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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่องปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนทีข่อง
นักศกึษา ระดับอาชีวศกึษาเอกชน ในจังหวดันนทบรุีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
การเลือกซ้ือบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของนกัศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัด
นนทบุรีโดยมีประชากรครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะนักศกึษาท่ีเรยีนในระดับอาชีวศกึษาเอกชน ส านกังาน
เขตพื้นทีก่ารศึกษา นนทบุรีเขต 1 จังหวัดนนทบุรี จ านวน 7,731 คนและมีเนื้อในการศกึษา 7 ด้าน 
คือ 1.ปัจจัยด้านราคา 2.ปจัจัยด้านสถานที่ให้บรกิาร 3.ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ 4.ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การขายและประชาสัมพันธ์ 5.ปัจจัยด้านจิตวิทยา 6.ปัจจัยดา้นสังคมและ 7.ปัจจัยด้านอ่ืนๆ  
    จากการศึกษาครั้งนี้พบวา่นักศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง 15-20 ปี ก าลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบตัรวชิาชีพ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่  

10,001- 15,000 บาท ใช้บรกิารเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ในระบบ True  รองลงมาเป็นระบบ  Dtac 

และระบบ AIS ตามล าดับ มีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนที่และมีการใช้

บริการรูปแบบของรายเดือน โดยอัตราค่าบริการของผู้ตอบแบบสอบถามจะอยู่ที่ 501-700 บาท 

ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลการเลือกซ้ือเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ภาพรวมผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่นั้นได้ให้ความส าคญัถึงปัจจัยด้านด้านผลิตภัณฑ์อยูใ่นระดับมาก ( ̅ =4.04) ด้านสถานที่
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ให้บริการอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.91) ด้านอ่ืนๆอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.78) ด้านราคาอยู่ในระดับมาก 

( ̅ =3.51) ด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.49) ด้าน

สังคมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.47)   และด้านจิตวิทยาอยูใ่นระดับปานกลาง  ( ̅ =3.34) 

ตามล าดับ 

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา 

โลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดนไม่ใช่เรื่องในจินตนาการอีกต่อไป เทคโนโลยีทางการ

ส่ือสารไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร ์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์ มือถือ แท๊ปเล็ต ต่างก็เข้ามาเป็นปัจจยัส าคัญ

ของชีวิตมนษุย์ (Kittidhaj Dhanasiwawong, Online, 2012) 

          ในปัจจุบัน อินเตอร์เน็ต (Internet) ได้ก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว จากเมื่อก่อนจะใช้ได้เฉพาะ
ภายในส านักงาน และองคก์รของรัฐเท่านั้น แตข่ณะนี้ อินเตอร์เน็ตหาได้ทั่ว ๆ ไป เพียงแค่มี เครื่อง
คอมพิวเตอร์ พีซี โน้ตบุก๊ โทรศัพท์ มือถือ แท๊ปเล็ต  ที่พอจะมีประสิทธ์ิภาพในการรองรับการ
เชื่อมต่อ ก็สามารถเข้าสู่โลก  ไซเบอร์ได้อย่างง่ายดาย ชีวิตในโลกไซเบอร์ ทกุคนล้วนมีสถานะ
อิสระ ได้เป็นเท่าท่ีตัวเองต้องการ และอยู่บนพืน้ฐานที่มีท้ังความเป็นจริง และ ความหลอกลวง
ปะปนอยู่ในนั้น และ ณ เวลานี้ เหมือนชีวติประจ าวันได้เชื่อมโยงกับไซเบอร์จนแทบจะแยกกนัไม่
ออก เว็บบล็อกก้าวเข้ามาสู่ชีวิต เปรียบเสมือนเส้นสายใยระหว่างผู้คน เพ่ือนสนิท และเพื่อนร่วม
โลก เพียงแค่สร้างบล็อกก็เท่ากับได้เข้าไปยังโลกของผู้คนนับล้านๆอย่างรวดเร็ว  

(Kittidhaj Dhanasiwawong, Online, 2012) 

          ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือเอง ก็สามารถ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อย่างสะดวก และ ง่ายดาย 
โดยผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายอย่าง 3G หรือ Wi-Fi (ซ่ึงในบางพ้ืนทีใ่นประเทศไทยตอนนี้มี
เปิดให้ใช้สัญญาณ 3.5 G และ 4G แล้ว) และถึงแม้ว่าจะมีคา่บริการเพิ่มขึน้ แต่ก็หาใช่เรื่องท่ีต้องให้
คิดหนกั เพราะการจ่ายเงินเพ่ือตอบสนองความต้องการของชีวิตนั้นไมใ่ช่เรื่องใหญ่อีกต่อไป 
โดยเฉพาะวัยรุ่น ถึงแม้วัยรุ่นจะไม่สามารถหารายได้ด้วยตวัเอง หากมีผู้ปกครองสนับสนุนและ
พร้อมท่ีจะจ่ายให้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดกต็ามแต่อาจจะเพราะวิถีชีวิตในปัจจุบันมกีารเปล่ียนแปลง
ไปการท ามาหากนิรีบเร่ง และไม่มีเวลาจะดูแล ครอบครัวดว้ยตัวเองจึงท าให้ต้องพึ่งพาอุปกรณ์
ส่ือสารและเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเพื่อนทดแทน (Kittidhaj Dhanasiwawong, Online, 2012) 

          นอกจาก การเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ ที่เป็นที่นิยมใช้แล้ว ยังมีการใช้ระบบบริการการส่ือสาร
ทางเทคโนโลยีทางอ่ืนอีก อาทิ การส่งข้อความที่เรียกว่า Short Message Service (SMS) เป็นการส่ง
ข้อความตามระบบเครือข่ายโทรศัพท์ทีใ่ช้ สะดวก รวดเร็ว แต่สามารถส่งได้เฉพาะข้อความเท่านั้น 



หากต้องการส่งข้อความพร้อมกับรูปภาพ หรือ ภาพเคล่ือนไหว ต้องส่งผ่านระบบการส่งข้อความ
มัลติมีเดีย หรือ Multimedia Messaging Service (MMS) การส่งแบบนี้สามารถให้ความชัดเจนเพราะ
มีพร้อมท้ังข้อความและภาพประกอบ ปัจจุบันเป็นทีน่ิยม คา่ใช้จ่ายในการส่งก็มกีารปรับลด พร้อม
ทั้งมีโปรโมชั่นให้เลือกใช้มากมาย เป็นการกระตุ้นการใช้งานของกลุ่มผู้บริโภคไดด้ีทีเดียว 
(Kittidhaj Dhanasiwawong, Online, 2012) 

          รวมทั้งผู้ที่รักการ Chat, เขียน Blog หรือเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook , Twitter  ใน
ปัจจุบันนี้สามารถท าส่ิงต่าง ๆ เหล่านี้บน โทรศัพท์มือถือได้ เพียงแค่ ท าการ Download โปรแกรม
นั้น ๆ ลงบนอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ เท่านี้คุณก็จะไม่พลาดการ Chat กับเพื่อนรู้ใจหรือคนรัก, การเขียน
บล็อก Blog , การอัพเดตสถานะบน Facebook การติดตามข่าวสารที่รวดเร็วบน Twitter  

(Kittidhaj Dhanasiwawong, Online, 2012) 

          ซ่ึงหลายๆอย่างท่ีได้กล่าวมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบันโทรศพัท์มือถือได้มามีส่วนร่วม
ในชีวติประจ าวันของเรามาก ต่างจากเมื่อก่อนที่เราใช้เพียงแค่โทรหรือรับสาย หรือส่งข้อความหา
เพื่อนๆคนรู้จกั แต่ในปัจจุบนัได้มีปัจจัยอ่ืนๆเข้ามาเพิ่มเติมอีก ไม่ว่าจะเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
การจองตัว๋หนังหรือตั๋วเครื่องบินออนไลน์ผ่านมือถือซ่ึงก็สามารถท าได้อย่างง่ายดายบน
โทรศัพท์มือถือ และอ่ืนๆอีกมากมาย (Kittidhaj Dhanasiwawong, Online, 2012) 

