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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่ างประเทศของนักศึกษาจีน :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้ านปัจจัยทางประชากรศาสตร์
และการส่งเสริมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของนักศึกษาจีน
การวิจัยนี้เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจเก็บข้ อมูลจากนักศึกษาจีน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ที่มีการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ใช้ แบบสอบถามที่ผ้ ูตอบทําการอ่านและตอบ
แบบสอบถามด้ วยตนเอง ผู้วิจัยใช้ วิธีการสุ่มแบบยามาเน่ คือ กรณีทราบจํานวนประชากร และ
จัดเก็บแบบสอบถามโดยสุ่มตามสะดวก พร้ อมวิเคราะห์ข้อมูลข้ อมูลโดยใช้ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป
จากการศึกษาวิจัย พบว่ า เป็ นเพศชายมากกว่ าเพศหญิ ง ช่ วงอายุ ระหว่ า ง 18-20 ปี
สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท
ในด้ านการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับการบอกต่อ มากที่สดุ
ในปัจจัยรู้ว่าต้ องกดรหัส 00X จากเพื่อนหรืออาจารย์ รองลงมาด้ านพนักงานขายในปัจจัยมีมนุษย
สัมพันธ์ดี พร้ อมให้ คาํ ปรึกษาเป็ นอย่างดี การโฆษณาในปัจจัยโฆษณามีความน่าเชื่อถือ น่าสนใจ
และพบเห็นอยู่ เรื่อยๆ การตลาดทางตรงในปั จจัยอัพเดทข้ อมูลข่ าวสาร ราคา โปรโมชั่น และ
กิจ กรรมต่ า งๆ ในเว็บ ไซต์ เ สมอ การประชาสัม พั น ธ์ใ นปั จ จั ย สื่อ ประชาสัม พั น ธ์ท่ีใ ช้ มี ค วาม
หลากหลาย จดจํา ง่ า ย เช่ น โลโก้ ยู นิ ฟอร์ ม ตุ๊ก ตาสัญ ลั ก ษณ์ การส่ งเสริ มการขายในปั จ จัย มี
โปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เช่น ค่าโทรราคาถูก และเหตุการณ์และประสบการณ์ใน
ปัจจัยการได้ รับสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆ ในร้ านค้ าชั้นนํา
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่ าลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่ างกันส่งผลต่ อ
พฤติกรรมฯ ด้ านเครือข่ายที่ใช้ บริการฯ รหัสที่เลือกใช้ ประเทศปลายทางที่โทรไป ความถี่การใช้
บริการ และรูปแบบบริการอื่นที่ใช้ ส่วนปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาด พบว่า ด้ านการโฆษณา
ส่งเสริมการขาย เหตุการณ์และประสบการณ์ การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การบอกต่อ
และพนักงานขาย มีผลต่อพฤติกรรมฯ ด้ านสาเหตุท่เี ลือกใช้ บริการ ความถี่ในการใช้ บริการ และ
รูปแบบบริการอื่นที่ใช้
1
2

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตย์ สาขาการจัดการการตลาด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
ปัจจุบันประเทศไทยมีชาวต่างชาติเข้ ามาท่องเที่ยว พักอาศัย ติดต่อธุรกิจเป็ นจํานวนมาก
รวมถึงการเข้ ามาศึกษาเล่าเรียนของนักศึกษาจากต่างประเทศในสถาบันอุดมศึกษาไทยด้ วยเช่นกัน
ซึ่งส่วนใหญ่ นักศึกษาจากประเทศในทวีปเอเชียที่เข้ ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยมากที่สุด
คือ นักศึกษาจากประเทศจีน ที่มีจาํ นวนนักศึกษาจีนเข้ ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทย จํานวน
6,965 คน (นักศึกษาต่างชาติท่ศี ึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดและในกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2555) เพราะสถาบันอุดมศึกษาไทยมีการรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและเป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
ขณะเดียวกันการติดต่ อสื่อสารระหว่ างประเทศจึงมีความสําคัญในการดํารงชีพและพัก
อาศัยในประเทศไทยระหว่างศึกษาเป็ นอย่างมาก เพราะการติดต่อสื่อสารเป็ นปัจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีพ ที่ต้องการถ่ายทอดและรับรู้ข้อมูล ความคิด ความรู้สึก ทัศนคติ หรือเนื้อหาสาระต่างๆ
เช่นเดียวกันกับนักศึกษาจีนที่เข้ ามาศึกษาในประเทศไทย ที่จะต้ องมีการติดต่อครอบครัว เพื่อนฝูง
หรื อติดต่ อธุระอื่นๆ ไปยังประเทศภูมิลําเนาเดิมหรื อปลายทางประเทศอื่น ด้ วยเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ทนั ยุคทันสมัย การติดต่อสื่อสารจึงมีหลากหลายช่องทางให้
เลือกใช้ เพื่อช่ วยอํานวยความสะดวกสบายให้ ติดต่อกันง่ายขึ้น เชื่อมโยงกันได้ ท่วั โลก เช่ น การ
