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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. 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 
 
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่ ในส่วนแรกของงานวิจยัจะกล่าวถึงประเด็นส าคญัซ่ึงประกอบดว้ย 1) ท่ีมาและความส าคญั 
2) วตัถุประสงคข์องการศึกษา 3) ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการศึกษา 4) เขตขอบของการศึกษา 
 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  ถา้พูดถึงเร่ืองจานดาวเทียมเม่ือสิบกวา่ปีก่อนหนา้น้ี เรามกัเกิดความรู้สึกวา่เป็นเทคโนโลยชีั้นสูงท่ี
ยากต่อการท าความเขา้ใจและเป็นส่ิงแปลกใหม่ ส่วนเร่ืองการจะเขา้ถึงดูจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยจะมีบา้งก็
เป็นการใช้งานของหน่วยงานราชการท่ีถ่ายทอดข่าวหรือเหตุการณ์ส าคญัผ่านดาวเทียมเป็นบางคร้ัง
บางคราวเท่านั้น 
  แต่ในปัจจุบนัน้ีความกา้วหนา้ทางวิวฒันาการในดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีทนัสมยัท าให้ผูค้น
จากภูมิภาคต่างๆ ไดรั้บความรู้ข่าวสารท่ีรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ ดงันั้นในปัจจุบนัจะเห็นไดว้่า
ธุรกิจทางด้านการบริการข่าวสาร สาระความรู้ และความบนัเทิง มีการแข่งขนักนัค่อนขา้งรุนแรง 
โดยเฉพาะธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านการส่งสัญญาณจากจานดาวเทียม ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยีท่ีแสดงถึงความกา้วหน้าทางวิวฒันาการดา้นการส่งขอ้มูลต่างๆ ของมนุษยท่ี์อยูต่่างท่ี 
ต่างความเช่ือ ต่างวฒันธรรม ท าให้สามารถไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นและวิทยาการใหม่ๆ อนั
จะก่อให้เกิดความกา้วหนา้ในดา้นต่างๆ และพฒันาต่อไปในทางท่ีดีข้ึนเป็นล าดบั เน่ืองจากการรับชม
รับฟัง ขอ้มูลต่างๆ ผา่นจานดาวเทียมเป็นเครือข่ายท่ีจดัท าข้ึนมาเพื่อเป็นส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
รับรู้ถึงข่าวสารทางสายตาซ่ึงเป็นการส่ือสารข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพและให้ประโยชน์อย่างมาก 
ส าหรับทุกเพศทุกวยัและยงัเป็นส่ือกลางในการน าเสนอในรูปแบบของการรับรู้ความเคล่ือนไหวใน
ทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการบริการข่าวสารประจ าวนัทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
ขอ้มูลทางดา้นการศึกษา วชิาการความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีการรายงานสภาพดิน ฟ้า อากาศ พร้อม
ทั้งดา้นความบนัเทิงในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร เพลง เกมโชว ์เป็นตน้ ท่ีผูช้มสามารถเปิด
รับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงเป็นบริการหน่ึงท่ีสมาชิกผูใ้ช้บริการจานดาวเทียมสามารถเลือกใช้
บริการไดอ้ยา่งกวา้งขวาง  
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ท่ีมา : บริษทั AGB Nielsen 
รูปที ่1.1 การขยายตวัของจานเดียวเทียมและเคเบิลทีว ี(จ านวนครัวเรือนต่อ 1,000 )ช่วงปี 2007-2011 
  จากภาพท่ี 1 จะเห็นไดว้า่มีการเก็บสถิติการขยายตวัของการใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียม
และเคเบิลทีวี จาก 3 แหล่งดว้ยกนั คือ กรุงเทพมหานครเขตเทศบาล และนอกเขตเทศบาล โดยอตัรา
การขยายตวัของจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีรวมทัว่ทั้งประเทศในปี 2007 เท่ากบั 2,672,000 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 8.04 ปี 2008 เท่ากบั 3,846,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.57 เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.53     ปี 
2009 เท่ากบั 6,373,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.17  เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.6 ปี 2010 เท่ากบั 9,330,000 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 28.07 เพิ่มข้ึนร้อยละ 8.9และปี 2011 เท่ากบั 11,008,000 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 33.12 เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.05 ซ่ึงในประเทศไทยผลส ารวจจากบริษทั AGB Nielsen ปี 2557 พบวา่ 
อัตราการขยายตัวของผูช้มโทรทัศน์ผ่านจานดาวเทียมและเคเบิลทีวีท่ีได้เข้าไปอยู่ในบ้านของ
ครัวเรือนไทยมากถึงร้อยละ 50 หรือประมาณ 11 ลา้นครัวเรือนหรือสามารถเขา้ถึงคนดูมากกวา่ 38.5 
ลา้นคน (1 ครอบครัวเฉล่ีย 3.5 คน) นอกจากนั้นอตัราการเพิ่มของเคเบิลทีวดีาวเทียมและจานดาวเทียม
ประมาณร้อยละ 0.7-1ต่อเดือนของครัวเรือนไทยหรือเพิ่มข้ึนประมาณเดือนละ 150,000 – 200,000 
ครัวเรือน หรือปีละประมาณ 2-2.4 ลา้นครัวเรือน โดยระบบจานดาวเทียมในปัจจุบนัมีให้บริการอยู่
ทั้งหมด 2 ระบบดว้ยกนั คือดาวเทียมระบบ C-BAND หรือจานด าและระบบ KU-BAND หรือจานทึบ
ซ่ึงถา้รวมทั้งสองระบบของจานดาวเทียมแลว้จะมีผูใ้ชบ้ริการอยูท่ ั้งส้ิน 10 ลา้นจาน โดยแบ่งเป็นจาน
ด าระบบ C-BAND อยู่ 7-8 ล้านจานและจานทึบระบบ KU-BAND3 ลา้นจาน ตวัเลขดงักล่าวมีท่ีมา
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จากการส ารวจของบริษทั AGB Nielsen และเจา้ของจานดาวเทียมท่ีเป็นรายใหญ่ท่ีสุดของระบบ C-
BAND คือ PSI โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดประมาณร้อยละ 50กลุ่มบ๊ิกโฟร์ (อินโฟแซท,ไทยแซท, 
ไอเดียแซท, ลีโอเทค) มีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 40มีผูใ้ช้จานรวมประมาณ 2 ล้านจานหรือ
เท่ากบั 2 ลา้นครัวเรือน แต่กล่องรับสัญญาณแต่ละบา้นมีมากกว่า 1 กล่องรวมประมาณ 5 ลา้นกล่อง 
และเจา้ของจานดาวเทียมรายใหญ่ของระบบ KU-BAND คือ TRUEVISION ประมาณ 2 ลา้นจานและ
จานดาวเทียม DTV ประมาณ 1 ลา้นจาน 
 จากการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของธุรกิจจานดาวเทียมในปัจจุบนัท าให้เห็นถึงความส าคญัของ
จานดาวเทียม ท่ีสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการใหค้วามรู้ ความบนัเทิงหรือใชใ้นการส่งขอ้มูลข่าวสาร
ทางธุรกิจ ซ่ึงในปัจจุบนัมีผูป้ระกอบการเก่ียวกบัสัญญาณจานดาวเทียมอยู่มากมายให้ผูบ้ริโภคได้
เลือกสรรอาทิเช่น Truevision, GMMZ, CTH เป็นตน้ โดยแต่ละค่ายก็จะมีความหลากหลายของช่อง
รับชมและการให้บริการแตกต่างกันไป เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้มีทางเลือกมากข้ึนและตรงกับความ
ตอ้งการของตนเองใหม้ากท่ีสุด 
 จงัหวดัเชียงใหม่จดัวา่เป็นศูนยก์ลางความเจริญของภาคเหนือและมีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ือง 
ทั้ งทางการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ และการลงทุน จนมีการพัฒนาเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเป็นเมือง
เศรษฐกิจใหญ่อนัดบัตน้ๆ ของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร ประกอบกบัธุรกิจจานดาวเทียม
เองก็มีการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมาประชาชนส่วนใหญ่ไดห้ันมาสนใจ
ขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองมากข้ึนท าให้เกิดช่องทางการน าเสนอขอ้มูลข่าวสารทางการเมืองท่ีเขม้ขน้
และรวดเร็วผ่านระบบสัญญาณจานดาวเทียม ซ่ึงการรับชมแบบเดิม (หนวดกุ้งและก้างปลา) ไม่
สามารถท าได้ ส่วนประโยชน์ของสัญญาณจานดาวเทียม ก็เพื่อใช้เป็นแหล่งให้ความรู้และความ
บนัเทิงแก่ประชาชนทุกเพศทุกวยั รวมไปถึงขอ้มูลทางเศรษฐกิจและการลงทุนในภาคธุรกิจต่างๆ ท า
ให้เป็นข้อได้เปรียบทางข้อมูลส าหรับธุรกิจคู่แข่ง โดยการแข่งขนักันระหว่างธุรกิจสัญญาณจาน
ดาวเทียมเองก็มีการแข่งขนักนัอยา่งดุเดือดระหวา่ง 3 ค่ายใหญ่ คือ Truevision, GMMZ, CTH  ซ่ึงแต่
ละค่ายก็มีกลยุทธ์และวิธีช่วงชิงตลาดท่ีแตกต่างกนั  โดยค่ายแรกคือ CTH ทุ่มเงินไปกวา่ 10,000 ลา้น
บาทในการประมูลฟุตบอลพรีเมียร์ลีก องักฤษ หรือ EPL ฤดูกาล 2013-2016 มาจากทรูวชิัน่ส์ เพื่อท่ีจะ
ใชเ้ป็นหมดัเด็ดดึงดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการ แต่ก็ดว้ยความท่ีขาดความพร้อมในเร่ืองการติดตั้ง รวมถึง
เครือข่ายการส่งสัญญาณ และนอกจาก EPL แลว้ รายการอ่ืนๆ ของซีทีเอชก็ไม่ไดรั้บความนิยม ท าให้
ปีแรกของการไดลิ้ขสิทธ์ิ EPL มาไวใ้นมือจึงไม่ประสบความส าเร็จอยา่งท่ีคาดหวงั โดยมีผลขาดทุน
กว่า 4,000 ลา้นบาท  ขณะเดียวกนั GMMZ ก็มีการขาดทุนอย่างต่อเน่ืองตลอด 2 ปี เป็นมูลค่า 1,000 
ลา้นบาท ซ่ึงไม่สามารถเพิ่มยอดสมาชิกใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้เน่ืองจากการแข่งขนัสูง ตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนเยอะ ท าให้รายไดย้งัไม่ครอบคลุมค่าใชจ่้ายท าใหท้ั้งสองค่ายเกิดความคิดร่วมมือกนั ซ่ึง CTH มี
ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกองักฤษ ส่วน GMMZ มีลิขสิทธ์ิกีฬาฟุตบอลอยา่งบุนเดสลีกาเยอรมนัหรือฟุตบอลยู
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โร 2016 และดา้นบนัเทิงมีทั้งเพลงจากแกรมม่ี และภาพยนตร์จากค่าย GTHโดยทั้งสองค่ายไดร่้วมมือ
กนัออกแพก็เกจ ท่ีเรียกวา่ “บนัเดิล โปรดกัส์” ออกมา 5 แพก็เกจ ราคาตั้งแต่ 199-999 บาทเพื่อเป็นการ
มุ่งขยายฐานลูกคา้ให้เพิ่มมากข้ึน ส่วนทาง Truevision ไดเ้พิ่มงบลงทุนในการพฒันา จากเดิม 3,000 
ล้านบาท เป็น 4,000-5,000 บาท รวมถึงการเพิ่มรายการ และปรับราคาให้เข้าถึงตลาดแมสมากข้ึน
ภายใต ้3 กลยุทธ์  1.มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 2.เพิ่มช่องรายการความคมชดัสูง
หรือ HD  3.กลยุทธ์ราคาแพ็กเกจ เพื่อเข้าถึงลูกค้าให้แมสมากข้ึนในส่วนของช่องรายการจะเน้น
รายการจากต่างประเทศมากข้ึน เป็นในรูปแบบการซ้ือลิขสิทธ์ิเขา้มา แบ่งเป็นประเภทกีฬา ภาพยนตร์   
ซีร่ีส์บนัเทิง ในสัดส่วนเท่าๆ กนั เพื่อเอาใจลูกคา้หลายกลุ่มมากข้ึน ซ่ึงปัจจุบนั Truevision มีสัดส่วน
ช่องรายการท่ีเป็นต่างประเทศถึงร้อยละ 80 และช่องรายการท่ีผลิตเองร้อยละ 20ส าหรับกีฬาจะหนัมา
เนน้ประเภทโลคอลมากข้ึน เช่น ไทยพรีเมียร์ลีก วอลเลยบ์อล กอล์ฟ สนุกเกอร์ แบดมินตนั เพราะคน
ไทยหนัมาเชียร์มากข้ึน ส่วนกลยุทธ์ “ ราคา ” Truevision มีทั้งหมด 6 แพ็กเกจ ค่าบริการตั้งแต่ 299 – 
2,155 บาท/เดือน และจะเพิ่มรายการในแพ็กเกจ พร้อมกบัปรับราคาให้ต ่าลงมาอีกเฉล่ียแพ็กเกจละ 
500 บาท เพื่อขยายฐานลูกคา้ในกลุ่ม Medium Mass มากข้ึน ตอนน้ีเอง Truevision มีลูกคา้ในกลุ่มน้ี
อยู่ร้อยละ 60 และระดับพรีเมียมร้อยละ 40 นอกจากน้ียงัใช้วิธีผนึกก าลงัจากบริษทัในกลุ่มทรู คือ 
ทรูมูฟ และทรูออนไลน์ ท าโปรโมชัน่ร่วมกนั 
 ตำรำงที ่1.1 สถานะการเงินของ CTH ,GMMZและ TRUEของปี พ.ศ.2556 

หัวข้อ ค่ำย CTH (ล้ำนบำท) ค่ำย GMM (ล้ำนบำท) ค่ำย True(ล้ำนบำท) 

รำยได้รวม 730.70 103.61 23,038 
ค่ำใช้จ่ำยรวม 4,420.07 1,122.70 23,159 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ -4,002.63 -1,083.38 -130 
สินทรัพย์รวม 9,433.06 1,765.18 70,059 
หนีสิ้นรวม 12,932.88 3,243.24 107,348 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น -3,499.82 -1,478.06 -4,732 

ท่ีมา: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) 
 จากตารางท่ี 1.1 เป็นตารางแสดงสถานการณ์งานของทาง CTH, GMMZ และTruevision ซ่ึง
ทางฝ่ังของ CTH มีรายไดร้วมอยูท่ี่ 730.70 ลา้นบาท แต่มีการขาดทุนเป็นมูลค่า 4,002.63 ลา้นบาท อนั
เป็นผลมาจากความไม่พร้อมในเร่ืองสัญญาณและการให้บริการจึงท าให้ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร ส่วนทางฝ่ังของ GMMZ ซ่ึงมีการผลิตรายการเป็นของตนเองโดยมีทั้งเพลงจากแกรมม่ีและ
ภาพยนตร์จากค่าย GTHค่อยหนุนหลงัอยู่ โดยค่าย GMMZ มีรายไดร้วมอยู่ท่ี 103.61 ล้านบาท แต่มี
การขาดทุนเป็นมูลค่า 1,083.38 ลา้นบาท อนัเป็นผลมาจากรายการท่ีสามารถผลิตเองไดเ้พื่อท่ีจะลด
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ตน้ทุน ไม่ไดรั้บความนิยมจากผูบ้ริโภคไม่สามารถแข่งขนักบัรายการท่ีน าเขา้มาจากต่างประเทศได้
ส่วนทางค่าย Truevision มีรายไดร้วมอยูท่ี่ 23,038 ลา้นบาท และมีการขาดทุนอยูท่ี่ 130 ลา้นบาท ซ่ึง
น้อยกว่า 2 ค่ายแรก อาจมีสาเหคุจากทาง Truevision มีประสบการณ์จากการท าธุรกิจประเภทน้ี
มากกวา่ 2 ค่ายแรก และนิยมน าเขา้รายการชั้นน าจากต่างประเทศอยูเ่สมอ  
 จากความส าคญัของจานดาวเทียมในยคุสมยัน้ีเองท าให้ผูว้จิยัตอ้งการศึกษาในหวัขอ้ “ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมของผูใ้ช้บริการในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดั
เชียงใหม่” โดยการคน้ควา้จะเป็นการหาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมของ
ผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการท าวจิยัคร้ังน้ีสามารถน าผลการวิจยัไปใชเ้พื่อเป็น
ขอ้มูลส่วนหน่ึงในการวางแผนประกอบธุรกิจของผูใ้ห้บริการสัญญาณจานดาวเทียม เพื่อเพิ่มสมาชิก
ผูใ้ชบ้ริการและเพื่อให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการให้
มากท่ีสุด 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
     เพื่อศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมของผูใ้ช้บริการ
ในอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
     เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการธุรกิจสัญญาณจานดาวเทียม น าขอ้มูลพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมมาใช้วางแผนพฒันาและ
ปรับปรุงธุรกิจของตนให้ตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและท าให้ผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจใน
การเลือกค่ายสัญญาณจานดาวเทียมไดง่้ายข้ึน 
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 
     การศึกษาน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียม
ของผูใ้ช้บริการในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีการศึกษาปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณ
จานดาวเทียมทั้ง 4 ค่าย ไดแ้ก่  1)Truevision  2) CTH  3) GMM  4) ค่ายอ่ืนๆ โดยการเก็บแบบสอบถามใน
พื้นท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยวธีิสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 

1.5 นิยำมศัพท์ 
      จานดาวเทียมหรือจานรับสัญญาณดาวเทียม หมายถึง สายอากาศชนิดหน่ึงซ่ึงออกแบบเฉพาะ
เพื่อให้เหมาะสมกบัการรับสัญญาณจากดาวเทียม ท่ีลอยอยูใ่นอวกาศและส่งสัญญาณกลบัลงมายงัพื้น
โลก โดยทัว่ไปมกัมีรูปทรงเป็นรูปจานโคง้แบบพาราโบลา เพื่อให้เกิดการรวมและสะทอ้นสัญญาณ
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อยา่งมีประสิทธิภาพ พื้นผิวส าหรับของจานรับสัญญาณสามารถเป็นไดท้ั้งพื้นผิวแบบทึบ และพื้นผิว
แบบโปร่ง ซ่ึงพื้นผวิแบบทึบลมจะไม่สามารถผา่นไดจึ้งตา้นลมมากกวา่แบบโปร่ง แบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่  คือ 
          1. ระบบ C-BAND จะส่งคล่ืนความถ่ีกลับมายงัโลกอยู่ในช่วงความถ่ี 3.4 - 4.2 GHz ซ่ึงจะมี 
ฟุตปร้ินท์ ท่ีมีขนาดกวา้ง ครอบคลุมพื้นท่ีการให้บริการไดห้ลายประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขนักนัท่ี
ราคาและคุณภาพตอ้งใชจ้านรับสัญญาณขนาดใหญ่ 4-10 ฟุต ภาพจึงจะคมชดั 
          2. KU-BAND จะส่งคล่ืนความถ่ี 10 - 12 GHz สัญญาณท่ีส่งจะครอบคลุมพื้นท่ีไดน้อ้ย จึงเหมาะ
ส าหรับการส่งสัญญาณเฉพาะภายในประเทศ ใชจ้านขนาดเล็ก 35-75 CM 
          ฟุตปร้ินท ์(Footprint) คือ ส่วนของสายอากาศของดาวเทียมจะท าหนา้ท่ีส่งสัญญาณโทรทศัน์ลง
มายงัพื้นโลกให้มีรูปแบบเฉพาะ เช่นหากตอ้งการส่งสัญญาณโทรทศัน์มายงัประเทศไทยโดยเฉพาะก็
ออกแบบสายอากาศของดาวเทียมให้มีล าคล่ืนครอบคลุมเฉพาะประเทศไทยซ่ึงลกัษณะของล าคล่ืนท่ี
ออกแบบมาไวใ้หค้รอบคลุมเฉพาะพื้นท่ีตอ้งการ 
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บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการจาน
ดาวเทียม ซ่ึงมีแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 1) ทฤษฎีอุปสงค์2) แนวคิดเก่ียวกบัส่วนผสม
การตลาด 3) ทฤษฎีส่ิงกระตุน้และการตอบสนอง 4) แบบจ าลอง Multinomial Logit Model 
2.1  ทฤษฎอีุปสงค์ (Demand Theory) 
      อุปสงค ์(Demand) ในวชิาเศรษฐศาสตร์มีความหมายเฉพาะใหค้  าจ  ากดัความไดว้า่“อุปสงคส์ าหรับ
สินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงหมายถึงจ านวนต่างๆของสินคา้และบริการชนิดนั้นท่ีผูบ้ริโภค
ตอ้งการซ้ือณ. ระดบัราคาต่างๆกนัของสินคา้และบริการชนิดนั้นภายในเวลาท่ีก าหนดให้” (พรพิมล
สันติมณีรัตน์, 2545) ซ่ึงองค์ประกอบของอุปสงค์จะตอ้งมีคุณสมบติัครบสามขอ้คือความตอ้งการ 
(Want) มีอ านาจซ้ือหรือมีก าลงัซ้ือ (Ability to pay) และตั้งใจซ้ือ (Willingness to pay) 

2.1.1 ฟังกช์ัน่อุปสงค ์(Demand function) 
 ฟังกช์ัน่อุปสงคเ์ป็นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณซ้ือของสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงกบั
ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของสินคา้ชนิดนั้นๆ (วีนสัฤาชยั, 2548 อา้งถึงในปรินดาจ าปาทอง, 
2551) สามารถเขียนเป็นสัญลกัษณ์ไดด้งัน้ี 
 
 𝑄𝑥 = ƒ(𝑃𝑥, 𝑆𝑥, 𝐷𝑥, 𝑂𝑥, 𝐼𝑐 , 𝑇𝑐 , 𝐸𝑐 , 𝑃𝑦 , 𝑆𝑦 , 𝐷𝑦 , 𝑂𝑌 , 𝐺, 𝑁, 𝑊, … ) 
 