 จะเห็นได้ว่าปัจจุบันระบบติดต่อส่ือสารมีความส าคัญต่อชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่าง
มากและมีการพัฒนาอย่ า งต่ อ เนื่ อง  เพื่ อต้ องการตอบสนองผู้บริ โภคที่ มีอยู่ ไม่ จ ากั ด 
โทรศัพท์เคล่ือนที่หรือโทรศัพท์มือถือในปัจจุบันถือได้ว่าเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เนื่องจากโทรศัพท์มือถือนั้นมีความสามารถในการช่วยท าให้ติดต่อส่ือสารถึงกันได้อย่างสะดวกใน
ทุกที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ซ่ึงในปัจจุบันเองสัญญาณนั้นเข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ในประเทศจึงท า
ให้โทรศัพท์มือถือมีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้เรียนทางด้านอาชีวศึกษาเนื่องจากเป็น
กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มวัยท างานเพราะในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือส่ือสารเพียง
อย่างเดียว ซ่ึงโทรศัพท์มือถือนั้นสามารถท าอะไรไดหลายๆ อย่าง อาทิเช่น ดูหนัง ฟังเพลง เล่น
เกมส์ หรือหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต จนกระทั้งสามารถท างานบนมือถือ (พิเชษ  เมฆขาว, 2552) 

ดังนั้นการที่คนนิยมใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้นจึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบเครือข่ายส่ือสารที่
จะรองรับผู้ที่ต้องการใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่ โดยในปัจจุบันเองการแข่งขันกันระหว่างผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนที่นั้นมีการแข่งขันกันสูงซ่ึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของ
ระบบเคล่ือนที่ ด้วยเหตุนี้เองผู้วิจัยจึงอยากทราบถึงความต้องการของผู้บริโภค และท าให้บริษัทผู้ให้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือเคล่ือนที่ต่างๆ จะต้องมียุทธวิธีทางการตลาดที่เจาะตลาดแต่ละกลุ่มต่างกัน
ออกไป ซ่ึงถือว่าเป็นความจ าเป็นที่จะต้องทราบถึงปัจจัยที่อิทธิพลต่อการเลือกใช้เครือข่าย



โทรศัพท์เคล่ือนที่ของกลุ่มผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะท าให้ผู้บริการได้แนวทางปรับปรุงและพัฒนา
เครือข่ายพร้อมทั้งเปล่ียนแลงโปรโมชั่นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการต่อ
กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอย่างสูงสุด 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของนักศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดนนทบุรี 
 
กรอบแนวความคดิงานวิจัย 

ตัวแปรต้น  ตัวแปรตาม 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
ปัจจัยด้านราคา  
ปัจจัยด้านสถานทีใ่หบ้ริการ 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายและ
การประชาสัมพันธ์  
ปัจจัยทางด้านสังคม 
ปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 ด้านปริมาณ 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาเฉพาะ นักศึกษาท่ีเรียนในระดับอาชีวศึกษาเอกชน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา นนทบุรีเขต 1จังหวัดนนทบุรี จ านวน 7,731 คนเท่านั้น 
 ด้านเนื้อหา 
 1.ปัจจัยด้านราคา 
 2. ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการ 
 3. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
 4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ 
 5. ปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 6. ปัจจัยด้านสังคม 
 

การเลือกซื้อบริการ
เครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที ่



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได ้

 1.  สามารถน าข้ อมู ลที่ ได้ ไปประกอบการตั ด สินใจในการ เ ลือกใช้ เครือข่ า ย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ของบุคคลทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในการพัฒนาบริการหรือการปรับเปล่ียนโปรโมชั่นต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 2. สามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบส่ือของประเทศ เพื่อที่จะท าให้
ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาระบบส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 พชรา ภู่ตะกูล ( 2554) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซ่ึงจะประกอบด้วย I-PHONE ,Black Berry และอ่ืนๆโดยได้ท าการวิเคราะห์
ด้วยแบบจ าลอง Multinomial Logit ซ่ึงผลการวิเคราะห์ได้ท าการวิเคราะห์ออกมาโดยได้ตัวแปร 4 
ตัวแปร คือ 
 1. Quality คือคุณภาพของยี่ห้อหน้าเช่ือถือ 
 2. Service คือ มีบริการหลังการขายท่ีดี 
 3. Modern คือ ทันสมัย 
 4. Diversity of application คือ มีคุณสมบัติมากมายและมี application ที่หลากหลาย 
ซ่ึงได้ผลการสรุป คือในการเลือกใช้โทรศัพท์และยี่ห้อต่างๆ นั้นจะไม่ได้ขึ้นที่ตัวแปรใดตัวแปร
หนึ่งต้องมีปัจจัยหลายด้านเข้ามาเกี่ยวของในการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงโดยการซ้ือโทรศัพท์ I-PHONE  
นั้นการที่มีสินค้ามีคุณภาพและมีบริการหลงการขายท่ีดีเป็นปัจจัยส าคัญในการเลือกซ้ือโทรศัพท์ I-
PHONE และส่วนการที่ผู้บริโภคเลือกใช้โทรศัพท์ Black Berry นั้นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการเลือกซ้ือ
นั้นคือการที่มีคุณภาพ ความทนสมัยและการมีบริการหลงการขายรวมทั้งการมี application ที่
หลากหลาย 
 
