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กิตติกรรมประกาศ 

               

การดําเนินงานโครงการวิจัยคร้ังน้ีจะไมสามารถสําเร็จลุลวงไปได หากปราศจากความกรุณา

จากอาจารยกันตชาติ  เมธาโชติมณีกุล  อาจารยที่ปรึกษาโครงการ และอาจารยภัสฉัฐ ภาคีฉาย อาจารยที่

ปรึกษารวมโครงการที่ไดใหความชวยเหลือใหคําแนะนําและตรวจทานแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนการ

คนควาคร้ังน้ีไดเสร็จสมบูรณ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ไดกรุณาอบรมสั่งสอนใหวิชาความรูและใหการสนับสนุน

ในการคนควางานวิจัยคร้ังน้ี 

ขอบคุณนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ ทุกทานที่ใหคําแนะนํา และความ

รวมมือที่ดีในการตอบแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณคุณพอคุณแมที่ใหกําลังใจและคอยสนับสนุนแกคณะผูจัดทําโครงการทุกคน 
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บทคัดยอ 

ชื่อเร่ือง  ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย DTAC ของ 

            นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ชื่อผูเขียน   1.นายเฟองฟู      ปุยงาม  

    2.นายบุญญฤทธิ์             ชนะวงศ              

    3.นายนิวัฒน                   อุไรวรรณ                         

สาขาวิชา              การตลาด 

ปการศึกษา 2562 

 

การศึกษาในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการ 

ใชบริการเครือขาย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ กลุมตัวอยาง คือ 

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปที่ 1-3 และ 

(ปวส.) ชั้นปที่ 1-2 ที่ใชบริการเครือขาย DTAC เปนจํานวน 150 คน เคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถามและ

การวิเคราะหขอมูลใชการหาคาความถี่คารอยละคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 

การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย DTAC ของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ โดยภาพรวม ระดับความคิดเห็นที่มีตอการใชบริการ 

"DTAC" ของนักศึกษาในวิทยาลัยอรรถวิทยพณิชยการ อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา 

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานผลิตภัณฑในเครือขายและดานพนักงาน-บุคลากรในเครือขายปจจุบัน อยู

ในระดับมากที่สุด รองลงมา ดานกระบวนการ อยูในระดับมากที่สุด และดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดาน

ราคาในเครือขาย อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

 เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา 

ดานผลิตภัณฑในเครือขายปจจุบันโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ บริการเสริมนอกเหนือจากการโทร เชนSMS,MMS,  ดาวนโหลด อยูใน

ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความครอบคลุมของสัญญาณ อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ คุณภาพสัญญาณระหวางสนทนา อยูในระดับมากที่สุด ตามลําดับ 

ดานราคาในเครือขายในปจจุบันโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของราคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง อยูในระดับมากที่สุด 
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รองลงมา คือ อัตราคาบริการ อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การกําหนดราคาตาม

ชวงเวลา อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานการจัดจําหนายในเครือขายปจจุบันโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความทั่วถึงของศูนยบริการ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การ

ชําระคาบริการผานชองทางอ่ืนๆ อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ จํานวนศูนยบริการที่

ใหบริการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานสงเสริมการตลาดในเครือขายปจจุบันโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปน

รายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการขาย เชน การจัด     บูธตาม

สถานที่ตางๆ อยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การโฆษณาผานสื่อตางๆ (โทรทัศน,วิทยุ,นิตยสาร 

ฯลฯ) อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ความหลากหลายของโปรโมชั่น เชนการเพิ่ม

ความเร็วของอินเตอรเน็ตการเพิ่มเวลาโทร เปนตน อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานพนักงาน-บุคลากรในเครือขายปจจุบันโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ความมีจิตใจในการใหบริการของพนักงาน อยูในระดับมากที่สุด 

รองลงมา คือ ความรูความสามารถในการใหบริการของพนักงาน อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความสุภาพของพนักงานในการใหบริการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานกระบวนการในเครือขายปจจุบันโดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนราย

ขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขั้นตอนในการขอใชบริการ อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือ ขั้นตอนในการชําระคาบริการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ดานสภาพแวดลอมในเครือขายปจจุบันโดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ความสะอาดและแสงสวางภายในศูนยใหบริการ อยูในระดับมากที่สุด 

และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ความทันสมัยภายในศูนยใหบริการ อยูในระดับมาก ตามลําดับ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ลกัษณะและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ปัจจุบนัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีนับเป็นอุปกรณ์สําคญัและมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตประจาํวนัเป็น 
อย่างยิ่ง ด้วยวิวฒันาการทางโทรศพัท์ด้านการส่ือสารไร้สาย ท่ีได้มีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการ และได้รับความนิยมอย่างมากด้วยคุณลกัษณะพิเศษ คือ การอาํนวยความ
สะดวกในการติดต่อ และความสามารถในการเคล่ือนท่ี ท่ีช่วยให้การติดต่อส่ือสาร และการเขา้ถึงขอ้มูล
เป็นไปได้อย่าง รวดเร็วและแม่นยาํ ในทุกสถานท่ีและทุกเวลา ดังนั้นผูใ้ห้บริการด้านเครือข่าย
โทรคมนาคมจึงพยายามหากลยุทธ์ในการดึงดูดผูบ้ริโภคให้หันมาใช้บริการกบัเครือข่ายของตน และ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคตามกระแสสังคมท่ีเปล่ียนไป 
 จากขอ้มูลผลการสํารวจการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2552-
2562 จาํนวนผูใ้ช้โทรศพัท์มือถือเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 56.8 (จาํนวน 34.8 ลา้นคน) เป็นร้อยละ 73.3 
(จาํนวน 46.4 ลา้นคน) จากการสํารวจจาํนวนประชากรอายุ 6 ปีข้ึนไปทั้งส้ินประมาณ 63.3 ลา้นคนจาก
การรายงานยอดผูใ้ชบ้ริการมือถือโดยนบัเฉพาะผูใ้ห้บริการหลกัทั้ง 3 รายใหญ่ของ ประเทศไทยไดแ้ก่ 
AIS, TRUE MOVE และ DTAC ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ตลาดของผูใ้ห้บริการเครือข่าย โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีมี
สภาวะการแข่งขนัท่ีทวคีวามรุนแรงเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากไม่สามารถ แข่งขนักนัท่ีเพียงแค่การ
เพิ่มจาํนวนเบอร์โทรศพัทข์องลูกคา้ไดลู้กคา้แต่ละรายมีการใชเ้บอร์โทรศพัท ์ มากกวา่ 1 เบอร์ดงันั้น
การแข่งขนัของผูใ้ห้บริการในแต่ละรายจะตอ้งมีกลยุทธ์ท่ีใช้โน้มน้าวรักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่ม
ปริมาณการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายให้มากข้ึน ประกอบกับอยู่ในระยะท่ีเป็นการเปล่ียนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลยีซ่ึงทาํให้รูปแบบการแข็งขนัมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนไป ดงันั้น จึงทาํให้ผูใ้ห้บริการ
เครือข่ายแต่ละรายต่างหนักลบัมาพฒันากลยุทธ์การแข่งขนัในดา้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึน เช่น การโฆษณา 
จดัแสดงสินคา้และบูทแนะนาํการใหบ้ริการในรูปแบบต่างๆ การส่งเสริมการตลาด รวมถึงโปรโมชัน่ท่ี
มีความแตกต่างกนัและหลากหลายในแต่ละเครือข่ายท่ีใหบ้ริการ 

จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าวจึงทาํให้ผูว้ิจยัสนใจวิจยัเร่ืองความคิดเห็นต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในการใชบ้ริการเครือข่าย DTAC ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการเครือข่าย DTAC ของ



 

นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ และนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บเพื่อนาํไปปรับปรุงดาํเนินการ
แผนการตลาดของเครือข่าย DTAC 

 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการเครือข่าย DTAC 
ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 
ขอบเขตของกำรวจัิย 

ประชากร คือ นกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
(ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 และ (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1-2 ท่ีใช้บริการเครือข่าย DTAC เป็นจาํนวน1945 คน (ขอ้มูล
จากสาํนกัทะเบียนแลว้วดัผล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2562)   

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการระดับประกาศนียบตัร
วชิาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 และ (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1-2 ท่ีใชบ้ริการเครือข่าย DTAC เป็นจาํนวน 150 คน 

ระยะเวลาในการวิจยั คือ เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 ในการวิจยัคร้ังน้ีได้
กาํหนดตวัแปรตน้ (Independent Variable) และตวัแปรตาม (Dependent Variables) ดงัน้ี 

1.ตวัแปรตน้ (Independent Variable) คือ 
1.1 เพศ มีดงัน้ี 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุดงัน้ี 
 1.2.1     16 ปี หรือ ตํ่ากวา่ 
 1.2.2     16-18 ปี 
 1.2.3     19-21 ปี 
 1.2.4     มากกวา่ 21 ปี 
1.3 ระดบัชั้น มีดงัน้ี 

1.3.1 ปวช.1 
1.3.2 ปวช.2 
1.3.3 ปวช.3 
1.3.4      ปวส.1 
1.3.5      ปวส.2 



 

1.4 สาขาวชิา มีดงัน้ี 
1.4.1 สาขาวชิาการบญัชี 
1.4.2 สาขาวชิาการตลาด 
1.4.3 สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
1.4.4      สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1.4.5      สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 
1.4.6      สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
1.4.7      สาขาภาษาต่างประเทศ 

