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บทคดัย่อ  
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค ์1)เพื่อศกึษาเพื่อศกึษาว่าลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตรท์ีส่่งผลต่อ
การตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 2)เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยมรีูปแบบ
การวจิยัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยมกีลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชนทัว่ไปทีอ่าศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล ซึ่งใช้โทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บรกิารเครอืข่าย AIS TRUE หรอื DTAC อย่างใดอย่าง
หนึ่งหรอืมากกว่า จ านวน 400 คน ในการวจิยันี้ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
เพื่อน ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ที่ประกอบด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรบัสถติเิชงิอนุมานประกอบด้วยสถติวิเิคราะห์ความแปรปรวนด้วย One-Way 
ANOVA (F-Test) และสถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นเพศและระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัไม่สง่ผลต่อ
การตัดสินใจเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครือข่าย (AIS TRUE DTAC) ส่วนอายุ อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย 
(AIS TRUE DTAC) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในส่วนของปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด



 

พบว่าทัง้ 7 ด้านส่งผลต่อการตัดสนิใจเลือกเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครือข่าย (AIS TRUE 
DTAC) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติใินระดบั 0.05 

ผลที่ได้จากการศกึษาในครัง้นี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด
และปรบัปรุงสนิค้าหรอืบรกิารของผู้ให้บรกิารด้านเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ได้ ตลอดจนผู้ที่สนใจใน
การประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันนี้ก็สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้ไปใช้ในการพัฒนา 
ปรบัปรุงและวางแผนการตลาดของธุรกจิตนเองไดด้ว้ย 

 
ค าส าคญั : ปัจจยัสว่นผสมระสมทางการตลาด, การตดัสนิใจ, เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่

 

Abstract  
The objectives of this research were as follows: 1) to study the demographic factors 

affecting the decision to choose a mobile phone network of 3 mobile operators (AIS TRUE DTAC) 
in Bangkok and metropolitan.; 2) to study the mix of factors. Market affecting decision to choose 
3 mobile phone network operators (AIS TRUE DTAC) in Bangkok and metropolitan. The 
population is 400 people using a mobile phone network in Bangkok and metropolitan. Separated 
by frequency, percentage, mean, SD, F-Test and multiple regression analysis.  

The results of the research showed that most of them were female, aged 31-40 years, 
educational level. Bachelor's degree or equivalent and most of them are office workers. Earn 
between 20,001 - 30,000 baht per month Demographic Factors: Gender and educational level 
did not affecting the decision to choose mobile phone network of 3 operators (AIS TRUE DTAC) 
in Bangkok and metropolitan, age, occupation and monthly income. Affects the decision to choose 
a mobile phone network of 3 operators (AIS TRUE DTAC) in Bangkok and its vicinity For the 
marketing mix factors affecting the decision to choose 3 mobile networks (AIS TRUE DTAC) in 
Bangkok and metropolitan and most of the factors affecting the decision to choose 3 mobile 
networks (AIS TRUE DTAC) in Bangkok and metropolitan: people, physical evidence, location, 
products, processes, prices, and promotions at the 0.05 significant level. 

The results of this study will be useful in planning marketing strategies and improving the 
products or services of mobile network operators. As well as those who are interested in doing 
business, can use the information from this study to develop as well. You can also improve and 
plan marketing for your business. 
 
Keywords: Marketing Mixed, Purchase Decision, Mobile phone network 
 
 
 



 

บทน า 
 การพฒันาเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอืของประเทศไทยมกีารเตบิโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บรโิภคจะ
สงัเกตไดถ้งึความกา้วหน้าและการเตบิโตว่ามเีทคโนโลยทีีเ่ขา้มาในประเทศไทยบา้งแลว้หรอือะไรทีก่ าลงั
พฒันาอยู่ ทัง้หมดก็เพื่อความก้าวหน้าล ้าสมยัของบ้านเรา ให้เป็นไปตามทนัโลกที่พฒันาไปในทุกวนั 
อย่างในบางบรษิทัที่ปัจจุบนันี้เริม่มกีารใหบ้รกิารใช้สญัญาณ 5G ในหลายพื้นแลว้ ซึ่งถอืเป็นเจอเนอเร
ชนัสญัญาณใหม่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ มกีารใช้งานอย่างแพร่กระจายและหลากหลายด้านแล้วทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่ความต้องการของผู้บรโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ในยุค 5G 
สญัญาณมอืถอืไม่ไดเ้ป็นเพยีงการโทรออกรบัสายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการเชื่อมต่อหากนัทัว่ทุกมุมโลกผ่าน
เครื่อข่ายผู้ให้บรกิาร 4G และ 5G ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซด์ การเขา้ถงึแอพพลเิคชัน่ การท าธรุ
กรรมทางการเงนิต่างๆ การซือ้ของออนไลน์ การใชส้ือ่สงัคมโซเชยีล ซึง่ในแต่ละผูใ้หบ้รกิารเครื่อขา่ยต่าง
ก็มีการแข่งขนักันอย่างรุ่นแรง เรียกได้ว่าไม่มีใครยอมแพ้ใคร ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาด้านคุณภาพ
สญัญาณ การออกแพ็กเก็จค่าบริการที่หลายหลายเพื่อตอบโจทย์ความคุ้มค่าของลูกค้า การจัดท า
โปรโมชัน่ แคมเปญ ส่วนลดค่าบรกิารหรอืสนิค้า ตลอดจนการจดัท าสื่อต่างๆ เพื่อสร้างการรบัรู้และ
กระตุ้นความต้องการของผูบ้รโิภค การสรา้งช่องทางการเขา้ถงึสนิคา้หรอืการเขา้ใชบ้รกิารมหีลากหลาย
มากขี้น ไม่ว่าจะเป็นสาขาร้านค้า ตวัแทนจ าหน่าย หรอืช่องทางออนไลน์ รวมถึงการพฒันาคุณภาพ
พนักงานเพื่อสรา้งและรกัษาความถงึพอใจของลูกค้าในระยาว เรยีกไดว้่ามคีวามพยายามในการเข้าถงึ
ผูบ้รโิภคมากเลยดเีดยีว แต่ทัง้หมดนัน้แต่ละผูใ้หบ้รกิารต่างกม็คีวามต้องการขยายฐานลูกคา้ใหม้ากขึ้น
และมตี้องการความเป็นผู้น าในตลาด เราจงึต้องกลบัมาย้อนดูว่าแล้วปัจจยัอะไรบ้างล่ะ ที่มผีลต่อการ
ตดัสนิใจในการเลือกเครือข่ายผู้ให้บริการของผู้บรโิภค แล้วอาจต้องกลบัมาทบทวนดูว่ากลยุทธิท์ี่ผู้
ให้บริการใช้กันอยู่นัน้ตอบโจทย์ผู้บริโภคจริงๆ แล้วหรือยัง (ส านักข่าวอินโฟเควสท์ 06 พ.ค.64), 
(ผูจ้ดัการออนไลน์ 3 ม.ีค.2565), (ส านกัขา่วอไีฟแนนซไ์ทย- 8 เม.ย.65) 

