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บทคัดย ่อ 

การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C's) และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G 
บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผู้บร โภคในกรุงเทพมหานครและปร มณฑลตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้ ผู้ว จัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน  และจากลูกค้าของบร ษัท ฟูจ ซีร็อกซ์ (ประเทศ
ไทย) สถ ต ที่ใช้ในการว เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี ่การหาค่าเฉลี่ย การหาค่าร้อยละ และการว เคราะห์
ถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บร โภค  ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะ
ได้รับ ด้านต้นทุน ด้านการต ดต่อสื่อสาร ด้านการเอาใจใส่ดูแล ด้านความส า เร็จ และด้านความสบาย มีผลต่อการ
ตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผู้บร โภคในกรุงเทพมหานครและ
ปร มณฑล ในส่วนของด้านความสะดวกนั้นไม่มีผลต่อการตัดส นใจซื้อ  
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Abstract 

Perceptions of the marketing mix (7C's) and social factors affecting purchase decisions on 
3G Internet services (AIS 3G 2100 MHz) of consumers in Bangkok Metropolis and Vicinity.  The 
researcher used questionnaire as data collection tool. The data was collected from employees 
and customers of Fuji Xerox Co., Ltd. The statistics for data analysis included frequency 
distribution, mean, percentage and multiple regression analysis.  The study results revealed that 
the perception of the marketing mix in terms of customer value, cost, communication, caring, 
completion, and comfort affected the purchase decisions on 3G Internet services (AIS 3G 2100 
MHz) of consumers in Bangkok Metropolis and Vicinity.  Convenience had no effect on the 
purchase decisions.  
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1. บทนํา 
โลกยุคปัจจุบันเป็นยุคของ โลกาภ วัตน์ที่มีการต ดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนโดยน า เทคโนโลยีสมัยใหม่และ

นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆ มากมายเข้ามาใช้ในการสื่อสาร ล้วนแล้วแต่เป็นการอานวยความสะดวกสบายของผู้ใช้งาน 
และเทคโนโลยีที่ส า คัญ คือ การใช้งานเครือข่ายอ นเทอร์เน็ต (Internet) ผลจากการส า รวจของส า นักงานสถ ต 
แห่งชาต  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระหว่างปี 2548–2554 พบว่า ผู้ใช้คอมพ วเตอร์มีสัดส่วน
เพ ่มขึ้นจากร้อยละ 24.5 (จ านวน 14.5 ล้านคน) เป็นร้อยละ 32.0 (จ านวน 19.9 ล้านคน) ผู้ใช้อ นเทอร์เน็ตเพ ่มขึ้น
จากร้อยละ 12.0 (จ านวน 7.1 ล้านคน) เป็นร้อยละ 23.7 (จ านวน 14.8 ล้านคน) และผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเพ ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 36.7 (จ านวน 21.7 ล้านคน) เป็นร้อยละ 66.4 (จ านวน 41.4 ล้านคน) นอกจากน้ัน สถาบันว จัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมหรือ TRIDI ได้เปิดเผยภายในงานแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2009–
2014 ว่า วัยรุ่นและวัยท างานในช่วงอายุตั้งแต่ 18–40 ปี จะน ยมใช้การเช่ือมต่อเข้าสู่อ นเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือ
เป็นจ านวนมากกว่า 3 เท่า คือ จากปร มาณ 3 ล้านคน เป็น 9 ล้านคน ภายใน 1 ปี (ผู้จัดการออนไลน์ , 2553) เพื่อ
การดูหนัง ฟังเพลง ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนก็สามารถทาได้ตลอดจนในแง่ธุรก จก็มีการท า ธุรกรรม
การเง นผ่านอ นเทอร์เน็ตด้วยโทรศัพท์มือถือกันมากข้ึน เพราะปัจ จุบันระบบการรักษาความปลอดภัยใน การท า
ธุรกรรมทางอ เล็กทรอน กส์มีประส ทธ ภาพมากขึ้น ในทางกลับกันปร มาณการเช่ือมต่ออ นเทอร์เน็ตด้วยคอมพ วเตอร์
พีซีมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งอาจเก ดจากข้อจากัดในการใช้งานในหลายอย่าง เช่น มีขนาดใหญ่ ไม่
สามารถพกพาได้ ต้องใช้อุปกรณ์หลายอย่างกว่าจะสามารถใช้งานได้   การใช้งานอ นเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Internet) ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี 3G โดยระบบ 3G เทคโนโลยี หรือ Third Generation เป็น
เทคโนโลยีการสื่อสารยุคที่ 3  อุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานการน า เสนอข้อมูลและ
เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เป็นเทคโนโลยีพัฒนาต่อเนื่องจากยุคที่ 2 และ 2.5 ซึ่งเป็นยุคท่ีมีการให้บร การระบบ
เสียงและการส่งข้อมูลในขั้นต้น ท้ังยังมีข้อจ า กัดอยู่มาก การพัฒนาของ 3G ท าให้เก ดการใช้บร การมัลต มีเดี ยและ
ส่งผ่านข้อมูลในระบบไร้สายด้วยอัตราความเร็วที่สูงถึง 14 เมกะบ ตต่อว นาที (จักรกรฤษณ์ แก้วไพฑูรย์, 2548)  

