
 
 

 
ບດົຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະ 

ສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ

ຂອງລກູຄາ້ຂອງບໍລິສດັສະຕຣາໂທລະຄມົ (ຢນູເີທວ) 

ກລໍະນສີກຶສາ: ປ່ອງບໍລິການໂພນໄຊ ເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 

ໂດຍ 

ນາງ ມະໂນລີ ແກວ້ຄນຸບໍລິສກັ 

 

ບດົຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະນີ ້ເປັນສວ່ນໜ່ຶງຂອງການສກຶສາຕາມຫຼກັສດູ

ປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທລຸະກດິ 

ສະຖາບນັພດັທະນາ ຊບັພະຍາກອນມະນດຸລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ ຮວ່ມກບັ         

ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທລຸະກດິ 

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ 
2014 

 



 
 

ສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ

ຂອງລກູຄາ້ຂອງບໍລິສດັສະຕຣາໂທລະຄມົ (ຢນູເີທວ) 

ກລໍະນສີກຶສາ: ປ່ອງບໍລິການໂພນໄຊ ເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ 

 

 

 

 

 

ໂດຍ 

ນາງ ມະໂນລີ ແກວ້ຄນຸບໍລິສກັ 

 

ອາຈານຊີນ້າໍບດົ 

ອາຈານ ສດຸຖະໜອມ ພິນສະຫວາດ 

 

 

 

 

 

 

16 ມຖີນຸາ 2014 



 
 

ບດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫລະນີຖ້ກືຮບັຮອງໂດຍ: 

1. ອາຈານນາໍພາຂຽນບດົ: ອາຈານ ສດຸຖະໜອມ ພິມສະຫວາດ 

ລາຍເຊັນ:……………………………………. 

ວນັທີ:………………………………………… 

2. ຄະນກາໍມະການປ້ອງກນັບດົ: 

2.1  ທາ່ນ ຮສ.ດຣ. ບນຸລວ້ນ ດວ້ງເງນິ  ປະທານ 

ລາຍເຊັນ:……………………………………. 

2.2  ທາ່ນ ຮສ. ແສງຈນັ ຈນັທະເສນ  ຮອງປະທານ 

ລາຍເຊັນ:……………………………………. 

2.3  ທາ່ນ ຮສ.ດຣ. ທອງສະໄຫວ ບບຸຜາ ກາໍມະການ 

ລາຍເຊັນ:……………………………………. 

2.4  ທາ່ນ ດຣ. ພນັປະກດິ ອອ່ນພນັດາລາ ກາໍມະການ 

ລາຍເຊັນ:……………………………………. 

3. ຄະນະບໍດ ີຄະນະເສດຖະສາດ   ຜູອ້າໍນວຍການສະຖາບນັພດັທະນາ 

ແລະ ບໍລິຫານທລຸະກດິ    ຊບັພະຍາກອນມະນດຸລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ 

ຊື່ :………………………….   ຊື່ :…………………………. 

ລາຍເຊັນ:…………………   ລາຍເຊັນ:………………… 

ວນັທີ:………………………   ວນັທີ:………………………  



i 
 

ຄາໍຂອບໃຈ 

 ການຂຽນບດົຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອິດສະຫຼະ ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ ້“ ສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊຜ້ະ 

ລິດຕະພນັແລະການບໍລິການຂອງລກູຄາ້ຂອງບໍລິສດັສະຕຣາໂທລະຄມົ(ຢນູເີທວ) ” ຂໍຖໂືອກາດນີ ້ສະ 

ແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄນຸ ແລະຄວາມຂອບໃຈເປັນຢາ່ງສງູມາຍງັຫຼກັສດູປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທລຸະກດິ ສະຖາ

ບນັພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນ ຮວ່ມກບັ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທລຸະກດິ

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ທ່ີໃຫໂ້ອກາດຂາ້ພະເຈົາ້ໄດເ້ຂ້ົາມາສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ໃນສະຖາບນັແຫງ່ນີ.້ 