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริการเครือข่าย DTAC ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 บริการเครือข่าย DTAC หมายถึง ผูป้ระกอบธุรกิจให้บริการโครงข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน
ประเทศไทยของ บริษทั โทเท่ิล แอค็เซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จาํกดั (มหาชน) 

ความคิดเห็น หมายถึง เป็นการแสดงออกดา้น ความรู้สึกต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดเป็นความรู้สึกเช่ือถือ
ท่ีไม่อยู่บนความแน่นอนหรือความจริง แต่ข้ึนอยู่กบัจิตใจบุคคล จะแสดงออกโดยมีขอ้อา้ง หรือการ
แสดงเหตุผลสนบัสนุน หรือปกป้องความคิดนั้น ความคิดเห็นบางอยา่งเป็น ผลของการแปลความหมาย
ของขอ้เท็จจริงซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณสมบติัประจาํตวัของแต่ละบุคคล เช่น พื้นความรู้ ประสบการณ์ในการ
ทาํงาน สภาพแวดลอ้ม และมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบท่ีสําคญั การแสดงความคิดเห็นน้ีอาจจะไดรั้บ
การยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  
ประกอบดว้ย 

1. ดา้นบริการ พบว่านักศึกษามีความสนใจในการใช้บริการเครือข่าย DTAC คือ เป็นระบบ
ทางดา้นการบริการท่ีทนัสมยั และตอบโจทยใ์นดา้นความสะดวกสบายในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
และใชติ้ดต่อส่ือสารของผูบ้ริโภคโดยสามารถใชบ้ริการเครือข่ายได ้
 2. ด้านราคา  บริการเครือข่าย DTAC ในส่วนใหญ่จะคาํนึงถึงความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสาร บริการท่ีผูบ้ริโภคใช้บริการนั้นมีราคาท่ีจดัไวไ้ด้เหมาะสมและตรงตามคุณภาพของ
เครือข่ายนั้น ๆ อยา่งชดัเจน 

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


 

 3. ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย  ในปัจจุบนัธุรกิจเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ต เครือข่าย 
DTAC ไดเ้ปิดให้บริการทัว่ทุกท่ีไม่ว่าผูบ้ริโภคจะเดินทางไปท่ีไหน จะไดรั้บความสะดวกสบายจาก
บริการเครือข่าย DTAC 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  การบริการเครือข่าย DTAC ไดจ้ดัทาํการส่งเสริมการตลาดข้ึน
อย่างมากมายอาทิเช่น บริการโทรฟรี, บริการใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จาํกดั, การสะสมคะแนนการใช้
บริการเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 5. ดา้นการใหบ้ริการจากพนกังาน  พนกังานมีการแนะนาํการให้บริการในดา้นต่าง ๆ เช่น การ
สอบถามโปรโมชัน่, บริการ Call Center ดว้ยนํ้าเสียงท่ีสุภาพและเป็นมิตร 
 6. ดา้นส่ิงอาํนวยความสะดวก  มีการชาํระเงินผา่นบตัรธนาคารกสิกรไทยไดแ้ละชาํระเงินผา่น
บตัรเครดิต พร้อมทั้งมีบริการเสริมอาทิเช่น เติมเงินโทรศพัทมื์อถือผา่นช่องทางแอปพลิเคชนั 
 7.ดา้นกระบวนการ  มีการบริการท่ีพร้อมเสมอเม่ือลูกคา้เกิดปัญหาในขอ้สงสัยต่าง ๆ หากเกิด
ขอ้ผดิพลาดพนกังานก็จะสามารถตอบไดท้นัที 

 

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ไดท้ราบความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเครือข่าย DTAC ของ
นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

2. นาํขอ้มูลท่ีไดรั้บไปปรับปรุงแผนการตลาดของบริการเครือข่าย DTAC 

กรอบแนวควำมคิดในกำรวจัิย 
 ตัวแปรต้น        ตัวแปรตำม 
 

 

 

 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม
 1.เพศ 

2.อาย ุ
3.ระดบัชั้น 
4.สาขาวชิา 

1.ค ว า ม คิ ด เ ห็น ต่ อ ส่ ว น ป ร ะ ส ม ท า ง
การตลาดในการใช้บริการเครือข่าย 
DTAC ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยี
อรรถวทิยพ์ณิชยการ 



 

 
 

 
บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการเครือข่าย DTAC 
ของนกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารเก่ียวกบัแนวคิด
ทฤษฎีและงานวจิยัต่าง ๆที่เก่ียวขอ้งมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. เอกสารเกี่ยวกับความคดิเห็น 
1.1. ความหมายของความคิดเห็น 
1.2. องคป์ระกอบของความคิดเห็น 
1.3. ปัจจยัพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็น 

2. เอกสารเกี่ยวกับการบริการ 
2.1. ความหมายของการบริการ 
2.2. องคป์ระกอบความพงึพอใจในการบริการ 

3. เอกสารเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ( 7PS’ ) 
4. ประวัติเครือข่าย DTAC 
5. งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 
1. เอกสารเกี่ยวกับความคดิเห็น 
 1.1 ความหมายของความคดิเห็น 

ความหมายของความคิดเห็นความคิดเห็นตามความหมายในพจนานุกรมการศึกษา
ราชบณัฑิตยสถาน (2546, น. 231) หมายถึง ความเช่ือการตดัสินใจ ความคิดความรู้สึกประทบัใจที่
ไม่ไดเ้กิดจากการพสูิจน์ หรือการชัง่น ้ าหนกัวา่เป็นการถูกตอ้งหรือไม่พจนานุกรมฉบบัภาษาองักฤษ 
(Webster, 1998, p. 950) ที่ให้ความหมายว่า ความคิดเห็น หมายถึง ความเช่ือที่ไม่ได้ตั้งอยู่บน
ความรู้สึกในใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่จะพจิารณาตดัสินใจเพื่อการประเมินคุณค่าของส่ิงต่าง ๆ 
(ชาญณรงคค์  าเพชร, 2549, น. 7) 
              กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ (2528 อ้างถึงในสุพินดาวงษ์บุรี  2547, น. 10-11) กล่าวว่า ความ
คิดเห็นเป็นการแสดงออกโดยการพดูหรือเขียนเก่ียวกบัทศันคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมของบุคคล
ความคิดเห็นไม่เหมือนทัศนคติตรงที่ไม่จ  าเป็นต้องแสดงความรู้สึก อารมณ์หรือการแสดง
พฤติกรรมที่จะตอบสนองต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง เป็นค าพดูพร้อมเหตุผลที่บุคคลคิดขึ้นมา และถา้ไม่มีคน
เห็นดว้ยก็อาจเปล่ียนค าพูดดงักล่าวได้ ดงันั้นบุคคลที่มีทศันคติหรือความเช่ือหรือค่านิยมอยา่งใด



อยา่งหน่ึง แต่ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นออกมา ก็จะไม่มีบุคคลใดทราบเลยว่าบุคคลนั้นมีทศันคติ
ความเช่ือหรือค่านิยม 

กูด (Good. 1973, p. 113) กล่าวว่า ความคิดเห็น ความเช่ือ ความคิดหรือการลงความเห็น
เก่ียวกบัส่ิงหน่ึงส่ิงใด ซ่ึงไม่อาจบอกไดว้า่ถูกตอ้งหรือไม่ 

สุพรสินธ พรัตนะ (2548, น. 6) ได้กล่าวถึง ความหมายของความคิดเห็นว่าเป็นการ
แสดงออก (Overt Expression) ของทศันคติ (Overt Attitude) ที่มีอยูภ่ายในโดยการพดูหรือการเขียน
ซ่ึงความจริง ไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะบุคคลสามารถมีความคิดเห็นในใจไดโ้ดยไม่ตอ้งแสดงออก
และบุคคลก็อาจแสดงทศันคติออกมาเป็นค าพดูไดเ้ช่นกนั 

ฮอร์นบี และคณะ (Horney; et al., 1968, p. 682) กล่าวว่า ความคิดเห็น คือ ความเช่ือหรือ
การลงความเห็นที่ไม่ไดเ้ป็นความรู้สึกอนัแทจ้ริง ความคิดเห็น คือ ความคิดเห็นในบางส่ิงบางอยา่ง
ที่อาจเป็นจริงได ้

กวัลอนิค (Gulatnik, 1976, p. 46) ไดก้ล่าวถึงความคิดเห็นวา่ มีค  าจ  ากดัความ 4 ขอ้ คือ  
1. เป็นความเช่ือที่ไม่สามารถยนืยนัไดแ้น่นอนว่าเป็นความรู้สึกที่แทจ้ริง หรือความน่า จะ

เป็นของความคิดเห็นเฉพาะบุคคลในการตดัสินใจ  
2. การประเมินผล หรือความรู้สึก หรือการประมาณค่าเก่ียวกบัคุณลกัษณะคุณค่าของบุคคล

หรือส่ิงต่าง ๆ  
3. รูปแบบการตดัสินใจของผูเ้ช่ียวชาญเน้ือหาสาระ ซ่ึงการให้ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ

เป็นส่ิงที่ตอ้งการ  
4. หลักเกณฑ์ในการใช้ถ้อยค าโดยมีการตดัสินใจ หรือพิจารณาตดัสินส่ิงต่าง ๆ โดยมี

