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กิตติกรรมประกาศ 

 การดําเนินการโครงการวิจัยคร้ังน้ี จะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความกรุณา

จากอาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉาย อาจารยที่ปรึกษาโครงการ และอาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล อาจารยที่

ปรึกษารวมโครงการ ที่ไดใหความชวยเหลือใหคําแนะนํา และตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จน

การคนควาคร้ังน้ีไดเสร็จสมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอนใหวิชาความรู  และใหความ

สนับสนุนในการคนควาการวิจัยคร้ังน้ี 

 ขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการทุกทานที่ใหคําแนะนํา และความ

รวมมือที่ดีในการตอบแบบสอบถาม 

 ขอขอบคุณคุณพอ คุณแม ที่ใหกําลังใจและคอยสนับสนุนแกคณะผูจัดทําโครงการทุกคน 

 

 

 

        คณะผูจัดทําโครงการ 
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บทคัดยอ 

ชื่อโครงการ             ความคิดเห็นที่มีตอการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษา   

                                                      วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อโครงการภาษอังกฤษ  (The opinion for using AIS network sevice of the student’s  

              Attawit Commercial Technology) 

แผนงาน   นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมวิจัย 

อาจารยท่ีปรึกษา   อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย 

อาจารยท่ีปรึกษารวม  อาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายธราดล      สรวยล้ํา              ประธานโครงการ 
2. นางสาวสวภัทร         เปลงสงวน                     รองประธานโครงการ 
3.     นายเอกรัตน              พรมสิทธิ ์                          

 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการใชบริการเครือขาย AIS 

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการใชบริการ

เครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ที่มีความคิดเห็นที่มีตอการการ

ใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  กลุมตัวอยาง คือ 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 

และ (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ที่ใชบริการเครือขาย AIS เปนจํานวน 150 คน เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ี

เปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คารอยละ คาเฉลี่ย และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 

ผลการวิจัยพบวา 

 ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นที่มีตอการใชเครือขาย 

AIS พบวา อยูในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกระบวนการ อยูใน

ระดับมาก รองลงมาดานการสงเสริมการตลาดในเครือขาย พบวา อยูในระดับมาก และดาน

ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานราคาในเครือขาย พบวา อยูในระดับมาก  
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เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา 

ดานผลิตภัณฑในเครือขายโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานคุณภาพสัญญาณระหวางการสนทนา  อยูในระดับมาก รองลงมา ความ

ครอบคลุมของสัญญาณ อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการบริการเสริม

นอกเหนือจากการโทร อยูในระดับมาก 

ดานราคาในเครือขายโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง อยูในระดับมาก รองลงมาคือ

การกําหนดราคาตามชวงเวลา อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ อัตราคาบริการ อยูใน

ระดับมาก  

              ดานการจัดจําหนายในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานความทั่วถึงของศูนยบริการ รองลงมา การชําระคาบริการผาน

ชองทางอ่ืน ๆอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จํานวนศูนยบริการที่ใหบริการอยูใน

ระดับมาก  

ดานสงเสริมการตลาดในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความหลากหลายของโปรโมชั่น เชน การเพิ่มความเร็วของ

อินเทอรเน็ต การเพิ่มเวลาโทร เปนตน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม

การขาย เชน การจัดบูทตามสถานที่ตาง ๆ อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การ

โฆษณาผานสื่อตาง ๆ (โทรทัศน,วิทยุ) อยูในระดับมาก  

             ดานพนักงานในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ รองลงมา คือความรูความสามารถ

ในการใหบริการของพนักงานอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ความมีจิตใจในการ

ใหบริการของพนักงานอยูในระดับมาก  

        ดานกระบวนการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือขั้นตอนในการขอบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ข้ันตอนในการชําระ

คาบริการ อยูในระดับมาก               

 ดานสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือความทันสมัยภายในศูนยใหบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ความสะอาด

และแสงสวางภายในศูนยใหบริการอยูในระดับมาก  
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บทที่ 1 

    บทนํา 

 

ลักษณะและความสําคัญของปญหา 

 ปจจุบันโทรศัพทเคลื่อนที่นับเปนอุปกรณสําคัญและมีอิทธิพลตอการใชชีวิตประจําวันเปน 

อยางยิ่ง ดวยวิวัฒนาการทางโทรศัพทดานการสื่อสารไรสาย ที่ไดมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง เพื่อ

ตอบสนองความตองการ และไดรับความนิยมอยางมากดวยคุณลักษณะพิเศษ คือ การอํานวยความ

สะดวกในการติดตอ และความสามารถในการเคลื่อนที่ ที่ชวยใหการติดตอสื่อสาร และการเขาถึง

ขอมูลเปนไปไดอยาง รวดเร็วและแมนยํา ในทุกสถานที่และทุกเวลา ดังน้ันผูใหบริการดานเครือขาย

โทรคมนาคมจึงพยายามหากลยุทธในการดึงดูดผูบริโภคใหหันมาใชบริการกับเครือขายของตน 

และเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคตามกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป 

 จากขอมูลผลการสํารวจการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 

2552-2562 จํานวนผูใชโทรศัพทมือถือเพิ่มขึ้นจากรอยละ 56.8 (จํานวน 34.8 ลานคน) เปนรอยละ 

73.3 (จํานวน 46.4 ลานคน) จากการสํารวจจํานวนประชากรอายุ 6 ปขึ้นไปทั้งสิ้นประมาณ 63.3 

ลานคนจากการรายงานยอดผูใชบริการมือถือโดยนับเฉพาะผูใหบริการหลักทั้ง 3 รายใหญของ 

ประเทศไทยไดแก AIS, TRUE MOVE และ DTAC ดังน้ัน จะเห็นไดวาตลาดของผูใหบริการ

เครือขาย โทรศัพทเคลื่อนที่มีสภาวะการแขงขันที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง เน่ืองจากไม

สามารถ แขงขันกันที่เพียงแคการเพิ่มจํานวนเบอรโทรศัพทของลูกคาไดลูกคาแตละรายมีการใช

เบอรโทรศัพท มากกวา 1 เบอรดังน้ันการแขงขันของผูใหบริการในแตละรายจะตองมีกลยุทธที่ใช

โนมนาวรักษาฐานลูกคาเกา และเพิ่มปริมาณการใชงานของลูกคาแตละรายใหมากขึ้น ประกอบกับ

อยูในระยะที่เปนการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีซึ่งทําใหรูปแบบการแข็งขันมีแนวโนมที่จะ

เปลี่ยนไป ดังน้ัน จึงทําใหผูใหบริการเครือขายแตละรายตางหันกลับมาพัฒนากลยุทธการแขงขันใน

ดานตางๆ เพิ่มมากขึ้น เชน การโฆษณา จัดแสดงสินคาและบูทแนะนําการใหบริการในรูปแบบ

ตางๆ การสงเสริมการตลาด รวมถึงโปรโมชั่นที่มีความแตกตางกันและหลากหลายในแตละ

เครือขายที่ใหบริการ 

จากปญหาและความสําคัญดังกลาว  จึงทําใหผูวิจัยสนใจวิจัยเร่ืองพฤติกรรมและความพึง

พอใจในการใชบริการเครือขายมือถือ AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการมี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการใชบริการเครือขายมือถือ AIS เพื่อศึกษาความพึงพอใจ 

และนําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงการดําเนินการแผนการตลาดของเครือขายมือถือ AIS และเพื่อ

ศึกษาความพึงพอใจในการใชงานเครือขายAIS
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

อรรถวิทยพณิชยการ 

ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และ (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ที่ใชบริการเครือขาย AIS เปนที่นับจํานวน 2825

คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และ (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ที่ใชบริการเครือขาย AIS เปนจํานวน 150 คน 

ระยะเวลาในการวิจัย คือ เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 ในการวิจัยคร้ังน้ี

ไดกําหนดตัวแปรตน (Independent Variable) และตัวแปรตาม (Dependent Variables) ดังน้ี 

1.ตัวแปรตน (Independent Variable) คือ 

1.1 เพศ มีดังน้ี 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญิง 

1.2 ระดับชั้น มีดังน้ี 

1.2.1 ปวช.1 

1.2.2 ปวช.2 

1.2.3 ปวช.3 

1.2.4      ปวส.1 

1.2.5      ปวส.2 

1.3 รายไดตอเดือน มีดังน้ี 

1.3.1 ตํ่ากวา8,000 

1.3.2 8,001-10,000 

1.3.3 10,000-20,000 

1.3.4      มากกวา20,000 

2.ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการเครือขาย 

AIS  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 วิทยาลัยฯ  หมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 บริการเครือขาย AIS หมายถึง เปนผูประกอบธุรกิจใหบริการโครงขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 0

ในประเทศไทย0  บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 

ความคิดเห็น หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด เปนความรูสึกของบุคคลใน

ทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจตอสภาพแวดลอมในดานตาง ๆ หรือเปนความรูสึกที่

พอใจตอสิ่งที่ทําใหเกิดความชอบ ความสบายใจ และเปนความรูสึกที่บรรลุถึงความตองการ ที่มีตอ

สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 

1.ดานบริการ พบวานักศึกษามีความสนใจในการใชบริการเครือขาย AIS คือ เปนระบบ

ทางดานการบริการที่ทันสมัย และตอบโจทยในดานความสะดวกสบายในการใชบริการ

อินเทอรเน็ตและใชติดตอสื่อสารของผูบริโภคโดยสามารถใชบริการเครือขายได 

 2.ดานราคา  บริการเครือขาย AIS ในสวนใหญจะคํานึงถึงความสะดวกสบายในการ

ติดตอสื่อสาร บริการที่ผูบริโภคใชบริการน้ันมีราคาที่จัดไวไดเหมาะสมและตรงตามคุณภาพของ

เครือขายน้ัน ๆ อยางชัดเจน 

 3.ดานชองทางการจัดจําหนาย  ในปจจุบันธุรกิจเครือขายมือถือและอินเทอรเน็ต เครือขาย 

AIS ไดเปดใหบริการทั่วทุกที่ไมวาผูบริโภคจะเดินทางไปที่ไหน จะไดรับความสะดวกสบายจาก

บริการเครือขาย AIS 

 4.ดานการสงเสริมการตลาด  การบริการเครือขาย AIS ไดจัดทําการสงเสริมการตลาดขึ้น

อยางมากมายอาทิเชน โทรฟรี,ใชอินเทอรเน็ตไดไมจํากัด,การสะสมคะแนนการใชบริการเพื่อสิทธิ

ประโยชนตางๆ 

 5.ดานการใหบริการจากพนักงาน  พนักงานมีการแนะนําการใหบริการในดานตาง ๆ เชน 

การสอบถามโปรโมชั่น,บริการCall Center ดวยนํ้าเสียงที่สุภาพและเปนมิตร 

 6. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  มีการชําระเงินผานบัตรธนาคารกสิกรไทยไดและชําระเงิน

ผานบัตรเครดิต พรอมทั้งมีบริการเสริมอาทิเชน เติมเงินโทรศัพทมือถือผานชองทางแอปพลิเคชัน 

 7.ดานกระบวนการ  มีการบริการที่พรอมเสมอเมื่อลูกคาเกิดปญหาในขอสงสัยตาง ๆ หาก

เกิดขอผิดพลาดพนักงานก็จะสามารถตอบไดทันที 

  

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ไดทราบความคิดเห็นที่มีตอการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

2. ไดทราบความคิดเห็นที่มีตอการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

3. นําขอมูลที่ไดรับไปปรับปรุงแผนการตลาดของบริการเครือขาย AIS 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 ตัวแปรตน        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

 1.เพศ 

2.ระดับชั้น 

3.รายไดตอเดือน 

1.ความคิดเห็นการใชบริการเครือขาย 

AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 

 2.ความคิดเห็นการใชบริการเครือขาย 

AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี

อรรถวิทยพณิชยการ 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เก่ียวของ 

การวิจัยเร่ือง ความความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย "AIS" 

ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารเกี่ยวกับ

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆที่เกี่ยวของมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. เอกสารเกี่ยวกับความคิดเห็น 

1.1. ความหมายของความคิดเห็น 

1.2. องคประกอบของความคิดเห็น 

1.3. ทฤษฏีเกี่ยวกับความคิดเห็น 

2. เอกสารเกี่ยวกับการบริการ 

2.1. ความหมายของการบริการ 

2.2. องคประกอบความพึงพอใจในการบริการ 

3. เอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

4. เอกสารเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด ( 7PS’ ) 

5. ประวัติเครือขาย AIS 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.เอกสารเกี่ยวกับความคิดเห็น 

1.1 ความหมายของความคิดเห็น ไดมีผูใหความหมายของความคิดเห็น ดังตอไปน้ี กูด 

(Good, 1959, p. 376) ใหความหมายของความคิดเห็นไว ไดแก 1. ความหมายทั่วไปหมายถึง ความ

เชื่อ ความเห็น ขอพิจารณา ความรูสึก หรือทัศนะที่ยัง ไมไดรับการพิสูจนอยางแนนอน และยังขาด

นํ้าหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห หรือกลาวกวาง ๆ ไดวา มีความเปนไปไดมากกวาความรู 2. 

ความเหมายเฉพาะหมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยอยางมีแบบแผนจาก แหลงขอมูลหรือบุคคล

ที่เชื่อถือได ความคิดเห็นสาธารณะ หมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยรวม ๆ ของกลุมคนใน

สังคม ที่เกี่ยวของกับความเชื่อ หรือขอเท็จจริง แคทซ (Katz, 1961, p. 343อางถึงใน ประภาเพ็ญ 

สุวรรณ, 2526, หนา 2) ใหความหมาย วา ทัศนคติ หมายถึง สวนประกอบสองสวน คือ ความรูสึก

ในการที่จะชอบหรือไมชอบ ความรู หรือความเชื่อ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธของ

สิ่งหน่ึงที่มีตอสิ่งอ่ืน ๆ 7 โคลาซา (Kolasa, 1969, p. 386) ใหความหมายวา ความคิดเห็นเปนการ

แสดงออกของ บุคคลในการพิจารณาขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง หรือการประเมินผล (Evaluation) 

เกี่ยวกับสิ่งใด สิ่งหน่ึงจากเหตุการณแวดลอม (Circumstances)  
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สุโท เจริญสุข (2525 อางถึงใน การต ชูทอง, 2551, หนา 6) ความคิดเห็นเปนสภาพ 

ความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจากประสบการณและสุทธิการเรียนรูของบุคคล อันเปนผลใหบุคคลมี 

ความคิดตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะที่ชอบ ไมชอบ หรือเฉย ๆ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หนา 3) 

ใหความหมายทัศนคติวา หมายถึง ความคิดเห็น ซึ่งมี อารมณเปนสวนประกอบ เปนสวนที่พรอมจะ

ปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 

 ระวีวรรณ สวนจันทร(2538, หนา 18) ไดใหค านิยามวา เปนการแสดงออกถึงเร่ืองหน่ึง 

เร่ืองใดโดยเฉพาะโดยใชสติปญญา ประสบการณจากการเรียนรูการศึกษา ประกอบกับ ความ

คิดเห็นน้ีอาจเปนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงที่เห็นดวย หรือไมเห็นดวยก็ไดความคิดเห็นน้ี อาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เฮอล็อค (Hurlock, 1995อางถึงใน  

เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ, 2550, หนา 8) ไดใหค านิยามวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดาน

ความรูสึกสิ่งหน่ึงสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือที่ไมไดอยู บนความแนนอนหรือความจริง แตขึ้นอยู

กับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออางหรือการแสดง เหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็น

น้ัน ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปล ความหมายของขอเท็จจริง ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ

เฉพาะตัวของแตละคน เชน พื้นความรู ประสบการณ ในการท างาน สภาพแวดลอม และมีอารมณ

เปนสวนประกอบที่สําคัญ การแสดงความคิดเห็น อาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ 

ก็ได พจนานุกรรมราชบัณฑิตยสถาน (2539, หนา 174 -178) ไดใหความหมายของคําวา “ความ” ที่

เปนคํานําหนากิริยาหรือค าวิเศษ เพื่อแสดงภาพและใหความหมายของ “คิดเห็น” วาเปน คํากิริยาที่

แปลวาเขาใจ ดังน้ัน “ความคิดเห็น” จึงมีความหมายรวมวา เปนการแสดงภาพของ ความเขาใจ 

 1. ขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใชปญญาความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัย 

หลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไป  

2. ทัศนะหรือประมาณการเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง 

3. ค าแถลงที่ยอมรับนับถือกันวาเปนผูเชี่ยวชาญในหัวขอปญหาที่มีผูนํามาขอปรึกษา คําวา 

“ความคิดเห็น” มีความหมายใกลเคียงกับคําวาเจตคติ ซึ่งมีคําอธิบายไววา แนวโนม บุคคลไดรับมา

หรือเรียนรูมา และกลายเปนแบบอยางในการแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเปน ปฏิปกษตอบางสิ่ง

บางอยางหรือตอบุคคลบางคน 

 

1.2 องคประกอบของความคิดเห็น 

 ความหมายของความคิดเห็น ไดมีผูใหความหมายของความคิดเห็น ดังตอไปน้ี กูด (Good, 

1959, p. 376) ใหความหมายของความคิดเห็นไว ไดแก 1. ความหมายทั่วไปหมายถึง ความเชื่อ 

ความเห็น ขอพิจารณา ความรูสึก หรือทัศนะที่ยัง ไมไดรับการพิสูจนอยางแนนอน และยังขาด

นํ้าหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห หรือกลาวกวาง ๆ ไดวา มีความเปนไปไดมากกวาความรู 2. 

ความเหมายเฉพาะหมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยอยางมีแบบแผนจาก แหลงขอมูลหรือบุคคล
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ที่เชื่อถือได ความคิดเห็นสาธารณะ หมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยรวม ๆ ของกลุมคนใน

สังคม ที่เกี่ยวของกับความเชื่อ หรือขอเท็จจริง  

              แคทซ (Katz, 1961, p. 343อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526, หนา 2) ใหความหมาย วา 

ทัศนคติ หมายถึง สวนประกอบสองสวน คือ ความรูสึกในการที่จะชอบหรือไมชอบ ความรู หรือ

ความเชื่อ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธของสิ่งหน่ึงที่มีตอสิ่งอ่ืน ๆ 7 

              โคลาซา (Kolasa, 1969, p. 386) ใหความหมายวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของ 

บุคคลในการพิจารณาขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง หรือการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับสิ่งใด 

สิ่งหน่ึงจากเหตุการณแวดลอม (Circumstances)  

              สุโท เจริญสุข (2525 อางถึงใน สุทธิการต ชูทอง, 2551, หนา 6) ความคิดเห็นเปนสภาพ 

ความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล อันเปนผลใหบุคคลมี 

ความคิดตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะที่ชอบ ไมชอบ หรือเฉย ๆ  

             ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หนา 3) ใหความหมายทัศนคติวา หมายถึง ความคิดเห็น ซึ่งมี 

อารมณเปนสวนประกอบ เปนสวนที่พรอมจะปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก ระ

วีวรรณ สวนจันทร(2538, หนา 18) ไดใหค านิยามวา เปนการแสดงออกถึงเร่ืองหน่ึง เร่ืองใด

โดยเฉพาะโดยใชสติปญญา ประสบการณจากการเรียนรูการศึกษา ประกอบกับ ความคิดเห็นน้ีอาจ

เปนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงที่เห็นดวย หรือไมเห็นดวยก็ไดความคิดเห็นน้ี อาจเปลี่ยนแปลงไป

ตามเวลา 

           เฮอล็อค (Hurlock, 1995อางถึงใน เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ, 2550, หนา 8) ไดใหค านิยามวา 

ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกสิ่งหน่ึงสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือที่ไมไดอยู บน

ความแนนอนหรือความจริง แตขึ้นอยูกับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออางหรือการแสดง 

เหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นน้ัน ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปล 

ความหมายของขอเท็จจริง ขึ้นอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแตละคน เชน พื้นความรู ประสบการณ 

ในการท างาน สภาพแวดลอม และมีอารมณเปนสวนประกอบที่ส าคัญ การแสดงความคิดเห็น 

อาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได พจนานุกรรมราชบัณฑิตยสถาน (2539, หนา 

174 -178) ไดใหความหมายของค าวา “ความ” ที่เปนค าน าหนากิริยาหรือค าวิเศษ เพื่อแสดงภาพ

และใหความหมายของ “คิดเห็น” วาเปน ค ากิริยาที่แปลวาเขาใจ ดังน้ัน “ความคิดเห็น” จึงมี

ความหมายรวมวา เปนการแสดงภาพของ ความเขาใจ 1. ขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใช

ปญญาความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัย หลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไป 2. ทัศนะหรือ

ประมาณการเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง 3. ค าแถลงที่ยอมรับนับถือกันวาเปน

ผูเชี่ยวชาญในหัวขอปญหาที่มีผูน ามาขอปรึกษา ค าวา “ความคิดเห็น” มีความหมายใกลเคียงกับค 

าวาเจตคติ ซึ่งมีค าอธิบายไววา แนวโนม บุคคลไดรับมาหรือเรียนรูมา และกลายเปนแบบอยางใน

การแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเปน ปฏิปกษตอบางสิ่งบางอยางหรือตอบุคคลบางคน 
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1.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 

ความหมายของความคิดเห็น ไดมีผูใหความหมายของความคิดเห็น ดังตอไปน้ี กูด (Good, 

1959, p. 376) ใหความหมายของความคิดเห็นไว ไดแก 1. ความหมายทั่วไปหมายถึง ความเชื่อ 

ความเห็น ขอพิจารณา ความรูสึก หรือทัศนะที่ยัง ไมไดรับการพิสูจนอยางแนนอน และยังขาด

นํ้าหนักทางเหตุผลหรือการวิเคราะห หรือกลาวกวาง ๆ ไดวา มีความเปนไปไดมากกวาความรู 2. 

ความเหมายเฉพาะหมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยอยางมีแบบแผนจาก แหลงขอมูลหรือบุคคล

ที่เชื่อถือได ความคิดเห็นสาธารณะ หมายถึง การพิจารณาหรือขอวินิจฉัยรวม ๆ ของกลุมคนใน

สังคม ที่เกี่ยวของกับความเชื่อ หรือขอเท็จจริง 

 แคทซ (Katz, 1961, p. 343อางถึงใน ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526, หนา 2) ใหความหมาย วา 

ทัศนคติ หมายถึง สวนประกอบสองสวน คือ ความรูสึกในการที่จะชอบหรือไมชอบ ความรู หรือ

ความเชื่อ ซึ่งอธิบายถึงลักษณะตลอดจนความสัมพันธของสิ่งหน่ึงที่มีตอสิ่งอ่ืน ๆ 7 โคลาซา 

(Kolasa, 1969, p. 386) ใหความหมายวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกของ บุคคลในการพิจารณา

ขอเท็จจริงอยางใดอยางหน่ึง หรือการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับสิ่งใด สิ่งหน่ึงจากเหตุการณ

แวดลอม (Circumstances)  

สุโท เจริญสุข (2525 อางถึงใน สุทธิการต ชูทอง, 2551, หนา 6) ความคิดเห็นเปนสภาพ 

ความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล อันเปนผลใหบุคคลมี 

ความคิดตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะที่ชอบ ไมชอบ หรือเฉย ๆ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หนา 3) 

ใหความหมายทัศนคติวา หมายถึง ความคิดเห็น ซึ่งมี อารมณเปนสวนประกอบ เปนสวนที่พรอมจะ

ปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก 

 ระวีวรรณ สวนจันทร(2538, หนา 18) ไดใหค านิยามวา เปนการแสดงออกถึงเร่ืองหน่ึง 

เร่ืองใดโดยเฉพาะโดยใชสติปญญา ประสบการณจากการเรียนรูการศึกษา ประกอบกับ ความ

คิดเห็นน้ีอาจเปนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงที่เห็นดวย หรือไมเห็นดวยก็ไดความคิดเห็นน้ี อาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 

 เฮอล็อค (Hurlock, 1995อางถึงใน เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ, 2550, หนา 8) ไดใหค านิยามวา 

ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดานความรูสึกสิ่งหน่ึงสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือที่ไมไดอยู บน

ความแนนอนหรือความจริง แตขึ้นอยูกับจิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออางหรือการแสดง 

เหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นน้ัน ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปล 

ความหมายของขอเท็จจริง ขึ้นอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของแตละคน เชน พื้นความรู ประสบการณ 

ในการท างาน สภาพแวดลอม และมีอารมณเปนสวนประกอบที่สําคัญ การแสดงความคิดเห็น 

อาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได พจนานุกรรมราชบัณฑิตยสถาน (2539, หนา 

174 -178) ไดใหความหมายของค าวา “ความ” ที่เปนคํานําหนากิริยาหรือคําวิเศษ เพื่อแสดงภาพ

และใหความหมายของ “คิดเห็น” วาเปน ค ากิริยาที่แปลวาเขาใจ ดังน้ัน “ความคิดเห็น” จึงมี
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ความหมายรวมวา เปนการแสดงภาพของ ความเขาใจ 1. ขอพิจารณาเห็นวาเปนจริงจากการใช

ปญญาความคิดประกอบ ถึงแมจะไมไดอาศัย หลักฐานพิสูจนยืนยันไดเสมอไป 2. ทัศนะหรือ

ประมาณการเกี่ยวกับปญหาหรือประเด็นใดประเด็นหน่ึง 3. ค าแถลงที่ยอมรับนับถือกันวาเปน

ผูเชี่ยวชาญในหัวขอปญหาที่มีผูน ามาขอปรึกษา ค าวา “ความคิดเห็น” มีความหมายใกลเคียงกับค 

าวาเจตคติ ซึ่งมีคําอธิบายไววา แนวโนม บุคคลไดรับมาหรือเรียนรูมา และกลายเปนแบบอยางใน

การแสดงปฏิกิริยาสนับสนุน หรือเปน ปฏิปกษตอบางสิ่งบางอยางหรือตอบุคคลบางคน 

               

1. ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow’s theory motivation) 

         อับราฮัม  มาสโลว (A.H.Maslow) คนหาวิธีที่จะอธิบายวาทําไมคนจึงถูกผลักดันโดยความ

ตองการบางอยาง ณ เวลาหน่ึง ทําไมคนหน่ึงจึงทุมเทเวลาและพลังงานอยางมากเพื่อใหไดมาซึ่ง

ความปลอดภัยของตนเองแตอีกคนหน่ึงกลับทําสิ่งเหลาน้ัน เพื่อใหไดรับการยกยองนับถือจากผูอ่ืน 

คําตอบของมาสโลว คือ ความตองการของมนุษยจะถูกเรียงตามลําดับจากสิ่งที่กดดันมากที่สุดไปถึง

นอยที่สุด ทฤษฎีของมาสโลวไดจัดลําดับความตองการตามความสําคัญ คือ 

  1.1   ความตองการทางกาย (physiological needs) เปนความตองการพื้นฐาน คือ 

อาหาร ที่พัก อากาศ ยารักษาโรค 

1.2 ความตองการความปลอดภัย (safety needs) เปนความตองการที่เหนือกวา 

ความตองการเพื่อความอยูรอด เปนความตองการในดานความปลอดภัยจากอันตราย 

  1.3   ความตองการทางสังคม (social needs) เปนการตองการการยอมรับจากเพื่อน 

  1.4   ความตองการการยกยอง (esteem needs) เปนความตองการการยกยอง

สวนตัว ความนับถือและสถานะทางสังคม 

  1.5   ความตองการใหตนประสบความสําเร็จ (self – actualization needs) เปน

ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล ความตองการทําทุกสิ่งทุกอยางไดสําเร็จ 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของฟรอยด 

        ซิกมันด ฟรอยด ( S. M. Freud) ต้ังสมมุติฐานวาบุคคลมักไมรูตัวมากนักวาพลังทาง

จิตวิทยามีสวนชวยสรางใหเกิดพฤติกรรม ฟรอยดพบวาบุคคลเพิ่มและควบคุมสิ่งเราหลายอยาง สิ่ง

เราเหลาน้ีอยูนอกเหนือการควบคุมอยางสิ้นเชิง บุคคลจึงมีความฝน พูดคําที่ไมต้ังใจพูด มีอารมณอยู

เหนือเหตุผลและมีพฤติกรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอยางมาก  

 ขณะที่ชาริณี (2535) ไดเสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไววา บุคคลพอใจจะกระทํา

สิ่งใด ๆที่ใหมีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไมกระทําในสิ่งที่ เขาจะไดรับความทุกขหรือความ

ยากลําบาก โดยอาจแบงประเภทความพอใจกรณีน้ีได 3 ประเภท คือ 

 1.ความพอใจดานจิตวิทยา (psychological hedonism) เปนทรรศนะของความพึงพอใจวา

มนุษยโดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขสวนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกขใด ๆ 



17 
 

 2.ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (egoistic hedonism) เปนทรรศนะของความพอใจวามนุษยจะ

พยายามแสวงหาความสุขสวนตัว แตไมจําเปนวาการแสวงหาความสุขตองเปนธรรมชาติของมนุษย

เสมอไป 

 3.ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (ethical hedonism) ทรรศนะน้ีถือวามนุษยแสวงหา

ความสุขเพื่อผลประโยชนของมวลมนุษยหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยูและเปนผูได รับ

ผลประโยชนผูหน่ึงดวย 

2.เอกสารเกี่ยวกับการบริการ 

2.1ความหมายของการบริการ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหความหมายของการบริการวา หมายถึง การ

ปฏิบัติรับใช การใหความสะดวกตาง ๆ 

 2.2องคประกอบของความคิดเห็นในการบริการ 

        ความคิดเห็นที่เกิดขึ้นวีรพงษ  (2539) ใหความหมายของการบริการ คือ พฤติกรรม 

กิจกรรม การกระทํา ที่บุคคลหน่ึงทําใหหรือสงมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเปาหมายและมีความต้ังใจ

ในการสงมอบอันน้ัน 

ไพรพนา (2544) ใหความหมายของการบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ

ดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงของบุคคลหรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนให

ไดรับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน  โดยมี

ลักษณะเฉพาะของตัวเอง  ไมหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆทั้งยังเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีนํ้าใจ ไมตรี เปยม

ดวยความปรารถนาดี ชวยเหลือเกื้อกูลใหความสะดวก   

รัชยา  (2535) ใหความหมายของการบริการ คือ การบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง

ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ ดังน้ี 

สามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครองเปนเจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตอง

รวมอยูกับสินคา 

 1.ความเชื่อถือได (reliability) ประกอบดวย 

            1.1 ความสม่ําเสมอ (consistency) 

            1.2 ความพึ่งพาได (dependability) 

 2.การตอบสนอง (responsive) ประกอบดวย 

     2.1 ความเต็มใจที่จะใหบริการ 

       2.2 ความพรอมที่จะใหบริการ 

   2.3 มีการติดตออยางตอเน่ือง 

           2.4 ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 
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3.ความสามารถ (competency) ประกอบดวย 

          3.1 สามารถในการสื่อสาร 

              3.2 สามารถในการบริการ 

         3.3 สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 

 4.การเขาถึงบริการ (access) ประกอบดวย 

          4.1 ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวก 

  4.2 ระเบียบขั้นตอนไมควรมากมายและมีความซับซอนเกินไป 

       4.3 ผูบริการใชเวลารอคอยไมนาน 

      4.4 เวลาที่ใหบริการเปนเวลาสะดวกสําหรับผูใชบริการ 

  4.5 อยูในสถานที่ที่ผูใชบริการสามารถเขาติดตอไดสะดวก 

 5.ความสุภาพออนโยน (courtesy) ประกอบดวย 

     5.1  การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 

  5.2  ใหการตอนรับที่เหมาะสม 

      5.3  ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี 

 6.การสื่อสาร (communication) ประกอบดวย 

         6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ 

           6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ 

 7.ความซื่อสัตย (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ 

 8.ความมั่นคง (security) ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เคร่ืองมือและ   

อุปกรณ 

 9.ความเขาใจ (understanding) ประกอบดวย 

     9.1  การเรียนรูผูใชบริการ 

         9.2  การแนะนําและการเอาใจใสผูใชบริการ 

 10.การสรางสิ่งที่จับตองได (tangibility) ประกอบดวย 

         10.1   การเตรียมวัสดุ อุปกรณใหพรอมสําหรับการใหบริการ 

  10.2  การเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

          10.3   การจัดเตรียมสถานที่ใหบริการสวยงาม 

ในกระบวนการบริการระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เปนผลของการรับรูและประเมินคุณภาพ

ของการบริการในสิ่งที่ผูรับบริการคาดหวังวาควรจะไดรับและสิ่งที่ผูรับบริการไดรับจริงในแตละ

สถานการณ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไมคงที่ ผันแปรไปตามชวงเวลาที่แตกตางกันได ทั้งน้ีความ

พึงพอใจในการบริการมีองคประกอบ 2 ประการ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หนวยที่ 8-15, 

2545) คือ 
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         1. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาผลิตภัณฑ

บริการที่ไดรับมีลักษณะตามพันธะสัญญาของกิจการแตละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอย

เพียงใด เชน แขกที่เขาพักในโรงแรมจะไดพักในหองพักที่จองไว ลูกคาที่เขาไปในภัตตาคารควรจะ

ไดรับอาหารตามที่สั่ง เปนตน สิ่งเหลาน้ีเปนบริการที่ผูรับบริการควรจะไดรับตามลักษณะของการ

บริการ แตละประเภท ซึ่งจะสรางความพึงพอใจใหลูกคาในสิ่งที่ลูกคาตองการ 

       2. องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการ ผูรับบริการจะรับรูวาวิธีการ

นําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด ไมวาจะ

เปนความสะดวกในการเขาถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใหบริการตามบทบาทหนาที่ 

และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใหบริการตอผูรับบริการในดานความรับผิดชอบตอ

งาน การใชภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการใหบริการ 

 

3. เอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ความหมายของความพึงพอใจ  

ความหมายของความพึงพอใจวา สงที่ควรจะเปนไปตามความตองการ ความพึงพอใจเปน

ผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหน่ึง   ซึ่งเปนความรูสึกเอนเอียงของจิตใจที่

มีประสบการณที่มนุษยเราไดรับอาจจะมากหรือนอยก็ได  และเปนความรูสึกที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  

ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ  แตก็เมื่อไดสิ่งน้ัน  สามารถตอบสนองความตองการ  หรือทํา

ใหบรรลุจุดมุงหมายได ก็จะเกิดความรูสึกบวก เปนความรูสึกที่พึงพอใจ แตในทางตรงกันขาม ถา

สิ่งน้ันสรางความรูสึกผิดหวัง ก็จะทําใหเกิดความรูสึกทางลบ เปนความรูสึกไมพึงพอใจ (อางอิง  

มอส (Morse.1958:19) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียด

ทั้งน้ีเพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือ

บางสวน ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความตองการน้ัน

ไมไดรับการตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

Vroom (1964) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม

ใน สิ่งน้ัน ทฤษฎีดานบวกจะแสดงใหเปนสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติดานลบจะ

แสดงให เห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจน่ันเอง  

Oliver (1980) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกใน 

ทางบวก ที่เกิดจากการประเมิน เปรียบเทียบประสบการณการไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคา 

คาดหวัง หรือดีเกิดกวาที่ความคาดหวัง  

Spector (1987) กลาววา ความพึงพอใจคือ ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการประเมินผล การ 

เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางสิ่งที่แตละบุคคลคาดหวัง และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  
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Kotler & Armstrong (2008) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกในทางบวก 

ของบุคคลตอสินคา หรือการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

Gronroos (1990) กลาววา ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบดวยองคประกอบ 2 

ประการ คือ (1) องคประกอบดานการรับรูถึงคุณภาพของสินคา หรือการบริการคือ การที่

ผูรับบริการ จะรับรูไดวาสินคา หรือการบริการที่ไดรับมีลักษณะตามคํามั่นสัญญาของกิจกรรม หรือ

การบริการแต ละประเภทตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด จึงจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา

ในสิ่งที่ลูกคา ตองการ และ (2) องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการคือ 

ผูรับบริการจะรับรูวา วิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสม

มากนอยเพียงใด ในการที่จะสงมอบบริการใหกับลูกคา สิ่งเหลาน้ีจึงเกี่ยวของกับการสรางความพึง

พอใจใหกับผูบริโภคไดอยาง แทจริง Rust &  

Oliver (1994) กลาววา ความพึงพอใจสามารถสะทอนใหเห็นไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน เชื่อ

วาประสบการณเปนตัวทําใหเกิดความรูสึกที่ดี ดังน้ันความพึงพอใจจึงเปนการตอบสนองของ 

อารมณโดยรวม ที่เกิดจากการใชสินคา หรือบริการ 

 Patrick (2002) กลาววา ความพึงพอใจเปนตัวบงชี้ที่ยอดเยี่ยมของการตัดสินใจซื้อซ้ํา หรือ 

กลับมาใชบริการซ้ํา 

เมนารด ดับบริล เชลลี่ (Maynard W.Shelly.1975:9) ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ซึ่งสรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสึกในทางบวกและ

ความรูสึกในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดความสุข

ความสุขน้ีเปนความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบ

ยอนกลับความสุขสามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ ความรูสึกทางลบ

ความรูสึกทางบวกและความรูสึกที่มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธ

ของความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวา ระบบความพึงพอใจ 

เชลลี (Shelly, 1975, p. 119) ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความพึง

พอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบ

ความรูสึกที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับ

ความสุขเปนความรูสึกทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก ดังน้ันจะเห็นไดวาความสุขเปนความรูสึกที่

สลับซับซอน และความสุขน้ีจะมีผลตอบุคคลมากกวาความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆความรูสึกทางลบ 

ความรูสึกทางบวก และความสุขมีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของ

ความรูสึกทั้งสามน้ีเรียกวาระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึง

พอใจมีความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจของมนุษยไดแก
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ทรัพยากร (Resources) หรือสิ่งเรา (Stimuli) ทั้งน้ีการวิเคราะหระบบความพึงพอใจคือการศึกษาวา

ทรัพยากร หรือสิ่งเราแบบใดเปนสิ่งที่ตองการที่จะใหเกิดความพึงพอใจและความสุขแกมนุษยซึ่ง

ความพึงพอใจจะเกิดไดมากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอยางที่เปนที่ตองการครบถวน 

โวลแมน (Wolman) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling) มี

ความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการหรือตามแรงจูงใจ 

วรูม (Vroom) ไดกลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใชแทนกันไดเพราะ

ทั้งสองคําน้ีหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนทคติดานบวกจะแสดง

ใหเห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ันและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึง

พอใจ  

 

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานประสบ 

ผลสําเร็จ ธุรกิจตาง ๆ จําเปนตองสรางความพึงพอใจในสินคาและ/หรือบริการใหแกลูกคา โดยหาก 

พิจารณาความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” ตามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน 

พุทธศักราช 2542 จะพบวา “พึงพอใจ” หมายถึง รัก หรือชอบใจ และ “พึงใจ” หมายถึง พอใจ หรือ

ชอบใจ (Gotoknow, 2555) นอกจากน้ียังมีบุคคลอีกจํานวนมากที่ไดใหความหมายของคําวา ความ

พึงพอใจ ซึ่งสามารถสรุปมาได ดังน้ี  

วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541, น. 754) ไดใหความหมายของคําวา ความพึงพอใจ ใน 

พจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ ไววา หมายถึง ความพอใจ การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความเห็น 

ใจ ความจุใจ ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการแกแคนสิ่งที่ชดเชย ในสวนของ  

Gillmer (1965, pp. 254-255, อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี, 2544) ก็ไดใหความหมายไววา 

ความพึงพอใจ คือ ผลของเจตคติ ความคิด และความรูสึกตาง ๆ ของบุคคลที่มีตอองคกร 

องคประกอบของแรงงาน การมีความสัมพันธ กับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจ

น้ัน ไดแก ความรูสึกวาประสบความสําเร็จในผลงาน ความรูสึกวาไดรับการยกยองนับถือ และ

ความรูสึกวามีความกาวหนาในการปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ ความรูสึกที่เปนไปในทางบวก  

เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540, น. 48) ที่ ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปน

ภาวะทางจิตใจ หรือภาวะที่มีอารมณในทางบวก ซึ่งเกิดขึ้น เน่ืองมาจาก การประเมินตาม

ประสบการณของบุคคลหน่ึงๆ ซึ่งขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ  

นภารัตน เสือจงพรู (2544, น. 15) ที่กลาววา ความพึงพอใจ เปนไดทั้งความรูสึกทางบวก 

และ ความรูสึกทางลบ หรืออาจหมายความถึง ความสุขที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความ

พึง พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ และความพึงพอใจ ยังเปนความรูสึก

ภายในที่ แตละบุคคลจะเปรียบเทียบระหวาง เหตุการณจริงกับความคิดเห็นตอสภาพการณที่อยาก
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ใหเปน ที่ คาดหวังไว หรือที่รูสึกวาตนเองสมควรจะไดรับ โดยผลที่ไดน้ัน จะเปนความพึงพอใจ 

หรือไมพึงพอใจ ก็ถือวาเปนการตัดสินของแตละบุคคล ดังที่ Carnpbell (1976, น. 117-124, อางถึง

ใน วาณี ทองเสวต, 2548) ไดกลาวไวเชนกัน  

Shelly (อางถึงใน ประกายดาว (2536, น. 204) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไววา 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย น่ันคือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ 

โดยความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ซึ่งความสุขเปนความรูสึกที่ 

ซับซอน ขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับ 

ความตองการของมนุษย  

กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับ การตอบสนอง ซึ่ง

มนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการขั้นพื้นฐานไมตางกัน และความตองการ น้ันจะเพิ่มมาก

ขึ้นเปนล าดับไปตามธรรมชาติของมนุษย ดังทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s 

hierarchy of human needs) มีลําดับความตองการอยู 5 ขั้น ไดแก   

ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) ความตองการในขั้นน้ีเปน

ความตองการพื้นฐานของมนุษย เปนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุด

เพราะเปนความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ตัวอยางเชน ความตองการอากาศ อาหาร ยารักษา

โรค หากความตองการขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูขั้นอ่ืน ๆ ได 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความตองการใน

ขั้นน้ีจะเกิดเมื่อขั้นแรกไดรับการตอบสนอง ความตองการในขั้นน้ีเปนความตองการที่จะรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง หากไมไดรับการตอบสนองหากไมไดรับการตอบสนอง

จะเกิดความรูสึกหวาดกลัว ผวา รูสึกไมมั่นคง 

ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก และความเปนเจาของ (Belonging and love needs) เมื่อ 2 ขั้น

แรกไดรับการสนองความตองการแลว มนุษยจะสรางความรักและความผูกพันกับผูอ่ืน 

ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs) แบงออกเปน 2 ลักษณะ 

ไดแก  

4.1 ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นใน 

ตนเอง มีความสามารถและความสําเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง  

4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem from others) คือ ความตองการชื่อเสียง 

เกียรติยศ การยอมรับยกยองจากผูอ่ืน 
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ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจประจักษตนเองอยางแทจริง (Self-actualization needs) เปน

ความตองการเพื่อตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ และสุด

ความสามารถ โดยเพงเล็งประโยชนของคนอ่ืนและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ 

สรุปไดวา ทฤษฎีความตองการของ Maslow น้ีผูบังคับบัญชาจะตองพยายามศึกษาความ

ตองการของผูรวมงาน อยูสมอวา แตละคนมีความตองการสิ่งใด เพื่อวา จะสามารถสนองความ

ตองการของ เขาไดในระดับที่พึงพอใจ  

จากความหมายที่ไดกลาวในขางตน สามารถสรุปความหมายของความพึงพอใจไดวา เปน 

ความรูสึกทางบวกซึ่งเกิดจากการไดรับการตอบสนองความตองการของบุคคลน้ัน  ๆ ในระดับที่ 

คาดหวังหรือสูงกวาที่คาดหวังน่ันเอง 

 

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเสริมสรางความพึงพอใจของมนุษยในดานความรูสึก ความคิดเห็นตอ

อารมณตอบสนองตอสภาพการณตาง ๆ ในการปฏิบัติงานมี 3 ทฤษฎีดังน้ี 

1. Existence-growth Theory ไดแบงระดับความตองการของมนุษยอออกเปน 3 ขั้น คือ 

(สมพงษ เกษมสิน, 2530, หนา 89-96) 

1.1 ความตองการดํารงอยู (Existence Needs) เปนความตองการจะดํารงชีวิตไดแก ความ 

ตองการทางดานรางกายและดานความปลอดภัย 

1.2 ความตองการดานความสัมพันธ (Relatedness Needs) เปนความตองการจะมีสัมพันธ 

กับบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 

1.3 ความตองการดานความกาวหนา (Growth Needs) เปนความตองการขั้นสูงสุดเปน 

ความตองการที่จะไดรับความยกยอง ในสังคม และไดรับความสําเร็จในชีวิต 

2. ทฤษฎี 2 ปจจัยของเฮริทซเบริก ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการทํางานโดยใช 

ทฤษฎีสององคประกอบของ (Herzberg’s Two Factor Theory) หรือมีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เชน 

Motivation Maintenance Theory, Dual Factor Theory หรือ Motivation Hygiene Theory เปน

ทฤษฎีที่กลาวถึงความพึงพอใจ  และไมพึงพอใจในการทํางาน เฮริทซเบริกและคณะไดทําการ

ทดลองโดยการสัมภาษณวิศวกรและนักบัญชีประมาณ 200 คน จากอุตสาหกรรม 11 แหง ใน

บริเวณเมืองฟตสเบอร (Pittsburg) รัฐเพนซิลวาเนีย (Pennsylvania) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการ

สอบถามจากคนงานแตละคนเพื่อหาคําตอบวาอะไรเปนสิ่งที่ทําใหเขารูสึกชอบหรือไมชอบ

ตลอดจนหาสาเหตุจากการวิเคราะหที่ไดจากการสัมภาษณเฮริทซเบริกและคณะไดสรุปวามีปจจัย

สําคัญ 2 ประการ ที่สัมพันธกับความชอบหรือไมชอบงานของแตละบุคคล ปจจัยดังกลาวเรียกวา 
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ปจจัยจูงใจ (Motivator) และปจจัยค้ําจุน(Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอยางหน่ึงวา ปจจัย

สุขภาพอนามัย (Hygiene Factor) 

3. ทฤษฎีลําดับความตองการของ Maslow (Maslow’s Hierarchy of Needs) มีแนวคามคิดวา 

3.1 มนุษยมีความตองการอยูเสมอและไมมีที่สิ้นสุด  

3.2 ความตองการของบุคคลจะถูกเรียงลําดับตามความสําคัญ หรือเปนลําดับขั้นความ 

ตองการพื้นฐาน  

3.3 ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลว จะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมน้ัน ๆ ตอไป 

พัฒนาการทางบุคลิกภาพ  

การวัดความพึงพอใจในการใหบริการ  

Millet (2012) กลาววา ความพึงพอใจในการใหบริการ (Satisfactory Service) หรือ 

ความสามารถในการสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยการพิจารณาจากองคประกอบ 5 

ดาน ดังน้ี  

1. การใหบริการอยางเสมอภาค (Equitable Service) หมายถึง ความยุติธรรมในการบริการ 

งานของที่มีฐานคติที่วาคนทุกคนเทาเทียมกัน ดังน้ันผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติอยางเทา 

เทียมกัน ไมมีการแบงแยกกีดกันในการใหบริการ ผูใชบริการทุกคนจะไดรับการปฏิบัติในฐานะที่

เปน ปจเจกบุคคลที่ใชมาตรฐานการใหบริการเดียวกัน  

2. การใหบริการอยางทันเวลา (Timely Service) หมายถึง ในการบริการจะตองมองวาการ 

ใหบริการสาธารณะจะตองตรงเวลา ถาไมมีการตรงเวลาจะนํามาซึ่งการสรางความไมพึงพอใจ

ใหแก ผูใชบริการ  

3. การใหบริการอยางเพียงพอ (Ample Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะตองมี 

จํานวนการใหบริการ และสถานที่ใหบริการอยางเหมาะสม (The right quantity at the geographical) 

ซึ่ง Millet เห็นวาความเสมอภาค หรือการตรงเวลาจะไมมีความหมายเลยถามี จํานวนการใหบริการ

ที่ไมเพียงพอ และสถานที่ต้ังที่ใหบริการสรางความไมยุติธรรมใหเกิดขึ้นแก ผูใชบริการ  

4. การใหบริการอยางตอเน่ือง (Continuous Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่ 

เปนไปอยางสม่ําเสมอ โดยยึดประโยชนของสาธารณะเปนหลักไมใชยึดความพอใจขององคกรที่ 

ใหบริการวาจะให หรือหยุดบริการเมื่อใดก็ได 

5. การใหบริการอยางกาวหนา (Progressive Service) หมายถึง การใหบริการสาธารณะที่มี 

การปรับปรุงคุณภาพ และผลการปฏิบัติงาน กลาวอีกนัยหน่ึง คือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือ 

ความสามารถที่ทําหนาที่ไดมากขึ้นโดยใชทรัพยากรเทาเดิม  

จากความหมายของความพึงพอใจในการบริการที่กลาวมาแลวพอจะสรุปไดวา การบริการ 

หมายถึง กิจกรรมหรือการดําเนินการใด ๆ เพื่อเปนการใหความสะดวกแกบุคคลอ่ืนซึ่งกิจกรรมน้ัน
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ไมสามารถจับตองได แตสามารถตอบสนองความตองการของผูรับได และสามารถทําใหเกิดความ 

ประทับใจ หรือความพึงพอใจกับผูใชบริการได ซึ่งหลักการใหบริการประกอบไปดวยการ

ใหบริการ อยางเสมอภาค การใหบริการอยางทันเวลา การใหบริการอยางเพียงพอ การใหบริการ

อยางตอเน่ือง การใหบริการอยางกาวหนา 

4. เอกสารเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s)   

Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

ตัวแปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง 

ความพึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะ

มี เพียงแค 4 ตัวแปรเทาน้ัน (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการ 

จัดจําหนายผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติม

ขึ้นมา อีก 3 ตัวแปร ไดแก บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และ

กระบวนการ (Process) เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดที่สําคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งกับธุรกิจ ทางดานการบริการ ดังน้ันจึงรวมเรียกไดวาเปนสวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนทและ ศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337-339) ไดกลาว ไว

วา แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ (Market Mix) ในหนังสือการ 

บริหารการตลาดยุคใหมน้ัน ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) จะเปนลําดับ

ขั้น โดยพบวาผูบริโภคที่ผานกระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวน

ประสม การตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps น่ันเอง 

เสรี วงษมณฑา (2542, น. 11) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การที่กิจการมีสินคาและ/หรือบริการไวตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย 

สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ทั้งน้ีราคาของสินคาและ/หรือบริการอยูในระดับที่ 

ผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมที่จะจาย (Willing to pay) มีชองทางการจัดจําหนายที่เหมาะสม 

ลูกคาสามารถเขาถึงไดอยางสะดวกสบาย อีกทั้งมีความพยายามจูงใจเพื่อใหลูกคาเกิดความสนใจ 

ตัดสินใจซื้อสินคาและ/หรือบริการอยางถูกตอง  

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543, น. 29) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

คือองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญในการดําเนินงานทางดานการตลาด เน่ืองจากเปนสิ่งที่กิจการ

สามารถ ทําการควบคุมได โดยพื้นฐานของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะ

ประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) การ

สงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา 4Ps แตสําหรับธุรกิจบริการ จะมีสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) เพิ่มเขามาอีก 3 ปจจัย คือ ดานบุคคล (People) ดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดานกระบวนการ (Process) รวมเรียกไดวา

เปน 7Ps 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, น. 434) ไดกลาวไววา การใชสวนประสมทาง 

การตลาด (Marketing Mix)สําหรับธุรกิจดานบริการ ประกอบดวยปจจัย 7 ตัว (7Ps) คือ 1) 

ผลิตภัณฑ และบริการ 2) ราคา 3)การจัดจําหนาย 4)การสงเสริมการตลาด5) บุคคลและพนักงาน 6)

การสรางและ การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ และ 7.) กระบวนการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552, น. 80-81) ไดกลาวไววา สวนประสมการตลาด 

หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแก 

กลุมเปาหมาย ประกอบดวยเคร่ืองมือดัง ตอไปน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) ผลิตภัณฑ หมายถึง สิ่งที่บริษัทนําเสนอออกขายเพื่อกอใหเกิด

ความสนใจ โดย การบริโภคหรือการใชบริการน้ันสามารถท าใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

(Armstrong and Kotler, 2009, p. 616) โดยความพึงพอใจน้ันอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสไดและ/หรือ

สัมผัสไมได เชน รูปแบบ บรรจุภัณฑ กลิ่น สี ราคา ตราสินคา คุณภาพของผลิตภัณฑ ความมี

ชื่อเสียงของผูผลิตหรือผูจัด จําหนาย นอกจากน้ี ตัวผลิตภัณฑที่นําเสนอขายน้ัน สามารถเปนไดทั้ง

ในรูปแบบของการมีตัวตนและ/ หรือการไมมีตัวตนก็ได เพียงแตวาผลิตภัณฑน้ัน ๆ จําเปนตองมี

อรรถประโยชน (Utility) และมีคุณคา(Value) ในสายตาของลูกคาซึ่งเปนผูบริโภคผลิตภัณฑ

เหลาน้ัน ทั้งน้ีการกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑ ควรจะตองคํานึงและใหความสําคัญเกี่ยวกับปจจัย

ดานตาง ๆ ดังน้ี  (1) ความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product/Service Differentiation) หรือ ความ

ความแตกตางทางการแขงขัน (Competitive Differentiation) เพื่อใหสินคาและ/หรือบริการ ของ

กิจการมีความแตกตางอยางโดดเดน (2) องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ (Product 

Component) เชน ประโยชนพื้นฐาน คุณภาพ รูปรางลักษณะ การบรรจุภัณฑตราสินคา เปนตน (3) 

การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ (Product Positioning) เปนการออกแบบ ผลิตภัณฑเพื่อแสดง

ตําแหนงของผลิตภัณฑวาอยูในสวนใดของตลาด ซึ่งจะมีความแตกตาง (Differentiation )และมี

คุณคา (Value) ในจิตใจของลูกคากลุมเปาหมาย (4) การพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Development) 

เพื่อทําใหผลิตภัณฑมี ความใหม โดยการปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น (New and Improved) อยาง

สม่ําเสมอ ทั้งน้ีจะตอง คํานึงถึงความสามารถของบริษัทในการตอบสนองความตองการของลูกคา

ใหดียิ่งขึ้นไปเร่ือย ๆ (5) กลยุทธเกี่ยวกับสวนประสมผลิตภัณฑ (Product Mix) และสายผลิตภัณฑ 

(Product Line) 

2. ดานราคา (Price) ราคา หมายถึง จํานวนเงินตราที่ตองจายเพื่อใหไดรับผลิตภัณฑ สินคา

และ/หรือ บริการของกิจการ หรืออาจเปนคุณคาทั้งหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหไดรับผลประโยชนจาก

การใช ผลิตภัณฑ สินคาและ/หรือบริการน้ัน ๆ อยางคุมคากับจํานวนเงินที่จายไป (Armstrong & 

Kotler, 2009, pp. 616-617) นอกจากน้ี ยังอาจหมายถึงคุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ซึ่ง

ลูกคาใชในการ เปรียบเทียบระหวางราคา (Price) ที่ตองจายเงินออกไป กับคุณคา (Value) ที่ลูกคาจะ

ไดรับกลับมาจาก ผลิตภัณฑน้ัน ซึ่งหากวาคุณคาสูงกวาราคา ลูกคาก็จะทําการตัดสินใจซื้อ (Buying 
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Decision) ทั้งน้ี กิจการควรจะคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ ในขณะที่การกําหนดกลยุทธดานราคา ดังน้ี (1) 

สถานการณ สภาวะ และรูปแบบของการแขงขันในตลาด (2) ตนทุนทางตรงและตนทุนทางออม

เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและ/หรือบริการ (3) คุณคาที่รับรูไดในสายตาของลูกคากลุมเปาหมาย (4) 

ปจจัยอ่ืน ๆ ที่อาจเกี่ยวของ  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place/Channel Distribution) ชองทางการจัดจําหนาย 

หมายถึง ชองทางการจําหนายสินคาและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะน าสินคาและ/หรือบริการ

น้ัน ๆ ไปยังผูบริโภคเพื่อใหทันตอความตองการ ซึ่งมีหลักเกณฑที่ตองพิจารณาวา กลุมเปาหมายคือ

ใคร และควรกระจายสินคาและ/หรือบริการสูผูบริโภค ผานชองทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด 

(THbusinessinfo, 2558) (1) จัดจําหนายสินคาสูผูบริโภคโดยตรง (Direct) (2) จัดจําหนายสินคาผาน

ผูคาสง (Wholesaler) (3) จัดจําหนายสินคาผานผูคาปลีก (Retailer) (4) จําหนายสินคาผานผูคาสง

และผูคาปลีก (Wholesaler and Retailer) (5) จําหนายสินคาผานตัวแทน (Dealer) ศิริวรรณ เสรีรัตน, 

ปริญ ลักษิตานนท และศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337) ได กลาวไววา การเลือกทําเลที่ต้ัง (Location) 

ของธุรกิจน้ันมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจ การใหบริการ เน่ืองจากทําเลที่ต้ังที่กิจการ

เลือกไวน้ัน จะเปนตัวกําหนดกลุมลูกคาที่จะเขามาใชบริการ ดังน้ันสถานที่ใหบริการจึงควร

ครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการกลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด ทั้งน้ี ความสําคัญของทําเลที่ต้ัง 

(Location) จะมีความสําคัญมากนอยแตกตางกันไปตามลักษณะของธุรกิจ แตละประเภท โดยใน

สวนของการกําหนดชองทางการจัดจําหนายจะตองคํานึงถึงปจจัยทั้ง 3 สวน ดังน้ี (1) ลักษณะและ

รูปแบบของการดําเนินธุรกิจ (2) ความจําเปนในการใชคนกลาง (Intermediary) เพื่อจัดจําหนาย

สินคาและ/ หรือบริการของธุรกิจ (3) ลูกคาที่เปนกลุมเปาหมายของธุรกิจ 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การสงเสริมการตลาด หมายถึง เคร่ืองมือการ

สื่อสารทางการตลาด เพื่อสราง ความจูงใจ (Motivation) ความคิด (Thinking) ความรูสึก (Feeling) 

ความตองการ (Need) และ ความพึงพอใจ (Satisfaction) ในสินคาและ/หรือบริการ โดยสิ่งน้ีจะใช

ในการจูงใจลูกคากลุมเปาหมายให เกิดความตองการหรือเพื่อเตือนความทรงจํา (Remind) ในตัว

ผลิตภัณฑ โดยคาดวาการสงเสริม การตลาดน้ันจะมีอิทธิพลตอความรูสึก (Feeling) ความเชื่อ 

(Belief) และพฤติกรรม (Behavior) การ ซื้อสินคาและ/หรือบริการ (Etzel, Walker, & Stanton, 

2007, p. 677) หรืออาจเปนการติดตอสื่อสาร (Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางผูขาย

กับผูซื้อก็เปนได ทั้งน้ีจะตองมีการใช เคร่ืองมือสื่อสารทางการตลาดในรูปแบบตาง ๆ อยาง

ผสมผสานกัน หรือเรียกไดวาเปน เคร่ืองมือ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated 

Marketing Communication) ซึ่งการจะใชเคร่ืองมือ ในรูปแบบใดน้ัน จะขึ้นอยูกับความเหมาะสม

ของกลุมลูกคาเปาหมายดวย (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) โดยเคร่ืองมือที่ใชในการสงเสริม

การตลาดแบบบูรณาการจะประกอบไปดวย 5 เคร่ืองมือหลัก ดังน้ี 
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4.1 การโฆษณา (Advertising) หมายถึง กิจกรรมการเผยแพรขอมูล ขาวสาร เพื่อ 

เปนการสรางแรงจูงใจและความตองการซื้อสินคาและ/หรือบริการ แกผูที่ไดรับสารจากโฆษณา 

ดังกลาว ซึ่งการโฆษณาสามารถทําไดในหลากหลายชองทางการสื่อสาร เชน โทรทัศน วิทยุ ปาย

โฆษณา หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต ตามแตละพฤติกรรมของกลุมที่เปนลูกคาเปาหมาย  

 

4.2 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and Public Relation) การใหขาว  

หมายถึง การนําเสนอแนวความคิดของบุคคลที่มีตอสินคาและ/หรือบริการ ซึ่งอาจจะมีทั้ง ใน

รูปแบบของการจายเงินเพื่อเปนคาตอบแทน หรือไมตองมีการจายเงินเปนคาตอบแทนก็ได สําหรับ 

การประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามในการสื่อสารขอมูลจากผูสงสารไปยังผูรับสารที่เปน 

กลุมเปาหมาย โดยอาจจะเปนจากองคกรถึงผูบริโภคทั่วไป หรือ จากองคกรถึงองคกรดวยกัน เปน

ตน  

4.3 การขายโดยพนักงาน (Personal Selling) หมายถึง การขายสินคาที่มีการ  

สื่อสารทั้งสองทาง (Two-ways Communication) หรือ การขายแบบเผชิญหนา (Face-to-Face) ซึ่ง

ผูขายและผูซื้อจะไดพบหนากัน มีการสอบถาม แลกเปลี่ยนขอมูล และเสนอขายสินคาและ/หรือ 

บริการกันโดยตรง  

4.4 การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมทางการตลาดที่ จะ 

ชวยเพิ่มปริมาณการขายสินคาและ/หรือบริการ ใหมากขึ้น โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การลดราคา 

การแลกสินคาสมนาคุณ การแจกสินคาตัวอยาง การแถมสินคา ทั้งน้ีเพื่อกระตุนความตองการของ 

ผูบริโภคที่มีตอสินคาและ/หรือบริการ และกอใหเกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อในทายที่สุด  

4.5 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หมายถึง ชองทางการตลาดที่ สามารถ 

เขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรงเพื่อนําเสนอสินคาและ/หรือบริการ โดยไมมีความ จําเปน

ในการใชคนกลางเพื่อทําหนาที่ประสานงาน ซึ่งรูปแบบของชองทางการตลาดทางตรง ไดแก 

การตลาดทางโทรศัพท จดหมายอีเล็กทรอนิกส (E-mail) ขอความผานทางโทรศัพทเคลื่อนที่ 

จดหมายตรง เปนตน 

5. ดานบุคคล (People) ดานบุคคล หรือบุคลากร หมายถึง พนักงานที่ทํางานเพื่อกอ

ประโยชนใหแก องคกรตาง ๆ ซึ่งนับรวมต้ังแตเจาของกิจการ ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร

ระดับกลาง ผูบริหารระดับลาง พนักงานทั่วไป แมบาน เปนตน โดยบุคลากรนับไดวาเปนสวนผสม

ทางการตลาดที่มีความสําคัญ เน่ืองจากเปนผูคิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนองคกรให

เปนไปในทิศทางที่วางกลยุทธไว นอกจากน้ีบทบาทอีกอยางหน่ึงของบุคลากรที่มีความสําคัญ คือ 

การมีปฏิสัมพันธและสรางมิตรไมตรี ตอลูกคา เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ และ

เกิดความผูกพันกับองคกรในระยะยาว 
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6. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งที่

ลูกคาสามารถสัมผัสไดจากการเลือกใช สินคาและ/หรือบริการขององคกร เปนการสรางความ

แตกตางอยางโดดเดน และมีคุณภาพ เชน การตกแตงราน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแตง

กายของพนักงานในราน การพูดจาตอลูกคา การบริการที่รวดเร็ว เปนตน สิ่งเหลาน้ีจ าเปนตอการ

ดําเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจทางดาน การบริการ ที่ควรจะตองสรางคุณภาพในภาพรวม ซึ่ง

ก็คือในสวนของสภาพทางกายภาพที่ลูกคา สามารถมองเห็นได ลักษณะทางกายภาพที่ลูกคาให

ความพึงพอใจ และความแปลกใหมของสภาพทาง กายภาพที่แตกตางไปจากผูใหบริการรายอ่ืน 

เชนเดียวกันกับ สมวงศ พงศสถาพร (2546, น. 106) กลาวไววา ลักษณะกายภาพเปนสิ่งที่ลูกคา

สามารถสัมผัสจับตองไดในขณะที่ยังใชสินคาและ/หรือ บริการ อยู นอกจากน้ี อาจหมายความถึง 

สัญลักษณที่ลูกคาเขาใจความหมายในการรับขอมูล จาก การทําการสื่อสารทางการตลาดออกไปใน

สาธารณะ 

7. ดานกระบวนการ (Process) ดานกระบวนการ หมายถึง เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ

ระเบียบวิธีการและงาน ปฏิบัติในดานการบริการที่น าเสนอใหกับผูใชบริการเพื่อมอบการใหบริการ

อยางถูกตองรวดเร็ว โดยใน แตละกระบวนการสามารถมีไดหลายกิจกรรม ตามแตรูปแบบและ

วิธีการดําเนินงานขององคกร ซึ่ง หากวากิจกรรมตาง ๆ ภายในกระบวนการมีความเชื่อมโยงและ

ประสานกัน จะทําใหกระบวนการ โดยรวมมีประสิทธิภาพ สงผลใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ ทั้งน้ี

กระบวนการทํางานในดานของการ บริการ จําเปนตองมีการออกแบบกระบวนการทํางานที่ชัดเจน 

เพื่อใหพนักงานภายในองคกรทุกคน เกิดความเขาใจตรงกัน สามารถปฏิบัติใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกันไดอยางถูกตองและราบร่ืน เชนเดียวกับที่ กนกพรรณ สุขฤทธิ์ (2557, น. 33) ไดกลาวไว 

  

5.ประวัติเครือขาย AIS 

 เร่ิมแรกจดทะเบียนกอต้ังเปน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่  24 

เมษายน0 พ.ศ. 2529 [3] เปดใหบริการคร้ังแรกเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยเอไอเอสทําสัญญากับ 

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 0 ใหดําเนินการโครงการบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ais2100 

เมกะเฮิรตซ0 เปนระยะเวลา 30 ป ถึง พ.ศ. 2561 

เอไอเอสเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 0เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 0 พ.ศ. 