ในปัจจุบนัประเทศไทยเรามบีรษิทัผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถอือยู่ทัง้หมด 5 รายโดยม ี3 
รายใหญ่ทีม่สี่วนแบ่งการตลาดสูงสุด ไดแ้ก่ AIS TRUE DTAC ซึ่งเป็นทัง้ผูใ้หบ้รกิารดา้นเครอืข่าย และ
จ าหน่ายอุปกรณ์เสรมิอื่นๆ ทีส่ามารถเชื่อมต่ออนิเทอรเ์นตได ้เช่น สมารท์โฟน แทบ็เลต แกดเจต็ IoT 
เป็นต้น จากข้อมูลข้างต้นผู้วจิยัจึงมองเห็นความส าคญัของปัจจยัดงักล่าว จึงได้ท าการศึกษา“ปัจจยั
ส่วนผสมทางการตลาด ที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย (AIS 
TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” เพือ่น าผลทีไ่ดม้าปรบัปรุงสนิคา้หรอืบรกิาร และสรา้ง
กลยุทธท์างการตลาดใหแ้ก่ผูใ้หบ้รกิารดา้นเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นอนาคต ตลอดจนผูป้ระกอบการ
รายอื่นๆ สามารถน าขอ้มูลที่ได้จากการศกึษาค้นคว้าไปใชพ้ฒันา ปรบัปรุง และวางแผนการตลาดของ
ธุรกจิตนเองไดอ้กีดว้ย 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศึกษาว่าลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 

2.  เพื่ อศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 



 

สมมติฐานการวิจยั  
1. ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั 

2. ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่แตกต่ างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่า ย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
    

ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที ่1.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

 

 

 

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
7P 
1) ผลติภณัฑ ์(Product)  
2) ราคา (Price) 
3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4) การสง่เสรมิการตลาด 

(Promotion) 
5) บุคคล (People) 
6) กายภาพ (Physical Evidence) 
7) กระบวนการ (Process) 

 

1. ประชากรศาสตร ์
1) เพศ(Gender) 
2) อายุ(Age) 
3) รายได(้Income) 
4) ระดบัการศกึษา (Education) 
5) อาชพี(Career) การตดัสินใจเลือกเครือข่าย

โทรศพัท์เคลื่อนท่ีทัง้ 3 
เครือข่าย(AIS TRUE DTAC) 

ในกรงุเทพมหานคร 
และปริมณฑล  



 

ทบทวนวรรณกรรม 

 การศึกษาเรื่อง  ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล ในครัง้นี้  
ผูศ้กึษาไดน้ าแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

 
1.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนผสมการตลาด  

 ฟิลปิส ์คอทเลอร ์(Philip Kotler, 2003) กล่าวว่า สว่นผสมทางการตลาดก าหนดใหเ้ป็นเครื่องมอื
ทางการตลาดที่ผู้บรหิารหรอืนักการตลาดใช้ด าเนินงานทางการตลาดเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีต่ ัง้ไว้
โดยสว่นผสมทีส่ามารถควบคุมและตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสุด โดย
ธุรกจิบรกิารจะเป็นธุรกจิทีม่คีวามแตกต่างกนัทัง้ในสนิคา้อุปโภคและบรโิภค ซึ่งสามารถก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดไดโ้ดยใชส้ว่นผสมทางการตลาด (Marketing Mix) 7P's ดงันี้ 
 ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ต้องสามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นในการด ารงชีวติและความ
ต้องการของผู้บรโิภคได ้คอื สิง่ที่ผู้ขาย/บรกิาร มอบให้กบัผู้บรโิภคโดยผู้บรโิภคจะได้รบัคุณประโยชน์
และคุณค่าของผลติภณัฑน์ัน้ ๆ 
 ด้านราคา (Price ) การก าหนดราคาจะเป็นการบอกถงึคุณค่าของผลติภณัฑ์ในรูปแบบตวัเงนิ 
โดยลูกคา้จะท าการเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่า (Value) ของบรกิารหรอืสนิคา้กบัราคา (Price) ถา้คุณค่า
ของสนิคา้สงูกว่าราคาลูกคา้จะพจิารณาตดัสนิใจซือ้ 
 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เ ป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในการน าเสนอสินค้าหรอืบรกิารให้กับผู้บรโิภค ซึ่งส่งผลต่อการรบัรู้ของผู้บริโภคถึง
คุณประโยชน์ของสนิค้าหรอืบรกิารที่น าเสนอ  และสามารถท าให้ลูกค้าเขา้ถงึสนิค้าหรอืบรกิารได้ง่าย 
โดยดไูดจ้ากท าเลทีต่ ัง้ (Location) และช่องทางทีใ่ชใ้นการเสนอบรกิาร (Channels) อ านวยความสะดวก
ในการสอบถามสนิคา้หรอืบรกิารกบัทางคอลเซน็เตอร ์
 ดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมอืทีม่คีวามส าคญัในการตดิต่อสือ่สารให้
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงค์ที่เพื่อแจง้ขอ้มูลการประชาสมัพนัธ์หรอืเชญิชวนใหเ้กดิทศันคตคิวามคดิ
และพฤตกิรรมที่มตี่อสนิค้าหรอืบรกิาร ดงันัน้การใช้บรกิารจดัว่าเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดในการ
สรา้งสายสมัพนัธ์ ในทุกๆ ธุรกจิไม่มทีีใ่ดหลกีหนีการท าการตลาดไปได ้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใหส้่วนลด 
แลก แจก แถม ชงิโชคต่างๆ หรอืเป็นการท าโฆษณาประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งการรบัรู ้ซึ่งล้วนแต่ท าเพือ่
สรา้งแรงจงูใจหรอืกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้สนิคา้ทัง้สิน้ 

