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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ในการศึกษา 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อทราบถึงภาวการณ์
แข่งขันและส่วนแบ่งการตลาดในด้านของผู ้ให้บริการบนระบบ 3G บนมือถือ ของเครือข่าย   
TRUEMOVEH   DTAC   AIS ประการท่ีสองเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการ 3G 
บนมือถือของเครือข่าย TRUEMOVEH     DTAC   AIS  ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยาโดยท าการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริโภคในอ าเภอปง จงัหวดัพะเยาจ านวน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาและใชแ้บบจ าลอง
โพรบิตแบบเรียงล าดบั (Oredred Probit)  

จากการศึกษาลกัษณะโดยรวมของการใช้แพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G บนมือถือ ของผูบ้ริโภค
นั้น พบวา่ งบการเงินของบริษทั AIS จากปี 54-58 โดยเฉล่ียมีอตัราก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนใน 4 ปีท่ีผา่นมา
เน่ืองมาจาก AIS  มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงผลกระทบจากการใชต้น้ทุนในการขยายเครือข่าย
นอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบั DTAC และ ทรูมูฟ  และการโอนยา้ยผูใ้หบ้ริการ  AIS มีการโอนยา้ยเขา้ของเลข
หมายจาก 2G มาเป็น 3G มากท่ีสุดและ AIS ได้มุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอย่างต่อเน่ืองจึงไม่มี
ผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ TRUE และจากการขยายโครงข่ายของ DTAC     ส่วนในด้านของ 
DTAC ในส่วนของ อตัราก าไรสุทธิ  จากปี 54-58 ลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีแนวโน้มมาจากการรับรู้
ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดท่ี้ลดลงจากการให้บริการภายใตร้ะบบใบอนุญาตและเตรียมพร้อม
ส าหรับการหมดอายุของสัมปทานการและผลกระทบเชิงลบจากการเพิ่มทุนของทรู ส่วนทางด้าน 
DTAC ยงัคงมุ่งเนน้การลงทุนแบบระมดัระวงัซ่ึงอาจจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กบั TRUE และ 
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AIS   ทา้ยสุดในส่วนของ TRUEMOVE  อตัราก าไรสุทธิ  จากปี 54-58 มีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มข้ึน ซ่ึงมา
จาก  TRUE ไดอ้ดัฉีดเงินเพิ่มทุนซ่ึงจะส่งผลให้การเงินของบริษทัดีข้ึนรวมทั้ง TRUE ไดจ้บัมือกบั ไช
น่าโมบายล์ ซ่ึงจะส่งผลให้ TRUE ไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนัท่ีเพิ่มข้ึน และ ผลท่ีมาจากความส าเร็จ
ในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและยุทธศาสตร์ในการขยายฐานลูกคา้แบบคอนเวอร์เจนซ์ท า
ใหผ้ลประกอบการและโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มทรูมัน่คงข้ึน  

ลกัษณะโดยรวมของการใช้แพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดั
พะเยานั้นจ านวน 400 ราย พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีใช้บริการเครือข่าย TRUEMOVEH มากท่ีสุดจ านวน 
172 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาใช้เครือข่าย DTAC จ านวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 และโดย
ส่วนใหญ่มีการใช้ปริมาณแพ็คเก็จ 3G  อยู่ในช่วง 1GB-2GB จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39 
รองลงมาใช้อยู่ในช่วง 500 MB- 750 MB จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5   ด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใชแ้พค็เก็จบริการขอมูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ไดท้  าการศึกษาโดย
ใชแ้บบจ าลอง โพรบิต แบบ ล าดบั (order  probit) ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้พค็เก็จบริการขอมูล 
3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพเกษตรกรรม รายไดต่้อ
เดือน เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียต่อวนั เครือข่ายผูใ้ห้บริการ 3G  DTAC การมีพื้นท่ีครอบคลุม
คุณภาพความเร็วของสัญญาณ และการมีบริการหรือแพค็เก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย     
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ABSTRACT 
 

The present study has two objectives: 1) to get an insight into competitiveness and market 
share of 3G mobile phone service providers including TRUEMOVEH, DTAC, and AIS,  and 2) to 
understand the factors determining consumers’ choice for services packages offered by 
TUREMOVEH,  DTAC, and AIS in the area of Pong District, Phayao Province.  The needed 
information was collected through questionnaire from 400 samples of consumers in Pong District, 
Phayao Province.  The analysis was based on the results of descriptive statistics and Ordered Probit 
regression model application. 
 From the study on the general use of 3G data services packages of consumers, it was found 
that AIS in the past four years of operation based on 2011 – 2015 financial statements experienced 
the growth in net profit and got the largest market share as it used relatively less cost for expanding 
its network coverage compared to TRUEMOVEH and DTAC. In terms of transfer of services 
subscribers, AIS received the most transfer from 2G to 3G system.  Furthermore, AIS has focused 
on continued network coverage expansion and thus was not affected by the increase in capital 
investment of TRUE nor by the network coverage expansion of DTAC.  Meanwhile, net profit 
growth rate of DTAC during 2011 – 2015 was on continuing declining trend.  The is likely to be 
due to the recognition of the fee and the decline of revenue share from DTAC’s services provision 
under license system which has definite concessional term, and to the negative effect from TRUE’s 
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increased investment.  The fact the DTAC still used conservative investment approach is also likely 
to lead to the loss of its market share to TRUE and AIS.  On the part of TRUEMOVE, its net profit 
during 2011 – 2015 appeared to have an increasing trend as it has mobilized fund for investment 
which will improve its financial status. It has also formed alliance with China Mobile Company 
which can help enhance its competitiveness.  Furthermore, its success in improving its financial 
restructure and in using convergence-based consumers expansion strategy has contributed to an 
improved operational performance and more secured financial structure of the TRUE group. 
 On the general behavior of subscribers of 3G data services packages in Pong District of 
Phayao Proving, the study found that 172 out of 400 samples or 43 % used TRUEMOVEH 
telecommunications network, and 168 or 42 % used DTAC.  The most popular 3G packages were in 
the 1GB – 2GB range which were used by 150 samples under study or 39 % followed by those in 
500 MB – 750 MB range used by 106 users or 27.5 %.  The investigation on factors determining 
consumers’ choice of 3G data services packages based on Ordered Probit regression model revealed 
that the determinants of choice of consumers in Pong District of Phayao Province include level of 
education, farming occupation, monthly income, average total internet use time per day, network of 
DTC 3G services providers, service area coverage, quality regarding speed of signal, and diversity 
of other services or supplementary packages. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ปัจจุบนัอินเทอร์เน็ตมีบทบาทและมีความส าคญัต่อชีวิตประจ าวนัของคนเราเป็นอย่างมาก  

เพราะท าให้วิถีชีวิตเราทนัสมยัและทนัเหตุการณ์อยูเ่สมอ  เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตจะมีการเสนอขอ้มูล
ข่าวปัจจุบนั  และส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนให้ผูใ้ชท้ราบถึงการเปล่ียนแปลงไปทุกวนั  สารสนเทศท่ีเสนอใน
อินเทอร์เน็ตจะมีมากมายหลายรูปแบบเพื่อสนองความสนใจและความต้องการของผูใ้ช้ทุกกลุ่ม
อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งสารสนเทศส าคญัส าหรับทุกคนเพราะสามารถค้นหาส่ิงท่ีตนสนใจได้
ในทนัทีโดยไม่ตอ้งเสียเวลาเดินทางไปคน้ควา้ในห้องสมุด  ดงันั้นอินเทอร์เน็ตจึงมีความส าคญักบัวิถี
ชีวิตของคนเราในปัจจุบนัเป็นอย่างมากในทุก ๆ ดา้น  อาทิเช่น ดา้นธุรกิจ  ด้านการศึกษา  ดา้นการ
บนัเทิง  ดา้นการแพทย ์ และอ่ืน ๆอีกมากมาย ซ่ึงดูได้จากสถิติการใช้อินเตอร์เน็ท ได้ดงัรูปท่ี1.1 ท่ี
แสดงถึง ร้อยละของประชากรอายุหกปีข้ึนไปท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตจ าแนกตามเพศ พ.ศ. 2552-2556  เม่ือ
เปรียบเทียบการใชอิ้นเทอร์เน็ตระหวา่งเพศชายและเพศหญิงพบวา่สัดส่วนการใชอิ้นเทอร์เน็ตของเพศ
ชายใกลเ้คียงกบัเพศหญิง  โดยในระหวา่งปีพ.ศ. 2552-2556  สัดส่วนการใชอิ้นเทอร์เน็ตของเพศชาย
เพิ่มข้ึนจากร้อยละ  19.8  เป็นร้อยละ 28.8 ส่วนเพศหญิง เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 20.4 เป็น  29.1 

 
     ท่ีมา :ส านกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  2556 

ภำพที ่1.1 ร้อยละของประชากรอายหุกปีข้ึนไปท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ต จ าแนกตามเพศ 
 



 

2 

ในปัจจุบนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีถือเป็นอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ท่ีใชใ้นการส่ือสารซ่ึงถูกผลิตและใช้
คร้ังแรกในปี พศ. 2516 ซ่ึงมีวิวฒันาการ ตั้งแต่  1G หรือท่ีเรียกกนัวา่ analog  ต่อมาเป็น 2G ท่ีเรียกกนั
ว่า digital และปัจจุบนัพฒันามาเป็น 3G (3rd Generation mobile telecommunications)ซ่ึงใช้เช่ือมต่อ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีใช้งาน3G บน Smartphone  ในประเทศไทยได้ก่อตั้งกิจการวิทยุโทรศัพท์
ระบบ เซล ลู ล่ า ร์ตั้ งแ ต่ ปี  พ .ศ . 2528 โดยองค์ก ารโทรศัพท์ แ ห่ งประ เทศไทย(ทศท )และ
การส่ือสารแห่งประเทศไทย (กสท) เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนเลขหมายและคู่สายโทรศพัท ์และ
ตอ้งการจะขยายขอบเขตการใหบ้ริการไดอ้ยา่งทัว่ถึง แต่ผลลพัธ์ท่ีออกมาไม่ประสบความส าเร็จตามท่ี
คาดไว ้เน่ืองจากยงัขาดปัจจยัในด้าน คุณภาพของเคร่ืองแต่ละยี่ห้อ ความใหญ่ของเคร่ืองท าให้ใชง้าน
ไดไ้ม่สะดวก คุณภาพของสัญญาณ ช่องสัญญาณไม่เพียงพอ รวมถึงการบริการท่ียงัไม่ทัว่ถึงทุกกลุ่ม
ของลูกคา้ ท าใหภ้าครัฐตอ้งแปรรูปเอกชนเขา้มาช่วยในการจดัการ โดยการเปิดใหส้ัมปทาน ซ่ึงไดเ้ห็น
ถึงศกัยภาพของบริษทัเอกชนท่ีมีมากกวา่รัฐบาลอยูม่าก ในดา้นเทคโนโลยี การจดัการองคก์รรวมถึง 
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ ภาครัฐบาลจึงไดท้  าการเปิดให้สัมปทานโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเป็นคร้ัง
แรกในปี พ.ศ.2533 

ปัจจุบนัได้มีบริษทัเอกชนเข้ามาด าเนินกิจการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทย  หากพิจารณาส่วนแบ่งในการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
เป็นรายกลุ่มบริษัท  เห็นได้ว่าในไตรมาส 3 ของปี  2557 ส่วนแบ่ งตลาดของการให้บ ริการ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีไม่ได้มีการเปล่ียนแปลงจากปี 2555 มากนัก  โดยกลุ่มบริษทั AIS มีจ านวนเลข
หมายทั้งหมด 44 ล้านเลขหมาย  คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 43.59% โดยเพิ่มข้ึนประมาณ 1.5 % จากปี 
2555 และกลุ่มบริษทั DTAC มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มข้ึนประมาณ 1.5 % โดยปัจจุบนักลุ่มบริษทั DTAC  
มีจ  านวนเลขหมายทั้งหมด 32.6 ลา้นเลขหมาย ขณะท่ีกลุ่มบริษทั TRUE มีส่วนแบ่งตลาด 23.16 % 
โดยลดลงประมาณ  1.5 % จากปี 2555 ทั้งน้ีส่วนแบ่งการตลาดท่ีเพิ่มข้ึนของกลุ่มบริษทั AIS DTAC 
นั้น  มาจากส่วนแบ่งการตลาดท่ีลดลงของกลุ่มบริษทั TRUE และกลุ่มรัฐวสิาหกิจ ตามภาพท่ี  2 
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ท่ีมา : คณะท างานติดตามและก ากบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล  
          ฉบบัท่ี 9/57 
ภำพที ่1.2 ส่วนแบ่งการตลาดของกลุ่มบริษทั AIS  DTAC TRUE  และกลุ่มรัฐวสิาหกิจ  
 

ในดา้นการเจริญเติบโตของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในประเทศไทยในปัจจุบนัมีอตัราท่ีเพิ่ม
มากข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากการมีผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้บริการระบบ 3G  ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากสภาพ
ตลาดการให้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ภายหลังจากการเร่ิมให้บริการภายใตใ้บอนุญาตให้ใช้คล่ืน
ความถ่ี 2.1 GHz พบวา่จ านวนเลขหมายท่ีมีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของประเทศไทยในภาพรวม
เพิ่มข้ึนเป็น 101 ลา้นเลขหมาย หรือเพิ่มข้ึนจากปี 2555 ถึง 18.85% (จาก 85 ลา้นเลขหมายในปี 2555) 
ซ่ึงจ านวนเลขหมายท่ีเพิ่มข้ึนในภาพรวมดงักล่าวนั้น เป็นผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียา่นความถ่ี 2.1 
GHz ของผูใ้ห้บริการทั้งสามรายประมาณ 71 ลา้นเลขหมาย ขณะท่ีผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผู ้
ให้บริการรายอ่ืนในยา่นความถ่ีอ่ืนมีจ านวนเหลือเพียง 30 ลา้นเลขหมาย จากเดิม 85 ลา้นเลขหมายใน
ปี 2555 ซ่ึงลดลงกวา่ 65% จากปี 2555  ดงัภาพท่ี 3  
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ท่ีมา :คณะท างานติดตามและก ากบัดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเคล่ือนท่ีสากล 

ฉบบัท่ี 9/57 
ภำพที ่1.3 ภาพรวมของตลาดบริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีภายหลงัจากการเร่ิมใหบ้ริการ 3G  
 

จากแนวโนม้การเจริญเติบโตของตลาดท่ีดี และยงัมีความสามารถในการขยายตวัไดอี้กมากจึงท า
ให้ผู ้ให้บริการจากค่ายโทรศัพท์มือถือได้ทุ่มทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในด้านต่างๆอาทิ ตัว
ผลิตภณัฑ์(Product) ท่ีมีความหลากหลายมากยิง่ข้ึน การบริการหลงัการขาย (Service)การน าขั้นตอนท่ี
เหมาะสมกบัการให้บริการ(Process) การท าให้ลูกคา้เช่ือมัน่ในคุณภาพของการให้บริการ(Physical 
evidence and Presentation)  ด้านราคา(Price)   การส่งเสริมการตลาด(Promotion) การขยายช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย(Place)  เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งในการตลาดของตน ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นถึงการแข่งขนัท่ี
รุนแรง  และแนวโน้มของอุปสงคข์องผูบ้ริโภคท่ีเพิ่มมากข้ึนและไม่ไดจ้  ากดัเพียงเฉพาะกลุ่มหรือใน
เขตเมืองเท่านั้น  ซ่ึงผูใ้ห้บริการก็ไดมี้การพฒันาไปยงัพื้นท่ีชนบทมากยิ่งข้ึน โดยไดมี้การพฒันาขยาย
เครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นท่ีทัว่ประเทศอยา่งต่อเน่ืองและปรับค่าบริการให้ถูกลง เพื่อให้เหมาะสมกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการในทุกระดบั จากการแข่งขนัท่ีมีแนวโน้มในการเพิ่มข้ึนของผูใ้ห้บริการ
เพื่อเพิ่มเป้าหมายการขยายฐานลูกคา้ ในพื้นท่ีต่างจงัหวดั ส่งผลใหใ้นอนาคตผูบ้ริโภคในเขตนอกเมือง
มีโอกาสในการเลือกใชแ้พคเก็จอินเทอร์เน็ตบนมือถือกนัมากข้ึน ผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชบ้ริการก็ตอ้งเลือก 
ผูใ้หบ้ริการท่ีดีและประทบัใจท่ีสุด 
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ท่ีมา : ส านกังานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  2556 
ภำพที ่1.4 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตจ าแนกตามประเภทของอินเทอร์เน็ตและ