2534 และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด หลังจากน้ันบริษัทขยายกิจการโดยการเขาซื้อกิจการ

ในเครือชินวัตร เชน ชินวัตร ดาตาคอม (ปจจุบันคือ บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ตเวิรค คอมมิวนิ

เคชั่นส จํากัด 0) , ชินวัตร เพจจ้ิงเปนตน บริษัทเปดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบจีเอสเอ็ม 0 ใน

ชื่อ Digital GSM ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 และไดขยายเวลารวมสัญญาเปน 25 ป (หมดสัญญาป 

พ.ศ. 2558) เมื่อ พ.ศ. 2539 

https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA#cite_note-founded-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=900_MHz&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=900_MHz&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=900_MHz&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_GSM&action=edit&redlink=1
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

เตือนใจ จันทรหนองสรวง (2554) ศึกษาเร่ือง การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลตอความ 

จงรักภักดีของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการ

เก็บ รวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอส ที่อยู

ในเขต กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด 400 คน ดวยวิธีแจกแบบสอบถาม จากการทดสอบ

สมมติฐาน พบวา ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือนที่ตางกัน 

น้ันมี ความสัมพันธกับความจงรักภักดีตอผูใหบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอสแตกตาง

กัน อยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากผลการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ 

พบวา การ บริหารลูกคาสัมพันธ ดานการมีสัมพันธภาพกับลูกคา ดานการบริหารการสื่อสาร

ระหวางกัน ดานการ เขาใจความคาดหวังของลูกคาและดานการเปนหุนสวน มีความสัมพันธและ

ผลกระทบเชิงบวกกับ ความจงรักภักดีของลูกคา ดานการซื้อชาเปนปกติ ดานการซื้อขามสาย

ผลิตภัณฑและการบริการ ดาน การบอกตอกับบุคคลอ่ืน และดานการมีภูมิคุมกันในการถูกดึงดูดไป

หาคูแขง  

ณิชาปวีณ กกกําแหง (2556) ไดทางการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีตอ 

ความพึงพอใจของลูกคาและการเปลี่ยนผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา ในภาพรวม

ของ ธุรกิจน้ันคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 มิติที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบหลักมีอิทธิพล

ทางตรงตอ ความพึงพอใจของลูกคาในทางบวก สวนในดานอิทธิพลของคุณภาพการบริการแตละ

มิติที่มีตอการ เปลี่ยนผูใหบริการพบวา มีเพียงอิทธิพลทางออมในทางลบที่ผานความพึงพอใจ

เทาน้ัน โดยมิติของ คุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลรวมตอความพึงพอใจ และตอการเปลี่ยนผูให

บริการของลูกคา ตามล าดับ มีคาสัมประสิทธิ์สมการถดถอยมาตรฐานจากมากไปนอยคือ มิติความ

พรอมที่จะตอบสนอง ตอลูกคามิติความนาเชื่อถือ และความตองการคงเสนคงวา มิติคุณภาพของ

เครือขาย มิติความเอาใจ ใสดูแล และมิติองคประกอบที่จับตองได 19                         

เก็จวลี ศรีจันทร (2557) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการศูนยบริการ ทรูช็อป ที่มีผลตอ 

ความพึงพอใจของผูใชบริการ สี่จี แอลทีอี เครือขายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม ท าการศึกษากับ

กลุม ตัวอยางที่เปนผูใชบริการในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการ 

ใหบริการมีผลตอ ความพึงพอใจของผูใชบริการ สี่จี แอลทีอี เครือขายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม 

และปจจัยดานเพศ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ สี่จี แอล 

ทีอี เครือขายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ อาชีพ 

รายได และเหตุผลหลักที่เขาใชบริการที่แตกตางกันมีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ สี่จี แอลที

อี เครือขายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหมแตกตางกัน  
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อนุชา อรุณทองวิไล (2557) ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความเชื่อมั่นไววางใจ 

สงผลตอความภักดีของธุรกิจผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

งานวิจัยในคร้ัง น้ีคือ กลุมผู ใชงาน กลุมผูบ ริโภค ที่ ใชบริการดานการสื่อสารเครือขาย

โทรศัพทเคลื่อนที่ ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก จํานวน 

400 คน ผล การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในสวนของความพึงพอใจใน

คุณภาพการบริการ ความเชื่อมั่นไววางใจในธุรกิจการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่และ

ความภักดีของธุรกิจผู ใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการ

วิเคราะหพบวา ความพึงพอใจ ในคุณภาพการบริการของผูบริโภคแตละดานสงผลตอความภักดีของ

ธุรกิจผูใหบริการเครือขาย โทรศัพทเคลื่อนที่ เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานความเชื่อถือไววางใจ

ได ดานการตอบสนองตอ ลูกคา ดานการใหความเชื่อมั่นตอลูกคา และดานการรูจักและเขาใจลูกคา 

สงผลตอความภักดีของ ธุรกิจผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ และพบวาในดานความเปน

รูปธรรมของบริการ ไมสงผล ตอความภักดีของธุรกิจผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ ที่

ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ภาณุพร หาญธีระชัยกุล (2558) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบระหวางอิทธิพลของความพึง 

พอใจตอคุณภาพบริการกับการสงเสริมการจําหนายที่สงผลตอการเลือกใชบริการชากับธุรกิจ

เครือขาย สัญญาณอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาฉบับน้ีมี

วัตถุประสงคเพื่อ เปรียบเทียบระหวางความพึงพอใจในคุณภาพบริการและความพึงพอใจในการ

สงเสริมการจําหนายที่ สงผลตอการซื้อซชาของผูบริโภค ตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ ผูใชบริการ

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม และสถิติเชิง

อางอิงที่ใชในการทดสอบ สมมุติฐาน คือ การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบวา ความพึง

พอใจตอคุณภาพบริการแต ละดานสงผลตอการเลือกใชบริการและความพึงพอใจตอการสงเสริม

การจําหนายแตละดานสงผล ตอการเลือกใชบริการชา นอกจากน้ีผลการศึกษายังพบวา ความพึง

พอใจตอคุณภาพการบริการ 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

งานวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย "AIS" ของ

นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ โดยผูวิจัยมีขั้นตอนในการวิจัย คือ กําหนด

ประชากรและกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย เก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

             ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ที่ใชบริการ 

เครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ เปนประชากรที่นับจํานวน 

2824 คน  

             กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ที่ใชบริการ 

เครือขาย AISของนักศึกษาวิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ จํานวน 150 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย   

              การสรางเคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นมาเพื่อศึกษา 

พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชเครือขาย AIS โดยแบงเปน 3 ตอนดังน้ี   

              ตอนท่ี 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป คือ เพศ  ระดับชั้น สาขาวิชาของนักศึกษา   

              ตอนท่ี 2  เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการใชเครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยอรรถ

วิทยพณิชยการ  

              ตอนท่ี 3  เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีตอการใชบริการเครือขาย AIS  แบบมาตรา

สวนคา (Rating scale) โดยการใหคะแนนระดับความพึงพอใจในแบบสอบถามแตละขอใช  

เกณฑดังน้ี     

                                   5 หมายความวา พึงพอใจมากที่สุด     

                                   4 หมายความวา พึงพอใจมาก     

                                   3 หมายความวา พึงพอใจปานกลาง     

                                   2 หมายความวา พึงพอใจนอย    

                                   1 หมายความวา พึงพอใจนอยที่สุด 
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ข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ 

              1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการบริการเครือขาย AIS 

              2. สรางคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชบริการเครือขาย AIS ให

สอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ   

              3.   นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ และ 

คณะกรรมการพิจารณาการสอบโครงการ  แลวนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง              

              4.   นําแบบสอบถามไปปรับปรุงตามคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ และ 

คณะกรรมการพิจารณาการสอบโครงการ  

              5.   จัดทําแบบสอบถามที่สมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และนํา 

แบบสอบถามไปแจกในกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล   

              ในการเก็บรวบรวมขอมูลในการสํารวจ พฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีในการบริการของ 

เครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ คณะผูวิจัยดําเนินการเก็บ

รวบรวมขอมูลโดยมีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี   

1. กอนแจกแบบสอบถาม  ผูวิจัยชี้แจงใหกลุมตัวอยางทราบถึงจุดประสงคของการวิจัย

ชี้แจงวิธีการตอบแบบสอบถามแกนักศึกษา   

2. ขณะที่กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผูวิจัยเปดโอกาสใหนักศึกษาสอบถามถึงปญหาใน 

ขอคําถามไดตลอดเวลา   

3. ตรวจแบบสอบถามวามีขอมูลครบถวนสมบูรณหรือไม 

 

การวิเคราะหขอมูล   

              การวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ีใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณคาสถิติ โดยหาคาสถิต 

ตาง ๆดังน้ี 

ตอนท่ี 1  ขอมูลทั่วไป วิเคราะหขอมูลโดยหาคารอยละ 

ตอนท่ี 2  พฤติกรรมที่มีตอการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยอรรถวิทย

พณิชยการ หาคารอยละ 

ตอนท่ี 3  ความพึงพอใจในการใชบริการเครือขาย AIS  ของนักศึกษาวิทยาลัยอรรถวิทย

พณิชยการ ที่เปนขอมูลจากคําถามของ Rating Scales หาคาเฉลี่ย (x ) สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 

(SD)โดยมีการแปลผลคาเฉลี่ยของเกณฑ John W.Best คือ  
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คะแนน 4.50 – 5.00 คือ พึงพอใจมากที่สุด   

              คะแนน 3.50 – 4.49 คือ พึงพอใจมาก    

              คะแนน 2.50 – 3.49 คือ พึงพอใจปานกลาง   

              คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  พึงพอใจนอย  

              คะแนน 1.00 – 1.49  คือ พึงพอใจนอยที่สุด 

 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1.  การตอบวัตถุประสงคการวิจัยน้ันผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเกณฑสถิติ

พื้นฐาน  คารอยละ,  คาเฉลี่ย,  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ดังน้ี 

   คารอยละ  โดยใชสูตร 

 

x� =
f
n

 

 

 เมื่อ     x�   แทน คารอยละ  

       f         แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนคารอยละ  

       n        แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด  

  

 คาเฉลี่ยเลขคณิต โดยใชสูตร 

 

x� =
∑𝑥
N

 

 

  เมื่อ           x�        แทนคาคะแนนเฉลี่ย 

                 ∑ x     แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

                    N       แทนจํานวนกลุมตัวอยาง 
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สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใชสูตร 

 

𝑠.𝑑=   
1)n(n

fX)(fXn 22

−

− ∑∑
 

   เมื่อ     S.D.      แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     f           แทน  ความถี่ของขอมูลแตละชั้น 

     X         แทน คะแนนแตละตัว 

     n           แทน  จํานวนคะแนนในกลุม 

     ∑         แทน  ผลรวม  
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย "AIS" ของ

นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลของกลุมนักศึกษาจํานวน 150 คน ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ปรากฏดังตอไปน้ี 

 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใชบริการของเครือขาย AIS 

  

สวนที่   1 ขอมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับเพศ 

เพศ ความถี่ รอยละ 

ชาย 61 40.7 

หญิง 89 59.3 

รวม 150 100.0 

 

 จากตารางที่ 1 พบวานักศึกษาเปนเพศหญิง จํานวน 89 คนคิดเปนรอยละ 59.3 และเพศชาย

จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 40.7 

 

ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับอายุ 

อายุ ความถี่ รอยละ 

16 ป หรือตํ่ากวา 24 16.0 

16-18 ป 90 60.0 

19-21 ป 36 24.0 

รวม 150 100.0 

 

จากตารางที่ 2 พบวานักศึกษาอายุ 16-18 ป จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 60.0 รองลงมา

อายุ 19-21 ป จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ24.0 และขอที่มีคารอยละนอยที่สุด  อายุ 16 ป หรือตํ่า

กวา คิดเปนรอยละ 16.0 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับระดับชั้น 

ระดับชั้น ความถี่ รอยละ 

ปวช. 121 80.67 

ปวส. 29 19.33 

รวม 150 100.0 

 

จากตารางที่ 3 พบวานักศึกษาระดับ ปวช. จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 80.67 และระดับ 

ปวส. จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 19.33 ตามลําดับ 

 

ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับรายไดตอเดือนของนักศึกษา 

รายไดตอเดือนของนักศึกษา ความถี่ รอยละ 

ตํ่ากวา 8,000 บาท 121 80.7 

8,001-10,000 บาท 20 13.3 

10,001-20,000 บาท 7 4.7 

มากกวา 20,000 บาท ขึ้นไป 2 1.3 

รวม 150 100.0 

 

จากตารางที่ 4 พบวานักศึกษามีรายไดตํ่ากวา 8,000 บาท จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 

80.7 รองลงมา 8,001-10,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 13.3 และขอที่มีคารอยละนอยที่สุด  

รายได มากกวา 20,000 บาท ขึ้นไปจํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.3 ตามลําดับ 
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจตอการใชบริการของเครือขาย AIS 

ตาราง 2จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนคติท่ีมีตอใชบริการ"AIS" 

รายการ 5 4 3 2 1 𝒙� SD แปร

ผล 

1. ดานผลิตภัณฑในเครือขาย 

1.1คุณภาพสัญญาณระหวาง

สนทนา 

81 

(54.0%) 

65 

(43.3%) 

4 

(2.7%) 

- - 4.39 0.72 มาก 

1 . 2  ค วา ม ครอบ ค ลุ ม ข อง

สัญญาณ 

88 

(58.7%) 

53 

(35.3%) 

8 

(5.3%) 

1 

(0.7%) 

- 4.33 0.75 มาก 

1.3 บริการเสริม

นอกเหนือจากการโทรเชน 

SMS,MMS,ดาวโหลด 

85 

(56.7%) 

61 

(40.7%) 

4 

(2.7%) 

- - 4.11 0.81 มาก 

รวม 4.27 0.66 มาก 

2.ดานราคาในเครือขาย 

2.1อัตราคาบริการ 65 

(43.3%) 

79 

(52.7%) 

5 

(3.3%) 

- - 4.11 0.83 มาก 

2 . 2 ก า ร กํ า หน ดร า ค า ต า ม

ชวงเวลา 

67 

(44.7%) 

76 

(50.7%) 

7 

(4.7%) 

- - 4.21 0.83 มาก 

2.3ความเหมาะสมของราคา

เมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง 

82 

(54.7%) 

63 

(42.0%) 

4 

(2.7%) 

1 

(0.7%) 

- 4.24 0.81 มาก 

รวม 4.18 0.73 มาก 

3.ดานการจัดจําหนายในเครือขาย 

3.1จํานวนศูนยบริการที่

ใหบริการ 

76 

(50.7%) 

69 

(46.0%) 

5 

(3.3%) 

- 

 

- 4.20 0.73 มาก 

3.2ความทั่วถึงของศูนย 

บริการ 

85 

(56.7%) 

59 

(39.3%) 

6 

(4.0%) 

- 

 

- 4.36 0.82 มาก 

3.3การชําระคาบริการผาน

ชองทางอ่ืน ๆ 

81 

(54.0%)             

62 

(41.3%) 

7 

(4.7%) 

- 

 

- 4.28 0.77 มาก 
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รายการ (ตอ) 5 4 3 2 1 𝒙� SD 
แปร

ผล 

3.4จํานวนคูสายใหบริการ

ของศูนยลูกคาสัมพันธ 

81 

(54.0%) 

61 

(40.7%) 

8 

(5.3%) 

- - 4.25 0.77 มาก 

 

รวม 4.27 0.62 มาก 

4.ดานการสงเสริมการตลาดในเครือขาย 

4 .1ความหล ากหล ายของ

โ ป ร โ ม ชั่ น  เ ช น ก า ร เ พิ่ ม

ความเร็วของอินเตอรเน็ตการ

เพิ่มเวลาโทร เปนตน 

77 

(51.3%) 

67 

(44.7%) 

6 

(4.0%) 

- - 4.39 0.68 มาก 

4.2การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ 

(โทรทัศน,วิทยุ) 

80 

(53.3%) 

64 

(42.7%) 

6 

(4.0%) 

- - 4.31 0.73 มาก 

4 . 3 ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ พื่ อ

สงเสริมการขาย เชน การจัด

บูทตามสถานที่ตาง ๆ 

85 

(56.7%) 

57 

(38.0%) 

8 

(5.3%) 

- - 4.36 0.73 มาก 

รวม 4.35 0.60 มาก 

5.ดานพนักงานในเครือขาย 

5.1ความรูความสามารถใน

การใหบริการของพนักงาน 

85 

(56.7%) 

58 

(38.7%) 

7 

(4.7%) 

- - 4.29 0.77 มาก 

5.2ความสุภาพของพนักงาน

ในการใหบริการ 

76 

(50.7%) 

65 

(43.3%) 

8 

(5.3%) 

1 

(0.7%) 

- 4.30 0.74 มาก 

5.3ความมีจิตใจในการ 

ใหบริการของพนักงาน 

98 

(65.3%) 

46 

(30.7%) 

6 

(4.0%) 

- - 4.27 0.72 มาก 

รวม 4.28 0.62 มาก 

6.ดานกระบวนการ 

6.1ขั้นตอนในการขอบริการ 91 

(60.0%) 

55 

(36.7%) 

3 

(2.0%) 

- 1 

(0.7

%) 

4.43 0.67 มาก 

6 . 2 ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร ชํ า ร ะ 75 69 5  1 4.29 0.72 มาก 
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คาบริการ (50.0%) (46.0%) (3.3%) (0.7

%) 

รวม 4.36 0.61 มาก 

รายการ 5 4 3 2 1 𝒙� SD แปร

ผล 

7.ดานสภาพแวดลอม 

7.1ความสะอาดและแสง

สวางภายในศูนยใหบริการ 

84 

(56.0%) 

60 

(40.0%) 

5 

(3.3%) 

 1 

(0.7

%) 

 

4.31 0.70 มาก 

7.2ความทันสมัยภายในศูนย

ใหบริการ 

74 

(49.3%) 

70 

(46.7%) 

5 

(3.3%) 

 1 

(0.7

%) 

4.34 0.74 มาก 

รวม 4.32 0.63 มาก 

รวมทุกดาน 4.29 0.63 มาก 

จากตาราง 2 พบวา 

ความคิดเห็นท่ีมีตอการใชตอเครือขาย AIS 

 โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นที่มีตอการใชเครือขาย AIS พบวา อยูในระดับมาก