ด้านบุคคล  ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ซึ่งต้องอาศัยการคดัเลือก การพัฒนา
ความสามารถโดยการฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อให้สามารถสร้างความพงึพอใจให้กบัลูกคา้ได้แตกต่าง
เหนือคู่แข่ง เป็นการความสมัพนัธ์ระหว่างพนักงานและลูกค้าต่าง ๆ ขององค์กรซึ่งพนักงานที่ต้องมี
ความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาหรอืตอบสนองต่อลูกค้าได้  มคีวามคดิรเิริ่มและสามารถสร้าง
ค่านิยมใหก้บัองคก์ร  

ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) เป็น
การสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้แก่ผู้บรโิภคโดยมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพองค์รวมทัง้หมด



 

ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นกายภาพ และรูปแบบการใหบ้รกิารเพื่อสรา้งคุณค่าของสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค ไม่ว่า
จะเป็นด้านการให้บรกิารของพนักงานต้องสุภาพอ่อนโยนมกีารให้บรกิารที่รวดเร็วรวมถงึต้องมคีวามรู้
ความสามารถในการแนะน าหรอืแกไ้ขปัญหา หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลูกคา้ 

ดา้นกระบวนการ ( Process) เป็นกจิกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบยีบวธิกีารและงานปฏบิตัใินด้าน
การบรกิาร ทีน่ าเสนอใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเพือ่มอบการใหบ้รกิารทีค่วามถูกตอ้งและมคีวามรวดเรว็  และท า
ให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวต้องไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ให้เวลาในการ
ด าเนินการนานเกนิไป 

 

 2.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538 หน้า 41) กล่าวว่า ปัจจจยัส่วนบุคคล เป็นปัจจยัทีเ่กี่ยวกบัคุณลกัษณะ
ของประชากรว่าด้วยข้อมูลเกี่ยวกับด้านอายุ ด้านเพศ และด้านการศึกษา ด้ านการประกอบอาชีพ 
รวมถงึรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ซึง่ลว้นมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค มรีายละเอยีด ดงันี้ 
 ปัจจยัดา้นอายุ (Age) เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความรูส้กึนึกคดิและ
ลักษณะของพฤติกรรม คนที่อายุน้อยส่วนมากจะมีความคิดอิสระเสรีมีความคิดนอกกรอบยึดถือ
อุดมการณ์ อุดมคต ิและการมองโลกในแง่บวกหรอืแง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะทีค่นอายุมากสว่น
ใหญ่จะมคีวามคดิทีอ่นุรกัษ์นิยมแลด ารงชวีติอย่างระมดัระวงั 
 ปัจจยยัด้านเพศ (Sex) เพศเป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนการตลาดที่ส าคญัเนื่องจากการมเีพศที่
แตกต่างกนัจะส่งผลต่อการรบัรู ้และการตดัสนิใจเลอืกใชผ้ลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั แต่ละเพศจะมบีทบาท
หน้าทีท่างสงัคมค่านิยม และวฒันธรรมแตกต่างกนั 
 ปัจจยัด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน (Income) หมายถงึ โอกาสทางเศรษฐกจิหรอืรายได้ของแต่ละ
บุคคลประกอบดว้ย รายไดส้ว่นบุคคล การออมและอตัราดอกเบีย้ จะเป็นตวัก าหนดถงึความสามารถของ
ผูบ้รโิภคในการซื้อสนิค้าและบรกิาร ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซื้อสนิค้าแทท้ี่จรงิแลว้อาจใชเ้กณฑอ์ื่น ๆ 
เช่น รปูแบบการด ารงชวีติ ความชื่นชอบ การประกอบอาชพี ระดบัการศกึษา ฯลฯ สามารถน ามาก าหนด
เป้าหมายไดเ้ช่นกนั  
 ปัจจยัด้านระดบัการศกึษา (Education) เป็นปัจจยัที่ท าให้คนมคีวามคดิค่านิยม ทศันคต ิและ
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั คนทีม่กีารศกึษาสูงจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผู้รบัสารทีด่เีพราะเป็นผู้มี
ความกว้างขวางในหลายๆ เรื่อง มคีวามเข้าใจในข้อมูลข่าวสารได้ดีและไม่เชื่ออะไรง่ายๆ เว้นแต่จะ
สามารถพสิจูน์ไดจ้งึท าใหผู้ท้ีม่กีารศกึษาสงูจงึเป็นผูท้ีถู่กชกัจงูหรอืโน้มน้าวไดย้าก 