ติดต่อผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ก เป็ นต้ น
แม้ เทคโนโลยีจะพัฒนาการเชื่อมโยงการติดต่อสื่อสารให้ สะดวกรวดเร็วมากขึ้นเพียงใด
ในขณะเดียวกันยังมีการติดต่ อสื่อสารระหว่ างประเทศในรูปแบบของเสียง หรือการกดรหัสที่ผ้ ู
ให้ บ ริ ก ารสามารถเรี ย กติ ด ต่ อ ได้ จ ากหมายเลขโทรศั พ ท์ต้ น ทางในประเทศ เพื่ อ ติ ด ต่ อ ไปยั ง
หมายเลขปลายทางในต่ างประเทศได้ สะดวก ยังคงเป็ นวิธีติด ต่ อสื่อสารที่ไ ด้ รับความนิยมมา
ต่อเนื่อง วัดได้ จากตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ในปี 2556 มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ
1.2 หมื่นล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนร้ อยละ 1.9 ประกอบด้ วย รายได้ จากการใช้ งานโทรศัพท์
ระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี TDM (Time-Division Multiplexing) และเทคโนโลยี VoIP
(Voice over Internet Protocol) ร้ อยละ 94 และรายได้ จากการใช้ งานโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ผ่านบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ร้ อยละ 6 ของมูลค่าตลาดรวม
ทั้งนี้เมื่อเทียบอัตราการเติบโตจากปี ก่อนพบว่า รายได้ จากการใช้ งานโทรศัพท์ระหว่ าง
ประเทศผ่านเทคโนโลยี TDM มีอตั ราการเติบโตค่อนข้ างทรงตัว ในขณะที่รายได้ จากการใช้ งาน
โทรศัพท์ระหว่างประเทศผ่านเทคโนโลยี VoIP มีอตั ราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผ้ ู
ให้ บริการหลักในตลาด 6 ราย ได้ แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)(CAT) บริษัท
เอไอเอ็น โกลบอลคอม จํากัด (AIN) บริษัท ดีแทค เนทเวิร์ค จํากัด (DTN) บริษัท ทีโอที จํากัด
(มหาชน) (TOT) บริษัท ทรู อินเตอร์เนชั่นแนล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด (TIC) และบริษัท ทริป
เปิ ลที โกลบอลเน็ท จํากัด (Triple T) ซึ่งผู้ให้ บริการที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุด 3 อันดับแรก
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ได้ แก่ CAT มีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดร้ อยละ 34 รองลงมา AIN มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 21 และ
DTN มีส่วนแบ่งตลาดร้ อยละ 18 ตามลําดับ (รายงานประจําปี 2556, บริษัท กสท โทรคมนาคม
จํากัด (มหาชน))
จากส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ทําให้ ผ้ ูให้ บริการหันมาให้
ความสํา คั ญ ในการสื่อ สารทางการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม ปริ ม าณผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารรายใหม่ แ ละรั ก ษาฐาน
ผู้ใช้ บริการรายเดิม จึงมีการแข่งขันทางด้ านราคา คุณภาพบริการ และการบริการลูกค้ ามากขึ้น ทํา
ให้ ตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศคึกคักและมีสสี นั ตลอดทั้งปี เพราะผู้ให้ บริการต่างก็มีการ
นําเสนอแคมเปญ โปรโมชั่น กิจกรรม และสิทธิพิเศษต่างๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การมอบ
ส่วนลดพิเศษเมื่อโทรต่างประเทศในปริมาณมาก หรือ การสะสมแต้ มจากการใช้ บริการเพื่อแลก
รับของรางวัล รวมถึงสามารถกดเครื่องหมายบวก (+) ของผู้ใช้ โทรศัพท์เคลื่อนที่ แทนการ กด
รหัสทางไกลระหว่างประเทศ เพื่อโทรออกไปต่างประเทศผ่านทางผู้ให้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ใน
เครือเดียวกัน จากที่กล่ าวข้ างต้ นนั้นล้ วนมีผลต่ อการพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่ าง
ประเทศของผู้ใช้ บริการได้ เช่นกัน
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็ นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ท่นี ักศึกษาจีนตัดสินใจเข้ ามา
ศึกษาเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เนื่องจากมีการร่วมทุนเพื่อทําการศึกษาร่วมกันระหว่าง
Kunming University of Science and Technology (KUST) และ Dhurakij Pundit University
(DPU) โดยใช้ ช่ือย่อว่า KDCIC หรือวิทยาลัยนานาชาติจีน ซึ่งทําหน้ าที่สร้ างองค์ความรู้และ
พัฒนาความร่วมมือด้ านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับสถาบันเครือข่ายในสาธารณรัฐประชาชน
จีน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
ของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จะทําให้ ทราบถึงพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ ปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดใดบ้ างที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศ เพื่อจะนําผลการวิจัยที่ได้ ไปพัฒนาคุณภาพและบริการ กลยุทธ์การตลาดได้ อย่าง
ถูกต้ อง และให้ เหมาะสมกับสภาวะตลาดบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
รวมถึงวางแผนสภาพการแข่งขัน แนวโน้ มความต้ องการใช้ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้ให้ บริการและผู้ใช้ บริการเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ท่มี ีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

305

2. เพื่อศึกษาปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์
ระหว่างประเทศของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

3. สมมติฐานการวิจยั
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้ทาํ การวิจัยได้ ต้งั สมมติฐานดังนี้คือ
1. คุณลักษณะทางประชากรศาสตร์มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่ าง
ประเทศของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. ปั จจัยการส่งเสริมทางการตลาดมีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริ การโทรศัพท์ระหว่ าง
ประเทศของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

4. ประโยชน์ของการวิจยั
ผลจากการวิจยั ครั้งนี้ ผู้ศึกษาคาดว่าจะเกิดประโยชน์ ดังนี้
1. การวิจัยนี้ทาํ ให้ ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่ างประเทศ
ของนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่จะเป็ นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้ บริการที่เหมาะสมตามความต้ องการของผู้บริโภค
2. การวิ จั ย นี้ ทํา ให้ ท ราบถึ ง ปั จ จั ย การส่ ง เสริ ม ทางการตลาด (Promotion)
มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ซึ่งบริษัทผู้ให้ บริการหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถนําไปเป็ นแนวทางการปรับปรุง พัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาด และเลือกช่องทางการสื่อสารทางการตลาดได้ ตรงกลุ่มเป้ าหมาย
3. บริ ษั ท ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารหรื อ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ ง สามารถนํา ผลการวิ จั ย ไปใช้ ใ นการ
วางแผน
กลยุทธ์และนโยบายทางการตลาด ปรับปรุงและพัฒนาการให้ บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ ให้ มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้ ดีย่งิ ขึ้น

5. ขอบเขตของการศึกษา
1. ขอบเขตด้ านประชากรและตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ใช้ ในการทําการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2. ขอบเขตด้ านระยะเวลา ระยะเวลา ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน พ.ศ.2558
3. ขอบเขตด้ านสถานที่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4. ขอบเขตด้ านตัวแปร
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 ตัวแปรต้ น ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้ ปัจจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาด ด้ านการโฆษณา ด้ านการส่งเสริมการ
ขาย ด้ านการจัดงานแสดงและการจัดกิจกรรมกับลูกค้ า ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านการตลาดทางตรง ด้ านการบอกต่อ และด้ านพนักงานขาย
 ตัวแปรตาม พฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

6. ระเบียบวิธีวิจยั
การวิจัยนี้เป็ นการวิจับเชิงปริมาณ แบบสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถาม โดยประกอบด้ วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นการสอบถามข้ อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ
จํานวน 7 ข้ อ
ส่วนที่ 3 เป็ นการสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ทางด้ าน
โฆษณา การส่งเสริมการขาย เหตุการณ์และประสบการณ์ การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง ปากต่อปาก และพนักงานขาย โดยแบบสอบถามที่สร้ างขึ้น
นั้น จะมีลักษณะเป็ นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ
มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยที่สดุ จํานวน 21 ข้ อ
โดยมีการกําหนดระดับความสําคัญ ดังต่อไปนี้
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สดุ
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง น้ อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง น้ อยที่สดุ

7. ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์และสํารวจข้ อมูลด้ านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักศึกษา
จีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จํานวน 200 คน พบว่า มีเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยเป็ น
เพศชาย จํานวน 109 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.5 เป็ นเพศหญิงจํานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ
45.5 ส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 18 - 20 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 55.5 รองลงมาคือช่วง
อายุระหว่าง 21 - 23 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 34.5 สถานภาพโสด มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 94.0
รองลงมาคือ สมรส คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 และหม้ ายหย่ า คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 ระดั บการศึกษา
ปริ ญญาตรี มากที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 94.0 รองลงมาคือ ระดับการศึกษาปริ ญญาโท คิดเป็ น
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ร้ อยละ 5.0 ช่วงรายได้ ระหว่าง 5,000 - 10,000 บาท มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 39.0 รองลงมา
คือ รายได้ ระหว่าง 10,001 - 15,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.5
กลุ่มเป้ าหมายให้ ความสําคัญกับปัจจัยการส่งเสริมทางการตลาดด้ านการโฆษณาในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.47 โดยให้ ความสําคัญกับปัจจัยโฆษณามีความน่าเชื่อถือ น่าสนใจ และพบ
เห็นอยู่เรื่อยๆ ด้ านส่งเสริมการขายในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.13 โดยให้ ความสําคัญกับ
โปรโมชั่นที่หลากหลาย ด้ านเหตุการณ์และประสบการณ์ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.12
โดยให้ ความสําคัญกับการได้ รับสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆ ในร้ านค้ าชั้นนํามากที่สุด ด้ านการ
ประชาสัมพั น ธ์ มีค่า เฉลี่ ยรวม 3.16 ในระดั บปานกลาง ปั จ จัยสื่อประชาสัมพั น ธ์ท่ีใ ช้ มีความ
หลากหลาย จดจําง่าย มีความสําคัญสูงที่สดุ ด้ านการตลาดทางตรงในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
รวม 3.23 โดยให้ ความสําคัญกับปัจจัยอัพเดทข้ อมูลข่าวสาร ราคา โปรโมชั่น ในเว็บไซต์เสมอ
มากที่สดุ ด้ านการบอกต่อในระดับมากที่สดุ โดยให้ ความสําคัญปัจจัยรู้ว่าต้ องกดรหัส 00X จาก
เพื่อน / อาจารย์ มากที่สดุ และด้ านพนักงานขายในระดับมาก โดยปั จจัยมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้ม
แย้ ม พร้ อมให้ คาํ ปรึกษาเป็ นอย่างดีมากที่สดุ
จากการทดสอบสมมติฐานข้ อที่ 1 ด้ วยค่าสถิติ Chi- square ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
พบว่ า เพศของกลุ่มเป้ าหมาย มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่ างประเทศ ด้ าน
สาเหตุท่เี ลือกใช้ รหัส ความถี่การใช้ บริการ และรูปแบบบริการอื่นที่ใช้ ช่วงอายุของกลุ่มเป้ าหมาย
มีผลต่อพฤติกรรมฯ ด้ านเครือข่ายที่ใช้ บริการฯ รหัสที่เลือกใช้ เหตุผลในการใช้ บริการฯ ประเทศ
ปลายทางที่โทรไป ความถี่การใช้ บริการ และรูปแบบบริการอื่นที่ใช้ สถานภาพของกลุ่มเป้ าหมาย
มีผลต่อพฤติกรรมฯ ด้ านเครือข่ายที่ใช้ บริการฯ รหัสที่เลือกใช้ และความถี่การใช้ บริการ ระดับ
การศึกษาของกลุ่ มเป้ าหมาย มีผ ลต่ อพฤติ กรรมฯ ด้ านเครื อข่ ายที่ใ ช้ บ ริ การฯ รหั สที่เลือกใช้
ความถี่การใช้ บริ การ ประเทศปลายทางที่โทรไป และรูปแบบบริ การอื่นที่ใช้ และรายได้ ของ
กลุ่มเป้ าหมาย มีผลต่อพฤติกรรมฯ ด้ านรหัสที่เลือกใช้ สาเหตุท่เี ลือกใช้ บริการฯ เหตุผลในการใช้
บริการ ประเทศปลายทางที่โทร ความถี่การใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ

8. การอภิปรายผลการศึกษา