 
  ปัจจยัเชิงกลยทุธ์ปัจจยัผูบ้ริโภค ปัจจยัคู่แข่งขนัปัจจยัอ่ืนๆ 
 
 
 ปัจจยัท่ีผูข้ายสามารถควบคุมได ้ ปัจจยัท่ีผูข้ายไม่สามารถควบคุมได ้
 
 โดยปัจจยัท่ีอยูท่างซา้ยมือ(𝑄𝑥)เป็นตวัแปรตามซ่ึงเป็นปริมาณสินคา้ X ท่ีมีผูเ้สนอซ้ือท่ีข้ึนอยู่
กบัตวัแปรหลายๆตวัท่ีอยูใ่นวงเล็บทางดา้นขวา (ตวัแปรอิสระ) 
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 ปัจจยัอ่ืนๆท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของสินค้า X หรือปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงค์สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ   
 1. ตวัแปรท่ีผูข้ายสามารถควบคุมได้ (Controllable variables) คือตวัแปรท่ีมีผลโดยตรงต่ออุป
สงคข์องสินคา้ X และผูข้ายสามารถท่ีจะใชเ้ป็นกลยทุธ์ทางการตลาดไดซ่ึ้งไดแ้ก่ 4P’s 
  1.1) ราคาสินคา้X(Price of Product X : 𝑃𝑋)โดยทัว่ไปถา้สินคา้ราคาสูงข้ึนผูซ้ื้อจะซ้ือ
สินคา้Xในปริมาณท่ีลดลงและในทางตรงกนัขา้มถา้สินคา้ราคาลดลงปริมาณสินคา้ X ท่ีผูซ้ื้อตอ้งการ
เสนอซ้ือนั้นจะเพิ่มมากข้ึนยกเวน้สินคา้ท่ีเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือยเช่นมีสินคา้นั้นไวเ้พื่อเชิดหนา้ชูตาไดแ้ก่
เพชรพลอยเป็นตน้สินคา้เหล่าน้ีถา้ราคาต ่าลงปริมาณเสนอซ้ือก็จะนอ้ยลงดว้ยดงันั้นผูข้ายสามารถท่ีจะ
ก าหนดราคาไดว้า่ควรจะขายในราคาเท่าไหร่ 
  1.2) การส่งเสริมการขาย (Promotion Strategy : 𝑆𝑋)ได้แก่ปัจจยัท่ีสามารถส่งเสริม
การขาย (Advertisting and Promotion effecta) 𝑄𝑥ให้ไดป้ริมาณท่ีมากข้ึนกวา่เดิมเช่นการโฆษณาการ
ลดแลกแจกแถมเป็นตน้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยกระตุน้ให้ผูซ้ื้อสามารถท่ีจะซ้ือสินคา้ X ให้มากข้ึนดงันั้น
ผูข้ายสามารถท่ีจะก าหนดไดว้า่ควรจะมีค่าใชจ่้ายในการโฆษณาเท่าไหร่และจะมีการลดแลกแจกแถม
อะไรไดบ้า้ง      
  1.3) ตวัสินคา้ X เอง (Product Quality & design= 𝐷𝑋) ไดแ้ก่การออกแบบผลิตภณัฑ์
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์คุณภาพของสินค้า  X เองในบางคร้ังผูซ้ื้อสินค้าบางคนซ้ือสินค้าเพราะชอบ
รูปลกัษณ์แปลกๆใหม่ๆของสินคา้ดงันั้นผูข้ายสามารถเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของสินคา้ท่ีจะเขา้ถึง
ลูกคา้บางกลุ่มได ้
  1.4) การวางขายสินคา้ X (Place of sale= 𝑂𝑋) ไดแ้ก่ท่ีตั้งคลงัสินคา้ท่ีจ  าหน่ายสินคา้ 
X ถา้หากสินคา้ X วางขายอยู่ทัว่ไปลูกคา้สามารถหาซ้ือไดง่้ายดงันั้นผูข้ายสามารถให้บริการต่างๆ
ตามมาเช่นให้ค  าแนะน าการใชรั้บซ่อมรับประกนัสินคา้ซ่ึงสามารถช่วยเพิ่มยอดขายเช่นเดียวกบัท่ีตั้ง
ของร้านขายสินคา้เช่นร้านคา้ปลีกท่ีตั้งอยู่ย่านการคา้อาจมียอดขายเป็นสามเท่าของร้านคา้ท่ีขายบน
ถนนท่ีมีการจราจรนอ้ย   
 2. ตัวแปรท่ีผูข้ายไม่สามารถควบคุมได้ (Uncontrollable variables) คือตัวแปรท่ีผู ้ขายไม่
สามารถควบคุมไดแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
  2.1) ตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภค (Consumer variables) ผูซ้ื้อสินคา้Xซ่ึงประกอบ
ไปดว้ย 
   2.1.1) รายได้ของผูซ้ื้อ / ผูบ้ริโภค (Income : 𝐼𝐶)เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
รายได้ของผูบ้ริโภคและปริมาณซ้ือสินค้าXซ่ึงสามารถคาดได้ว่าจะเป็นบวกหรือลบได้ข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของสินคา้ดงัน้ี 
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  ก . สินค้าปกติ  (Normal or superior good) มีลักษณะท่ี เม่ือผู ้ซ้ือมีรายได้เพิ่ ม ข้ึน
ปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการเสนอซ้ือจะเพิ่มข้ึนไปดว้ยความสัมพนัธ์เป็นไปในทางบวก 
  ข. สินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior good) ผูซ้ื้อจะตอ้งการสินคา้ในปริมาณท่ีสูงเม่ือผูซ้ื้อ
มีรายไดต้  ่ามากกวา่แต่เม่ือเรามีรายไดสู้งข้ึนเราจะไม่ซ้ือสินคา้ประเภทน้ี 
  เม่ือราคาสินคา้ดอ้ยสูงข้ึนผูซ้ื้อมีความรู้สึกวา่รายไดล้ดลงเพราะซ้ือสินคา้ไดป้ริมาณ
น้อยลงจึงจ าเป็นตอ้งงดการซ้ือสินคา้บางอย่างท่ีจ  าเป็นน้อยกว่าเพื่อน าเงินมาซ้ือสินคา้ด้อยเพิ่มข้ึน
ในทางกลบักนัเม่ือราคาสินคา้ดอ้ยลดลงผูซ้ื้อมีความรู้สึกวา่รายไดเ้พิ่มมากข้ึนเพราะสามารถซ้ือสินคา้
เหล่าน้ีได้ในปริมาณท่ีสูงผูซ้ื้อจึงมกัซ้ือสินคา้อ่ืนบางอย่างท่ีมีคุณภาพดีกว่ามาบริโภคแทนปริมาณ
สินคา้ดอ้ยท่ีเคยซ้ือประจ าจึงลดลงไป 
   2.1.2) รส นิ ยม แล ะค วาม ชอบ ของผู ้บ ริ โภ ค  (Consumer Tastes and 
Preference : 𝑇𝐶  ) การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูซ้ื้อก็มีผลต่อปริมาณสินคา้ท่ีผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือมากถา้ผู ้
ซ้ือหันมานิยมชมชอบสินคา้ X ก็ย่อมจะท าให้ปริมาณสินคา้ X ท่ีจะขายได้เพิ่มมากข้ึนหรือในทาง
ตรงกนัขา้มถา้ความนิยมชมชอบสินคา้ X ลดลงก็จะท าใหอุ้ปสงคข์องสินคา้ X ลดลงไปดว้ย 
   2.1.3) การคาดคะเนของผูซ้ื้อ (Expectation : 𝐸𝐶) เป็นการคาดคะเนของผูซ้ื้อ
เก่ียวกบัส่ิงต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานะทางเศรษฐกิจของผูบ้ริโภคอาจเป็นการคาดคะเนเก่ียวกบัราคา
สินคา้นั้นในอนาคตหรือการคาดคะเนเก่ียวกบัรายไดข้องผูซ้ื้อในอนาคตตวัอยา่งเช่นถา้ผูซ้ื้อคาดคะเน
วา่ราคาน ้ ามนัภายภาคหน้าจะเพิ่มสูงข้ึนผูซ้ื้อจะพากนัซ้ือน ้ ามนัรถยนต์มากกัตุนไวเ้พื่อหลีกเล่ียงการ
ข้ึนราคาของน ้ ามนัเพราะฉะนั้นการคาดวา่ราคาน ้ ามนัจะสูงข้ึนของผูซ้ื้อจะท าให้ปริมาณน ้ามนัท่ีเสนอ
ซ้ือเพิ่มสูงข้ึนในทางตรงกนัข้ามถ้ามีข่าวลือว่าราคาน ้ ามนัจะลดลงผูซ้ื้อไม่จ  าเป็นตอ้งใช้น ้ ามนัใน
ขณะนั้นก็อาจจะรอไปก่อนจะท าใหป้ริมาณน ้ามนัท่ีเสนอซ้ือลดลง 
  2.2) ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกบัผูข้ายรายอ่ืน (Competitor variables) ซ่ึงอาจเป็นคู่แข่งท่ี
ขายสินคา้ Y ซ่ึงสินคา้นั้นๆอาจจะใชท้ดแทนสินคา้ X ไดห้รืออาจเป็นผูข้ายซ่ึงขายสินคา้ Z ท่ีสามารถ
ใชร่้วมกบัสินคา้ X ไดซ่ึ้งประกอบไปดว้ย 
   2.2.1) ร า ค า ข อ ง สิ น ค้ า ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กั น กั บ สิ น ค้ า  X (Prices of 
RelatedProducts) ถา้ราคาของสินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั(𝑃𝑦)เพิ่มข้ึนเราคาดไดว้า่ผูซ้ื้อจะหันไปซ้ือสินคา้
X เพิ่มข้ึนในทางตรงกนัขา้มถา้ 𝑃𝑦 ลดลงปริมาณซ้ือ 𝑄𝑋จะลดลงดว้ย 
  ในกรณีท่ีเป็นราคาของสินคา้ท่ีใชร่้วมกนั (𝑃𝑧) เพิ่มสูงข้ึนเราคาดเดาไดว้า่ผูซ้ื้อจะลด
การซ้ือสินคา้Xลงในทางตรงกนัขา้มถา้มีการลดลงของ 𝑃𝑧จะเห็นวา่ 𝑄𝑥จะเพิ่มสูงข้ึน 
   2.2.2) การส่งเสริมการขายของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง (𝑆𝑦) การโฆษณาและการ
ส่งเสริมการขายของผูข้ายสินคา้ Y จะมีผลท าให้ปริมาณการซ้ือสินคา้ Xลดลงในทางตรงกนัขา้มการ
ส่งเสริมการขายของผูข้ายสินคา้ Z จะมีผลท าใหป้ริมาณการซ้ือสินคา้ X เพิ่มข้ึน 
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  2.3) ตวัแปรอ่ืนๆท่ีไม่สามารถควบคุมได้ (Other Uncontrollable variables) ซ่ึงแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 
   2.3.1) นโยบายของรัฐบาล (G) อาจจะส่งเสริมหรือลดปริมาณซ้ือสินคา้ X 
   2.3.2) จ านวนผูซ้ื้อหรือขนาดของประชากร (N) ซ่ึงจะมีผลในทางบวกกบั
อุปสงคข์องสินคา้เม่ือประชากรเพิ่มจ านวนมากข้ึนความตอ้งการสินคา้และบริการก็จะเพิ่มข้ึนดว้ย 
   2.3.3) สภาพดินฟ้าอากาศ (W) อาจจะสนบัสนุนและลดการซ้ือสินคา้ X ได้
เช่นปริมาณน ้าฝนในพื้นท่ีอาจส่งผลใหป้ริมาณซ้ือร่มเพิ่มข้ึนเป็นตน้ 
 2.1.2 กฎแห่งอุปสงค ์(Law of Demand) 
 ระบุว่าปริมาณของสินคา้และบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือย่อมแปรผกผนั 
(Inverse relation) กบัระดบัราคาของสินคา้และบริการชนิดนั้นเสมอ 
 จากกฎของอุปสงค์ดังกล่าวหมายความว่าเม่ือราคาสินค้าสูงข้ึนผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าใน
ประมาณน้อยลงและเม่ือราคาลดลงผูบ้ริโภคจะซ้ือสินค้าในประมาณมากข้ึนการท่ีปริมาณซ้ือ
แปรผกผนักบัราคาสินคา้นั้นเกิดจากสาเหตุ 2 ประการคือ 
 1. ผลทางรายได ้(Income effect) คือการเปล่ียนแปลงรายไดท่ี้แทจ้ริง (Real income) ซ่ึงไดแ้ก่
จ านวนสินค้าท่ีผูบ้ริโภคได้รับตามกฎของอุปสงค์เม่ือราคาสินค้าสูงข้ึนด้วยรายได้ท่ีเป็นตัวเงิน 
(Money income) คงเดิมผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินค้าในปริมาณน้อยลงในทางตรงกันข้ามเม่ือราคา
สินคา้ลดลงผูบ้ริโภคสามารถซ้ือสินคา้ในปริมาณมากข้ึน 
 2. ผลทางการทดแทน  (Substitution effect) เม่ือราคาของสินค้าชนิดหน่ึงสูงข้ึนในขณะท่ี
สินคา้ชนิดอ่ืนซ่ึงทดแทนสินคา้น้ีได้มีราคาอยู่คงท่ีผูบ้ริโภคจะรู้สึกว่าสินคา้น้ีแพงข้ึนจึงซ้ือสินคา้น้ี
ลดลงและหันไปซ้ือสินค้าอ่ืนเพื่อใช้แทนสินค้านั้ นในทางตรงกันข้ามเม่ือราคาของสินค้าลดลง
ผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้อ่ืนนอ้ยลงและหนัมาซ้ือสินคา้น้ีมากข้ึน 
 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัส่วนผสมการตลาด (Marketing mix)  
      ส่วนผสมทางการตลาด หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้
ขายในราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับไดแ้ละผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นวา่คุม้ค่ารวมถึงมีการจดัจ าหน่าย
กระจายสินคา้ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกคา้ดว้ยความพยายามจูง
ใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอย่างถูกตอ้งโดยส่วนผสมทางการตลาดของธุรกิจ
บริการแบ่งออกเป็น4ปัจจยั(Kotler,1996; อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2545; ศิริวรรณเสรีรัตน์, 2546)ไดแ้ก่ 
 1.ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือ
ความตอ้งการของลูกคา้ให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบดว้ยส่ิงท่ีสัมผสัไดแ้ละสัมผสัไม่ได ้เช่นบรรจุ
ภณัฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา้ บริการและช่ือเสียงของผูข้าย ผลิตภณัฑ์อาจจะเป็นสินคา้บริการ 
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สถานท่ี บุคคล หรือความคิด ผลิตภณัฑ์ท่ีเสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้ผลิตภณัฑ์จึง
ประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภณัฑ์ตอ้งมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกคา้ จึงจะมีผลท าใหผ้ลิตภณัฑส์ามารถขายได ้
 2.ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์
หรือหมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงินราคาเป็น Pตวัท่ีสองท่ีเกิดข้ึนถดัจาก Product ราคาเป็น
ต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา 
(Price) ของผลิตภณัฑน์ั้น ถา้คุณค่าสูงกวา่ราคา ผูบ้ริโภคก็จะตดัสินใจซ้ือ 
 3.การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบดว้ย
สถาบนัและกิจกรรม ใช้เพื่อเคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑ์และบริการจากองค์การไปยงัตลาดสถาบนัท่ีน า
ผลิตภณัฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ สถาบนัการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตวัสินค้า 
ประกอบดว้ย การขนส่ง การคลงัสินคา้ และการเก็บรักษาสินคา้คงคลงั 
 4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการส่ือสารเพื่อสร้างความพึงพอใจต่อตรา
สินคา้หรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ (Persuade) ให้เกิดความตอ้งการ เพื่อ
เตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภณัฑ์ โดยคาดวา่จะมีอิทธิพลความรู้สึก ความเช่ือ และพฤติกรรม
การซ้ือ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับขอ้มูลระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ื้อหรือเป็นการติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายกบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดต่อส่ือสารอาจใช้
พนักงานขาย (Personal selling) ท าการขายและการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non-person selling) 
เคร่ืองมือในการติดต่อสารมีหลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซ่ึงตอ้งใช้
หลักการเลือกใช้เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing 
Communication (IMC) ]โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่งขัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายรวมกนัได ้
 
2.3 ทฤษฎส่ิีงกระตุ้นและการตอบสนองหรือ Stimulus-Response Theory  

(Kotler,1996; Schiffman, Leon G. and Kanuk, Leslie Lazar. 2000; ศิ ริวรรณ เส รี รัตน์ , 2546) 
เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์โดยมีจุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ท่ีท า
ให้เกิดความตอ้งการส่ิงกระตุน้ท่ีผ่านเขา้มาทางความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนไดค้วามรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่างๆของผูบ้ริโภคซ่ึง
จะน าไปสู่การตอบสนองของผูบ้ริโภคหรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย 
 1) ส่ิงกระตุน้อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside stimulus) และส่ิงกระตุน้จากภายนอก 
(Outside stimulus) ผูป้ระกอบการจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ภายนอกเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความ
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ตอ้งการผลิตภณัฑ์ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้ (Buying motive) ซ่ึงอาจใชเ้หตุจูง
ใจใหซ้ื้อดา้นเหตุผลหรือดา้นจิตวทิยา (อารมณ์) ก็ไดส่ิ้งกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ 
 ก. ส่ิงกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีผูป้ระกอบการสามารถ
ควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึนเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix หรือ 
4Ps) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
  (1) ส่ิงกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่นออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงามเพื่อ
กระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
  (2) ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่นการก าหนดราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัผลิตภณัฑ์
โดยพิจารณาลูกคา้เป้าหมาย 
  (3) ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เช่นจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑใ์หท้ัว่ถึง
เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
  (4) ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) เช่นการโฆษณาสม ่าเสมอการใช้
ความพยายามของพนกังานขายการลดแลกแจกแถมการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไปเหล่าน้ี
ถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ 
 ข. ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีอยู่ภายนอก
องคก์รซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ไดส่ิ้งกระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 
  (1) ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่นภาวะเศรษฐกิจรายไดผู้บ้ริโภคเหล่าน้ีมี
อิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล 
  (2) ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) เช่นเทคโนโลยีใหม่ดา้นฝาก-ถอนเงิน
อตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหใ้ชบ้ริการมากข้ึน 
  (3) ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่นกฎหมายเพิ่มหรือ
ลดภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
  (4) ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆจะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้นๆ 
 2) ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคเปรียบเสมือนกล่องด าซ่ึงผูผ้ลิตไม่สามารถทราบไดจึ้งตอ้ง
พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู ้บริโภคซ่ึงได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู ้บริโภคและ
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
  ก. ลกัษณะของผูบ้ริโภค (Consumer’s Characteristics) มีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆคือ
ปัจจยัดา้นวฒันธรรมปัจจยัดา้นสังคมปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นจิตวทิยา 
  ข . กระบวนก ารตัด สิ น ใจ ซ้ื อของผู ้บ ริ โภค  (Consumer’s Decision Process) 
ประกอบดว้ยขั้นตอนคือ 
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   (1) การรับรู้ความตอ้งการ/ปัญหา 
   (2) การคน้หาขอ้มูล 
   (3) การประเมินผลทางเลือก 
   (4) การตดัสินใจซ้ือ 
   (5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ 
 3) ก ารต อบ ส น อ งข อ งผู ้บ ริ โภ ค ห รือ ก ารตัด สิ น ใจข อ งผู ้บ ริ โภ ค  (Consumer’s 
DecisionProcess) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆดงัน้ี 
  ก. การเลือกผลิตภณัฑ์ (Product Choice) เช่นการเลือกผลิตภณัฑ์อาหารเช้าผูบ้ริโภค
มีการเลือกคือนมสดกล่องบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูปขนมปังเป็นตน้ 
  ข. การเลือกตราสินคา้ (Brand Choice) เช่นถา้ผูบ้ริโภคเลือกนมสดกล่องจะเลือกยีห่้อ
ใด เช่นโฟร์โมสตม์ะลิเป็นตน้ 
  ค. การเลือกผูข้าย (Dealer Choice) เช่นผูบ้ริโภคจะเลือกจากห้างสรรพสินคา้หรือ
ร้านคา้ใกลบ้า้นร้านใด 
  ง. เวลาในการซ้ือ (Purchase timing) เช่นผูบ้ริโภคจะเลือกเวลาเช้ากลางวนัหรือเย็น
ในการซ้ือนมสดกล่อง 
  จ. ปริมาณการซ้ือ (Purchase amount) เช่นผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือหน่ึงกล่องคร่ึงโหล
หรือหน่ึงโหล 
 
2.4 แบบจ าลองมัลติโนเมียลโลจิท (Multinomial Logit Model) 
 แบบจ าลองมลัติโนเมียลโลจิทใชใ้นกรณีท่ีตวัแปรตามเป็นตวัแปรเชิงกลุ่มท่ีมีค่ามากกวา่ 2 ค่า
กล่าวคือตวัแปรตาม Y อาจหมายถึงจ านวนยี่หอ้สินคา้เช่นอาจแบ่งเป็น 3 ยีห่้อคือ (คมสันสุริยะ, 2552b 
อา้งใน ณฐัรดา สนทิม,2556) 
      1 ถา้เลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 1 

   Y =   2 ถา้เลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 2 

      3 ถา้เลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 3 

 หรือ 

  𝑃𝑟(𝑦 = 3) คือ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 3 
  𝑃𝑟(𝑦 = 2) คือ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 2 
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  𝑃𝑟(𝑦 = 1) คือ โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ยีห่อ้ท่ี 1 
 
 
 โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้แต่ละยีห่อ้นั้น สามารถค านวณไดด้งัน้ี 

   𝑃𝑟(𝑦 = 1) =
𝑒𝑉1

𝑒
𝑉1+∑ (𝑒𝑉𝐶)𝑀

𝐶=2
    (2.1) 

    

   𝑃𝑟(𝑦 = 2) = 
𝑒𝑉2

𝑒
𝑉1+∑ (𝑒𝑉𝐶)𝑀

𝐶=2
    (2.2) 

 

   𝑃𝑟(𝑦 = 3) =
𝑒𝑉3

𝑒
𝑉1+∑ (𝑒𝑉𝐶)𝑀

𝐶=2
    (2.3) 

 
 โดยท่ี M คือ จ านวนทางเลือกทั้งหมด 
  C คือ จ านวนทางท่ีเลือก  
 เม่ือ    𝑉1 = 𝑥′𝛽1 

    𝑉2 = 𝑥′𝛽2  

    𝑉3 = 𝑥′𝛽3  

 ระบบสมการเหล่าน้ีไม่สามารถหาค าตอบ Unique Solution ได้เน่ืองจากค่าพารามิเตอร์นั้นมี
หลายค่าท่ีท าให้ไดค้่า Probability ท่ีเท่ากนัซ่ึงสามารถแกไ้ขไดโ้ดยการก าหนดให้ค่าพารามิเตอร์ตวั
หน่ึงเท่ากับศูนย์ในท่ีน้ีจะเลือก 𝛽1และในการวิเคราะห์จะต้องก าหนดในทางเลือกหน่ึงเป็นตัว
เปรียบเทียบในท่ีน้ีจะเลือกผูบ้ริโภคท่ีบริโภคสินคา้ยี่หอ้อ่ืนเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ยี่หอ้ท่ี 3 เป็นส่ิงท่ีอยู่
นอกเหนือความสนใจมากท่ีสุดนัน่คืออยากทราบวา่ผูบ้ริโภคสินคา้ยี่ห้อท่ี 1 และสินคา้ยี่ห้อท่ี 2 จะมี
ลกัษณะพิเศษแตกต่างจากผูบ้ริโภคสินคา้ยีห่อ้อ่ืนอยา่งไร 

 ดงันั้นเม่ือปรับค่าแลว้จะไดว้า่ 

    𝑉1 = 0 

 เม่ือ   𝑉2 = 𝑥′𝛽2 

    𝑉3 = 𝑥′𝛽3 
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 ดงันั้น 

   𝑃𝑟(𝑦 = 1) = 
1

𝑒𝑉1+∑ (𝑒𝑉𝑐)𝑀
𝐶=2

    (2.4) 

   𝑃𝑟(𝑦 = 2) = 
𝑒𝑉2

𝑒𝑉1+∑ (𝑒𝑉𝑐)𝑀
𝐶=2

    (2.5) 

   𝑃𝑟(𝑦 = 3) = 
𝑒𝑉3

𝑒
𝑉1+∑ (𝑒𝑉𝐶)𝑀

𝐶=2
    (2.6) 

 Greene (2003) จากท่ีก าหนดให้เหตุการณ์ท่ี𝑦 = 1เป็นตวัเปรียบเทียบดงันั้นสามารถหา

โอกาสเปรียบเทียบระหวา่งเหตุการณ์ท่ีสนใจกบัเหตุการณ์ท่ีหน่ึงซ่ึงสามารถค านวณไดด้งัน้ี 

    
𝑃𝑟(𝑦=2)

𝑃𝑟(𝑦=1)
= 𝑒𝑉2      (2.7) 

    
𝑃𝑟(𝑦=3)

𝑃𝑟(𝑦=1)
= 𝑒𝑉3      (2.8) 

 สมการ Likelihood Function และการหาค่าพารามิเตอร์จากแบบจ าลอง 
 Greene (2003) ไดแ้สดงวธีิการสร้าง Log-likelihood Function และการค านวณท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 
โอกาสท่ีผูบ้ริโภคแต่ละคนจะเลือกซ้ือสินคา้มีดงัน้ี(Borooah, 2001) 

  𝐿 = ∏ (𝑃𝑟(𝑦 = 1)𝑑𝑖1𝑃𝑟(𝑦 = 2)𝑑𝑖2𝑃𝑟(𝑦 = 3)𝑑𝑖3)𝑁
𝑖=1   (2.9) 

 จากนั้นTake ln เขา้ไปทั้งสองขา้งจะท าให�้�𝑛ของผลคูณกลายเป็นผลบวกของ𝑙𝑛ดงัน้ี 

 𝐼𝑛𝐿 = ∑ (𝑑𝑖1𝐼𝑛𝑃𝑟(𝑦 = 1) + 𝑑𝑖2𝐼𝑛𝑃𝑟(𝑦 = 2) + 𝑑𝑖3𝐼𝑛𝑃𝑟(𝑦 = 3))𝑁
𝑖=1  

  หรือ 

   𝐼𝑛𝐿 = ∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗𝐼𝑛𝑃𝑟(𝑦 = 𝑗))3
𝑗=1

𝑁
𝑖=1    (2.10) 

 เม่ือพิจารณาวา่ 𝑑ij = 1 ถา้ผูบ้ริโภคแต่ละคน (i) เลือกทางเลือกท่ี  j และจะเท่ากบัศูนยห์าก
ไม่ได้เลือกดงันั้นส าหรับผูบ้ริโภคแต่ละคนจะมีค่า 𝑑ij = 1 ไดเ้พียง 1 ค่าเท่านั้นเพราะผูบ้ริโภคจะ
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สามารถเลือกทางเลือกไดเ้พียง 1 ทางดงันั้นตวัแปร 𝑑𝑖  คือ ค่าคงท่ีซ่ึงมีค่าเท่ากบั 1 หรือ 0 นั้นเองซ่ึง
พจน์ในวงเล็บแทนท่ีจะมี 3N พจน์ แต่กลบัจะลดลงเหลือเพียง N พจน์เท่านั้น (ลดลง 3 เท่า) 
 จากนั้นจะหาค่าพารามิเตอร์ท่ีท าให้ไดค้่า Log-likelihood ท่ีสูงท่ีสุดซ่ึงสามารถหาไดจ้ากค่า

อนุพนัธ์ของสมการ Log-likelihood ไดด้งัน้ี 

  𝜕𝐼𝑛𝐿

𝜕𝛽𝑗
= ∑ (𝑑𝑖𝑗 − 𝑃𝑖𝑗)𝑥𝑖𝑖 = 0    ส ำหรับ  j = 1, … , J  (2.11) 

 หาค่าพารามิเตอร์ไดจ้ากการหาค่าสูงสุดของฟังกช์ัน่ไดด้งัน้ี 

   𝜕𝐼𝑛𝐿

𝜕𝛽𝑗
= ∑ (𝑑𝑖𝑗 − 𝑃𝑖𝑗)𝑥𝑖 = 0𝑖     (2.12) 

 เพื่อตรวจสอบวา่ค่าพารามิเตอร์ท่ีไดจ้ะให้ค่าสูงสุดจริงๆ ไม่ใช่จุดอานมา้ (Saddle Point)เราจะ

หาค่าอนุพนัธ์ล าดบัท่ีสอง ซ่ึงค านวณไดด้งัน้ี 

  𝜕2𝐼𝑛𝐿

𝜕𝛽𝑗
= − ∑ 𝑃𝑖𝑗

𝑁
𝑖=1 [1(𝑗 = 𝑙) − 𝑃𝑖𝑙]𝑥𝑖𝑥𝑖

′   (2.13) 

