริการ สวนใหญเลอืก วัตถุประสงค ใน

การใชงานที่สําคัญมาก คือ คนหาขอมูล /ติดตามขาวสาร / e-mail จํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 37.1 

รองลงมาคือดาวนโหลด / ดูหนัง/ฟงเพลง   จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 30.4 ธุรกิจ/ E-Commerce  

จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 17.6  Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter    จํานวน 40 คน คิดเปน    

รอยละ 9.6 และเลนเกมสออนไลน จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.3 

 วัตถุประสงคในการใชงานที่สําคัญพบวาผูใชบริการสวนใหญเลอืก วัตถุประสงคในการใช

งานที่สําคัญคือ ดาวนโหลด / ดูหนัง/ฟงเพลง   จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 31.3 รองลงมาคือ เลน

เกมสออนไลน จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 25.8 Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter    จํานวน 95 

คน คิดเปนรอยละ 22.9  คนหาขอมูล/ติดตามขาวสาร / e-mail จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 14.2 และ 

ธุรกิจ/ E-Commerce  จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5.8 

 สวนท่ี 2 แสดงขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาด 
 ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูใชบริการ ใหความสําคัญมากเชนเดียวกับ สัญญาณมีความเสถียร

ตลอดเวลาการใชงาน  ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม และ มีความเร็วใหเลือกใชบริการ

หลากหลาย   

 ดานราคา พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญมากเชนเดียวกับ ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่

ไดรับ  ราคาเมื่อเทียบกับคูแขงขันและราคาเมื่อเทียบกับราคาสินคาชวงแนะนํา  
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 ดานสถานที่พบวาผูใชบริการใหความสําคัญปานกลาง สวนดานความสะดวกในการชําระ

คาบริการผานชองทางตาง ๆ ที่เปดใหบริการใหความสําคัญมากเชนเดียวกบัดานจํานวนของศูนยบริการ       

ที่เปดใหบริการและดานความสะดวกในการเดินทางและสถานทีจ่อดรถ  

 ดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูใชบริการ ใหความสําคัญมาก เชนเดียวกบั ฟรีคาติดต้ัง /

คาธรรมเนียมแรกเขา  การใหสวนลด 5% ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไป และการใหของแถม หรือมี

สิทธเลือกซื้ออุปกรณในราคาพิเศษ (โมเด็ม)  

 สวนท่ี 3 แสดงขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ 

 ความเร็วที่ขอใชบริการ พบวา ผูใชบริการ สวนใหญขอใชบริการที่ความเร็วระดับ 

6Mb/512Kb จํานวน 301 คน คิดเปนรอยละ 72.5  รองลงมาขอใชบริการที่ความเร็วระดับ 3Mb/512Kb  

จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 15.9 และขอใชบริการที่ความเร็วระดับ 12Mb/1Mb จํานวน 12 คน       

คิดเปนรอยละ 2.9  เทากับ ขอใชบริการที่ความเร็วระดับ 12Mb/1Mb จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.9 

เชนกัน 

 ชวงเวลาที่ใชงานอินเตอรเน็ต พบวาผูใชบริการ สวนใหญใชงานอินเตอรเน็ตในชวงเวลา 

18.01 - 24.00 น. จํานวน 292 คน คิดเปนรอยละ 70.4  รองลงมาใชงานอินเตอรเน็ตในชวงเวลา 12.01-

18.00 น. จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 19.6 และใชงานอินเตอรเน็ตในชวงเวลา  06.01 - 12.00 น. 

จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 10.1   

 จํานวนคร้ังที่ใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงพบวาผูใชบริการสวนใหญใชงานอินเตอรเน็ต

ความเร็วสูงโดยเฉลี่ย 1 คร้ัง/สปัดาหจํานวน 147 คน คิดเปนรอยละ 35  ใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็ว

สูงโดยเฉลี่ยสูงสุด 21 คร้ัง/สปัดาหจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และคาเฉลี่ยจํานวนคร้ังในการใช

งานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงคอื 7.95 คร้ัง/สปัดาห 

 จํานวนชั่วโมงที่ใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็วสูง พบวา ผูใชบริการ สวนใหญใชงาน

อินเตอรเน็ต ความเร็วสูง โดยเฉลี่ย 3 ชั่วโมง /คร้ัง จํานวน 171 คน คิดเปนรอยละ 41.2  ใชงาน