 วาริท ชูสกุล (2552) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ ความเข้าใจและ
พฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนที 3G ของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และ
เพื่อค้นหาปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการใช้บริการเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนที 3G ของประชาชนใน
จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิน 550 คน 
เครื่องมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทั่วไปส่วนบุคคล ปัจจัยทางด้าน 



เศรษฐศาสตร์และการตลาด และปัจจัยทางด้านสังคมและพฤติกรรมส่วนบุคคล สถิติที ใช้ในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล คือ จ านวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทคนิคที่ ใช้การวิเคราะห์คือ การ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกผลการวิจัยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่รู้จักเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนที 
3G มีความสนใจ ในการติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนที 3G อยู่ในระดับปาน
กลาง และมีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนที 3G อยู่ในระดับน้อย ส าหรับปัจจัยที มี
อิทธิพลต่อการใช้ บริการเทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนที 3G พบว่า ปัจจัยทั่วไปส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ 
ระดับการศึกษา สูงสุดหรือการศึกษาปัจจุบันและระดับรายได้โดยเฉลี ย มีนัยส าคัญทางสถิติที 
ระดับ 0.01 ปัจจัย ด้านเศรษฐศาสตร์และการตลาด ได้แก่ราคาค่าบริการ ความเร็วในการรับส่ง
ข้อมูล ความยากง่าย ในการใช้งาน มีนัยส าคัญทางสถิติที ระดับ 0.10 และชื่อเสียงของผู้ให้บริการ มี
นัยส าคัญทางสถิติที ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านสังคมและพฤติกรรมส่วนบุคคล ได้แก่การใช้งานของ
บุคคลรอบข้าง มี นัยส าคัญทางสถิติที ระดับ 0.05 และกระแสความนิยม มีนัยส าคัญทางสถิติที
ระดับ 0.10  
 
 อรมน เฟ่ืองฟ ู(2554)  การศึกษาอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการใช้โทรศัพท์                   
เคล่ือนที่ของผู้ใช้บรกิาร DTAC ความส าคัญของแต่ละปัจจยัการตลาดในการเลือกผู้ให้บรกิาร
โทรศัพท์ เคล่ือน ทีและทัศนคตขิองผู้ใช้บรกิารโทรศัพท์เคล่ือนทีทีมีต่อ DTAC โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคล่ือน DTAC เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดว้ยแบบสอบถาม
จ านวน 400 ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่าพฤตกิรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนทีส่วนใหญใ่ช้ระบบเติม
เงิน (Prepaid) ร้อยละ79.50 มีใช้จ่ายเฉล่ียในการใช้โทรศัพท์ต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาท ร้อยละ 
57.00 มีระยะเวลาในการใช้เลขหมายปัจจุบันมากกว่า 4 ปีร้อยละ 33.75 บริการเสริมทีใช้ได้แกก่าร
ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) และรูปภาพ (MMS) ร้อยละ 79.50 เหตุผลในการเปล่ียนเลขหมายส่วน
ใหญ่เนื่องจากมีโปรโมชันน่าสนใจกว่าร้อยละ 58.75 และโปรโมชัน่ที่ใช้มากทีสุด ได้แก่ การคดิ
อัตราค่าโทรราคาเท่ากนัทั้งในและนอกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมงร้อยละ 74.00  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ ค่าเฉล่ียการใชโ้ทรศัพท์ต่อ
เดือน และระยะเวลาการใช้เลขหมาย อายุมีความสัมพันธ์กบัการเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ ค่าเฉล่ียการ
ใช้โทรศัพท์ต่อเดือน ระยะเวลาการใช้เลขหมาย บรกิารเสรมิทีเลือกใช้ และสาเหตุการเปล่ียนเลข
หมาย รายได้มีความสัมพันธ์กับการเลือกใชร้ะบบโทรศัพท์ค่าเฉล่ียการใช้โทรศัพท์ต่อเดือน 
ระยะเวลาการใช้เลขหมาย และบริการเสริมท่ีเลือกใช้ อาชีพมีความสัมพันธ์กับการเลือกใช้ระบบ
โทรศัพท์ ระยะเวลาการใช้เลขหมาย และบรกิารเสริมท่ีเลือกใช้ และการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การเลือกใช้ระบบโทรศัพท์ ส่วนผลการทดสอบความแตกต่างพบว่า อายุท่ีแตกต่างกนัให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริม การตลาด ด้านบคุคล ด้านหลักฐานทางกายภาพและด้าน
กระบวนการแตกต่างกนั รายได้ที่แตกต่างกันให้ความส าคญักับปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 



