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 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมของผูใ้ชบ้ริการใน
เขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการวิจยัท่ีมุ่งศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสัญญาณจานดาวเทียม 
ตลอดจนพฤติกรรมของผูใ้ชส้ัญญาณจานดาวเทียม ซ่ึงค่ายสัญญาณจานดาวเทียมนัน่ประกอบดว้ย ค่าย
Truevision ,ค่าย CTH ,ค่าย GMM และค่ายอ่ืนๆ โดยการศึกษาในคร้ังน้ีไดม้ัง่เน้นวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียม โดยใช้แบบจ าลอง Multinomial Logit ซ่ึงจากการ
ตรวจสอบเอกสารพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียม ไดแ้ก่ ลกัษณะทัว่ไป
ของผูบ้ริโภค ค่าใชบ้ริการต่อเดือน พฤติกรรมการรับชมรายการโทรทศัน์ และส่วนผสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด โดยขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ีเป็นขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้จากการเก็บแบบสอบถามจากผูบ้ริโภคจ านวน 400 ตวัอย่าง ในเขตอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา 
อาชีพ จะเลือกค่ายสัญญาณจานดาวเทียมของทางค่าย Truevision มากท่ีสุด ส่วนผลการวิเคราะห์ โดย
ใชแ้บบจ าลอง Multinomial logit พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย 
Truevision เม่ือเทียบกบัค่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นรายไดข้องผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาของ
ผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านอาชีพของผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านการฉายรายการซ ้ า (Re-run) ปัจจัยด้านการมี
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ศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึง ปัจจยัดา้นระยะเวลาในการใหบ้ริการรวดเร็ว ปัจจยัดา้นระยะเวลาเปิด-ปิดท าการท่ี
เหมาะสม ปัจจยัดา้นการไดรั้บการประกนัสินคา้ ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณ
จานดาวเทียมค่าย CTH เม่ือเทียบกบัค่ายอ่ืนๆ ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นอายขุองผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นรายไดข้อง
ผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านอาชีพของผูบ้ริโภค ปัจจัยด้านการฉายรายการซ ้ า (Re-run) ปัจจัยด้านการมี
ศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึง ปัจจยัดา้นระยะเวลาเปิด-ปิดท าการท่ีเหมาะสม ปัจจยัดา้นการไดรั้บการประกนั
สินคา้ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM เม่ือเทียบกบัค่ายอ่ืนๆ 
ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นเพศของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นอายุของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นรายไดข้องผูบ้ริโภค ปัจจยั
ดา้นสถานภาพของผูบ้ริโภค ปัจจยัดา้นการฉายรายการซ ้ า (Re-run)  ปัจจยัดา้นการไดรั้บการประกนั
สินคา้ ปัจจยัดา้นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆใหก้บัสมาชิก ปัจจยัดา้นการแจกของแถมในโอกาสพิเศษ 
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ABSTRACT 
 
 

The title of study is Factor Affecting the Satellite TV Service Choice of Consumers in 
Mueang Chiang Mai District, it’s has propose to study factors affecting to choose Satellite TV 
service and consumer behavior of the Satellite TV Services consumer analyze by Multinomial 
Logit. From literature review, factor affecting the Satellite TV Service Choiceis general 
characteristics of consumers, monthly service fees, TV programs list consumer behavior, and the 
marketing mixes which consist of product price place and promotion.  The data to study is primary 
data collect by questionnaire form population amount 400 sample in Mueang Chiang Mai District.  

The result shown most of the sample were choose Truevision Satellite TV Service by 
gender age status education  and occupation. And the analysis by Multinomial logit find factors 
affecting  Truevision Satellite TV Service compare other Satellite TV Service is factor consumers 
income, factor education level of consumer, factor consumers occupation, factor TV programs re-
run, factor consumer center service, factor times of service is quickly, factor of  time to open and 
close office is suitable, and factor product guarantee.  Factors affecting  CTH  Satellite TV Service 
compare other Satellite TV Service is factor consumers age,  factor consumers income,  factor 
consumers occupation, factor TV programs re-run, factor consumer center service, factor of  time to 
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open and close office is suitable, and factor product guarantee.  And factors affecting  GMM  
Satellite TV Service compare other Satellite TV Service is factor consumers gender, factor 
consumers age,  factor consumers income,  factor consumers status, factor TV programs re-run, 
factor product guarantee, factor members  information service, and factor premium gifts of  special 
occasion. 
 