ภาค 
 

จากภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงร้อยละของครัวเรือนท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จ าแนกตามประเภท
ของอินเทอร์เน็ต และภาคซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในเขตภาคเหนือ มีการใช ้3G   ร้อยละ 13.2  ของครัวเรือนท่ี
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต  แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพในดา้นการขยายการใชบ้ริการไดอี้กมากเม่ือเทียบกบั
ภาคกลางท่ีมีผูใ้ช้ 3G ถึงร้อยละ 21.5 ของครัวเรือนท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต ซ่ึงสัมพนัธ์กบัการขยาย
เครือข่าย ในระบบคล่ืนความถ่ี 2.1 GHZ ตามดงัภาพท่ี 4  

 ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกปริมาณการใช้3G ของ
เครือข่าย AIS DTAC และ TRUEMOVEH  ในเขตพื้นท่ีจังหวดัพะเยา เน่ืองจากจังหวดัพะเยามี
เศรษฐกิจท่ีเติบโตต่อเน่ืองมา 3 ปี (ปี 56-58) และมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาครัฐเป็นอนัดบัหน่ึง
ของประเทศ อยู่ท่ีร้อยละ 98 ในปี 2558 และภาคการคา้ชายแดนขยายตวัเพิ่มข้ึน  และแนวโนมปี 59 
เศรษฐกิจในจงัหวดัพะเยามีแนวโน้มขยายตวั 4.4 % (ส.ปชส.พะเยา ส านักประชาสัมพนัธ์เขต3)ใน
ดา้น ธุรกิจท่องเท่ียว การคา้และบริการ รวมทั้งธุรกิจ 3G ในจงัหวดัพะเยามีการเปิดใหบ้ริการอยา่งเป็น
ทางการใน อ.ปง จ.พะเยา ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2556 โดยจะเลือกท าการศึกษาในเขต อ าเภอปง ซ่ึง
อ าเภอปงเป็นพื้นท่ีหน่ึงในจงัหวดัพะเยาท่ีห่างไกลจากตวัเมือง และอยู่ในเขตชนบทประชากรส่วน
ใหญ่อยู่บนพื้นท่ีราบสูง  ท่ีมีสัญญาณโทรศพัท์และระบบ3G  ยงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ผลท่ีไดจ้าก
การศึกษาสามารถช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ในเขต
อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูใ้หบ้ริการแพค็เก็จ 3G ทั้งสามเครือข่าย ในการพฒันา
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ปรับปรุงเพื่อต่อยอด ในดา้นการตลาด และในดา้นอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบัตลาดชนบทท่ีมีการกระจุกตวั
ของเครือข่าย 3G เฉพาะในเขตภายในตวัอ าเภอ และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริการเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม อนัจะน าไปสู่การสร้างรายได ้
และการเติบโตของธุรกิจต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาภาวะการณ์แข่งขนัและส่วนแบ่งการตลาดในดา้นของผูใ้ห้บริการบนระบบ 3G บน
มือถือ ของเครือข่าย TRUEMOVEH  DTAC AIS  

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการ 3G บนมือถือของเครือข่าย TRUEMOVEH  
DTAC  AIS  ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 

     ประโยชน์จากการศึกษาคร้ังน้ี  คาดวา่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะธุรกิจผูใ้ห้บริการ3G ทราบถึงการ
ใชอิ้นเทอร์เน็ตบนมือถือแบบรายเดือน  ของแต่ละเครือข่าย ผูใ้ชบ้ริการ และผูส้นใจทัว่ไปไดท้ราบถึง
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้พค็เก็จบริการขอ้มูล 3G  ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา  และผูศึ้กษาหรือ
ผูส้นใจทัว่ไปไดท้ราบถึงภาวการณ์แข่งขนัและส่วนแบ่งทางการตลาดของเครือข่าย TRUEMOVEH 
DTAC  AIS ของ 3G บนมือถือและผลการศึกษามาในคร้ังน้ีจึงเป็นแนวทางให้กบัผูใ้ห้บริการ 3G ทั้ง
สามเครือข่ายในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อผลก าไรท่ีมากข้ึน 
และการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเพื่อ สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและสร้างความไดเ้ปรียบดา้นการแข่งขนัไดอ้ยา่งตรงจุด 

 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

ขอบเขตของประชากรด้านกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในเขต อ าเภอ ปง จังหวดัพะเยา 
ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาภาวะการณ์แข่งขนัและส่วนแบ่งการตลาดในดา้นของผูใ้ห้บริการบนระบบ 
3G บนมือถือ ของเครือข่าย   TRUEMOVEH   DTAC   AIS  
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 บทที ่2 

 

กรอบแนวคดิทางทฤษฎแีละเอกสารที่เกีย่วข้อง 
 

2.1  กรอบแนวคิดทางทฤษฎี 
      2.1.1 ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand  Theory) (พรพิมล  สันติมณีรัตน์,2545) 

 อุปสงค์หรือดีมานต์ ในทางเศรษฐศาสตร์ มีการให้ค  าจ  ากดัความว่า “อุปสงค์ส าหรับสินคา้
และบริการชนิดใดชนิดหน่ึง หมายถึง จ านวนสินคา้และบริการชนิดนั้น ท่ีผูบ้ริโภคประสงคจ์ะซ้ือใน
ช่วงเวลาหน่ึงๆ ท่ีระดบัราคาสินหรือบริการคา้ท่ีแตกต่างกนั”และจะตอ้งมีองคป์ระกอบของอุปสงคท่ี์
ครบถว้นคือ ความตอ้งการซ้ือ (want) การมีก าลงัหรืออ านาจซ้ือ (Ability to pay) และความเต็มใจท่ีจะ
ซ้ือ (Willingness to pay) 

1. ฟังก์ช่ันของอุปสงค์ 
ฟังก์ชัน่อุปสงค์เป็นการแสดงความสัมพนัธ์ของปริมาณการซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงกบั

ปัจจยัอ่ืนๆท่ีส่งผลต่ออุปสงค์ของสินค้าชนิดนั้น (วีนัส  ฤาชัย,2548)  ซ่ึงเขียนด้วยสัญลักษณ์ทาง
พีชคณิตไดด้งัน้ี 
 

𝑄𝑥 = 𝑓(𝑃𝑥, 𝐴𝑥, 𝐵𝑥, 𝐶𝑥, 𝐷𝑎, 𝐸𝑎, 𝐹𝑎, 𝐺𝑦, 𝐻𝑦, 𝐼𝑦, 𝐽𝑦, 𝐺, 𝑁,𝑊…) 
 

       ซ่ึง 𝑃𝑥, 𝐴𝑥, 𝐵𝑥, 𝐶𝑥 ก าหนดให้เป็นตวัแปรท่ีสามารถควบคุมได ้(Controllable Variable) 
และ 𝐷𝑎, 𝐸𝑎, 𝐹𝑎 ก าหนดใหเ้ป็นตวัแปรท่ีไม่สามารถควบคุมได ้(Uncontrollable Variable)  
ให ้𝑄𝑥 เป็นปริมาณสินคา้ 𝑋 ท่ีมีผูเ้สนอซ้ือท่ีข้ึนอยูก่บัตวัแปรทั้งหลายท่ีอยูใ่นวงเล็บทางขวามือ 
 
ปัจจัยก าหนดอุปสงค์ แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  

1) ตัวแปรที่ผู้ขายสามารถควบคุมได้ (Controllable Variable) คือตวัแปรท่ีมีผลโดยตรงต่อ
อุปสงคข์องสินคา้ 𝑋 และผูข้ายสามารถใชก้ลยทุธ์ทางการตลาดได ้ดงัน้ี 
    1.1) ราคาของสินค้า 𝑿 (𝑷𝒙)โดยทัว่ไปปริมาณในการซ้ือสินคา้ของผูซ้ื้อจะข้ึนอยูก่บั
ระดบัราคาสินคา้นั้นๆ กล่าวไดว้่า ถา้ราคาของสินคา้สูงข้ึนจะท าให้ปริมาณในการซ้ือลดลง และใน
ทางตรงขา้มเม่ือระดบัราคาต ่าลงจะท าให้ปริมาณในการซ้ือสินคา้สูงข้ึนยกเวน้ว่าสินค้านั้นจะเป็น
สินคา้ท่ีฟุ่มเฟือยเช่น ของมีค่า ทอง หรือเพชรนิลจินดา ซ่ึงถ้าสินค้าเหล่าน้ีมีราคาท่ีลดลงจะท าให้
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ปริมาณการเสนอซ้ือลดลงตามไปด้วย ท าให้ผูข้ายสินคา้สามารถก าหนดได้ว่าจะก าหนดราคาขาย
เท่าใด 

1.2) การส่งเสริมการขายของสินค้า  𝑿(𝑨𝒙) ซ่ึงได้แก่ปัจจัยส่งเสริมการขายท่ี
สามารถท าใหข้ายสินคา้ 𝑋 ไดม้ากข้ึน เช่น การลดแลกแจกแถม การโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขาย  
การใชก้ลยทุธ์เหล่าน้ีจะสามารถช่วยใหผู้ข้ายขายสินคา้ไดเ้พิ่มมากข้ึน 

1.3) ตัวของสินค้า 𝑿(𝑩𝒙)ได้แก่การสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์
ผลิตภณัฑ ์คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ผูซ้ื้อสินคา้บางรายจะตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้เพราะชอบ รูปลกัษณ์ท่ี
แปลกใหม่ของตวัสินคา้ ดงันั้น ผูข้าย จึงสามารถเปล่ียนแปลงรูปแบบของสินคา้ ซ่ึงสามารถเขา้ถึง
กลุ่มลูกคา้ กลุ่มอ่ืนๆได ้

1.4) การวางขายสินค้า 𝑿(𝑪𝒙)ซ่ึงไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้ง คลงัสินคา้ จุดวางจ าหน่ายสินคา้ 
ถา้หากสินคา้มาวางจ าหน่ายอยู่ทัว่ไป จะสร้างความสะดวกในการหาซ้ือของของลูกคา้ไดง่้ายมากข้ึน 
จึงน าไปสู่การให้บริการต่างๆตามมาเช่น ค าแนะน าในการซ่อม การท าประกนั ท่ีสามารถเพิ่มยอดขาย
เช่นเดียวกบัท าเลท่ีตั้งของร้านคา้ 

2) ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Variable) ตวัแปรท่ีผูข้ายไม่สามารถควบคุมได้
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ปัจจยัคือ  

2.1) ตัวแปรทีเ่กีย่วข้องกบัผู้ซ้ือสินค้า คือ  
       รายได้ของผู้ซ้ือ 𝑫𝒂 ความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ของผูซ้ื้อกบัปริมาณการซ้ือ

สินคา้จะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั หรือทิศทางตรงกนัขา้มข้ึนอยูก่บัลกัษณะของสินคา้ เช่นในกรณีท่ี
เป็นสินค้าปกติความสัมพนัธ์ของปริมาณการซ้ือจะเป็นไปในทิศทางเดียวกับรายได้ซ่ึงเม่ือผูซ้ื้อมี
รายไดสู้งข้ึน ก็จะซ้ือสินคา้มากข้ึนและจะซ้ือสินคา้ลดลงเม่ือมีรายไดล้ดลง และในกรณีของสินคา้ดอ้ย
คุณภาพถา้ผูซ้ื้อมีรายไดสู้งข้ึนก็จะซ้ือสินคา้ชนิดนั้นลดลง แต่ถา้ผูซ้ื้อมีรายไดล้ดลงก็จะซ้ือสินคา้นั้น
เพิ่มข้ึน 

รสนิยมของผู้ซ้ือ 𝑬𝒂 ความตอ้งการสินคา้จะเพิ่มข้ึนถ้าหากสินค้านั้นเป็นไป
ตามความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ในสังคม และในทางตรงกนัขา้มถ้าความนิยมของคนในสังคม
ลดลงจะท าให้ความตอ้งการของสินคา้นั้นลดลงโดยรสนิยมนั้นจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว เช่น 
แฟชัน่เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

         การคาดคะเนของผู้ซ้ือ 𝑭𝒂 จะเก่ียวขอ้งกบัการคาดคะเนถึงเหตุการณ์ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในอนาคต ถ้าหากผูซ้ื้อคาดคะเนว่าราคาของสินคา้หรือบริการจะมีราคาสูงข้ึน ผูซ้ื้อก็จะซ้ือ
สินคา้นั้นเพิ่มข้ึน แต่ถา้ ผูซ้ื้อคาดคะเนวา่ราคาของสินคา้จะต ่าลงก็จะท าใหผู้ซ้ื้อซ้ือสินคา้นั้นลดลง 
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2.2) ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผู้ขายรายอื่น ท่ีอาจจะเป็นคู่แข่งท่ีขายสินค้าในตลาด
เดียวกนัซ่ึงอาจจะเป็นสินคา้ท่ีสามารถใชท้ดแทนกนัไดห้รือเป็นสินคา้ท่ีใชค้วบคู่กนั 

ราคาของสินค้าอื่นๆ 𝑮𝒚 ท่ีมีอยูใ่นตลาดสามารถใชท้ดแทนกนัไดเ้ม่ือราคาของสินคา้
ชนิดหน่ึงมีราคาเพิ่มข้ึนผูซ้ื้อจะหนัมาซ้ือสินคา้ชนิดนั้นลดลง เช่น  ราคาของสบู่ยี่หอ้โพรเทคเพิ่มข้ึน ผู ้
ซ้ือก็จะหันมาซ้ือ สบู่ยี่ห้อนกแก้วแทนถ้าเป็นสินคา้ท่ีใช้ควบคู่กนัเช่น กาแฟกบัครีมเทียม ถ้าราคา
กาแฟเพิ่มสูงข้ึนจะท าใหผู้ซ้ื้อลดการซ้ือกาแฟ ซ่ึงจะส่งผลท าใหก้ารซ้ือครีมเทียมลดลงไปดว้ย 

การโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายของสินค้าที่เกี่ยวข้อง  (𝑯𝒚) ถา้สินคา้นั้นเป็น
สินคา้ท่ีใชค้วบคู่กนั ก็จะท าให้ปริมาณการซ้ือสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน  แต่ในทางตรงขา้มหากเป็นสินคา้ท่ีใช้
ทดแทนกนัก็จะท าใหป้ริมาณการซ้ือลดลง 

ตัวของสินค้าY (𝑰𝒚)ไดแ้ก่ การออกแบบผลิตภณัฑ์ รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑ์คุณภาพของ
ผลิตภณัฑ์ผูซ้ื้อสินคา้บางรายเลือกสินคา้เพราะชอบรูปลกัษณ์แปลกใหม่ของตวัสินคา้ท าใหสิ้นคา้ Y มี
ความน่าสนใจดงันั้นผูข้ายสินคา้ 𝑋 จึงควรเปล่ียนแปลงรูปแบบของสินคา้จะท าใหส้ามารถเขา้ถึงกลุ่ม
ลูกคา้กลุ่มอ่ืนๆได ้เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัสินคา้ 𝑌 ได ้