บุคคล ด้านหลักฐานทางกายภาพและด้านกระบวนการแตกต่างกัน อาชีพท่ีแตกต่างกนัให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ดา้นราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดและด้านหลักฐานทาง
กายภาพแตกต่างกัน การศกึษาท่ีแตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานทีด่้านการส่งเสริมการตลาดและด้านกระบวนการแตกต่างกัน และพบว่า เพศที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อ DTAC ด้านหลักฐานทางกายภาพ แตกต่างกนั อายุท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ DTAC 
ด้านผลิตภัณฑด์้านราคา ด้านสถานที่ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคลด้านหลักฐานทาง
กายภาพและด้านกระบวนการแตกต่างกันรายได้ที่แตกต่างกันมีทัศนคติต่อ DTAC ด้านผลิตภณัฑ์
ด้านราคา ด้านสถานที่ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบคุคลและด้านกระบวนการแตกต่างกนั อาชีพ
ทีแ่ตกต่างกันมี ทัศนคติต่อ DTAC ด้านบคุคลแตกต่างกนั การศึกษาท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติต่อ 
DTAC ด้านราคา ด้านสถานที่ด้านการส่งเสริมการตลาด ดา้นหลักฐานทางกายภาพแตกต่างกัน 
  

ระเบียบวิธีวิจัย 

    1.รูปแบบการศึกษาวิจัย 

 เป็นการศกึษาเชิงประยุกต์ (Apply research) โดยท าการศกึษาเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research)  เพื่อท าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนทีข่อง
นักศกึษา ระดับอาชีวศกึษาเอกชน ในจังหวดันนทบรุี และเพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือบริการเครือข่าย โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ (Primary data) 
     

    2.ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1 จ านวน 7,731 คน  

ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดขนาดตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูปการก าหนดขนาดตัวอย่างตาม
สูตรของ  Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าของความคลาดเคล่ือน 5% จากจ านวน
ประชากรทั้งหมด 7,731 คนได้จ านวนตัวอย่างประมาณ  381 คน แต่การศึกษาครั้งนี้ได้ใช้
แบบสอบถามจ านวน 400 คน 
 

 



    3. เคร่ืองมอืที่ใชใ้นการศึกษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคล่ือนที่ของนักศึกษา 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการระบบโทรศัพท์เคล่ือนที่
ของนักศึกษา 
 ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดให้เสนอแนะความคิดเห็น 
 
การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ไดด้ าเนินการหาคณุภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
ความเที่ยงตรง (Validity) ในด้านความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) 

เครื่องมือที่ใช้วัดแต่ละฉบับเป็นเครื่องมือที่ผู้วจิัยสร้างขึ้นตามกรอบโครงสร้างของทฤษฏีในการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาให้ผู้เชี่ยวชาญ (Subject-Matter Specialist) เป็นผู้ตรวจสอบ 
โดยการวิจัยครั้งนี้สร้างแบบสอบถามแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญอีกจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย                 
1) พอ.ดร.พร ภิเศก 2) ผศ.ดร.นิภา พงษ์วริัตน์ 3) ดร.เกตุสุเดช ก าแพงแกว้ ตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา และ เมื่อค านวนหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์ที่
เรียกว่า IOC(Index of Item-Objective Congruence) ได้ค่า IOC= 0.870 