 ໃນການສຶກສາຄ ົນ້ຄວາ້ ດວ້ຍຕນົເອງສະບບັນີ ້ສາໍເລັດລງົໄດ ້ແລະລລຸວ່ງຕາມເວລາທ່ີກາໍນດົໄວ ້

ກໍ່ຍອ້ນຄວາມເອົາໃຈໃສໃ່ຫຄ້າໍແນະນາໍ, ໃຫຄ້າໍປຶກສາຕະຫຼອດຮອດການກວດກາແກໄ້ຂຂໍບ້ກົຜອ່ງຕາ່ງໆ 

ຈາກອາຈານທ່ີປຶກສາ ອາຈານ ສດຸຖະໜອມ ພິນສະຫວາດ ແລະ ຄະນະກາໍມະການທກຸໆທ່ານທ່ີໄດໃ້ຫ້

ຄາໍແນະນາໍຈນົເຮັດໃຫກ້ານຄ ົນ້ຄວາ້ນີສ້າໍເລັດສມົບນູໄດ.້ 

 ຂໍສະແດງຄາໍຂອບໃຈ ດຣ ບນຸລວ້ນ ດວ້ງເງນິ ທ່ີໄດໃ້ຫທິ້ດຊີນ້າໍອນັເປັນປະໂຫຍດ ຕ່ໍບດົຄ ົນ້ຄວ້າ

ແບບອດິສະຫຼະ ແລະຍງັໃຫຄ້າໍປຶກສາ ຄາໍແນະນາໍຕາ່ງໆເປັນຢາ່ງດຕີະຫຼອດມາ, ພອ້ມນ ັນ້ ຂໍສະແດງຄາໍ

ຂອບໃຈມາຍງັຄະນະອາຈານ, ຄະນະບໍລິຫານງານສະຖາບນັທກຸໆທ່ານ ທ່ີໄດສ້ິດສອນ, ຖາ່ຍທອດຄວາມ

ຮູ,້ ຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃນດາ້ນຕາ່ງໆຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທ່ີໄດສ້ຶກສາຮ ໍາ່ຮຽນຢູສ່ະຖາ

ບນັແຫງ່ນີ.້  

 ຂໍສະແດງຄວາມຮູບ້ນຸຄນຸພ່ໍ, ແມ,່ ອາ້ຍ, ເອື້ອຍ, ນອ້ງໃນຄອບຄວົທກຸໆຄນົທ່ີໃຫກ້າໍລງັໃຈ ແລະ

ເປັນແຮງສະໜບັສະໜນູໃນທກຸດາ້ນຕະຫຼອດມາ. 

  ທ້າຍສດຸນີ ້ຂໍຂອບໃຈຕ່ໍຮຸນ່ອາ້ຍທ່ີຮຽນຈບົໄປກອ່ນ ແລະ ອາ້ຍເອື້ອຍນອ້ງໝູເ່ພ່ືອນຮວ່ມສະຖາ

ບນັທ່ີໄດໃ້ຫຄ້າໍປຶກສາ ແລະຄາໍແນະນາໍຕາ່ງໆ, ຫາກມສີິ່ ງໃດຂາດຕກົປກົຜອ່ງ ຫືຼ ຜິດພາດປະການໃດໃນ 

ການຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອິດສະຫຼະຄ ັງ້ນີ ້ຜູຂ້ຽນຂໍອະໄພເປັນຢາ່ງສງູ ແລະຫວງັວາ່ຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກການຄ ົນ້ຄວ້າ

ນີຈ້ະມປີະໂຫຍດສາໍລບັຜູທ່ີ້ສນົໃຈຕ່ໍໄປ.  