หลกัเกณฑส์นบัสนุนในแต่ละกรณี 
เทอรสโตน (Thurstore, 1977, p. 285) กล่าวว่า เจตคติเป็นการแสดงออกทางผลรวมของ

ความโนม้เอียงและความรู้สึก ความมีอคติ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอยูใ่นจิตใจมาก่อนความคิด ความกลวั
การบงัคบัขู่เข็ญและการลงความเห็นของมนุษยเ์ก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่วนความคิดเห็น ก็คือ 
เจตคติ แต่เป็นการแสดงเจตคติที่แสดงออกมาเป็นค าพดู นอกจากนั้นความคิดเห็นยงัเป็นสัญลกัษณ์
ทางเจตคติดว้ย 
 ออสแคมพ ์(Oskamp, 1997, pp. 12-13) กล่าวว่า ความคิดเห็นน่าจะใกลเ้คียงกนักบัความ
เช่ือมากกวา่ในดา้นความเฉพาะเจาะจงของขอบเขตและเน้ือหา และทั้งสองส่ิงน้ีมีองคป์ระกอบของ
ความรู้ (Cognitive) มากกว่าองคป์ระกอบความรู้สึก (Affective) แต่ทศันคติจะมีองคป์ระกอบของ
ความรู้สึกมากกวา่ หรืออาจกล่าวอีกนยัหน่ึง ความคิดเห็นเก่ียวกบัการพจิารณา ความเป็นไปไดข้อง
เหตุการณ์และความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงต่างๆในคณะที่ทศันคติเก่ียวขอ้งกับความปรารถนา และ
ความตอ้งการ 



 จารุวรรณ บุญรอด (2549, น. 7) กล่าวว่า ความคิดเห็น เป็นการแสดงออกทางด้าน
ความรู้สึกต่อส่ิงใดดว้ยการพดูหรือเขียน โดยอาศยัพื้นความรู้ ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้ม ซ่ึง
การแสดงความคิดเห็นน้ีอาจจะไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอ่ืน ๆ ก็ได ้
 ชาญณรงค ์ค  าเพชร (2549, น. 7) กล่าวว่า ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัเกิดจากการรับรู้และเรียนรู้ของบุคคลนั้น ๆ เป็นส่วนหน่ึงของ
ทศันคติ อาจเปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลา ความคิดเห็นของบุคคลแต่ละคนต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
อาจเหมือนหรือไม่เหมือนกนัก็ได ้
 ศรัณย ์พงษรั์ตนานุกูล (2549, น. 9) กล่าววา่ ความคิดเห็นคือการแสดงออกทางความคิด ท่า
ที่ความรู้สึกที่มีต่อบุคคลหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึงอนัเกิดเป็นผลที่เกิดจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์ ซ่ึง
มีลกัษณะส่งเสริม คือ พอใจ นิยมชมเชย สนบัสนุนและปฏิบติัตามดว้ยความเต็มใจ หรือในลกัษณะ
ต่อตา้น คือ การขดัแยง้ ไม่ร่วมมือ ไม่ปฏิบติัตาม 
 เบสท ์(Best, 1997, p. 117) กล่าวไวว้่า ความคิดเห็นเป็นการส ารวจ ศึกษาความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงแต่ละคนจะแสดงความเช่ือและความรู้สึกใด ๆ ออกมาโดย ค  าพูด การ
เขียน การส ารวจความคิดเห็นจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนนโยบายต่าง ๆ เพราะจะท าให้ส าเร็จ
บรรลุตามเป้าหมายอยา่งแทจ้ริงแลว้ โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่
แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 สรุปไดว้า่ ความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่มีต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใด ทั้งทางบวก
และทางลบ ซ่ึงอาจไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธก็ได ้
 1.2 องค์ประกอบของความคดิเห็น 
 จากการศึกษาเร่ืององคป์ระกอบของความคิดเห็น เทรนดิส ชนะจิต เกตุอุไร (2549 , น8-9) 
ไดอ้ธิบายวา่ องคป์ระกอบของความคิดเห็นที่ 3 ส่วน ไดแ้ก่  
   1. องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ ความรู้และความคิดที่
บุคคลมีต่อส่ิงเร้า ซ่ึงอาจเป็นบุคคล กลุ่มหรือภาวการณ์ใด ๆ ความรู้และความคิดดงักล่าวจะเป็น
ส่วนก าหนดลกัษณะและทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถา้บุคคลมีความรู้และการ
ติดต่อกบัส่ิงเร้าไดค้รบถว้นแลว้บุคคลจะมีความคิดเห็นต่อส่ิงเร้าในทางบวกหรือลบชดัเจนขึ้น  
   2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ อารมณ์หรือ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อส่ิงเร้า อารมณ์หรือความรู้สึกดังกล่าว จะเป็นส่ิงก าหนดลกัษณะและ
ทิศทางของความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถา้บุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกที่ดีต่อส่ิงใด บุคคลก็
จะมีความคิดเห็นทางบวกต่อส่ิงนั้นแต่ถ้าบุคคลมีอารมณ์หรือความรู้สึกไม่ดีต่อส่ิงใด บุคคลจะมี
ความคิดเห็นในทางลบ 
   3. องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (Behavior Component) คือ พฤติกรรมของบุคคลที่
แสดงออกต่อส่ิงเร้าอย่างใดอยา่งหน่ึง พฤติกรรมดังกล่าวจะเป็นส่ิงบอกลกัษณะและทิศทางของ



ความคิดเห็นของบุคคล กล่าวคือ ถา้พฤติกรรมของบุคคลที่จะแสดงออกต่อส่ิงเร้านั้นชดัเจนแน่นอน
ความคิดเห็นก็ยอ่มมีลกัษณะเป็นบวกหรือลบชดัเจนแน่นอน 

1.3 ปัจจัยพืน้ฐานที่มีอิทธิพลต่อความคดิเห็น 
ปัจจยัพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นในงานศึกษาของ

ดวงอุมา โสภา (2551, น. 24) ไดส้รุปปัจจยัพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคลซ่ึงท าให้
บุคคลแต่ละคนแสดงความคิดเห็นที่เหมือนกนั หรือแตกต่างกนัไว ้ดงัน้ี 

1..ปัจจยัทางพนัธุกรรมและร่างกาย คือ เพศ อวยัวะ ความครบถว้นสมบรูณ์ของ 
อวยัวะต่าง ๆ คุณภาพของสมอง  

2..ระดบัการศึกษา การศึกษามีอิทธิพลต่อการแสดงออกซ่ึงความคิดเห็น และ 
การศึกษาท าใหบุ้คคลที่มีความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ มากขึ้น และคนที่มีความรู้มากมกัจะมีความคิดเห็น
ในเร่ืองต่าง ๆ อยา่งมีเหตุผล 

3. ความเช่ือ ค่านิยม และเจตคติของบุคคลต่อเร่ืองต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะไดจ้ากการ
เรียนรู้จากกลุ่มบุคคลในสงัคม หรือจากการอบรมสัง่สอนของครอบครัว  

4..ประสบการณ์ เป็นส่ิงที่ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท าใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจในหนา้ที่  
และความรับผดิชอบต่องาน ซ่ึงจะส่งผลต่อความคิดเห็น  

5..ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ส่ือมวลชน ไดแ้ก่ วทิย ุโทรทศัน์ หนงัสือพมิพ ์ 
ฯลฯ ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความคิดเห็นของบุคคล เป็นการไดรั้บข่าวสาร ขอ้มูล
ต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล กลุ่มและสังคมที่เก่ียวขอ้ง มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของบุคคล เพราะเม่ือ
บุคคลอยูใ่นกลุ่มใดหรือสังคมใด ก็ตอ้งยอมรับและปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องกลุ่มหรือสังคม ซ่ึงท า
ใหบุ้คคลนั้นมีความเห็นไปตามกลุ่มหรือสงัคมที่อยู ่

 
2. เอกสารเกี่ยวกับการบริการ 

2.1ความหมายของการบริการ 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ใหค้วามหมายของการบริการว่า หมายถึง การ

ปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ 
วรีพงษ ์ (2539) ใหค้วามหมายของการบริการ คือ พฤติกรรม กิจกรรม การกระท า ที่บุคคล

หน่ึงท าใหห้รือส่งมอบอีกบุคคลหน่ึง โดยมีเป้าหมายและมีความตั้งใจในการส่งมอบอนันั้น 
 
ไพรพนา (2544) ให้ความหมายของการบริการ คือ กิจกรรมหรือกระบวนการในการ

ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงของบุคคลหรือองคก์ร เพื่อตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืนให้
ได้รับความสุข และความสะดวกสบายหรือเกิดความพึงพอใจจากผลของการกระท านั้น  โดยมี
ลกัษณะเฉพาะของตวัเอง  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ ไม่สามารถครอบครองเป็นเจา้ของในรูปธรรมและ



ไม่จ าเป็นตอ้งรวมอยูก่บัสินคา้หรือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆทั้งยงัเกิดจากความเอ้ืออาทร  มีน ้ าใจ ไมตรี เป่ียม
ดว้ยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเก้ือกูลใหค้วามสะดวก   