2.3) ตัวแปรอืน่ๆทีไ่ม่สามารถควบคุมได้ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  
นโยบายของรัฐบาล  (𝑮) ซ่ึงอาจมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มการผลิตหรือสนบัสนุน

โดยใชน้โยบายของรัฐบาล เช่น มาตรการลดภาษี หรืออาจลดปริมาณของสินคา้ลงโดยเพิ่มภาษี 
จ านวนผู้ซ้ือหรือขนาดของประชากร (𝑵) เม่ือมีจ านวนของประชากรมากความ

ตอ้งการในการซ้ือก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย 
สภาพดินฟ้าอากาศ (𝑾) 

 
       2.1.2  แบบจ าลองพฤติกรรมของผู้บริโภค (model of consumer behavior) 
      ตามทฤษฎีส่ิงเร้า (stimuli) และการตอบสนอง (response) หรือท่ีเรียกสั้น ๆ วา่ S-R theory 
ทฤษฎีท่ีว่าน้ีได้มาจากผลของการสังเกตและทดลองของนักจิตวิทยาหลายท่าน เช่น Pavlov, John 
Watson, Clark Hull และ Edward Tolmen เป็นตน้  (นายสุขมุ องักรูพิพฒัน์,ออนไลน)์ 
  
 
                                 
 

    ส่ิงเร้า (Stimuli) ในทางการตลาดนั้น เราแบ่งส่ิงเร้าออกเป็น 2 ประเภท คือ ส่ิงเร้าทาง
การตลาดกบัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ส่ิงเร้า กล่องด าหรือการตดัสินใจที่
มองมองไม่เห็น 

การตอบสนอง 
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1) ส่ิงเร้าทางการตลาด ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเราเรียกว่า ส่วนประสมทางการตลาดหรือ 4'Ps ซ่ึงไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด 

2) ส่ิงแวดล้อมอื่นๆ ทางการตลาด  ท่ีอยู่รอบๆตวัของผูบ้ริโภคได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี
สังคม การเมือง / กฎหมาย และวฒันธรรม ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน 
ส่ิงเร้าเหล่าน้ีนับเป็นตวัน าเข้าหรือ input ท่ีจะเข้าไปยงักล่องด าของผูบ้ริโภค และส่งผลให้มีการ
ตอบสนองออกมาเป็น output 

3) กล่องด า (black box) ค าน้ีเป็นนามธรรม โดยสมมติว่ากล่องด าเป็นท่ีรวมเอาปัจจยัต่างๆ 
ท่ีว่าน้ีไดแ้ก่ วฒันธรรม สังคม ลกัษณะ ส่วนบุคคล และลกัษณะทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภคแต่ละคน
เอาไว ้นอกไปจากน้ีในกล่องด ายงัมีกระบวนการตดัสินใจซ้ืออยูอี่กดว้ย ส่ิงเร้าเม่ือมาถึงกล่องด าจะถูก
ปัจจยัต่าง ๆ ดงักล่าวตกแต่งขดัเกลาแปรรูปออกมาเป็นการตอบสนอง ถา้การตอบสนองเป็นไปใน
ทางบวก กระบวนการตดัสินใจซ้ือท างาน จนกระทัง่มีการซ้ือเกิดข้ึนตามมา ถ้าตอบสนองเป็นไป
ในทางลบ ผูบ้ริโภคคงไม่ลงมือซ้ือ 

4) การตอบสนอง (response) เป็นผลลพัธ์จากอิทธิพลของปัจจยัและกลไกการท างานของ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือท่ีอยู่ในกล่องด าของผูบ้ริโภค ถ้าการตอบสนองเป็นไปในทางบวก จะ
สังเกตเห็นผูบ้ริโภคไปเลือกผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือ เลือกตราผลิตภณัฑ์ท่ีจะซ้ือเลือกร้านคา้ท่ีจะซ้ือ เลือก
จงัหวะเวลาท่ีจะซ้ือ และเลือกจ านวนท่ีจะซ้ือ เป็นตน้ 
 
      2.1.3   ปัจจัยทีส่่งผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค   

    1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม (cultural factors) เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลออกจากส่ิงท่ีกระทบต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคได้กวา้งขวางท่ีสุด ลึกล ้ าท่ีสุด ซ่ึงแบ่งย่อยออกเป็นวฒันธรรมหลัก (core 
culture) แลว้ก็อนุวฒันธรรม (subculture) และชั้นทางสังคม (social class) 

วฒันธรรมหลกั เป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในทุกกลุ่มหรือในทุกสังคมของมนุษย ์และเป็นตวัก่อให้เกิด
ค่านิยม การรับรู้ ความอยากได ้ไปจนถึงพฤติกรรมของมนุษย ์ส่ิงเหล่าน้ีเม่ือเกิดข้ึนแล้วก็ถ่ายทอด
ให้แก่กนัและกนัมา และดว้ยเหตุท่ีแต่ละสังคมก็มีวฒันธรรมหลกัเป็นของตนเอง ผลก็คือพฤติกรรม
การซ้ือของมนุษยใ์นแต่ละสังคมก็จะผดิแผกแตกต่างกนัไป 

    2) ช้ันทางสังคม หมายถึง คนจ านวนหน่ึงท่ีมีรายได ้อาชีพ การศึกษา หรือชาติตระกลูอยา่ง
ใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างเหมือนกัน ผูบ้ริโภคท่ีอยู่ในชั้นเดียวกันมีแนวโน้มท่ีจะมีพฤติกรรม
เหมือนกนั สถานภาพของผูบ้ริโภคจะสูงหรือต ่า ส่วนหน่ึงข้ึนอยู่กับว่าจะถูกจดักลุ่มอยู่ในชั้นทาง
สังคม ชั้นทางสังคมของผูบ้ริโภคถูกจดักลุ่มและล าดบัความสูงต ่าโดยตวัแปรหลายตวั เช่น อาชีพ 
รายได ้ความมัง่คัง่ร ่ ารวย การศึกษา และค่านิยม เป็นตน้ 
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    3) ปัจจัยทางสังคม (social factors) ปัจจยัทางสังคมท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคมีมากมาย เช่น กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว บทบาทและสถานภาพในสังคม เป็นตน้ 

    4) กลุ่มอ้างอิง (reference group) กลุ่มอา้งอิงของผูบ้ริโภคคนใด หมายถึง กลุ่มบุคคลซ่ึง
ผูบ้ริโภคคนนั้ น ยึดถือหรือไม่ยึดถือเอาเป็นแบบอย่างในการบริโภคหรือไม่บริโภคตาม โดยท่ี
ผูบ้ริโภคคนนั้นจะเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือไม่ก็ได ้

    5) ครอบครัว (family) สมาชิกในครอบครัวหน่ึง ๆ ประกอบดว้ยพ่อแม่ และลูก สมาชิกแต่
ละคนในครอบครัวมีอิทธิพลอย่างส าคญัในพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค และยงัมีผลการวิจยัท่ี
ยนืยนัวา่ครอบครัวเป็นองคก์รซ้ือท่ีส าคญัท่ีสุดในสังคม 

    6) บทบาทและสถานภาพของบุคคล (role and status) สถานภาพ หมายถึง ฐานะ ต าแหน่ง
หรือเกียรติยศของบุคคลท่ีปรากฏในสังคม ส่วน บทบาท หมายถึง การท าตามหนา้ท่ีท่ีสังคมก าหนดไว ้
ในฐานะท่ีเป็นสมาชิกของสังคมหลายหน่วย บุคคลทุกคนยอ่มมีสถานภาพไดห้ลายอยา่ง มากบา้งนอ้ย
บา้ง เช่น เป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นลูก เป็นนายต ารวจ เป็นนายธนาคาร เป็นนกัศึกษา และอ่ืนๆ สถานภาพ
เป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมหน่ึง ๆ ก าหนดข้ึนเป็นบรรทดัฐานส าหรับกระจายอ านาจ หน้าท่ี ความ
รับผดิชอบ และสิทธิต่าง ๆ ใหแ้ก่สมาชิก  

    7) ปัจจัยส่วนบุคคล (personal factors) ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการ
ตดัสินใจของผูบ้ริโภคท่ีส าคญั ๆ ไดแ้ก่ อายุ วฏัจกัรชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได ้รูปแบบการด าเนิน
ชีวติ บุคลิกภาพและมโนทศัน์ท่ีมีต่อตนเอง 

    8) อายุ (age) การเลือกซ้ือหรือตดัสินใจบริโภคของบุคคลยอ่มแปรเปล่ียนไปตามช่วงอายุท่ี
ยงัมีชีวิตอยู ่ขณะอยูใ่นแต่ละวยั ซ่ึงในวยัเด็กพ่อแม่จะเป็นผูเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑ์มาให้บริโภค เม่ืออยูใ่น
วยัรุ่นบุคคลจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ดว้นตนเองในบางอยา่ง โดยเฉพาะเม่ืออยูล่บัหลงัพ่อแม่เขา้สู่วยั
ผูใ้หญ่ซ่ึงมีรายได้ประจ า  อ านาจในเลือกตดัสินใจซ้ือจะมีสูงสุด  เม่ือเขา้สู่วยัชรา ความคิดเห็นจาก
บุคคลอ่ืน ๆ เช่น ญาติพี่นอ้ง บุตรหลาน จะหวนกลบัเขา้มาอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ืออีก 

     9) วัฏจักรชีวิตครอบครัว (family life cycle) หมายถึง รอบแห่งชีวิตครอบครัว นับตั้งแต่
การเร่ิมตน้ชีวิตครอบครัวไปจบลงท่ีการส้ินสุดชีวิตครอบครัว แต่ละช่วงของวฏัจกัรชีวิตครอบครัว
ผูบ้ริโภคจะมีรูปแบบและพฤติกรรมการซ้ือท่ีแตกต่างกนั 1.ระยะท่ียงัเป็นหนุ่มสาวและโสดแยกตวั
จากบิดามารดามาอยูอ่ยา่งอิสระ 2. ระยะท่ีกา้วเขา้สู่ชีวิตครอบครัว 3. ระยะท่ีก่อก าเนิดและเล้ียงดูบุตร
4. ระยะท่ีบุตรแยกออกไปตั้งครอบครัวใหม่5. ระยะส้ินสุดชีวติครอบครัว 

    10) อาชีพ (Occupation) จะมีลกัษณะเฉพาะบางประการท่ีท าให้ต้องบริโภคสินคา้และ
บริการท่ีแตกต่างไปตามหนา้ท่ีและรายละเอียดของงานท่ีท า เช่น พนกังานธนาคารตอ้งใชส้มาธิในการ
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นบัเงินให้ลูกคา้  พนกังานส่งเอกสารตอ้งการความคล่องตวัในการท างานหากใช้รถยนต์ยอ่มบงัเกิด
ความล่าชา้เพราะการจราจรติดขดั จึงตอ้งใชร้ถจกัรยานยนตใ์นการท างาน เป็นตน้ 

    11) รายได้ส่วนบุคคล (Personal income) ส่งผลต่อการตดัสินใจท่ีจะซ้ือหรือไม่ซ้ือ ไดแ้ก่ 
รายไดเ้ฉพาะบุคคลท่ีถูกหกัภาษีแลว้ (Disposable income) ซ่ึงเป็นรายไดสุ้ทธิของผูบ้ริโภคท่ีจะน าเอา
รายไดส่้วนหน่ึงไปสะสมในรูปแบบเงินออมและน าไปซ้ือผลิตภณัฑ์อนัจ าเป็นแก่การครองชีพเรียกวา่ 
Disposable income และรายไดส่้วนน้ีน่ีเองท่ีผูบ้ริโภคจะน าไปซ้ือสินคา้ประเภทฟุ่มเฟือย 

    12) รูปแบบการด าเนินชีวิต (life styles) รูปแบบการด าเนินชีวิตของบุคคลใด หมายถึง 
พฤติกรรมการใชชี้วิต ใชเ้งิน และใชเ้วลา ของบุคคลคนนั้น ซ่ึงแสดงออกมาให้ปรากฏซ ้ า ๆ กนั ในส่ี
มิติต่อไปน้ี คือ มิติทางด้านลักษณะประชากรท่ีประกอบกันเข้าเป็นตวัคนคนนั้น (demographics) 
กิจกรรมท่ีเขาเข้าไปมีส่วนร่วม (activities) ความสนใจท่ีเขามีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (interest) และความ
คิดเห็นท่ีเขามีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง (opinion) มิติทั้ง 3 อยา่งหลงัน้ี มกันิยมรียกวา่ AIO Demographics 

    13) ปัจจัยทางด้านจิตวทิยา (Psychological factors) ท่ีส่งอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคได้แก่ การจูงใจ (motivation) การรับรู้ (perception) การเรียนรู้ (learning) ความเช่ือ
และทศันคติ (beliefs and attitudes) 
 
       2.1.4  กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค   

   กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีขั้นตอนดงัน้ี 
    1) การยอมรับปัญหา (problem recognition) หมายถึง สภาวะท่ีผู ้บริโภครู้รู้ว่า ความ

ปรารถนาของเขากบัความเป็นจริงท่ีด ารงอยู ่ยงัมีขอ้แตกต่างกนัทั้งระดบัความเป็นจริงท่ีด ารงอยูน่ั้นยงั
ต ่ากว่าระดับความปรารถนาเสียอีกด้วย เช่น ผูบ้ริโภคท่ีเป็นเจ้าของรถยนต์คนัหน่ึง ย่อมมีความ
ปรารถนาจะให้เคร่ืองยนต์ท างานทุกคร้ังท่ีท าการติดเคร่ืองในเวลาเช้า เพื่อขบัข่ีออกไปท างาน แต่ถา้
ปรากฏว่าในหน่ึงสัปดาห์ต้องท าการเข็นเพื่อให้เคร่ืองยนต์ท างานถึงห้าวนั ผูบ้ริโภคคนนั้นย่อมรู้
ประจกัษ์ชดัวา่ มีความแตกต่างเกิดข้ึนระหว่างระดบัของความปรารถนากบัระดบัของความเป็นจริง 
นัน่คือการยอมรับปัญหานัน่เองเม่ือผูบ้ริโภคตดัสินใจหาทางแกไ้ขปัญหา ยอ่มหมายความวา่เขาจะตอ้ง
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป คือ การเสาะแสวงหาสารสนเทศเก่ียวกบัวธีิแกปั้ญหา 

    2) การเสาะแสวงหาสารสนเทศ (information search) สารสนเทศเก่ียวกบัวิธีแกปั้ญหาท่ี
ผูบ้ริโภคเสาะแสวงหาก็คือ ส่วนประสมการตลาดท่ีนักการตลาดจ านวนมากมายจากหลายบริษทั
พฒันาออกมาเสนอนัน่เอง ส่วนประสมการตลาดเหล่าน้ี  



 

13 

3) การประเมินทางเลือก (alternatives evaluation) เม่ือถึงขั้นตอนน้ี ผูบ้ริโภคจะก าหนด
เกณฑ์ต่าง ๆ ข้ึนมา เพื่อวดัและเปรียบเทียบคุณค่าของส่วนประสมการตลาดท่ีจดัเก็บรวบรวมมานั้น 
เกณฑเ์หล่าน้ีไดแ้ก่รายละเอียดของส่วนประสมการตลาดท่ีพึงประสงคห์รือไม่พึงประสงค ์