 

  ມະໂນລີ ແກວ້ຄນຸບໍລິສກັ 
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ບດົຄດັຫຍໍ ້

ບດົຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອດິສະຫຼະນີ ້ມຈີດຸປະສ ົ່ງເພ່ືອສກຶສາ ການຮບັຮູ ້ພຶດຕິກາໍ ແລະ ລະດບັອິດທິພນົ 

ການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊຜ້ະລິຕະພນັ ແລະບໍລິການ ຕ່ໍລູກຄາ້ຂອງບໍລິສດັ ສະຕຣາ 

ໂທລະຄມົ, ໂດຍຜູສ້ຶກສາໃຊຂໍ້ມ້ນູປະຖມົພມູ (Primary data) ເປັນຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກການໃຊແ້ບບສອບ

ຖາມ ສາໍລບັລກູຄາ້ຜູໃ້ຊບໍ້ລິການ ໂດຍເລືອກເກບັກາໍຈາກລກູຄາ້ເຂ້ົາມາ ປ່ອງໂພນໄຊ ຂອງຢູ່ນເີທວ ຢູ່

ເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ຈາໍນວນ 288 ລກູຄາ້ ມາວິເຄາະໂດຍນາໍໃຊສ້ະຖຕິິແບບພນັລະ

ນາ (Descriptive Statistics) ປະກອບມ ີຄວາມຖີ່  (Frequency) ສວ່ນຮອ້ຍ (Percentage) ຄາ່

ສະເລຍ່ (Mean) ສວ່ນການວດັແທກລະດບັຄວາມສາໍຄນັ ໂດຍໃຊມ້າດຕາວດັຂອງລີເກ.ີ 

ຜນົການສຶກສາ ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມອີາຍລຸະຫວາ່ງ 23-30 ປີ ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ເຊິ່ ງ

ກວມເອົາ 50.7%, ມອີາຊີບນກັຮຽນ/ນກັສຶກສາ 37.2%, ສ່ວນຫຼາຍມກີານສຶກສາ ລະດບັປະລິຍາຕ ີ

ຈາໍນວນ 144 ຄນົ ກວມເອົາ 50.0% ແລະຫຼາຍທ່ີສດຸລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນລະຫວາ່ງ 1,000,001-

2,000,000 ກບີ ກວມເອົາ 49.0%. 

ໃນສວ່ນພຶດຕກິາໍ ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຮບັຮູຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະການບໍລິການ ຂອງຢ ູ

ນເີທວ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ ເບີຕື່ ມເງນິ ຈາໍນວນ 246 ຄນົ ເທ່ົາ 91.7% ແລະໃຊຜ້ະລິດຕະພນັຫຼາຍທ່ີສດຸ

ແມນ່ເບຕີື່ ມເງນິເຊັນດຽວກນັ ຈາໍນວນ 210 ຄນົ ເຊິ່ ງເທ່ົາ 72.9%. 

ສວ່ນລະດບັອິດທິພນົ ການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດ ທ່ີມຕ່ໍີກບັທດັສະນະຄະຕິ ຂອງຜູຕ້ອບແບບ

ສອບຖາມ ໂດຍລວມມຜີນົລະດບັ ປານກາງ ເຊິ່ ງຄາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.45 ແຕເ່ມ ື່ອພິຈາລະນາແຕລ່ະ

ດາ້ນເຫັນວາ່ ຄາ່ສະເລຍ່ ລະດບັປານກາງ ແມນ່ການຕະຫຼາດທາງກງົ ເຊິ່ ງແມນ່ການໂຄສະນາທາງອິນເຕີ

ເນດ, ເວບໄຊ ມຄີາ່ສະເລຍ່ 3.27, ແລະການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້ ທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ທ່ີມຄີາ່

ສະເລຍ່ 3.49, ສວ່ນຄາ່ສະເລຍ່ ລະດບັຫຼາຍ ຄື ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ ແມນ່ການໃຫ້ສວ່ນຫຸຼດ ມຄີາ່

ສະເລຍ່ 4.07, ການຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ, ງານອີເວັ້ນທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ 3.89, 

ການໃຫພ້ະນກັງານຂາຍ ຫືຼ ແນະນາໍສນິຄາ້ ທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ 3.79, ການປະຊາ

ສາໍພນັ ແມນ່ການຖະແຫຼງຂາ່ວ ຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ 3.78, ການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົ ທ່ີ

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ແມນ່ມຄີາ່ເສະເລຍ່ 3.66, ແລະການໂຄສະນາແມນ່ໂທລະພາບທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ 3.66.  
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ບດົທີ 1  