 ซ่ึงความหมายของพจน์ 1(𝑗 = 𝑙)  หมายความวา่จะเท่ากบั 1 หาก (𝑗 = 𝑙) แต่หากเป็นอยา่ง

อ่ืนแลว้ค่าจะเท่ากบั 0 

2.5 เอกสารงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
       สายพิณ เจริญสุขพัฒนา (2546) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อบริการของบริษทัเอสพี
เอส เคเบิลท่ีวี จ  ากดั ในอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี จากการศึกษา
พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวม ในระดบัปานกลาง 
ได้แก่ คุณภาพข่าวสารชุมชน ข่าวสารน าเสนอรวดเร็ว มีรายการท่ีชอบ จ านวนช่องท่ีให้บริการ 
น าเสนอรายการน่าสนใจ การเลือกรับชมรายการประเภทต่างๆของบริษทั รูปแบบการจดัผงัรายการ 
ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียความพึงพอใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ความคมชดัของสัญญาณภาพ ดา้นราคา
พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในดา้นราคาโดยรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ วธีิการเก็บค่าบริการ
แบบล่วงหนา้ ความเหมาะสมของเง่ือนไขการช าระเงิน อตัราค่าบริการ 300 ต่อเดือน การไดป้ระโยชน์
ในการเป็นสมาชิกตามล าดบัด้านการจดัจ าหน่ายพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในด้านการจดั
จ าหน่ายโดยรวมในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ท าเลท่ีตั้งส านกังานสะดวกต่อการเดินทาง ความสะดวกใน
การสมคัรเป็นสมาชิก การโทรศพัท์ติดต่อกบัส านักงาน การรับทราบขอ้มูลการสมคัรเป็นสมาชิก
ตามล าดับ ด้านส่งเสริมการตลาดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในด้านการส่งเสริมการตลาด
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โดยรวมในระดบัปานกลาง การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของบริษทั พนกังานขายแนะน าขอ้มูลบริการ
ไดถู้กตอ้ง การแจง้รูปแบบผงัรายการตามล าดบั 
        นภัทร หัสเนตร (2554) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกชมรายการทาง
โทรทศัน์ดาวเทียมสถานีเอ็มวีทีวีในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการศึกษาไดว้่า ขอ้มูลรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมในทีวีดาวเทียมด้านกิจกรรมในทีวีดาวเทียมพบว่า ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นต่อ
รูปแบบการด าเนินชีวติอยูใ่นระดบัท่ีดี ไดแ้ก่ ขอ้คิดวา่กิจกรรมการตอบค าถามเพื่อชิงรางวลัในรายการ 
มีผลท าใหติ้ดตามชมรายการอยา่งสม ่าเสมอ รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้คิดวา่การเปิดสายใหผู้ช้มทางบา้นโทร
เขา้มาคุยกบัทางพิธีกร ท าให้เพิ่มความบนัเทิงในการรับชมรายการ ดา้นความสนใจต่อดาวเทียมพบวา่
ขอ้ท่ีมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดบัดี ไดแ้ก่ ความสนใจกบัรูปแบบรายการท่ีมี
การน าเสนอรูปแบบรายการท่ีมีความทนัสมยั ทนัต่อเหตุการณ์ รองลงมา ไดแ้ก่ความสนใจกบัรายการ
ท่ีมีการน าเสนอสาระความรู้ร่วมกบัสาระบนัเทิงมากกวา่รายการท่ีมีการน าเสนอแต่ความบนัเทิงเพียง
อย่างเดียว ด้านความคิดเห็นต่อทีวีดาวเทียมพบว่า มีความคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ใน
ระดบัท่ีดี ไดแ้ก่ ขอ้คิดเห็นว่าคุณภาพของภาพและเสียงในการรับชมรายการมีความส าคญัต่อตนเอง 
และขอ้คิดเห็นวา่สถานีโทรทศัน์ดาวเทียม ควรจะมีการจดัล าดบัประเภทรายการโทรทศัน์ส าหรับเด็ก
และเยาวชน เช่นเดียวกบัสถานีโทรทศัน์ฟรีทีวี รองลงมา ไดแ้ก่ ขอ้คิดเห็นวา่สถานีโทรทศัน์ดาวเทียม
ควรจะมีเน้ือหารายการท่ีมีสาระและความบนัเทิงครบถว้น 
         มาริสา  เจ ริญไพศาลสัตย์  (2555) ศึกษาเร่ืองปัจจัย ท่ี มีผลต่อความต้องการใช้บ ริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเทคโนโลยี 3G ของผูใ้ชบ้ริการในพื้นท่ีอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปางมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี3G และเพื่อศึกษาความ
ต้องการใช้บริการเสริมของโทรศพัท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี3G ของผูใ้ช้บริการในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
จงัหวดัล าปางสรุปผลการศึกษาผูใ้ช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเทคโนโลยี3G ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง
จงัหวดัล าปางส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 54.0 มีอายุระหว่าง 21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ31.75
ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ46.0 สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ56.5 
อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 26.75 รายไดต่้อเดือนตั้งแต่25,001-30,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ33.5 ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเทคโนโลยี3G ส่วนใหญ่ใชบ้ริการเครือข่ายAIS คิดเป็นร้อยละ43.0 
เหตุท่ีใช้เพราะโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเครือข่ายดังกล่าวคือคุณภาพของเครือข่ายคิดเป็นร้อยละ46.0 
ระยะเวลาท่ีใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากกว่า 5 ปีคิดเป็นร้อยละ 62.0 เหตุผลในการใช้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีใชติ้ดต่อพูดคุยกบัเพื่อน/ครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 52.0 ราคาโทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้
อยู่ราคาตั้ งแต่10,001-15,000 บาทคิดเป็นร้อยละ45.75 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเทคโนโลยี 3G จ านวน 266 คนคิดเป็นร้อยละ 66.50  
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        ธีรศักด์ อริยะอรชุน (2556) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อรายการข่าว
ทางสถานีโทรทศัน์ดาวเทียม  MEDIA NEWS CHANNEL ของผูช้มในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเปิดรับชมรายการข่าวทาง MEDIA NEWS ของกลุ่มตัวอย่าง คือ ได้รับ
ความรู้มีโลกทศัน์ท่ีกวา้งข้ึน รู้ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในสังคม คิดเป็นร้อยละ 69.0 เน้ือหาข่าวจาก
รายการข่าวทาง MEDIA NEWS ท่ีกลุ่มตวัอย่างน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวนัหรือในการ
ท างาน คือ ข่าวเศรษฐกิจ คิดเป็นร้อยละ 60.5 เน้ือหาข่าวจากรายการข่าวทาง MEDIA NEWS ท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งชอบน าไปใชใ้นการสนทนาหรือถกเถียงปัญหากบับุคคลอ่ืน คือ ข่าวอาชญากรรม คิดเป็นร้อย
ละ 48.0 ความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการข่าวทาง MEDIA NEWSจากผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีต่อรายการข่าวทาง MEDIA NEWS ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจเป็นรายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ได้แก่ รูปแบบ
รายการข่าวแต่ละรายการเหมาะกบัผูช้มทุกเพศทุกวยั รองลงมาคือ มีการรายงานความคืบหนา้เกาะติด
ในประเด็นส าคญัท่ีก าลงัอยูใ่นความสนใจ และมีการน าเสนอหวัขอ้ข่าวเด่นก่อนเขา้รายการ ตามล าดบั 
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บทที ่3 

 

ระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมคร้ังน้ี เพื่อให้
การศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดระเบียบวิธีวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ย 1) ก าหนดกรอบ
แนวคิด 2) ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา 3) วธีิการศึกษาและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.1 กรอบแนวคิด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที ่3.1 กรอบแนวคิด 

ค่ายสัญญาณจานดาวเทยีม 

TrueVision   GMMZ CTH อ่ืนๆ 

ข้อมูลทัว่ไป 

-เพศ 

-อาย ุ

-อาชีพ 

-รายได ้

-สถานภาพ
สมรส 

-ระดบัการศึกษา 

ด้านผลติภณัฑ์ 

-ความพึงพอใจของระดบัของสญัญาณคมชดั
ครอบคลุม 

-ความพึงพอใจของรายการท่ีรับชมมีประโยชน ์

-ความพึงพอใจของจ านวนช่องรายการท่ีใหบ้ริการ 

-ความพึงพอใจท่ีมีรายการใหม่ๆ ใหส้มาชิกไดรั้บ
ชมอยูเ่สมอ 

-ความพึงพอใจท่ีมีการฉายรายการช ้า(Re-run) 

ด้านราคา 
-ความพึงพอใจของ
ค่าบริการท่ีคุม้ค่า 
-ความพึงพอใจท่ีสามารถ
ช าระค่าบริการไดห้ลาย
ช่องทาง 
 

ด้านการจดัจ าหน่าย 

-ความพึงพอใจในการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึง 
-ความพึงพอใจของระยะเวลาในการใหบ้ริการท่ี
รวดเร็ว 
-ความพึงพอใจของระยะเวลาเปิด-ปิดท าการท่ี
เหมาะสม 

-ความพึงพอใจของการมีพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวก
ใหแ้ก่ลูกคา้ 
-ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีความรู้ความเอาใจ
ใส่ในการบริการอยา่งดี 

ด้านการส่งเสริมการขาย 

-ความพึงพอใจในส่วนลดของโปรโมชัน่ 
-ความพึงพอใจท่ีไดรั้บการรับประกนัสินคา้ 
-ความพึงพอใจในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบั
สมาชิกอยูเ่สมอ 

-ความพึงพอใจในเน้ือหาโฆษณาท่ีเขา้ใจง่าย 
-ความพึงพอใจในการแจกของแถมในโอกาส
พิเศษ 
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3.2 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 
       การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Method) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายต่างๆ เพื่อให้งานวิจยัคร้ังน้ีบรรลุวตัถุประสงค ์จึงตอ้งมีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคและ
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียม โดยใช้แบบสอบถามในการศึกษาซ่ึง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

  ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูใ้ชส้ัญญาณจานดาวเทียม 
 

  ส่วนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียม 
 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับหลักการ ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวข้องท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมผูบ้ริโภคและการตดัสินใจ ตลอดจนได้คน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาไดค้น้ควา้หาขอ้มูลจาก
เอกสาร บทความ หนงัสือ การคน้ควา้แบบอิสระและวทิยานิพนธ์ 
 

3.3 วธีิการศึกษา วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการเลือกใชส้ัญญาณจานดาวเทียมของผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงในการวิเคราะห์ขอ้มูลจะใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) คือ 
การบรรยายลักษณะทั่วไป โดยจะน าเสนอในรูปแบบตาราง แสดงค่าความถ่ี ร้อยละ ในประเด็น
การศึกษาดงัน้ี 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามอนัได้แก่เพศอายุรายได้ระดับการศึกษาอาชีพและ
สถานภาพสมรส 
 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมของผูบ้ริโภค
อันได้แก่ ค่ายจานดาวเทียมท่ีเลือกใช้ ประเภทของรายการท่ีรับชม ท่ีพักอาศัยของท่านติดจาน
ดาวเทียมก่ีจุด เหตุผลท่ีติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ค่าใชบ้ริการต่อเดือน บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการ
ติดตั้งจานดาวเทียม แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการตดัสินใจมาจากแหล่งใด โดยน าเสนอเป็นค่าความถ่ี     
ร้อยละ 
 3. วิ ธีการศึกษาปัจจัย ท่ี มีผลต่อการใช้บ ริการสัญญาณจานดาวเทียมคร้ังน้ีโดยจะใช้
แบบจ าลองมลัติโนเมียลโลจิท (Multinomial Logit Model)ในการวเิคราะห์ 
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การก าหนดประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือประชาชนท่ีอยูใ่นอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 132,055คน 
(จากงานทะเบียนราษฎร ฝ่ายปกครอง ส านักปลัดเทศบาล , 2558)การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งข้ึนมาเป็นตวัแทนของกลุ่มประชากรทั้งหมด132,055คนโดยใชสู้ตรการค านวณหาขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างของทาโรยามาเน่ (Taro Yamane) จ านวน 399 คนแต่ในการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อความสะดวกใน
การก าหนดกลุ่มตวัอย่างผูศึ้กษาใช้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 400 คนโดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% 
คลาดเคล่ือนท่ี 0.05 และใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญดงัน้ี 
 

    n =
N

1+Ne2    (3.1)  

   

โดย  n คือขนาดของตวัอยา่ง 
   N คือขนาดของประชากร 
   e คือความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งในท่ีน้ีก าหนดไว ้5% 

  เม่ือท าการแทนค่าตวัแปรดงักล่าวแลว้สามารถค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

    n =
132,055

1+[132,055(0.05)2]
 

    = 399คน≈400ตวัอยา่ง 

 ดงันั้น จะตอ้งใชต้วัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่งหรือตอ้งเก็บแบบสอบถามจ านวน 400 ชุด  
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ตัวแปรทีม่ีผลต่อการตัดสินใจทีใ่ช้ในการศึกษา 
ตารางที ่3.1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายต่างๆ 

ตัวแปร ความหมาย 
𝑋𝐺𝐸𝑁  เพศของผูบ้ริโภค 𝑋𝐺𝐸𝑁 = 1เพศชาย 

𝑋𝐺𝐸𝑁 = 0เพศหญิง 
𝑋𝐴𝐺𝐸  อายขุองผูบ้ริโภค 
X𝐼𝐶  รายไดข้องผูบ้ริโภค 

X𝑆𝑇𝐴 สถานภาพของผูบ้ริโภค X𝑆𝑇𝐴 = 1สถานภาพโสด 

X𝑆𝑇𝐴 = 0อ่ืนๆ 
X𝐸𝐷𝑈  ระดบัการศึกษาของผูบ้ริโภค X𝐸𝐷𝑈,1 = 1ระดับมธัยม/ปวช./ปวส. 

X𝐸𝐷𝑈,1 = 0อ่ืนๆ 

X𝐸𝐷𝑈,2 = 1ระดับปริญญาตรี 
X𝐸𝐷𝑈,2 = 0อ่ืนๆ 

X𝐸𝐷𝑈,1 = 𝑋𝐸𝐷𝑈,2 = 0สูงกว่าปริญญาตรี 
X𝑂𝐶𝐶  อาชีพของผูบ้ริโภค X𝑂𝐶𝐶,1 = 1 ธุรกิจส่วนตวั/พนกังานบริษทัเอกชน 

X𝑂𝐶𝐶,1 = 0 อ่ืนๆ 

X𝑂𝐶𝐶,2 = 1รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
X𝑂𝐶𝐶,2 = 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃1
 สญัญาณมีความคมชดัครอบคลุมทัว่

ประเทศ 

𝑋𝑃1
= 1ระดบัสญัญาณคมชดัครอบคลุม 

𝑋𝑃1
= 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃2
 รายการท่ีรับชมมีประโยชน์ น่าสนใจ 𝑋𝑃2

= 1รายการท่ีรับชมมีประโยชน์ น่าสนใจ 
𝑋𝑃2

= 0อ่ืนๆ 
𝑋𝑃3

 จ านวนช่องรายการท่ีใหบ้ริการ 𝑋𝑃3
= 1จ านวนช่องรายการท่ีใหบ้ริการ 

𝑋𝑃3
= 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃4
 มีรายการใหม่ๆใหส้มาชิกไดรั้บชมอยู่

เสมอ 

𝑋𝑃4
= 1มีรายการใหม่ๆใหส้มาชิกไดรั้บชมอยูเ่สมอ 

𝑋𝑃4
= 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃5
 มีการฉายรายการช ้ า(Re-run) 𝑋𝑃5

= 1มีการฉายรายการช ้ า (Re-run) 
𝑋𝑃5

= 0อ่ืนๆ 
𝑋𝑃6

 ค่าบริการท่ีคุม้ค่า 𝑋𝑃6
= 1ค่าบริการท่ีคุม้ค่า 

𝑋𝑃6
= 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃7
 สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง 𝑋𝑃7

= 1สามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง 
𝑋𝑃7

= 0อ่ืนๆ 
𝑋𝑃8

 มีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึง 𝑋𝑃8
= 1มีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึง 

𝑋𝑃8
= 0อ่ืนๆ 
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ตารางที ่3.1 ตวัแปรท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายต่างๆ (ต่อ) 
𝑋𝑃9

 มีระยะเวลาในการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 𝑋𝑃9
= 1มีระยะเวลาในการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

𝑋𝑃9
= 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃10
 มีระยะเวลาเปิด-ปิดท าการมีความ

เหมาะสม 
𝑋𝑃10

= 1มีระยะเวลาเปิด-ปิดท าการมีความเหมาะสม 
𝑋𝑃10

= 0อ่ืนๆ 
𝑋𝑃11

 มีพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 𝑋𝑃11
= 1มีพ้ืนท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ 

𝑋𝑃11
= 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃12
 พนกังานมีความรู้ความเอาใจใส่ในการ

บริการอยา่งดี 
𝑋𝑃12

= 1พนกังานมีความรู้ความเอาใจใส่ในการ
บริการอยา่งดี 
𝑋𝑃12

= 0อ่ืนๆ 
𝑋𝑃13

 การมีส่วนลดของโปรโมชัน่ 𝑋𝑃13
= 1การมีส่วนลดของโปรโมชัน่ 

𝑋𝑃13
= 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃14
 มีการรับประกนัสินคา้ 𝑋𝑃14

= 1    มีการรับประกนัสินคา้ 
𝑋𝑃14

= 0อ่ืนๆ 
𝑋𝑃15

 มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบัสมาชิก
อยูเ่สมอ 

𝑋𝑃15
= 1มีการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบัสมาชิกอยู่

เสมอ 
𝑋𝑃15

= 0อ่ืนๆ 
𝑋𝑃16

 เน้ือหาโฆษณาท่ีเขา้ใจง่าย 𝑋𝑃16
= 1เน้ือหาโฆษณาท่ีเขา้ใจง่าย 

𝑋𝑃16
= 0อ่ืนๆ 

𝑋𝑃17
 มีการแจกของแถมในโอกาสพิเศษ 𝑋𝑃17

= 1มีการแจกของแถมในโอกาสพิเศษ 
𝑋𝑃17

= 0อ่ืนๆ 
 
       การวเิคราะห์ข้อมูล 
     การวจิยัน้ีใชแ้บบจ าลองมลัติโนเมียลโลจิท (Multinomial Logit Model)เม่ือบุคคลหน่ึงตอ้งเผชิญ
กบั𝑗ทางเลือกสมมติวา่ Utility ทางเลือก𝑗สามารถแสดงไดด้ว้ยสมการ ( ณฐัรดา สนทิม,2556 ) 
 
    𝑈𝑖𝑗 = 𝛽′𝑍𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗      (3.2) 
 โดยท่ี  𝑍𝑖𝑗  คือ Representative Utility ของทางเลือก𝑗 

   𝜀𝑖𝑗  คือ Random Utility ของทางเลือก𝑗 

 ถ้าบุคคลเลือกทางเลือก𝑗โดยมีสมมติฐานว่า𝑈𝑖𝑗คือทางเลือกท่ีให้  Utility สูงสุดมากกว่า 
Utility ของทางเลือกอ่ืนๆจาก𝑗ทางเลือกเม่ือน าเอาทฤษฎีความน่าจะเป็นเขา้มาช่วยในการอธิบายถึง
โอกาสความน่าจะเป็นท่ีผูต้ดัสินใจจะเลือกทางเลือก𝑗จะไดว้า่ 
 



 

24 
 

   𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑈𝑖𝑗 > 𝑈𝑖𝑘) for all other 𝑘 ≠ 𝑗   (3.3) 

 นอกจากน้ีค่าคลาดเคล่ือนของทางเลือกต่างๆ (Disturbance) จะมีการกระจายแบบ Logistical 
Distribution หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือมีความเป็นอิสระต่อกันและมีการกระจายแบบ  Weibull ท่ี
เห มื อ น กั น  (Independently and Identically Distributed with Weibull Distribution) ซ่ึ ง จ ะ มี 
Cumulative Distribution Function: CDF ดงัน้ี 
 
    𝑓(𝐸𝑖𝑗) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑒−𝜀𝑖𝑗)    (3.4) 
 จะไดส้มการ Multinomial Logit Model ดงัน้ี 

    𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 − 𝑗) =
𝑒𝛽

′
𝑗𝑋𝑖

∑ 𝛽
′
𝑘𝑋𝑖

𝑗
𝑘=0

    (3.5) 

 
 สามารถเขียนในรูป The Likelihood Function ไดด้งัน้ี 
 
   𝐼𝑛𝐿 = ∑ ∑ 𝑑𝑖𝑗𝐼𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 = 𝑗)𝑗

𝑗=0
𝑛
𝑖=1     (3.6) 

 เม่ือ 
   𝑑ij = 1 ถา้ผูบ้ริโภค𝑖เลือกทางเลือก𝑗 

   𝑑𝑖𝑗 = 0 ถา้ผูบ้ริโภค𝑖ไม่เลือกทางเลือก𝑗 

 เม่ือไดค้่าประมาณสัมประสิทธ์ิ(𝛽)แลว้สามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นของการตดัสินใจ
เลือกสัญญาณจานดาวเทียมโดยการน าปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่ายต่างๆน ามา
เขียนแบบจ าลองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่ายต่างๆในรูปแบบสมการทัว่ไปได้
วา่ 

 𝑑𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋𝐺𝐸𝑁𝑖𝑗 + 𝛽2𝑗𝑋𝐴𝐺𝐸𝑖𝑗 + 𝛽3𝑗𝑋𝐼𝐶𝑖𝑗 + 𝛽4𝑗𝑋𝑆𝑇𝐴𝑖𝑗 +

𝛽5𝑗𝑋𝐸𝐷𝑈𝑖𝑗 + 𝛽6𝑗𝑋𝑂𝐶𝐶𝑖𝑗 + 𝛽7𝑗𝑋𝑃1𝑖𝑗 + 𝛽8𝑗𝑋𝑃2𝑖𝑗 + 𝛽9𝑗𝑋𝑃3𝑖𝑗 + 𝛽10𝑗𝑋𝑃4𝑖𝑗 +

𝛽11𝑗𝑋𝑃5𝑖𝑗 + 𝛽12𝑗𝑋𝑃6𝑖𝑗 + 𝛽13𝑗𝑋𝑃7𝑖𝑗 + 𝛽14𝑗𝑋𝑃8𝑖𝑗 + 𝛽15𝑗𝑋𝑃9𝑖𝑗 + 𝛽16𝑗𝑋𝑃10𝑖𝑗 +

𝛽17𝑗𝑋𝑃11𝑖𝑗 + +𝛽18𝑗𝑋𝑃12𝑖𝑗 + 𝛽19𝑗𝑋𝑃13𝑖𝑗 + 𝛽20𝑗𝑋𝑃14𝑖𝑗 + 𝛽21𝑗𝑋𝑃15𝑖𝑗 +

𝛽22𝑗𝑋𝑃16𝑖𝑗 + 𝛽23𝑗𝑋𝑃17𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  
 

 𝑗 คือ ทางเลือกของผูบ้ริโภคในการเลือกค่ายสัญญาณจานดาวเทียมประกอบดว้ย 3รูปแบบ คือ 
1) ค่าย Truevision  2) ค่าย GMMZ  3) ค่าย CTH และ 4) ค่ายสัญญาณจานดาวเทียมอ่ืนๆ ดงัน้ี 
 1) ความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision เทียบกบัเลือกค่าย
อ่ืนๆ ไดว้า่ 
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    𝑃𝑟(𝑑𝑖1)=
𝑒𝑑1

𝑒
𝑑1+∑ (𝑒𝑑𝑐)𝑀

𝐶=2
    (3.7) 

 โดยท่ี 𝑑i1 โอกาสในการเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision 
 𝑑𝑖1 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋𝐺𝐸𝑁𝑖𝑗 + 𝛽2𝑗𝑋𝐴𝐺𝐸𝑖𝑗 + 𝛽3𝑗𝑋𝐼𝐶𝑖𝑗 + 𝛽4𝑗𝑋𝑆𝑇𝐴𝑖𝑗 +

𝛽5𝑗𝑋𝐸𝐷𝑈𝑖𝑗 + 𝛽6𝑗𝑋𝑂𝐶𝐶𝑖𝑗 + 𝛽7𝑗𝑋𝑃1𝑖𝑗 + 𝛽8𝑗𝑋𝑃2𝑖𝑗 + 𝛽9𝑗𝑋𝑃3𝑖𝑗 + 𝛽10𝑗𝑋𝑃4𝑖𝑗 +

𝛽11𝑗𝑋𝑃5𝑖𝑗 + 𝛽12𝑗𝑋𝑃6𝑖𝑗 + 𝛽13𝑗𝑋𝑃7𝑖𝑗 + 𝛽14𝑗𝑋𝑃8𝑖𝑗 + 𝛽15𝑗𝑋𝑃9𝑖𝑗 + 𝛽16𝑗𝑋𝑃10𝑖𝑗 +

𝛽17𝑗𝑋𝑃11𝑖𝑗 + +𝛽18𝑗𝑋𝑃12𝑖𝑗 + 𝛽19𝑗𝑋𝑃13𝑖𝑗 + 𝛽20𝑗𝑋𝑃14𝑖𝑗 + 𝛽21𝑗𝑋𝑃15𝑖𝑗 +

𝛽22𝑗𝑋𝑃16𝑖𝑗 + 𝛽23𝑗𝑋𝑃17𝑖𝑗 + 𝜀𝑖1  
 2) ความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMZ เทียบกบัเลือกค่าย  
อ่ืนๆ ไดว้า่ 

    𝑃𝑟(𝑑𝑖2) = 
𝑒𝑑2

𝑒
𝑑1+∑ (𝑒𝑑𝑐)𝑀

𝐶=2
    (3.8) 

 โดยท่ี 𝑑i2 โอกาสในการเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMZ 
 𝑑𝑖2 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋𝐺𝐸𝑁𝑖𝑗 + 𝛽2𝑗𝑋𝐴𝐺𝐸𝑖𝑗 + 𝛽3𝑗𝑋𝐼𝐶𝑖𝑗 + 𝛽4𝑗𝑋𝑆𝑇𝐴𝑖𝑗 +

𝛽5𝑗𝑋𝐸𝐷𝑈𝑖𝑗 + 𝛽6𝑗𝑋𝑂𝐶𝐶𝑖𝑗 + 𝛽7𝑗𝑋𝑃1𝑖𝑗 + 𝛽8𝑗𝑋𝑃2𝑖𝑗 + 𝛽9𝑗𝑋𝑃3𝑖𝑗 + 𝛽10𝑗𝑋𝑃4𝑖𝑗 +

𝛽11𝑗𝑋𝑃5𝑖𝑗 + 𝛽12𝑗𝑋𝑃6𝑖𝑗 + 𝛽13𝑗𝑋𝑃7𝑖𝑗 + 𝛽14𝑗𝑋𝑃8𝑖𝑗 + 𝛽15𝑗𝑋𝑃9𝑖𝑗 + 𝛽16𝑗𝑋𝑃10𝑖𝑗 +

𝛽17𝑗𝑋𝑃11𝑖𝑗 + +𝛽18𝑗𝑋𝑃12𝑖𝑗 + 𝛽19𝑗𝑋𝑃13𝑖𝑗 + 𝛽20𝑗𝑋𝑃14𝑖𝑗 + 𝛽21𝑗𝑋𝑃15𝑖𝑗 +

𝛽22𝑗𝑋𝑃16𝑖𝑗 + 𝛽23𝑗𝑋𝑃17𝑖𝑗 + 𝜀𝑖2 
 3) ความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH เทียบกบัเลือกค่ายอ่ืนๆ 
ไดว้า่ 

    𝑃𝑟(𝑑𝑖3)=
𝑒𝑑3

𝑒
𝑑1+∑ (𝑒𝑑𝑐)𝑀

𝐶=2
    (3.9) 

 โดยท่ี 𝑑i3 โอกาสในการเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่ายCTH 
 𝑑𝑖3 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋𝐺𝐸𝑁𝑖𝑗 + 𝛽2𝑗𝑋𝐴𝐺𝐸𝑖𝑗 + 𝛽3𝑗𝑋𝐼𝐶𝑖𝑗 + 𝛽4𝑗𝑋𝑆𝑇𝐴𝑖𝑗 +

