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บทคัดย่อ 

 

การค้นควา้แบบอิสระเร่ือง การให้บริการอินเตอร์เน็ตของร้านค้าบริเวณถนน
นิมมานเหมินทร์ อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จงัหวดัเชียงใหม่  มีวตัถุประสงค์การศึกษาเก่ียวกบัการ
เลือกใช้และประเมินคุณภาพบริการอินเตอร์เน็ตให้กบัลูกคา้ และน าขอ้มูลมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
หาความแตกต่างตามประเด็นต่างๆ เพื่อใช้ผลการศึกษาไปประกอบการจดัท าแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดเก่ียวกบัการให้บริการอินเตอร์เน็ตต่อไป กลุ่มประชากรในการศึกษาคือประชากรร้านคา้
ทั้งหมดท่ีให้บริการอินเตอร์เน็ตจ านวน 69 ร้าน ส่วนมากตั้งอยูซ่อย 9 รองลงมา 11 และ 13 ขนาด
ของร้านสามารถรองรับลูกค้าได้ไม่ เกิน 40 คน เลือกใช้บริการกับ TOT  3BB  True Online 
ตามล าดบั มาเป็นระยะเวลา 1 – 3 ปี ใช้ความเร็วระหวา่ง 6 – 10 เมกะบิต  ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
อินเตอร์เน็ตเพราะมีความส าคญัต่อคุณภาพการบริการของร้าน ส่วนใหญ่มีการบริการอินเตอร์เน็ต
ภายในร้านมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  วตัถุประสงค์หลกัเพื่อความพึงพอใจของลูกคา้ รองลงมา
เพื่อใชง้านภายในร้าน บางคร้ังร้านคา้ก็มีการแสวงหาขอ้มูลก่อนเลือกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต  แต่บาง
ร้านก็ไม่ได้แสวงหาข้อมูลก่อนเลือกใช้บริการอินเตอร์เน็ต ซ่ึงข้อมูลท่ีแสวงหาได้มาจาก
อินเตอร์เน็ต  โทรทัศน์/วิทยุและบุคคล ตามล าดับ ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้บริการมีการ
เปรียบเทียบข้อมูลโดยบางร้านตดัสินใจได้ตามล าพงัและบางร้านก็มีผูอ่ื้นช่วยในการตดัสินใจ  
เหตุผลท่ีเลือกใช้บริการเพราะสินค้ามีคุณภาพ ราคาถูกและมีความสมเหตุสมผล  ผูใ้ห้บริการ
อินเตอร์เน็ตสามารถตอบสนองความคาดหวงัของร้านคา้  ร้านคา้มีความพอใจในการให้บริการและ
จะแนะน าใหผู้อ่ื้นใชบ้ริการเช่นเดียวกบัตน 
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ผลการประเมินคุณภาพตามประเด็นคุณภาพบริการ (SERVQUAL) 5 ด้าน มีผล
ระดบัความเห็นมาก (3.60) เพียงประเด็นเดียว คือ ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) 
ประเด็นอ่ืนๆ มีผลระดบัความคิดเห็นปานกลาง เม่ือน ามาวิเคราะห์หาความแตกต่างกบัขนาดร้าน
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติเฉพาะ  ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) ดา้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพกบัระยะเวลาท่ีใช้บริการ  พบวา่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยยะส าคัญทางสถิติสองประเด็น ได้แก่  ความเป็นรูปธรรมของการให้บริการ 
(Tangibles)  และดา้นความน่าเช่ือถือ หรือการไวว้างใจ (Reliability)  ส่วนการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
คุณภาพกบัผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ตพบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัในทุกประเด็น 
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ABSTRACT 

 
This Independent Study entitled “The Provision of Internet Service Stores on Nimmanhemin 

Road, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province” has the objectives of investigating the selection 
and evaluation of the quality of Internet services and analyzing and comparing the data to identify different 
issues so that the results could be used for the strategic plan for Internet services in the future.  The research 
population consisted of 60 Internet service stores on Nimmanhemin Road, most of which were located on 
Soi 9, Soi 11 and Soi 13.  The stores had capacities to take a maximum of 40 clients and opted for 
the services of TOT 3BB and True Online respectively.  In the recent 1-3 years, the speed was 
around 6-10 MB.  Internet services were considered significant to the service quality of the stores.  
Most of the stores provided Internet services for approximately 3 years. Their main purposes were 
to satisfy the clients followed by for their own use.  Some stores had conducted a data survey 
before deciding to have the Internet service, but some had not.  The information they searched 
came from the Internet, TV, radio and people respectively.  The data was compared and the 
decision was made afterward.  However, some stores made the decision by themselves or had 
other people help them make the decision.  The reasons for choosing the services was because of 
the good quality, inexpensive cost and reasonable or suitable investment.  The Internet service 
providers could respond to their clients’ expectations, while the stores were satisfied with the 
service and would likely recommend it to other. 
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providers could respond to their clients’ expectations, while the stores were satisfied with the 
service and would likely recommend it to other. 

The results of the quality assessment based on 5 categories of SERVQUAL showed that 
only one category ranked at a high level (3.60), which was the category about tangibles of the 
service while the rest were ranked at a moderate level.  Analysis of the store size showed a 
statistical significance of the difference in terms of tangibles.  The comparison of quality and 
duration of service a showed statistical significance of the difference in two categories: tangibles 
and reliability.  A comparative analysis of the quality of the Internet service providers showed no 
difference in all aspects. 

 