ພາກສະເໜີ 

1.1 ຄວາມເປັນມາ ແລະຄວາມສາໍຄນັຂອງບນັຫາ 

 ໃນສະພາບການຕະຫຼາດໃນປດັຈບຸນັມກີານແຂງ່ຂນັກນັຫຼາຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງໄດເ້ຮັດໃຫ້ອງົກອນຕາ່ງໆຈາໍ   

ເປັນຕອ້ງອາໄສເຄື່ ອງມຕືາ່ງໆໃນການສື່ ສານການຕະຫຼາດເພ່ືອໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິກຸມ່ລກູຄາ້ ຫືຼ ຜູບໍ້ລິໂພກໃຫຫຼ້າຍທ່ີ

ສດຸ. ຖາ້ວາ່ການນາໍໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານໂຄສະນາ ຫືຼການປະຊາສາໍພນັທ່ີບ່ໍທນັເໝາະສມົໃນການເຮັດໃຫທ້ລຸະກດິ

ເຂ້ົາໄປເຖງິກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໄດຈ້ະສ ົ່ງຜນົໃຫບ້ນັດາບໍລິສດັຕາ່ງໆຕອ້ງປບັຍດຸທະສາດໃນກາສື່ ສານໃຫຄ້ອບຄມຸໃນ

ຊີວິດປະຈາໍວນັຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຫືຼ ກຸມ່ລກູຄາ້ຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມຄີວາມຮູສ້ຶກຜກູພນັ ແລະມສີວ່ນ

ຮວ່ມກບັອງົກອນ. ການນາໍໃຊສ້ື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີດຈີະສ ົ່ງຜນົຕ່ໍການດາໍເນນີງານຂອງອງົກອນ, ສາມາດ

ກະຈາຍຂາ່ວສານໄປສູບ່ກຸຄນົທ່ີຕອ້ງການໄດຢ້າ່ງວອ່ງໄວ ແລະຖກືຕອ້ງເຊິ່ ງເປັນການເພ່ີມປະສິດທິພາບໃນ

ການໃຫບໍ້ລິການຕ່ໍລກູຄາ້ ແລະສາມາດຊວ່ຍໃຫຜູ້ບໍ້ລິຫານສາມາດຕດັສິນໃຈໄດຢ້່າງຖກຶຕອ້ງ ແລະວອ່ງໄວ

ຂຶນ້ອກີ. 

 ຍອ້ນມກີານແຂງ່ຂນັກນັຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຜນົໃຫ້ບໍລິສດັຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະຂະໜາດນອ້ຍຕອ້ງໄດເ້ພ່ີມ

ຄວາມສນົໃຈ ແລະພດັທະນາຍດຸທະສາດທາງການຕະຫຼາດໃຫເ້ໝາະສມົກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລກູຄາ້ ເຊິ່ ງ

ອງົປະກອບທາງການຕະຫຼາດທ່ີທລຸະກດິໃນປດັຈບຸນັໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັຢາ່ງຫຼາຍກໍ່ຄື ການສື່ ສານການຕະຫຼາດ

ແບບຄບົວງົຈອນ (Integrated Marketing Communication: IMC) ຫືຼ ການສື່ ສານການຕະຫຼາດແບບ

ປະສມົປະສານ, ອງົກອນທ່ີດາໍເນນີທລຸະກດິຕອ້ງການສື່ ສານກບັລກູຄາ້ໂດຍສມຸໃສກ່ານຕະຫຼາດທ່ີມຄີວາມຊດັ

ເຈນຕ່ໍເນື່ ອງເພ່ືອພດັທະນາ ແລະຮກັສາຄວາມສາໍພນັກບັກຸມ່ລກູຄາ້ ໃຫລ້ກູຄາ້ຊື້ຜະລິດຕະພນັ ແລະຍງັຄງົ

ຮກັສາຄວາມສດັຊື່ ໃນການເປັນລກູຄາ້ໃຫດ້ນົທ່ີສດຸ (ກະມນົ ໄຊຍະວດັ, 2008). 