𝛽5𝑗𝑋𝐸𝐷𝑈𝑖𝑗 + 𝛽6𝑗𝑋𝑂𝐶𝐶𝑖𝑗 + 𝛽7𝑗𝑋𝑃1𝑖𝑗 + 𝛽8𝑗𝑋𝑃2𝑖𝑗 + 𝛽9𝑗𝑋𝑃3𝑖𝑗 + 𝛽10𝑗𝑋𝑃4𝑖𝑗 +

𝛽11𝑗𝑋𝑃5𝑖𝑗 + 𝛽12𝑗𝑋𝑃6𝑖𝑗 + 𝛽13𝑗𝑋𝑃7𝑖𝑗 + 𝛽14𝑗𝑋𝑃8𝑖𝑗 + 𝛽15𝑗𝑋𝑃9𝑖𝑗 + 𝛽16𝑗𝑋𝑃10𝑖𝑗 +

𝛽17𝑗𝑋𝑃11𝑖𝑗 + +𝛽18𝑗𝑋𝑃12𝑖𝑗 + 𝛽19𝑗𝑋𝑃13𝑖𝑗 + 𝛽20𝑗𝑋𝑃14𝑖𝑗 + 𝛽21𝑗𝑋𝑃15𝑖𝑗 +

𝛽22𝑗𝑋𝑃16𝑖𝑗 + 𝛽23𝑗𝑋𝑃17𝑖𝑗 + 𝜀𝑖3 
 
 4) ความน่าจะเป็นท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่ายอ่ืนๆ เทียบกบัเลือกค่ายอ่ืนๆ 
ไดว้า่ 

    𝑃𝑟(𝑑𝑖4)=
𝑒𝑑4

𝑒
𝑑1+∑ (𝑒𝑑𝑐)𝑀

𝐶=2
    (3.10) 
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 โดยท่ี 𝑑i4 โอกาสในการเลือกสัญญาณจานดาวเทียมค่ายอ่ืน ๆ  
 𝑑𝑖4 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋𝐺𝐸𝑁𝑖𝑗 + 𝛽2𝑗𝑋𝐴𝐺𝐸𝑖𝑗 + 𝛽3𝑗𝑋𝐼𝐶𝑖𝑗 + 𝛽4𝑗𝑋𝑆𝑇𝐴𝑖𝑗 +

𝛽5𝑗𝑋𝐸𝐷𝑈𝑖𝑗 + 𝛽6𝑗𝑋𝑂𝐶𝐶𝑖𝑗 + 𝛽7𝑗𝑋𝑃1𝑖𝑗 + 𝛽8𝑗𝑋𝑃2𝑖𝑗 + 𝛽9𝑗𝑋𝑃3𝑖𝑗 + 𝛽10𝑗𝑋𝑃4𝑖𝑗 +

𝛽11𝑗𝑋𝑃5𝑖𝑗 + 𝛽12𝑗𝑋𝑃6𝑖𝑗 + 𝛽13𝑗𝑋𝑃7𝑖𝑗 + 𝛽14𝑗𝑋𝑃8𝑖𝑗 + 𝛽15𝑗𝑋𝑃9𝑖𝑗 + 𝛽16𝑗𝑋𝑃10𝑖𝑗 +

𝛽17𝑗𝑋𝑃11𝑖𝑗 + +𝛽18𝑗𝑋𝑃12𝑖𝑗 + 𝛽19𝑗𝑋𝑃13𝑖𝑗 + 𝛽20𝑗𝑋𝑃14𝑖𝑗 + 𝛽21𝑗𝑋𝑃15𝑖𝑗 +

𝛽22𝑗𝑋𝑃16𝑖𝑗 + 𝛽23𝑗𝑋𝑃17𝑖𝑗 + 𝜀𝑖4 
 

อย่างไรก็ตาม ตวัแปรต่างๆ ท่ีน ามาพิจารณาจะตอ้งไดรั้บการทดสอบความเป็นอิสระต่อกนั
เสียก่อน ระหวา่งตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ เพื่อเป็นการคดัเลือกวา่สมควรหรือไม่ท่ีจะเลือกตวัแปร
ต่างๆ ไปเป็นตวัอธิบายตวัแปรตาม 

 ในการประมาณค่าสมการแบบจ าลองจะอาศยัวิธีภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum- 
Likelihood Estimation: MLE) ในการประมาณค่าพารามิเตอร์(𝛽)ของสมการ Multinomial Logit 
เน่ืองจากไม่สามารถให้ค่าประมาณของความน่าจะเป็นอยู่ในช่วง(0, 1) และสามารถแกปั้ญหาความ
แปรปรวนไม่คงท่ี (Heteroskedasticity) ไดซ่ึ้งมีรายละเอียดดงัน้ี 
 จากสมการ 

   𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑌𝑖 − 𝑗) =
𝑒𝛽

′
𝑗𝑋𝑖

∑ 𝛽
′
𝑘𝑋𝑖

𝑗
𝑘=0

    (3.11) 

 ส าหรับ 𝑗 = 0,1,2 
 ในการประมาณค่าจะอยูใ่นรูป The Log-odd Ratio 
 

    𝐼𝑛 [
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖0
] = 𝛽′𝑗𝛽𝑖    

  

 หรือ 

    𝐼𝑛 [
𝑃𝑖𝑗

𝑃𝑖0
] = 𝑋′𝑖(𝛽𝑗𝛽𝑖)    (3.12) 

 
  การประมาณค่าในรูปของ The Log-odds Ratio,𝑃𝑗/𝑃𝑘 จะไม่ข้ึนกบัทางเลือกอ่ืนซ่ึง
เป็นไปตามคุณสมบติั Independent from Irrelevant Alternatives Property ท่ีเกิดข้ึนจากการสมมติให้
ค่า Random Utility ของทางเลือกต่างๆมีการกระจายแบบ Weibull ท่ีเหมือนกนัและเป็นอิสระต่อกนั
ซ่ึงคุณสมบติัขอ้น้ีของแบบจ าลองจะท าให้ค่าอตัราส่วนของความน่าจะเป็นในการเลือกทางเลือก 2 
ทางเลือกใดๆไม่ถูกกระทบกระเทือนจากค่า (Representative Utility) 
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บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 
 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายต่างๆ ซ่ึงสามารถแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 3 ส่วนหลกัๆ ดงัน้ี 1) ความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณ
จานดาวเทียม 2)ทศันคติของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียม 3) การทดสอบความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียม แลว้น าปัจจยัดงักล่าวมาใชใ้นแบบจ าลอง Multinomial Logit 
 

4.1 ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทยีม 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี เป็นการพิจารณาเฉพาะปัจจยัดา้นลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ และพฤติกรรมท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณ
จานดาวเทียม 
 

ตารางที ่4.1 ขอ้มูลจ าแนกตามเพศและความถ่ีของค่ายสัญญาณท่ีมีการเลือกใชบ้ริการ 
เพศ  ความถ่ีของค่ายสัญญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 

Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 
ชาย ความถ่ี 75 45 47 15 182 

ร้อยละ 41.20 24.72 25.82 8.24 100 
หญิง ความถ่ี 113 69 22 14 218 

ร้อยละ 51.83 31.65 10.09 6.42 100 
ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.1 จากการเก็บแบบสอบถาม 400 ตวัอยา่ง พบว่าเม่ือจ าแนกตามเพศ เพศชายมี
ความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.20 
รองลงมาคือ GMM CTH ค่ายอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 25.82 ร้อยละ 24.72 ร้อยละ 8.24 ตามล าดบั 
ส่วนเพศหญิงมีการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายTruevisionมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.83 
รองลงมาคือ CTH ร้อยละ 31.65 GMM ร้อยละ 10.09 และคา่ยอ่ืนๆ ร้อยละ 6.4 
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ตารางที ่4.2 ขอ้มูลจ าแนกตามอายแุละความถ่ีของค่ายสัญญาณท่ีมีการเลือกใชบ้ริการ 

อาย ุ  ความถ่ีของค่ายสัญญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 
Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 

ต ่ากวา่ 30 
ปี 

ความถ่ี 68 52 47 11 178 
ร้อยละ 38.20 29.21 26.40 6.17 100 

31-40ปี ความถ่ี 80 31 16 6 133 
ร้อยละ 60.15 23.30 12.03 4.51 100 

41-50ปี ความถ่ี 31 17 6 9 63 
ร้อยละ 49.20 26.98 9.52 14.28 100 

51 ปีข้ึนไป ความถ่ี 9 14 0 3 26 
ร้อยละ 34.61 53.84 0 11.53 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.2 เม่ือจ าแนกตามอายุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุต  ่ากว่า 30 ปี มีความถ่ีในการเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.20 รองลงมาคือ CTHGMM 
ค่ายอ่ืนๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 29.21 ร้อยละ 26.40 และร้อยละ 6.17 ตามล าดบั ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอายุ
ระหวา่ง 31-40 ปี มีความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการค่าย Truevisionสูงถึงร้อยละ 60.15 รองลงมาคือ CTH 
ร้อยละ 23.30 GMM ร้อยละ 12.03 และค่ายอ่ืนๆ ร้อยละ 4.51 ตามล าดบั ช่วงอาย ุ41-50ปี มีความถ่ีใน
การเลือกใช้สัญญาณค่าย Truevisionเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ49.20 อนัดบั 2 คือ CTH คิดเป็นร้อย
ละ 26.98 อนัดบั 3 คือ ค่ายอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 14.28 และอนัดบัท่ี 4 คือ GMM คิดเป็นร้อยละ9.52 
และช่วงอายุ 50ปีข้ึนไป มีความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 53.84 รองมาคือ Truevisionคิดเป็นร้อยละ 34.61 และค่ายอ่ืนๆ ร้อยละ 11.53 โดยไม่มี
ผูใ้ชบ้ริการค่ายGMMเลย 
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ตารางที ่4.3 ขอ้มูลจ าแนกตามรายไดแ้ละความถ่ีของค่ายสัญญาณท่ีมีการเลือกใชบ้ริการ 
รายได ้
(บาท) 

 ความถ่ีของค่ายสัญญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 
Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 

ต ่ากวา่ 
15,000 

ความถ่ี 11 44 47 15 117 
ร้อยละ 9.40 37.60 40.17 12.82 100 

15,001-
30,000 

ความถ่ี 116 57 16 14 203 
ร้อยละ 57.14 28.07 7.8 6.89 100 

30,001-
45,000 

ความถ่ี 53 13 6 0 72 
ร้อยละ 73.61 17.80 8.33 0 100 

ตั้งแต่ 45,000
ข้ึนไป 

ความถ่ี 8 0 0 0 8 
ร้อยละ 100 0 0 0 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.3 เม่ือจ าแนกขอ้มูลตามรายได ้เม่ือจ าแนกขอ้มูลตามรายได ้15,000 บาทหรือต ่า
กว่า มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.17 
รองลงมาคือ CTH คิดเป็นร้อยละ 37.60 ค่ายอ่ืนๆคิดเป็นร้อยละ 12.82 และ Truevisionคิดเป็นร้อยละ 
9.40  ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้15,000-30,000 บาท มีความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการค่าย Truevisionมากท่ีสุด 
ร้อยละ 57.14 รองมาคือ CTH ร้อยละ28.07 GMM ร้อยละ7.8 ค่ายอ่ืนๆ ร้อยละ6.89 ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้
30,000-45,000 บาท มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการค่าย Truevisionมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.61 
อนัดบั 2 คือ CTH ร้อยละ 17.80 อนัดบั 3 คือ GMM ร้อยละ 8.33 แต่ไม่มีผูใ้ชบ้ริการค่ายอ่ืนๆเลย ส่วน
ผูบ้ริโภคท่ีมีรายได ้45,000 บาทหรือมากกวา่ มีความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย 
Truevisionเพียงค่ายเดียว 
 

ตารางที ่4.4 ขอ้มูลจ าแนกตามอาชีพและความถ่ีของค่ายสัญญาณท่ีมีการเลือกใชบ้ริการ 
อาชีพ  ความถ่ีของค่ายสัญญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 

Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 
ธุรกิจส่วนตวั/
พนกังาน

บริษทัเอกชน 

ความถ่ี 153 47 58 24 282 
ร้อยละ 55.25 16.66 20.56 8.51 100 

รับราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 

ความถ่ี 35 67 11 5 118 
ร้อยละ 29.66 56.77 9.32 4.23 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
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 จากตารางท่ี 4.4 เม่ือจ าแนกตามอาชีพ ผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพรับจา้งหรือธุรกิจส่วนตวั/พนกังาน
บริษทัเอกชน มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision เป็นอนัดบั1 คิด
เป็นร้อยละ 55.25 อนัดบั2 คือ GMM คิดเป็นร้อยละ 20.56 อนัดบั3 คือCTHคิดเป็นร้อยละ 16.66และ
อนัดบัท่ีส่ีคือ ค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.51 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีอาชีพพนกังานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มี
ความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายCTH มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.77รองลงมา
คือ ค่าย Truevisionคิดเป็นร้อยละ 29.66 ค่ายGMM ร้อยละ9.52 และค่ายอ่ืนๆ ร้อยละ 4.23 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.5 ขอ้มูลจ าแนกตามสถานภาพและความถ่ีของค่ายสัญญาณท่ีมีการเลือกใชบ้ริการ 
สถานภาพ  ความถ่ีของค่ายสัญญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 

Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 
โสด ความถ่ี 97 68 55 11 231 

ร้อยละ 41.99 29.43 23.80 4.76 100 
สมรส ความถ่ี 91 46 14 18 169 

ร้อยละ 53.84 27.21 8.28 10.65 100 
ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.5 เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพโสด มีความถ่ีในการ
เลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41.99 รองลงมาคือ 
CTH ร้อยละ 29.43 GMM ร้อยละ 23.80 และค่ายอ่ืนๆ ร้อยละ 4.76  ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพสมรส 
มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionเป็นอนัดับท่ี1 คิดเป็นร้อยละ 
53.84 อนัดบัท่ี2 คือ CTH คิดเป็นร้อยละ 27.21 อนัดบัท่ี3 คือค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 10.65 และอนัดบั
สุดทา้ยคือ GMM คิดเป็นร้อยละ 8.28  
 

ตารางที ่4.6 ขอ้มูลจ าแนกตามระดบัการศึกษาและความถ่ีของค่ายสัญญาณท่ีมีการเลือกใชบ้ริการ 
ระดบั

การศึกษา 
 ความถ่ีของค่ายสญัญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 

Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 
มธัยม/ปวช./

ปวส. 
ความถ่ี 20 30 39 21 110 
ร้อยละ 18.18 27.27 35.45 19.09 100 

ปริญญาตรี ความถ่ี 116 74 24 6 220 
ร้อยละ 52.72 33.63 10.90 2.72 100 

สูงกวา่
ปริญญาตรี 

ความถ่ี 52 10 6 2 70 
ร้อยละ 74.28 14.28 8.57 2.85 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
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 จากตารางท่ี 4.6 เม่ือจ าแนกตามระดบัการศึกษา ผูบ้ริโภคท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัมธัยม/
ปวช./ปวส. มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายGMM มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
35.45 รองมาคือ CTH ร้อยละ 27.27 ค่ายอ่ืนๆ ร้อยละ 19.09 และ Truevision ร้อยละ18.18 ผูบ้ริโภคท่ี
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย 
Truevisionมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.72 รองลงมาคือ CTH คิดเป็นร้อยละ 33.63 ตามมาดว้ย GMM 
คิดเป็นร้อยละ 10.90 และค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 2.72 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision สูงถึงร้อยละ 74.28 
รองลงมาคือค่าย CTH GMM และค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 14.82 8.57 และ2.85 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.7 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามค่าใชบ้ริการต่อเดือนและความถ่ีของค่ายสัญญาณท่ีมีการ
เลือกใชบ้ริการ 
ค่าใชจ่้ายต่อ

เดือน 
 ความถ่ีของค่ายสัญญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 

Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 
500บาท

หรือต ่ากวา่ 
ความถ่ี 7 36 5 29 77 
ร้อยละ 9.09 46.75 6.49 37.66 100 

501-1,000
บาท 

ความถ่ี 87 21 64 0 172 
ร้อยละ 50.58 12.20 37.20 0 100 

1,001 บาท 
ข้ึนไป 

ความถ่ี 94 57 0 0 151 
ร้อยละ 62.25 37.74 0 0 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.7 เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมในการเสียค่าใช้จ่ายต่อเดือน ผูบ้ริโภคท่ีเสีย
ค่าใช้จ่าย 500 บาทหรือต ่ากว่ามีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH เป็น
อนัดบั 1 คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมาคือค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 37.66 ค่าย Truevisionคิดเป็นร้อย
ละ 9.09 และค่ายGMM คิดเป็นร้อยละ 6.49 ผูบ้ริโภคท่ีเสียค่าใช้จ่าย 501-1,000 บาท มีความถ่ีในการ
เลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 50.58 รองลงมาคือ
GMM ร้อยละ 37.20 และCTH ร้อยละ 12.20 ตามล าดบั ส่วนผูบ้ริโภคท่ีเสียค่าใชจ่้าย 1,001 บาทข้ึนไป 
มีความถ่ีในการเลือกใช้สัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.25 
รองลงมาคือค่ายCTH ร้อยละ 37.74 
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ตารางที ่4.8 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามการรับชมรายการโทรทศัน์ประมาณก่ีวนัต่อสัปดาห์ 
จ านวนวนั
ต่อสัปดาห์ 

 ความถ่ีของค่ายสัญญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 
Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 

1-2 วนั ความถ่ี 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0 0 0 0 0 

3-4 วนั ความถ่ี 17 13 11 0 41 
ร้อยละ 41.46 31.70 26.82 0 100 

5-6 วนั ความถ่ี 27 6 15 11 59 
ร้อยละ 45.76 10.16 25.42 18.64 100 

ทุกวนั ความถ่ี 144 96 43 18 301 
ร้อยละ 47.84 31.89 14.28 5.98 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.8 เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมในการรับชมรายการโทรทศัน์ประมาณก่ีวนัต่อ
สัปดาห์ ผูบ้ริโภคท่ีรับชมรายการโทรทศัน์ 3-4 วนัต่อสัปดาห์มีความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการสัญญาณ
จานดาวเทียมค่าย Truevision มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41.46 รองลงมาคือ CTH คิดเป็นร้อยละ 31.70 
และGMM คิดเป็นร้อยละ 26.82 ผูบ้ริโภคท่ีรับชมรายการโทรทศัน์ 5-6 วนัต่อสัปดาห์ มีความถ่ีในการ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision มากท่ีสุดรองลงมาคือค่ายGMM คิดเป็นร้อยละ 
25.42 ค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 18.64 และค่ายCTH คิดเป็นร้อยละ 10.16 ส่วนผูบ้ริโภคท่ีรับชมรายการ
โทรทศัน์ทุกวนั มีความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionเป็นอนัดบั1 คิด
เป็นร้อยละ 47.84 อนัดบัท่ี2 คือCTH คิดเป็นร้อยละ 31.89 อนัดบัท่ี3 ร้อยละ 14.28 และอนัดบัสุดทา้ย
คือค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 5.98 
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ตารางที ่4.9 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามการรับชมรายการโทรทศัน์ก่ีชัว่โมงต่อวนั 
จ านวน
ชัว่โมง 

 ความถ่ีของค่ายสัญญาณจานดาวเทียมท่ีมีการเลือกใช ้ รวม 
Truevision CTH GMM อ่ืนๆ 

1-2 ชัว่โมง ความถ่ี 0 0 0 0 0 
ร้อยละ 0 0 0 0 0 

3-4 ชัว่โมง ความถ่ี 13 21 19 11 64 
ร้อยละ 20.31 32.81 29.68 17.18 100 

5-6 ชัว่โมง ความถ่ี 24 26 18 4 72 
ร้อยละ 33.33 36.11 25 5.55 100 

7-8 ชัว่โมง ความถ่ี 78 22 27 0 127 
ร้อยละ 61.41 17.32 21.25 0 100 

9 ชัว่โมงข้ึน
ไป 

ความถ่ี 73 45 5 14 137 
ร้อยละ 53.28 32.84 3.64 10.21 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.9 เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมในการรับชมโทรทศัน์ประมาณก่ีชั่วโมงต่อวนั 
ผูบ้ริโภคท่ีรับชมรายการโทรทศัน์ 3-4 ชั่วโมงต่อวนั มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่ายCTH มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 32.81 รองลงมาคือค่ายGMM คิดเป็นร้อยละ 29.68 และ
ค่าย Truevision คิดเป็นร้อยละ 20.31 ค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 17.18 ตามล าดับ ผูบ้ริโภคท่ีรับชม
รายการโทรทศัน์ 5-6 ชัว่โมง มีความถ่ีในการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายCTH มากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 36.11 รองลงมาคือ Truevisionคิดเป็นร้อยละ 33.33 ค่ายGMM คิดเป็นร้อยละ 25 และ
ค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ5.55 ผูบ้ริโภคท่ีรับชมรายการโทรทศัน์7-8 ชั่วโมงต่อวนั มีความถ่ีในการ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.41 รองลงมาคือค่าย
GMM คิดเป็นร้อยละ 21.25 และค่ายCTH คิดเป็นร้อยละ 17.32 ส่วนผู ้บริโภคท่ีรับชมรายการ
โทรทศัน์ 9 ชั่วโมงข้ึนไป มีความถ่ีในการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.28 รองลงมาคือค่ายCTH คิดเป็นร้อยละ 32.84 และค่ายอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
10.21 ค่ายGMM คิดเป็นร้อยละ 3.64 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.10 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด  
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของพฤติกรรมการเปิดรับชมการการโทรทศัน์ (นาที) รวม 

9.01-
12.00 

12.01-
15.00 

15.01-
18.00 

18.01-
23.00 

23.01-
6.00 

6.01-
9.00 

Truevision อนัดบั 1 ความถ่ี 28 10 0 47 0 103 188 
ร้อยละ 14.89 5.31 0 25 0 54.78 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 79 27 5 39 38 0 188 
ร้อยละ 42.02 14.36 2.65 20.74 20.21 0 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 25 71 19 14 27 32 188 
ร้อยละ 13.29 37.76 10.10 7.44 14.36 17.02 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 43 17 57 37 14 20 188 
ร้อยละ 22.87 9.04 30.31 19.68 7.44 10.63 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 0 60 29 51 37 11 188 
ร้อยละ 0 31.91 15.42 27.12 19.68 5.85 100 

อนัดบั 6 ความถ่ี 13 3 78 0 72 22 188 
ร้อยละ 6.91 1.59 41.48 0 38.29 11.70 100 

CTH อนัดบั 1 ความถ่ี 10 0 0 8 0 96 114 
ร้อยละ 8.77 0 0 7.01 0 84.21 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 75 7 0 24 8 0 114 
ร้อยละ 65.78 6.14 0 21.05 7.01 0 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 3 70 10 10 13 8 114 
ร้อยละ 2.63 61.40 8.77 8.77 11.40 7.01 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 13 14 49 28 7 3 114 
ร้อยละ 11.40 12.28 42.98 24.56 6.14 2.63 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 3 20 22 44 18 7 114 
ร้อยละ 2.63 17.54 19.29 38.59 15.78 6.14 100 

อนัดบั 6 ความถ่ี 10 3 33 0 68 0 114 
ร้อยละ 8.77 2.63 28.94 0 59.64 0 100 

GMM อนัดบั 1 ความถ่ี 14 7 0 20 0 28 69 
ร้อยละ 20.28 10.14 0 28.98 0 40.57 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 12 11 2 24 13 7 69 
ร้อยละ 17.39 15.94 2.89 34.78 18.84 10.14 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 0 5 0 22 26 16 69 
ร้อยละ 0 7.24 0 31.88 37.68 23.18 100 
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ตารางที ่4.10 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามช่วงเวลาในการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด (ต่อ) 
ค่าย   ความถ่ีของพฤติกรรมการเปิดรับชมการการโทรทศัน์ (นาที) รวม 

9.01-
12.00 

12.01-
15.00 

15.01-
18.00 

18.01-
23.00 

23.01-
6.00 

6.01-
9.00 

GMM อนัดบั 4 ความถ่ี 22 11 9 0 22 5 69 
ร้อยละ 31.88 15.94 13.04 0 31.88 7.24 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 0 29 19 3 5 13 69 
ร้อยละ 0 42.02 27.53 4.34 7.24 18.84 100 

อนัดบั 6 ความถ่ี 21 6 39 0 3 0 69 
ร้อยละ 30.43 8.69 56.52 0 4.34 0 100 

ค่ายอ่ืนๆ อนัดบั 1 ความถ่ี 5 0 0 11 0 13 29 
ร้อยละ 17.24 0 0 37.93 0 44.82 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 13 5 0 0 11 0 29 
ร้อยละ 44.82 17.24 0 0 37.93  100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 0 24 5 0 0 0 29 
ร้อยละ 0 82.75 17.24 0 0 0 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 0 0 20 9 0 0 29 
ร้อยละ 0 0 68.96 31.03 0 0 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 11 0 4 9 3 2 29 
ร้อยละ 37.93 0 13.79 31.03 10.34 6.89 100 

อนัดบั 6 ความถ่ี 0 0 0 0 15 14 29 
ร้อยละ 0 0 0 0 51.72 48.27 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.10 เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมของช่วงเวลาในการเปิดรับชมรายการโทรทศัน์
มากท่ีสุดโดยทางค่าย Truevision ,ค่าย CTH และค่ายอ่ืนๆผูบ้ริโภคจะเลือกช่วงเวลารับชมรายการ
โทรทัศน์ช่วง 6.01-9.00น.มาเป็นอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 54.78 ,84.21 ,44.82 อันดับสองคือ
ช่วงเวลา 9.01-12.00 น. คิดเป็นร้อยละ 42.02 ,65.78,44.82 อนัดบัสามคือช่วงเวลา 12.01-15.00 น. คิด
เป็นร้อยละ 37.76 ,61.40 82.75 อนัดบัส่ีคือช่วงเวลา 15.01-18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 30.31 ,42.98,68.96 
อนัดบัห้าคือช่วงเวลา 18.01-23.00 น. คิดเป็นร้อยละ 27.12,38.59,31.03 และอนัดบัหกคือช่วงเวลา 
23.01-6.00 น.คิดเป็นร้อยละ 38.29 ,59.64,51.72 ส่วนทางค่าย GMM ผูบ้ริโภคจะเลือกช่วงเวลา 6.01-
9.00 น.คิดเป็นร้อยละ 40.57 เป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือช่วงเวลา 18.01-23.00 น คิดเป็นร้อยละ 
34.78. อนัดบัสามคือช่วงเวลา 23.01-6.00 น. คิดเป็นร้อยละ 37.68 อนัดบัส่ีคือช่วงเวลา 9.01-12.00 น. 
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คิดเป็นร้อยละ 37.88 อนัดบัห้าคือช่วงเวลา 12.01-15.00 น. คิดเป็นร้อยละ 42.02 และอนัดบัหก 15.01-
18.00 น. คิดเป็นร้อยละ 56.52ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.11 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามรายการท่ีรับชมบ่อย  
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของพฤติกรรมรายการท่ีรับชมบ่อย (รายการ) รวม 