ผลการวิจัยด้ านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ ากลุ่มวิจัยเป็ นเพศชายมากกว่ า
เพศหญิง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 - 20 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี และมีรายได้ เฉลี่ย 5,000 - 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้ องกับ กุลนิษฐ์ บัวหลวง (2555) ได้
ศึกษาการวิเคราะห์ ทางเศรษฐศาสตร์ ของการใช้ บริ การข้ ามแดนอัตโนมัติจากโทรศัพท์มือถือ
พบว่าเป็ นเพศชาย ร้ อยละ 42 มีอายุระหว่าง 20-40 ปี ส่วนใหญ่เป็ นนักเรียน นิสติ นักศึกษา
มากที่สดุ มีรายได้ อยู่ในช่วงไม่เกิน 20,000 บาท ซึ่งสอดคล้ องกับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักศึกษา
จีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เหมือนกัน มีอายุ รายได้ ระดับการศึกษา ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การเลือกใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ สอดคล้ องกับ สมบูรณ์ ชินกานต์ (2551) ได้ ศึกษา
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ปั จจัยที่มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่ างประเทศ พบว่าผู้ใช้ บริการส่วนใหญ่ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลการวิจัยด้ านการส่งเสริมทางการตลาดด้ านการโฆษณา พบว่าปัจจัยการโฆษณาผ่านสื่อ
ที่หลากหลาย สามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นนักศึกษาจีนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มาก
ที่สุด มีความสอดคล้ องกับ วีรศักดิ์ เกิดผลเจริญยิ่ง (2557) ที่กล่ าวว่ า การบริโภคของชาวจีน
มักจะหาข้ อมู ลเพื่ออ้ างอิงก่อนตัดสินใจซื้อหรือใช้ บริการนั้น ด้ วยการเข้ าถึงเทคโนโลยีเพื่ อหา
ข้ อมูลต่างๆ และสื่อต่างๆ ที่อยู่รอบตัว และสอดคล้ องกับ เคริน อีที เอล (2003:481) กล่าวว่า
การโฆษณามีความสําคัญต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือใช้ บริการ เพราะการโฆษณาจะให้ ข้อมูล
สินค้ าและผู้ผลิตกับผู้บริโภคคาดหวัง
ด้ านส่งเสริมการขาย พบว่า ให้ ความสําคัญกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่หลากหลายมาก
ที่สุด เพราะเป็ นสาเหตุ แ ละเหตุ ผ ลที่เ ลื อ กใช้ สอดคล้ อ งกับ กระบวนการตั ด สิน ซื้ อ (Buyer’s
Decision Process) ด้ านการประเมินผลทางเลือก คือ ผู้บริโภคกําลังมองหาผลประโยชน์จากสินค้ า
และบริการ กล่าวคือ สินค้ าและบริการให้ ความเหมาะสมกับสิ่งที่เราต้ องเสียไปอย่างมีความคุ้มค่า
สอดคล้ องกับ ศิริวรรณ เสรรั ตน์ และคณะ (2543) ที่กล่ าวว่ า เป็ นเครื่ องมือที่ออกแบบเพื่ อ
กระตุ้นการตอบสนองให้ เร็วขึ้นและเข้ มข้ นขึ้น โดยวิธกี ารทางไปรษณีย์ แคตตาล็อก สิ่งพิมพ์ การ
จัดแสดงสินค้ า ฯลฯ โดยมุ่งหมายเพื่อความพยายามในการขายของพนักงานขาย ผู้จาํ หน่ ายและ
ผู้ขาย ให้ ขายผลิตภัณฑ์ย่หี ้ อใดยี่ห้อหนึ่ง และเพื่อทําให้ ลูกค้ าต้ องการซื้อผลิตภัณฑ์ย่หี ้ อนั้น
ด้ านเหตุ ก ารณ์ แ ละประสบการณ์ พบว่ า ให้ ความสํา คั ญ กั บ ปั จ จั ย กิ จ กรรมสร้ าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้ า มีการจัดกิจกรรม/ออกงานแสดงสินค้ าให้ ข้อมูลข่าวสารสมํ่าเสมอ และ
ได้ รับสิทธิพิเศษและส่วนลดต่ างๆ ในร้ านค้ าชั้นนํา ซึ่งสอดคล้ องกับ คอทเลอร์ และ เคลเลอร์
(2006) ทฤษฎี ก ารตลาดเชิ ง กิจ กรรม ที่ร ะบุ ว่ า การสนั บ สนุ น จั ด กิจ กรรมทางการตลาดโดย
สร้ างสรรค์กจิ กรรมพิเศษ สร้ างความประทับใจให้ เกิดขึ้นกับบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ด้ านการประชาสัมพันธ์ พบว่ าให้ ความสําคัญสื่อประชาสัมพันธ์ท่ีใช้ มีความหลากหลาย
จดจําง่าย และมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง สอดคล้ องกับ ชิมพ์ (1997) พบว่า ตรงกับการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยมุ่งสร้ างโอกาสทางการตลาดมากกว่าการคอยแก้ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพียง
อย่างเดียวในสภาวการณ์แข่งขันทางการตลาดที่รุนแรง ซึ่งสามารถประชาสัมพันธ์ผ่านเครื่องมือ
ดังนี้ การเผยแพร่ ข่าวสาร การส่งข่าวหรือแจกข่าว การจัดงานแถลงข่าว การปล่ อยตัวสินค้ าและ
บริการ การจัดทําบทความ เป็ นต้ น
ด้ านการตลาดทางตรง พบว่าให้ ความสําคัญกับพนักงาน Call Center มีการบริการที่ดี