 ໃນທລຸະກດິບໍລິການນ ັນ້ໄດໃ້ຫຄ້ວາມສາໍຄນັກບັຄວາມສາໍພນັຕ່ໍລກູຄາ້ມາເປັນອນັດບັທາໍອິດ ເພາະເປັນ

ສິ່ ງທ່ີເຊື່ ອມໂຍງໃຫລ້ກູຄາ້ມຄີວາມສດັຊື່ ຕ່ໍອງົກອນ ແລະລກູຄາ້ເອງກໍ່ສາມາດເປັນເຄື່ ອງມສືື່ ສານໄດອ້ີກໂດຍ

ໃຫລ້ກູຄາ້ບອກຕ່ໍບກຸຄນົອື່ ນທ່ີໃກຊ້ດິຕິດແທດແນະນາໍອງົກອນໃຫບ້ກຸຄນົເຫ່ົຼານີ ້ແລະເຮັດໃຫອ້ງົກອນໄດເ້ພ່ີມ

ຖານລກູຄາ້ໄດຫຼາຍຂຶນ້. 

 ທລຸະກດິການສື່ ສານໂທລະຄມົມະນາຄມົເປັນອກີໜ່ຶງທລຸະກດິໃນດາ້ນການບໍລິການເຊິ່ ງໃນໄລຍະສິບປີ

ທ່ີຜາ່ນມາສື່ ສານໂທລະຄມົມະນາຄມົໃນປະເທດລາວມອີດັຕາສວ່ນການເຕີບໂຕຫຼາຍຂຶນ້ທກຸໆປີ ເຊິ່ ງບໍລິສດັ 
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ສະຕາໂທລະຄມົ ຈາໍກດັ ຫືຼເຄື່ ອງໝາຍການຄາ້ ຢນູເີທວ ໄດສ້າ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ປີ 2008, ໂດຍແມນ່ບໍລິສດັຮວ່ມ

ທຶນລະຫວາ່ງ ບໍລິສດັຮວ່ມຫຸນ້ຫວຽດເທວໂກລໂບ ້ແລະລດັວິສາຫະກດິ ລາວ-ເອເຊຍ ໂທລະຄມົ ທ່ີດາໍເນນີ

ທລຸະກດິໃນບນັດາໂຂງເຂດຄ:ື ບໍລິການລະບບົມຖື,ືໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະແບບມສີາຍ ແລະບ່ໍມສີາຍ, ອິນເຕີເນດ, 

ບໍລິການສາຍເຊ່ົາ ແລະບໍລິການເສີມ ເຊິ່ ງແມນ່ເຄືອຂາ່ຍສາໍລບັຄນົລາວໝດົທກຸຄນົ ດວ້ຍຄວາມຄາດຫວງັທ່ີ

ຈະນາໍເອົາບໍລິການ ແລະຜນົປະໂຫຍດສງູສດຸມາໃຫກ້ບັການດາໍລງົຊວີິດຂອງຄນົລາວ ເຊິ່ ງດາໍເນນີທລຸະກດິ

ໄປພອ້ມກບັການຊວ່ຍເຫືຼອສງັຄມົ ແລະເພ່ືອໃຫກ້າຍເປັນຜູນ້າໍທາງດາ້ນກຸມ່ເສດຖະກດິ ດວ້ຍການບໍລິການທ່ີ

ຫຼາກຫຼາຍໃນດາ້ນໂທລະຄມົ, ອະສງັຫາລິມະຊບັ, ໂທລະພາບ, ການລງົທຶນດາ້ນການເງນິໃນປີ 2020 ເພ່ືອ

ສາ້ງຄວາມສອດຄອ່ງຜນົປະໂຫຍດຂອງເສດຖະກດິ ຄຽງຄູກ່ບັການຮກັສາຄວາມໝັນ້ຄງົຂອງຊາດ ແລະເພ່ືອ

ພດັທະນາໃຫຖ້ກຶຕອ້ງຕາມຍດຸທະສາດວາງໄວ ້ສມຸໃສກ່ານລງົທຶນໃນພ້ືນຖານໂຄງລາ່ງ ດາໍເນນີທລຸະກດິເພ່ືອ

ປະໂຫຍດຂອງສງັຄມົ. 