ความเชื่อมั่น (Reliability) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าแบบสอบถามทั้งหมดที่สร้างขึ้นแล้ว
เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้จริง การวิจัยครั้งนี้ได้น าไปทดลองใชก้ับกลุ่มตวัอย่างท่ีมิใชก่ลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย แล้วน าผลการทดลองใช้มาค านวนหาความเชื่อมั่นเพื่อปรับแก้แบบสอบถาม โดยได้ความ
เชื่อมั่นในแต่ละฉบับก่อนเก็บข้อมูลจริง ดังนี้ แบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือบริการ
เครือข่ายเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนทีข่องนักศกึษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนนทบุรี ค่า
ความเชื่อมั่น Alpha = 0.9515 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นนักเรียน นักศึกษาและเมื่อ 
ได้รับแบบสอบถามคืนผู้วิจัยได้ด าเนินการเลือกแบบสอบถามฉบับที่ครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อน าผล
การตอบแบบสอบถามไปจัดท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
 

 



สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล      

ผู้วิจัยไดน้ าข้อมูลที่ได้มาลง code โดยอาศัยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS for  
Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ส าหรับเกณฑใ์นการพจิารณาค่าเฉล่ียของระดับความคดิเห็น ก าหนดเกณฑก์าร 
ประเมินไว้ ดังนี ้
  คา่เฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 

คา่เฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มาก 
  คา่เฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 
  คา่เฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย 
  คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

สถิติที่ใช้ ได้แก่ 
1.ค่าร้อยละ (Percentage) 

 
เมื่อ    P แทน ค่าร้อยละ 

   f แทน ความถ่ีที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
   N แทน จ านวนความถ่ีทั้งหมด 

2.ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 

X   =   
n

x  

   เมื่อ        X         แทน       ค่าเฉล่ีย 
    X      แทน       ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
    n           แทน       จ านวนของคะแนนในกลุ่ม 
 

3.ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 

 

100
N

f
p



เมื่อ    S.D.  แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
              X แทน   ค่าคะแนน 
  n แทน   จ านวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
    แทน   ผลรวม 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 185 46.25 

หญิง 215 63.75 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

15-20 ปี 332 83 

21-25 ปี 60 15 

26-30 ปี 5 1.25 

31 ปีขึ้นไป 3 0.75 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 332 83 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 68 17 

รายรับเฉลี่ยตอ่เดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 5,000 บาท 18 4.5 

5,001 – 10,000 บาท 179 44.75 

10,001 – 15,000 บาท 183 45.75 

15,001 – 20,000 บาท 17 4.25 

20,000 บาทขึ้นไป 3 0.75 
 

 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 15-20 ปีศึกษาอยู่ในระดับ

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) มีรายรับเฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท 



ส่วนที่ 2 ข้อมลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระบบเครือขา่ยโทรศัพท์เคลื่อนที ่ จ านวน ร้อยละ 

Dtac 149 37.25 

TRUE 175 43.75 

AIS 76 19.00 
การใช้อนิเตอร์เน็ต (Internet) จ านวน ร้อยละ 

ใช ้ 387 96.75 

ไม่ใช ้ 13 3.25 
รูปแบบบริการ จ านวน ร้อยละ 

รายเดือน 292 73 

เติมเงิน 108 27 

อัตราค่าบริการ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 300 บาท 53 13.25 

301 – 500 บาท 81 20.25 

501 – 700 บาท 136 34.00 

701 – 1,000 บาท 87 21.75 

1,001 บาทขึ้นไป 43 10.75 
 

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นใช้บรกิารเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ของ True มีการใช้

บริการอินเตอร์เนต็ มีรูปแบบบริการใช้บรกิารของเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่แบบรายเดือน มีอัตรา

ค่าบริการอยู่ระหว่าง 501-700 บาท 

 

 

 

 



ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีอทิธิพลในการเลือกซ้ือเครือข่ายโทรศัพท์เคลือ่นที่ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย( ̅) SD ระดับความส าคญั 

1.ด้านราคา 3.51 1.03 มาก 

2.ด้านสถานที่ให้บริการ 3.91 0.93 มาก 

3.ด้านผลิตภัณฑ์ 4.04 0.92 มาก 

4.ด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ 3.49 0.97 ปานกลาง 

5.ปัจจัยด้านจิตวิทยา 3.34 0.95 ปานกลาง 

6.ปัจจัยด้านสังคม 3.47 1.03 ปานกลาง 

7.ด้านอ่ืนๆ 3.78 0.96 มาก 

  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัยด้านด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก    
( ̅ =4.04) ด้านสถานที่ให้บริการอยู่ในระดับมาก ( ̅=3.91) ด้านอ่ืนๆอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.78 ) 
ด้านราคาอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.51) ด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅ =3.49) ด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.47)และด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅ =3.34) ตามล าดับ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 นักศกึษาท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 15-20 ปี 