ข่าว กีฬา บนัเทิง สารคดี ภาพยนตร์ 
Truevision อนัดบั 1 ความถ่ี 45 38 57 0 48 188 

ร้อยละ 23.93 20.21 30.31 0 25.53 100 
อนัดบั 2 ความถ่ี 50 17 56 12 53 188 

ร้อยละ 26.59 9.04 29.78 6.38 28.19 100 
อนัดบั 3 ความถ่ี 27 18 23 72 48 188 

ร้อยละ 14.36 9.57 12.23 38.29 25.53 100 
อนัดบั 4 ความถ่ี 22 46 41 62 17 188 

ร้อยละ 11.70 24.46 21.80 32.97 9.04 100 
อนัดบั 5 ความถ่ี 44 69 11 42 22 188 

ร้อยละ 23.40 36.70 5.85 22.34 11.70 100 
CTH อนัดบั 1 ความถ่ี 53 12 28 0 21 114 

ร้อยละ 46.49 10.52 24.56 0 18.42 100 
อนัดบั 2 ความถ่ี 9 37 31 24 13 114 

ร้อยละ 7.89 32.45 27.19 21.05 11.40 100 
อนัดบั 3 ความถ่ี 16 16 18 15 49 114 

ร้อยละ 14.03 14.03 15.78 13.15 42.98 100 
อนัดบั 4 ความถ่ี 24 33 23 28 6 114 

ร้อยละ 21.05 28.94 20.17 24.56 5.26 100 
อนัดบั 5 ความถ่ี 12 16 14 47 25 114 

ร้อยละ 10.52 14.03 12.28 41.22 21.92 100 
GMM อนัดบั 1 ความถ่ี 12 40 14 0 3 69 

ร้อยละ 17.39 57.97 20.28 0 4.34 100 
อนัดบั 2 ความถ่ี 12 0 25 0 32 69 

ร้อยละ 17.39 0 36.23 0 46.37 100 
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ตารางที ่4.11 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามรายการท่ีรับชมบ่อย (ต่อ) 
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของพฤติกรรมรายการท่ีรับชมบ่อย (รายการ) รวม 

ข่าว กีฬา บนัเทิง สารคดี ภาพยนตร์ 
GMM อนัดบั 3 ความถ่ี 0 0 18 23 28 69 

ร้อยละ 0 0 26.08 33.33 40.57 100 
อนัดบั 4 ความถ่ี 16 17 12 21 3 69 

ร้อยละ 23.18 24.63 17.39 30.43 4.34 100 
อนัดบั 5 ความถ่ี 29 12 0 25 3 69 

ร้อยละ 42.02 17.39 0 36.23 4.34 100 
ค่ายอ่ืนๆ อนัดบั 1 ความถ่ี 16 0 2 0 11 29 

ร้อยละ 55.17 0 6.89 0 37.93 100 
อนัดบั 2 ความถ่ี 13 0 16 0 0 29 

ร้อยละ 44.82 0 55.17 0 0 100 
อนัดบั 3 ความถ่ี 0 15 0 3 11 29 

ร้อยละ 0 51.72 0 10.34 37.93 100 
อนัดบั 4 ความถ่ี 0 0 11 11 7 29 

ร้อยละ 0 0 37.93 37.93 24.13 100 
อนัดบั 5 ความถ่ี 0 14 0 15 0 29 

ร้อยละ 0 48.27 0 51.72 0 100 
ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.11 เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมของรายการท่ีรับชมบ่อยท่ีสุด โดยทางค่าย 
Truevision ผูบ้ริโภคจะเลือกรายการบนัเทิงมาเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ31.31 อนัดบัสองคือ
รายการภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 28.19 อนัดบัสามคือรายการสารคดี คิดเป็นร้อยละ 38.29 อนัดบัส่ีคือ
รายการกีฬา คิดเป็นร้อยละ 24.46 และอันดับห้าคือรายการข่าว คิดเป็นร้อยละ23.40 ค่าย CTH 
ผูบ้ริโภคจะเลือกรายการข่าวมาเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 46.49 อนัดบัสองคือรายการกีฬา คิด
เป็นร้อยละ 32.45 อนัดบัสามคือรายการภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 42.98 อนัดบัท่ีส่ีคือรายการสารคดี 
คิดเป็นร้อยละ 24.56  อนัดบัห้าคือรายการบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ12.28 ค่าย GMM ผูบ้ริโภคจะเลือก
รายการกีฬาเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 57.97 อนัดบัท่ีสองคือรายการภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 
46.37 อนัดบัท่ีสามคือรายการสารคดี คิดเป็นร้อยละ33.33 และอนัดบัท่ีส่ีคือรายการข่าว คิดเป็นร้อยละ 
23.18 อนัดบัท่ีหา้คือรายการบนัเทิง ส่วนทางค่ายอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะเลือกรายการข่าวเป็นอนัดบัหน่ึง คิด
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เป็นร้อยละ 55.17 อนัดบัสองคือรายการบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 55.17 อนัดบัสามคือรายการกีฬา คิด
เป็นร้อยละ 51.72 อนัดบัส่ีคือรายการสารคดี คิดเป็นร้อยละ 37.93 และอนัดบัห้าคือรายการภาพยนตร์ 
ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.12 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามเหตุผลท่ีติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม  
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของเหตุผลท่ีติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม รวม 

เพื่อรับชม
กีฬา
ต่างประเทศ 

เพื่อรับ
ข่าวสารท่ี
ทนัต่อ
เหตุการณ์ 

เพื่อ
ธุรกิจ
ของ
ตนเอง 

เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ให้
บุตรหลาน 

เพื่อ
ความ
บนัเทิง 

Truevision อนัดบั 1 ความถ่ี 24 72 14 0 78 188 
ร้อยละ 12.76 38.29 7.44 0 41.48 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 53 31 7 45 52 188 
ร้อยละ 28.19 16.48 3.72 23.93 27.65 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 36 46 16 68 23 188 
ร้อยละ 19.14 24.46 8.51 36.17 12.23 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 49 39 9 64 26 188 
ร้อยละ 26.06 20.74 4.78 34.04 13.82 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 26 0 142 11 9 188 
ร้อยละ 13.82 0 75.53 5.85 4.78 100 

CTH อนัดบั 1 ความถ่ี 12 58 0 0 44 114 
ร้อยละ 10.52 50.87 0 0 38.59 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 39 34 6 13 24 114 
ร้อยละ 34.21 29.82 5.26 11.40 21.05 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 25 16 0 37 34 114 
ร้อยละ 21.92 14.03 0 32.45 29.82 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 29 6 11 56 12 114 
ร้อยละ 25.43 5.26 9.64 49.12 10.52 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 9 0 97 8 0 114 
ร้อยละ 7.89 0 85.08 7.01 0 100 
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ตารางที ่4.12 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามเหตุผลท่ีติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม (ต่อ) 
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของเหตุผลท่ีติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม รวม 

เพื่อรับชม
กีฬา

ต่างประเทศ 

เพื่อรับ
ข่าวสารท่ี
ทนัต่อ

เหตุการณ์ 

เพื่อ
ธุรกิจ
ของ
ตนเอง 

เพื่อ
เสริมสร้าง
ความรู้ให้
บุตรหลาน 

เพื่อ
ความ
บนัเทิง 

GMM อนัดบั 1 ความถ่ี 45 46 0 0 9 69 
ร้อยละ 65.21 23.18 0 0 13.04 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 14 28 0 10 15 69 
ร้อยละ 20.28 40.57 2.89 14.49 21.73 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 0 19 0 24 25 69 
ร้อยละ 0 27.53 0 34.78 36.23 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 10 6 0 33 20 69 
ร้อยละ 14.49 8.69 0 47.82 28.98 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 0 0 67 2 0 69 
ร้อยละ 0 0 97.10 2.89 0 100 

ค่ายอ่ืนๆ อนัดบั 1 ความถ่ี 0 13 0 0 16 29 
ร้อยละ 0 44.82 0 0 55.17 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 0 11 14 0 4 29 
ร้อยละ 0 37.93 48.27 0 13.79 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 11 5 0 13 0 29 
ร้อยละ 37.93 17.24 0 44.82 0 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 3 0 4 13 9 29 
ร้อยละ 10.34 0 13.79 44.82 31.03 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 15 0 11 3 0 29 
ร้อยละ 51.72 0 37.93 10.34 0 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.12 เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมของเหตุผลท่ีติดตั้งจานดาวเทียม โดยทางค่าย 
Truevision ผูบ้ริโภคจะเลือกเหตุผลเพื่อความบนัเทิงเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ41.48 อนัดบัสอง
คือเพื่อรับชมกีฬาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 28.19 อนัดบัสามคือเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุตร
หลาน คิดเป็นร้อยละ 36.17 อนัดับท่ีส่ีคือเพื่อรับข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 20.74 



 

40 
 

อนัดบัท่ีห้าคือเพื่อธุรกิจของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 75.53 ค่าย CTH ผูบ้ริโภคจะเลือกเหตุผลเพื่อรับ
ข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์เป็นอันดับหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 50.87 อันดับสองคือเพื่อรับชมกีฬา
ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 34.21 อนัดบัสามคือเพื่อเสริมสร้างความรู้ใหแ้ก่บุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 
32.45 อนัดบัท่ีส่ีคือเพื่อความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 10.52 อนัดบัท่ีห้าคือเพื่อธุรกิจของตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 85.08 ค่าย GMM ผูบ้ริโภคจะเลือกเหตุผลเพื่อรับชมกีฬาต่างประเทศเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็น
ร้อยละ 65.21 อนัดบัสองคือเพื่อรับข่าวสารท่ีทนัต่อเหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 40.57 อนัดบัสามคือเพื่อ
ความบนัเทิง คิดเป็นร้อยละ 36.23 อนัดบัท่ีส่ีคือเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 
47.82 และอนัดบัท่ีห้าคือเพื่อธุรกิจของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 97.10  ส่วนทางค่ายอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะ
เลือกเหตุผลเพื่อความบนัเทิงเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ55.17 อนัดบัสองคือเพื่อธุรกิจของตนเอง 
คิดเป็นร้อยละ 48.27 อนัดบัสามคือเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่บุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 44.82 อนัดบั
ท่ีส่ีคือเพื่อรับชมกีฬาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 10.34 และอนัดบัท่ีห้าคือเพื่อรับข่าวสารท่ีทนัต่อ
เหตุการณ์ ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.13 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งจานดาวเทียม 
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งจาน

ดาวเทียม 
รวม 

ตวัเอง ครอบครัว เพื่อน/คน
สนิท 

พนกังาน
ขาย 

Truevision อนัดบั 1 ความถ่ี 105 40 35 9 188 
ร้อยละ 55.85 21.27 18.61 4.78 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 72 64 21 29 188 
ร้อยละ 38.29 34.04 11.17 15.42 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 11 51 112 14 188 
ร้อยละ 5.94 27.12 59.47 7.44 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 0 33 20 136 188 
ร้อยละ 0 17.55 10.63 72.34 100 

CTH อนัดบั 1 ความถ่ี 46 60 5 3 114 
ร้อยละ 40.35 52.63 4.38 2.63 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 18 37 45 14 114 
ร้อยละ 15.78 32.45 39.47 12.28 100 
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ตารางที ่4.13 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งจานดาวเทียม (ต่อ) 
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งจาน

ดาวเทียม 
รวม 

ตวัเอง ครอบครัว เพื่อน/คน
สนิท 

พนกังาน
ขาย 

CTH อนัดบั 3 ความถ่ี 42 17 26 29 114 
ร้อยละ 36.84 14.91 22.80 25.43 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 8 0 38 68 114 
ร้อยละ 7.01 0 33.33 59.64 100 

GMM อนัดบั 1 ความถ่ี 57 3 9 0 69 
ร้อยละ 82.60 4.34 13.04 0 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 6  19  36  8 69 
ร้อยละ 8.69 27.53 52.17 11.59 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 6 25 13 25 69 
ร้อยละ 8.69 36.23 18.84 36.23 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 0 22 11 36 69 
ร้อยละ 0 31.88 15.94 52.17 100 

ค่ายอ่ืนๆ อนัดบั 1 ความถ่ี 18 11 0 0 29 
ร้อยละ 62.06 37.93 0 0 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 0 7 22 0 29 
ร้อยละ 0 24.13 75.86 0 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 11 9 3 6 29 
ร้อยละ 37.93 31.03 10.34 20.68 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 0 2 4 23 29 
ร้อยละ 0 6.89 13.79 79.31 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.13 เม่ือจ าแนกพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งจานดาวเทียม โดย
ทางค่าย Truevision ผูบ้ริโภคจะเลือกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งคือตวัเองเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็น
ร้อยละ 55.85 อนัดบัสองคือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 34.04 อนัดบัสามคือเพื่อนหรือคนสนิท คิดเป็น
ร้อยละ 59.47 อนัดบัส่ีคือพนักงานขาย คิดเป็นร้อยละ 72.34 ค่าย CTH ผูบ้ริโภคจะเลือกบุคคลท่ีมี
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อิทธิพลในการติดตั้งคือครอบครัวเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 52.63 อนัดบัสองคือเพื่อนหรือคน
สนิท คิดเป็นร้อยละ 39.47 อนัดบัสามคือตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 36.84 อนัดบัส่ีคือพนกังานขาย คิดเป็น
ร้อยละ 59.64 ค่าย GMM ผูบ้ริโภคจะเลือกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งคือตวัเองเป็นอนัดบัหน่ึง คิด
เป็นร้อยละ 82.60 อนัดบัสองคือเพื่อนหรือคนสนิท คิดเป็นร้อยละ 52.17 อนัดบัสามคือครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 36.23 อนัดบัส่ีคือพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 52.17 ส่วนทางค่ายอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะเลือก
บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งคือตวัเองเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 62.06 อนัดบัสองคือเพื่อนหรือ
คนสนิท คิดเป็นร้อยละ 75.86 อนัดบัสามคือครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 31.03 และอนัดบัส่ีคือพนกังาน
ขาย คิดเป็นร้อยละ 79.31 ตามล าดบั 
 

ตารางที ่4.14 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ  
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ รวม 

อินเตอร์เน็ต โทรทศัน ์ ส่ิงพิมพ ์ ผูท่ี้เคยใช ้ พนกังาน
ขาย 

Truevision อนัดบั 1 ความถ่ี 41 76 44 11 16 188 
ร้อยละ 21.80 40.42 23.40 5.85 8.51 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 60 49 49 19 12 188 
ร้อยละ 31.91 26.06 26.06 10.11 6.38 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 17 26 53 45 46 188 
ร้อยละ 9.04 13.82 28.19 23.93 24.46 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 17 25 16 81 49 188 
ร้อยละ 9.04 13.29 8.51 43.08 26.06 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 53 12 26 32 65 188 
ร้อยละ 28.19 6.38 13.82 17.02 34.57 100 

CTH อนัดบั 1 ความถ่ี 13 0 87 14 0 114 
ร้อยละ 11.40 0 76.31 12.28 0 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 23 23 17 26 25 114 
ร้อยละ 20.17 20.17 14.91 22.80 21.92 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 20 22 0 24 48 114 
ร้อยละ 17.54 19.29 0 21.05 42.10 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 8 41 10 44 11 114 
ร้อยละ 7.01 35.96 8.77 38.59 9.64 100 
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ตารางที ่4.14 ขอ้มูลพฤติกรรมจ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ (ต่อ) 
ค่าย อนัดบั  ความถ่ีของแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ รวม 

อินเตอร์เน็ต โทรทศัน ์ ส่ิงพิมพ ์ ผูท่ี้เคย
ใช ้

พนกังาน
ขาย 

CTH อนัดบั 5 ความถ่ี 50 28 0 6 30 114 
ร้อยละ 43.85 24.56 0 5.23 26.31 100 

GMM อนัดบั 1 ความถ่ี 21 0 19 20 11 69 
ร้อยละ 30.43 0 27.53 28.98 15.94 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 19 7 34 0 9 69 
ร้อยละ 27.53 10.14 49.27 0 13.04 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 0 11 3 34 21 69 
ร้อยละ 0 15.94 4.34 49.27 30.43 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 9  20 15 15 10 69 
ร้อยละ 13.04 28.98 21.73 21.37 14.49 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 20 31 0 0 18 69 
ร้อยละ 28.98 44.92 0 0 26.08 100 

ค่ายอ่ืนๆ อนัดบั 1 ความถ่ี 0 0 11 18 0 29 
ร้อยละ 0 0 37.93 62.06 0 100 

อนัดบั 2 ความถ่ี 0 0 7 11 11 29 
ร้อยละ 0 0 24.13 37.93 37.93 100 

อนัดบั 3 ความถ่ี 0 0 11 0 18 29 
ร้อยละ 0 0 37.93 0 62.06 100 

อนัดบั 4 ความถ่ี 15 14 0 0 0 29 
ร้อยละ 51.72 48.27 0 0 0 100 

อนัดบั 5 ความถ่ี 14 15 0 0 0 29 
ร้อยละ 48.27 51.72 0 0 0 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.14 เม่ือจ าแนกตามพฤติกรรมของแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจ โดยทางค่าย 
Truevision ผูบ้ริโภคจะเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ตดัสินใจคือโทรทศัน์มาเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 
40.42 อนัดบัสองคืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 31.91 อนัดบัสามคือส่ิงพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 28.19 
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อนัดบัส่ีคือผูท่ี้เคยใช ้คิดเป็นร้อยละ 43.08 อนัดบัห้าคือพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 34.57 ค่าย CTH  
ผูบ้ริโภคจะเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีใชต้ดัสินใจคือส่ิงพิมพม์าเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 76.31 อนัดบั
สองคือผูท่ี้เคยใช ้คิดเป็นร้อยละ 22.80 อนัดบัสามคือพนกังานขาย คิดเป็นร้อยละ 42.10 อนัดบัส่ีคือ
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 35.96อนัดบัห้าคืออินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 43.85 ค่าย GMM ผูบ้ริโภคจะ
เลือกแหล่งขอ้มูลท่ีใช้ตดัสินใจคืออินเตอร์เน็ตมาเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 30.43อนัดบัสองคือ
ส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 49.27 อนัดบัสามคือผูท่ี้เคยใช้ คิดเป็นร้อยละ 49.27อนัดบัส่ีคือโทรทศัน์คิด
เป็นร้อยละ 28.98อนัดบัห้าคือพนกังานขายคิดเป็นร้อยละ 26.08ส่วนทาวค่ายอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะเลือก
แหล่งขอ้มูลท่ีใชต้ดัสินใจคือผูท่ี้เคยใช ้มาเป็นอนัดบัหน่ึง คิดเป็นร้อยละ 62.06 อนัดบัสองคือพนกังาน
ขาย คิดเป็นร้อยละ 37.93 อนัดบัสามคือส่ิงพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 37.93 อนัดบัส่ีคืออินเตอร์เน็ต คิดเป็น
ร้อยละ 51.72 และอนัดบัหา้คือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามล าดบั 
 

4.2 ทศันคติของผู้บริโภคเกีย่วกบัปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทยีม 
ตารางที ่4.15 ทศันคติดา้นความพึงพอใจของระดบัของสัญญาณคมชดัครอบคลุม 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 212 95 48 29 16 400 
ร้อยละ 53 23.75 12 7.25 4 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.15 จะเห็นได้ว่าทัศนคติด้านความพึงพอใจของระดับของสัญญาณคมชัด
ครอบคลุมโดยผู ้บริโภคจ านวน 212 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 53 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุด ให้
ความส าคญัดา้นระดบัของสัญญาณคมชดัครอบคลุมในระดบัมากท่ีสุดและผูบ้ริโภคจ านวน 16 คน
หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีนอ้ยท่ีสุด ให้ความส าคญักบัระดบัของสัญญาณคมชดัครอบคลุม
นอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.16 ทศันคติดา้นความพึงพอใจของรายการท่ีรับชมมีประโยชน์ 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 115 184 51 31 19 400 
ร้อยละ 28.75 46 12.75 7.75 4.75 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
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 จากตารางท่ี 4.16 จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจของรายการท่ีรับชมมีประโยชน์โดย
ผูบ้ริโภคจ านวน 184 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 46 ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีมากท่ีสุด ใหค้วามส าคญัดา้นรายการท่ี
รับชมมีประโยชน์ในระดบัมากและผูบิ้โภคจ านวน 19 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 4.75 ให้ความส าคญักบั
รายการท่ีรับชมมีประโยชน์ในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.17 ทศันคติดา้นความพึงพอใจของจ านวนช่องรายการท่ีใหบ้ริการ 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 157 142 53 33 15 400 
ร้อยละ 39.25 35.2 13.25 8.25 3.75 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.17 จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจของจ านวนช่องรายการท่ีให้บริการ 
โดยผูบ้ริโภคจ านวน 157 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 39.25 ให้ความส าคญัด้านจ านวนช่องรายการท่ี
ให้บริการในระดบัมากท่ีสุดและผูบ้ริโภคจ านวน 15 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 3.75 ให้ความส าคญัดา้น
จ านวนช่องรายการท่ีใหบ้ริการในระดบัท่ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.18 ทศันคติดา้นความพึงพอใจท่ีมีรายการใหม่ๆ ใหส้มาชิกไดรั้บชมอยูเ่สมอ 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 83 157 83 53 24 400 
ร้อยละ 20.75 39.25 20.75 13.25 6 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.18 จะเห็นไดว้่าทศันคติดา้นความพึงพอใจท่ีมีรายการใหม่ๆ ให้สมาชิกไดรั้บ
ชมอยูเ่สมอ โดยผูบ้ริโภคจ านวน 157 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 39.25 ใหค้วามส าคญัดา้นมีรายการใหม่ๆ 
ให้สมาชิกได้รับชมอยู่เสมอในระดับมากและผู ้บริโภคจ านวน 24 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 6 ให้
ความส าคญัในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.19 ทศันคติดา้นความพึงพอใจท่ีมีการฉายรายการซ ้ า(Re-run) 
ระดบั

ความส าคญั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 89 118 95 59 39 400 
ร้อยละ 22.25 29.5 23.75 14.75 9.75 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.19 จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจท่ีมีการฉายรายการซ ้ า(Re-run) โดย
ผูบ้ริโภคจ านวน 118 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 29.5 ให้ความส าคญักบัการฉายรายการซ ้ า(Re-run) ใน
ระดบัท่ีมากและผูบ้ริโภคจ านวน 39 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 9.75 ใหค้วามส าคญัในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.20 ทศันคติดา้นความพึงพอใจของค่าบริการท่ีคุม้ค่า 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 90 147 103 39 21 400 
ร้อยละ 22.5 36.75 25.75 9.75 5.25 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.20 จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจของค่าบริการท่ีคุม้ค่าโดยผูบ้ริโภค
จ านวน 147 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 36.75 ให้ความส าคญัด้านค่าบริการท่ีคุ้มค่าในระดับมากและ
ผูบ้ริโภคจ านวน 21 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.25 ใหค้วามส าคญัในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.21 ทศันคติดา้นความพึงพอใจท่ีสามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 127 112 109 34 18 400 
ร้อยละ 31.75 28 27.25 8.5 4.5 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.21  จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจท่ีสามารถช าระค่าบริการไดห้ลาย
ช่องทาง โดยผูบ้ริโภคจ านวน 127 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 31.75 ให้ความส าคญัด้านสามารถช าระ
ค่าบริการไดห้ลายช่องทางในระดบัท่ีมากท่ีสุดและผูบ้ริโภคจ านวน 18 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 4.5 ให้
ความส าคญัในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.22 ทศันคติดา้นความพึงพอใจในการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึง 
ระดบั

ความส าคญั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 116 86 108 69 21 400 
ร้อยละ 29 21.5 27 17.25 5.25 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.22 จะเห็นได้ว่าทศันคติด้านความพึงพอใจในการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึงโดย
ผูบ้ริโภคจ านวน 116 หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ให้ความส าคญัดา้นการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึงในระดบัท่ี
มากท่ีสุดและผูบ้ริโภคจ านวน 21 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.25 ใหค้วามส าคญัดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.23 ทศันคติดา้นความพึงพอใจของระยะเวลาในการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 111 107 108 51 23 400 
ร้อยละ 27.75 26.75 27 12.75 5.75 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.23 จะเห็นไดว้่าทศันคติดา้นความพึงพอใจของระยะเวลาในการให้บริการท่ี
รวดเร็วโดยผูบ้ริโภคจ านวน 111 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 27.75 ให้ความส าคญัดา้นระยะเวลาในการ
ให้บริการท่ีรวดเร็วในระดับท่ีมากท่ีสุดและผูบ้ริโภคจ านวน 23 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 5.75 ให้
ความส าคญัในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.24 ทศันคติดา้นความพึงพอใจของระยะเวลาเปิด-ปิดในการใหบ้ริการมีความเหมาะสม 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 79 157 97 51 16 400 
ร้อยละ 19.75 39.25 24.25 12.75 4 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.24 จะเห็นได้ว่าทศันคติด้านความพึงพอใจของระยะเวลาเปิด-ปิดท าการท่ี
เหมาะสมโดยผูบ้ริโภคจ านวน 157 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 39.25 ให้ความส าคญัดา้นระยะเวลาเปิด-ปิด
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ท าการท่ีเหมาะสมในระดบัท่ีมากและผูบ้ริโภคจ านวน 16 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 4 ให้ความส าคญักบั
ดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.25 ทศันคติดา้นความพึงพอใจของการมีพื้นท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ในศูนยบ์ริการ 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 73 122 111 61 33 400 
ร้อยละ 18.25 30.5 27.75 15.25 8.25 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.25 จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจของการมีพื้นท่ีอ านวยความสะดวก
ให้แก่ลูกคา้ โดยผูบ้ริโภคจ านวน 122 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 30.5 ให้ความส าคญักบัดา้นการมีพื้นท่ี
อ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ในระดบัท่ีมากและผูบ้ริโภคจ านวน 33 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 8.25 ให้
ความส าคญักบัดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.26 ทศันคติดา้นความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีความรู้ความเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดี 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 119 128 93 37 23 400 
ร้อยละ 29.75 32 23.25 9.25 5.75 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.26 จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีความรู้ความเอาใจ
ใส่ในการบริการอย่างดี โดยผูบ้ริโภคจ านวน 128 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 32 ให้ความส าคัญด้าน
พนกังานท่ีมีความรู้ความเอาใจใส่ในการบริการอยา่งดีในระดบัท่ีมากและผูบ้ริโภคจ านวน 23 คนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 5.75 ใหค้วามส าคญักบัดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.27 ทศันคติดา้นความพึงพอใจในส่วนลดของโปรโมชัน่ 
ระดบั