(�̅�= 4.29,SD = 0.63) 

 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกระบวนการ อยูใน

ระดับมาก (�̅�= 4.36,SD = 0.61) รองลงมาดานการสงเสริมการตลาดในเครือขาย พบวา อยู

ในระดับมาก (�̅�= 4.35 ,SD = 0.60) และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานราคาในเครือขาย 

พบวา อยูในระดับมาก (�̅�= 4.18,SD = 0.73) 

 

 2.เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา  

2.1 ดานผลิตภัณฑในเครือขายโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�= 4.27,SD  = 0.66) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานคุณภาพสัญญาณระหวางการสนทนา  อยูใน

ระดับมาก (�̅�= 4.39,SD  = 0.73) รองลงมา ความครอบคลุมของสัญญาณ อยูในระดับมาก (�̅�= 
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4.33,SD = 0.75) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการบริการเสริมนอกเหนือจากการโทร อยูใน

ระดับมาก (�̅�= 4.11,SD = 0.81) 

2.2 ดานราคาในเครือขายโดยภาพรวม อยูในระดับมาก (�̅�= 4.18 ,SD = 0.73) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง อยูใน

ระดับมาก (�̅�= 4.24 ,SD = 0.81)รองลงมาคือการกําหนดราคาตามชวงเวลา อยูในระดับมาก (�̅�= 

4.21 ,SD = 0.83) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ อัตราคาบริการ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.11,SD = 

0.83) 

              2.3 ดานการจัดจําหนายในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.27,SD  = 0.62 ) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานความทั่วถึงของศูนยบริการ (�̅�= 4.36,SD  

= 0.82) รองลงมา การชําระคาบริการผานชองทางอ่ืน ๆอยูในระดับมาก (�̅�= 4.28,SD = 0.77) และ

ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จํานวนศูนยบริการที่ใหบริการอยูในระดับมาก (�̅�= 4.20,SD = 0.73) 

2.4 ดานสงเสริมการตลาดในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.35 ,SD = 0.60 ) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความหลากหลายของโปรโมชั่น เชน การ

เพิ่มความเร็วของอินเทอรเน็ต การเพิ่มเวลาโทร เปนตน อยูในระดับมาก (�̅�= 4.39,SD = 0.68) 

รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขาย เชน การจัดบูทตามสถานที่ตาง ๆ อยูในระดับมาก 

(�̅�=4.36 ,SD = 0.73)   และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ (โทรทัศน,วิทยุ) อยู

ในระดับมาก (�̅�= 4.31,SD = 0.73) 

              2.5 ดานพนักงานในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.28 ,SD = 0.62 ) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ (�̅�= 

4.30,SD = 0.74) รองลงมา คือความรูความสามารถในการใหบริการของพนักงานอยูในระดับมาก 

(�̅�=4.29 ,SD = 0.77)   และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ความมีจิตใจในการใหบริการของพนักงานอยู

ในระดับมาก (�̅�= 4.27,SD = 0.72) 

              2.6 ดานกระบวนการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.36 ,SD = 0.61) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือขั้นตอนในการขอบริการ (�̅�= 4.43,SD = 0.67) และขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ขั้นตอนในการชําระคาบริการ อยูในระดับมาก (�̅�= 4.29,SD = 0.72) 
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              2.7 ดานสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�= 4.32 ,SD = 0.63 ) เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือความทันสมัยภายในศูนยใหบริการ (�̅�= 4.34,SD = 

0.74) และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ความสะอาดและแสงสวางภายในศูนยใหบริการอยูในระดับ

มาก (�̅�= 4.31,SD = 0.70) 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

การวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย "AIS" ของ

นักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ มีวัตถุประสงค 

                1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และ (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ที่ใชบริการเครือขาย AIS จํานวน 2,824 คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และ (ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ที่ใชบริการเครือขาย AIS  จํานวน 150 คน  

 

สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นที่มีตอการใชเครือขาย AIS พบวา อยู

ในระดับมาก 

 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกระบวนการ อยูในระดับ

มาก รองลงมาดานการสงเสริมการตลาดในเครือขาย พบวา อยูในระดับมาก และดานที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ดานราคาในเครือขาย พบวา อยูในระดับมาก  

 

เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา 

ดานผลิตภัณฑในเครือขายโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือดานคุณภาพสัญญาณระหวางการสนทนา  อยูในระดับมาก รองลงมา ความครอบคลุม

ของสัญญาณ อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานการบริการเสริมนอกเหนือจากการโทร 

อยูในระดับมาก 

ดานราคาในเครือขายโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุด คือความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง อยูในระดับมาก รองลงมาคือการ

กําหนดราคาตามชวงเวลา อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ อัตราคาบริการ อยูในระดับ

มาก  
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              ดานการจัดจําหนายในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอ

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือดานความทั่วถึงของศูนยบริการ รองลงมา การชําระคาบริการผานชองทางอ่ืน ๆอยู

ในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ จํานวนศูนยบริการที่ใหบริการอยูในระดับมาก  

ดานสงเสริมการตลาดในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความหลากหลายของโปรโมชั่น เชน การเพิ่มความเร็วของอินเทอรเน็ต การ

เพิ่มเวลาโทร เปนตน อยูในระดับมาก รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขาย เชน การจัด

บูทธตามสถานที่ตาง ๆ อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การโฆษณาผานสื่อตาง ๆ 

(โทรทัศน,วิทยุ) อยูในระดับมาก  

             ดานพนักงานในเครือขาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ รองลงมา คือความรูความสามารถในการ

ใหบริการของพนักงานอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ความมีจิตใจในการใหบริการ

ของพนักงานอยูในระดับมาก  

        ดานกระบวนการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูง

ที่สุดคือขั้นตอนในการขอบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ขั้นตอนในการชําระคาบริการ อยูใน

ระดับมาก               

 ดานสภาพแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย

สูงที่สุดคือความทันสมัยภายในศูนยใหบริการ และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ความสะอาดและแสง

สวางภายในศูนยใหบริการอยูในระดับมาก  

 

อภิปรายผล 

 ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย AIS ของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นที่มีตอการใชเครือขาย AIS พบวา อยู

ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานกระบวนการ อยูในระดับ

มาก รองลงมาดานการสงเสริมการตลาดในเครือขาย พบวา อยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด

คือ ดานราคาในเครือขาย พบวา อยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกรกรต มธุรพจน (2559) 

ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายดีแทค ของ

ผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความ

พึงพอใจในการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เครือขายดีแทค (DTAC) ของผูใชบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยใชปจจัยดานประชากรศาสตร(เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได
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เฉลี่ยตอเดือน และอาชีพ) และปจจัยดานสวนประสมทางตลาด ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจาหนาย (Place) ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคคล (People) ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 

and Presentation) และปจจัยดานกระบวนการ (Process) เพื่อใหผูประกอบการโทรศัพทเคลื่อนที่

เครือขาย ดีแทคสามารถทราบถึงปจจัยหรือความตองการที่แทจริงของผูใชบริการที่มีผลตอความพึง

พอใจในการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขาย ดีแทค และสามารถนาผลการวิจัยมาประยุกตใชเพื่อ

เปนขอมูลสนับสนุนในการวางแผนการพัฒนาสินคาและการใหบริการตาง ๆ ของ ดีแทค (DTAC) ทั้ง

ในเร่ืองความเพียงพอของคลื่นสัญญาณที่ใหบริการ ความเร็วของการใหบริการอินเทอรเน็ต รวมถึงการ

นามาใชเปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบการใหบริการตาง ๆ ที่สามารถตอบสนองความตองการและ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการเพื่อใหเกิดความพอใจตอผูใชบริการไดดีขึ้น ผลการวิจัยพบวา ปจจัย

ที่มีผลตอความพึงพอใจในการใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขาย ดีแทค โดยเรียงตามลําดับจากมาก

ไปนอย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑและความเหมาะสมของราคา ปจจัยดานการสงเสริมการขายและ

กระบวนการ ปจจัยดานบริการ ปจจัยดานความเร็วของสัญญาณ และปจจัยดานบุคคลและ

สภาพแวดลอมของศูนยบริการ 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

             ควรมีการจัดโปรโมชั่นและกิจกรรมสงเสริมการขายอยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการกระตุนให

ผูใชบริการเกิดความสนใจในสินคาและบริการของผูประกอบการ ซึ่งโปรโมชั่นน้ันควรที่จะตอบสนอง

ตอความตองการในทุกกลุมลูกคา ทุกเพศทุกวัย และประชาสัมพันธสินคาและบริการใหกับกลุมลูกคาที่

ยังไมเคยใชบริการของผูประกอบการ AIS  
 

ขอเสนอในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย AIS ในเขต

พื้นที่อ่ืน ๆ 

 2. ควรศึกษาดานทัศนคติของผูบริโภคในดานการใหบริการเครือขาย AIS 
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บรรณานุกรม 

เอกสารเกี่ยวกับความคิดเห็น 

สุโท เจริญสุข (2525 อางถึงใน สุทธิการต ชูทอง, 2551, หนา 6) ความคิดเห็นเปนสภาพ 

ความรูสึกทางดานจิตใจที่เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคล อันเปนผลใหบุคคลมี ความคิด

ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะที่ชอบ ไมชอบ หรือเฉย ๆ 

ระวีวรรณ สวนจันทร(2538, หนา 18) ไดใหค านิยามวา เปนการแสดงออกถึงเร่ืองหน่ึง เร่ืองใด

โดยเฉพาะโดยใชสติปญญา ประสบการณจากการเรียนรูการศึกษา ประกอบกับ ความคิดเห็นน้ีอาจ

เปนไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงที่เห็นดวย หรือไมเห็นดวยก็ไดความคิดเห็นน้ี อาจเปลี่ยนแปลงไปตาม

เวลา 

เสกสิทธิ์ สุวรรณโชติ, 2550, หนา 8) ไดใหค านิยามวา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกดาน

ความรูสึกสิ่งหน่ึงสิ่งใด เปนความรูสึกเชื่อถือที่ไมไดอยู บนความแนนอนหรือความจริง แตขึ้นอยูกับ

จิตใจบุคคลจะแสดงออกโดยมีขออางหรือการแสดง เหตุผลสนับสนุน หรือปกปองความคิดเห็นน้ัน 

ความคิดเห็นบางอยางเปนผลของการแปล ความหมายของขอเท็จจริง ขึ้นอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของ

แตละคน เชน พื้นความรู ประสบการณ ในการทํางาน สภาพแวดลอม และมีอารมณเปนสวนประกอบที่

สําคัญ การแสดงความคิดเห็น อาจจะไดรับการยอมรับ หรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได พจนานุกรรม

ราชบัณฑิตยสถาน (2539, หนา 174 -178) 

เอกสารเกี่ยวกับการบริการ 

วีรพงษ  (2539) ใหความหมายของการบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระทํา ที่บุคคลหน่ึง

ทําใหหรือสงมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเปาหมายและมีความต้ังใจในการสงมอบอันน้ัน 

ไพรพนา (2544) ใหความหมายของการบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการดําเนินการ

อยางใดอยางหน่ึงของบุคคลหรือองคกร เพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลอ่ืนใหไดรับความสุข 

และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระทําน้ัน  โดยมีลักษณะเฉพาะของ

ตัวเอง  ไมหรือผลิตภัณฑอ่ืน ๆทั้งยังเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีนํ้าใจ ไมตรี เปยมดวยความปรารถนาดี 

ชวยเหลือเกื้อกูลใหความสะดวก   
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รัชยา  (2535) ใหความหมายของการบริการ คือ การบริการที่ประสบความสําเร็จจะตอง

ประกอบดวยปจจัย 10 ประการ ดังน้ี 

สามารถจับตองได  ไมสามารถครอบครองเปนเจาของในรูปธรรมและไมจําเปนตองรวมอยูกับ

สินคา 

 1.ความเชื่อถือได (reliability) ประกอบดวย 

            1.1 ความสม่ําเสมอ (consistency) 

            1.2 ความพึ่งพาได (dependability) 

 2.การตอบสนอง (responsive) ประกอบดวย 

     2.1 ความเต็มใจที่จะใหบริการ 

       2.2 ความพรอมที่จะใหบริการ 

   2.3 มีการติดตออยางตอเน่ือง 

           2.4 ปฏิบัติตอผูใชบริการเปนอยางดี 

3.ความสามารถ (competency) ประกอบดวย 

          3.1 สามารถในการสื่อสาร 

              3.2 สามารถในการบริการ 

         3.3 สามารถในความรูวิชาการที่จะใหบริการ 

 4.การเขาถึงบริการ (access) ประกอบดวย 

          4.1 ผูใชบริการเขาใชหรือรับบริการไดสะดวก 

  4.2 ระเบียบขั้นตอนไมควรมากมายและมีความซับซอนเกินไป 

       4.3 ผูบริการใชเวลารอคอยไมนาน 

      4.4 เวลาที่ใหบริการเปนเวลาสะดวกสําหรับผูใชบริการ 

  4.5 อยูในสถานที่ที่ผูใชบริการสามารถเขาติดตอไดสะดวก 

 5.ความสุภาพออนโยน (courtesy) ประกอบดวย 

     5.1  การแสดงความสุภาพตอผูใชบริการ 

  5.2  ใหการตอนรับที่เหมาะสม 

      5.3  ผูใหบริการมีบุคลิกภาพที่ดี 

 6.การสื่อสาร (communication) ประกอบดวย 

         6.1 มีการสื่อสารชี้แจงขอบเขตและลักษณะของงานบริการ 

           6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการใหบริการ 
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 7.ความซื่อสัตย (credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงนาเชื่อถือ 

 8.ความมั่นคง (security) ประกอบดวย ความปลอดภัยทางกายภาพ เชน เคร่ืองมือและอุปกรณ 

 9.ความเขาใจ (understanding) ประกอบดวย 

     9.1  การเรียนรูผูใชบริการ 

         9.2  การแนะนําและการเอาใจใสผูใชบริการ 

 10.การสรางสิ่งที่จับตองได (tangibility) ประกอบดวย 

         10.1   การเตรียมวัสดุ อุปกรณใหพรอมสําหรับการใหบริการ 

  10.2  การเตรียมอุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูใชบริการ 

          10.3   การจัดเตรียมสถานที่ใหบริการสวยงาม 

 

เอกสารเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

มอส (Morse.1958:19) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาวะจิตที่ปราศจากความเครียดทั้งน้ี

เพราะธรรมชาติของมนุษยมีความตองการ ถาความตองการไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางสวน 

ความเครียดก็จะนอยลง ความพึงพอใจก็จะเกิดขึ้นและในทางกลับกันถาความตองการน้ันไมไดรับการ

ตอบสนองความเครียดและความไมพึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

Vroom (1964) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมใน 

สิ่งน้ัน ทฤษฎีดานบวกจะแสดงใหเปนสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน และทัศนคติดานลบจะแสดงให 

เห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจน่ันเอง  

Oliver (1980) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ภาวการณแสดงออกถึงความรูสึกใน ทางบวก 

ที่เกิดจากการประเมิน เปรียบเทียบประสบการณการไดรับบริการที่ตรงกับสิ่งที่ลูกคา คาดหวัง หรือดี

เกิดกวาที่ความคาดหวัง  

Spector (1987) กลาววา ความพึงพอใจคือ ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการประเมินผล การ 

เปรียบเทียบความแตกตาง ระหวางสิ่งที่แตละบุคคลคาดหวัง และผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริง  

Kotler & Armstrong (2008) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ระดับความรูสึกในทางบวก ของ

บุคคลตอสินคา หรือการบริการ แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ  

Gronroos (1990) กลาววา ความพึงพอใจในการบริการ ประกอบดวยองคประกอบ 2 ประการ 

คือ (1) องคประกอบดานการรับรูถึงคุณภาพของสินคา หรือการบริการคือ การที่ผูรับบริการ จะรับรูได

วาสินคา หรือการบริการที่ไดรับมีลักษณะตามคํามั่นสัญญาของกิจกรรม หรือการบริการแต ละประเภท

ตามที่ควรจะเปนมากนอยเพียงใด จึงจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาในสิ่งที่ลูกคา ตองการ และ (2) 
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องคประกอบดานการรับรูคุณภาพของการนําเสนอบริการคือ ผูรับบริการจะรับรูวา วิธีการนําเสนอ

บริการในกระบวนการบริการของผูใหบริการมีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  

Oliver (1994) กลาววา ความพึงพอใจสามารถสะทอนใหเห็นไดในระดับหน่ึงเทาน้ัน เชื่อวา

ประสบการณเปนตัวทําใหเกิดความรูสึกที่ดี ดังน้ันความพึงพอใจจึงเปนการตอบสนองของ อารมณ

โดยรวม ที่เกิดจากการใชสินคา หรือบริการ 

 Patrick (2002) กลาววา ความพึงพอใจเปนตัวบงชี้ที่ยอดเยี่ยมของการตัดสินใจซื้อซ้ํา หรือ 