3.แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือของผู้บริโภค 
 Roger A. Kerin, Steven W. Hartley (2021, P 124-153) Understanding Consumer behavior 
McGraw-Hill. กล่าวถงึการตดัสนิใจและอธิพิลต่อการตดัสนิใจในการซือ้ของผูบ้รโิภคมอียู่ ไวด้งันี้ 
 ด้านความจ าแป็น ความจ าเป็นของผู้บรโิภคคอืแรงผลกัดนั โดยเป็นแรงกระตุ้นจากภายในตวั
ผูบ้รโิภคเองหรอืจากสิง่เรา้ภายนอกกไ็ด ้ 
 ด้านการค้นหาข้อมูลในสินค้า/บรกิารนัน้ๆ ผู้บรภิาคค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจซื้อ
สนิคา้นัน้ๆ ซึง่ยงัสามารถ แบ่งเป็น เป็นขอ้มลูภายในและขอ้มลูภายนอกไดอ้กีดว้ย 



 

 ประเมณิตวัเลอืกอื่นๆ ที่หลากหลายผู้บรโิภคประเมณิทางเลอืกขัน้พื้นฐานจากความโดดเด่น , 
ความเขา้ใจในแบรนด ์และคุณลกัษณะอื่นๆ  
 ดา้นการตดัสนิใจซือ้ เมื่อผูบ้รโิภคเลอืกซือ้สนิคา้/บรกิารแลว้ ช่วยแกปั้ญหาเรื่องความตอ้งการได ้
อย่างไรก็ตาม มี 4 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่ การบริการของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างก าลังท าการซื้อ 
โปรโมชัน่ สว่นลด หรอืแถม เงือ่นไขของรา้น เวบ็ไซตส์ะดวกสบายหรอืไม่ (กรณีทีส่ ัง่ซือ้ออนไลน์) 
 ดา้นพฤตกิรรมหลงัการซื้อ ผูบ้รโิภคจะเป็นผูก้ าหนดเองว่าเขาหรอืเธอไดท้ าการตดัสนิใจซื้อได้
ถูกตอ้งหรอืไม่ และถา้หากผูบ้รโิภคพงึพอใจเขากจ็ะแชรป์ระสบการณ์ดีๆ  ใหก้บัคนรอบขา้ง และทีส่ าคญั
อาจจะกลายมาเป็นผูบ้รโิภคทีภ่กัดตี่อแบรนดก์ไ็ด้ 

4.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ภาวิณี  สิงห์ศรานุรักษ์  (2560)  ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่โดยใช้เลขหมายเดิม ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า
พบว่า อายุทีแ่ตกต่างกนัมสีง่ผลต่อการตดัสนิใจเปลีย่นเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนั 
 อภิญญ์พทัร์ กุสิยารงัสิทธิ ์(2019) ศึกษาการสร้างคุณค่าร่วมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ พบว่า เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศกึษา ระดบัรายได้ 
อาชพี ทีอ่ยู่อาศยัปัจจุบนั เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนทีท่ีใ่ชบ้รกิารและลกัษณะทางประชากรทุกปัจจยัที่
แตกต่างกนัมคีวามแตกต่างต่อการเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนัทัง้สิน้ 

ประตกิ ปราสาร และธรรมวมิล สุขเสรมิ (2017) ศกึษาการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารบรษิัทแอด
วานซ ์อนิโฟรเ์ซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) พบว่า ปัจจยสัว่นบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุการศกึษา อาชพี และรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกันมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้บรกิารบรษิทัแอดวานซ์อนิโฟร์เซอร์วสิ จ ากดั
(มหาชน) แตกต่างกัน ส่วนเพศและสถานภาพ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการบ
รษิทแัอดวานซอ์นิโฟรเ์ซอรว์สิ จ ากดั(มหาชน) ไม่แตกต่างกนั 

วชริาภรณ์ พดัเกดิ และคณะ (2564) ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารเครอืข่ายสญัญาณ
โทรศัพท์ เคลื่ อนที่ เครือข่าย 5G ซึ่ งพบว่ า ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการเลือกใช้ เครือข่ายสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 5G จากมากไปน้อย คือด้านผลิตภัณฑ์ (Product) คุณภาพและพื้นที่
ให้บรกิารของสญัญาณ ด้านเพ็กเกจ อตัราค่าบรกิาร(Price) และเงื่อนไขบรกิาร ด้านบุคคล (People) 
พนกังานตอ้งมคีวามกระตอืรอืรน้ และความเตม็ใจทีแ่สดงออกถงึการใหบ้รกิาร 
 ภาวิณี  สิงห์ศรานุรักษ์  (2560)  ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่โดยใช้เลขหมายเดิม ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า มี
จ านวน 4 ปัจจยั ทีส่ง่ผลต่อการตด้สนิใจเปลีย่นผูใ้หบ้รกิารเครื่อขา่ยโดยเรยีงล าดบัจากระดบัมากไปน้อย 
คอื ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์(Product) คุณภาพและพืน้ทีใ่หบ้รกิารของ
สญัญาณครอบคลุม (Coverage) ทัว่ประเทศ มผีลต่อการตดัสนิใจเปลี่ยนผู้ให้บรกิาร และปัจจยัด้าน
บุคคล (People) ประกอบดว้ยพนักงานมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่ี มคีวามเตม็ใจในการใหบ้รกิาร กระตอืรอืรน้ 
มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในสนิคา้ และบรกิารตามล าดบั 
 นนัทพนัธ ์จริะเดชประไพ (2561) ศกึษาการเปรยีบเทยีบขัน้ตอนการตดัสนิใจของพฤตกิรรมการ
ตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ขนาดใหญ่ของลูกค้าในเขตพื้นที่
บางกอกใหญ่ พบว่า ดา้นกจิกรรมการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) ทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละเครอืข่ายผู้



 

ใหบ้รกิารมคีวามส าคญัต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกผูใ้หก้ารบรกิารของเครอืขา่ยทีม่คีวามแตกต่างกนั
โดยมคีวามสมัพนัธก์บัความตอ้งการในดา้นการใชง้านและดา้นแหล่งขอ้มลูการรบัรูข้องผูบ้รโิภค 