ความส าคญั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 111 126 109 27 27 400 
ร้อยละ 27.75 31.5 27.25 6.75 6.75 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.27 จะเห็นได้ว่าทัศนคติด้านความพึงพอใจในส่วนลดของโปรโมชั่นโดย
ผูบ้ริโภคจ านวน 126 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 31.5 ให้ความส าคญัดา้นส่วนลดของโปรโมชัน่ ในระดบั
ท่ีมากและผูบ้ริโภคจ านวน 27 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 6.75 ใหค้วามส าคญัดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.28 ทศันคติดา้นความพึงพอใจท่ีไดรั้บประกนัสินคา้ 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 139 80 79 82 20 400 
ร้อยละ 34.75 20 19.75 20.5 5 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.28 จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจท่ีไดรั้บประกนัสินคา้ โดยผูบ้ริโภค
จ านวน 139 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 34.75 ใหค้วามส าคญัดา้นการรับประกนัสินคา้ ในระดบัท่ีมากท่ีสุด
และผูบ้ริโภคจ านวน 20 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ใหค้วามส าคญักบัดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.29 ทศันคติดา้นความพึงพอใจในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบัสมาชิกอยูเ่สมอ 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 134 165 58 25 18 400 
ร้อยละ 33.5 41.25 14.5 6.25 4.5 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.29 จะเห็นไดว้่าทศันคติดา้นความพึงพอใจในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบั
สมาชิกอยู่เสมอโดยผูบ้ริโภคจ านวน 165 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 41.25 ให้ความส าคญัดา้นการแจง้
ขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบัสมาชิกอยู่เสมอ ในระดบัมากและผูบ้ริโภคจ านวน 18 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 
4.5 ใหค้วามส าคญัในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.30 ทศันคติดา้นความพึงพอใจในเน้ือหาโฆษณาท่ีเขา้ใจง่าย 
ระดบั

ความส าคญั 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 75 156 100 40 29 400 
ร้อยละ 18.75 39 25 10 7.25 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.30 จะเห็นไดว้่าทศันคติดา้นความพึงพอใจในเน้ือหาโฆษณาท่ีเขา้ใจง่าย โดย
ผูบ้ริโภคจ านวน 156 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 39 ให้ความส าคญักบัดา้นการมีเน้ือหาโฆษณาท่ีเขา้ใจง่าย 
ในระดบัมากและผูบ้ริโภคจ านวน 29 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 ใหค้วามส าคญักบัดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.31 ทศันคติดา้นความพึงพอใจในการแจกของแถมในโอกาสพิเศษ 

ระดบั
ความส าคญั 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 

จ านวน 44 125 156 46 29 400 
ร้อยละ 11 31.25 39 11.5 7.25 100 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
 จากตารางท่ี 4.31 จะเห็นไดว้า่ทศันคติดา้นความพึงพอใจในการแจกของแถมในโอกาสพิเศษ 
โดยผูบ้ริโภคจ านวน 156 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 39 ให้ความส าคญักับด้านมีการแจกของแถมใน
โอกาสพิเศษ ในระดบัปานกลางและผูบ้ริโภคจ านวน 29 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 7.25 ให้ความส าคญั
กบัดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด 
 
4.3 การวเิคราะห์แบบจ าลองปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทยีมค่ายต่างๆ 
      การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายต่างๆ โดยใชแ้บบจ าลอง 
Multinomial Logit ซ่ึงจะท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่ายต่างๆ โดยแบบจ าลอง Multinomial Logit มีคุณสมบติัท่ีส าคญัของอรรถประโยชน์คือ 
เป็นค่าท่ีไม่มีความหมายในตวัเอง แต่จะมีความหมายเม่ือน าไปเปรียบเทียบดว้ยค่า 𝑃ij ในสมการ จึง
เป็นความน่าจะเป็นของผูบ้ริโภคคนท่ี 1 เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายต่างๆ ซ่ึงแต่ละค่าก็
จะน าไปเปรียบเทียบกบัความน่าจะเป็นในการเลือกค่ายสัญญาณจานดาวเทียมชนิดท่ี 𝑗 = 4(ค่ายอ่ืนๆ) 
ซ่ึงแบบจ าลองจะน าเสนอทิศทางและผลกระทบของตวัแปรท่ีส่งผลต่อการเลือกค่ายสัญญาณจาน
ดาวเทียม พิจารณาจากเคร่ืองหมายของสัมประสิทธ์ิหน้าตวัแปร โดยค่าสัมประสิทธ์ิท่ีได้จากการ
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ประมาณค่าจะบอกผลกระทบท่ีเกิดข้ึนวา่มีค่ามากนอ้ยเพียงใดและมีการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม
เพื่อดูวา่ตวัแปร X เพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะท าใหต้วัแปรY เปล่ียนแปลงไปเท่าไร 
 
ตารางที ่4.32 การประมาณค่าสัมประสิทธ์ิโดยใชแ้บบจ าลอง Multinomial Logit 
ตวัแปร ค่าย Truevision เทียบกบัค่ายอ่ืนๆ ค่ายCTH เทียบกบัค่ายอ่ืนๆ ค่าย GMM เทียบกบัค่ายอ่ืนๆ 

Coeff. Prob. Coeff. Prob. Coeff. Prob. 
Constant -28.827 0.0000 -14.448 0.0058 -5.895 0.2670 
XGEN -3.110 **0.0041 -2.816 **0.0053 -1.472 0.1419 
XAGE -0.0965 0.1609 -0.0300 0.6028 -0.2097 **0.0064 
XIC 0.0008 **0.0000 0.0006 **0.0002 0.0006 **0.0002 

XSTA 9.658 **0.0001 9.800 **0.0001 8.114 **0.0011 
XEDU 2.968 **0.0003 2.123 **0.0048 1.889 **0.0179 
XOCC -1.789 0.1277 0.5426 0.6250 -0.9349 0.4300 
XP1 0.4821 0.1958 0.3968 0.2447 0.4627 0.1898 
XP2 0.2062 0.6230 0.3027 0.4458 -0.0266 0.9464 
XP3 0.6037 0.1583 0.6670 0.1021 0.5195 0.2076 
XP4 1.193 **0.0163 0.8029 0.0746 0.7202 0.1122 
XP5 0.5355 0.1610 -0.0616 0.8651 -0.1184 0.7491 
XP6 0.3463 0.4068 0.2551 0.4923 0.1294 0.7352 
XP7 1.584 **0.0021 1.401 **0.0047 1.418 **0.0036 
XP8 -0.0074 0.9862 -0.9927 **0.0157 -0.1431 0.1239 
XP9 -0.1986 0.6880 -0.6708 0.1534 -0.5913 0.2111 
XP10 -0.9717 **0.0449 -0.1628 0.7009 -0.3829 0.3745 
XP11 -0.9022 **0.0385 -0.8737 **0.0272 -1.025 **0.0091 
XP12 -0.8689 **0.0319 -0.8536 **0.0237 -0.8271 **0.0263 
XP13 1.208 **0.0133 0.9540 **0.0337 1.364 **0.0023 
XP14 0.4766 0.2795 -0.6637 0.1212 -0.7347 0.0836 
XP15 0.2124 0.5965 -0.1109 0.7797 -0.3071 0.4259 
XP16 -0.6842 0.1162 -0.9084 **0.0218 -0.8685 **0.0258 
XP17 0.0472 0.9114 0.1485 0.7047 -0.4434 0.2551 
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ท่ีมา:จากการค านวณ 
หมายเหคุ :  ** ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

เม่ือพิจารณาดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิจากแบบจ าลอง Multinomial Logit ของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision𝑗 = 1  เม่ือเทียบกบัสัญญาณจานดาวเทียบค่ายอ่ืนๆ 𝑗 =

4 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเพศ ปัจจยัดา้นรายได ้ปัจจยัดา้นสถานภาพ ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัดา้นการมี
รายการใหม่ๆใหส้มาชิกไดรั้บชมอยูเ่สมอ ปัจจยัดา้นสามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง ปัจจยั
ดา้นระยะเวลาเปิด-ปิดท าการท่ีเหมาะสม ปัจจยัดา้นการมีพื้นท่ีอ านวยความสะดวกให้แก่ลูกคา้ ปัจจยั
ดา้นพนงังานมีความรู้ความเอาใจใส่ในบริการอยา่งดี ปัจจยัดา้นการมีส่วนลดโปรโมชัน่ 

เม่ือพิจารณาดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิจากแบบจ าลอง Multinomial Logit ของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH 𝑗 = 2  เม่ือเทียบกบัสัญญาณจานดาวเทียบค่ายอ่ืนๆ 𝑗 = 4 ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH ไดแ้ก่  ปัจจยั
ดา้นเพศ ปัจจยัดา้นรายได ้ปัจจยัดา้นสถานภาพ ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัด้านสามารถช าระค่าบริการ
ไดห้ลายช่องทาง ปัจจยัดา้นการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึง ปัจจยัดา้นการมีพื้นท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่
ลูกคา้ ปัจจยัดา้นพนงังานมีความรู้ความเอาใจใส่ในบริการอยา่งดี ปัจจยัดา้นการมีส่วนลดโปรโมชัน่ 
ปัจจยัดา้นการมีเน้ือหาโฆษณาท่ีเขา้ใจง่าย 

เม่ือพิจารณาดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิจากแบบจ าลอง Multinomial Logit ของผูบ้ริโภคท่ีเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายGMM𝑗 = 3  เม่ือเทียบกบัสัญญาณจานดาวเทียบค่ายอ่ืนๆ 𝑗 = 4 ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMไดแ้ก่  ปัจจยั
ดา้นอาย ุปัจจยัดา้นรายได ้ปัจจยัดา้นสถานภาพ ปัจจยัดา้นการศึกษา ปัจจยัดา้นสามารถช าระค่าบริการ
ไดห้ลายช่องทาง ปัจจยัดา้นการมีพื้นท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลูกคา้ ปัจจยัดา้นพนงังานมีความรู้
ความเอาใจใส่ในบริการอยา่งดี ปัจจยัดา้นการมีส่วนลดโปรโมชัน่ ปัจจยัดา้นการมีเน้ือหาโฆษณาท่ี
เขา้ใจง่าย 

 
ตารางที ่4.33 การประมาณค่าMarginal Effect โดยใชแ้บบจ าลอง Multinomial Logit 
ตวัแปร ค่าย Truevision เทียบกบัค่ายอ่ืนๆ ค่ายCTH เทียบกบัค่ายอ่ืนๆ ค่าย GMM เทียบกบัค่ายอ่ืนๆ 

Coeff. Prob. Coeff. Prob. Coeff. Prob. 
Constant -4.335 0.0000 1.856 0.0009 2.468 0.0000 
XGEN -0.1901 0.1179 -0.0296 0.7656 0.2183 **0.0019 
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ตารางที ่4.33 การประมาณค่าMarginal Effect โดยใชแ้บบจ าลอง Multinomial Logit  (ต่อ) 
XAGE -0.0011 0.9198 0.0212 **0.0187 -0.0201 **0.0129 
XIC 0.4188 **0.0000 -0.2615 **0.0022 -0.1536 **0.0191 

XSTA 0.1121 0.5415 0.1219 0.4165 -0.2293 **0.0331 
XEDU 0.2320 **0.0104 -0.1243 0.1231 -0.1063 0.0612 
XOCC -0.4555 **0.0003 0.4664 **0.0000 -0.0113 0.8849 
XP1 0.0157 0.7900 -0.0176 0.7030 0.0021 0.9429 
XP2 0.0043 0.9370 0.0347 0.4573 -0.0390 0.1839 
XP3 -0.0029 0.9504 0.0189 0.6376 -0.0157 0.5402 
XP4 0.1049 0.0901 -0.0589 0.2072 -0.0454 0.1646 
XP5 0.1541 **0.0017 -0.0943 **0.0184 -0.0596 **0.0278 
XP6 0.0337 0.5520 -0.0076 0.8585 -0.0259 0.3899 
XP7 0.0444 0.4120 -0.0304 0.5006 -0.0132 0.6472 
XP8 0.1727 **0.0005 -0.2101 **0.0000 0.0371 0.2400 
XP9 0.1110 **0.0398 -0.0818 **0.0580 -0.0293 0.3424 
XP10 -0.1832 **0.0046 0.1448 **0.0041 0.0380 0.2311 
XP11 0.0057 0.9190 0.0132 0.7667 -0.0193 0.4982 
XP12 -0.0063 0.9087 0.0008 0.9844 0.0050 0.8644 
XP13 0.0284 0.6345 -0.0649 0.1489 0.0371 0.2292 
XP14 0.2910 **0.0000 -0.1824 **0.0000 -0.1085 **0.0005 
XP15 0.0977 0.0535 -0.0416 0.3689 -0.0561 0.0439 
XP16 0.0523 0.3650 -0.0391 0.3876 -0.0136 0.6331 
XP17 0.0257 0.6470 0.0506 0.2601 -0.0764 **0.0145 

ท่ีมา:จากการค านวณ 
หมายเหคุ :  ** ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
4.3.1 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายTruevision เมื่อเทียบ
กบัค่ายอืน่ๆ 
โอกาสท่ีผู ้บริโภคจะเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision𝑗 = 1  เม่ือเทียบกับ
สัญญาณจานดาวเทียบค่ายอ่ืนๆ 𝑗 = 4 แบบจ าลอง Multinomial Logit สามารถอธิบายจากความน่าจะ
เป็นท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 เม่ือพิจารณาค่าผลกระทบส่วนเพิ่มหน่วยสุดทา้ย(Marginal Effect) จะไดว้า่ 
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 1) ปัจจยัดา้นรายไดข้องผูบ้ริโภคจากการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก
สามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 15,000 หน่วยกลุ่มตวัอยา่งก็มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionมากข้ึนและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ0.4188สามารถ
อธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 15,000 หน่วยแลว้จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionเพิ่มข้ึนร้อยละ 41.88ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

2) ปัจจัยด้านระดับการศึกษาของผู ้บ ริโภคจากการวิ เคราะห์พบว่าปัจจัยด้านน้ี มีค่ า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวกสามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาการต ่ากวา่ระดบัปริญญา
ตรีมีการศึกษาเพิ่มข้ึนอยู่ในระดบัปริญญาตรีข้ึนไปจะส่งผลให้มีโอกาสเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย Truevisionมากข้ึนและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย Truevisionจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ0.2320 สามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่ม
ตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาการต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรีมีการศึกษาเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัปริญญาตรีข้ึนไป
แล้วจะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision
เพิ่มข้ึนร้อยละ 23.20ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 3) ปัจจยัดา้นอาชีพของผูบ้ริโภค จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ
สามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานเอกชนเปล่ียนมาประกอบอาชีพรับ
ราชการ จะส่งผลให้มีโอกาสเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionลดลงและเม่ือ
พิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionจากค่า Marginal 
effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั-0.4555 สามารถอธิบายได้ว่าถา้กลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานเอกชน
เปล่ียนมาประกอบอาชีพรับราชการ จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย Truevisionลดลงร้อยละ45.55ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 4) ปัจจยัดา้นการฉายรายการซ ้ า (Re-run) จากการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นบวกสามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าการฉายราการซ ้ ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision ก็จะท าให้กลุ่มตวัอย่างมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณ
จานดาวเทียมค่าย Truevision เพิ่มมากข้ึนและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.1541สามารถอธิบายได้
วา่ถา้กลุ่มตวัอย่างคิดว่าการฉายราการซ ้ ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย 
Truevisionจะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision
เพิ่มข้ึนร้อยละ15.41ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 5) ปัจจยัดา้นการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึงจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นบวกสามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึงมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
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บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision ก็จะท าให้กลุ่มตวัอย่างมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision เพิ่มมากข้ึนและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 0.1727สามารถ
อธิบายไดว้่าถ้ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึงมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณ
จานดาวเทียมค่าย Truevisionจะมีโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย Truevisionเพิ่มข้ึนร้อยละ17.27ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 6) ปัจจยัด้านระยะเวลาในการให้บริการรวดเร็ว จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัด้านน้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวกสามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าการมีระยะเวลาในการให้บริการ
รวดเร็ว มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision ก็จะท าให้กลุ่มตวัอยา่ง
มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision เพิ่มมากข้ึนและเม่ือพิจารณาถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionจากค่า Marginal effect ซ่ึงมี
ค่าเท่ากบั0.1110สามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าการมีระยะเวลาในการให้บริการรวดเร็ว มี
อิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionจะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.10 ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.05 
 7) ปัจจยัดา้นระยะเวลาเปิด-ปิดในการให้บริการท่ีเหมาะสมจากการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้น
น้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบสามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าการมีระยะเวลาเปิด-ปิดในการ
ใหบ้ริการท่ีเหมาะสมมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision ก็จะท าให้
กลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสท่ีจะเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision ลดลงและเม่ือพิจารณา
ถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionจากค่า Marginal effect 
ซ่ึงมีค่าเท่ากับ-0.1832 สามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าการมีระยะเวลาเปิด-ปิดในการ
ให้บริการท่ีเหมาะสมมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionจะมี
โอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionลดลงร้อยละ
18.32ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 8) ปัจจยัดา้นการไดรั้บการประกนัสินคา้จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นบวกสามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าการได้รับการประกันสินค้า มีอิทธิพลต่อการ
เลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevisionกลุ่มตัวอย่างก็มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision เพิ่มข้ึนและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย Truevision จากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.2910 สามารถอธิบายได้
ว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าการได้รับการประกนัสินค้า มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
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ดาวเทียมค่าย Truevisionจะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียม
ค่าย Truevision เพิ่มข้ึนร้อยละ29.10ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 หากทางค่าย Truevision ตอ้งการเพิ่มฐานลูกคา้ให้มากข้ึนควรจะมีกลยทุธ์หรือการส่งเสริมใน
ตวัผลิตภณัฑ์หรือบริการ ซ่ึงไดแ้ก่ ศูนยบ์ริการควรมีการเพิ่มช่องทางในการให้บริการส าหรับลูกคา้ให้
มากข้ึนและควรมีการอบรมพนกังานอยูเ่สมอ เพื่อสามารถให้บริการลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัใจ ส่วน
ในตวัผลิตภณัฑ์ ควรมีระยะเวลาการรับประกนัสินค้าท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อให้เกิดความเช่ือมัน่และจูงใจ
ผูบ้ริโภคและควรมีการฉายรายการซ ้ า (Re-Run) ส าหรับรายการท่ีเป็นท่ีนิยม เพื่อให้ลูกคา้มีช่องทาง
การรับชม รายการโปรดของตนเพิ่มข้ึน 
 

4.3.2 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายCTH เมื่อเทยีบกบั
ค่ายอืน่ๆ 
โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH  𝑗 = 2เม่ือเทียบกบัสัญญาณจาน
ดาวเทียบค่ายอ่ืนๆ 𝑗 = 4 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 1) ปัจจยัดา้นอายุของผูบ้ริโภคจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก
สามารถอธิบายไดว้า่ถา้อายุของกลุ่มตวัอยา่งมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากอายุเฉล่ีย 1 ปีจะส่งผลให้มี
การเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHเพิ่มข้ึนและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH จากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.0212สามารถ
อธิบายได้ว่าถ้าอายุของกลุ่มตวัอย่างมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากอายุเฉล่ีย 1 ปีจะส่งผลให้มีการ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHเพิ่มข้ึนร้อยละ2.12ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 2) ปัจจยัดา้นรายไดข้องผูบ้ริโภค จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ
สามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 15,000 หน่วยกลุ่มตวัอยา่งก็มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั-0.2615สามารถอธิบายไดว้า่ถา้
กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 15,000 หน่วยแลว้จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHลดลงร้อยละ26.15ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 3) ปัจจยัดา้นอาชีพของผูบ้ริโภค จากการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก
สามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพพนักงานเอกชนเปล่ียนมาประกอบอาชีพรับ
ราชการ จะส่งผลให้มีโอกาสเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHเพิ่มข้ึนและเม่ือพิจารณา
ถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั0.4664สามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีประกอบอาชีพพนกังานเอกชนเปล่ียนมาประกอบ
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อาชีพรับราชการ จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย 
CTHเพิ่มข้ึนร้อยละ46.64ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

4) ปัจจยัดา้นการฉายรายการซ ้ า (Re-run) จากการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นลบสามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอย่างคิดว่าการฉายราการซ ้ ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHก็จะท าให้กลุ่มตวัอย่างมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย CTH ลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย CTHจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั-0.0943สามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่ง
คิดวา่การฉายราการซ ้ ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHจะมีโอกาสท่ี
กลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHลดลงร้อยละ9.43ท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.05 

5) ปัจจยัดา้นการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึงจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นลบสามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอย่างคิดว่าการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึงมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHก็จะท าให้กลุ่มตวัอย่างมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณ
จานดาวเทียมค่าย CTH ลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย CTHจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั-0.2101สามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่ง
คิดว่าการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึงมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHจะมี
โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHลดลงร้อยละ21.01ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 
 6) ปัจจยัด้านระยะเวลาเปิด-ปิดท าการท่ีเหมาะสมจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัด้านน้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวกสามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าการมีระยะเวลาเปิด-ปิดในการ
ให้บริการท่ีเหมาะสมมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHก็จะท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH เพิ่มข้ึนและเม่ือพิจารณาถึง
ผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่า
เท่ากบั 0.1448 สามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอย่างคิดว่าการมีระยะเวลาเปิด-ปิดในการให้บริการท่ี
เหมาะสมมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHจะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHเพิ่มข้ึนร้อยละ14.48ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

7) ปัจจยัดา้นการไดรั้บการประกนัสินคา้จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นลบสามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การไดรั้บการประกนัสินคา้ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHกลุ่มตัวอย่างก็มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย CTH ลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย CTH จากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั-0.1824 สามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่ง



 

58 
 

คิดวา่การไดรั้บการประกนัสินคา้ มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTHจะมี
โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย CTH ลดลงร้อยละ18.24ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05  

หากทางค่าย CTH ตอ้งการเพิ่มฐานลูกคา้ให้มากข้ึนควรจะมีกลยุทธ์หรือการส่งเสริมในตวั
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ซ่ึงได้แก่การรับประกนัสินคา้ควรมีการรับประกนัสินคา้โดยอาจจะให้ลูกคา้
วางเงินประกนันอ้ยลงแต่เพิ่มระยะเวลาประกนัมากข้ึน เพื่อเป็นการจูงใจผูบ้ริโภคและควรมีการฉาย
รายการซ ้ า(Re-Run) เพื่อเพิ่มช่องทางการรับชมใหแ้ก่ผูบ้ริโภคในดา้นบริการควรมีการเพิ่มศูนยบ์ริการ
ใหม้ากข้ึน เพื่อจะไดใ้หบ้ริการผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกและทัว่ถึง 

 

4.3.3 การวเิคราะห์ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่ายGMM เมื่อเทียบกบั
ค่ายอืน่ๆ 
โอกาสท่ีผูบ้ริโภคจะเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM  𝑗 = 3เม่ือเทียบกบัสัญญาณจาน
ดาวเทียบค่ายอ่ืนๆ 𝑗 = 4 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 1) ปัจจยัดา้นเพศของผูบ้ริโภคจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นบวก
สามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย กลุ่มตวัอย่างก็จะมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMเพิ่มข้ึนและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั0.2183สามารถอธิบายไดว้า่ถา้
กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศชาย กลุ่มตวัอย่างก็จะมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย 
GMMเพิ่มข้ึนร้อยละ21.83ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 2) ปัจจยัดา้นอายุของผูบ้ริโภค จากการวิเคราะห์พบว่าปัจจยัด้านน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ
สามารถอธิบายไดว้า่ถา้อายุของกลุ่มตวัอยา่งมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากอายุเฉล่ีย 1 ปีจะส่งผลให้มี
การเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั-0.0201สามารถ
อธิบายได้ว่าถ้าอายุของกลุ่มตวัอย่างมีการเปล่ียนแปลงเพิ่มข้ึนจากอายุเฉล่ีย 1 ปีจะส่งผลให้มีการ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMลดลงร้อยละ2.01ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 3) ปัจจยัดา้นรายไดข้องผูบ้ริโภคจากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบ
สามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 15,000 หน่วยกลุ่มตวัอยา่งก็มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั-0.1536สามารถอธิบายไดว้า่ถา้
กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้พิ่มข้ึน 15,000 หน่วยแลว้จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMลดลงร้อยละ15.36ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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 4) ปัจจยัดา้นสถานภาพของผูบ้ริโภคจากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิเป็น
ลบสามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพสมรส กลุ่มตวัอย่างก็จะมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใชบ้ริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั-0.2293สามารถอธิบายไดว้า่ถา้
กลุ่มตวัอย่างมีสถานภาพสมรส กลุ่มตวัอยา่งก็จะมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียม
ค่าย GMMลดลงร้อยละ22.93ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

5) ปัจจยัดา้นการฉายรายการซ ้ า (Re-run) จากการวเิคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นลบสามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอย่างคิดว่าการฉายราการซ ้ ามีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM ก็จะท าให้กลุ่มตวัอย่างมีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย GMM ลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย GMM จากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ -0.0596สามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่ม
ตวัอยา่งคิดวา่การฉายราการซ ้ ามีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM จะมี
โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM ลดลงร้อยละ5.96 ท่ี
ระดบันยัส าคญั 0.05 

6) ปัจจยัดา้นการไดรั้บการประกนัสินคา้จากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมีค่าสัมประสิทธ์ิ
เป็นลบสามารถอธิบายไดว้า่ถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การไดรั้บการประกนัสินคา้ มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMกลุ่มตวัอย่างก็มีโอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย GMMลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทียมค่าย GMMจากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ-0.1085 สามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่ม
ตวัอยา่งคิดว่าการไดรั้บการประกนัสินคา้ มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย 
GMMจะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMMลดลง
ร้อยละ10.85ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  