สอดคล้ องกับ แมคโดนัลด์ (1998) พบว่าหลังการทําการตลาดทางตรงจะก่อให้ เกิดปฎิกริ ิยาทันที
นั่นคือลูกค้ าจะโทรเข้ ามาสั่งซื้อ สอบถาม และให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสินค้ าและบริการ
ด้ านการบอกต่อ พบว่าให้ ความสําคัญกับการรู้ว่าต้ องกดรหัส 00X จากเพื่อนหรืออาจารย์
สอดคล้ องกับดันแคน (2005) ที่กล่าวว่ากระแสปากต่อปาก (Word of mouth) เป็ นเทคนิคการ
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ส่งเสริมการตลาดที่เรียกว่า Below the line อันเป็ นวิธีการที่ประหยัดงบประมาณค่าใช้ จ่ายและ
สามารถเข้ าถึงลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้ านพนักงานขาย พบว่าให้ ความสําคัญกับการมีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้ ม แจ่มใส พร้ อมให้
คําปรึกษาเป็ นอย่างดี สอดคล้ องกับ คอทเลอร์ ที่กล่าวว่าพนักงานขายมีหน้ าที่สร้ างความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างผู้ขายกับผู้ซ้ ือ เพราะในบางครั้งพนักงานขายจะต้ องเป็ นทั้งฝ่ ายผู้ขายและผู้ซ้ ือ กล่าวคือ
ในหน้ าที่ตัวแทนบริษัทจะต้ องเข้ าพบลูกค้ าใหม่ๆ นําเสนอขายสินค้ าและบริการ และหน้ าที่จัดหา
บริการให้ กบั ลูกค้ า โดยจะต้ องทําการวิจัยตลาดและเก็บข้ อมูลและจัดทํารายการสั่งซื้อ
ผลการวิจัยด้ านพฤติกรรมการใช้ บริ การโทรศัพท์ระหว่ างประเทศของนักศึกษาจีนใน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่าเครือข่ายที่ใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมากที่สดุ คือ True
move / True move H ส่วนใหญ่กดรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศ 006 สาเหตุการกดรหัสเพราะ
ไม่ร้ จู ักรหัสอื่น สอดคล้ องกับเครือข่ายผู้ให้ บริการโทรศัพท์ True move / True move H มองเห็น
โอกาสการทําการตลาดโทรศัพท์ซิมมือถือและบริ การโทรศัพท์ระหว่ างประเทศ ด้ วยการเจาะ
กลุ่มเป้ าหมายที่ประชากรจีนที่อาศัยในประเทศไทย พร้ อมทั้งนี้ เครือข่ายดังกล่าวยังได้ ร่วมลงทุน
จับมือกับ ไชน่า โมบายล์ และสอดคล้ องกับร้ านค้ าสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ที่ต้ังให้ บริการหน้ า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่วนใหญ่จะมีซิมโทรศัพท์มือถือจากเครือข่าย true move / True
move H ตั้งวางจําหน่ายในตําแหน่งที่เห็นเด่นชัด จึงทําให้ ซ้ ือใช้ สะดวกและเป็ นที่ยอมรับมีช่ือเสียง
ส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์การใช้ บริ การโทรศัพท์ระหว่ างประเทศเพื่อติดต่ อเพื่อนหรือญาติท่ีอยู่
ต่างประเทศ และส่วนใหญ่โทรไปประเทศจีน สอดคล้ องกับกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษานั่นคือ นักศึกษา
จีน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากนี้หากไม่ใช้ โทรศัพท์ระหว่างประเทศก็จะติดต่อระหว่างประเทศ
รูปแบบ WeChat มากที่สดุ
จากการศึกษาพบว่า เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์
คือ เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ การศึ กษา รายได้ มีผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ บ ริ การโทรศัพ ท์
ระหว่างประเทศ ด้ านความถี่การใช้ บริการฯ ประเทศปลายทางที่โทร และรูปแบบบริการอื่นที่ใช้
ซึ่งสอดคล้ องกับ คอทเลอร์ (1997 :174) กล่ าวถึงพฤติกรรมผู้บริโภคว่ า พฤติกรรมต่างๆ
เกิดขึ้นได้ จะต้ องมีสาเหตุ หรือสิ่งเร้ า หรือสิ่งกระตุ้น ทําให้ เกิดพฤติกรรมดังกล่ าว เป็ นตัวป้ อน
ผ่านเข้ าสู่กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่เปรียบเสมือนกล่องดํา ที่อยู่ภายใต้ อิทธิพลของ
วัฒนธรรม สังคม จิตวิทยา และปัจจัยส่วนบุคคลจากนั้นจึงแสดงพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งเร้ า
หรือสิ่งกระตุ้นในรูปของการตัดสินใจบริโภค หรือไม่บริโภค
จากการศึกษาพบว่ า ปั จจัยการส่งเสริมทางการตลาด ด้ านการโฆษณา ด้ านส่งเสริมการ
ขาย ด้ านเหตุการณ์และประสบการณ์ ด้ านการประชาสัมพันธ์ ด้ านการตลาดทางตรง ด้ านปากต่อ
ปาก และด้ านพนักงานขาย ล้ วนแต่เป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมนักศึกษาจีนภาพรวม ด้ านรหัส
ที่เลือกใช้ สาเหตุท่เี ลือกใช้ บริการฯ ความถี่การใช้ บริการ และรูปแบบบริการอื่นที่ใช้ แต่ไม่ส่งผล