4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) ในขั้นตอนการประเมินผลทางเลือกท่ีแล้วมา 
ผูบ้ริโภคไดเ้รียงล าดบัคะแนนของทางเลือกต่าง ๆ ไวแ้ล้ว ความตั้งใจซ้ือก็เกิดข้ึนแลว้ พอมาถึงการ
ตดัสินใจซ้ือ จะเป็นการเลือกเอาทางเลือกใดทางเลือกหน่ึงจากหลาย ๆ ทางเลือกนั้น โดยทั่วไป
ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑต์ราท่ีผา่นเกณฑม์าดว้ยคะแนนดีท่ีสุด 

5) พฤติกรรมหลังการซ้ือ (postpurchase behavior) หลงัจากการท่ีไดซ้ื้อผลิตภณัฑ์มา และ
ไดบ้ริโภคแลว้ ผูบ้ริโภคจะเรียนรู้วา่ผลิตภณัฑ์นั้นสามารถแกปั้ญหาไดจ้ริงหรือไม่ สร้างความพอใจ
ให้มากน้อยเพียงใดถา้เป็นไปตามท่ีคาดหวงัผลลพัธ์คือ ความพึงพอใจ(satisfaction) แต่ถา้ผลลพัธ์ต ่า
กวา่ท่ีคาดหวงัผลลพัธ์คือ ความไม่พึงพอใจ (dissatisfaction) 
 
2.1.5 ทฤษฎีการประมาณค่าแบบจ าลองถดถอยที่มีตัวแปรตามเป็นตัวแปรหุ่น (Estimation of 
Regression Models with Dummy Dependent Variables) 

Gujarati,(1995); Pindyck and Rubinfeld, (1998) (อา้งถึงในทรงศกัด์ิ  ศรีบุญจิตต์,2546:240)
ไดอ้ธิบายว่าในการศึกษาจ านวนไม่น้อยจะพบว่าตวัแปรตาม(dependent variable) จะมีลกัษณะเป็น
ทางเลือกเชิงคุณภาพ (Qualitive choice ) 2 ทางเลือก หรือมากกวา่เช่น การเลือกวิธีเดินทางไปท างาน
วา่เป็นทางรถเมล์  รถไฟ รถยนต ์หรือ จกัรยานยนต ์ เป็นตน้ แบบจ าลองท่ีมีตวัแปรตามแป็นลกัษณะ
เช่นน้ีจะท าการประมาณโดยใชว้ิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด  (Ordinary Least Square,OLS) ในการประมาณ
ค่าไม่ได ้ซ่ึงในทฤษฎีการประมาณค่าแบบจ าลองถดถอยท่ีมีตวัแปรตามเป็นตวัแปรหุ่น (Estimation of 
Regression Models with Dummy Dependent Variables) มีแบบจ าลอง 4แบบซ่ึงคือ  (1) แบบจ าลอง
ความน่าจะเป็นเชิงเส้น(linear probability model) (2) แบบจ าลองโลจิท  (logit model) (3) แบบจ าลอง
โพรบิต (Probit  model) และ (4) แบบจ าลองโทบิต (tobit model) ซ่ึ งในท่ี น้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ
แบบจ าลองโพรบิต 

1. แบบจ าลองโพรบิต (Probit  model) 
     รูปแบบทัว่ไปของแบบจ าลองโพรบิตคือ 
 

P(𝑌 = 1|𝑋) = G(𝛽0+𝛽1𝑋1+…..+𝛽𝑘𝑋𝑘)  = G(𝛽0+Xβ) 

 
  โดยท่ี G คือฟังก์ชนัท่ีมีค่าจ  ากดัอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1  (0 < 𝐺(𝑍) < 1)  ส าหรับทุกค่าของ 𝑍 
และฟังกช์นัโพรบิต ส าหรับแบบจ าลองโพรบิตไดแ้ก่ 
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𝐺(𝑍) = Φ(𝑍) ≡ ∫ 𝜙(𝑣)𝑑𝑣
𝑧

−∞

 

 

ϕ(𝑧) = (2𝜋)−
1

2exp (−𝑧2/2) 
 

  ค่าของฟังก์ชนัจะอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1 ส าหรับทุกค่าของ  𝑍 (Wooldrigde,2009:574-576) และ
เน่ืองจากตวัแปรตามท่ีใชใ้นการศึกษามีค่าแบบไม่ต่อเน่ือง (Discontinuous) เป็นตวัแปรเชิงคุณภาพท่ี
มีมากกว่า 2 กลุ่ม การศึกษาคร้ังน้ี จึงไดน้ าแบบจ าลองโพรบิตแบบ เรียงล าดบั (Order Probit Model) 
มาใชใ้นการศึกษาโดยมีรูปแบบดงัน้ี 
 

𝑦𝑖
∗ = 𝑥𝑖

′𝛽 + 𝑢𝑖  
 
 ในทางปฏิบติั 𝑦𝑖∗ คือตวัแปรแฝงท่ีไม่สามารถสังเกตเห็นได ้(Unobservable) ส่ิงท่ีสามารถสังเกต
มาได้ก็คือ ตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) ซ่ึงสามารถเขียนความสัมพนัธ์ระหว่าง 𝑦i(ตวัแปรตาม) 
และ𝑦𝑖∗(ตวัแปรแฝง) ไดคื้อ   

yi =

{
 

 
0,   μ0 < yi

∗ < μ1
1, μ1 < yi

∗ < μ2
2, μ2 < yi

∗ < μ3
3, μ3 < yi

∗ < μ4

 

 
 ดงันั้นความน่าจะเป็นท่ีตวัอยา่งจะตอบ 𝑗  เม่ือ 𝑗  คือ 1 2 3 และ 4  จะเท่ากบั 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑦𝑖 = 𝑗|𝑥𝑖] = Pr [  μj−1 < yi
∗ < μk ] 

            = Pr [  μj−1xiβ < μi
∗ < μj − xiβ] 

                     = 𝜱(μj−1xiβ) − 𝜱(εj − xiβ) 

 
    และเม่ือ 𝜱  คือ การกระจายแบบปกติมาตรฐานสะสม และฟังก์ชันควรจะเป็น(Likelihood 
function)ดงัน้ี 
 
               L(𝜃)=∏ ∏ 𝑃𝑅𝐾

𝑗=1
𝑁
𝑖=1 [𝑌𝑖 = 𝑗|𝑥𝑖]

𝑖[𝑦𝑖=𝑗]            

       = ∏ ∏ 𝜱(μj−1xiβ) − 𝜱(εj − xiβ)
𝑖[𝑦𝑖=𝑗]𝐽

𝑗=1
𝑁
𝑖=1          

           

 เม่ือ θ ประกอบไปดว้ยเวกเตอร์ของพารามิเตอร์ μi = (μ1, … , μ1−j)   และ  β = β1, … , βj    
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และ 𝑙[𝑦𝑖 = 𝑗] คือ Indicator Function ท่ีก าหนดให้เท่ากบั  1 ถา้ 𝑦i   ตกอยูใ่นกลุ่มท่ี   𝑗    และเท่ากบั 
0 ถา้ตกอยูใ่นกลุ่มอ่ืน  
 
2.2   เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

ดวงใจ ล ่าใหญ่  (2550) ไดท้  าการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ เพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมตลอดจนความพึงพอใจของลูกค้าบริษัท ทีโอที จ  ากัด (มหาชน)ในการใช้บริการ
อินเตอร์เน็ตระบบ  ADSL ในระดับความเร็วต ่ าและความเร็วสูงกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา
ประกอบดว้ย กลุ่มลูกคา้ผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตระบบ  ADSL ในระดบัความเร็วต ่าและความเร็วสูง  
อย่างละ 150 คน ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ ประกอบด้วย 8 ปัจจยัคือ ปัจจยัด้านการมี
โปรโมชัน่ในช่วงท่ีเลือกใช้บริการ ดา้นค่าบริการรายเดือน  ดา้นบริการหลงัการขาย ดา้นภาพลกัษณ์
ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของบริษทั ทีโอที จ  ากดั (มหาชน) ดา้นความเร็วในการรับส่งขอ้มูล  ดา้น
ประโยชน์จากการใช้งานท่ีหลากหลาย  ด้านความรู้ความเขา้ใจในการใช้อินเตอร์เน็ตระบบ ADSL 
และดา้นความสะดวกในการขอใชบ้ริการ ส่วนพฤติกรรมในการใชบ้ริการประกอบดว้ย วตัถุประสงค์
ในการใช้ ความถ่ี ช่วงเวลา และระยะเวลาในการใช้อินเตอร์เน็ต การวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และใช้สถิติไควส์แควร์  ในการทดสอบความแตกต่างของความคิดเห็น ระหว่างกลุ่มผูใ้ช้บริการ
อินเตอร์เน็ตระบบ ADSL ในระดบัความเร็วต ่าและความเร็วสูง ผลการศึกษาพบวา่ ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง
ผูใ้ช้บริการอินเตอร์เน็ตระบบ  ADSL ในระดบัความเร็วต ่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต  ่ากว่า 20 ปี 
เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 3 
อนัดบัแรกคือ ปัจจยัดา้นค่าบริการรายเดือน ดา้นการมีโปรโมชัน่ในช่วงท่ีมีการเลือกใช้บริการ และ
ดา้นการบริการหลงัการขาย ส่วนพฤติกรรมในการใชอิ้นเตอร์เน็ต พบวา่ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์น
การใช้เพื่อความบันเทิง ใช้ทุกวนั และมักใช้ในช่วงเวลา 20.01-24.00 น. และใช้ต่อคร้ังไม่เกิน 4 
ชัว่โมง ส าหรับความพึงพอใจพบวา่  มีความพึงพอใจในความคุม้ค่าของโปรโมชัน่มากท่ีสุด รองลงมา
คือ ค่าบริการรายเดือนและ ค่าเปิดใชบ้ริการมีราคาเหมาะสม ตามล าดบั  

ในการทดสอบความความแตกต่างของความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัต่างๆในระหว่างกลุ่ม
ผูใ้ช้บริการในระดบัความเร็วต ่าและความเร็วสูงพบว่า  มีความคิดเห็นแตกต่างกนั 3 ปัจจยัคือ ปัจจยั
ดา้นค่าบริการรายเดือน  โดยผูใ้ช้บริการในระดบัความเร็วต ่าเห็นว่ามีผลต่อการเลือกใชบ้ริการแต่ใน
ระดบัความเร็วสูงเห็นวา่ไม่มีผล ปัจจยัดา้นความเร็วในการรับส่งขอ้มูล และปัจจยัดา้นประโยชน์จาก
การใชง้านท่ีหลากหลาย ผูใ้ชบ้ริการในระดบัความเร็วสูงเห็นวา่มีผล แต่ในระดบัความเร็วต ่าเห็นวา่ไม่
มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ ส่วนปัจจยัท่ีเหลือ 5 ปัจจยัคือ ปัจจยัดา้นการมีโปรโมชัน่ในช่วงท่ีเลือกใช้
บริการ ด้านการบริการหลงัการขาย ด้านภาพลักษณ์ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงของบริษทัทีโอที 
จ ากดั (มหาชน) ดา้นความรู้ความเขา้ใจในการใชอิ้นเตอร์เน็ตระบบ ADSL  และดา้นความสะดวกใน
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การขอใชบ้ริการ พบวา่ผูใ้ชบ้ริการในระดบัความเร็วต ่าและความเร็วสูงมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั
โดยเห็นวา่มีผลต่อการเลือกใชบ้ริการ 
 

ทะนงเดือน ตุริหงส์ (2550) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมตลาดบริการท่ีมีผลต่อการ
เลือกใช้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภค ในนครหลวงเวียงจนัทร์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมการตลาด เพื่อศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสม
ตลาดบริการท่ีมีผลต่อการเลือกใช้ผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในนครหลวง
เวียงจนัทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วิธีการศึกษาใช้แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลจาก
ลูกคา้ของผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีในนครหลวงเวียงจนัทร์ อนัไดแ้ก่ ETL, LAT ,LTC 
และ  Tango ใช้วิธีการเลือกตวัอย่างแบบโควตา ก าหนดตามสัดส่วนของส่วนแบ่งทางการตลาด
จ านวน 400 แบ่งเป็น ETL 112 คน LTC 208 คน และ Tango 48 คน  ผลการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย สถานะภาพโสด อายุระหวา่ง 26-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 300,000 กีบ ใช้
โทรศพัท ์1 เลขหมาย มีความเห็นวา่ LTC ใหบ้ริการดีท่ีสุด  ใชบ้ริการประเภทช าระค่าบริการล่วง มีค่า
ใช้บริการ 20,000-50,000 กีบต่อเดือน มีความตั้งใจท่ีจะใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเดิมท่ี
ก าลงัใชง้านอยูต่่อไป ถา้ตอ้งเลิกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีก าลงัใชง้านอยู ่มีความตอ้งการ
ท่ีจะใช้บริการของ ETL ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดบริการพบว่า ผูใ้ช้บริการให้ความส าคญั
โดยรวมมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัส าคญัมาก ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นบุคคล ดา้น
หลกัฐานทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลิตภณัฑห์รือบริการ และดา้นการจดัจ าหน่ายตามล าดบั 
ส่วนปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความส าคญัมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัส าคญัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้นราคา และดา้น
การส่งเสริมการตลาด  

   

ดลฤดี สุวรรณกุล  (2554)  ไดท้  าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการ
ผดินดัช าระหน้ีบตัรเครดิตของประชาชนในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการผิดนดัช าระหน้ีบตัรเครดิตของประชาชนในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 600 ราย โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งตามสะดวก การวิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่  ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การค านวณหาค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ภายในใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณสหสัมพนัธ์ภายใน ใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณดว้ยวิธีการทางเศรษฐมิติ ไดแ้ก่ แบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั และการหาค่าผลกระทบ
หน่วยสุดท้าย ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 34 ปี มี
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน รายไดต่้อ
เดือนเฉล่ีย 33148.19 บาท มียอดคงคา้งหน้ีจากบตัรเครดิตเฉล่ีย 11,261.57 บาท และในรอบระยะเวลา 
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6 เดือนท่ีผ่านมามีการผิดนัดช าระหน้ีบตัรเครดิตเฉล่ีย 1.2 คร้ังผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
ความน่าจะเป็นในการผิดนดัช าระหน้ีบตัรเครดิต พบวา่ ตวัแปรดา้นเศรษฐกิจสังคม ไดแ้ก่ ยอดหน้ีคง
คา้งช าระจากบตัรเครดิต ณ ปัจจุบนั และสัดส่วนระหว่างยอดหน้ีบตัรเครดิตต่อรายได้ ตวัแปรใน
ทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน ไดแ้ก่ ความตั้งใจ ทศันคติต่อพฤติกรรม การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง การรับรู้
ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง มีผลกระทบต่อความน่าจะเป็นในการผิดนดัช าระหน้ีบตัรเครดิต 
นอกจากนั้นงานศึกษาน้ียงัแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ และอาชีพ  มี
ผลกระทบต่อความน่าจะเป็น ในการผิดนัดช าระหน้ีบตัรเครดิตทางออ้ม โดยผ่านตวัแปรกลาง คือ 
ความตั้งใจ ซ่ึงเป็นปัจจยัภายในตวับุคคล 