7) ปัจจยัดา้นการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆให้กบัสมาชิกจากการวิเคราะห์พบวา่ปัจจยัดา้นน้ีมี
ค่าสัมประสิทธ์ิเป็นลบสามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอย่างคิดว่าการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆให้กบั
สมาชิกมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM ก็จะท าให้กลุ่มตวัอย่างมี
โอกาสท่ีจะเลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM ลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมี
ต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM จากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากบั -0.0561
สามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆให้กบัสมาชิกมีอิทธิพลต่อการ
เลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM ลดลงร้อยละ5.61 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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8) ปัจจัยด้านการแจกของแถมในโอกาสพิเศษจากการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านน้ีมีค่า
สัมประสิทธ์ิเป็นลบสามารถอธิบายได้ว่าถ้ากลุ่มตวัอย่างคิดว่าการแจกของแถมในโอกาสพิเศษมี
อิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM ก็จะท าให้กลุ่มตวัอยา่งมีโอกาสท่ีจะ
เลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM ลดลงและเม่ือพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการ
เลือกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM จากค่า Marginal effect ซ่ึงมีค่าเท่ากับ -0.0764
สามารถอธิบายไดว้่าถา้กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่การแจกของแถมในโอกาสพิเศษมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้
บริการสัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM จะมีโอกาสท่ีกลุ่มตัวอย่างจะตัดสินใจเลือกใช้บริการ
สัญญาณจานดาวเทียมค่าย GMM ลดลงร้อยละ 7.64 ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 

หากทางค่าย GMM ตอ้งการเพิ่มฐานลูกคา้ให้มากข้ึนควรจะมีกลยุทธ์หรือการส่งเสริมในตวั
ผลิตภณัฑ์หรือบริการ ซ่ึงได้แก่รายการท่ีรับชม เน่ืองจากรายการส่วนใหญ่ทางค่าย GMM สามารถ
ผลิตเองได ้ดงันั้นจึงควรเนน้ผลิตรายการท่ีเอาใจคนโสดเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ี
ให้หันมาเลือกใช้บริการของค่าย GMM และควรมีการรับประกนัสินคา้เพื่อเป็นการจูงใจและเช่ือมัน่
ต่อทางค่าย GMM ควรมีการเพิ่มช่องทางการแจง้ขอ้มูลข่าวสารให้แก่สมาชิกในหลายๆช่องทาง เช่น 
SMS ,E-mail หรือ Line เป็นตน้ และควรมีการแจกของแถมในโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วนัปีใหม่ ,
ตรุษจีน เป็นตน้ เพื่อเป็นการรักษาฐานลูกคา้และท าใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ 
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บทที ่5 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.1.1 ความสัมพนัธ์ของปัจจัยด้านลกัษณะส่วนบุคคลทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทยีม 

เม่ือจ ำแนกตำมเพศ เพศชำยและเพศหญิงเลือกใช้บริกำรสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย 
Truevision มำกท่ีสุด เม่ือจ ำแนกตำมอำยุ ผูบ้ริโภคท่ีมีอำยุต  ่ำกวำ่ 30 ปี ผูบ้ริโภคท่ีมีอำยุระหวำ่ง 31-40 
ปี ผูบ้ริโภคท่ีมีอำยุระหวำ่ง 41-50 ปี เลือกใชบ้ริกำรค่ำย Truevision มำกท่ีสุด ผูบ้ริโภคท่ีอำยุตั้งแต่ 51 
ข้ึนไป เลือกใช้บริกำรค่ำย CTH มำกท่ีสุด เม่ือจ ำแนกตำมรำยได้ผูบ้ริโภคท่ีมีรำยได้ต ่ำกว่ำ 15,000 
บำท เลือกใช้บริกำรค่ำย GMM มำกท่ีสุด ส่วนผู ้บริโภคท่ีมีรำยได้ระหว่ำง 15,001-30,000 บำท 
ผูบ้ริโภคท่ีมีรำยได้ 30,001-45,000 บำท และผูบ้ริโภคท่ีมีรำยได้ตั้ งแต่ 45,000 บำทข้ึนไปเลือกใช้
บริกำรค่ำย Truevision มำกท่ีสุด 
 เม่ือจ ำแนกตำมอำชีพ ผูบ้ริโภคท่ีประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตวัหรือพนักงำนบริษทัเอกชน 
เลือกค่ำยสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย Truevision มำกท่ีสุด ผูบ้ริโภคท่ีประกอบอำชีพพนกังำนรำชกำร
หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจเลือกค่ำยสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย CTH มำกท่ีสุด เม่ือจ ำแนกตำม
สถำนภำพ ผูบ้ริโภคท่ีมีสถำนภำพโสดและสมรสต่ำงก็เลือกค่ำยสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย Truevision 
มำกท่ีสุด เม่ือจ ำแนกตำมระดบักำรศึกษำผูบ้ริโภคท่ีมีกำรศึกษำในระดบัมธัยม ปวช. ปวส. เลือกใช้
บริกำรสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย GMM มำกท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีระดบักำรศึกษำปริญญำตรีและสูง
กวำ่ปริญญำตรี เลือกใชบ้ริกำรค่ำย Truevision มำกท่ีสุด 

เม่ือจ ำแนกตำมพฤติกรรมของค่ำใชจ่้ำยต่อเดือน ผูบ้ริโภคท่ีเสียค่ำใชจ่้ำย 500 บำทหรือต ่ำกวำ่ 
เลือกใช้บริกำรค่ำย CTH มำกท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนระหว่ำง 501-1,000 บำทและ 
1,001 ข้ึนไป เลือกใช้สัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย Truevision มำกท่ีสุด เม่ือจ ำแนกตำมพฤติกรรมกำร
รับชมรำยกำรโทรทศัน์ประมำณก่ีวนัต่อสัปดำห์ พบว่ำผูบ้ริโภคท่ีรับชม 3-4 วนัต่อสัปดำห์ เลือกใช้
บริกำรค่ำย CTH มำกท่ีสุด ส่วนผู ้บริโภคท่ีรับชม 5-6 วนัและรับชมทุกวนั เลือกใช้บริกำรค่ำย 
Truevision มำกท่ีสุด เม่ือจ ำแนกตำมพฤติกรรมกำรรับชมรำยกำรโทรทศัน์ประมำณก่ีชัว่โมงต่อวนั 
ผูบ้ริโภคท่ีเลือกรับชมรำยกำรโทรทศัน์ 3-4 และ 5-6 ชัว่โมงต่อวนั เลือกใช้บริกำรของทำงค่ำย CTH 
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มำกท่ีสุด ส่วนผูบ้ริโภคท่ีรับชมรำยกำรโทรทศัน์ 7-8 ชั่วโมงต่อวนัและ 9 ชั่วโมงข้ึน จะ
เลือกใชบ้ริกำรค่ำย Truevision มำกท่ีสุด 
 เม่ือจ ำแนกตำมพฤติกรรมของช่วงเวลำในกำรเปิดรับชมรำยกำรโทรทศัน์มำกท่ีสุด โดยทำง
ค่ำย Truevision ,ค่ำย CTH และค่ำยอ่ืนๆผูบ้ริโภคจะเลือกช่วงเวลำรับชมรำยกำรโทรทศัน์ช่วง 6.01-
9.00น.มำเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือช่วงเวลำ 9.01-12.00 น. อนัดบัสำมคือช่วงเวลำ 12.01-15.00 
น. อันดับส่ีคือช่วงเวลำ 15.01-18.00 น. อันดับห้ำคือช่วงเวลำ 18.01-23.00 น. และอันดับหกคือ
ช่วงเวลำ 23.01-6.00 น. ส่วนทำงค่ำย GMM ผูบ้ริโภคจะเลือกช่วงเวลำ 6.01-9.00 น. เป็นอนัดบัหน่ึง 
อนัดบัสองคือช่วงเวลำ 18.01-23.00 น. อนัดบัสำมคือช่วงเวลำ 23.01-6.00 น. อนัดบัส่ีคือช่วงเวลำ 
9.01-12.00 น. อนัดบัห้ำคือช่วงเวลำ 12.01-15.00 น. และอนัดบัหก 15.01-18.00 น. ตำมล ำดบั เม่ือ
จ ำแนกตำมพฤติกรรมของรำยกำรท่ีรับชมบ่อย โดยทำงค่ำย Truevision ผูบ้ริโภคจะเลือกรำยกำร
บนัเทิงมำเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือรำยกำรภำพยนตร์ อนัดบัสำมคือรำยกำรสำรคดี อนัดบัส่ีคือ
รำยกำรกีฬำและอนัดบัห้ำคือรำยกำรข่ำว ค่ำย CTH ผูบ้ริโภคจะเลือกรำยกำรข่ำวมำเป็นอนัดบัหน่ึง 
อนัดบัสองคือรำยกำรกีฬำ อนัดบัสำมคือรำยกำรภำพยนตร์ อนัดบัท่ีคือรำยกำรสำรคดี อนัดบัห้ำคือ
รำยกำรบนัเทิง ค่ำย GMM ผูบ้ริโภคจะเลือกรำยกำรกีฬำเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง อนัดบัท่ีสองคือรำยกำร
ภำพยนตร์ อนัดบัท่ีสำมคือรำยกำรสำรคดี และอนัดบัท่ีส่ีคือรำยกำรข่ำว อนัดบัท่ีห้ำคือรำยกำรบนัเทิง 
ส่วนทำงค่ำยอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะเลือกรำยกำรข่ำวเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือรำยกำรบนัเทิง อนัดบั
สำมคือรำยกำรกีฬำ อนัดบัส่ีคือรำยกำรสำรคดี และอนัดบัหำ้คือรำยกำรภำพยนตร์  

เม่ือจ ำแนกตำมพฤติกรรมของเหตุผลท่ีติดตั้ งจำนรับสัญญำณดำวเทียมโดยทำงค่ำย 
Truevision ผูบ้ริโภคจะเลือกเหตุผลเพื่อควำมบนัเทิงเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือเพื่อรับชมกีฬำ
ต่ำงประเทศ อนัดบัสำมคือเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ใหแ้ก่บุตรหลำน อนัดบัท่ีส่ีคือเพื่อรับข่ำวสำรท่ีทนัต่อ
เหตุกำรณ์ อนัดบัท่ีห้ำคือเพื่อธุรกิจของตนเอง ค่ำย CTH ผูบ้ริโภคจะเลือกเหตุผลเพื่อรับข่ำวสำรท่ีทนั
ต่อเหตุกำรณ์เป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือเพื่อรับชมกีฬำต่ำงประเทศ อนัดบัสำมคือเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ให้แก่บุตรหลำน อนัดบัท่ีส่ีคือเพื่อควำมบนัเทิง อนัดบัท่ีห้ำคือเพื่อธุรกิจของตนเอง ค่ำย GMM 
ผูบ้ริโภคจะเลือกเหตุผลเพื่อรับชมกีฬำต่ำงประเทศเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือเพื่อรับข่ำวสำรท่ีทนั
ต่อเหตุกำรณ์ อนัดบัสำมคือเพื่อควำมบนัเทิง อนัดบัท่ีส่ีคือเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่บุตรหลำน และ
อนัดบัท่ีห้ำคือเพื่อธุรกิจของตนเอง  ส่วนทำงค่ำยอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะเลือกเหตุผลเพื่อควำมบนัเทิงเป็น
อนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือเพื่อธุรกิจของตนเอง อนัดบัสำมคือเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ให้แก่บุตรหลำน 
อนัดับท่ีส่ีคือเพื่อรับชมกีฬำต่ำงประเทศ และอนัดบัท่ีห้ำคือเพื่อรับข่ำวสำรท่ีทนัต่อเหตุกำรณ์ เม่ือ
จ ำแนกตำมพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในกำรตัดสินใจติดตั้ งจำนดำวเทียมโดยทำงค่ำย 
Truevision ผูบ้ริโภคจะเลือกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในกำรติดตั้งคือตวัเองเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือ
ครอบครัว อนัดับสำมคือเพื่อนหรือคนสนิท อนัดับส่ีคือพนักงำนขำย ค่ำย CTH ผูบ้ริโภคจะเลือก
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บุคคลท่ีมีอิทธิพลในกำรติดตั้งคือครอบครัวเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือเพื่อนหรือคนสนิท อนัดบั
สำมคือตวัเอง อนัดบัส่ีคือพนกังำนขำย ค่ำย GMM ผูบ้ริโภคจะเลือกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในกำรติดตั้งคือ
ตวัเองเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือเพื่อนหรือคนสนิท อนัดบัสำมคือครอบครัว อนัดบัส่ีคือพนกังำน
ขำย ส่วนทำงค่ำยอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะเลือกบุคคลท่ีมีอิทธิพลในกำรติดตั้งคือตวัเองเป็นอนัดบัหน่ึง หน่ึง 
อนัดบัสองคือเพื่อนหรือคนสนิท อนัดบัสำมคือครอบครัว และอนัดบัส่ีคือพนกังำนขำย 

เม่ือจ ำแนกตำมพฤติกรรมของแหล่งข้อมูลท่ีใช้ในกำรตัดสินใจ โดยทำงค่ำย Truevision 
ผูบ้ริโภคจะเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีใชต้ดัสินใจคือโทรทศัน์มำเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคืออินเตอร์เน็ต 
อนัดบัสำมคือส่ิงพิมพ์ อนัดบัส่ีคือผูท่ี้เคยใช้ อนัดบัห้ำคือพนักงำนขำย ค่ำย CTH  ผูบ้ริโภคจะเลือก
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ตัดสินใจคือส่ิงพิมพ์มำเป็นอันดับหน่ึง อันดับสองคือผูท่ี้เคยใช้ อันดับสำมคือ
พนกังำนขำย อนัดบัส่ีคือโทรทศัน์อนัดบัห้ำคืออินเตอร์เน็ตค่ำย GMM ผูบ้ริโภคจะเลือกแหล่งขอ้มูลท่ี
ใชต้ดัสินใจคืออินเตอร์เน็ตมำเป็นอนัดบัหน่ึงอนัดบัสองคือส่ิงพิมพอ์นัดบัสำมคือผูท่ี้เคยใชอ้นัดบัส่ีคือ
โทรทศัน์อนัดบัห้ำคือพนกังำนขำยส่วนทำวค่ำยอ่ืนๆ ผูบ้ริโภคจะเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีใชต้ดัสินใจคือผู ้
ท่ีเคยใช ้มำเป็นอนัดบัหน่ึง อนัดบัสองคือพนกังำนขำย อนัดบัสำมคือส่ิงพิมพ ์อนัดบัส่ีคืออินเตอร์เน็ต 
และอนัดบัหำ้คือโทรทศัน์ตำมล ำดบั 
 

5.1.2 ทศันคติของผู้บริโภคเกี่ยวกบัปัจจัยต่างๆ ทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทยีมค่าย
ต่างๆ 
  ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจของระดบัสัญญำณคมชดัครอบคลุม สัญญำณตอ้งไม่ขำดหำยและ
ทัว่ถึงกบัทุกครัวเรือน ผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำกท่ีสุด ทศันคติด้ำนควำมพึงพอใจของ
รำยกำรท่ีรับชมมีประโยชน์ รำยกำรท่ีน ำเสนอตอ้งมีควำมสนุกสนำนและสอดแทรกควำมรู้ ควำมคิด
สร้ำงสรรคใ์ห้แก่ผูท่ี้รับชม โดยผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก  ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจของ
จ ำนวนช่องรำยกำรท่ีใหบ้ริกำร จ ำนวนของช่องรำยกำรตอ้งมีควำมหลำกหลำยไม่ซ ้ ำกนัมำกจนเกินไป 
โดยผูบ้ริโภคใหค้วำมส ำคญัในระดบัมำกท่ีสุด 
 ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจของกำรมีรำยกำรใหม่ๆ ให้สมำชิกได้รับชมอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้
สมำชิกเกิดควำมจ ำเจในรำยกำรท่ีรับชม ก็ควรน ำเสนอรำยกำรใหม่ๆ ท่ีมีควำมสนุกสนำนและมี
ประโยชน์ให้สมำชิกไดเ้ลือกบริโภคมำกข้ึน โดยผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก  ทศันคติดำ้น
ควำมถึงพอใจด้ำนกำรฉำยรำยกำรซ ้ ำ(Re-run) เพื่อให้ผูบ้ริโภคได้มีตวัเลือกเพิ่มข้ึนในกำรเลือกชม
รำยกำรหำกเวลำนั้นเกิดไม่สะดวกในกำรรับชม ก็สำมำรถไปดูในเวลำท่ี Re-run ได ้โดยผูบ้ริโภคให้
ควำมส ำคญัในระดบัมำก 
 ทศันคติดำ้นควำมถึงพอใจของค่ำบริกำรท่ีคุม้ค่ำเพื่อให้เกิดควำมคุม้ค่ำมำกท่ีสุดผูบ้ริโภคจะ
เลือกแพ็คเก็ตท่ีเหมำะกบัวตัถุประสงค์ของตวัเอง โดยผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก ทศันคติ
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ดำ้นควำมพึงพอใจของกำรช ำระค่ำบริกำรไดห้ลำยช่องทำง ผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำกท่ีสุด 
ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจดำ้นกำรมีศูนยบ์ริกำรท่ีทัว่ถึง เน่ืองจำกอำจเกิดปัญหำในกำรรับชมจึงท ำให้
กำรมีศูนยบ์ริกำรท่ีทัว่ถึงจ ำเป็นส ำหรับผูบ้ริโภคอยำ่งมำก โดยผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก
ท่ีสุด ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจของระยะเวลำในกำรใหบ้ริกำรท่ีรวดเร็ว โดยผูบ้ริโภคใหค้วำมส ำคญั
ในระดบัมำกท่ีสุด ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจของระยะเวลำเปิด-ปิดท ำกำรท่ีเหมำะสม โดยผูบ้ริโภค
ให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจของกำรมีพื้นท่ีอ ำนวยควำมสะดวกแก่ลูกคำ้ 
โดยผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก  ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจของพนกังำนมีควำมรู้ควำมเอำ
ใจใส่ในกำรบริกำร โดยผูบ้ริโภคใหค้วำมส ำคญัในระดบัมำก 
 ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจของกำรให้ส่วนลดโปรโมชัน่ เพื่อเป็นกำรรักษำหรือเพิ่มฐำนลูกคำ้
ทำงค่ำยสัญญำณจำนดำวต่ำงๆควรออกโปรโมชัน่ส่วนลดใหแ้ก่ผูบ้ริโภคไดเ้ลือกสรรเพิ่มมำกข้ึน โดย
ผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก ทศันคติด้ำนกำรรับประกนัสินคำ้ เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดควำม
มัน่ใจในสินคำ้ต่ำงๆจึงควรมีกำรรับประกนัสินคำ้นั้นเพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดควำมสบำยใจ โดยผูบ้ริโภค
ให้ควำมส ำคญัในระดับมำกท่ีสุด  ทศันคติด้ำนควำมถึงพอใจของกำรแจง้ข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆกับ
สมำชิกอยู่เสมอ โดยผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดับมำก ทัศนคติด้ำนควำมพึงพอใจในเน้ือหำ
โฆษณำท่ีเขำ้ใจง่ำย โดยผูบ้ริโภคให้ควำมส ำคญัในระดบัมำก ทศันคติดำ้นควำมพึงพอใจในกำรแจก
ของแถมในโอกำสพิเศษ โดยผูบ้ริโภคใหค้วำมส ำคญัในระดบัปำนกลำง 
 

5.1.3 การวเิคราะห์แบบจ าลองปัจจัยทีม่ีผลต่อการเลอืกใช้บริการสัญญาณจานดาวเทยีมค่ายต่างๆ 
 เม่ือวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย Truevision  เม่ือ
เทียบกับค่ำยอ่ืนๆ พบว่ำแบบจ ำลอง Multinomial Logit สำมำรถอธิบำยผลกระทบส่วนเพิ่มหน่วย
สุดท้ำย(Marginal Effect) ได้ว่ำ ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย 
Truevision ไดแ้ก่ ปัจจยัดำ้นรำยได ้ปัจจยัดำ้นกำรศึกษำ ปัจจยัดำ้นอำชีพ ปัจจยัดำ้นกำรฉำยรำยกำรซ ้ ำ
ปัจจยัดำ้นกำรมีศูนยบ์ริกำรท่ีทัว่ถึงปัจจยัดำ้นระยะเวลำในกำรให้บริกำรรวดเร็ว ปัจจยัดำ้นระยะเวลำ
เปิด-ปิดในกำรใหบ้ริกำรท่ีเหมำะสมปัจจยัดำ้นกำรไดรั้บกำรประกนัสินคำ้ 
 เม่ือวิเครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกใชบ้ริกำรสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย CTH เม่ือเทียบกบั
ค่ำยอ่ืนๆ พบว่ำแบบจ ำลอง Multinomial Logit สำมำรถอธิบำยผลกระทบส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้ำย 
(Marginal Effect) ได้ว่ำ ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย CTH ได้แก่ 
ปัจจัยด้ำนอำยุ ปัจจัยด้ำนรำยได้ ปัจจัยด้ำนอำชีพ ปัจจยัด้ำนกำรฉำยรำยกำรซ ้ ำปัจจยัด้ำนกำรมี
ศูนยบ์ริกำรท่ีทัว่ถึงปัจจยัดำ้นระยะเวลำเปิด-ปิดในกำรให้บริกำรท่ีเหมำะสมปัจจยัดำ้นกำรไดรั้บกำร
ประกนัสินคำ้ 
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 เม่ือวเิครำะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกใชบ้ริกำรสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย GMM เม่ือเทียบกบั
ค่ำยอ่ืนๆ พบว่ำแบบจ ำลอง Multinomial Logit สำมำรถอธิบำยผลกระทบส่วนเพิ่มหน่วยสุดท้ำย 
(Marginal Effect) ได้ว่ำ ปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้บริกำรสัญญำณจำนดำวเทียมค่ำย GMM ได้แก่ 
ปัจจยัด้ำนเพศ ปัจจยัด้ำนอำยุ ปัจจยัด้ำนรำยได้ ปัจจยัด้ำนสถำนภำพ ปัจจยัด้ำนกำรฉำยรำยกำรซ ้ ำ
ปัจจยัดำ้นกำรรับประกนัสินคำ้ปัจจยัดำ้นกำรแจง้ขอ้มูลข่ำวสำรต่ำงๆกบัสมำชิกอยูเ่สมอ ปัจจยัดำ้น
กำรแจกของแถมในโอกำสพิเศษ 
 

5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ด้ำนผลิตภัณฑ์ จำกกำรศึกษำพบว่ำผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพของ
สัญญำณเป็นอย่ำงมำกดังนั้ นทำงค่ำยสัญญำณควรตรวจเช็คและปรับปรุงคุณภำพของระบบส่ง
สัญญำณออกอำกำศอยูเ่สมอ เพื่อให้เกิดควำมคมชดัทั้งภำพและเสียงเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ผูบ้ริโภคได้อย่ำงเต็มท่ี อีกทั้งควรมีกำรปรับปรุงจ ำนวนช่องรำยกำรและน ำเสนอรำยกำรใหม่ๆ ท่ีมี
ควำมหลำกหลำยและมีประโยชน์ใหผู้บ้ริโภคไดเ้ลือกรับชมเพิ่มมำกข้ึน 
 ดำ้นรำคำ จำกกำรศึกษำพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญักบัรำคำค่อนขำ้งมำก ดงันั้น
ทำงค่ำยสัญญำณควรตั้งรำคำของบริกำรโดยค ำนึงถึงอรรถประโยชน์ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บใหม้ำกท่ีสุด 
 ดำ้นสถำนท่ีให้บริกำร จำกกำรศึกษำพบวำ่ผูต้อบแบบสอบถำมให้ควำมส ำคญักบักำรบริกำร
ของศูนยบ์ริกำรอยำ่งมำกเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดรั้บบริกำรท่ีสะดวกรวดเร็วมำกข้ึนทำงค่ำยสัญญำณควร
จดัตั้งศูนยบ์ริกำรให้มำกยิ่งข้ึนเพื่อควำมสะดวกของผูใ้ช้และผูติ้ดตั้งจำนดำวเทียม เพื่อท ำกำรรองรับ
ผูช้มท่ีท ำกำรติดตั้งจำนรับสัญญำณดำวเทียมและตอ้งกำรบริกำรหลงักำรขำย อีกทั้งในศูนยบ์ริกำรควร
มีพื้นท่ีไวร้องรับบริกำรลูกคำ้ให้เพียงพอและควรมีกำรจดัอบรมพนกังำนอยูเ่สมอเพื่อจะไดใ้ห้บริกำร
ลูกคำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพและเพื่อสร้ำงควำมประทบัใจใหแ้ก่ลูกคำ้ 
 ดำ้นกำรส่งเสริมกำรตลำด จำกกำรศึกษำพบว่ำกำรให้ส่วนลดโปรโมชัน่ต่ำงๆ  ผูบ้ริโภคมี
ควำมพึงพอใจอยำ่งมำก ดงันั้นทำงค่ำยสัญญำณควรให้ควำมส ำคญัในเร่ืองกำรส่งเสริมกำรขำย เพื่อจูง
ใจลูกคำ้ใหม่และรักษำฐำนลูกคำ้เก่ำ ประกอบกบักำรมีทีวีดิจิตอลเขำ้มำเป็นตวัเลือกของผูบ้ริโภคใน
ปัจจุบนัโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งเสียค่ำบริกำรรำยเดือน ทำงค่ำยจึงควรใหค้วำมส ำคญัในหวัขอ้น้ีอยำ่งมำก 
 

5.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
 

 1) ในกำรตอบแบบสอบถำมผูต้อบแบบสอบถำมอำจจะไม่ให้ควำมรวมมือเพียงพอ อำจจะ
เน่ืองดว้ยควำมจ ำกดัในเร่ืองเวลำหรือสถำนท่ี 
 2) ในกำรศึกษำควรขยำยพื้นท่ีกำรศึกษำไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ เพื่อจะได้ผลกำรศึกษำท่ีมีควำม
หลำกหลำยมำกข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามทีใ่ช้ในงานวิจัย 

แบบสอบถาม 
เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมของผูใ้ชบ้ริการในเขตอ าเภอเมือง
จงัหวดัเชียงใหม่ 
ค าช้ีแจงแบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการศึกษาเร่ืองการเลือกใชบ้ริการสัญญาณจาน
ดาวเทียม ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและอาจน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันาของค่าย
สัญญาณดาวเทียม ผูศึ้กษาจึงขอความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามดว้ยความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกท่ีแทจ้ริงของท่านและขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังน้ีจะไม่มีผลเสียหาย
ต่อท่านผูต้อบแต่อยา่งใด 
 ในการกรอกแบบสอบถามแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4ส่วนไดแ้ก่ 
 ส่วนท่ี 1เป็นค าถามเก่ียวกบัการเลือกค่ายสัญญาณจานดาวเทียม 
 ส่วนท่ี 2เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 3เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียม 
 ส่วนท่ี 4เป็นค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสัญญาณจาน
 ดาวเทียม 
 