กลับมาใชบริการซ้ํา 

เมนารด ดับบริล เชลลี่ (Maynard W.Shelly.1975:9) ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ซึ่ง

สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนความรูสึกแบงไดเปน 2 ประเภท คือ ความรูสึกในทางบวกและความรูสึก

ในทางลบ ความรูสึกในทางบวกเปนความรูสึกที่เมื่อเกิดขึ้นแลวทําใหเกิดความสุขความสุขน้ีเปน

ความสุขที่แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือเปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุข

สามารถทําใหเกิดความสุขหรือความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ ความรูสึกทางลบความรูสึกทางบวกและ

ความรูสึกที่มีความสัมพันธกันอยางสลับซับซอน และระบบความสัมพันธของความรูสึกทั้งสามน้ี

เรียกวา ระบบความพึงพอใจ 

เชลลี (Shelly, 1975, p. 119) ไดศึกษาความคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ สรุปไดวาความพึงพอใจ

เปนความรูสึกสองแบบของมนุษย คือความรูสึกในทางบวก และความรูสึกในทางลบความรูสึกที่

แตกตางจากความรูสึกทางบวกอ่ืน ๆ กลาวคือ เปนความรูสึกที่มีระบบยอนกลับความสุขเปนความรูสึก

ทางบวกเพิ่มขึ้นไดอีก 

โวลแมน (Wolman) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึก (Feeling) มี

ความสุขเมื่อไดรับผลสําเร็จตามความมุงหมายที่ตองการหรือตามแรงจูงใจ 

วรูม (Vroom) ไดกลาววาทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใชแทนกันไดเพราะทั้ง

สองคําน้ีหมายถึง ผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน ทัศนทคติดานบวกจะแสดงใหเห็น

ถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ันและทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นถึงสภาพความไมพึงพอใจ  

ความพึงพอใจ (Satisfaction) ถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหการดําเนินงานประสบ ผลสําเร็จ 

ธุรกิจตาง ๆ จําเปนตองสรางความพึงพอใจในสินคาและ/หรือบริการใหแกลูกคา โดยหาก พิจารณา

ความหมายของคําวา “ความพึงพอใจ” ตามในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2542 จะ

พบวา “พึงพอใจ” หมายถึง รัก หรือชอบใจ และ “พึงใจ” หมายถึง พอใจ หรือชอบใจ  
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วิทย เที่ยงบูรณธรรม (2541, น. 754) ไดใหความหมายของคําวา ความพึงพอใจ ใน พจนานุกรม

แปลไทย-อังกฤษ ไววา หมายถึง ความพอใจ การทําใหพอใจ ความสาแกใจ ความเห็น ใจ ความจุใจ 

ความแนใจ การชดเชย การไถบาปการแกแคนสิ่งที่ชดเชย ในสวนของ  

Gillmer (1965, pp. 254-255, อางถึงใน เพ็ญแข ชอมณี, 2544) ก็ไดใหความหมายไววา ความพึง

พอใจ คือ ผลของเจตคติ ความคิด และความรูสึกตาง ๆ ของบุคคลที่มีตอองคกร องคประกอบของ

แรงงาน การมีความสัมพันธ กับสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งความพึงพอใจน้ัน ไดแก ความรูสึกวา

ประสบความสําเร็จในผลงาน ความรูสึกวาไดรับการยกยองนับถือ และความรูสึกวามีความกาวหนาใน

การปฏิบัติงาน ซึ่งก็คือ ความรูสึกที่เปนไปในทางบวก  

เทพพนม เมืองแมน และ สวิง สุวรรณ (2540, น. 48) ที่ ไดกลาวไววา ความพึงพอใจเปนภาวะ

ทางจิตใจ หรือภาวะที่มีอารมณในทางบวก ซึ่งเกิดขึ้น เน่ืองมาจาก การประเมินตามประสบการณของ

บุคคลหน่ึงๆ ซึ่งขอมูลเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ  

นภารัตน เสือจงพรู (2544, น. 15) ที่กลาววา ความพึงพอใจ เปนไดทั้งความรูสึกทางบวก และ 

ความรูสึกทางลบ หรืออาจหมายความถึง ความสุขที่มีความสัมพันธกันอยางซับซอน โดยความพึง 

พอใจ จะเกิดขึ้นเมื่อความรูสึกทางบวกมากกวาทางลบ และความพึงพอใจ ยังเปนความรูสึกภายในที่ แต

ละบุคคลจะเปรียบเทียบระหวาง เหตุการณจริงกับความคิดเห็นตอสภาพการณที่อยากใหเปน ที่ 

คาดหวังไว หรือที่รูสึกวาตนเองสมควรจะไดรับ โดยผลที่ไดน้ัน จะเปนความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ 

ก็ถือวาเปนการตัดสินของแตละบุคคล ดังที่ Carnpbell (1976, น. 117-124, อางถึงใน วาณี ทองเสวต, 

2548) ไดกลาวไวเชนกัน  

Shelly (อางถึงใน ประกายดาว (2536, น. 204) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ ไววา 

ความพึงพอใจเปนความรูสึกสองแบบของมนุษย น่ันคือ ความรูสึกทางบวกและความรูสึกทางลบ โดย

ความรูสึกทางบวกเปนความรูสึกที่เกิดขึ้นแลวจะทําใหเกิดความสุข ซึ่งความสุขเปนความรูสึกที่ 

ซับซอน ขณะที่ วิชัย เหลืองธรรมชาติ (2531) กลาววา แนวคิดความพึงพอใจ มีสวนเกี่ยวของกับ ความ

ตองการของมนุษย กลาวคือ ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อความตองการของมนุษยไดรับ การ

ตอบสนอง ซึ่งมนุษยไมวาอยูในที่ใดยอมมีความตองการขั้นพื้นฐานไมตางกัน และความตองการ น้ันจะ

เพิ่มมากขึ้นเปนล าดับไปตามธรรมชาติของมนุษย ดังทฤษฎีความตองการของมาสโลว (Maslow’s 

hierarchy of human needs) มีลําดับความตองการอยู 5 ขั้น ไดแก   

ขั้นที่ 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) ความตองการในขั้นน้ีเปนความ

ตองการพื้นฐานของมนุษย เปนความตองการขั้นพื้นฐาน (Basic needs) ซึ่งมีพลังมากที่สุดเพราะเปน
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ความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิต ตัวอยางเชน ความตองการอากาศ อาหาร ยารักษาโรค หากความ

ตองการขั้นแรกยังไมไดรับการตอบสนองก็ยากที่จะพัฒนาสูขั้นอ่ืน ๆ ได 

ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and security needs) ความตองการในขั้นน้ี

จะเกิดเมื่อขั้นแรกไดรับการตอบสนอง ความตองการในขั้นน้ีเปนความตองการที่จะรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของตนเอง หากไมไดรับการตอบสนองหากไมไดรับการตอบสนองจะ

เกิดความรูสึกหวาดกลัว ผวา รูสึกไมมั่นคง 

ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก และความเปนเจาของ (Belonging and love needs) เมื่อ 2 ขั้นแรก

ไดรับการสนองความตองการแลว มนุษยจะสรางความรักและความผูกพันกับผูอ่ืน 

ขั้นที่ 4 ความตองการการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem needs) แบงออกเปน 2 ลักษณะ 

ไดแก  

4.1 ความตองการนับถือตนเอง (Self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มีความเชื่อมั่นใน 

ตนเอง มีความสามารถและความสําเร็จ มีความเคารพนับถือตนเอง 

4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือ (Esteem from others) คือ ความตองการชื่อเสียง 

เกียรติยศ การยอมรับยกยองจากผูอ่ืน 

ขั้นที่ 5 ความตองการที่จะเขาใจประจักษตนเองอยางแทจริง (Self-actualization needs) เปน

ความตองการเพื่อตระหนักรูความสามารถของตนกับประพฤติปฏิบัติตนตามความสามารถ และสุด

ความสามารถ โดยเพงเล็งประโยชนของคนอ่ืนและของสังคมสวนรวมเปนสําคัญ 

สรุปไดวา ทฤษฎีความตองการของ Maslow น้ีผูบังคับบัญชาจะตองพยายามศึกษาความ

ตองการของผูรวมงาน อยูสมอวา แตละคนมีความตองการสิ่งใด เพื่อวา จะสามารถสนองความตองการ

ของ เขาไดในระดับที่พึงพอใจ  

 

เอกสารเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด (7P’s)   

 

Kotler (1997, p. 92) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตัว

แปรหรือเคร่ืองมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได บริษัทมักจะนํามาใชรวมกันเพื่อตอบสนอง ความ

พึงพอใจและความตองการของลูกคาที่เปนกลุมเปาหมาย แตเดิมสวนประสมการทางตลาดจะมี เพียงแค 

4 ตัวแปรเทาน้ัน (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชองทางการ จัดจําหนาย

ผลิตภัณฑ (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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ศิริวรรณ เสรีรัตน, ปริญ ลักษิตานนทและ ศุภร เสรีรัตน (2541, น. 337-339) ไดกลาว ไววา 

แนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดสําหรับธุรกิจการใหบริการ (Market Mix) ในหนังสือการ บริหาร

การตลาดยุคใหมน้ัน ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) จะเปนลําดับขั้น โดย

พบวาผูบริโภคที่ผานกระบวนการตัดสินใจ 7 ขั้นตอน คือ ธุรกิจที่ใหบริการจะใชสวนประสม การตลาด 

(Marketing Mix) หรือ 7Ps น่ันเอง 

เสรี วงษมณฑา (2542, น. 11) ไดกลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การที่กิจการมีสินคาและ/หรือบริการไวตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมาย 

สามารถสรางความพึงพอใจใหแกพวกเขาได ทั้งน้ีราคาของสินคาและ/หรือบริการอยูในระดับที่ 

ผูบริโภคยอมรับไดและยินยอมที่จะจาย (Willing to pay) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546, น. 434) ไดกลาวไววา การใชสวนประสมทาง การตลาด 

(Marketing Mix)สําหรับธุรกิจดานบริการ ประกอบดวยปจจัย 7 ตัว (7Ps) คือ 1) ผลิตภัณฑ และบริการ 

2) ราคา 3)การจัดจําหนาย 4)การสงเสริมการตลาด5) บุคคลและพนักงาน 6)การสรางและ การนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และ 7.) กระบวนการ  

 

ประวัติเครือขาย AIS 

 

 เร่ิมแรกจดทะเบียนกอต้ังเปน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด เมื่อวันที่  24 เมษายน0 

พ.ศ.  2529 [3] เปดใหบริการคร้ังแรกเมื่อเ ดือนตุลาคม พ.ศ.  2533 โดยเอไอเอสทําสัญญากับ 

องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย0 ใหดําเนินการโครงการบริการระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ais2100 

เมกะเฮิรตซ0 เปนระยะเวลา 30 ป ถึง พ.ศ. 2561 

เอไอเอสเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย0เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน0 พ.ศ. 

2534 และแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด หลังจากน้ันบริษัทขยายกิจการโดยการเขาซื้อกิจการใน

เครือชินวัตร เชน ชินวัตร ดาตาคอม (ปจจุบันคือ บริษัท แอดวานซ ดาตาเน็ตเวิรค คอมมิวนิเคชั่นส 

จํากัด0) , ชินวัตร เพจจ้ิงเปนตน บริษัทเปดบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ในระบบจีเอสเอ็ม0 ในชื่อ Digital 

GSM ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2537 และไดขยายเวลารวมสัญญาเปน 25 ป (หมดสัญญาป พ.ศ. 2558) เมื่อ 

พ.ศ. 2539 

 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

https://th.wikipedia.org/wiki/24_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2529
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA#cite_note-founded-3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2533
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=900_MHz&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=900_MHz&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=900_MHz&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B9%8C_%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84_%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_GSM&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Digital_GSM&action=edit&redlink=1
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เตือนใจ จันทรหนองสรวง (2554) ศึกษาเร่ือง การบริหารลูกคาสัมพันธมีผลตอความ จงรักภักดี

ของผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่เครือขายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการเก็บ รวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนผูที่ใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ เครือขายเอไอเอส ที่อยูในเขต 

กรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งหมด 400 คน ดวยวิธีแจกแบบสอบถาม จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

ผูใชบริการที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน 

ณิชาปวีณ กกกําแหง (2556) ไดทางการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีตอ ความ

พึงพอใจของลูกคาและการเปลี่ยนผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ พบวา ในภาพรวมของ ธุรกิจ

น้ันคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 มิติที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบหลักมีอิทธิพลทางตรงตอ ความ

พึงพอใจของลูกคาในทางบวก สวนในดานอิทธิพลของคุณภาพการบริการแตละมิติที่มีตอการ เปลี่ยนผู

ใหบริการพบวา มีเพียงอิทธิพลทางออมในทางลบที่ผานความพึงพอใจเทาน้ัน  

เก็จวลี ศรีจันทร (2557) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการศูนยบริการ ทรูช็อป ที่มีผลตอ ความ

พึงพอใจของผูใชบริการ สี่จี แอลทีอี เครือขายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม ท าการศึกษากับกลุม 

ตัวอยางที่เปนผูใชบริการในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน ผลการศึกษาพบวา คุณภาพการ ใหบริการ

มีผลตอ ความพึงพอใจของผูใชบริการ สี่จี แอลทีอี เครือขายทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหม และปจจัยดาน

เพศ และระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการ สี่จี แอล ทีอี เครือขาย

ทรูมูฟ เอช จังหวัดเชียงใหมไมแตกตางกัน 

อนุชา อรุณทองวิไล (2557) ความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความเชื่อมั่นไววางใจ 

สงผลตอความภักดีของธุรกิจผูใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

งานวิจัยในคร้ังน้ีคือ กลุมผูใชงาน กลุมผูบริโภค ที่ใชบริการดานการสื่อสารเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

ที่อาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก จ านวน 400 คน ผล การศึกษา

พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในสวนของความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ความเชื่อมั่น

ไววางใจในธุรกิจการใหบริการเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่และความภักดีของธุรกิจผู  ใหบริการ

เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 

ภาณุพร หาญธีระชัยกุล (2558) ศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบระหวางอิทธิพลของความพึง พอใจ

ตอคุณภาพบริการกับการสงเสริมการจําหนายที่สงผลตอการเลือกใชบริการชากับธุรกิจเครือขาย 
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สัญญาณอินเตอรเน็ตของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 

เปรียบเทียบระหวางความพึงพอใจในคุณภาพบริการและความพึงพอใจในการสงเสริมการจําหนายที่ 

สงผลตอการซื้อซชาของผูบริโภค 
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ภาคผนวก ก  

ใบอนุมัติโครงการ 

บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม



47 
 

 

 
 

แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

                                                               ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 
ชื่อโครงการ  ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ  เครือขาย 

AIS ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

                          (The opinion of marketing ingredients of  AIS service of the 

                              student’s Attawit Commercail Tecnology) 

 

ระยะเวลาการดําเนินงาน            มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563                                                                
สถานท่ีการดําเนินงาน                วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ประมาณการคาใชจาย            รวม 2,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายธราดล     สรวยล้ํา               รหัสประจําตัว 39618 ปวช.3/4 

2. นางสาวสวภัทร         เปลงสงวน          รหัสประจําตัว 39494 ปวช.3/4 

3. นายเอกรัตน               พรมสิทธิ์            รหัสประจําตัว 39719 ปวช.3/4 

 

ลงชื่อ .........................................................................ประธานโครงการ 

                                     (นายธราดล            สรวยล้ํา) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

 

ลงชื่อ…………………………………..                     ลงชื่อ………………………………………... 

(อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย)......../......../.......          (อาจารยกันตชาต เมธาโชติมณีกุล)......../....…/....... 