ภัสสรกรณ์  ลังกาฟ้า (2555) ได้ท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบเอไอเอส  ของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาสองประการคือประการแรกเพื่อให้ทราบถึงภาพรวมของธุรกิจผูใ้ห้บริการ
และของผูใ้ช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ระบบAIS ของผู ้บริโภคในเขตอ าเภอสันก าแพง จงัหวดั
เชียงใหม่โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอสันก าแพง จังหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 400  ราย โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้แบบจ าลองโลจิท  (Logit Model)ด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ความน่าจะเป็นสูงสุด(maximum likelibood estimates : MLE) และเทคนิคการวิเคราะห์ดว้ย
วิธี Marginal effects  จากการศึกษาลกัษณะภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 52.75 มีอายุไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 22.00 โดยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดร้อยละ 44.75 มีระดบั
การศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย 43.25 ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษาร้อยละ 28.25 และมี
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 43.00 ในส่วนของลักษณะของการใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใชบ้ริการเพียง 1 เครือข่ายร้อยละ 78.75 
โดยในจ านวนน้ีเป็นผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายระบบ AIS  ร้อยละ31.50 ส่วนผูท่ี้ใชบ้ริการตั้งแต่ 2 เครือข่าย
ข้ึนไปจ านวนร้อยละ 21.25 มีผูท่ี้ใชบ้ริการเครือข่าย AIS อยูร้่อยละ 15.25  รวมแลว้มีกลุ่มตวัอยา่งใช้
บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ระบบ AIS  ร้อยละ 46.75 ส าหรับวตัถุประสงค์หลักในการใช้บริการ
เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี คือเพื่อการสนทนาติดต่อส่ือสาร จ านวนร้อยละ 34.25  ความถ่ีในการใช้
บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีคือ ไม่เกิน 1 คร้ังต่อวนั จ  านวนร้อยละ 50.25 มีค่าใชจ่้ายในการใช้
บริการ โดยเฉล่ียประมาณ 300-500 บาทต่อเดือน จ านวนร้อยละ 39.50 ช่องทางหลักในการช าระ
ค่าบริการคือ เติมเงินออนไลน์ ร้อยละ 63.50 ระยะเวลาท่ีกลุ่มตวัอย่างใช้บริการเครือข่ายส่วนใหญ่
น้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 40.50 และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ตอ้งการเปล่ียนเครือข่ายหรือตอ้งการใช้
เครือข่ายเดิมต่อไป จ านวนร้อยละ 94.75 ท่ีเหลือเป็นผูท่ี้ตอ้งการเปล่ียนเครือข่ายร้อยละ 5.25  โดยใน
จ านวนน้ีมีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการเปล่ียนเครือข่ายมาใชบ้ริการของระบบ AIS ร้อยละ 3.75   ดา้นปัจจยัท่ีมี
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ผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบเอไอเอส  ของผูบ้ริโภคในพื้นท่ีอ าเภอสัน
ก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศพัทร์ะบบ AIS  ของ
ผูบ้ริโภค ในอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุดคือ การเปิดใช้บริการเครือข่ายท่ีง่ายและ
สะดวก รองลงมาคือ การเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีรู้จกัมาอยา่งยาวนาน ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณ
ของเครือข่ายท่ีสูง เพศของกลุ่มตวัอยา่ง ความคุน้เคยต่อตราสินคา้ การรองรับระบบ 3G และความถ่ีใน
การใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีต่อวนั ตามล าดบั  

 อรมน เฟ่ืองฟู  (ออนไลน์ )ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยการตลาดในการเลือกผู ้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีและทัศนคติท่ีมีต่อ DTAC โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูใ้ช้บริการ DTAC ความส าคญัของแต่ละปัจจยัการตลาดในการเลือกผูใ้ห้
บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี  และทศันคติของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีมีต่อ DTAC  โดยเก็บขอ้มูล
จากผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี DTAC  เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ดว้ยแบบสอบถาม
จ านวน 400 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีส่วนใหญ่ใชร้ะบบเติมเงิน 
(Prepaid) ร้อยละ 79.50 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียในการใชโ้ทรศพัทต่์อเดือนนอ้ยกวา่ 500 บาท ร้อยละ 57.00 มี
ระยะเวลาในการใช้เลขหมายปัจจุบันมากกว่า 4 ปี ร้อยละ 37.75 บริการเสริมท่ีใช้ได้แก่ การส่ง
ขอ้ความตวัอกัษร(SMS) และรูปภาพ (MMS) ร้อยละ 79.50 เหตุผลในการเปล่ียนเลขหมายส่วนใหญ่
เน่ืองจากมีโปรโมชัน่น่าสนใจกว่าร้อยละ 58.75 และโปรโมชัน่ท่ีใช้มากท่ีสุด ไดแ้ก่ การคิดอตัราค่า
โทรราคาเท่ากนั ทั้งในและนอกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมงร้อยละ 74.00 ผลการทดสอบสมมุติฐาน
พบว่า เพศมีความสัมพนัธ์กับการเลือกใช้ระบบโทรศพัท์ ค่าเฉล่ียการใช้โทรศพัท์ต่อเดือน และ
ระยะเวลาการใชเ้ลขหมาย อายมีุความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชร้ะบบโทรศพัท ์ค่าเฉล่ียการใชโ้ทรศพัท์
ต่อเดือน และระยะเวลาการใชเ้ลขหมาย บริการเสริมท่ีเลือกใช ้และสาเหตุการเปล่ียนเลขหมาย รายได้
มีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชร้ะบบโทรศพัท์ค่าเฉล่ียการใชโ้ทรศพัท์ต่อเดือน ระยะเวลาการใชเ้ลข
หมาย และบริการเสริมท่ีเลือกใช ้และการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใชร้ะบบโทรศพัท ์ส่วนผล
การทดสอบความแตกต่างพบวา่ อายุท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล  ด้านกลักฐานทางกายภาพและด้านกระบวบการแตกต่างกัน  รายได้ท่ีแตกต่างกันให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด บุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพและด้าน
กระบวนการแตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้น
การส่งเสริมการตลาดและด้านหลักฐานทางกายภาพแตกต่างกัน การศึกษาท่ีแตกต่างต่างกันให้
ความส าคญักบัปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา  ด้านสถานท่ี  ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
กระบวนการแตกต่างกัน  และพบว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ DTAC  ด้านหลักฐานทาง5
กายภาพ แตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อ DTAC ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา  ดา้นสถานท่ี 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคล  ดา้นหลกัฐานทางกายภาพและด้านกระบวนการแตกต่างกนั 
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รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีทศันคติท่ีดีต่อ DTAC  ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ดา้นบุคคล  ดา้นหลกัฐานทางกายภาพและดา้นกระบวนการแตกต่างกนั  อาชีพท่ีแตกต่าง
กนั มีทศันคติต่อ DTAC  ด้านบุคคลแตกต่างกนั  การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติต่อ DTAC ด้าน
ราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นหลกัฐานทางกายภาพแตกต่างกนั 
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บทที ่3 
 

 ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกปริมาณการใช ้3G บนมือถือของลูกคา้ระบบ AIS  DTAC  
และ  TRUEMOVE H ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา มีระเบียบวธีิวจิยัดงัน้ี 

 
3.1 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  
         

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         

 
 
 
          

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชป้ริมาณ 3 G 
ของโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบ AIS DTAC  
และ TRUEMOVE 
1.เพศ  
2.อาย ุ
3.สถานภาพ 
4.ระดบัการศึกษา 
5.อาชีพ 
6.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7.วตัถุประสงคใ์นการใชบ้ริการ 
8.ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์
-คุณภาพความเร็วของสญัญาณ 
- ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์
9.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด 
10.ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้ายรายอ่ืน 
 
 
 

การเลือกใชป้ริมาณ 3G 
ความเร็ว 
(500MB 750MB  1GB     2GB  
3GB 5GB 10GB )  ของ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ระบบ  AIS 
DTAC  และ TRUEMOVE 
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3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 
1. ประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มประชากรคือ ผูบ้ริโภคในเขตพื้นท่ีอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 
ซ่ึงจากการคน้ควา้ฐานขอ้มูลท่ีท าการปกครองจงัหวดัพะเยา ในปี พ.ศ. 2556 พบวา่ขนาดประชากรท่ี
ท าการศึกษามีจ านวนทั้งส้ิน 52,919 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อใหไ้ดข้นาดของตวัอยา่งท่ีเหมาะสม จึงหาขนาดตวัอยา่งจากการค านวณดว้ยวธีิการของ 

Taro Yamane โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ความคลาดเคล่ือนท่ี 0.05 สามารถค านวณหา
ขนาดตวัอยา่งไดด้งัน้ี  

𝑛 =
𝑁

(1 + 𝑁𝑒2)
 

โดยก าหนดให ้
𝑛 = ขนาดของตวัอยา่งท่ีควรสุ่ม 
𝑁 = ขนาดของประชากรทั้งหมด 
𝑒 = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่ม=0.05 
 
𝑛 จึงมีค่าดงัน้ี 
 

𝑛 = 52,919 (1 + 52,919(0.05)2)⁄ = 396.99 
 
                                            𝑛 = 396.99 ≈ 400   ตวัอยา่ง 
 

เพื่อความสะดวกในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษาจะสมมุติให้
ประชากรทั้งหมดใช ้3G และใชข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 ตวัอยา่ง โดยการเลือกสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
(Accidental Random Sampling) 
 
3.3  วธีิการศึกษา/ วธีิวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็นสามส่วนดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ขอ้มูลภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ อายุ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส การศึกษา 

รายได ้เป็นตน้ และลกัษณะบริการการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัท์ เช่น ค่าใชจ่้ายต่อเดือน ความถ่ีใน
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การใชบ้ริการ ระยะเวลาตั้งแต่เร่ิมใชบ้ริการ วตัถุประสงคท่ี์ใชบ้ริการ เป็นตน้ โดยลกัษณะค าถามเป็น
แบบปลายเปิด และแบบเลือกตอบ  

ส่วนที่ 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการด้านปริมาณการใช้ 3Gของโทรศพัท์เคล่ือนท่ี ระบบ 
AIS  DTAC และ TRUEMOVEH ของกลุ่มตวัอย่างทั้งปัจจยัท่ีควบคุมได้ เช่น ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่ง เสริมการขาย  และปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได ้เช่น ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัผูซ้ื้อสินคา้ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูข้ายรายอ่ืน และปัจจยัอ่ืนๆ โดยเป็นค าถามแบบอตัรภาค 
(Interval Scale) ซ่ึงแบ่งความส าคญัของปัจจยัเป็น 5 อนัดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด  
 

2.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการออก

แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 400 ตวัอย่าง ประกอบด้วย ขอ้มูลภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะดา้นปริมาณการใช ้3G และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกปริมาณการใช ้3G รวมทั้ง
ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 
  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นควา้จาก วิทยานิพนธ์ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ข้อมูลจากเว็บไซด์ต่างๆ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ข้อมูลท่ีเก่ียวกบัสถิติ 
ตวัเลขต่างๆ ไดแ้ก่ ร้อยละของประชากรอายุหกปีข้ึนไปท่ีใช้อินเทอร์เน็ทจ าแนกตามเพศ  ส่วนแบ่ง
การตลาดของกลุ่มบริษทั AIS  DTAC TRUE  และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ ในระบบคล่ืนความถ่ี 2.1 GHz : 
แสดงจ านวนเลขหมายท่ีมีผูใ้ช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของประเทศไทยในภาพรวมตั้งแต่ปี2555ถึง 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2557 ร้อยละของครัวเรือนท่ีเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต จ าแนกตามประเภทของอินเทอร์เน็ต 
และภาคปี 2556 ได้มาจากเว็บไซด์ของหน่วยงาน ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงขอ้มูลจ านวนประชากรในอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ไดม้าจากท่ีท า
การปกครองจงัหวดัพะเยา  เพื่อน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการคน้ควา้ต่อไป 
 

3.  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง จะน ามา

วเิคราะห์ดว้ยค่าสถิติต่างๆ และแบบจ าลองโพรบิตดงัน้ี 
ส่วนที ่1  เป็นขอ้มูลลกัษณะภาพรวมของกลุ่มตวัอยา่ง และลกัษณะการใชบ้ริการดา้น 

ปริมาณ3G ท่ีผูใ้ช้บริการเลือกใช้ วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา น าเสนอข้อมูลในรูปแบบของ 
ตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency Table) ค่าร้อยละ (Percentage) 
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ส่วนที่ 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการในดา้นปริมาณการใช้ 3G ของกลุ่มตวัอย่าง 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบจ าลองโพรบิตแบบเรียงล าดบั (Ordered Probit Model ) มาใช้
ในการศึกษาโดยมีรูปแบบดงัน้ี 

𝑦𝑖
∗ = 𝑥𝑖

′𝛽 + 𝑢𝑖  
 

ดงันั้นความน่าจะเป็นท่ีตวัอยา่งจะตอบ 𝑗  เม่ือ 𝑗  คือ 1 2 3 และ 4  จะเท่ากบั 
 

𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑦𝑖 = 𝑗|𝑥𝑖] = Pr [  μj−1 < yi
∗ < μk ] 

         = Pr [  μj−1xiβ < μi
∗ < μj − xiβ] 

          = 𝜱(μj−1xiβ) − 𝜱(εj − xiβ) 
 

และเม่ือ 𝜱 คือ การกระจายแบบปกติมาตรฐานสะสม และฟังก์ชนัควรจะเป็น(Likelihood 
function) ดงัน้ี 

 
L(𝜃)=∏ ∏ 𝑃𝑅𝐾

𝑗=1
𝑁
𝑖=1 [𝑌𝑖 = 𝑗|𝑥𝑖]

𝑖[𝑦𝑖=𝑗]       
      

          = ∏ ∏ 𝜱(μj−1xiβ) − 𝜱(εj − xiβ)𝑖[𝑦𝑖=𝑗]𝐽
𝑗=1

𝑁
𝑖=1   

                 
เม่ือ θ ประกอบไปดว้ยเวกเตอร์ของพารามิเตอร์ μi = (μ1, … , μ1−j)   และ   

β = β1, … , βj    
และ 𝑙[𝑦𝑖 = 𝑗] คือ Indicator Function ท่ีก าหนดให้เท่ากบั 1 ถา้ 𝑦i   ตกอยู่ในกลุ่มท่ี   𝑗    

และเท่ากบั 0 ถา้ตกอยูใ่นกลุ่มอ่ืน  
 

4. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์มีทั้งส้ิน ดงัต่อไปน้ี 

            Y      คือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกใช ้3G บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 
  𝑌   =  1  เลือกใช ้3G ท่ีปริมาณ 500 MB-750MB 