รัชยา  (2535) ให้ความหมายของการบริการ คือ การบริการที่ประสบความส าเร็จจะตอ้ง
ประกอบดว้ยปัจจยั 10 ประการ ดงัน้ี 
 1.ความเช่ือถือได ้(reliability) ประกอบดว้ย 
            1.1 ความสม ่าเสมอ (consistency) 
            1.2 ความพึ่งพาได ้(dependability) 
 2.การตอบสนอง (responsive) ประกอบดว้ย 
     2.1 ความเตม็ใจที่จะใหบ้ริการ 
       2.2 ความพร้อมที่จะใหบ้ริการ 
   2.3 มีการติดต่ออยา่งต่อเน่ือง 
           2.4 ปฏิบติัต่อผูใ้ชบ้ริการเป็นอยา่งดี 

3.ความสามารถ (competency) ประกอบดว้ย 
          3.1 สามารถในการส่ือสาร 
              3.2 สามารถในการบริการ 
         3.3 สามารถในความรู้วชิาการที่จะใหบ้ริการ 
 4.การเขา้ถึงบริการ (access) ประกอบดว้ย 
          4.1 ผูใ้ชบ้ริการเขา้ใชห้รือรับบริการไดส้ะดวก 
  4.2 ระเบียบขั้นตอนไม่ควรมากมายและมีความซบัซอ้นเกินไป 
       4.3 ผูบ้ริการใชเ้วลารอคอยไม่นาน 
      4.4 เวลาที่ใหบ้ริการเป็นเวลาสะดวกส าหรับผูใ้ชบ้ริการ 

  4.5 อยูใ่นสถานที่ที่ผูใ้ชบ้ริการสามารถเขา้ติดต่อไดส้ะดวก 
 5.ความสุภาพอ่อนโยน (courtesy) ประกอบดว้ย 
     5.1  การแสดงความสุภาพต่อผูใ้ชบ้ริการ 
  5.2  ใหก้ารตอ้นรับที่เหมาะสม 
      5.3  ผูใ้หบ้ริการมีบุคลิกภาพที่ดี 

6.การส่ือสาร (communication) ประกอบดว้ย 
         6.1 มีการส่ือสารช้ีแจงขอบเขตและลกัษณะของงานบริการ 
           6.2 มีการอธิบายขั้นตอนการใหบ้ริการ 
 7.ความซ่ือสตัย ์(credibility) คุณภาพของงานบริการมีความเที่ยงตรงน่าเช่ือถือ 
  
 



8.ความมั่นคง (security) ประกอบด้วย ความปลอดภัยทางกายภาพ เช่น เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

9.ความเขา้ใจ (understanding) ประกอบดว้ย 
     9.1  การเรียนรู้ผูใ้ชบ้ริการ 
         9.2  การแนะน าและการเอาใจใส่ผูใ้ชบ้ริการ 
 10.การสร้างส่ิงที่จบัตอ้งได ้(tangibility) ประกอบดว้ย 
         10.1   การเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ใหพ้ร้อมส าหรับการใหบ้ริการ 
  10.2  การเตรียมอุปกรณ์เพือ่อ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 
          10.3   การจดัเตรียมสถานที่ใหบ้ริการสวยงาม 
 2.2 องค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 
        ความพงึพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการ เป็นผล
ของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในส่ิงที่ผูรั้บบริการคาดหวงัว่าควรจะไดรั้บและส่ิง
ที่ผูรั้บบริการได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์ ซ่ึงระดบัความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผนัแปรไปตาม
ช่วงเวลาที่ แตกต่างกันได้ ทั้ ง น้ีความพึงพอใจในการบริการมีองค์ประกอบ 2 ประการ 
(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช หน่วยที่ 8-15, 2545) คือ 
         1. องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑบ์ริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าผลิตภณัฑ์
บริการที่ได้รับมีลักษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อย
เพยีงใด เช่น แขกที่เขา้พกัในโรงแรมจะไดพ้กัในหอ้งพกัที่จองไว ้ลูกคา้ที่เขา้ไปในภตัตาคารควรจะ
ไดรั้บอาหารตามที่สัง่ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นบริการที่ผูรั้บบริการควรจะไดรั้บตามลกัษณะของการ
บริการ แต่ละประเภท ซ่ึงจะสร้างความพงึพอใจใหลู้กคา้ในส่ิงที่ลูกคา้ตอ้งการ 
       2. องคป์ระกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการน าเสนอบริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่าวิธีการ
น าเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด ไม่ว่าจะ
เป็นความสะดวกในการเขา้ถึงบริการพฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตามบทบาทหน้าที่ 
และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการในดา้นความรับผิดชอบต่อ
งาน การใชภ้าษาส่ือความหมายและการปฏิบตัิตนในการใหบ้ริการ 
  
 
3. เอกสารเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 

1. ด้านบริการ พบวา่นกัศึกษามีความสนใจในการใชบ้ริการเครือข่าย DTAC คือ เป็นระบบ
ทางด้านการบริการที่ทันสมัย และตอบโจทย์ในด้านความสะดวกสบายในการใช้บริการ
อินเทอร์เน็ตและใชติ้ดต่อส่ือสารของผูบ้ริโภคโดยสามารถใชบ้ริการเครือข่ายได ้



 2. ด้านราคา  บริการเครือข่าย DTAC ในส่วนใหญ่จะค านึงถึงความสะดวกสบายในการ
ติดต่อส่ือสาร บริการที่ผูบ้ริโภคใชบ้ริการนั้นมีราคาที่จดัไวไ้ดเ้หมาะสมและตรงตามคุณภาพของ
เครือข่ายนั้น ๆ อยา่งชดัเจน 
 3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ในปัจจุบนัธุรกิจเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ต เครือข่าย 
DTAC ไดเ้ปิดใหบ้ริการทัว่ทุกที่ไม่วา่ผูบ้ริโภคจะเดินทางไปที่ไหน จะไดรั้บความสะดวกสบายจาก
บริการเครือข่าย DTAC 
 4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  การบริการเครือข่าย DTAC ไดจ้ดัท าการส่งเสริมการตลาด
ขึ้นอยา่งมากมายอาทิเช่น บริการโทรฟรี, บริการใชอิ้นเทอร์เน็ตไดไ้ม่จ  ากดั, การสะสมคะแนนการ
ใชบ้ริการเพือ่สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
 5. ด้านการให้บริการจากพนักงาน  พนักงานมีการแนะน าการให้บริการในดา้นต่าง ๆ เช่น 
การสอบถามโปรโมชัน่, บริการ Call Center ดว้ยน ้ าเสียงที่สุภาพและเป็นมิตร 
 6. ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก  มีการช าระเงินผา่นบตัรธนาคารกสิกรไทยไดแ้ละช าระเงิน
ผา่นบตัรเครดิต พร้อมทั้งมีบริการเสริมอาทิเช่น เติมเงินโทรศพัทมื์อถือผา่นช่องทางแอปพลิเคชนั 
 7. ด้านกระบวนการ  มีการบริการที่พร้อมเสมอเม่ือลูกคา้เกิดปัญหาในขอ้สงสัยต่าง ๆ หาก
เกิดขอ้ผดิพลาดพนกังานก็จะสามารถตอบไดท้นัที 
 
4.ประวัติเครือข่าย DTAC 

บริษทั โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จ  ากดั (มหาชน) บริษทัจดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทั
จ ากดัในเดือนสิงหาคม 2532 โดยกลุ่มเบญจรงคกุล เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่ 
โดยเร่ิมใหบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่ในยา่นความถ่ี 800 เมกะเฮิรตซ์ และ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายใต้
สญัญา ร่วมการงานซ่ึงอยูใ่นรูปแบบ “สร้าง-โอน-ด าเนินงาน” จาก บริษทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) (เดิมคือ การส่ือสารแห่งประเทศไทย) 

ในปี 2555 บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัไดรั้บใบอนุญาตให้ใช้
คล่ืนความถ่ีส าหรับกิจการโทรคมนาคมย่านความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ จากคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และเร่ิมให้บริการ
โทรศพัทเ์คล่ือนที่ในยา่นความถ่ี 2.1 กิกะเฮิรตซ์ในปี 2556 
 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เตือนใจ จันทร์หนองสรวง (2554) ศึกษาเร่ือง การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์มีผลต่อความ 
จงรักภกัดีของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่เครือข่ายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นผูท้ี่ใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่เครือข่ายเอไอเอส ที่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนทั้งหมด 400 คน ด้วยวิธีแจกแบบสอบถาม จากการทดสอบ



สมมติฐาน พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการที่มีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และรายไดต่้อเดือนที่ต่างกนั 
นั้นมี ความสมัพนัธก์บัความจงรักภกัดีต่อผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนที่เครือข่ายเอไอเอสแตกต่าง
กนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และจากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์และผลกระทบ 
พบวา่ การบริหารลูกคา้สมัพนัธ ์ดา้นการมีสมัพนัธภาพกบัลูกคา้ ดา้นการบริหารการส่ือสารระหวา่ง
กนั ดา้นการเขา้ใจความคาดหวงัของลูกคา้และดา้นการเป็นหุน้ส่วน มีความสัมพนัธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกบั ความจงรักภกัดีของลูกคา้ ดา้นการซ้ือซ ้ าเป็นปกติ ดา้นการซ้ือขา้มสายผลิตภณัฑแ์ละ
การบริการ ดา้นการบอกต่อกบับุคคลอ่ืน และดา้นการมีภูมิคุม้กนัในการถูกดึงดูดไปหาคู่แข่ง 