 

 

ลงชื่อ.....................................................................หัวหนาสาขาวิชาการตลาด 

(อาจารยวงคเดือน   ประไพวัชรพันธ)......../......../......... 
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ชื่อโครงการ                   ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ เครือขาย 
                                                 AIS  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อโครงการภาษอังกฤษ            (The opinion of marketing ingredients of  AIS service of the 

                                       student’s Attawit Commercail Tecnology) 

 

แผนงาน         นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมวิจัย 
อาจารยท่ีปรึกษา                  อาจารยอาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย 
อาจารยท่ีปรึกษารวม           อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 
ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. นายธราดล     สรวยล้ํา              ประธานโครงการ 
2. นางสาวสวภัทร         เปลงสงวน           รองประธานโครงการ 
3.     นายเอกรัตน               พรมสิทธิ์               

 

หลักการและเหตุผล 

 หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากประชากรมีการใชเครือขายมากมายหลายเครือขาย  จึงทําใหมีตัวเลือกใชเครือขาย

แตละคายแตกตางกันออกไป ทําใหเครือขายไดจัดโปรโมชั่นกัน ในการแขงขันกันในแตละ

เครือขายเพื่อใหประชากรเลือกใชเครือขายที่ดีที่สุดและเครือขายที่มีความทันสมัยตอยุคสมัย 

 

แตละเครือขายมีการแขงขันกันมาตลอดเพื่อดึงดูดความสนใจใหประชากรมาเลือกใช

เครือขายที่ดีที่สุด โดยการจัดโปรโมชั่นแลโปรโมท AIS อินเตอรเน็ตใหมีความแรงตามความพึง

พอใจของลูกคา และจัดของแถมมากมายเพื่อสรางความสนใจใหคนเปลี่ยนมาใชเครือขาย AIS มาก

ขึ้น 

  

ดวยเหตุน้ีคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะหาขอมูลและทําการสํารวจความพึงพอใจของกลุม

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการในการเลือกใชเครือขายอินเตอรเน็ต AIS พรอม

สาเหตุที่กลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเลือกใชเพราะมีความนาสนใจความ

แปลกใหมและนาทดลองใชอยางไรเพื่อที่จะไดทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอเครือขาย

AIS  โดยเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(รอบเชา)วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ 
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วัตถุประสงค 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อใหเพื่อที่จะศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีตอเครือขายอินเตอรเน็ต AIS  

                    ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชเครือขายอินเตอรเน็ต 

เปาหมาย  

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. ไดรูความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีตอเครือขายอินเตอรเน็ต AIS ของ 

                     นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ               

3. นักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. สรางแนวทางในการเลือกใชเครือขายอินเตอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดําเนินการ 
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ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียมการ 

1. เตรียมคิดหัวขอที่ตองการวิจัย 

2. ประชุมวางแผนงาน วางรูปแบบงาน จัดสรรงบประมาณ 

3. รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. จัดเตรียมแบงหนาที่ความรับผิดชอบและปฏิบัติงาน 

5. จัดเตรียมสถานที่และเอกสารปฏิบัติ 

 

ข้ันท่ี 2 ข้ันดําเนินการ 

1. สัปดาหท่ี 1 สงยืนคําขออนุมัติโครงการ 

2. สัปดาหท่ี 2 หาขอมูลเพื่อจัดเตรียมทําบทที่ 1-3 

3. สัปดาหท่ี 3 รวบรวมขอมูลที่ไดเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

4. สัปดาหท่ี 4 ปรับแกไขงานและขอมูลตาง ๆ ใหถูกตอง 

5. สัปดาหท่ี 5 เขียนเคาโครงแผน โครงการวิจัยบทที่ 1-3 เสนอตออาจารยที่ปรึกษา

ตรวจสอบความถูกตอง 

6. สัปดาหท่ี 6 ประชุมการวางแผนการดําเนินงาน และงบประมาณเอกสารแบบสอนถาม 

7. สัปดาหท่ี 7 จัดทําเอกสารแบบสอบถามงานวิจัยใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 

8. สัปดาหท่ี 8 เมื่อเอกสารแบบสอบถามอนุมัติแลวเตรียมแจกแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 

9. สัปดาหท่ี 9 แจกแบบสอบถามกลุมตัวอยาง 

10. สัปดาหท่ี 10 รวบรวมแบบสอบถาม และวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม 

11. สัปดาหท่ี 11 นําเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการตามรายงานและปรับแกไข 

12. สัปดาหท่ี 12 สรุปผลการวิจัย และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาโครงการ 

13. สัปดาหท่ี 13 ตรวจสอบขอมูลการวิจัย จัดทํารูปเลม รูปแบบใหถูกตองสมบูรณ 

ข้ันท่ี 3 ข้ันประเมินผล 

1. สรุปผลการสํารวจ 

2. สงรายงานการสรุปผลการสํารวจ 

 

 

 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ ป 2562 ป 2563 
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มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1.คิดหัวขอที่จะทําการวิจัย          

2.ประชุมวางแผนงานวางรูปแบบงาน

และจัดสรรงบประมาณ 

         

3.รางโครงการเสนออาจารยที่ปรึกษา

โครงการ 

         

4.แบงหนาที่ความรับผิดชอบ         

5.เตรียมสถานที่และเอกสารในการ

ปฏิบัติงาน 

       

6.ลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานและ

ขั้นตอนการดําเนินงานที่วางไว 

     

7.สรุปผลการปฏิบัติงานวิจัย          

8.สงรายงานทํารูปเลมการดําเนินงาน

วิจัย 

         

 

วัน เวลา สถานท่ี 
 เร่ิมดําเนินงานต้ังแต เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ 2563 

สถานที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ 

 งบประมาณในการลงทุน คนละ 1,500 บาท เปนเงิน 2,000 บาท   

 1.    คากระดาษ       500 บาท 

 2.    คาหมึกปร้ินเตอร      600 บาท 

 3.    คาปากกา      250 บาท 

 4.    คาเบ็ดเตล็ด     150 บาท 

        รวม    1,500 บาท 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
      

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. ความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีตอเครือขาย AIS ของ 
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นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ               

เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

ปญหาและอุปสรรค 

1. สมาชิกในกลุมขาดประสบการณในการทําการวิจัย 

2. ผูตอบแบบสอบถามไมสามารถใหความรวมมือได 

3. อาจเกิดความผิดพลาดดานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบสอบถาม 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรหาผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําปรึกษา 

2. ขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถาม 

3. การแปรผลขอมูลจากแบบสอบถามที่ควรไดรับการตรวจจากผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยที่ 

                    ศูนยวิจัยและพัฒนา 
 

 

ลงชื่อ.......................................................        ลงชื่อ............................................................ 

              (อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย)                  (อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล) 

             อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                     อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

      
ลงชื่อ........................................................ 

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
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ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2562                                                                                                           

     บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ   ความพึงพอใจและพฤติกรรมที่มีตอเครือขาย AIS  

          ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ          

ท่ีปรึกษาโครงการ           อาจารยภัสฉัฐ  ภาคีฉาย 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ    อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 
 

ลําดับท่ี รายการ วันท่ี ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 

ท่ีปรึกษารวม 

1 สงโครงการเพื่อขออนุมัติ 24-28 มิ.ย.62   

2 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 1 1-12 ก.ค. 62   

3 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 2 15-31 ก.ค.62   

4 กําหนดสง เน้ือหา บทที่ 3 1-16 ส.ค. 62   

5 สง PowerPoint (โครงการ+ แผนการ

ดําเนินงาน  เพื่อนําเสนอ) 

  2-6 ก.ย. 62    

6 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present  งาน 19 ก.ย. 62   

7 Present โครงการ คร้ังที่ 1 21 ก.ย. 62   

8 ปฏิบัติการภาคสนามและอ่ืน ๆ (ระยะเวลา

ประมาณ 3 เดือน) 

1-31 ก.ย. 62   

9 เขาพบอาจารยที่ปรึกษากอน Present  งาน 16 พ.ย. 62   

10 Present โครงการ คร้ังที่ 2 24 พ.ย. 62   

11 งานนิทรรศการ AT.C.นิทรรศน 14 ธ.ค.62   

12 กําหนดสง บทที่ 4-5  14 -21ม.ค. 63   

13 ตรวจรูปเลมโครงการ 22 ก.พ. 63   

14 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 22 ก.พ. 63   
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยางแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง : ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย “AIS”                                                          

           ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ 

ตอนที ่1 : ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ 

ชาย      หญิง 

 

2. อาย ุ

  16 ป หรือ ตํ่ากวา 16 – 18 ป  19 – 21 ป 

 

  มากกวา 21 ป  

 

3. ระดับการศึกษา 

 ปวช. ปวส. 

 

4. รายไดตอเดือน 

  ตํ่ากวา 8,000 บาท  8,001 - 10,000 บาท 

 

  10,001 - 20,000 บาท  มากกวา 20,000 บาท ขึ้นไป  
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการเครือขาย "AIS" 

ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ

 
 

มากที่สุด มาก ปานกลาง

5 4 3

ดานผลิตภัณฑในเครือขายปจจุบัน

(1)  คุณภาพสัญญาณระหวางสนทนา

(2)  ความครอบคลุมของสัญญาณ

(3) บริการเสริมนอกเหนือจากการโทร เชน SMS, MMS, 

ดาวนโหลด

ดานราคาในเครือขายปจจุบัน

(1)  อัตราคาบริการ 

(2)  การกําหนดราคาตามชวงเวลา 

(3)ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง

ดานการจัดจําหนายในเครือขายปจจุบัน

(1) จํานวนศูนยบริการที ใหบริการ 

(2)  ความทั วถึงของศูนยบริการ

(3)  การชําระคาบริการผานชองทางอื นๆ 

(4) จํานวนคูสายการใหบริการของศูนยลูกคาสัมพันธ

ดานการสงเสริมการตลาดในเครือขายปจจุบัน

(1)  ความหลากหลายของโปรโมชั่น เชน การเพิ่มความเร็ว

ของอินเทอรเน็ต การเพิ่มเวลาโทร เปนตน

(2) การโฆษณาผานสือตางๆ (โทรทัศน,
วิทย,ุ นิตยสาร ฯลฯ) 


(3) การจัดกิจกรรมเพือสงเสริมการขาย เชน การจัดบูธตาม

สถานที่ตาง ๆ

ดานพนักงาน - บุคลากรในเครือขายปจจุบัน

(1) ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า รใหบริการของ

พนักงาน

(2)  ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ

(3) ความมีจิตใจในการใหบริการของพนักงาน

ระดับความคิดเห็น

ขอความพิจารณา
นอย นอยที่สุด

2 1
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บทที่ 3 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

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

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

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

 

                                                      ขอขอบพระคุณที่กรุณาเสียสละเวลาในการทําแบบสอบถามครับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มากที่สุด มาก ปานกลาง

5 4 3

ระดับความคิดเห็น

ขอความพิจารณา
นอย นอยที่สุด

2 1

ดานกระบวนการ 

(1)  ขั้นตอนในการขอบริการ

(2)  ขั้นตอนในการชําระคาบริการ

ดานสภาพแวดลอมในเครือขายปจจุบัน

(1) ความสะอาด และแสงสวางภายในศูนยใหบริการ

(2) ความทันสมัยภายในศูนยบริการใหบริการ
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ภาคผนวก ค 

- ประมวลภาพการดําเนินโครงการ 

- รูปขั้นตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

- รายงานปฏิบัติงานรายบุคคล 

- บัญชีรายรับ – รายจาย 
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รายงานปฏิบัติรายงานบุคคล 

นายธราดล สรวยล้ํา 

วัน / เดือน / ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 มิ.ย. 62 ประชุมหาหัวขอการวิจัย  

13 มิ.ย. 62 แบงหนาที่รับผิดชอบในการหาขอมูล  

18 มิ.ย. 62 รางโครงการวิจัยเสนออาจารยที่ปรึกษา  

20 มิ.ย. 62 ทําใบอนุมัติโครงการ  

25 มิ.ย.62 สงใบอนุมัติโครงการ  

27 มิ.ย. 62 ทําบทที่ 1  

3 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

6 ก.ค. 62 แกบทที่ 1  

11 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

12 ก.ค. 62 ทําแบบสอบถาม  

16 ก.ค. 62 สงแบบสอบถาม  

20 ก.ค. 62 แกแบบสอบถาม  

27 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

3 ก.ย.62 สงงานบทที่ 1-3 และแบบสอบถาม  

10 ก.ย. 62 ทํา PowerPoint บทที่ 1-3  

13  ก.ย. 62 สง PowerPoint บทที่ 1-3  

14 ก.ย. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

15 ก.ย.62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

20 ก.ย. 62 แจกแบบสอบถาม  

8 ต.ค. 62 ทําบทที่ 4-5 

ทําบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

ทํากิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

19 ต.ค 62 

สงบทที่ 4-5 

สงบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

สงกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 
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รายงานปฏิบัติรายงานบุคคล 

นางสาวสวภัทร เปลงสงวน 

วัน / เดือน / ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 มิ.ย. 62 ประชุมหาหัวขอการวิจัย  

13 มิ.ย. 62 แบงหนาที่รับผิดชอบในการหาขอมูล  

18 มิ.ย. 62 รางโครงการวิจัยเสนออาจารยที่ปรึกษา  

20 มิ.ย. 62 ทําใบอนุมัติโครงการ  

25 มิ.ย. 62 สงใบอนุมัติโครงการ  

27 มิ.ย. 62 ทําบทที่ 1  

3 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

6 ก.ค. 62 แกบทที่ 1  

11 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

12 ก.ค. 62 ทําแบบสอบถาม  

16 ก.ค. 62 สงแบบสอบถาม  

20 ก.ค. 62 แกแบบสอบถาม  

27 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

3 ก.ย. 62 สงงานบทที่ 1-3 และแบบสอบถาม  

10 ก.ย. 62 ทํา PowerPoint บทที่ 1-3  

13  ก.ย. 62 สง PowerPoint บทที่ 1-3  

14 ก.ย. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

15 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

20 ก.ย. 62 แจกแบบสอบถาม  

8 ต.ค. 62 ทําบทที่ 4-5 

ทําบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

ทํากิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

19 ต.ค 62 

สงบทที่ 4-5 

สงบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

สงกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 
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รายงานปฏิบัติรายงานบุคคล 

นายเอกรัตน พรมสิทธิ์ 

วัน / เดือน / ป การปฏิบัติงาน หมายเหตุ 

4 มิ.ย. 62 ประชุมหาหัวขอการวิจัย  

13 มิ.ย. 62 แบงหนาที่รับผิดชอบในการหาขอมูล  

18 มิ.ย. 62 รางโครงการวิจัยเสนออาจารยที่ปรึกษา  

20 มิ.ย. 62 ทําใบอนุมัติโครงการ  

25 มิ.ย. 62 สงใบอนุมัติโครงการ  

27 มิ.ย. 62 ทําบทที่ 1  

3 ก.ค. 62 สงบทที่ 1  

6 ก.ค.62 แกบทที่ 1  

11 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

12 ก.ค. 62 ทําแบบสอบถาม  

16 ก.ค.62 สงแบบสอบถาม  

20 ก.ค.62 แกแบบสอบถาม  

27 ก.ค. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

3 ก.ย. 62 สงงานบทที่ 1-3 และแบบสอบถาม  

10 ก.ย. 62 ทํา PowerPoint บทที่ 1-3  

13  ก.ย. 62 สง PowerPoint บทที่ 1-3  

14 ก.ย. 62 พบอาจารยที่ปรึกษา / สงงานใหอาจารยตรวจ  

15 ก.ย. 62 Present โครงการคร้ังที่ 1  

20 ก.ย. 662 แจกแบบสอบถาม  

8 ต.ค. 62 ทําบทที่ 4-5 

ทําบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

ทํากิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 

 

19 ต.ค 62 

สงบทที่ 4-5 

สงบรรณานุกรม และภาคผนวกตาง ๆ 

สงกิตติกรรมประกาศ และบทคัดยอ 
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บัญชีรายรับ-รายจาย 

ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ เครือขาย AIS  ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 

 

 

 

 

ว/ด/ป รายการ รายรับ รายจาย คงเหลือ 

จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน จํานวนหนวย @ จํานวนเงิน 

10 ก.ค. 62 เก็บเงินสมาชิกในกลุม 3 คน 1,000 3,000      3,000.00 

 คากระดาษ    2 รีม 200 400   2,600.00 

17 ก.ย. 62 คาแบบสอบถาม    150 ชุด 1 150   2,450.00 

18 ก.พ 63 คาเขาเลม    1 ชุด - 200   2,250.00 

 คาแผน CD พรอมปก    1 ชุด - 100   2,150.00 

 คาปร้ินเอกสารงาน    1 ชุด - 500   1,650.00 

รวม 3,000  1,650  1,650.00 
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ภาคผนวก ง 

ประวัติผูดําเนินโครงการ 
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ประวัติผูดําเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ   : นายธราดล สรวยล้ํา 

เกิดเมื่อวันที่  : วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2544 

ประวัติการศึกษา  : สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตนโรงเรียนสิริรัตนาธร 

              และกําลังศึกษาหลักสูตรอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ    

              (ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

              ปการศึกษา 2562 

ที่อยู   : 326/1 ซ.จาโสด อ.บางนา ต.บางนา กรุงเทพมหานคร 

เบอรโทรศัพท  : 094-551-9602 
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ชื่อ   : นางสาวสวภัทร เปลงสงวน 

เกิดเมื่อวันที่  : วันจันทรที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2545 

ประวัติการศึกษา  : สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตน จากโรงเรียนสวนกุหลาบ     

                                                       สมุทรปราการและกําลังศึกษาหลักสูตรอยูในระดับ     

                                                       ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย  

                                                        พณิชยการปการศึกษา 2562 

ที่อยู   : 602  ม. 4 ต.บางปูใหม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

เบอรโทรศัพท  : 092-556-7520 
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ชื่อ   : นายเอกรัตน พรมสิทธิ์ 

เกิดเมื่อวันที่  : วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

ประวัติการศึกษา  : สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนอรรถวิทยและกําลัง  

                                                       ศึกษาหลักสูตรอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   

                                                       วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ปการศึกษา 2562 

ที่อยู   :             42/10 ซ.วัดปลัดเปลียง อ.บางนา ต.บางนา จ.สมุทรปราการ 

เบอรโทรศัพท  : 064-058-4228 
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