อินเตอรเน็ต ความเร็วสูง โดยเฉลี่ยสูงสุด 8 ชั่วโมง /คร้ัง จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.3 9 และ

คาเฉลี่ยจํานวนชั่วโมงในการใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงคอื 4.23 ชั่วโมง/คร้ัง 

 สวนท่ี 4 การแสดงขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานมีผลสรุปดังตอไปน้ี 

 สมติฐานที่ 1 ปจจัยทางดานประชากรศาสตร มีความสัมพันธกับพฤติกรรม การใชบริการ

อินเตอรเน็ ตความเร็วสูง สามารถสรุปผลไดวา  เพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนมี

ความสัมพันธกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนปจจัยที่ มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมก ารใช

บริการอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง ของผูใชบริการในเขต จังหวัดปทุมธานี  สวนปจจัยดานเพศไมมี
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ความสัมพันธกับ ชวงเวลาที่ใชงาน อินเทอรเน็ตความเร็วสงู และจํานวนชั่วโมงที่ ใชงานเฉลี่ยในแตละ

คร้ังอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยดานอาชีพไมมีความสัมพันธกับ จํานวนชั่วโมงที่ ใชงาน

เฉลี่ยในแตละคร้ังอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 สมติฐานที่  2   ปจจัยทางดานการตลาด มีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการใช บริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง สามารถสรุปผลไดวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานสถานที่

และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมี ความสัมพันธกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 เปนปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับ พฤติกรรมก ารใช บริการอินเทอรเน็ต ความเร็วสูง ของผูใชบริการในเขต จังหวัด

ปทุมธานี สวนปจจัยดานสถานที่ไมมีความสัมพันธกับจํานวนชั่วโมงที่ ใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ังอยาง

มีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยดานการสงเสริมการตลาดไมมี ความสัมพันธกับ จํานวนคร้ังที่ใช

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5.2  การอภิปรายผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ ปจจัยดานการตลาดที่มี ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช

อินเทอรเน็ตความเร็วสงู ของ บมจ .ทีโอที   เขตจังหวัดปทุมธานี  สามารถสรุปประเด็นที่สําคัญมา

อภิปรายผลไดดังน้ี 

 สวนที่ 1  ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานประชากรศาสตร พบวาผูใชบริการสวน

ใหญเปนเพศหญิง มีอายุต้ังแต  20 ป แตไมถึง  40 ป  มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี  มีอาชีพ นักเรียน 

นักศึกษาและ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 10,000 บาท โดยสวนใหญจะเห็นไดวาผูใชบริการจะอยู

ในชวงวัยรุนและวัยทํางาน และอยูในชวงที่กําลังศึกษาทําใหมีรายไดอยูในระดับที่ไมสูงมาก  

 สวนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ พบวา

ผูใชบริการใหความสําคัญกับเร่ืองสัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน   ความเร็วที่ไดรับอยูใน

ระดับที่เหมาะสมและการมีความเร็วใหเลือกใชบริการหลากหลาย อยูในระดับความสําคัญมากเทากัน 

ดานราคา พบวาผูใชบริการใหความสําคัญกับเร่ือง ราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ไดรับ   ราคาเมื่อเทียบ

กับคูแขงขันและ ราคาเมื่อเทียบกับ ราคาสินคาชวงแนะนํา อยูในระดับความสําคัญมากเทากัน ดาน

สถานที่พบวาผูใชบริการ ใหความสําคัญ เร่ืองความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตาง  ๆ      

ที่เปดใหบริการ เร่ืองจํานวนของศูนยบริการที่เปดใหบริการ และเร่ืองความสะดวกในการเดินทางและ

สถานที่จอดรถ อยูในระดับความสําคัญมากเทากันและดานการสงเสริมการตลาด พบวาผูใชบริการให

ความสําคัญเร่ือง ฟรีคาติดต้ัง/คาธรรมเนียมแรกเขา  การให สวนลด 5% ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไป

และการใหของแถมหรือมีสิทธเลือกซื้ออุปกรณในราคาพิเศษ (โมเด็ม) อยูในระดับความสําคัญมาก 
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 สวนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชบริการ เร่ือง ความเร็วที่ขอใช

บริการพบวาผูใชบริการสวนใหญขอใชบริการที่ความเร็วระดับ 6Mb/512Kb ใชงานอินเตอรเน็ตใน