        𝑌   = 2  เลือกใช ้3G ท่ีปริมาณ 1GB-2GB 
        𝑌    = 3 เลือกใช ้3G ท่ีปริมาณ 3GB-5GB 
                                𝑌    = 4  เลือกใช ้3G ท่ีปริมาณ มากกวา่ 5GB   
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           𝑋1  คือ  เพศของกลุ่มตวัอยา่ง  
                     𝑋1 = 1 หมายถึง เพศชาย 
                     𝑋1 = 0 หมายถึง เพศหญิง 
           𝑋2  คือ อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง (ปี) (ตวัแปรเชิงปริมาณ) 
           𝑋3  คือ สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง :1 สถานภาพโสด , 0 อ่ืนๆ 
                     𝑋3 = 1 หมายถึง สถานภาพโสด  
        𝑋3  = 0 หมายถึง อ่ืนๆ 
           𝑋4 คือ ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง…………..ปี  
              𝑋5 คือ อาชีพ  
                    𝑋51 = 1 หมายถึง นกัเรียน/นกัศึกษา 
        𝑋51 = 0 หมายถึง อาชีพอ่ืนๆ 
        𝑋52 = 1  หมายถึง อาชีพขา้ราชการและรัฐวสิาหกิจ 
                            𝑋52 = 0  หมายถึง อาชีพอ่ืนๆ 
                           𝑋53 = 1  หมายถึง อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 
                     𝑋53 = 0  หมายถึง อาชีพอ่ืนๆ 
        𝑋54 = 1  หมายถึง อาชีพเกษตรกรรม 
                     𝑋54 = 0  หมายถึง อาชีพอ่ืนๆ 
        𝑋55 = 1  หมายถึง อาชีพลูกจา้งพนกังานบริษทั 
                     𝑋55 = 0  หมายถึง อาชีพอ่ืนๆ 
        𝑋56 = 1  หมายถึง อาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น 
                     𝑋56 = 0  หมายถึง อาชีพอ่ืนๆ 
           𝑋6 คือ รายไดสุ้ทธิเฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง………… (บาท) 
           𝑋7  คือ วตัถุประสงคห์ลกัในการเลือกใชป้ริมาณ 3G ตามรูปแบบการใชง้าน 
                     𝑋71 =1 หมายถึง วตัถุประสงคห์ลกัใชเ้พื่อการสนทนาติดต่อส่ือสารหรือ 
          เล่น Line  Facebook ส่ง E-mail เขา้ Website ทัว่ไป 
                     𝑋71 = 0 หมายถึง วตัถุประสงคห์ลกัใชเ้พื่อกรณีอ่ืนๆ 
          𝑋8  คือ มีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณ 
                     𝑋8  = 1 หมายถึง มีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณ 
                     𝑋8 = 0 หมายถึง มีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณ 
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                       ไม่มีผลต่อการเลือกปริมาณการใช ้3G 
     
          𝑋9  คือ มีบริการหรือแพค็เก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย 
                       (เช่น ส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% สูงสุด 12 เดือน) 
                     𝑋9  = 1 หมายถึง มีบริการหรือแพค็เก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย 
                     𝑋9  = 0  หมายถึง มีบริการหรือแพค็เก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลายไม่มีผลต่อการเลือก

ปริมาณการใช ้3G                                                                     
          𝑋10  คือ การส่งเสริมการขายของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน 
                     𝑋10  = 1 หมายถึง การส่งเสริมการขายของผูใ้หบ้ริการอ่ืน  
                     𝑋10  = 0  หมายถึง การส่งเสริมการขายของผูใ้หบ้ริการอ่ืนไม่มีผลต่อการเลือก 
                               ปริมาณการใช ้3G 
             𝑋11  คือ ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณสูง 
                     𝑋11  = 1 หมายถึง ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณ 
                      𝑋11  = 0 หมายถึง ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณไม่มีผลต่อการเลือกปริมาณการใช ้3G 
             𝑋12  คือ ระยะเวลาเฉล่ียในการใชอิ้นเทอร์เน็ตต่อวนั……..ชัว่โมง (เช่น 30 นาที, 1 ชัว่โมง) 
                       𝛽𝑖 = ค่าพารามิเตอร์ 
                                   𝜀𝑖=ค่าความคลาดเคล่ือน (Error Term) 
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บทที ่ 4 
 

ผลการศึกษาและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคใน
เขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด 
จากประชากรในอ าเภอปง จังหวัดพะเยา ท่ี เลือกใช้แพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ของเครือข่าย 
TRUEMOVEH  DTAC และ AIS   และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์และแปรผล โดยแบ่งการวิเคราะห์ 
ออกเป็นสองส่วนดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ภาพรวมของธุรกิจผูใ้ห้บริการในด้านภาวะการณ์แข่งขนัและส่วนแบ่งการตลาด 
ของผูใ้หบ้ริการบนระบบ 3G  เครือข่าย AIS  DTAC TRUE MOVE H   

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา 

 

4.1.1 ภาพรวมของธุรกิจผู้ให้บริการในด้านภาวะการณ์แข่งขันและส่วนแบ่งการตลาด ของผู้ให้บริการ
บนระบบ  3G  เครือข่าย AIS  DTAC TRUE MOVE H   
 

ตารางที ่4.1 อตัราก าไรสุทธิของ DTAC AIS และ TRUEMOVE  

งวดงบการเงิน 
ณ วนัท่ี (ลา้น

บาท) 

งบปี 2555  
31/12/2555 

งบปี 56 
31/12/2556 

งบปี 57 
31/12/2557 

ไตรมาส
2/58 

30/06/2558 

อตัราก าไรสุทธิ
(%)ของAIS 

24.45 25.25 24.02 24.98 

อตัราก าไรสุทธิ
(%)ของDTAC 

12.45 11.13 11.81 8.17 

อตัราก าไรสุทธิ
(%)ของ 

TRUEMOVE 
-8.23 -8.68 1.21 4.98 

                    ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย-ขอ้มูลรายบริษทั/หลกัทรัพย ์
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ผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดรั้บใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมยา่นคล่ืนความถ่ี 
2.1 GHz เม่ือเดือนธันวาคมปี 2555 และเปิดให้บริการ 3G เต็มรูปแบบในปี 2556 ผูใ้ห้บริการต่าง
พยายามเติบโตจากบริการอินเตอร์เน็ตเคล่ือนท่ีซ่ึงมีความตอ้งการใชง้านสูงและมีการแข่งขนัเพิ่มมาก
ข้ึนในตลาดสมาร์ทโฟน รวมทั้งการรับรู้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายไดท่ี้ลดลงจากการให้บริการ
ภายใต้ระบบใบอนุญาตและเตรียมพร้อมส าหรับการหมดอายุของสัมปทาน   การให้บริการ 
โทรศพัท์เคล่ือนท่ี ซ่ึงประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางอาเซียนทางด้านภูมิศาสตร์ ซ่ึงจะเป็นโอกาส
ทางดา้นการตลาดในการพฒันาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตใหค้รอบคลุมไดก้วา้งข้ึน 

จากการศึกษาพบว่า งบการเงินของบริษทั AIS จากปี 2554-2558 โดยเฉล่ียมีอตัราก าไรสุทธิ
เพิ่มข้ึนใน 4 ปี เท่ากบั 0.53  %  เน่ืองจาก AIS  มีส่วนแบ่งการตลาดมากท่ีสุด 54%(จากภาพท่ี 4.2)  
ผลกระทบจากการใช้ตน้ทุนในการขยายเครือข่ายจึงน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบั DTAC และ ทรูมูฟ  และ
การโอนยา้ยผูใ้ห้บริการ ซ่ึง AIS มีการโอนยา้ยเขา้ของเลขหมายจาก 2G มาเป็น 3G มากท่ีสุด จากภาพ
ท่ี 4.3ซ่ึงมีจ านวนผุใ้ชบ้ริการมากท่ีสุด และการขยายโครงข่ายไดเ้พิ่มมากข้ึน ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีท าให้AIS 
มีอตัราก าไรสุทธิโดยเฉล่ียใน 4 ปีท่ีผา่นมาเป็นไม่ขาดทุน และ AIS ไดมุ้่งเนน้การขยายโครงข่ายอยา่ง
ต่อเน่ืองจึงไมมี่ผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ TRUE และการขยายโครงข่ายของ DTAC  
  ในส่วนงบการเงินของ DTAC ในดา้น อตัราก าไรสุทธิ  จากปี 2554-2558 ลดลงอยา่งต่อเน่ือง 
ซ่ึงมีแนวโน้มมาจากรับรู้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ท่ีลดลงจากการให้บริการภายใตร้ะบบ
ใบอนุญาตและเตรียมพร้อมส าหรับการหมดอายขุองสัมปทานการให้บริการและผลกระทบเชิงลบจาก
การเพิ่มทุนของทรู ซ่ึง DTAC ยงัคงมุ่งเนน้การลงทุนแบบระมดัระวงัซ่ึงอาจจะท าใหเ้สียส่วนแบ่งทาง
การตลาดให้กบั TRUE และ AIS จึงท าให้อตัราก าไรสุทธิลดลงเฉล่ียทั้งห้าปีท่ีผา่นมาเท่ากบั 1.314 % 
รวมถึงการแข่งขนัในตลาดท่ีมีการช่วงชิงการท าก าไรจากโปรโมชัน่แพค็เก็จบริการเสริมต่างๆ ท าให้
ดีแทคมีก าไรลดลงซ่ึงในปี 2558 ดีแทค ประมาณการลงทุนไวไ้ม่ต ่ากวา่ 14,000 ลา้นบาท บนรูปแบบ
การขยายโครงข่ายดว้ยการใชโ้ครงสร้างพื้นฐานร่วมหรือเช่าใชก้บัผูใ้ห้บริการรายอ่ืนเพื่อใหก้ารลงทุน
ดงักล่าวเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ทางดา้นงบการเงินของ TRUEMOVE ในดา้น อตัราก าไรสุทธิ  จากปี 54-58 มีแนวโน้มท่ีจะ
เพิ่มข้ึน ซ่ึงอตัราก าไรสุทธิเฉล่ียทั้งห้าปีท่ีผา่นมาเท่ากบั 1.314 % มีแนวโน้มมาจาก  TRUEMOVE ได้
อดัฉีดเงินเพิ่มทุนซ่ึงจะส่งผลท าให้การเงินของบริษทัดีข้ึนจากหน้ีสินและดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงรวมทั้ง
ไดร่้วมทุนกบั ไชน่าโมบายล์ ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้ห้บริการโทรศพัทมื์อถือชั้นน าในประเทศจีนซ่ึงส่งผล
ให้ TRUE ไดเ้ปรียบในดา้นการแข่งขนัมากข้ึน ในดา้น การจดัซ้ือจดัจา้ง การท างานร่วมกนัและการ
ให้บริการโทรขา้มแดนอตัโนมติั และการแบ่งปันแลกเปล่ียนนวตักรรมใหม่ๆ ซ่ึงจะท าให้ TRUE  
ได้เปรียบการแข่งขัน และผลท่ีมาจากความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินและ
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ยุทธศาสตร์การขยายฐานลูกคา้แบบคอนเวอร์เจนซ์ท าให้ผลประกอบการและโครงสร้างเงินทุนของ
กลุ่มทรูแขง็แกร่งข้ึน ซ่ึงถือไดว้า่ TRUE เป็นผูน้ าในดา้นเชิงรุกในการสร้างฐานลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

ภาพรวมของผูใ้ชแ้พค็เก็จบริการขอ้มูล 3G  ในเขต อ าเภอปง จงัหวดัพะเยา   
 

ตารางที ่4.2  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามเพศ  
เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
หญิง 188 47 
ชาย 212 53 
รวม 400 100 

                         ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างคือ ประชาชนในเขตอ าเภอปง จงัหวดั พะเยา ท่ีใช้บริการ
แพค็เก็จ 3G ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 และเป็นเพศหญิงจ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.3  จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 20 ปี 95 23.75 

21-30 ปี 103 25.75 
31-40 ปี 86 21.5 
41-50 ปี 72 18 

มากกวา่ 50 ปี 44 11 
รวม 400 100.00 

           ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอาย ุ21-30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 103 คนคิดเป็นร้อยละ 25.75 

รองลงมามีอายุไม่เกิน 20 ปี จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 อนัดบัต่อมามีอายุระหวา่ง 31-40 ปี 
จ  านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5  อนัดบัต่อมามีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีจ านวน 72 คน คิดเป็นร้อย
ละ18 และ ช่วงอายมุากกวา่ 50 ปี มีจ  านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11    
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ตารางที ่4.4 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากวา่หรือเทียบเท่า ม.6 171 42.75 
สูงกวา่ ม.6 ข้ึนไป 229 57.25 
รวม 400 100.00 

   ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 
จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่หรือเทียบเท่าม.6 มีจ  านวน 171 คน คิด

เป็นร้อยละ 42.75 รองลงมามีการศึกษาสูงกวา่ ม.6 ข้ึนไป มีจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 57.25   
 
ตารางที ่4.5 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
(โสด,แยกกนัอยู,่หมา้ย) 170 42.5 

สมรส 230 57.5 
รวม 400 100 

           ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

   จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมีจ านวน 230 คน คิดเป็นร้อย
ละ 57.5 สถานภาพโสดหรือแยกกนัอยูห่รือหมา้ยมีจ านวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5  
 
ตารางที ่4.6 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 101 25.25 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 123 30.75 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 87 20.25 
เกษตรกรรม 26 6.5 
ลูกจา้งพนกังานบริษทั 69 15 
รวม 400 100 

         ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีจ านวน 123 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.75 รองลงมาคือกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษามีจ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25 
อาชีพคา้ขายหรือธุรกิจส่วนตวัมีจ านวน 87 คนคิดเป็นร้อยละ 20.25 อาชีพลูกจา้งพนักงานบริษทัมี
จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อาชีพเกษตรกรรมมีจ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
 
ตารางที ่4.7  จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ไม่เกิน 5,000  บาท 106 26.5 
5,000-10,000 บาท 64 16 
10001-15000 บาท 47 11.75 
15001-20000 บาท 74 18.5 

20,000-25,000 บาท 20 5 
มากกวา่ 25,001  89 22.25 

รวม 400 100 
                        ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 

จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือนมีจ านวน 
106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5  มีรายไดม้ากกว่า 25, 001 บาท มีจ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 22.25 มี
รายไดอ้ยู่ในช่วง 15,000-20,000 บาท มีจ  านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  ต่อมามีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 
5,000-10,000 บาท มีจ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16  มีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท มี
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75 มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,000-25,000 บาท มีจ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5  

 
ตารางที ่4.8 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามระบบเครือข่ายโทรศพัทท่ี์ใช ้

เครือข่ายโทรศพัท ์ จ านวน(คน) ร้อยละ 
TRUEMOVEH 172 43 
AIS 60 15 
DTAC 168 42 
รวม 400 100 

              ท่ีมา : จากการส ารวจ 
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนท่ีระบบ 
TRUEMOVEH จ านวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี
ระบบ DTAC จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42 และใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ AIS  
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15  

 
ตารางที ่4.9 จ  านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามปริมาณการใช ้3G 

ปริมารการใช3้G จ านวน(คน) ร้อยละ 
500 MB- 750 MB 106 27.5 
1GB- 2 GB 150 39 
3GB - 5GB 102 25.75 

มากกวา่ 5GB 31 7.75 
รวม 400 100 

                ท่ีมา : จากการส ารวจ 
 
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใช้ปริมาณ 3G อยู่ระหว่าง 1 GB-2GB มีจ านวน 

150 คน คิดเป็นร้อยละ 39  รองลงมาใช้ 500 MB -750 MB มีจ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 
รองลงมาใช้ 3GB-5GB มีจ  านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75  และใช้มากกว่า  5 GB มีจ านวน 31 
คนคิดเป็นร้อยละ 7.75  
  
ส่วนแบ่งการตลาดในด้านอื่นๆสามารถสรุปได้ดังนี ้ 

1. ด้านสถานะผูใ้ช้บริการปัจจุบนัของผูไ้ดรั้บใบอนุญาตทั้งสามราย(บริษทั แอดวานช์ ไวร์
เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (AWN)  บริษทัเรียล  ฟิวเจอร์ จ  ากดั (RF)  บริษทั ดีแทค  ไตรเน็ต  จ  ากดั (DTN)) 
ณ ส้ินเดือน พฤศจิกายน 2557 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 75.88 ลา้นเลขหมาย เป็นผูใ้ช้บริการใหม่(เบอร์
ใหม)่61% และเป็นผูใ้หบ้ริการบริษทัในเครือ 39%  ซ่ึงแสดงตามรูป 4.1 และ 4.2 
 



 

32 

 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมมาธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/57 

ภาพที ่4.1 สถานะผูใ้ชบ้ริการ 3G ในช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน 2557 
 