ณิชาปวีณ์ กกก าแหง (2556) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่มีต่อ 
ความพงึพอใจของลูกคา้และการเปล่ียนผูใ้ห้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนที่ พบว่า ในภาพรวม
ของธุรกิจนั้นคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 มิติที่ได้จากการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลักมีอิทธิพล
ทางตรงต่อความพึงพอใจของลูกคา้ในทางบวก ส่วนในดา้นอิทธิพลของคุณภาพการบริการแต่ละ
มิติที่มีต่อการเปล่ียนผูใ้หบ้ริการพบวา่ มีเพยีงอิทธิพลทางออ้มในทางลบที่ผา่นความพงึพอใจเท่านั้น 
โดยมิติของคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลรวมต่อความพงึพอใจ และต่อการเปล่ียนผูใ้ห้บริการของ
ลูกคา้ตามล าดบั มีค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยมาตรฐานจากมากไปน้อยคือ มิติความพร้อมที่จะ
ตอบสนอง ต่อลูกคา้มิติความน่าเช่ือถือ และความตอ้งการคงเสน้คงวา มิติคุณภาพของเครือข่าย มิติ
ความเอาใจ ใส่ดูแล และมิติองคป์ระกอบที่จบัตอ้งได ้

เก็จวลี ศรีจนัทร์ (2557) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการให้บริการศูนยบ์ริการ ทรูช้อป ที่มีผลต่อ 
ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่ ท าการศึกษากับ
กลุ่มตวัอยา่งที่เป็นผูใ้ชบ้ริการในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 400 คน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการ 
ใหบ้ริการมีผลต่อ ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ส่ีจี แอลทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่ 
และปัจจยัดา้นเพศ และระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนั มีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ส่ีจี แอล 
ทีอี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่ไม่แตกต่างกัน ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลด้าน อายุ อาชีพ 
รายได ้และเหตุผลหลกัที่เขา้ใชบ้ริการที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ริการ ส่ีจี แอลที
อี เครือข่ายทรูมูฟ เอช จงัหวดัเชียงใหม่แตกต่างกนั 



 

บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจยัเร่ือง ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการบริการของเครือข่าย DTAC โดย
ผูวิ้จัยมีขั้นตอนในการวิจัย คือ ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย เก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้ นปีท่ี 1-3 และ (ปวส.) ชั้ นปีท่ี 1-2 ท่ีใช้บริการเครือข่าย DTAC เป็นจ านวน      
2,824 คน (ขอ้มูลจากส านกัทะเบียนแลว้วดัผล ณ วนัท่ี 10 มิถุนายน 2562)   

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีท่ี 1-3 และ (ปวส.) ชั้นปีท่ี 1-2 ท่ีใชบ้ริการเครือข่าย DTAC เป็นจ านวน 150 คน 
โดยวิธีการสุมอยา่งง่าย 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างขึ้นมาเพื่อศึกษาความ
คิดเห็น พฤติกรรมและความพึงพอใจในการใชเ้ครือข่าย DTAC โดยแบ่งเป็น 2 ตอนดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป คือ เพศ อาย ุระดบัชั้น สาขาวิชาของนกัศึกษา 
 ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการบริการของ
เครือข่าย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ  โดยการให้คะแนนระดับ
ความพึงพอใจในแบบสอบถามแต่ละขอ้ใชเ้กณฑด์งัน้ี 
   5 หมายความวา่ พึงพอใจมากท่ีสุด 
   4 หมายความวา่ พึงพอใจมาก 
   3 หมายความวา่ พึงพอใจปานกลาง 
   2 หมายความวา่ พึงพอใจนอ้ย 
   1 หมายความวา่ พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด



 

ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีในการบริการเครือข่าย DTAC 
2. สร้างค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีในการใชบ้ริการเครือข่าย DTACใหส้อดคลอ้งกบั 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 3.   น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ และ
คณะกรรมการพิจารณาการสอบโครงการ แลว้น าขอ้เสนอแนะมาปรับปรุง 
            4.   น าแบบสอบถามไปปรับปรุงตามค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมโครงการ และ
คณะกรรมการพิจารณาการสอบโครงการ 

5.  จัดท าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์  เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน า
แบบสอบถามไปแจกในกลุ่มตวัอยา่ง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการส ารวจความคิดเห็นท่ีมีในการบริการของเครือข่าย DTAC
ของนกัศึกษาวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการ คณะผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดย
มีล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ก่อนแจกแบบสอบถาม  ผูวิ้จยัช้ีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงจุดประสงค์ของการวิจยั  
ช้ีแจงวิธีการตอบแบบสอบถามแก่นกัศึกษา 
 2. ขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามผูว้ิจยัเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาสอบถามถึงปัญหาใน
ขอ้ค าถามไดต้ลอดเวลา 
 3. ตรวจแบบสอบถามวา่มีขอ้มูลครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ขอ้มูลคร้ังน้ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณค่าสถิติ โดยหาค่าสถิต
ต่าง ๆดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป วิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าร้อยละ 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้บริการเครือข่าย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัย

เทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการว่ามีความพึงพอใจอย่างไร  ท่ี เป็นข้อมูลจากค าถามของ 
RatingScales หาค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) โดยมีการแปลผลค่าเฉล่ียของเกณฑ ์
JohnW.Best คือ 

 
 
 



 

คะแนน 4.50 – 5.00 คือ พึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนน 3.50 – 4.49 คือ พึงพอใจมาก 
   คะแนน 2.50 – 3.49 คือ พึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน 1.50 – 2.49  คือ  พึงพอใจนอ้ย 
   คะแนน 1.00 – 1.49  คือ พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.  การตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยันั้นผูวิ้จยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเกณฑ์สถิติ
พื้นฐาน  ค่าร้อยละ,  ค่าเฉล่ีย,  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ดงัน้ี 
 
ค่าร้อยละ  โดยใชสู้ตร 

 

x̅ =
f

n
 

 
 เม่ือ     x̅   แทน ค่าร้อยละ  
       f         แทน ความถ่ีท่ีตอ้งการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ  
       n        แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด  
  
ค่าเฉล่ียเลขคณิต โดยใชสู้ตร 
 

x̅ =
∑𝑥

N
 

 
  เม่ือ           x̅        แทนค่าคะแนนเฉล่ีย 
                 ∑x     แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                    N       แทนจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 



 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชสู้ตร 

𝑠. 𝑑=   
1)n(n

fX)(fXn 22

−

− 
 

   เม่ือ     S.D.      แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     f           แทน  ความถ่ีของขอ้มูลแต่ละชั้น 
     X         แทน คะแนนแต่ละตวั 
     n           แทน  จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
              แทน  ผลรวม  

  

 



 

 
 

 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัเร่ืองความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเครือข่าย DTAC 
ของนกัศึกษาวทิยาลยัอรรถวทิยพ์ณิชยการ ในการวจิยัไดใ้ชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ซ่ึงไดแ้จกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 150 คน และในการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นในการใชบ้ริการเครือข่าย DTAC 
 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
ตาราง 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 69 46.0 
หญิง 81 54.0 
รวม 150 100.00 

จากตารางท่ี 1 พบว่าเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.0  และนกัศึกษาเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
46.0 
 
ตารางที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัอายุ 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
16 ปี หรือนอ้ยกวา่ 46 30.7 
16-18 ปี 75 50.0 
19-21 ปี 26 17.3 
มากกวา่ 21 ปีข้ึนไป 3 2.0 

รวม 150 100.00 
จากตารางท่ี 2 พบวา่นกัศึกษาท่ี อายุ 16-18 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาอายุ 16 ปี หรือ

นอ้ยกวา่ คิดเป็นร้อยละ 30.7  และขอ้ท่ีมีค่าร้อยละนอ้ยท่ีสุด คือมากกวา่ 21 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 
2.0 ตามล าดบั 



 
 

ตารางที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัระดับการศึกษา 

ระดับช้ัน ความถี่ ร้อยละ 
ปวช.1 21 14.0 
ปวช.2 33 22.0 
ปวช.3 59 39.3 
ปวส.1 30 20.0 
ปวส.2 7 4.7 
รวม 150 100.00 

 จากตารางท่ี 3 พบว่านักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 คิดเป็นร้อยละ 39.3 รองลงมา ปวช.2        
คิดเป็นร้อยละ 22.0 และขอ้ท่ีมีค่าร้อยละนอ้ยท่ีสุด คือ ปวส.2 คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัสาขาวชิา 

สาขาวชิา ความถี่ ร้อยละ 
สาขาวชิาการบญัชี 20 13.3 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 25 16.7 
สาขาวชิาการตลาด 61 40.7 
สาขาวชิาการจดัการโลจิสติกส์ 7 4.7 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 28 18.7 
สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 5 3.3 
สาขาภาษาต่างประเทศ 4 2.7 

รวม 150 100.00 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่นกัศึกษา สาขาวิชาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมา สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 18.7 และสาขาท่ีมีค่าร้อยละน้อยท่ีสุด คือ สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ 2.7 ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที ่2 ขอ้มูลความคิดเห็นในการใชบ้ริการเครือข่าย DTAC 

ตาราง  5  จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นที่มี ต่อใช้บริการ 
"DTAC"ของนักศึกษาวทิยาลยัอรรถวิทย์พณชิยการ 

รายการ 5 4 3 2 1 �̅� SD แปรผล 

1. ด้านผลติภัณฑ์ในเครือข่าย 
1.1 คุณภาพสัญญาณระหว่าง
สนทนา 

101 
(66.9%) 

40 
(26.5%) 

7 
(4.6%) 

3 
(2.0%) 