ชวงเวลา 18.01 - 24.00 น. จํานวนคร้ังที่ ใชงานใชงานอินเตอรเน็ต ความเร็วสูงโดยเฉลี่ย 7.95 คร้ัง/

สปัดาห จํานวนชั่วโมงที่ใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสูงโดยเฉลี่ย 4.23 ชั่วโมง/คร้ัง โดยสวนใหญเลอืก

วัตถุประสงค ในการใชงานที่สําคัญมากที่สุด คือ Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter  วัตถุประสงค

ในการใชงานที่สําคัญมาก คือ คนหาขอมูล /ติดตามขาวสาร / e-mail และวัตถุประสงคในการใชงานที่

สําคัญคือ ดาวนโหลด/ ดูหนัง/ฟงเพลง 

 สวนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อทดสอบสมมติฐาน หลังจากทําการทดสอบสมมติฐาน

ตามหลักทางสถิติแลว พบวาผลสรุปที่ไดเปนไปตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น่ันคือมี

ความสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังเอาไวทุกสมมติฐาน 

 สรุปผลการวิจัยเพื่อทดสอบกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 สอดคลองกับผลวิจัยของ ไพรัช เรืองศริิเดช  (2551) พบวามีอายุอยูในชวง  20 - 29 ป             

มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ความถี่เฉลี่ยตอเดือนในการใชบริการมีความสัมพันธกับ  อายุ สวนที่ไม

สอดคลองคอืสวนใหญ เปนเพศชาย  เปนพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง  

20,001 - 30,000 บาท 

 สอดคลอง กับผลวิจัยของ กนกพร สุทธิ (2553) พบวาผูใชบริการ  สวนใหญเปนเพศหญิง       

มีอายุ อายุต้ังแต 20 ปแตไมถึง 40 ป และมรีายได เฉลี่ย ตอเดือน ตํ่ากวา 10,000  บาท สวนที่ไม

สอดคลองคอืพบวาสวนใหญ มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย /ปวช . และมีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน  

 สอดคลอง กับผลวิจัยของ พงศธร บูรณศิลป  (2553) ผลวิจัยพบวา  ผูใชบริการ สวนใหญ        

มีอายุระหวาง 20 - 25 ป มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา   การศึกษาระดับปริญญาตรี   ความถี่ในการใช

บริการมีความสัมพันธกับปจจัยดานผลิตภัณฑและดานสถานที่   จํานวนชั่วโมงที่ ใชงานเฉลี่ยในแตละ

คร้ังมีความสัมพันธกับปจจัยดาน ดานผลิตภัณฑ  ดานราคาและดานสถานที่   สวนที่ไมสอดคลองคือ

สวนใหญเปนเพศชาย  เปนพนักงานบริษัทเอกชน  มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูในชวง  20,001 - 30,000 

บาท ใชเวลามากกวา 5 ชั่วโมง/คร้ัง ชวงเวลา 12.01 - 18.00  ความถี่ในการใชบริการไมมีความสัมพันธ

กับปจจัยดานราคา  ความถี่ในการใชบริการมีความสัมพันธกับปจจัยดานสงเสริมการตลาด         

จํานวนชั่วโมงทีใ่ชงานเฉลี่ยในแตละคร้ังมีความสัมพันธกับปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
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 สอดคลอง กับผลวิจัยของ ประพันธ นิยะถิรกุล (2554) พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ

ระหวาง 25 - 29 ป สําหรับเวลาที่ใชบริการอินเทอรเน็ตนอยกวา 5 ชั่วโมง  สวนที่ไมสอดคลองคือ  

สวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญจะอยูในชวง10,0001-20,000 บาท 

 

5.3  ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 1. จากการศึกษา คนควาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนนักเรียนและนักศึกษา

โดยรายไดบางสวนจะมาจากผูปกครอง ซึ่งจะพบวามีรายไดที่ไมสูงมากนัก  ดังน้ันผูใหบริการ

อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ควรจะจัดรูปแบบหรือรายการสงเสริมการขายตางๆใหเหมาะสม เพื่อ

ตอบสนองและตรงกับความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 

 2. ดานพฤติกรรมของผูใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงจะพบวาผูใชงานสวนใหญจะใช