จากภาพ จะเห็นไดว้า่จ  านวนผูใ้ชบ้ริการในเดือนพฤศจิกายน 2557  เพิ่มข้ึนจากเดือน ตุลาคม 
2557 จ านวน 2.2 ล้านเลขหมาย(เพิ่มข้ึน 3%) ซ่ึงในช่วง 2-3 เดือนท่ีผ่านมาเพิ่มข้ึนในอัตราคงท่ี
ประมาณเดือนละ 2 ลา้นเลขหมายโดยประมาณ โดย AWN ยงัคงเป็นผูมี้ส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงท่ีสุด 
และส่วนแบ่งการตลาดของผูใ้ห้บริการแต่ละรายค่อนขา้งคงท่ีซ่ึงผูว้ิจยัเห็นวา่ การเพิ่มข้ึนของการใช้
หมายเลขโทรศพัทน์ั้น ไดบ้่งบอกถึงการขยายเครือข่ายเขา้ไปครอบคลุมยงัพื้นท่ีท่ียงัไม่มีสัญญาณเพิ่ม
มากข้ึน ท าให้ผูบ้ริโภคมีโอกาสไดเ้ขา้ถึง 3G มากข้ึน จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะขยายผลิตภณัฑ์และบริการ
ตวัอ่ืนๆควบคู่ไปกบัการขายแพค็เก็จ 3G  เพราะตลาดกวา้งข้ึนจากการมีสัญญาณท่ีครอบคลุมมาก
ยิง่ข้ึน และการเปิดประชาคมอาเซียนจะท าให้มีนกัท่องเท่ียวและแรงงานเขา้มาท างานในประเทศไทย
มากข้ึนท าให้มีโอกาสท่ีผูค้นเหล่าน้ีจะใช้บริการมาก 3G  และ ค่ายมือถือทั้งสามเครือข่ายยงัสามารถ
ไปลงทุนในธุรกิจอินเทอร์เน็ทบนมือถือในแถบประเทศอาเซียนไดอ้ยา่งเสรีมากยิง่ข้ึน  

 
ท่ีมา:ส านกังานคณะกรรมมาธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11/57 

ภาพที ่4.2 ส่วนแบ่งการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ 3G  บนระบบ  AIS  DTAC TRUE MOVE H 
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2. การโอนยา้ยผูใ้ห้บริการ  มีจ  านวนทั้งส้ินประมาณ 39 ล้านเลขหมาย นับตั้งแต่มีการเปิด
ให้บริการเป็นต้นมา(AIS เปิดให้บริการ 7 พฤษภาคม 2556 , TRUE MOVE H เปิดให้บริการ 8 
พฤษภาคม 2556 , DTAC เปิดใหบ้ริการ 23 กรกฎาคม 2556) โดย เครือข่าย AIS มีการโอนยา้นเขา้มาก
ท่ีสุดรองลงมาเป็น  DTAC  และ TRUE MOVE H  ตามล าดบั ซ่ึงอตัราการโอนยา้ยผูใ้ชบ้ริการกวา่ 90 
% เป็นการโอนยา้ยจากบริษทัในเครือจากบริการ 2G ไป 3G ซ่ึงเดิมบริการ 2G  ส่วนแบ่งการตลาดของ 
AIS มีมากท่ีสุดตามสัดส่วน จึงท าให้การโอนยา้ยไป 3G จึงมากตามไปดว้ย แสดงตามภาพท่ี 4.3 ซ่ึง 
AIS มีความได้เปรียบทางด้านฐานลูกคา้ท่ีมีมากท่ีสุด จึงมีโอกาสท่ีจะต่อยอดการขายผลิตภณัฑ์ท่ี
ออกมาใหม่ๆไดง่้ายกวา่ ดีแทคและทรูมูฟท่ีฐานลูกคา้ยงัมีไม่มากพอเม่ือเทียบกบั AIS และตอ้งทุ่มทุน
เพื่อสร้างลูกคา้ใหม่ท่ีจะบริโภคซ ้ าเพื่อใหเ้กิด Passive income ในอนาคต  

 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมมาธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/57 
 

ภาพที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของผูโ้อนยา้ยผูใ้หบ้ริการระหวา่งเดือน พ.ค. 56 - พ.ย. 57 
จากภาพท่ี  4.3 จ  านวนการโอนยา้ยเขา้สะสมระหวา่งเดือน พ.ค.56  ถึงเดือน พฤศจิกายน 57

เครือข่าย AIS ร้อยละ 54  DTAC ร้อยละ 42 และทรูมูฟ 4 ซ่ึงทรูมูฟถึงแมจ้ะมีการยา้ยเขา้สะสมน้อย
ท่ีสุดเม่ือเทียบกบั AIS และ DTAC แต่ดว้ยการบริหารจดัการท่ีดีTRUEMOVE ทรูมูฟก็ยงัมีก าไรสุทธิ
ท่ีเพิ่ม(จากตารางท่ี 4.7 )ข้ึนซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินงานท่ีดี 

3. การติดตั้งเครือข่าย  ส านกังาน กสทช. ไดอ้อกใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมจ านวน
ทั้งส้ิน 32655 สถานีฐาน (เพิ่มจากเดือน ตุลาคม 57 จ านวน 4,492 สถานี หรือ ประมาณ 11 %) ตามรูป 
4.4  
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ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมมาธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11/57 

ภาพที ่4.4  การติดตั้งโครงข่ายของ ระบบ AIS  DTAC TRUE MOVE H 
 

AIS ได้รับอนุญาตให้ตั้ งสถานีวิทยุคมนาคมมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ DTAC และ TRUE 
MOVE H   ตามล าดบั โดย AIS และ DTAC ไดรั้บอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมครบทุกจงัหวดั
แลว้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ค่าย AIS มีฐานเครือข่าย  3G  มากกว่า DTAC และ TRUE MOVE H   จึงท า
ให้โอกาสในการขายสินค้าและบริการมีสูงกว่า ตามฐานลูกค้าเดิมท่ีมีผู ้ใช้บริการมากกว่าค่าย
TRUEMOVE และ DTAC 

 

4. อตัราค่าบริการ จากการส ารวจการลดราคาค่าบริการของผูรั้บใบอนุญาต พบว่าค่าบริการ
ของเดือนพฤศจิกายน 57 ของผูใ้หบ้ริการทั้งสามรายราคาลดลงมากกวา่ 15% ในทุกบริการ   

 
ท่ีมา:ส านกังานคณะกรรมมาธิการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติฉบบัท่ี 11/57 

ภาพที ่4.5  ราคาค่าบริการของผูรั้บใบอนุญาต 
 

จากภาพท่ี 4.5 จะเห็นวา่ ค่าบริการในดา้น Internet  AIS ลดลง 31% DTAC ลดลง 43 % และ 
TRUEMOVE ลดลง 16 % ซ่ึงส่งผลดีต่อผูบ้ริโภคท่ีจะใช้ 3G ในราคาท่ี ถูกลง ส่วนทางด้านของผู ้
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ให้บริการก็ยงัคงต้องปรับกลยุทธ์ทางการตลาดและการบริหารงานเพื่อรองรับกับนโยบายตามท่ี 
กสทช. ไดเ้ร่ิมใชม้า 
4.1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอปง 
จังหวัดพะเยา โดยใช้แบบจ าลอง โพรบิตแบบเรียงล าดับ (Order Probit  Model) โดยได้น าเสนอ
ตามล าดับดังนี ้
 การวิเคราะห์โดยใช้แบบจ าลองแบบจ าลอง โพรบิตแบบเรียงล าดบั (Order Probit  Model) 
และการวิเคราะห์ค่าผลกระทบหน่วยสุดทา้ย (Marginal Effect) เพื่อดูความน่าจะเป็นของปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการเลือกแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ไดผ้ลการวิเคราะห์
ดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.10 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ โดยวธีิโพรบิตแบบเรียงล าดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา 

ตวัแปร
(Variable) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ
(Coefficient) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานค่า

ความ
คลาดเคล่ือน

(Standard Error) 

ค่า
นยัส าคญั
ทางสถิติ
(Z-Test) 

ระดบั
นยัส าคญัทาง

สถิติ
(Significance  

Level) 

ช่วงความเช่ือมัน่
[95%Conf.Interval] 

sex1  -0.0590815 0.1271078 -0.046 0.642 -0.3082083 0.1900452 

age 0.0068943 0.0081772 0.84 0.399 -0.0081328 0.0229214 

edu 0.092481 0.0223788 4.13 0 0.0486194 0.1363425 

status1 0.7745982 0.5818575 1.33 0.183 -0.3658215 1.915018 

status2 1.064595 0.5844778 1.82 0.069 -0.0809601 2.210151 

ocu4 -1.262797 0.4319175 -2.92 0.003 -2.10934 -0.416254 

salary 0.0000165 5.37e-06 3.06 0.002 5.93e-06 0.000027 

time 0.3385219 0.386868 8.75 0.00 0.2626971 0.4143467 

network1 0.2272216 0.138038 1.65 0.100 -0.433279 0.4977711 

network2 0.5045884 0.1837926 2.75 0.006 0.1443615 0.8648153 

X1 0.483606 0.2951308 0.16 0.87 -0.5300851 0.6268063 
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ตารางที ่4.10 ผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ โดยวธีิโพรบิตแบบเรียงล าดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา (ต่อ) 

ตวัแปร
(Variable) 

ค่า
สมัประสิทธ์ิ
(Coefficient) 

ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานค่า

ความ
คลาดเคล่ือน

(Standard Error) 

ค่า
นยัส าคญั
ทางสถิติ
(Z-Test) 

ระดบั
นยัส าคญัทาง

สถิติ
(Significance  

Level) 

ช่วงความเช่ือมัน่
[95%Conf.Interval] 

X2 0.3584509 0.2193836 1.63 0.102 -0.0715332 0.7884349 

X3 -0.8803001 0.253268 -3.48 0.001 -1.376696 -0.383904 

X4 0.8683128 0.2052959 4.23 0.000 0.4659404 1.270685 

X5 -0.0343902 0.2040622 -0.17 0.866 -4343448 0.3655645 

X6 0.1348978 0.1873378 0.72 0.471 -0.2322776 0.5020732 

Number of obs   =        400                 LR chi2(16)     =     244.32  Prob > chi2     =     0.0000                                               

Pseudo R2       =    0.2398 

ท่ีมา  จากการส ารวจ 
จากตาราง 4.7 พบวา่ค่า Log likelihood คือค่าสถิติท่ีบ่งบอกถึงความเหมาะสมของแบบจ าลอง

ทางสถิติหากสถิติมีค่าน้อยหรือค่าเขา้ใกล ้0 แสดงว่าแบบจ าลองนั้นเป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะสมเม่ือ
เทียบกบัแบบจ าลองอ่ืนซ่ึงในท่ีน้ีมีค่าเท่ากบั  -387.20223 (โดยปกติค่า log likelihood จะมีค่านอ้ยกวา่ 
0) 

การทดสอบความน่าเช่ือถือของแบบจ าลอง (Goodness of fit ) โดยเปรียบเทียบระหว่าง
แบบจ าลองท่ีไม่มีตวัแปรอิสระ (มีเฉพาะค่าตดัแกน) กบัแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรอิสระ ไดค้่า  LR 𝑐ℎ𝑖2  
คือค่า Likelihood  ratio  chi-square  โดย  LR 𝑐ℎ𝑖2   มีค่า 244.32 ท่ีระดบั  P-value 0.000  สามารถ
อธิบายได้ว่า แบบจ าลองมีนัยส าคัญทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบกับแบบจ าลองท่ีไม่มีตวัแปรอิสระ
ส าหรับค่า Pseudo 𝑅2 เท่ากบั 0.2398 ซ่ึงค่าท่ีได้จากวิธีน้ี อยู่ในช่วงค่าปกติ (1990 : อา้งถึงใน  อารี 
วบิูลยพ์งศ ์,2547: 196 ) 

การประมาณค่าความน่าจะเป็นท่ีได้  ดงัแสดงในตาราง 4.7 พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือก
แพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  ไดแ้ก่  
ระดบัการศึกษา (edu)  อาชีพเกษตรกรรม (ocu4)  รายไดต่้อเดือน (salary)   เวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ต
เฉล่ียต่อวนั (time)   เครือข่ายผูใ้ห้บริการ3Gยี่ห้อ DTAC (Network2)    การมีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพ
ความเร็วของสัญญาณ (X3)    การมีบริการหรือแพ็คเก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย (X4)    ปัจจยัท่ีไม่มี
ผลกระทบต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา  ไดแ้ก่ 
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เพศ (Sex)    อายุ (age)    สถานะภาพ (status)  อาชีพอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม (ocu)   
เครือข่ายของผูใ้ห้บริการ3G (Network) ยี่ห้อ AIS และ TRUEMOVEH  วตัถุประสงคห์ลกัใช้เพื่อการ
สนทนาติดต่อส่ือสาร (X1)  วตัถุประสงค์หลักใช้เพื่อความบันเทิงของภาพและเสี ยง (X2)  การ
ส่งเสริมการขายของผูใ้ห้บริการรายอ่ืน (X5)  ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณสูง (X6)  ซ่ึงสามารถ
อธิบายผลการวเิคราะห์ดงักล่าวในทุกตวัแปรไดด้งัน้ี 

1.ระดบัการศึกษา (EDU) มีผลในทิศทางเดียวกนักบัการเลือกแพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ถา้จ านวนปีท่ีใชใ้นการศึกษาสูงข้ึน จะมีผลท าให้ผูใ้ชเ้ลือกใช้
แพต็เก็จบริการขอ้มูล 3G ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน 

2.อาชีพเกษตรกรรม (ocu4)   มีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบัการเลือกแพ็คเก็จบริการขอ้มูล 
3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สามารถอธิบายไดว้า่ ถา้ผูต้อบแบบสอบถามประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จะมีผลท าใหใ้ช ้3G นอ้ยกวา่อาชีพอ่ืน 

3. รายไดต่้อเดือน (salary) มีผลในทิศทางเดียวกนักบัการเลือกแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สามารถอธิบายไดว้า่ ถา้ผุต้อบแบบสอบถามมีเงินเดือนท่ีเพิ่ม
มากข้ึน จะมีผลท าใหก้ารเลือกใชแ้พค็เก็จ 3G ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน  

4. เวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียต่อวนั (time) มีผลในทิศทางเดียวกนักบัการเลือกแพค็เก็จ
บริการข้อมูล 3G ของผู ้บริโภคในเขตอ าเภอปง จังหวดัพะเยา สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าผู ้ตอบ
แบบสอบถามใชเ้วลาในการเล่นอินเทอร์เน็ตบนมือถือเฉล่ียต่อวนัเพิ่มสูงข้ึน จะมีผลท าให้การเลือกใช้
แพค็เก็จ 3G ในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน   

5. เครือข่ายผูใ้ห้บริการ 3G ยี่ห้อ DTAC (Network2) มีผลในทิศทางเดียวกนักบัการเลือกแพค็
เก็จบริการข้อมูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สามารถอธิบายได้ว่า ถ้าผูต้อบ
แบบสอบถามใชแ้พ็คเก็จ 3G เครือข่าย DTAC เพิ่มข้ึน จะมีผลท าให้เลือกใชป้ริมาณของแพ็คเก็จ 3G  
เพิ่มข้ึนมากกวา่เครือข่ายอ่ืน 

6. การมีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณ (X3) มีผลในทิศทางตรงกนัขา้มกบั
การเลือกแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา  สามารถอธิบายไดว้า่ 
ถึงแมว้า่ในบางพื้นท่ีจะมีคุณภาพความเร็วของสัญญาณลดลง แต่ผูใ้ชก้็ยงัคงใชป้ริมาณแพค็เก็จบริการ
ขอ้มูล 3G เหมือนเดิม 