- 4.51 0.55 มากท่ีสุด 

1.2 ความครอบคลุมของสัญญาณ 87 
(57.6%) 

52 
(34.4%) 

10 
(6.6%) 

2 
(1.3%) 

- 4.52 0.63 มากท่ีสุด 

1.3 บริการเสริมนอกเหนือจาการ
โทรเช่นSMS,MMS,ดาวโหลด 

88 
(58.3%) 

52 
(34.4%) 

10 
(6.6%) 

1 
(0.7%) 

- 4.54 0.55 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.43 มากทีสุ่ด 

2.ด้านราคาในเครือข่าย  
2.1อตัราค่าบริการ 69 

(45.7%) 
75 

(49.7%) 
6 

(4.0%) 
1 

(0.7%) 
- 4.40 0.56 มาก 

2.2การก าหนดราคาตามช่วงเวลา 75 
(49.7%) 

68 
(45.0%) 

7 
(4.6%) 

1 
(0.7%) 

- 4.40 0.58 มาก 

2.3ความเหมาะสมของราคาเม่ือ
เปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 

81 
(53.6%) 

58 
(38.4%) 

11 
(7.3%) 

1 
(0.7%) 

- 4.51 0.59 มากท่ีสุด 

รวม 4.44 0.43 มาก 

3.ด้านการจัดจ าหน่ายในเครือข่าย 
3.1จ านวนศูนยบ์ริการท่ี
ใหบ้ริการ 

82 
(54.3%) 

60 
(39.7%) 

9 
(6.0%) 

- - 4.47 0.56 มาก 

3.2ความทัว่ถึงของศูนย ์
บริการ 

79 
(52.3%) 

60 
(39.7%) 

12 
(7.9%) 

- - 4.53 0.58 มากท่ีสุด 

3.3การช าระค่าบริการผา่น
ช่องทางอ่ืนๆ 

91 
(60.3%) 

54 
(35.8%) 

6 
(4.0%) 

- - 4.49 0.59 มาก 
 

3.4จ านวนคู่สายใหบ้ริการของ
ศูนยลู์กคา้สัมพนัธ์ 

87 
(57.6%) 

56 
(37.1%) 

8 
(5.3%) 

- - 4.49 0.60 มาก 
 

รวม 4.50 0.41 มากทีสุ่ด 
 



 
 

รายการ 5 4 3 2 1 �̅� SD แปรผล 

4.ด้านการส่งเสริมการตลาดในเครือข่าย 
4 . 1 ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง
โปรโมชัน่ เช่นการเพิ่มความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ตการเพิ่มเวลา
โทร เป็นตน้ 

 
87 

(57.6%) 

 
56 

(37.1%) 

 
7 

(4.6%) 

 
1 

(0.7%) 

 
- 

 
4.47 

 
0.58 

 
มาก 

4.2การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ 
(โทรทศัน์,วทิย,ุนิตยสาร ฯลฯ) 

86 
(57.0%) 

54 
(35.8%) 

11 
(7.3%) 

- -  4.49 0.58 มาก 

4.3การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การขาย  เ ช่น การจัดบูธตาม
สถานท่ีต่างๆ 

93 
(61.6%) 

49 
(32.5%) 

7 
(4.6%) 

2 
(1.3%) 

 
- 

 
4.51 

 
0.60 

 
มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.42 มากทีสุ่ด 

5.ด้านพนักงานในเครือข่าย 
5.1ความรู้ความสามารถในการ
ใหบ้ริการของพนกังาน 

91 
(60.3%) 

53 
(35.1%) 

7 
(4.6%) 

- - 4.52 0.59 มากท่ีสุด 

5.2ความสุภาพของพนักงานใน
การใหบ้ริการ 

84 
(55.6%) 

53 
(35.1%) 

13 
(8.6%) 

1 
(0.7%) 

- 4.44 0.63 มาก 

5.3ความมีจิตใจในการ 
ใหบ้ริการของพนกังาน 

92 
(60.9%) 

49 
(32.5%) 

8 
(5.3%) 

2 
(1.3%) 

- 4.61 0.56 มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.46 มากทีสุ่ด 

6.ด้านกระบวนการ 
6.1ขั้นตอนในการขอบริการ 87 

(57.6%) 
57 

(37.7%) 
6 

(4.0%) 
1 

(0.7%) 
- 4.57 0.61 มากท่ีสุด 

6.2ขั้นตอนในการช าระค่าบริการ 77 
(51.0%) 

65 
(43.0%) 

8 
(5.3%) 

1 
(0.7%) 

- 4.45 0.63 มาก 

รวม 4.51 0.52 มากทีสุ่ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายการ 5 4 3 2 1 �̅� SD แปรผล 

7.ด้านสภาพแวดล้อม 
7.1ความสะอาดและแสงสวา่ง
ภายในศูนยใ์หบ้ริการ 

81 
(53.6%) 

62 
(41.1%) 

7 
(4.6%) 

1 
(0.7%) 

 
- 

4.51 0.63 มากท่ีสุด 

7.2ความทนัสมยัภายในศูนย์
ใหบ้ริการ 

82 
(54.3%) 

62 
(41.1%) 

6 
(4.0%) 

1 
(0.7%) 

- 4.44 0.63 มาก 

รวม 4.47 0.55 มาก 

รวมทุกด้าน 4.49 0.32 มาก 
 
จากตารางที ่5 พบว่า 
 1.การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเครือข่าย DTAC 
ของนักศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทย์พณชิยการ  
 โดยภาพรวม ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้บริการ "DTAC" ของนกัศึกษาในวิทยาลยั
อรรถวิทยพ์ณิชยการ อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.49,SD = 0.32 )  เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ในเครือข่ายและดา้นพนกังาน-บุคลากรในเครือข่ายปัจจุบนั อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.52,SD = 0.46 ) รองลงมา ด้านกระบวนการ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 
4.51,SD = 0.52) และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นราคาในเครือข่าย อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.44,SD 
= 0.43) ตามล าดบั 

2.เมื่อพจิารณาแต่ละด้าน พบว่า 
2.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.52,SD = 

0.43 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บริการเสริมนอกเหนือจากการโทร 
เช่นSMS,MMS,ดาวโหลด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.54,SD  = 0.55 ) รองลงมา คือ ความ
ครอบคลุมของสัญญาณ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.52,SD = 0.63) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
คุณภาพสัญญาณระหวา่งสนทนา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.51,SD = 0.55) ตามล าดบั 

2.2 ดา้นราคาในเครือข่ายในปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.44 ,SD =0.43) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบั
คู่แข่ง อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.51 ,SD = 0.59) รองลงมา คือ อตัราค่าบริการ อยูใ่นระดบัมาก 
(�̅�= 4.40 ,SD = 0.56) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ การก าหนดราคาตามช่วงเวลา อยูใ่นระดบัมาก 
(�̅�= 4.40 ,SD = 0.58) ตามล าดบั 

 
 



 
 

 
2.3 ดา้นการจดัจ าหน่ายในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด (�̅�=4.50, 

SD = 0.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความทัว่ถึงของศูนยบ์ริการ อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.53 ,SD = 0.58 ) รองลงมา คือ การช าระค่าบริการผา่นช่องทางอ่ืนๆ อยูใ่น
ระดบัมาก (�̅�= 4.49 ,SD = 0.59)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ จ านวนศูนยบ์ริการท่ีให้บริการ อยู่
ในระดบัมาก (�̅�= 4.47 ,SD = 0.56) ตามล าดบั 

2.4 ดา้นส่งเสริมการตลาดในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.50 
,SD = 0.42 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การขาย เช่น การจดับูธตามสถานท่ีต่างๆ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.51,SD = 0.60) รองลงมา คือ 
การโฆษณาผา่นส่ือต่างๆ (โทรทศัน์,วทิย,ุนิตยสาร ฯลฯ) อยูใ่นระดบัมาก (�̅�=4.49 ,SD = 0.58) และ
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด คือ ความหลากหลายของโปรโมชัน่ เช่นการเพิ่มความเร็วของอินเตอร์เน็ต
การเพิ่มเวลาโทร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.47,SD = 0.56) ตามล าดบั 

2.5 ดา้นพนกังาน-บุคลากรในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.52 
,SD = 0.46 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ความมีจิตใจในการให้บริการ
ของพนกังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.61 ,SD = 0.56) รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถในการ
ให้บริการของพนกังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅�= 4.52 ,SD = 0.59)  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ 
ความสุภาพของพนกังานในการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก (�̅�= 4.44 ,SD = 0.63) ตามล าดบั 

2.6 ดา้นกระบวนการในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.51, SD 
= 0.52 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นตอนในการขอใชบ้ริการ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด (�̅� =4.57,SD = 0.61 ) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขั้นตอนในการช าระค่าบริการ 
อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.45 ,SD = 0.63 ) ตามล าดบั 

2.7 ดา้นสภาพแวดลอ้มในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.47,SD  = 
0.55 ) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดและแสงสวา่งภายในศูนย์
ให้บริการ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (�̅� = 4.51,SD = 0.63 ) และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความทนัสมยั
ภายในศูนยใ์หบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก (�̅� = 4.44,SD = 0.63 ) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ืองความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการเครือข่าย DTAC ของ
นกัศึกษาวทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ มีวตัถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาความคดิเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเครือข่าย DTAC ของ
นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ การใช้บริการเครือข่าย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัย
เทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จ านวน 150 คน 
 