ด้ านเครือข่ายที่ใช้ บริการฯ เหตุผลในการใช้ บริการฯ ประเทศปลายทางที่โทรไป อาจกล่ าวได้ ว่า
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การส่งเสริมทางการตลาดเป็ นสิ่งที่ต้องดําเนินการเพื่อให้ นักศึกษาจีนเกิดการรับรู้ถึงข้ อมูลข่าวสาร
และเกิดพฤติกรรมการใช้ บริการ
แสดงให้ เห็นว่ าปั จจัยด้ านการโฆษณา โดยพฤติกรรมของกลุ่มเป้ าหมายให้ การส่งเสริม
ทางการตลาดด้ านการโฆษณาส่งผลต่อการรู้จักหรือทราบข้ อมูลบริการ โปรโมชั่น เป็ นต้ น และ
นําไปสู่เหตุผลในการเลือกใช้ บริการ ซึ่งมาจากการที่ผ้ ูให้ บริการใช้ ส่อื โฆษณาที่หลากหลาย โฆษณา
มีความน่าเชื่อถือ และเลือกใช้ ส่อื เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้ ดี กลุ่มเป้ าหมายจึงเลือกกดรหัสโทรศัพท์
ระหว่างประเทศของผู้ให้ บริการเครือข่ายนั้น
ปั จ จั ย ด้ า นส่ ง เสริ ม การขาย กลุ่ ม เป้ าหมายมองว่ า การมี โ ปรโมชั่ น ส่ ง เสริ ม การขายที่
หลากหลาย ค่าโทรราคาถูก และแคมเปญดึงดูด น่าสนใจ ส่งผลต่อการเลือกใช้ บริการและเป็ นที่
รู้จักของนักศึกษามากขึ้น นอกจากนี้การให้ ส่วนลดตามโอกาสต่างๆ ส่งผลต่อสาเหตุการเลือกใช้
บริการ และประเทศปลายทางที่โทรไป มีการร่วมในการส่งเสริมการขายปลายทางประเทศนั้นด้ วย
การให้ ส่วนลดค่าโทร
ปัจจัยด้ านเหตุการณ์และประสบการณ์ การมีกจิ กรรมสร้ างความสัมพันธ์ร่วมกับลูกค้ า
ส่งผลต่อการกระตุ้นการตอบสนองของกลุ่มเป้ าหมายได้ เร็วสุด สามารถโต้ ตอบสอบถามได้ เหมือน
การสื่อสารสองทาง Two way communications นั่นเอง ทําให้ กลุ่มเป้ าหมายเกิดการรับรู้
ประทับใจ ไม่ประทับใจ แบบประสบการณ์ตรง
ปั จจัยด้ านการประชาสัมพันธ์ พบว่าการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ใช้ เนื้อหาที่ดึงดูด
น่าสนใจ และเลือกใช้ การประชาสัมพันธ์หลากหลายรูปแบบ ส่งผลต่อนักศึกษาจีนในการจดจําตรา
บริการ ความจงรักภักดี ผ่านอัตลักษณ์ของผู้ให้ บริการ
ปั จ จัยด้ า นการตลาดทางตรง กลุ่มเป้ าหมายมองว่ า การอัพเดทข้ อมู ลข่ า วสาร ราคา
โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ในเว็บไซต์สมํ่าเสมอส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริการเป็ นหลัก
เพราะการสื่อสารผ่านเว็บไซต์สามารถบอกรายละเอียดข้ อมูลบริการได้ ละเอียดครบถ้ วน ไม่ว่าจะ
เป็ นอัตราค่าบริการ ประเทศปลายทางที่ให้ บริการ โปรโมชั่น ระยะเวลา กิจกรรมพิเศษ สิทธิพิเศษ
ต่างๆ
ปัจจัยด้ านการบอกต่อ กลุ่มเป้ าหมายให้ ความสําคัญมากที่สดุ ในด้ านการรู้ว่าต้ องกดรหัส
00X จากเพื่อนหรืออาจารย์ และทราบข้ อมูลจากเครือข่ายหรือร้ านค้ า ส่งผลต่อสาเหตุการเลือกใช้
บริการเป็ นหลัก เพราะเกิดการรับรู้จากบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกใช้ บริการ และมี
ความน่ าเชื่อถือ จึงกระตุ้นให้ เกิดการตัดสินใจกดรหัส 00X และใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่าง
ประเทศ
ปั จจัยด้ านพนักงานขาย การให้ ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้ วนของพนักงานขาย ส่งผลต่อ
การรับรู้ตราสินค้ าและบริการ เกิดความกระจ่างในข้ อมูล ไม่เกิดข้ อสงสัยใดๆ ของกลุ่มเป้ าหมาย
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ดังนั้นการทําการตลาดในธุรกิจใด ควรมีการประยุกต์ใช้ การส่งเสริมการตลาดหลายๆด้ าน
ไม่ ควรมองเพียงด้ านเดียว เพราะไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินการให้ สร้ าง
กําไรสูงสุดและกลุ่มเป้ าหมายเกิดความพึงพอใจได้

9. ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ช่วยเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการทําการตลาดสําหรับกลุ่มเป้ าหมายและ
การดําเนินการกลยุทธ์ทางการตลาดได้ ดังนี้
ด้ านการโฆษณา พบว่านักศึกษาจีนให้ ความสําคัญด้ านโฆษณามีความน่าเชื่อถือ น่าสนใจ
และพบเห็นอยู่เรื่อยๆ ดังนั้น ผู้ให้ บริการโทรศัพท์ระหว่ างประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นรูปแบบบริการ
ติดต่อด้ วยเสียง (voice) หรือผ่านตัวอักษร (Chat) ออกแบบการโฆษณา รูปแบบชิ้นงานโฆษณา
การใช้ คํา ความหมาย ภาษา และความถี่ใ นการเผยแพร่ ช้ ิ นงานโฆษณาให้ ส่ือสารชั ด เจน ให้
นักศึกษาจีนเข้ าใจง่าย หลีกเลี่ยงการสื่อความหมายที่ต้องแปลความหลายขั้นตอน เพื่อป้ องกันการ
ตีความที่ผดิ พลาดของนักศึกษาจีน และมีการโฆษณาหลากหลายรูปแบบและต่อเนื่องเพื่อเกิดการ