7.การมีบริการหรือแพค็เก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย  (X4) มีผลในทิศทางเดียวกนักบัการเลือก
แพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา สามารถอธิบายไดว้า่  ถา้แต่ค่าย
มือถือเพิ่มบริการแพ็คเก็จเสริมท่ีหลายมากข้ึน จะท าให้ผูใ้ช้เลือกใช้แพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ใน
ปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนมากกวา่ปัจจยัอ่ืนๆ 
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8.เพศ (Sex) ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภค
ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา    เน่ืองจากไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

9. อายุ (age) ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภค
ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา    เน่ืองจากไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

10. สถานะภาพ (status) ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G 
ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา    เน่ืองจากไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

11. เครือข่ายของผูใ้ห้บริการ3G (Network) ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกแพ็คเก็จ
บริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา    เน่ืองจากไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

12. วตัถุประสงค์หลกัใช้เพื่อการสนทนาติดต่อส่ือสาร (X1) ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ
การเลือกแพ็คเก็จบริการข้อมูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา    เน่ืองจากไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 

13. วตัถุประสงคห์ลกัใชเ้พื่อความบนัเทิงของภาพและเสียง (X2) ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบ
ต่อการเลือกแพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา    เน่ืองจากไม่มี
นยัส าคญัทางสถิติ 

14. การส่งเสริมการขายของผูใ้ห้บริการรายอ่ืน (X5) ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือก
แพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา    เน่ืองจากไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติ 

15. ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณสูง (X6) ไม่เป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเลือกแพค็เก็จ
บริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา  เน่ืองจากไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

โดยสรุปแล้วผลการวิเคราะห์ในขั้นต้นช้ีให้เห็นว่า เพศ (Sex)    อายุ (age)    สถานะภาพ 
(status)   เครือข่ายของผูใ้ห้บริการ3G AIS และ TRUEMOVEH   วตัถุประสงคห์ลกัใชเ้พื่อการสนทนา
ติดต่อส่ือสาร (X1)  วตัถุประสงค์หลกัใช้เพื่อความบันเทิงของภาพและเสียง (X2)  การส่งเสริมการ
ขายของผูใ้ห้บริการรายอ่ืน (X5)  ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณสูง (X6)  ไม่เป็นตวัแปรก าหนดท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติว่า ผูใ้ช้แพ็คเก็จ 3G จะเลือกใช้แพ็คเก็จบริการขอ้มูลในแบบใด มีเพียงตวัแปรอ่ืน
ไดแ้ก่  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา (edu)  อาชีพเกษตรกรรม (ocu4)  รายไดต่้อเดือน (salary) เครือข่ายของ
ผูใ้ห้บริการ3G DTAC    เวลาในการใชอิ้นเทอร์เน็ตเฉล่ียต่อวนั (time)  การมีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพ
ความเร็วของสัญญาณ (X3)    การมีบริการหรือแพ็คเก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย (X4)   เท่านั้นท่ีมี
ความส าคญัต่อการเลือกแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา  ซ่ึงเป็น
ตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติ    
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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
จากการศึกษาลกัษณะโดยรวมของการใช้แพ็คเก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคนั้น พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งใชบ้ริการเครือข่าย TRUEMOVEH มากท่ีสุดจ านวน 172 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมา
ใชเ้ครือข่าย DTAC จ านวน 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 42 และโดยส่วนใหญ่มีการใชป้ริมาณแพค็เก็จ 3G  
อยู่ในช่วง 1GB-2GB จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาใช้อยู่ในช่วง 500 MB- 750 MB 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5   ลกัษณะภาพรวมของธุรกิจผูใ้ห้บริการ 3G ในประเทศไทย ใน
ดา้นสถานะผูใ้ห้บริการปัจจุบนั AIS มีผูใ้ช้เลขหมายมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54 ในดา้นการโอนยา้ย
ผูใ้ห้บริการซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการโอนยา้ยจากบริษทัในเครือจากบริการ 2G ไป 3G ซ่ึง AIS มีมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 54  ในดา้นอตัราค่าบริการ DTAC มีการลดค่าบริการ INTERNET ลงมากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 43 ในดา้นอตัราก าไรสุทธิในช่วงปี 55 ถึง ไตรมาสท่ี 2/58  TRUEMOVEH มีอตัราก าไรเฉล่ีย
ท่ีเพิ่มข้ึนมากท่ีสุด และจากการศึกษาพบวา่ งบการเงินของบริษทั AIS จากปี 54-58 โดยเฉล่ียมีอตัรา
ก าไรสุทธิเพิ่มข้ึนใน 4 ปีท่ีผา่นมาเน่ืองมาจาก AIS  มีส่วนแบ่งการตลาดท่ีมากท่ีสุด เน่ืองมาจาก AIS   
โดยผลกระทบจากการใช้ตน้ทุนในการขยายเครือข่ายจึงน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกบั DTAC และ ทรูมูฟ  
และการโอนยา้ยผูใ้ห้บริการ ซ่ึง AIS มีการโอนยา้ยเขา้ของเลขหมายและจาก 2G มาเป็น 3G มากท่ีสุด
และ AIS ได้มุ่งเน้นการขยายโครงข่ายอยู่แล้วจะยงัไม่น่าจะมีผลกระทบจากการเพิ่มทุนของ TRUE 
และการขยายโครงข่ายของ DTAC ส่วนในด้านของ DTAC ในด้าน อตัราก าไรสุทธิ  จากปี 54-58 
ลดลงอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงมีแนวโน้มมาจากรับรู้ค่าธรรมเนียมและส่วนแบ่งรายได้ท่ีลดลงจากการ
ให้บริการภายใตร้ะบบใบอนุญาติและเตรียมพร้อมส าหรับการหมดอายุของสัมปทานการให้บริการ
และผลกระทบเชิงลบจากการเพิ่มทุนของทรู ซ่ึง DTAC ยงัคงมุ่งเน้นแบบการลงทุนแบบระมดัระวงั
ซ่ึงอาจจะเสียส่วนแบ่งทางการตลาดให้กบั TRUE และ ADVANCE ทา้ยสุดในดา้นของ TRUEMOVE  
อตัราก าไรสุทธิ  จากปี 54-58 มีแนวโนม้ท่ีจะเพิ่มข้ึน แนวโนม้มาจาก  TRUE อดัฉีดเงินเพิ่มทุนซ่ึงจะ
ส่งผลใหก้ารเงินของบริษทัดีข้ึนจากหน้ีสินและดอกเบ้ียจ่ายท่ีลดลงรวมทั้งไดจ้บัมือกบั ไชน่าโมบายล ์
จะส่งผลให้ TRUE ไดเ้ปรียบในด้านการแข่งขนั ผลท่ีมาจากความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้าง
ทางการเงินและยุทธศาสตร์การขยายฐานลูกค้าแบบคอนเวอร์เจนซ์ท าให้ผลประกอบการและ
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โครงสร้างเงินทุนของกลุ่มทรูแข็งแกร่งข้ึน ซ่ึงถือไดว้า่ TRUE เป็นผูน้ าในดา้นเชิงรุกในการสร้างฐาน
ลูกคา้ไดเ้ป็นอยา่งดี 

ด้านปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แพ็คเก็จบริการขอมูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง 
จงัหวดัพะเยา ไดท้  าการศึกษาโดยใชแ้บบจ าลอง โพรบิต แบบ ล าดบั (order probit) ซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การเลือกใช้แพ็คเก็จบริการขอมูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยา ได้แก่  ระดับ
การศึกษา อาชีพเกษตรกรรม รายได้ต่อเดือน เวลาในการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียต่อวนั  เครือข่ายผู ้
ให้บริการ 3G  DTAC   การมีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณ และการมีบริการหรือ
แพค็เก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย   

   
5.2 การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษา ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ การมีบริการหรือแพ็คเก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย 
และการมีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณ  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้แพ็คเก็จ
บริการขอ้มูล 3G ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีผูใ้ห้บริการสามารถควบคุมได ้ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงควรน าปัญหาท่ี
เกิดจากทั้งสองปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้มาน้ีไปปรับปรุงแกไ้ข และใชก้ลยุทธทางการตลาดเพื่อช่วงชิงผล
ก าไรท่ีเพิ่มข้ึนและยงัสามารถน าไปพฒันาระบบในดา้นต่างเพื่อน าไปสู่การให้บริการลูกคา้ไดอ้ย่าง
มัน่คง และย ัง่ยนืต่อไป 
 ส่วนปัจจยัทางดา้นลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
เลือกแพ็คบริการขอ้มูล 3G ในเขตอ าเภอปง จงัหวดัพะเยาซ่ึงปัจจยัท่ีมีผลได้แก่ ระดับการศึกษาผู ้
ท  าการศึกษามีความเห็นว่า ถึงแมร้ะดบัการศึกษาจะมีผลต่อการเลือกใช้แพ็คเก็จบริการขอ้มูล ซ่ึงเม่ือ
ผูใ้ชบ้ริการมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน จะใชป้ริมาณ 3G ท่ีเพิ่มข้ึน ผูใ้หบ้ริการควรจะท าการตลาดและส่งเสริม
การขายส าหรับผูใ้ช้ท่ีมีการศึกษาตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นต้นไป และอาชีพเกษตรกรรมผู ้
ให้บริการก็ควรจะออกรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคลอ้งกบัรายไดแ้ละลกัษณะอาชีพถึงแมว้า่จะใช้ 3G 
นอ้ยกวา่อาชีพอ่ืนๆก็ตาม  
 
5.3 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีท าในขอบเขตค่อนขา้งกวา้ง และมีระยะเวลาท่ีจ ากดั จึงท าให้ผลการศึกษามีลกัษณะ
แบบโดยรวมไม่เจาะจงกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
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5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป   
เพื่อให้ได้มาซ่ึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของแต่ละกลุ่มลูกคา้ ในการสึกษาคร้ังต่อไป ควรจะ

ท าการศึกษาโดยการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง เช่น ศึกษาโดยแบ่งกลุ่ม
ตามอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้  
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ภาคผนวก ก 
ผลวเิคราะห์ด้วยแบบจ าลองโพรบิต (Order Probit) 

 
oprobit g sex1 age edu status1 status2 ocu4 time salary network1 network2 x1 x2 x3 x4 x5 x6 
 
Ordered probit regression                         Number of obs   =        400 
                                                  LR chi2(16)     =     244.32 
                                                  Prob > chi2     =     0.0000 
Log likelihood = -387.20223                       Pseudo R2       =     0.2398 
 

           g |            Coef.   Std. Err.         Z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
        sex1 |  -.0590815   .1271078    -0.46   0.642    -.3082083    .1900452 
         age |   .0068943   .0081772     0.84   0.399    -.0091328    .0229214 
         edu |    .092481   .0223788     4.13   0.000     .0486194    .1363425 
     status1 |   .7745982   .5818575     1.33   0.183    -.3658215    1.915018 
     status2 |   1.064595   .5844778     1.82   0.069    -.0809601    2.210151 
        ocu4 |  -1.262797   .4319175    -2.92   0.003     -2.10934    -.416254 
        time |   .0000165   5.37e-06     3.06   0.002     5.93e-06     .000027 
      salary |   .3385219   .0386868     8.75   0.000     .2626971    .4143467 
    network1 |   .2272216    .138038     1.65   0.100    -.0433279    .4977711 
    network2 |   .5045884   .1837926     2.75   0.006     .1443615    .8648153 
          x1 |   .0483606   .2951308     0.16   0.870    -.5300851    .6268063 
          x2 |   .3584509   .2193836     1.63   0.102    -.0715332    .7884349 
          x3 |  -.8803001    .253268    -3.48   0.001    -1.376696    -.383904 
          x4 |   .8683128   .2052959     4.23   0.000     .4659404    1.270685 
          x5 |  -.0343902   .2040622    -0.17   0.866    -.4343448    .3655645 
          x6 |   .1348978   .1873378     0.72   0.471    -.2322776    .5020732 
-------------+---------------------------------------------------------------- 
       /cut1 |   3.671861   .7498606                      2.202161    5.141561 
       /cut2 |   5.110019   .7627308                      3.615095    6.604944 
       /cut3 |   6.515545   .7831892                      4.980522    8.050568 
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ภาคผนวก ข 
 

แบบสอบถาม 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง”ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ของผูบ้ริโภคในเขต
อ าเภอปง  จงัหวดัพะเยา”  
ส่วนที ่ 1 ข้อมูลลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามหรือผู้ใช้บริการ 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน (   ) ท่ีก าหนดไวห้รือเติมขอ้ความในช่องวา่งให้ตรงกบัความ
เป็นจริงมากท่ีสุด  

1. เพศ     (    ) ชาย   (    )หญิง 
2. อาย.ุ..................................ปี 
3. ระดบัการศึกษา……………(ปี) (เช่น ป.6 ศึกษา 9 ปี  ม.6 ศึกษา 15 ปี ปริญญาตรีศึกษา 19 ปี) 
4. สถานะภาพของกลุ่มตวัอยา่ง  

(    ) 1.โสด   (    ) 2.สมรส 
(    ) 3.แยกกนัอยู/่อยา่ร้าง    (    ) 4.หมา้ย 

       5..อาชีพ 
 (    ) 1.นกัเรียน/นกัศึกษา   (    ) 2.รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 (    ) 3. คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  (    ) 4. เกษตรกรรม 
 (    ) 5. ลูกจา้งพนกังานบริษทั  (    ) 6. พอ่บา้น/แม่บา้น(ไม่ไดท้  างาน) 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน……………………………..บาท/เดือน 
7. ระยะเวลาเฉล่ียในการใชอิ้นเทอร์เน็ตบนมือถือต่อวนั……..ชัว่โมง (เช่น 30 นาที , 1 ชัว่โมง) 
8. ปริมาณของแพค็เก็จบริการขอ้มูล 3G ท่ีเลือกใช ้

(    )  1.    500 MB- 750 MB 
(    )  2.   1 GB- 2 GB 
(    )  3.    3GB-5GB 
(    )  4.   มากกวา่ 5 GB 

9. เครือข่ายของผูใ้หบ้ริการ 3G ท่ีเลือกใช ้
(    )   1. TRUEMOVEH    (    )  3.AIS 
(    )  2. DTAC     (    )  4.อ่ืนๆ 
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ส่วนที ่ 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้พค็เก็จบริการขอ้มูล 3G 
ค าช้ีแจง : โปรดเลือกวา่ปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการเลือกใชแ้พค็เก็จบริการขอ้มูล 3G เครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของท่านหรือไม่ 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชแ้พค็เก็จบริการขอ้มูล 3G 
ระดบัความส าคญัของปัจจยั 

นอ้ย
ท่ีสุด 

นอ้ย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ท่ีสุด 

 
1.วตัถุประสงคห์ลกัใชเ้พื่อการสนทนาติดต่อส่ือสาร 
เช่น เล่นไลน์ facebook  ส่ง E-mail  เขา้ Website 
 

2.วตัถุประสงคห์ลกัใชเ้พื่อความบนัเทิงของภาพและ
เสียงเช่น เขา้ Youtube   ฟังเพลง  เล่นเกมส์  
Download MP3 และอ่ืนๆ  
 
3. มีพื้นท่ีครอบคลุมคุณภาพความเร็วของสัญญาณ 
 
4. มีบริการหรือแพค็เก็จเสริมอ่ืนๆท่ีหลากหลาย (เช่น  
ส่วนลดค่าบริการรายเดือน 50% สูงสุด 12 เดือน) 
 
5.การส่งเสริมการขายของผูใ้หบ้ริการรายอ่ืน 
 
6.ประสิทธิภาพการรับส่งสัญญาณสูง 
  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

48 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 
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