บริการที่ความเร็ว 6Mbps/512Kbps และใชงานสูงสุดในชวงเวลา 18.01 - 24.00 น. ดังน้ันผูใหบริการ

ควรจะบริหารจัดการโครงข ายการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

เพื่อใหเกิดผลกระทบและลดปญหาความลาชาในการ รับ-สง ขอมูล จากการใชงานพรอมกันของลูกคา

ในชวงเวลาดังกลาวใหนอยทีส่ดุ  

 
5.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวเน่ืองในอนาคต 

 เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและแมนยํามากยิ่งขึ้น การศึกษาคนควาคร้ังตอไปควรจะเพิ่ม

ขอมูลในสวนตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 1. ควรมีการเพิ่มการสัมภาษณกลุมผูใชงานให ครอบคลุมผูใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงทุกกลุม เพื่อจะไดเปน ขอเปรียบเทียบและหาความแตกตา งในการใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็ว

สูงจากคายตาง ๆ 

 2. ขอมูลในแบบสอบถามควรจะเพิ่มรายละเอียด ดานคุณภาพสินคา ราคา และการบริการ 

ใหหลากหลาย เพื่อนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการใหตรงความตองการของ

ลูกคาในอนาคต 

 3. การคนควาหรืองานวิจัยในอนาคตคว รจะมีการขยายกลุมผูตอบแบบสอบถามหรือกลุม

ผูใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็งสูง ออกไปใหครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ  และปริมณฑล 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ืองปจจัยดานการตลาดท่ีมีผลตอการใชอินเตอรเน็ตความเร็วสูงของผูใชอินเทอรเน็ต   
บมจ.ทีโอที  เขตจังหวัดปทุมธานี  

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

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน □ ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

สวนท่ี 

1. เพศ 

1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 □ 1. ชาย  □ 2. หญิง 

2. อายุ 

 □ 1. ตํ่ากวา20 ป  □ 2. ต้ังแต20 ป แตไมถึง 40 ป  

□ 3. ต้ังแต40 ป แตไมถึง 60 ป □ 4. ต้ังแต 60 ปขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 

 □ 1. มัธยมศึกษาตอนตน   

□ 2. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

 □ 3. ปวส./อนุปริญญา   

□ 4. ปริญญาตรี  

□ 5. สูงกวาปริญญาตรี 

4.อาชีพ 

 □ 1. นักเรียน/นักศึกษา   

□ 2. ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 □ 3. พนักงานบริษัทเอกชน  

□ 4. ธุรกิจสวนตัว   

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 □ 1. ตํ่ากวา 10,000 บาท  □ 2. 10,001-20,000 บาท  

 □ 3. 20,001- 30,000 บาท  □ 4. 30,001 บาทขึ้นไป 
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6. วัตถุประสงคในการใชงาน(เลือกขอที่สําคัญที่สุดเพียง 3 ขอ  ใหใสหมายเลขเรียงลําดับจาก 

      สําคัญมากที่สุดไปหาสําคัญรองลงมา เชน 1. สําคัญมากที่สุด   2. สําคัญมาก และ 3. สําคัญ ) 

1. คนหาขอมูล/ติดตามขาวสาร / e-mail       __________  

2. ธุรกิจ/ E-Commerce                                 __________  

 3. Chat/คุยMSN/ hi5/Facebook/Twitter      __________ 

4. เลนเกมสออนไลน    __________    

 5. ดาวนโหลด/ ดูหนัง/ฟงเพลง     __________   
 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางขวามือเพียงชองเดียว 

ตอนท่ี

 (5 = มากที่สุด; 4 = มาก; 3 = ปานกลาง;

 2  คําถามเกี่ยวกับปจจัยสนับสนุนในการเลือกใชบริการ 

 

 2 = นอย; 1 = นอยที่สุด) 

ระดับความสําคัญ 

หัวขอการประเมิน 5 4 3 2 1 

7.ดานผลิตภัณฑ      

7.1 มีความเร็วใหเลือกหลากหลาย      

7.2 ความเร็วที่ไดรับอยูในระดับที่เหมาะสม      

7.3 สัญญาณมีความเสถียรตลอดเวลาการใชงาน      

8.ดานราคา      

8.1 เทียบกับคูแขงขัน      

8.2 เทียบกับคุณภาพ      

8.3 ราคาชวงแนะนํา      

9. ดานสถานท่ี      

9.1จํานวนศนูยบริการ      

9.2 ความสะดวกในการเดินทางมาติดตอศูนยบริการ      

9.3ความสะดวกในการชําระคาบริการผานชองทางตางๆ      

10. ดานสงเสริมการตลาด      

10.1ฟรีคาติดต้ัง/คาธรรมเนียมแรกเขา      

10.2สวนลด 5%ต้ังแตรอบบิลที่ 13 เปนตนไป      

10.3แจกของแถม/ซื้ออุปกรณราคาพิเศษ(โมเด็ม)      
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คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงใน □ ท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