Prakash Chandra Jha (2013) ท าการศกึษาเรื่อง พลวตัรของการแบ่งปันทรพัย์กรที่ใช้ในการ
ส่งเสริมการขายแบบเฉพาะกลุ่มและความถี่มีผลต่อการซื้อซ ้าของสินค้ารายผลิตภัณฑ์ พบว่า การ
สง่เสรมิการขายเป็นองคป์ระกอบส าคญัในสว่นผสมทางการตลาดและการออกแบบแคมเปญส่งเสรมิการ
ขายนัน้ตอ้งสรา้งความแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดเ้ฉพาะอย่างเหมาะสมซึง่ส่งผลให้มแีรง
ดดูในการตอ้งการสนิคา้มากขึน้จากผูบ้รโิภคและท าใหบ้รษิทัมยีอดขายเพิม่ขึน้ 

Jung Eun Lee (2013) ท าการศกึษาเรื่อง ผลกระทบจากแรงดงึดูดด้านราคาและการลดราคา
สนิคา้มผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค พบว่า การลดราคา (Price) เป็นหน่ึงในกลยุทธ์ทางการตลาด
ทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด และค่อนขา้งจ าเป็นส าหรบัผูค้า้ปลกีออนไลน์ในการรกัษาลูกคา้ปัจจุบนัและ
ดงึดูดลูกค้าใหม่ ซึ่งหมายถงึมผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกซื้อสนิค้าดงักล่าว แต่การลดราคาที่มาก
เกนิไปอาจท าใหลู้กคา้รูส้กึไม่เชื่อมัน่ในคุณภาพสนิคา้ทีจ่ะไดร้บั เนื่องจากลูกคา้แต่ละกลุ่มเป้าหมายจะมี
การรบัรูว้ตัถุประสงคข์องการลดราคาแตกต่างกนัไปตามความคาดหวงั ดงันัน้ นกัการตลาดจงึตอ้งมกีาร
โฆษณาลดราคา (Promotion) เพื่อสรา้งการรบัรู ้ความคาดหวงั และท าใหเ้กดิแรงจูงใจในการซื้อสนิค้า
นัน้ๆ 

 
ผลการวิจยั  

1. ผลการวิจยัปัจจยัประชากรศาสตร ์
ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ 215 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 มอีายุ 31-40 

ปี 240 คน คดิเป็นร้อยละ 60.0  มรีะดบัการศึกษาปรญิญาตรี 351 คน คดิเป็นร้อยละ 87.8 มอีาชีพ
พนักงานบรษิทัเอกชน 184 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.6 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท 
138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.5  

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 
ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย 
(AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (X̅= 3.87, S.D.= 
0.737) โดยมรีายละเอยีดแต่ละดา้น ดงันี้ 

2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 

เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.89, 
S.D.=0.805) พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็ว่าสามารถโทรออกและ
รบัสายมสีญัญาณเสยีงชดัเจนสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS 

TRUE DTAC) ในระดบัมาก (X̅= 4.03, S.D.= 1.112)  

2.2 ด้านราคาที่ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย 

(AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมอยู่ ในระดับมาก (X̅= 3.87, S.D.= 
0.851) พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเห็นว่าอตัราค่าบรกิารแพกเก็จ



 

หมายเลขโทรศพัท์มคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบั คุณภาพการบรกิารมคีวามเหมาะสมส่งผลต่อการตดัสนิใจ

ตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในระดบัมาก (X̅= 3.94, 
S.D.=1.122) 

2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที่

ทัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 
3.89, S.D.= 0.868) พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบั ความคดิเหน็ว่า ช่องทางการ
ให้บริการของศูนย์หรือตัวแทนจ าหน่ายมีหลายพื้นที่  ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในระดบัมาก (X̅= 3.88, S.D.= 1.142)  

2.4 ดา้นการส่งเสรมิการตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่

ทัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 
3.86, S.D.= 0.805)  พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ว่า โปรโมชัน่และ
แพกเกจ็ต่างๆ มคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพการบรกิารมคีวามเหมาะสมสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืก

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในระดบัมาก (X̅= 3.91, S.D.=1.134) 

2.5 ดา้นบุคลากรทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย 

(AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.91, S.D.= 0.862) 
พบว่าผูบ้รโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ว่าพนักงานมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในสนิคา้
และบรกิารรวมถงึแนะน าโปรโมชัน่ได้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิารส่งผลต่อการตดัสนิใจเลือก

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้3 เครอืขา่ย(AIS TRUE DTAC) ในระดบัมาก (X̅=3.92, S.D.=1.182)  

2.6 ด้านลกัษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่

ทัง้ 3 เครือข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในระดับมาก (X̅=3.91, 
S.D.=0.862) พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ว่า  ศูนยบ์รกิารตัง้อยู่ใน
พื้นที่ที่สามารถพบเห็นได้ง่ายตัง้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่าย

โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในระดบัมาก (X̅= 3.89, S.D.1.142) 

2.7 ด้านกระบวนการ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 

เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.87, 
S.D.= .904)  พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบัความคดิเหน็ว่า มขี ัน้ตอนใหบ้รกิาร
รวดเรว็อย่างเป็นระบบสง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE 

DTAC) ในระดบัมาก (X̅= 3.83, S.D.=1.201)  

3. ผลการวิจัยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนการ
ตัดสินใจที่ส่งผลต่อการเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้  3 เครือข่าย (AIS TRUE DTAC) ใน

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (X̅= 3.51, S.D.= 0.695) 



 

3.1 ด้านความจ าเป็นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 

เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X̅= 3.95, 
S.D.= 0.774) พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ ว่าการตดัสนิใจ เลอืก
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้  3 เครือข่าย (AIS TRUE DTAC) เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารใน

ชวีติประจ าวนั การท างาน หรอืธุรกจิ อยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.03, S.D.= 1.112)   

3.2 ด้านการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (X̅= 3.85, S.D.= 0.882) พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบั ความคดิเหน็
ว่าการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) จากประสบการณ์

ตนเองเคยใชเ้ครอืขา่ยน้ีมาก่อน อยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.00, S.D.= 1.146) 

3.3 ด้านการประเมินตัวเลือกผู้ให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมอยู่ใน

ระดบัมาก (X̅= 3.92, S.D.= 0.890) พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบั ความคดิเหน็
ว่า การตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ผูใ้หบ้รกิารทีท่่าน

เลอืกมคีวามน่าเชื่อถอื มกีารสือ่สารชดัเจน ตรงไปตรงมา อยู่ในระดบัมาก (X̅=3.79, S.D.= 1.152) 

3.4 ดา้นปัจจยัการตดัสนิใจส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 

เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X̅=  3.89, 
S.D.= 0.858) พบว่า ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ว่า การตดัสนิใจเลอืก
เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครือข่าย (AIS TRUE DTAC) มีสินค้าหรือบริการสามารถช่วย

แกปั้ญหาหรอืตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.87, S.D.= 1.156) 

3.5 ดา้นบรกิารหลงัการขายส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 

เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.88, 
S.D.= 0.940) พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็ ว่า การตดัสนิใจเลอืก
เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ผู้ให้บรกิารมผีู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้

ค าแนะน าและช่วยเหลอืแกไ้ขปัญหาได ้อยู่ในระดบัมาก (X̅= 3.89, S.D.= 1.120) 

3.6 ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลของการตัดสินใจเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 

เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X̅=3.66, 
S.D.= 0.881) พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัความคิดเหน็ ว่า การตดัสนิใจเลอืก

เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) มาจากตนเอง อยู่ในระดบัมาก (X̅=4.06, 
S.D.= 1.061) 

4. ผลการทดสอบสมติฐาน 



 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้  3 เครือข่าย (AIS TRUE 
DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล มรีายละเอยีดขอสมมตฐิานแต่ละดา้น ดงันี้ 

4.1 ผลการตรวจสอบสมมติฐานปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ อาชีพ และรายได้ ที่
แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.2 ผลการตรวจสอบสมมตฐิานปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทัง้ 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทาง
กายภาพ และดา้นกระบวนการ ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 
เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจยั  
จากการวจิยัเรื่อง “ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมของผู้บรโิภคที่ส่งผลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล” สามารถอภปิรายผลได ้ดงันี้ 

1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ และ ระดบัการศกึษา ที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ส่วนอายุ อาชพี และรายไดท้ีแ่ตกต่างส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่
ทัง้ 3 เครอืขา่ย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 ทัง้นี้ผลการศกึษาสอดคลอ้งกบังานวจิยับางส่วนของ อภญิญ์พทัร์ กุสยิารงัสทิธิ ์(2019) ศกึษาการ
สรา้งคุณค่าร่วมทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่  พบว่า อายุ อาชพี และ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนั และ
บางส่วนสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประติก ปราสาร และธรรมวมิล สุขเสรมิ (2017) ศึกษาด้านการ
ตดัสนิใจในการเลอืกใช้บรกิารบรษิทัแอดวานซ์ อนิโฟรเ์ซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) พบว่าดา้นอายุ อาชพี 
และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการดา้นการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารบรษิทัแอดวานซ์อนิ
โฟร์เซอร์วสิ จ ากดั(มหาชน) แตกต่างกนั และ เพศที่แตกต่างกนัมผีลต่อการด้านการตดัสนิใจเลอืกใช้
บริการบริษทแัอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
บางส่วนของ ภาวิณี สิงห์ศรานุรักษ์ (2560) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีโ่ดยใชเ้ลขหมายเดมิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ”ระดบั
การศกึษาที่แตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการตดัสนิใจเปลี่ยนเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ ” ซึ่งหมายความว่า
ระดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัส่งผลต่อการเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ไม่แตกต่างกนั ซึ่งสามารถ
สรุปได้ว่า ปัจจยัที่สอดคล้องกันในด้านอายุ อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก



 

เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลอย่าง
มนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05  กบัการศกึษาที่ผ่านมาแล้ว สามารถอนุมานได้ว่า อายุ อาชีพ และ
รายไดเ้ป็นตวัชี้วดัความสามารถของผูบ้รโิภคในการเลอืกซื้อสนิคา้และบรกิาร บ่งบอกไดถ้งึรูปแบบการ
ด าเนินชวีติประจ าวนั รสนิยม ความชื่นชอบ มคีวามแตกต่างกนัท าใหเ้ลอืกใชเ้ครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่
แตกต่างกันตามไปด้วย เช่น ลูกค้าที่มีรายได้สูงจะให้ความส าคญัในคุณภาพของสินค้าหรือบริการ
มากกว่าราคา ด้านอายุ กลุ่มคนที่มอีายุมากกว่าจะมกีารตดัสนิใจที่ใช้เหตุและผลมากกว่าจะเน้นด้าน
ความจ าเป็นความคุ้มค่าและยดึติดกบัเทคโนโลยเีดิมๆ ส่วนคนที่อายุน้อยกว่าจะพร้อมเปลี่ยนแปลง
ตดัสนิใจเรว็และชอบเทคโนโลยใีหม่ๆ เป็นตน้ 

2. ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด พบว่า ดา้นผลติภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ ทีแ่ตกต่างกนั
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทัง้  3 เครือข่าย (AIS TRUE DTAC) ใน
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สอดคลอ้งกบัประตกิ 
ปราสารและธรรมวิมล สุขเสรมิ (2017) ศึกษาการตดัสินใจเลือกใช้บรกิารบรษิัทแอดวานซ์ อินโฟร์
เซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ในเขตอ าเภอเมอืงจงัหวดอัุบลราชธานี พบพว่าปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด
สง่ผลต่อการตดัสนิใจเลอืกบรกิารบรษิทัแอดวานซอ์นิโฟรเ์ซอรว์สิ จ ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ปัจจยัคุณภาพ
และพืน้ทีใ่หบ้รกิารของสญัญาณ ปัจจยัดา้นแพก็เกจ อตัราค่าบรกิาร และเงื่อนไขของบรกิาร ปัจจยัดา้น
บุคคล ปัจจยัดา้นช่องทางจ านวนศูนย์บรกิาร และปัจจยัดา้นกระบวนการ สอดคลอ้งบางส่วนกบัภาวณิี 
สงิหศ์รานุรกัษ์ (2560) ศกึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเปลีย่นเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนทีโ่ดยใช้เลข
หมายเดมิ ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า มจี านวน 4 ปัจจยั ทีม่ผีลต่อการตด้
สนิใจเปลีย่นเครื่อข่ายโดยเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย คอื ปัจจยัดา้นกระบวนการ (Process) ปัจจยัด้าน
ผลติภณัฑ ์(Product) คุณภาพและพืน้ทีใ่หบ้รกิารของสญัญาณครอบคลุม (Coverage) ทัว่ประเทศ มผีล
ต่อการตดัสนิใจเปลี่ยนผู้ให้บรกิาร และปัจจยัด้านบุคคล (People) และบางส่วนขดัแย้งกบังานวิจัยว
งานวิจัยวชิราภรณ์ พัดเกิด และคณะ (2564) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสัญญาณ
โทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่าย 5G พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อด้านการตัดสินใจเลือกใช้บริการสัญญาณ
โทรศพัท์เคลื่อนที่เครอืข่าย 5G คอืที่ปัจจยัทางด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place)  ปัจจยัทางด้าน
กายภาพ (Physical) ปัจจยัทางด้านกิจกรรมการตลาดการประชาสมัพนัธ์และการให้ส่วนลดร้านค้า 
(Promotion) และปัจจยัดา้นราคา (Price) ไม่มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดทุกด้าน ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดั
จ าหน่าย กจิกรรมการส่งเสรมิการตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการให้บรกิาร ที่
แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ทัง้  3 เครอืข่าย (AIS TRUE DTAC) 
ในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สามารถอนุมานได้
ว่า ปัจจยัส่วนผสมทัง้ 7 ด้าน มคีวามแตกต่างกนัท าให้เลอืกใช้เครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่แตกต่างกนั
ตามไปดว้ย เช่น ดา้นผลติภณัฑใ์หค้วามส าคญัในคุณภาสญัญาณ ดา้นราคาเน้นในเรื่องความคุม้ค่า ดา้น



 

ช่องทางการจดัจ าหน่ายให้ความส าคญักบัความสะดวกในการเดินทางมหีลายสาขา ด้านการส่งเสรมิ
การตลาดโปรโมชัน่และแพกเกจ็ต่างๆมคีวามคุม้ค่า ดา้นบุคลากรต้องมคีวามรูเ้ขา้ใจและแก้ไขปัญหาให้
ลูกคา้ได ้ดา้นลกัษณะทางกายภาพศูนย์บรกิารต้องเดนิทางง่ายสภาพแวดลอ้มด ีและดา้นกระบวนการ
ตอ้งไม่ยุ่งยากไม่ซบัซอ้นเขา้ใจงา่ย เป็นตน้ 

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาพบว่าปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุซึ่งเป็นช่วงอายุ 31 - 40 ปี มี

อาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน ดา้นรายไดม้รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาทต่อเดอืน เป็น
จ านวนมากทีสุ่ด อาจท าแคมเปญซือ้สมารท์โฟนพรอ้มแพก็เกจ็โทรและอนิเตอรเ์นตได้ เนื่องจากกลุ่มนี้มี
ก าลงัในการซื้อและอยู่ในช่วงวยัท างานที่ต้องใช้เครอืข่ายและโทรศพัท์เคลื่ อนที่ในการตดิต่อสื่อสารใน
การท างาน เป็นตน้ 