จดจําและภักดีในตราสินค้ าและบริการ
ด้ านส่งเสริมการขาย นักศึกษาจีนมองว่าโปรโมชั่นส่งเสริมการขายที่หลากหลาย เช่น ค่า
โทรราคาถูก ควรมีโปรโมชั่นที่ดึงดูด น่าสนใจ และตรงกับความต้ องการของกลุ่มเป้ าหมายพอดี
จะยิ่งกระตุ้นให้ กลุ่มเป้ าหมายเกิดการใช้ ซาํ้ จงรักภักดี และมีการบอกต่อปากต่อปาก ก็จะทําให้
เป็ นที่ร้ จู ักมากขึ้นและมียอดใช้ บริการที่เพิ่มขึ้นตามมาด้ วย
ด้ านเหตุการณ์และประสบการณ์ นักศึกษาจีนให้ ความสําคัญกับการได้ รับสิทธิพิเศษและ
ส่ วนลดต่ า งๆ ในร้ า นค้ า ชั้น นํา ผู้ ให้ บริ การโทรศัพท์ระหว่ างประเทศ ควรจัดกิจกรรมร่ วมกับ
ผู้ใช้ บริการมากขึ้น เช่ น จัดกิจกรรมช่ วยเหลือสังคม พาลูกค้ าผู้ใช้ บริการ ไปร่ วมทาสี ตกแต่ ง
ห้ อ งสมุ ด มอบหนั ง สือ อุป กรณ์ ก ารเรี ย น และกีฬ า ให้ โ รงเรี ย นที่ข าดแคลน หรื อ พาลู ก ค้ า
ผู้ใช้ บริการไปเลี้ยงสังสรรค์ขอบคุณ เป็ นต้ น
ด้ านการประชาสัมพันธ์ พบว่านักศึกษาจีนให้ ความสําคัญเรื่องปั จจัยสื่อประชาสัมพันธ์ท่ี
ใช้ มีความหลากหลาย จดจําง่าย เช่น โลโก้ ยูนิฟอร์ม ตุก๊ ตาสัญลักษณ์ มีผลต่อการจดจําเป็ นอย่าง
มาก ดังนั้นควรให้ ความสําคัญเรื่อง ภาษา การใช้ สีของโลโก้ ยูนิฟอร์ม สื่อสารให้ ไปในทิศทาง
เดียวกัน ก็จะทําให้ นักศึกษาจีนเกิดการจดจําและเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น ด้ านการตลาดทางตรง พบว่า
นักศึกษาจีนให้ ความสําคัญกับพนักงาน Call center มีการบริการที่ดี ผู้ให้ บริการควรให้
ความสําคัญกับการรักษามาตรฐานการให้ บริการ ฝึ กฝนพัฒนาพนักงาน Call Center มีการจัด
อบรม การให้ รางวัลการทํางานดีเด่น เพื่อเป็ นขวัญและกําลังใจในการทํางานต่อไป
ด้ านการบอกต่อ พบว่าด้ านปั จจัยรู้ว่าต้ องกดรหัส 00X จากเพื่อนหรืออาจารย์ มากสุด
เพราะใช้ เป็ นบุคคลอ้ างอิงเพื่อใช้ ในการ ผู้ให้ บริการควรศึกษาและค้ นคว้ าวิจัยว่ าอะไรคือสิ่งที่
นักศึกษาจีนต้ องการจากสินค้ าและบริการสูงสุด แล้ วนําผลนั้นมาตอบสนองอย่ างดีท่ีสุด ด้ าน
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พนั ก งานขาย พบว่ า นั กศึ กษาจีน ให้ ความสํา คัญ ปั จ จัยการมีมนุ ษ ยสัมพั น ธ์ดี ยิ้มแย้ ม แจ่ ม ใส
พร้ อมให้ คาํ ปรึกษาอย่างดี ผู้ให้ บริการควรมีการฝึ กฝนอบรมพนักงานขาย ให้ มีคุณสมบัติการ
ให้ บริ การด้ วยใจ พูดคุ ยกับลูกค้ าด้ วยคําพูดที่ไพเราะ นํ้าเสียงน่ าฟั ง ไม่ ใส่อารมณ์ร่วมในการ
สนทนาและที่สาํ คัญต้ องสามารถอธิบายข้ อมูลบริการ สาเหตุปัญหาที่พบ และสามารถแก้ ไขปัญหา
แทนลูกค้ าได้ อย่างรวดเร็ว
เนื่องจาก my by CAT คือ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่มีการใช้ บริการระหว่างประเทศน้ อย
ที่สดุ ผู้ให้ บริการต้ องบูรณาการเครื่องมือสื่อสารการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้ นไปที่การ
เข้ าถึงกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นชาวต่ างชาติด้วยกิจกรรมแนะนําสินค้ าและบริ การ เช่ น แจกซิ มฟรี
พร้ อมค่าโทรฟรี 50 บาท เป็ นต้ น เพื่อสร้ างความเชื่อมั่นและเกิดการใช้ งานจริง รหัสโทรระหว่าง
ประเทศ 002 และ 007 ไม่ มีการใช้ งานโทรศัพท์ระหว่างประเทศจากนักศึกษาจีนเลย ควรเจาะ
กลุ่มผู้ใช้ บริการที่เป็ นนักศึกษาต่างชาติ เช่น นักศึกษาจีน
10. กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้ นคว้ าวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้ บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศของนักศึกษา
จีน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้ วยดีด้วยความกรุณา ดร.โสภณ
แย้ มกลิ่น ที่ให้ เกียรติเป็ นอาจารย์ท่ปี รึกษา คอยให้ คาํ ปรึกษาการทําวิจัยฉบับนี้มาโดยตลอด ซึ่ง
ท่านได้ เสียสละเวลาอันมีค่ามาคอยแนะนํา ช่ วยเหลือ ตรวจทานด้ วยความเอาใจใส่เป็ นกันเอง
อย่ า งดี เพื่ อ ทํา ให้ การศึ ก ษาค้ นคว้ าอิ ส ระฉบั บ นี้ มี ค วามสมบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ องยิ่ ง ขึ้ น และ
ขอขอบพระคุณเพื่อนๆ มหาบัณฑิต ที่คอยให้ คาํ ปรึกษาด้ วยดีเสมอมา
ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่ างยิ่งว่ าผลการศึกษาในครั้ งนี้จะเป็ นประโยชน์แก่ ผ้ ู ท่ีสนใจในเรื่ องที่
ศึกษานี้ ตลอดจนเป็ นประโยชน์แก่สาธารณชนทั่วไป
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