สรุปผล 
1. การวิจัยเร่ืองความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการเครือข่าย DTAC 

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ  
 โดยภาพรวม ระดบัความคิดเห็นที่มีต่อการใชบ้ริการ "DTAC" ของนักศึกษาในวิทยาลยัอรรถ
วทิยพ์ณิชยการ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณารายดา้นพบว่า ดา้นที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นผลิตภณัฑใ์น
เครือข่ายและด้านพนักงาน-บุคลากรในเครือข่ายปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา ด้าน
กระบวนการ อยูใ่นระดบัมากที่สุด และดา้นที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ดา้นราคาในเครือข่าย อยูใ่นระดบัมาก 
ตามล าดบั 

2. เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า 
2.1  ดา้นผลิตภณัฑใ์นเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ บริการเสริมนอกเหนือจากการโทร เช่นSMS,MMS,          
ดาวน์โหลด อยูใ่นระดบัมากที่สุด รองลงมา คือ ความครอบคลุมของสัญญาณ อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ คุณภาพสญัญาณระหวา่งสนทนา อยูใ่นระดบัมากที่สุด ตามล าดบั 

2.2 ดา้นราคาในเครือข่ายในปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความเหมาะสมของราคาเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด รองลงมา คือ อตัราค่าบริการ อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ การก าหนดราคาตาม
ช่วงเวลา อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

2.3 ด้านการจดัจ าหน่ายในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เม่ือ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ความทัว่ถึงของศูนยบ์ริการ อยูใ่นระดบัมากที่สุด 



รองลงมา คือ การช าระค่าบริการผ่านช่องทางอ่ืนๆ อยู่ในระดับมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ 
จ  านวนศูนยบ์ริการที่ใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

2.4 ดา้นส่งเสริมการตลาดในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ การจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การจดั     
บูธตามสถานที่ต่างๆ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การโฆษณาผ่านส่ือต่างๆ (โทรทศัน์,วิทยุ
,นิตยสาร ฯลฯ) อยูใ่นระดบัมาก และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุด คือ ความหลากหลายของโปรโมชัน่ เช่นการ
เพิม่ความเร็วของอินเตอร์เน็ตการเพิม่เวลาโทร เป็นตน้ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

2.5 ด้านพนักงาน-บุคลากรในเครือข่ายปัจจุบันโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เม่ือ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ ความมีจิตใจในการให้บริการของพนักงาน อยูใ่น
ระดบัมากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน อยูใ่นระดบัมากที่สุด 
และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความสุภาพของพนกังานในการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

2.6 ดา้นกระบวนการในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากที่สุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ขั้นตอนในการขอใชบ้ริการ อยูใ่นระดบัมากที่สุด และขอ้ที่มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ขั้นตอนในการช าระค่าบริการ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 

2.7 ดา้นสภาพแวดลอ้มในเครือข่ายปัจจุบนัโดยภาพรวม อยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความสะอาดและแสงสวา่งภายในศูนยใ์ห้บริการ อยูใ่นระดบั
มากที่สุด และขอ้ที่มีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ความทนัสมยัภายในศูนยใ์หบ้ริการ อยูใ่นระดบัมาก ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีได้พบประเด็นส าคัญที่ควรน ามาอภิปรายผล ดังน้ีในการศึกษาขอ้มูล
ทางการวิจยัพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเครือข่าย DTAC จากการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า
ความรู้ความสามารถในการให้บริการของพนักงาน สอดคล้องกบังานวิจยัของ เตือนใจ จนัทร์หนอง
สรวง (2554)  ศึกษาเร่ือง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของผู ้ใช้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนที่เครือข่ายเอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร ที่พบว่าการบริหารลูกค้าสัมพนัธ์มี
ความสมัพนัธก์บังานวจิยัลูกคา้ 

 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 ควรมีการจดัโปรโมชัน่และกิจกรรมส่งเสริมการขายอยา่งสม ่าเสมอ เพือ่เป็นการกระตุน้ให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความสนใจในสินคา้และบริการของผูป้ระกอบการ ซ่ึงโปรโมชัน่นั้นควรที่จะตอบสนอง
ต่อความตอ้งการในทุกกลุ่มลูกคา้ ทุกเพศทุกวยั และประชาสมัพนัธสิ์นคา้และบริการใหทุ้กกลุ่มลูกคา้ที่
ยงัไม่เคยใชบ้ริการของผูป้ระกอบการ DTAC 
ข้อเสนอในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1.ควรมีการศึกษาทศันคติของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและเขตอ่ืนๆ เพือ่ใหท้ราบความ
พงึพอใจ 
 2.ควรมีการวชิยัเชิงคุณภาพโดยการสอบถามความพงึพอใจของผูบ้ริโภคเพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึก
มากยิง่ขึ้น 
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แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 

สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 

ชื่อโครงการ           ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ        
                                                    เครือขาย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชการ                                        

           (The opinion of marketing ingredients of DTAC service of the           

           student’s Attawit Commercial Technology) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน            มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563                                                                
สถานท่ีการดําเนินงาน                วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ประมาณการคาใชจาย            รวม 2,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายเฟองฟู      ปุยงาม                รหัสประจําตัว 40791 ปวช.3/4 

2. นายบุญญฤทธิ์           ชนะวงศ              รหัสประจําตัว 40708 ปวช.3/4 

3. นายนิวัฒน                 อุไรวรรณ           รหัสประจําตัว 39693 ปวช.3/4 

 

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

                                          (นายเฟองฟู  ปุยงาม) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

 

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

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

 

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

(อาจารยวงคเดือน   ประไพวัชรพันธ)......../......../......... 

 



ชื่อโครงการ          ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ           
                                                   เครือขาย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                                       

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

                                                   student’s Attawit Commercial Technology) 

                                                    

แผนงาน         นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมวิจัย 

อาจารยท่ีปรึกษา                  อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม           อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายเฟองฟู      ปุยงาม              ประธานโครงการ 
2. นายบุญญฤทธิ์           ชนะวงศ               รองประธานโครงการ 
3.     นายนิวัฒน                อุไรวรรณ                           

 

หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีอิทธิพลตอประชากรทั่วโลก และเครือขายอินเทอรเน็ต

ก็เปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ จึงทําใหมีตัวเลือกใชเครือขายแตละ

คายแตกตางกันออกไป ทําใหบริษัทเครือขายหลายๆที่ ไดจัดโปรโมชั่นกันในการแขงขันกันในแตละ

เครือขายเพื่อใหประชากรเลือกใชเครือขายที่ดีที่สุดและเครือขายที่มีความเหมาะสมตอการใชงานและ

ยุคสมัยในปจจุบัน 
แตละเครือขายมีการแขงขันกันมาตลอดเพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา โดยการจัดโปรโมชั่น และ

โปรโมทเครือขายอินเทอรเน็ต DTAC ใหมีความแรงตามความพึงพอใจของลูกคา และจัดของแถม

มากมายเพื่อสรางความสนใจใหคนเปลี่ยนมาใชเครือขาย DTAC มากขึ้น 

ดวยเหตุน้ีคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะหาขอมูลและทําการสํารวจความคิดเห็นตอสวนประสม

ทางการตลาดของกลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการในการเลือกใชเครือขาย

อินเทอรเน็ต DTAC พรอมสาเหตุที่กลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการเลือกใชเพราะ

มีความนาสนใจ ความแปลกใหมและนาทดลองใชอยางไร เพื่อที่จะไดทราบถึงความคิดเห็นของ

นักศึกษาที่มีตอเครือขาย DTAC โดยเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(รอบเชา) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

 

 



วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อที่จะศึกษาความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย DTAC 

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                                       
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชเครือขายอินเทอรเน็ต 

เปาหมาย  

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. ไดรูถึงความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย DTAC ของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                                       
3. นักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. สรางแนวทางในการเลือกใชเครือขายอินเทอรเน็ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีการดําเนินการ 

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 ปรับแกไขงานและขอมูลตางๆ ใหถูกตอง 

5. สัปดาหท่ี 5 เขียนเคาโครงแผน โครงการวิจัยบทที่ 1-3 เสนอตออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ

ความถูกตอง 

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 
 
 
 

 
 



ข้ันตอนดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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 1,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท   

 1.    คากระดาษ        500 บาท 

 2.    คาหมึกปร้ินเตอร       1000 บาท 

 3.    คาปากกา      250 บาท 

 4.    คาเบ็ดเตล็ด     250 บาท 

        รวม     2,000 บาท 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
      

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย DTAC ของนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                               
3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. สมาชิกในกลุมขาดประสบการณในการทําการวิจัย 

2. ผูตอบแบบสอบถามไมสามารถใหความรวมมือได 

3. อาจเกิดความผิดพลาดดานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอเสนอแนะ 

1. ควรหาผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําปรึกษา 

2. ขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถาม 

3. การแปรผลขอมูลจากแบบสอบถามที่ควรไดรับการตรวจจากผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยที่ 

                    ศูนยวิจัยและพัฒนา 

      

 

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

     (อาจารยกันตชาติ   เมธาโชติมณีกุล)          (อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย) 

             อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                     อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      สถานท่ีดําเนินโครงการ 

 
 
 



ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2562                                                                                                           

     บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ   ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ        
                                          เครือขาย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                                       

ท่ีปรึกษาโครงการ           อาจารยกันตชาติ   เมธาโชติมณีกุล 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ    อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย 

 

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. 62   

13 ตรวจรูปเลมโครงการ 22 ก.พ. 62   

14 สงรูปเลม+เงินคารูปเลม+แผนซีดี 1 แผน 22 ก.พ. 62   
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ภาคผนวก ก  

ใบอนุมัติโครงการ 

บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยท่ีปรึกษารวม
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แบบนําเสนอขออนุมัติโครงการ 
สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ภาคเรียนท่ี 1-2 ปการศึกษา 2562 
ชื่อโครงการ           ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ        

เครือขาย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชย

การ                                        

           (The opinion of marketing ingredients of DTAC service of the           

           student’s Attawit Commercial Technology) 

ระยะเวลาการดําเนินงาน            มิถุนายน 2562 – กุมภาพันธ 2563                                                                
สถานท่ีการดําเนินงาน                วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ประมาณการคาใชจาย            รวม 2,000 บาท 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายเฟองฟู      ปุยงาม                รหัสประจําตัว 40791 ปวช.3/4 

2. นายบุญญฤทธิ์           ชนะวงศ              รหัสประจําตัว 40708 ปวช.3/4 

3. นายนิวัฒน                 อุไรวรรณ           รหัสประจําตัว 39693 ปวช.3/4 

 

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

                                          (นายเฟองฟู  ปุยงาม) ....../......./...... 