ส่วนที่1: ขอ้มูลการเลือกค่ายสัญญาณดาวเทียมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมายลงในท่ีก าหนดไวห้รือเติมขอ้ความในช่องวา่งให้ตรงกบัความ
เป็นจริงมากท่ีสุด 
1. อาคารท่ีพกัอาศยัของท่านใชบ้ริการค่ายสัญญาณดาวเทียมใด 
 Truevision    GMMZ 
  CTH   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
 

ส่วนที่2: ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. เพศ 
 ชาย    หญิง 
 

3. อาย…ุ…………………ปี 
 

4. รายไดต่้อเดือน......................................................บาท 
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5. อาชีพ 
 ธุรกิจส่วนตวั/รับจา้ง   รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
 พนกังานบริษทัเอกชน  
6. สถานภาพ 
 โสด/หมา้ย/หยา่ร้าง   สมรส 
7. ระดบัการศึกษา 
 ระดบัมธัยม/ ปวช./ ปวส.  ปริญญาตรี 
 สูงกวา่ปริญญาตรี    
ส่วนที่3: ขอ้มูลพฤติกรรมของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

8. ค่าใชบ้ริการต่อเดือน......................................... 
9. ท่านรับชมรายการโทรทศัน์ประมาณก่ีวนัต่อสัปดาห์ 
  1-2 วนั    3-4 วนั 
  5-6 วนั    ทุกวนั 
10. ท่านชมรายการโทรทศัน์ประมาณก่ีชัว่โมงต่อวนั 
  1-2 ชัว่โมง    3-4ชัว่โมง 
  5-6  ชัว่โมง    7-8ชัว่โมง 
  9 ชัว่โมงข้ึนไป 
11. ช่วงเวลาท่ีท่านเปิดรับชมรายการโทรทศัน์มากท่ีสุด (เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ยโดย 1 คือมากสุด) 
  9.01 - 12.00 น.   12.01 - 15.00 น. 
  15.01 – 18.00 น.   18.01 – 23.00 น. 
  23.01 – 6.00 น.   6.01 – 9.00 น.  
12. ประเภทรายการท่ีท่านรับชมบ่อย (เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย) 
  รายการข่าว    รายการกีฬา 
  รายการบนัเทิง   รายการสารคดี 
  รายการภาพยนตร์   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
13. เหตุผลท่ีติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม (เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย) 
  เพื่อรับชมกีฬาต่างประเทศ  เพื่อรับข่าวสารท่ีทนัต่อเหตุการณ์ 
 เพื่อธุรกิจของตนเอง   เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ตนเองหรือบุตรหลาน 
  เพื่อความบนัเทิง(เพลง,ภาพยนตร์,การ์ตูน,วาไรต้ี) 
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  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
14. บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการติดตั้งจานดาวเทียม (เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย) 
  ตวัเอง    บุคคลในครอบครัว 
  เพื่อน/คนสนิท   พนกังานขาย 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
15. แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจมาจากแหล่งใด (เรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย) 
  อินเตอร์เน็ต    โทรทศัน์ 
  ส่ิงพิมพ ์   ผูรู้้หรือผูท่ี้เคยใช้ 
  พนกังานขาย   อ่ืนๆ (โปรดระบุ.....................................) 
ส่วนที่4: ขอ้มูลความพึงพอใจท่ีมีผลต่อการใชบ้ริการสัญญาณจานดาวเทียมของผูต้อบแบบสอบถาม 
โปรดท าเคร่ืองหมายตามระดบัความพึงพอใจท่ีท่านพิจารณาโดยแต่ละล าดบัคะแนนมีความหมาย
ดงัน้ี(5 : มากท่ีสุด,4 : มาก, 3 : ปานกลาง2 :นอ้ย,1 : นอ้ยท่ีสุด) 

ความพงึพอใจทีม่ีผลต่อการใช้บริการสัญญาณจาน
ดาวเทยีม 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

ความพงึพอใจด้านผลติภัณฑ์  
1. ความพึงพอใจของระดบัของสัญญาณคมชดัครอบคลุม      
2. ความพึงพอใจของรายการท่ีรับชมมีประโยชน์      
3. ความพึงพอใจของจ านวนช่องรายการท่ีใหบ้ริการ      
4. ความพึงพอใจท่ีมีรายการใหม่ๆ ใหส้มาชิกไดรั้บชมอยู่
เสมอ 

     

5. ความพึงพอใจท่ีมีการฉายรายการช ้า(Re-run)      
ความพงึพอใจด้านราคา  

1. ความพึงพอใจของค่าบริการท่ีคุม้ค่า      
2. ความพึงพอใจท่ีสามารถช าระค่าบริการไดห้ลายช่องทาง      

ความพงึพอใจด้านการจัดจ าหน่าย  
1. ความพึงพอใจในการมีศูนยบ์ริการท่ีทัว่ถึง      
2. ความพึงพอใจของระยะเวลาในการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว      
3. ความพึงพอใจของระยะเวลาเปิด-ปิดท าการท่ีเหมาะสม      
4. ความพึงพอใจของการมีพื้นท่ีอ านวยความสะดวกใหแ้ก่      
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ลูกคา้ 
5. ความพึงพอใจของพนกังานท่ีมีความรู้ความเอาใจใส่ใน
การบริการอยา่งดี 

     

ความพงึพอใจด้านการส่งเสริมการขาย  
1. ความพึงพอใจในส่วนลดของโปรโมชัน่      
2. ความพึงพอใจท่ีไดรั้บการรับประกนัสินคา้      
3. ความพึงพอใจในการแจง้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆกบัสมาชิก
อยูเ่สมอ 

     

4. ความพึงพอใจในเน้ือหาโฆษณาท่ีเขา้ใจง่าย      
5. ความพึงพอใจในการแจกของแถมในโอกาสพิเศษ      
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ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์ 

+---------------------------------------------+ 

| Multinomial Logit Model                     | 

| Maximum Likelihood Estimates                | 

| Model estimated: Sep 21, 2015 at 11:07:27AM.| 

| Dependent variable                    Y     | 

| Weighting variable                 None     | 

| Number of observations              400     | 

| Iterations completed                  9     | 

| Log likelihood function       -190.5049     | 

| Number of parameters                 72     | 

| Info. Criterion: AIC =          1.31252     | 

|   Finite Sample: AIC =          1.39289     | 

| Info. Criterion: BIC =          2.03099     | 

| Info. Criterion:HQIC =          1.59705     | 

| Restricted log likelihood     -482.4032     | 

| McFadden Pseudo R-squared      .6050920     | 

| Chi squared                    583.7966     | 

| Degrees of freedom                   69     | 

| Prob[ChiSqd > value] =         .0000000     | 

+---------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]| Mean of X| 

+---------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 1] 

 Constant|   -28.8277559      5.77291711    -4.994   .0000 

 GEN     |   -3.11088444      1.08434390    -2.869   .0041    .45500000 

 AGE     |    -.09654907       .06887063    -1.402   .1609   34.2450000 

 IC      |     .00080439       .00017246     4.664   .0000   23113.3500 

 STA     |    9.65810351      2.54664607     3.792   .0001    .57750000 

 EDU     |    2.96890448       .81344246     3.650   .0003   1.37500000 

 OCC     |   -1.78973246      1.17485273    -1.523   .1277    .29500000 

XP1      |     .48218699       .37271075     1.294   .1958   4.14500000 

XP2      |     .20622895       .41946600      .492   .6230   3.86250000 

XP3      |     .60374776       .42796870     1.411   .1583   3.98250000 

XP4      |    1.19329465       .49655081     2.403   .0163   3.55500000 

XP5      |     .53550042       .38202308     1.402   .1610   3.39750000 

XP6      |     .34637031       .41756008      .830   .4068   3.61500000 

XP7      |    1.58404552       .51536759     3.074   .0021   3.74000000 

XP8      |    -.00748810       .43225666     -.017   .9862   3.51750000 

XP9      |    -.19867878       .49470685     -.402   .6880   3.58000000 

XP10     |    -.97177620       .48463729    -2.005   .0449   3.58000000 

XP11     |    -.90220148       .43594172    -2.070   .0385   3.35250000 

XP12     |    -.86898150       .40491668    -2.146   .0319   3.70750000 

XP13     |    1.20819150       .48786783     2.476   .0133   3.66750000 

XP14     |     .47666876       .44073308     1.082   .2795   3.59000000 

XP15     |     .21246547       .40128259      .529   .5965   3.93000000 

XP16     |    -.68425374       .43555695    -1.571   .1162   3.52000000 

XP17     |     .04721309       .42410335      .111   .9114   3.27250000 

----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 2] 

 Constant|   -14.4485982      5.23785777    -2.758   .0058 

 GEN     |   -2.81662818      1.01011510    -2.788   .0053    .45500000 

 AGE     |    -.03002083       .05769048     -.520   .6028   34.2450000 

 IC      |     .00064059       .00016912     3.788   .0002   23113.3500 

 STA     |    9.80095418      2.50478075     3.913   .0001    .57750000 

 EDU     |    2.12374978       .75221936     2.823   .0048   1.37500000 

 OCC     |     .54266603      1.11010274      .489   .6250    .29500000 

XP1      |     .39686406       .34113892     1.163   .2447   4.14500000 

XP2      |     .30275152       .39709027      .762   .4458   3.86250000 

XP3      |     .66709767       .40801998     1.635   .1021   3.98250000 

XP4      |     .80290646       .45027149     1.783   .0746   3.55500000 
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XP5      |    -.06166625       .36294437     -.170   .8651   3.39750000 

XP6      |     .25518201       .37164748      .687   .4923   3.61500000 

XP7      |    1.40195708       .49651836     2.824   .0047   3.74000000 

XP8      |    -.99277824       .41111709    -2.415   .0157   3.51750000 

XP9      |    -.67089940       .46996985    -1.428   .1534   3.58000000 

XP10     |    -.16282029       .42395506     -.384   .7009   3.58000000 

XP11     |    -.87370667       .39552748    -2.209   .0272   3.35250000 

XP12     |    -.85360119       .37732032    -2.262   .0237   3.70750000 

XP13     |     .95404478       .44921621     2.124   .0337   3.66750000 

XP14     |    -.66378488       .42829629    -1.550   .1212   3.59000000 

XP15     |    -.11098150       .39685311     -.280   .7797   3.93000000 

XP16     |    -.90849587       .39610805    -2.294   .0218   3.52000000 

XP17     |     .14855466       .39199717      .379   .7047   3.27250000 

----------+Characteristics in numerator of Prob[Y = 3] 

 Constant|   -5.89584326      5.31160181    -1.110   .2670 

 GEN     |   -1.47284163      1.00286207    -1.469   .1419    .45500000 

 AGE     |    -.20971132       .07695745    -2.725   .0064   34.2450000 

 IC      |     .00063157       .00017073     3.699   .0002   23113.3500 

 STA     |    8.11487940      2.47825967     3.274   .0011    .57750000 

 EDU     |    1.88943171       .79816308     2.367   .0179   1.37500000 

 OCC     |    -.93495825      1.18469212     -.789   .4300    .29500000 

XP1      |     .46275512       .35295587     1.311   .1898   4.14500000 

XP2      |    -.02664617       .39663174     -.067   .9464   3.86250000 

XP3      |     .51951429       .41221619     1.260   .2076   3.98250000 

XP4      |     .72029191       .45343804     1.589   .1122   3.55500000 

XP5      |    -.11844302       .37032107     -.320   .7491   3.39750000 

XP6      |     .12941063       .38265389      .338   .7352   3.61500000 

XP7      |    1.41811440       .48647848     2.915   .0036   3.74000000 

XP8      |    -.14316975       .40524341     -.353   .7239   3.51750000 

XP9      |    -.59139590       .47292818    -1.250   .2111   3.58000000 

XP10     |    -.38293071       .43123134     -.888   .3745   3.58000000 

XP11     |   -1.02508180       .39277913    -2.610   .0091   3.35250000 

XP12     |    -.82716665       .37225277    -2.222   .0263   3.70750000 

XP13     |    1.36423093       .44682550     3.053   .0023   3.66750000 

XP14     |    -.73476586       .42461373    -1.730   .0836   3.59000000 

XP15     |    -.30711451       .38571950     -.796   .4259   3.93000000 

XP16     |    -.86852915       .38954323    -2.230   .0258   3.52000000 

XP17     |    -.44349307       .38969811    -1.138   .2551   3.27250000 

 

+--------------------------------------------------------------------+ 

| Information Statistics for Discrete Choice Model.                  | 

|                            M=Model MC=Constants Only   M0=No Model | 

| Criterion F (log L)     -190.50487        -482.40318    -554.51774 | 

| LR Statistic vs. MC      583.79661            .00000        .00000 | 

| Degrees of Freedom        69.00000            .00000        .00000 | 

| Prob. Value for LR          .00000            .00000        .00000 | 

| Entropy for probs.       190.50487         482.40318     554.51774 | 

| Normalized Entropy          .34355            .86995       1.00000 | 

| Entropy Ratio Stat.      728.02574         144.22913        .00000 | 

| Bayes Info Criterion       1.98605           3.44554       3.80612 | 

| BIC(no model) - BIC        1.82006            .36057        .00000 | 

| Pseudo R-squared            .60509            .00000        .00000 | 

| Pct. Correct Pred.        82.25000            .00000      25.00000 | 

| Means:       y=0    y=1    y=2    y=3    y=4    y=5     y=6   y>=7 | 

| Outcome     .0725  .4700  .2850  .1725  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Pred.Pr     .0725  .4700  .2850  .1725  .0000  .0000  .0000  .0000 | 

| Notes: Entropy computed as Sum(i)Sum(j)Pfit(i,j)*logPfit(i,j).     | 

|        Normalized entropy is computed against M0.                  | 

|        Entropy ratio statistic is computed against M0.             | 

|        BIC = 2*criterion - log(N)*degrees of freedom.              | 

|        If the model has only constants or if it has no constants,  | 

|        the statistics reported here are not useable.               | 

+--------------------------------------------------------------------+ 
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+-------------------------------------------+ 

| Partial derivatives of probabilities with | 

| respect to the vector of characteristics. | 

| They are computed at the means of the Xs. | 

| Observations used for means are All Obs.  | 

| A full set is given for the entire set of | 

| outcomes, Y        = 0 to Y        =  3.  | 

| Probabilities at the mean vector are      | 

|  0= .001 1= .495 2= .330 3= .174          | 

+-------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

|Variable| Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z]|Elasticity| 

+---------+--------------+----------------+--------+--------+----------+ 

----------+Marginal effects on Prob[Y = 0] 

 Constant|     .01029513       .01544958      .666   .5052 

 GEN     |     .00139873       .00214625      .652   .5146   1.24070854 

 AGE     |    .483386D-04    .815284D-04      .593   .5532   3.22712767 

 IC      |   -.369213D-06    .537974D-06     -.686   .4925  -16.6366053 

 STA     |    -.00483792       .00698832     -.692   .4888  -5.44672703 

 EDU     |    -.00128251       .00200983     -.638   .5234  -3.43786872 

 OCC     |     .00044610       .00084054      .531   .5956    .25655179 

XP1      |    -.00023102       .00040944     -.564   .5726  -1.86681382 

XP2      |    -.00010128       .00023106     -.438   .6611   -.76262380 

XP3      |    -.00031274       .00051527     -.607   .5439  -2.42808911 

XP4      |    -.00050340       .00079109     -.636   .5246  -3.48880085 

XP5      |    -.00011496       .00026264     -.438   .6616   -.76144880 

XP6      |    -.00014275       .00029738     -.480   .6312  -1.00602641 

XP7      |    -.00076645       .00113781     -.674   .5006  -5.58830626 

XP8      |     .00018287       .00038294      .478   .6330   1.25402177 

XP9      |     .00021694       .00037031      .586   .5580   1.51406754 

XP10     |     .00030857       .00050962      .605   .5448   2.15360474 

XP11     |     .00046870       .00071078      .659   .5096   3.06327563 

XP12     |     .00043917       .00070385      .624   .5327   3.17426505 

XP13     |    -.00059031       .00089525     -.659   .5096  -4.22061210 

XP14     |    .570373D-04      .00021800      .262   .7936    .39918908 

XP15     |   -.771901D-05      .00019366     -.040   .9682   -.05913975 

XP16     |     .00040526       .00063434      .639   .5229   2.78098441 

XP17     |    .246370D-05      .00019718      .012   .9900    .01571781 

----------+Marginal effects on Prob[Y = 1] 

 Constant|   -4.33553993       .71942779    -6.026   .0000 

 GEN     |    -.19013527       .12161352    -1.563   .1179   -.17474388 

 AGE     |    -.00114492       .01137740     -.101   .9198   -.07919540 

 IC      |    .418858D-04    .993401D-05     4.216   .0000   1.95549769 

 STA     |     .11215535       .18371396      .610   .5415    .13082775 

 EDU     |     .23201073       .09058526     2.561   .0104    .64437495 

 OCC     |    -.45550254       .12680916    -3.592   .0003   -.27141929 

XP1      |     .01574823       .05914273      .266   .7900    .13185124 

XP2      |     .00434969       .05503329      .079   .9370    .03393551 

XP3      |    -.00294170       .04724822     -.062   .9504   -.02366365 

XP4      |     .10491462       .06189517     1.695   .0901    .75336161 

XP5      |     .15415690       .04925566     3.130   .0017   1.05791388 

XP6      |     .03370384       .05666433      .595   .5520    .24610227 

XP7      |     .04448062       .05421428      .820   .4120    .33602399 

XP8      |     .17279216       .04933739     3.502   .0005   1.22768240 

XP9      |     .11101843       .05401541     2.055   .0398    .80279749 

XP10     |    -.18328250       .06471428    -2.832   .0046  -1.32535406 

XP11     |     .00570687       .05611951      .102   .9190    .03864515 

XP12     |    -.00634070       .05528757     -.115   .9087   -.04748386 

XP13     |     .02840600       .05974549      .475   .6345    .21043023 

XP14     |     .29103727       .04910533     5.927   .0000   2.11042994 

XP15     |     .09773657       .05061655     1.931   .0535    .77584954 

XP16     |     .05237840       .05781993      .906   .3650    .37241124 

XP17     |     .02575193       .05623516      .458   .6470    .17022265 
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----------+Marginal effects on Prob[Y = 2] 

 Constant|    1.85663034       .55982734     3.316   .0009 

 GEN     |    -.02965548       .09945249     -.298   .7656   -.04085728 

 AGE     |     .02120741       .00901821     2.352   .0187   2.19906436 

 IC      |   -.261530D-04    .855679D-05    -3.056   .0022  -1.83036596 

 STA     |     .12199293       .15013533      .813   .4165    .21332401 

 EDU     |    -.12434637       .08065330    -1.542   .1231   -.51771277 

 OCC     |     .46642740       .10431516     4.471   .0000    .41663827 

XP1      |    -.01767291       .04634955     -.381   .7030   -.22181229 

XP2      |     .03477845       .04678915      .743   .4573    .40675394 

XP3      |     .01895917       .04024284      .471   .6376    .22862737 

XP4      |    -.05894097       .04673467    -1.261   .2072   -.63446840 

XP5      |    -.09438190       .04002848    -2.358   .0184   -.97095987 

XP6      |    -.00763222       .04281462     -.178   .8585   -.08354345 

XP7      |    -.03046336       .04523005     -.674   .5006   -.34498678 

XP8      |    -.21012977       .04191812    -5.013   .0000  -2.23807569 

XP9      |    -.08189468       .04319810    -1.896   .0580   -.88775231 

XP10     |     .14489699       .05042302     2.874   .0041   1.57070809 

XP11     |     .01321742       .04455584      .297   .7667    .13417402 

XP12     |     .00084967       .04347229      .020   .9844    .00953862 

XP13     |    -.06498380       .04501702    -1.444   .1489   -.72165287 

XP14     |    -.18249461       .04267518    -4.276   .0000  -1.98379862 

XP15     |    -.04162173       .04631746     -.899   .3689   -.49529704 

XP16     |    -.03911633       .04527330     -.864   .3876   -.41692106 

XP17     |     .05064684       .04496986     1.126   .2601    .50186294 

----------+Marginal effects on Prob[Y = 3] 

 Constant|    2.46861446       .51619511     4.782   .0000 

 GEN     |     .21839203       .07029306     3.107   .0019    .57056560 

 AGE     |    -.02011083       .00808371    -2.488   .0129  -3.95443654 

 IC      |   -.153635D-04    .655717D-05    -2.343   .0191  -2.03897269 

 STA     |    -.22931036       .10758993    -2.131   .0331   -.76038418 

 EDU     |    -.10638185       .05681891    -1.872   .0612   -.83990012 

 OCC     |    -.01137096       .07852643     -.145   .8849   -.01926089 

XP1      |     .00215570       .03009822      .072   .9429    .05130617 

XP2      |    -.03902686       .02937189    -1.329   .1839   -.86554464 

XP3      |    -.01570473       .02564125     -.612   .5402   -.35912345 

XP4      |    -.04547024       .03271421    -1.390   .1646   -.92816311 

XP5      |    -.05966003       .02711490    -2.200   .0278  -1.16385896 

XP6      |    -.02592887       .03015814     -.860   .3899   -.53820696 

 XP7      |    -.01325081       .02895608     -.458   .6472   -.28455842 

XP8      |     .03715473       .03162102     1.175   .2400    .75042219 

XP9      |    -.02934069       .03090419     -.949   .3424   -.60312978 

XP10     |     .03807694       .03179296     1.198   .2311    .78271279 

XP11     |    -.01939299       .02861754     -.678   .4980   -.37331111 

XP12     |     .00505185       .02959128      .171   .8644    .10754471 

XP13     |     .03716811       .03090913     1.202   .2292    .78270485 

XP14     |    -.10859969       .03100587    -3.503   .0005  -2.23862037 

XP15     |    -.05610712       .02784120    -2.015   .0439  -1.26609975 

XP16     |    -.01366733       .02863348     -.477   .6331   -.27623819 

XP17     |    -.07640124       .03124186    -2.445   .0145  -1.43561326 

 

 

Marginal Effects Averaged Over Individuals 

---------+---------+---------+---------+---------+ 

Variable |    Y=00 |    Y=01 |    Y=02 |    Y=03 | 

---------+---------+---------+---------+---------+ 

ONE     |   .3699 | -1.1842 |  -.0602 |   .8745 | 

GEN     |   .0653 |  -.0630 |  -.0860 |   .0836 | 

AGE     |   .0031 |   .0000 |   .0101 |  -.0132 | 

IC      |   .0000 |   .0000 |   .0000 |   .0000 | 

STA     |  -.2562 |   .0724 |   .2057 |  -.0219 | 

EDU     |  -.0606 |   .0684 |   .0077 |  -.0154 | 

OCC     |   .0111 |  -.1107 |   .1560 |  -.0564 | 

XP1      |  -.0123 |   .0055 |  -.0009 |   .0077 | 

XP2      |  -.0044 |   .0031 |   .0221 |  -.0208 | 
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XP3      |  -.0168 |   .0023 |   .0174 |  -.0028 | 

XP4      |  -.0233 |   .0302 |   .0001 |  -.0071 | 

XP5      |  -.0001 |   .0392 |  -.0194 |  -.0197 | 

XP6      |  -.0061 |   .0099 |   .0057 |  -.0095 | 

XP7      |  -.0404 |   .0170 |   .0107 |   .0127 | 

XP8      |   .0143 |   .0381 |  -.0858 |   .0334 | 

XP9      |   .0160 |   .0254 |  -.0288 |  -.0126 | 

XP10     |   .0104 |  -.0469 |   .0365 |   .0000 | 

XP11     |   .0264 |  -.0018 |  -.0033 |  -.0213 | 

XP12     |   .0238 |  -.0052 |  -.0115 |  -.0071 | 

XP13     |  -.0325 |   .0102 |  -.0153 |   .0376 | 

XP14     |   .0147 |   .0717 |  -.0456 |  -.0408 | 

XP15     |   .0040 |   .0249 |  -.0040 |  -.0249 | 

XP16     |   .0242 |   .0096 |  -.0213 |  -.0124 | 

XP17     |   .0029 |   .0085 |   .0322 |  -.0436 | 

---------+---------+----------+---------+---------+ 

 

 

Averages of Individual Elasticities of Probabilities 

---------+---------+---------+---------+---------+ 

Variable|    Y=00 |    Y=01 |    Y=02 |    Y=03 | 

---------+---------+---------+---------+---------+ 

ONE     | 18.6839 |-10.1438 |  4.2353 | 12.7881 | 

GEN     |  1.0732 |  -.3422 |  -.2083 |   .4031 | 

AGE     |  2.9328 |  -.3735 |  1.9047 | -4.2488 | 

IC      |-16.1638 |  2.4283 | -1.3576 | -1.5662 | 

STA     | -5.1240 |   .4535 |   .5360 |  -.4377 | 

EDU     | -3.2264 |   .8558 |  -.3063 |  -.6285 | 

OCC     |   .0914 |  -.4366 |   .2515 |  -.1844 | 

XP1      | -1.7712 |   .2275 |  -.1262 |   .1470 | 

XP2      |  -.7088 |   .0878 |   .4606 |  -.8117 | 

XP3      | -2.2784 |   .1260 |   .3783 |  -.2095 | 

XP4      | -3.3627 |   .8795 |  -.5084 |  -.8021 | 

XP5      |  -.8943 |   .9251 | -1.1038 | -1.2967 | 

XP6      |  -.9618 |   .2903 |  -.0394 |  -.4940 | 

XP7      | -5.3271 |   .5972 |  -.0838 |  -.0234 | 

XP8      |   .8321 |   .8057 | -2.6600 |   .3285 | 

XP9      |  1.3084 |   .5971 | -1.0935 |  -.8088 | 

XP10     |  2.0403 | -1.4387 |  1.4574 |   .6694 | 

XP11     |  2.8436 |  -.1810 |  -.0855 |  -.5930 | 

XP12     |  2.9637 |  -.2581 |  -.2011 |  -.1031 | 

XP13     | -4.0174 |   .4137 |  -.5184 |   .9859 | 

XP14     |  -.1011 |  1.6102 | -2.4841 | -2.7389 | 

XP15     |  -.1253 |   .7097 |  -.5614 | -1.3322 | 

XP16     |  2.5414 |   .1329 |  -.6565 |  -.5158 | 

XP17     |   .0024 |   .1569 |   .4886 | -1.4489 | 

---------+----------+---------+---------+---------+ 

 

Frequencies of actual & predicted outcomes 

Predicted outcome has maximum probability. 

 

            Predicted 

------  --------------------  +  ----- 

Actual      0    1    2    3  |  Total 

------  --------------------  +  ----- 

  0        20    2    4    3  |     29 

  1         6  176    4    2  |    188 

  2         0   15   88   11  |    114 

  3         2    8   14   45  |     69 

------  --------------------  +  ----- 

Total      28  201  110   61  |    400 
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