ธุรก จบร การไม่เพียงแต่มองจากตัวธุรก จของตนไปสู่ตัวลูกค้า ในทางกลับกันธุรก จจะต้องก า หนดท ศทาง
ย้อนกลับเพื่อค้นหาความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเพื่ อจะได้ท าการผสมผสานบร การตามกระแสความ
น ยมของตลาดแนวค ดการรับรู้ส่วนประสมการตลาด 7C’s ซึ่งได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) 
ต้นทุน (Cost to Customer) ความสะดวก (Convenience) การต ดต่อสื่อสาร (Communication) การเอาใจใส่
ดูแล (Caring) ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ความสบาย (Comfort) ที่สามารถจูงใจ
ผู้บร โภคให้เก ดการตัดส นใจที่จะเลือกซื้อและใช้บร การ อีกทั้ง ปัจจัยทางสังคมที่ประกอบด้วยกลุ่มอ้างอ ง ครอบครัว 
และบทบาทสถานภาพทางสังคม มีอ ทธ พลต่อทัศนคต และแนวความค ดของบุคคลต่อการเลือกผ ล ตภัณฑ์และตรา
ส นค้าของผู้บร โภคเพื่อที่จะเลือกซื้อส นค้า (สถาปน ก ทองศรี, 2553)  

นอกจากน้ัน ปท ตตา ภ ญโญว ศาล ศึกษาทัศนคต ของผู้ใช้บร การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอ า เภอเมือง เชียงใหม่ ที่
มีต่อบร การสามจีเอสเอ็มแอดวานซ์ของบร ษัท แอดวานซ์ อ นโฟร์ เซอร์ว ส จ า กัด (มหาชน ) พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความค ดเห็นเฉลี่ยโดยรวมในระดับเห็นด้วย มาก คือ ปัจจัยด้านผล ตภัณฑ์และบร การ ได้แก่ มีความ
รวดเร็วในการรับส่งข้อมูล (Download) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ได้แก่ มีศูนยร์ับช าระค่าบร การหลายแห่ง 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บร กา รของ AIS ในระบบ Prepaid (โทรศัพท์เต มเง น ) เพราะเห็นว่าคุณภาพของ
เครือข่ายดี ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ช่ือเสียงของบร ษัทน่าเชื่อถือ  ด้านแนวโน้มพฤต กรรม ส่วนใหญ่ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ท่ีรองรับบร การสามจีเอสเอ็มแอดวานซ์ได้ และมีแนวโน้มจะใช้บร การนี้เพ ่ มขึ้นและส่วนใหญ่ยังมี