2. จากผลการศกึษาพบว่าปัจจยัสว่นผสมทางการตลาดจากการศกึษาวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ปัจจยั
สว่นผสมทางการตลาดทัง้ 7 ดา้น สง่ผล ต่อการตดัสนิใจเลอืกเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ ัง้ 3 เครอืข่าย 
(AIS TRUE DTAC) ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ดงันัน้ ผู้ประกอบธุรกจิที่เกี่ยวขอ้งต้องให้
ความส าคญัต่อปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดในทุกด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ในส่วนของคุณภาพ
สญัญาณสามารถโทรออกและรบัสายมสีญัญาณเสยีงชดัเจน ดงันัน้ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายจะต้องท าการ
พิจารณาถึงคุณภาพของสญัญาณให้สามารถสร้างความพึงพอใจและตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้ เช่น ควรมีการพฒันาปรบัปรุงคุณภาพสญัญาณให้เสถียและครอบคลุม(Coverage) ทัว่
ประเทศอยู่เสมอเนื่องจากในฐานะผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายคุณภาพสญัญาณจงึเป็นเรื่องส าคญัและตอ้งรกัษา
ให้มคีุณภาพอยู่ในมาตรฐาน ด้านราคา ในส่วนของอตัราค่าบรกิารแพกเก็จหมายเลขโทรศพัท์มคีวาม
คุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพการบรกิารมคีวามเหมาะสม ดงันัน้นอกจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยตอ้งค านึงถงึ
ปัจจยัต้นของทุนการผลติแล้วยงัสามารถใช้วธิกีารก าหนดราคาสนิค้าให้น้อยกว่าเพื่อแย่งชงิฐานลูกคา้  
หรืออาจจะท าการก าหนดราคาให้สูงกว่าเพื่อจัดวางต าแหน่งสินค้าให้อยู่เหนือกว่าตลาดคู่แข่ งได้ 
เช่นเดยีวกนัตอ้งมคีวามเหมาะสมและท าใหลู้กคา้รูส้กึถงึความคุม้ค่า เช่น การเพิม่จ านวนนาทใีนการโทร
หรอืเพิม่ปรมิาณอนิเทอร์เน็ตใหลู้กค้าเพื่อให้รูส้กึเกดิความคุ้มค่าในเราคาที่ จ่ายไป ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย ในสว่นของช่องทางการใหบ้รกิารของศูนยห์รอืตวัแทนจ าหน่ายมหีลายพืน้ที ่ซึง่เป็นกลยุทธ์ทีผู่้
ใหบ้รกิารเครอืข่ายควรพจิารณาวางแผนใหด้ ีเนื่องจากช่องทางถอืเป็นสว่นส าคญัในการสรา้งรายได้และ
เป็นช่องทางที่จะสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างองค์กรกบัลูกค้า ดงันัน้ ศูนย์บรกิารหรอืตวัแทนต้อง
เดินทางง่ายและมหีลายพื้นที่เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึงบริการของลูกค้า ด้านการส่งเสริม
การตลาด ในสว่นของโปรโมชัน่และแพกเกจ็ต่างๆมคีวามคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัคุณภาพการบรกิาร ซึง่หาก
โปรโมชัน่ที่ผู้ให้บรกิารเลอืกใช้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บรโิภคได้ ก็จะส่งผลให้สามารถ
เพิ่มยอดขายได้มากยิ่งขึ้น เช่น การออก Campaign ใหม่ Friend get Friends  เป็นการให้ส่วนลด
ค่าบรกิารหรอืค่าแพกเก็จส าหรบัลูกค้าที่มกีารแนะน าเพื่อน หรอืคนรูจ้กัมาใชง้านเครอืข่ายของเราเพื่อ
เป็นการขยายฐานลูกคา้ใหม่และยงัเป็นรกัษาฐานลูกคา้เดมิได้อกีดว้ย ดา้นบุคลากร ในสว่นของพนกังาน



 

มคีวามรู้และเขา้ใจในสนิค้าและบรกิารรวมถงึแนะน าโปรโมชัน่ได้ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้บรกิาร 
ซึง่พนกังานเปรยีบเหมอืนหวัใจส าคญัทีจ่ะท าใหธุ้รกจิเดนิหน้า การมบีุคลากรทีด่กีไ็ม่ต่างจากการมสีนิคา้
ทีม่คีุณภาพ เพราะฉนัน้ผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายจะต้องลงทุนกบัความรูค้วามสามารถของบุคลากรเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพให้กบัธุรกิจจนสามารถเพิม่ประสทิธิภาพให้กบัการบรกิารจนเป็นที่พงึพอใจให้กบัลูกค้า 
ด้านลักษณะทางกายภาพ ในส่วนของศูนย์บริการตัง้อยู่ในพื้นที่ๆสามารถพบเห็นได้ง่ายตัง้อยู่ใน
สภาพแวดลอ้มทีด่เีพื่อเป็นการดงึดูดลูกคา้เขา้มาใชบ้รกิารซึ่งเป็นส่วนทีลู่กคา้จะสมัผสัไดจ้ากสนิค้าและ
การบรกิารของเราไดจ้ากส่วนนี้ ดา้นกระบวนการ ในส่วนของมขีัน้ตอนใหบ้รกิารรวดเรว็อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้านการบริการ  ที่น าเสนอให้กับ
ผูใ้ชบ้รกิารเพื่อมอบการใหบ้รกิารอย่างถูกตอ้งรวดเรว็ และท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความประทบัใจส่งผลให้
เกดิความพอใจจนไปถงึการบอกต่อหรอืซือ้ซ ้าของธุรกจิอกีดว้ย ดงันัน้ควรมรีะบบการบรหิารจดัการควิที่
ดที าใหลู้กคา้รอรบับรกิารไม่นานหรอืการสรา้งบรรยากาศทีท่ าให้ลูกคา้รูส้กึว่าการรอรบับรกิารไม่ใช่เรื่อง
น่าเบื่อโดยการจดัแสดงสนิค้าตวัอย่างให้ทดลองใช้งาน หรอืการมสีญัญาณอนิเตอรเ์น็ตใหลู้กค้าใช้งาน
ฟรภีายในรา้นรวมไปถงึพนกังานทีท่ าหน้าทีต่อ้นรบัหมัน่พดูคุยกบัลูกคา้เป็นระยะเพือ่แสดงออกถงึความ
ใสใ่จเป็นตน้ 

3. ขอ้เสนอแนะการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกบัความต้องการของผู้บรโิภคจาก
ขอ้มูลการท าวจิยันี้เราสามารถน าขอ้มูลด้านประชากรศาสตร์และ มาก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการท า
การตลาดได้ โดยการวเิคราะหก์ลุ่มลูกคา้เป้าหมายดว้ยเครื่องมอื STP ยกตวัอย่างจากผลส ารวจขอ้มูล
ของผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีดัส่วนมากทีสุ่ดมาการก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั คอื ลูกคา้ทีม่อีายุในช่วง 
31-40 ปี มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชนและมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 - 40,000 บาทต่อเดอืน 
อาจท าแคมเปญซื้อสมาร์ทโฟนไดร้บัส่วนลดพเิศษพรอ้มแพก็เก็จโทรและอนิเตอรเ์นตส าหรบักลุ่มผู้ที่มี
อาชพีพนกังานบรษิ้ท เป็นตน้ 
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