 

ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษาโครงการ     ความเห็นของอาจารยท่ีปรึกษารวมโครงการ 

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

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

 

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

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

 

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

(อาจารยวงคเดือน   ประไพวัชรพันธ)......../......../......... 
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ชื่อโครงการ         ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย          
                                     DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                                       

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

                                                  student’s Attawit Commercial Technology) 

                                                    

แผนงาน         นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด โครงการกลุมวิจัย 

อาจารยท่ีปรึกษา                  อาจารยกันตชาติ เมธาโชติมณีกุล 

อาจารยท่ีปรึกษารวม           อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
1. นายเฟองฟู      ปุยงาม              ประธานโครงการ 
2. นายบุญญฤทธิ์           ชนะวงศ               รองประธานโครงการ 
3.    นายนิวัฒน                 อุไรวรรณ                           

 

หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองจากปจจุบันอินเทอรเน็ตไดเขามามีอิทธิพลตอประชากรทั่วโลก และเครือขาย

อินเทอรเน็ตก็เปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนใหอินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพ จึงทําใหมีตัวเลือกใช

เครือขายแตละคายแตกตางกันออกไป ทําใหบริษัทเครือขายหลายๆที่ ไดจัดโปรโมชั่นกันในการ

แขงขันกันในแตละเครือขายเพื่อใหประชากรเลือกใชเครือขายที่ดีที่สุดและเครือขายที่มีความ

เหมาะสมตอการใชงานและยุคสมัยในปจจุบัน 

แตละเครือขายมีการแขงขันกันมาตลอดเพื่อดึงดูดความสนใจลูกคา โดยการจัดโปรโมชั่น 

และโปรโมทเครือขายอินเทอรเน็ต DTAC ใหมีความแรงตามความพึงพอใจของลูกคา และจัดของ

แถมมากมายเพื่อสรางความสนใจใหคนเปลี่ยนมาใชเครือขาย DTAC มากขึ้น 

ดวยเหตุน้ีคณะผูจัดทําจึงมีแนวคิดที่จะหาขอมูลและทําการสํารวจความคิดเห็นตอสวน

ประสมทางการตลาดของกลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการในการเลือกใช

เครือขายอินเทอรเน็ต DTAC พรอมสาเหตุที่กลุมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ

เลือกใชเพราะมีความนาสนใจ ความแปลกใหมและนาทดลองใชอยางไร เพื่อที่จะไดทราบถึงความ

คิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอเครือขาย DTAC โดยเลือกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รอบเชา) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 
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วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. เพื่อที่จะศึกษาความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย 

DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                                       
3. เพื่อใหนักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. เพื่อเปนแนวทางในการเลือกใชเครือขายอินเทอรเน็ต 

เปาหมาย  

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของวิชาโครงการ 

2. ไดรูถึงความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย DTAC 

ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                                       
3. นักศึกษาเกิดความสามัคคีและรวมมือปฏิบัติงานกันเปนทีม 

4. สรางแนวทางในการเลือกใชเครือขายอินเทอรเน็ต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

วิธีการดําเนินการ 

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 ปรับแกไขงานและขอมูลตางๆ 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 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ขั้นตอนการดําเนินการ ป 2562 ป 2563 

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 1,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท   

 1.    คากระดาษ        500 บาท 

 2.    คาหมึกปร้ินเตอร       1000 บาท 

 3.    คาปากกา      250 บาท 

 4.    คาเบ็ดเตล็ด     250 บาท 

        รวม     2,000 บาท 

การติดตามผลและการประเมิน 

1. นําเสนอผลงานเพื่อใหคณะกรรมการเปนผูประเมิน 

2. รายงานสรุปผลการดําเนินการ 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูวิชาโครงการ 

2. ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการเครือขาย DTAC ของ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                               
3. เกิดความสามัคคีและมีความรวมมือจากการทํางานเปนทีม 

 

ปญหาและอุปสรรค 

1. สมาชิกในกลุมขาดประสบการณในการทําการวิจัย 

2. ผูตอบแบบสอบถามไมสามารถใหความรวมมือได 

3. อาจเกิดความผิดพลาดดานการวิเคราะหขอมูลทางสถิติแบบสอบถาม 
 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรหาผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําปรึกษา 

2. ขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถาม 

3. การแปรผลขอมูลจากแบบสอบถามที่ควรไดรับการตรวจจากผูเชี่ยวชาญหรืออาจารยที่ 

                    ศูนยวิจัยและพัฒนา 
 

 

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

     (อาจารยกันตชาติ   เมธาโชติมณีกุล)          (อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย) 

             อาจารยที่ปรึกษาโครงการ                     อาจารยที่ปรึกษารวมโครงการ 

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

(อาจารยวงคเดือน  ประไพวัชรพันธ) 

อาจารยหัวหนาสาขาวิชาการตลาด 
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ระดับ ปวช.  ปการศึกษา 2562                                                                                                           

     บันทึกการเขาพบอาจารยท่ีปรึกษา และอาจารยท่ีปรึกษารวม 

โครงการ   ความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดในการใชบริการ        
                                          เครือขาย DTAC ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ                                       

ท่ีปรึกษาโครงการ           อาจารยกันตชาติ   เมธาโชติมณีกุล 

ท่ีปรึกษารวมโครงการ    อาจารยภัสฉัฐ   ภาคีฉาย 
 

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 : ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดท่ีมีตอการใชบริการเครือขาย 

"DTAC" ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ 

ตอนที ่1 : ขอมูลทั่วไป 

1. เพศ 

ชาย      หญิง 

2. อายุ 

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

  มากกวา 21 ป  

3. ระดับการศึกษา 

 ปวช.1 ปวส.1 

                          ปวช.2                                                         ปวส.2 

                          ปวช.3 

4. สาขาวิชา 

           สาขาวิชาการบัญช ี                                   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

                       สาขาวิชาการตลาด                                    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 

                       สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ                      สาชาวิชาคอมพิวเตอรกราฟก 

                       สาขาภาษาตางประเทศ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดที่มีตอการใชบริการเครือขาย "DTAC" 

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 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

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

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

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

 

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 

- ประมวลภาพการดาํเนนิโครงการ 

- รูปข้ันตอนการปฏิบัติงานโครงการ 

- รายงานปฏิบัตงิานรายบุคคล 

- บัญชีรายรับ – รายจาย 
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รายงานปฏิบัติรายงานบุคคล 

นายเฟองฟู ปุยงาม 

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 

นายบุญญฤทธิ์ ชนะวงศ 

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 

นายนิวัฒน อุไรวรรณ 

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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บัญชีรายรับ-รายจาย 

ความคิดเห็นตอสวนผสมทางการตลาดท่ีมีตอการใชบริการเครือขาย DTAC ของนักศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพาณิชยการ 

 

 

 

 

 

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   : นายเฟองฟู ปุยงาม 

เกิดเมื่อวันที่  : วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2544 

ประวัติการศึกษา  : สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตนโรงเรียนแสงหิรัญ 

     และกําลังศึกษาหลกัสูตรอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

(ปวช.)  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ปการศึกษา 2561 

ที่อยู   : 817 ออนนุช 17 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

เบอรโทรศัพท  : 095-445-3703 
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ชื่อ   : นายบุญญฤทธิ์ ชนะวงศ 

เกิดเมื่อวันที่  : วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 

ประวัติการศึกษา  : สําเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตน จากโรงเรียนพระแมมารีพระ 

โขนงและกําลังศึกษาหลักสูตรอยูในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ 

ปการศึกษา 2562 

ที่อยู   : 49/5 สุขุมวิท 48 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 

เบอรโทรศัพท  : 061-752-8130 
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ชื่อ   : นายนิวัฒน อุไรวรรณ 

เกิดเมื่อวันที่  : วันอาทิตยที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 

ประวัติการศึกษา  : สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนโรงเรียนอนุบาลบานหนอง  

คลาฯและกําลังศึกษาหลักสูตรอยูในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพณิชยการ  

ปการศึกษา 2562 

ที่อยู   : 282/55 หมู 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

เบอรโทรศัพท  : 091-725-4653 
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