แนวโน้มที่จะแนะน า ผู้อื่นให้มาใช้บร การนี้  ปัจจัยด้านการส่งเสร มการตลาด ได้แก่ สามารถเลือกเปลี่ยนแพ็คเกจได้
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจและต ดตามเทคโนโลยีในระดับปานกลาง โดยจะรับทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบร การจากสื่อโทรทัศน์ เป็นล าดับแรก (ปท ตตา ภ ญโญว ศาล , 2553) อีกทั้ง จ ตตรัช รัชเวทย์ ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดส นใจใช้บร การโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ TOT 3G ผลการศึกษาพบว่า ในด้านปัจจัยทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดส นใจใช้บร การคือ ปัจจัยด้านผล ตภัณฑ์  ด้านการส่งเสร มการตลาด  (จ ตตรัช รัชเวทย์ , 
2553) นอกจากน้ัน ผลงานว จัยยืนยันว่า ความเชื่อมั่น  ภาพลักษณ์ของผู้ให้บร การ คุณภาพของเครือข่าย  ใน
เทคโนโลยี 3G เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 3G (คุณากร พันธ์โภชน์, 2553; อัญญารัตน์ ใบแสง , 2552; 
เอกว ทย์ สุวรรณวงศ์, 2555)  

ผู้ให้บร การเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เร ่มลงทุนการเปิดให้บร การเครือข่ายเทคโนโลยี 3G บนความถี่ 
2100 MHz จาก AIS มียุทธว ธีท่ีจะต้องรักษาฐานลูกค้าเก่าที่อยู่กับ AIS มานานไม่ให้เปลี่ยนไปใช้บร การของผู้
ให้บร การรายอื่นในอนาคต  ดังนั้น  ผลจากการศึกษา งานว จัยนี้ จะสามารถน า ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ทราบถึงความ
ต้องการที่ผู้ใช้บร การเลือกใช้บร การจาก AIS ในระบบ 3G 2100 MHz รวมถึงจะเป็นแนวทางให้ผู้ให้บร การในระบบ 
3G 2100 MHz รายอื่นสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ทางการแข่งขันของตนเองเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บร โภคเลือกใช้
บร การของตนในระบบ 3G 2100 MHz ต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาการรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C's) และปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อ การตัดส นใจซื้อบร การ
อ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผู้บร โภคในกรุงเทพมหานครและปร มณฑล สมมต ฐาน
งานว จัยคือ 1) การรับรู้ส่วนประสมการตลาดในมุมมองของผู้บร โภคมีผลต่อการตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G 
บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผู้บร โภคกรุงเทพมหานครและปร มณฑล 2) ปัจจัยทางสังคมของผู้บร โภคมีผล
ต่อการตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ของผู้บร โภคกรุงเทพมหานครและ
ปร มณฑล 

 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 
สถ ต เช งพรรณนา  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย  และสถานภาพสมรส 

และผู้ศึกษาต้องการทราบค่าเฉลี่ยคะแนนของแต่ละระดับความค ดเห็นของตัวอย่าง สถ ต ที่ใช้จึงได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถ ต เช งอ้างอ ง เพื่อทดสอบถึงความแตกต่างท่ีตัว
แปรอ สระดังกล่าวแต่ละตัวมีต่อตัวแปรตาม ดังนั้นสถ ต ที่ใช้ คือ การว เคราะห์ถดถอยเช งพหุ (Multiple 
Regression) 

 

4. อุปกรณ์และวิธีการ 
ประชากรคือ พนักงานท่ีท างานในบร ษัท ฟูจ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ทั้ง 9 สาขาในกรุงเทพมหานครและ

ปร มณฑลรวมถึงถึงลูกค้าของบร ษัท ฟูจ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ที่มีการใช้บร การจาก AIS 3G 2100 MHz ใน
กรุงเทพมหานครและปร มณฑล ใช้ว ธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  
 



ด้วยว ธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 400 คน (Yamane, 1967) ค่าความเชื่อถือได้ของ
เครื่องมือเพื่อประเม นคุณภาพของแบบสอบถามมีค่าน้ าหนักมากกว่าหรือเท่ากับ 0.60 

 

5. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญ ง มีอายุประมาณ 30–39 ปีมีการศึกษาในระดับ
ปร ญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบร ษัท มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย 20,001 บาทขึ้นไป และส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด กลุ่มตัวอย่างมีก ารรับรู้อยู่ในระดับมาก เมื่อพ จารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้านความสะดวก รองลงมาคือ ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ด้านความส า เร็จในการตอบสนองความต้องการ ด้านการ
ต ดต่อสื่อสาร ด้านต้นทุนด้านการดูแลเอาใจใส่ และด้านความสบาย  ผลการว เคราะหส์มมต ฐานที่ 1 พบว่าการรับรู้
ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ได้ประมาณ
ร้อยละ 60.9 ที่เหลืออีกร้อยละ 39.1 เป็นผลจากตัวแปรอื่นๆ ท่ีไม่ได้น า มาพ จารณา โดยการรับรู้ส่วนประสม
การตลาดด้านความสบายมีผลต่อการตดัส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS มากที่สุด 
(ค่าสัมประส ทธ ์ถดถอยมาตรฐาน คือ 0.198) รองลงมาคือ ด้านการต ดต่อสื่อสาร (ค่าสัมประส ทธ ์ถดถอยมาตรฐาน 
คือ 0.193) ด้านต้นทุน (ค่าสัมประส ทธ ์ถดถอยมาตรฐาน คือ 0.190) ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการ (ค่าสัมประส ทธ ์ถดถอยมาตรฐาน คือ 0.143) ด้านการดูแลเอาใจใส ่ (ค่าสัมประส ทธ ์ถดถอยมาตรฐาน คือ 
0.141) และด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (ค่าสัมประส ทธ ์ถดถอยมาตรฐาน คือ 0.118) ในขณะที่การรับรู ้ส่วนประสม
การตลาดด้านความสะดวก (ค่าสัมประส ทธ ์ถดถอยมาตรฐาน คือ 0.006) ไม่มีผลต่อการตัดส นใจซื้อบร การ
อ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ผลการว เคราะห์สมมต ฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยทางสังคมสามารถ
อธ บายความแปรปรวนของการตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ได้ประมาณ
ร้อยละ 28.5 ที่เหลืออีกร้อยละ 71.5 เป็นผลจากตัวแปรอื่น ๆ ที่ไม่ได้น า มาพ จารณา โดยปัจจัยทางสังคมมีผลต่อ
การตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS (ค่าสัมประส ทธ ์ถดถอยมาตรฐาน คือ 
0.536) อย่างมีนัยส าคัญทางสถ ต ที่ระดับ 0.05 

 

6. อภิปรายผล 

การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C’s) ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือระบบ 3G 2100 
MHz ของ AIS ท าให้ได้รับข้อมูลตรงตามความต้องการ  ซึ่งสอดคล้องกับผลการว จัยของ ปท ตตา ภ ญโญว ศาล 
(2553) ที่ศึกษาทัศนคต ของผู้ใช้บร การโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอ า เภอเมือง เชียงใหม่ ที่มีต่อบร การสามจีเอสเอ็มแอด
วานซ์ของบร ษัท แอดวานซ์ อ นโฟร์ เซอร์ว ส จากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ผู้ตอบมีความค ดเห็นเฉลี่ย
โดยรวมในระดับเห็นด้วยคือ ปัจจัยด้านผล ตภัณฑ์และบร การ ได้แก่ มีความรวดเร็วในการรับส่งข้อมูล (Download)  

การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C’s) ด้านความส า เร็จในการตอบสนองความต้องการ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
คือ การเลือกระบบ 3G 2100 MHz ของ AIS เพราะ AIS มีความเช่ียวชาญใน การด าเน นธุรก จ สอดคล้องกับ
ผลการว จัยของ ปท ตตา ภ ญโญว ศาล (2553) ผู้ใช้บร การของ AIS ในระบบ Prepaid (โทรศัพท์เต มเง น ) เพราะเห็น
ว่าคุณภาพของเครือข่ายดี   การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C’s) ด้านความสบาย ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ศูนย์บร การของระบบ 3G 2100  MHz ของ AIS สามารถมีการตกแต่งที่สวยงามเก ดความสบายตาสบายใจ 



สอดคล้องกับผลการว จัยของ ปท ตตา ภ ญโญว ศา ล (2553) ปัจจัยด้านลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ช่ือเสียงของ
บร ษัทน่าเชื่อถือ 

การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C’s) ด้านต้นทุน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ระบบ 3G 2100 MHz ของ AIS มี
แพ็คเกจและโปรโมชั่นหลายแบบให้เลือก เมื่อเทียบเคียงงานว จัยท่ีเกี่ยวข้องแล้วพบว่า สอดคล้องกับผลการว จัยของ 
จ ตตรัช รัชเวทย์ (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดส นใจใช้บร การโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ TOT 3G ผลการศึกษา
พบว่า ในด้านปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดส นใจใช้บร การคือ ปัจจัยด้านผล ตภัณฑ์ 

การตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ด้านการประเม นผล ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ การเลือกระบบ 3G บนความถี่ 2100 MHz ของ AIS เนื่องจากมีภาพลักษณ์ที่ดี เมื่อเทียบเคียงงานว จัยท่ี
เกี่ยวข้องแล้วพบว่าสอดคล้องกับผลการว จัยของ เอกว ทย์ สุวรรณวงศ์ (2555) ได้ท าการศึกษาแนวโน้มการเช่ือม ต่อ
อ นเทอร์เน็ตที่กาลังเป็นที่น ยมอย่างเห็นได้ชัดและมีปร มาณความต้องการเพ ่มสูงอย่างต่อเนื่อง คือ การใช้งาน
อ นเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Internet) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดส นใจเลือกใช้บร การเทคโนโลยี 3G คือ ภาพลักษณ์ของผู้ให้บร การ 

 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C’s) ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับผลการศึกษาพบว่า ข้อที่กลุ่มตัวอย่างรับรู้

น้อยที่สุดคือ การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ 3G 2100 MHz ของ AIS มีความรวดเร็วและระบบ 3G 2100 MHz ของ 
AIS มีความเสถียร  ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรจะปรับปรุงระบบการให้บร การของตนเองให้มีความรวดเร็วและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประส ทธ ภาพมากย ่งข้ึน ซึ่งรวมถึงการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะช่วยท า ให้ระบบการ
ให้บร การมีความรวดเร็วและสามารถใช้งานได้อย่างมีประส ทธ ภาพมากย ่งข้ึนได้ต่อไป 

การรับรู้ส่วนประสมการตลาด (7C’s) ด้านต้นทุน ผลการศึกษาพบว่าข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างรับรู้น้อยที่สุดคือ 
ระบบ 3G 2100 MHz ของ AIS ค ดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจร ง ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรจะมีการปรับปรุง
ระบบการค ดค่าใช้บร การให้มีความยืดหยุ่นและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บร การมากย ่งข้ึน ซึ่งนอกจากจะมี
การค ดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานตามจร งแล้วควรจะมีการปรับค่าใช้จ่ายในการใช้บร การให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันด้วย 

ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการเลือกซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ผลการศึกษา
พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การได้รับค า แนะน าจากเพื่อนร่วมงานให้ซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 
2100 MHz จาก AIS ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรจะจัดให้มีการส่งเสร มการขายโดยให้มีการแนะน า การใช้บร การ
เพื่อให้ผู้แนะน าได้รับส่วนลดในการใช้บร การในลักษณะต่าง ๆ มากย ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้ผู้ใช้บร การรายใหม่
หันมาใช้บร การเพ ่มมากย ่งขึ้นได้ 

การตัดส นใจซื้อบร การอ นเทอร์เน็ต 3G บนความถี่ 2100 MHz จาก AIS ด้านพฤต กรรมภายหลังการซื้อ ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเลือกซื้อบร การอ นเทอร์เน็ตระบบ 3G 2100 MHz ของ AIS เพราะเป็นผู้ให้บร การรายเด ม 
ดังนั้นทางผู้ประกอบการควรจะมีการส ารวจพฤต กรรมผู้บร โภคซึ่งเป็นผู้ใช้บร การกลุ่มเด มของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาพฤต กรรมผู้บร โภคจะท าให้ทางผู้ประกอบการสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อ
ส่งเสร มให้ผู้ใช้บร การเก ดความจงรักภักดีต่อตราส นค้าได้มากย ่งขึ้นต่อไป 
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