รองลงมามีอายุระหว่าง 20-25 ปี ก าลังศึกษาอยูใ่นระดับประกาศนียบตัรวิชาชีพ โดยผู้ตอบ

แบบสอบถามนั้นมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ 10,001-15,000 บาท 

 จากการแจกแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในระบบ True รองลงมาเป็นระบบ Dtac สุดท้ายคือระบบ AIS ตามล าดับโดย
ส่วนใหญ่นั้นมีการใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบเครื่อข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่และมีการใช้บริการรูปแบบ



ของรายเดือนเป็นส่วนใหญ่ โดยอัตราค่าบริการของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 501-700 
บาท รองลงมา 701-1,000 บาท 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่จ านวน 400 คน 
สามารถแบ่งออกเป็น 7 ด้าน ดังนี้ 

1.ปัจจัยด้านราคา:พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัยด้าน
ราคาอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.51) โดยแยกออกเป็นระดับมากในด้านอัตราค่าบริการการโทร            
( ̅ =3.94) ระดับมากในด้านอัตราค่าบริการอินเตอร์เน็ต ( ̅ =3.77) และระดับปานกลางในด้าน
อัตราค่าบริการส่งข้อความ ( ̅ =2.81) 
 2.ด้านสถานที่ให้บริการ: พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความส าคัญถึง
ปัจจัยด้านสถานที่ให้บริการอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.91) โดยแยกออกเป็นระดับมากในด้านความ
ครอบคลุมในพื้นที่การให้บริการอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ 3G ( ̅ =4.03) ระดับมากในด้านความ
ครอบคลุมในพื้นที่ การให้บริการในการโทร (Voice) ( ̅ =3.99) ระดับมากในด้านความครอบคลุม
ในพื้นที่การให้บริการอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ wifi ( ̅ =3.85) และระดับมากในด้านที่ตั้งของ
ศูนย์บริการเครือข่าย ( ̅ =3.76) ตามล าดับ 
 3.ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์: พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.04) โดยแยกออกเป็นระดับมากในด้านความชัดของคล่ืน
โทรศัพท์ ( ̅ =4.21) ระดับมากในด้านความเร็วของการใช้ข้อมูล ผ่านระบบ 3G ( ̅ =4.09) ระดับ
มากในด้านความเร็วของการให้บริการของศูนย์เครือข่าย ( ̅ =3.96) และระดับมากในด้านความเร็ว
ของการใช้ข้อมูลผ่านระบบ wifi ( ̅ =3.91) ตามล าดับ                                   
 4.ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์: พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่นั้นได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัยด้านส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅ =3.49) โดยแยกออกเป็นระดับมากในด้านโปรโมชั่นในการให้บริการการโทร ( ̅ =4.01) 
ระดับมากในด้านโปรโมช่ันในการให้บริการอินเตอร์เน็ต ( ̅ =3.77) ระดับมากในด้านโปรโมช่ันใน
การส่งข้อมูล ( ̅ =3.62) ระดับมากในด้านโปรโมชั่นในการซ้ือโทรศัพท์ในราคาพิเศษ ( ̅=3.73) 
ระดับปานกลางในด้านการให้ส่วนลดในโรงภาพยนตร์ ( ̅=3.44) ระดับปานกลางในด้านการ
โฆษณาของผู้ให้บริการ ( ̅=3.19) ระดับปานกลางในด้านการให้ส่วนลดในร้านอาหารและร้าน
กาแฟ ( ̅=3.13) และระดับปานกลางในด้านการลุ้นโชคผ่านการส่งSMS ( ̅ =3.03) ตามล าดับ 
 5.ปัจจัยด้านจิตวิทยา: พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัย
ด้านจิตวิทยาอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.3.4) โดยแยกออกเป็นระดับมากในด้านข้อมูลความจริง
ของผู้ให้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น ราคาหุ้น ( ̅ =3.52) ระดับปานกลางในด้านข่าวลือด้านต่างๆ ของผู้
ให้บริการ ( ̅ =3.26) และระดับปานกลางในด้านข้อมูลความจริงของผู้ให้บริการด้านอ่ืนๆ เช่น 
ราคาหุ้น ( ̅ =3.24) ตามล าดับ 