สวนท่ี  3

11. ความเร็วที่ขอใชบริการ 

  พฤติกรรมการใชบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

□ 1. 3Mb/512Kb  □ 2. 6Mb/512Kb 

 □ 3. 9Mb/1Mb               □ 4. 12Mb/1Mb 

 □ 5. 15Mb/1Mb 

12. ชวงเวลาใดที่ทานใชงานอินเตอรเน็ตความเร็วสงู 

 □ 1. 06.01-12.00 น. □ 2. 12.01-18.00 น. 

  □ 3. 18.01-24.00 น. □ 4. 24.01-06.00 น. 

13. โดยเฉลีย่แลวจํานวนคร้ังที่ทานใชอนิเตอรเน็ตความเร็วสูง/สปัดาห ________ 

14. จํานวนชั่วโมงที่ทานใชงานเฉลี่ยในแตละคร้ัง ___________  

    

 

สวนท่ี4

………………………………………………………………………………………………………… 

 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ผลการวเิคราะหขอมูล 

Reliability Analyze 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.8872 16 

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 

                  Scale           Scale       Corrected 

                  Mean          Variance        Item-             Alpha 

                 if Item         if Item        Total            if Item 

                Deleted         Deleted     Correlation        Deleted 

 

ดานผลิตภัณฑ               58.1667         68.3506        .1919            .8940 

ความเร็วใหเลอืกมาก        58.0667         61.7195         .7910            .8718 

ความเร็วเหมาะสม        58.1667         65.9368         .3438            .8886 

สญัญาณมีความเสถียร         57.8333         66.4885         .3514            .8876 

ดานราคา         57.6333         62.1713         .6110            .8776 
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เทียบกับคูแขง        57.7667         58.8747         .8397            .8675 

เทียบกับคุณภาพ          57.6000         59.7655         .8189            .8690 

ราคาชวงแนะนํา       58.0333         61.6195         .7649            .8723 

ดานสถานที่         58.3667         68.6540         .1783            .8941 

ศนูยบริการ         58.2000         70.1655         .0736            .8977 

การเดินทางสะดวก        58.2667         62.1333         .6700            .8755 

ชองทางการชําระเงนิ         58.0667         65.6506         .3990            .8860 

ดานสงเสริมการตลาด       57.7667         62.7368         .6140            .8777 

ฟรีคาติดต้ัง         57.6667         61.9540         .6367            .8766 

สวนลด 5 %          57.7667         61.0816         .7075            .8736 

แจกของแถม          58.1333         61.9126         .7514            .8730 

 
 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 16 

 

Alpha =    .8872 
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ประวัติผูเขียน 

ชื่อ - สกุล  : นายพงษประไพ  กมลเลิศ 
วัน เดือน ปเกิด : 2 กุมภาพันธ 2515 
ท่ีอยู  : 402/1255 หมูบานพฤกษา B หมู 4 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม 

   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

ประวัติการศึกษา : ระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี  

ประวัติการทํางาน : ป พ.ศ. 2537-ปจจุบัน    บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   

เบอรโทรศัพท : 089-320-0338 

อีเมล         : pongpapai@hotmail.com  
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ประวตัผู้ิเขียน 
 

ช่ือ - สกลุ  : นายพงษป์ระไพ  กมลเลิศ 
วนั เดือน ปี เกดิ : 2 กมุภาพนัธ์ 2515 
ทีอ่ยู่  : 402/1255 หมู่บา้นพฤกษา B หมู่ 4 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม 
   อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
ประวตัิการศึกษา : ระดบัปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ ธนบุรี 
ประวตัิการทาํงาน : ปี พ.ศ. 25537 - ปัจจุบนั  บริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 
เบอร์โทรศัพท์ : 089-320-0338 
อเีมล์  : pongpapai@hotmail.com       
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