 6.ปัจจัยด้านสังคม: พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัยด้าน
สังคมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.47) โดยแยกออกเป็นระดับมากในด้านอิทธิพลจากเพื่อน 
( ̅ =3.51) ระดับปานกลางในด้านอิทธิพลจากคนรัก ( ̅ =3.26) และระดับปานกลางในด้านอิทธิพล
จากครอบครัว ( ̅ =3.24) ตามล าดับ     
 7.ปัจจัยด้านอื่นๆ: พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้นได้ให้ความส าคัญถึงปัจจัยด้าน
อ่ืนๆ ในระดับมาก ( ̅ =3.78) ซ่ึงมีระดับมากในด้านการเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการเครือข่ายรายอ่ืน 
( ̅ =3.78) 
 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่ส าคัญส่งผลต่อการเลือกซ้ือเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ
นั้นมีปัจจัยทางด้านราคาของสินค้าจะมีผลกระทบต่อรายได้ของผู้บริโภคซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐวัฒน์ พิณรัตน์ (2545) ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น อัตราค่าบริการการโทร อัตราค่าบริการทาง
อินเตอร์เน็ต หรืออัตราค่าบริการการส่งข้อความที่ผู้บริโภคใช้ในการประกอบการตัดสินใจ ถัดมา
คือปัจจัยทางด้านบริการของเครือข่ายผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการเลือกซ้ือเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่เช่นเดียวกัน การที่ผู้บริโภคได้รับการบริการเครือข่ายท าให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกใน
การตัดสินใจที่จะเลือกในการบริการเครือข่ายใด ต่อมาคือในส่วนด้านผลิตภัณฑ์จะเห็นว่าในส่วนนี้
ผู้บริโภคให้ความส าคัญในส่วนนี้มากที่สุด ( ̅ =4.04) ไม่ว่าจะเป็นความชัดของคล่ืนโทรศัพท์ 
(Voice) หรือความเร็วของอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ 3 G 
 ซ่ึงจากงานวิจัยครั้งนี้อาจระบุได้ว่าเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ืนที่ของ True นั้นได้รับความนิยม
สูงสุดซ่ึงตรงตามงานวิจัยของ อรธีรา มูลสารภี (2546) ที่ระบุว่าให้ความส าคัญในเรื่องระบบ
สัญญาณเครือข่ายมากที่สุด เพราะมั่นใจในคุณภาพของสัญญาณมากที่สุด ดังนั้นในส่วนของอัตรา
ค่าบริการการโทรและในส่วนของอินเตอร์ เน็ตราคาค่อนข้างเหมาะสม อีกทั้ง เครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่นั้นครอบคลุมทั้งระบบการโทร (Voice) และระบบอินเตอร์เน็ตผ่านระบบ 3G 
และความเร็วของการใช้ข้อมูลผ่านระบบ 3G ของ True นั้นมีความเร็วเพียงพอกับการใช้งาน 
 ในส่วนของปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านจิตวิทยานั้นอาจเป็น
ส่วนประกอบรองแต่ก็เป็นปัจจัยที่นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดนนทบุรีใช้ในการตัดสินใจใน
การเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 

 



ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้ 
 1.สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปประกอบในการตัดสินใจในการเลือกซ้ือเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ของบุคคลทั่วไป และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเครือข่าย
โทรศัพท์เคล่ือนที่ในการพัฒนาการบริการหรือปรับเปล่ียนโปรโมชั่นต่างๆ ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ 
 2.สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการส่ือสารของประเทศ 
เพื่อที่ประเทศจะได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพรวมถึงยกระดับการให้บริการที่มีคุณภาพและ
มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 
  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาในประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างอ่ืนนอกจาก นักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1เพื่อให้ได้
ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกซ้ือบริการเครือข่ายโทรศัพท์เคล่ือนที่ในประชากรกลุ่มอ่ืนๆ 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาศึกษาปัจจัยอ่ืน นอกเหนือจาก ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้าน
สถานที่ให้บริการ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ ปัจจัย
ทางด้านสังคม และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา 
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