ຜາ່ນໄລຍະການດາໍເນນີທລຸະກດິຂອງຢນູເີທວໂດຍພາຍໃຕກ້ານຊີນ້າໍ ແລະການສະໜບັສະໜນູຈາກ

ພກັ ແລະລດັຖະບານລາວທ່ີອາໍນວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກຢ່ນູເີທວມາໂດຍຕະຫຼອດ,ຈື່ງເຮັດໃຫຢ້ນູເີທວໄດຮ້ບັ

ຜນົສາໍເລັດບນັລເຸປ້ົາໝາຍຕາມທ່ີວາງໄວ,້ ເຖງິປະຈບຸນັ Unitel ສາມາດຂະຫຍາຍເຄືອຂາ່ຍໄດເ້ຖງິ 2,517 

ສະຖານມີຖືຂືອບເຂດສ ົ່ງສນັຍານມຖື ືຂອງຢນູເີທວກວມບນັດາຕວົເມອືງ 100%, ແລະ ກວມ 84% ຂອງ

ຈາໍນວນປະຊາກອນທງັໝດົ, ເຊິ່ ງເຫັນໄດຕ້ວົເລກສວ່ນແບງ່ຕະຫຼາດ ແລະຈາໍນວນລກູຄາ້ຂອງຢນູເີທວແມນ່ຢູ່

ອນັດບັໜ່ຶງ ທຽບກບັບນັດາໂທລະຄມົ ເຊ່ັນ: ປີ 2012 ຢນູເີທວມສີວນແບງຕະຫຼາດດານໂທລະສບັມຖືກືວມ 

44.5% ເທ່ົາກບັ 1,489,430 ເລກໝາຍ, ລາວໂທລະຄມົ 34,4% ເທ່ົາກບັ 1,149,642 ເລກໝາຍ, ອີ

ທີເອວແມນ່ 13,8% ເທ່ົາກບັ 462,017 ເລກໝາຍ ແລະບລີາຍແມນ່ 7,3% ເທ່ົາກບັ 244,307ເລກໝາຍ, 

ສາໍລບັ ປີ 2013 ຢນູເີທວ ມເີພ່ີມຂືນ້ອີກ 2,5% ເພ່ີມເປັນ 47% ເທ່ົາກບັ 1,703,117 ເລກ ໝາຍ, ລາວ

ໂທລະຄມົ 33,8% ເທ່ົາກບັ 1,226,231 ເລກໝາຍ, ອທີີເອວ ແມນ່ 13,1% ເທ່ົາກບັ 473,643ເລກໝາຍ 

ແລະບີລາຍແມນ່ 6,1% ເທ່ົາກບັ 222,452 ເລກໝາຍ (ບໍລິສດັສະຕາໂທລະຄມົ, ພະແນກການຕະລາດ 

ວນັທີ 31/12/2013) .  

 ດ ັງ່ນ ັນ້ການສກຶສາໃນຄ ັງ້ນີຈ້ ິ່ ງຕອ້ງການສກຶສາເພ່ືອໃຫໄ້ດມ້າຂໍມ້ນູອນັເປັນປະໂຫຍດວາ່ ທລຸະກດິການ

ບໍລິການ ສື່ ສານໂທລະຄມົມະນາຄມົ ນ ັນ້ໄດມ້ກີານໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດແບບປະສມົປະສານ,ມີ

ຍດຸທະສາດໃນການສາ້ງຄວາມຜກູພນັກບັລູກຄາ້ ເຊິ່ ງມຄີວາມສາໍຄນັຢ່າງຫຼາຍຕ່ໍ ຢູນເີທວ ໃນປດັຈບຸນັນີ້

ແນວໃດແດ ່ດວ້ຍເຫດຜນົນີຜ້ ູສ້ຶກສາຈິ່ ງໄດມ້ແີນວຄິດທ່ີຈະສຶກສາ ປດັໃຈການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍ

ການຕດັສິໃຈໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງລກູຄາ້ຢູນເີທວ ປ່ອງບໍລິການໂພນໄຊ ເມອືງໄຊ
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ເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ເພ່ືອໃຊເ້ປັນແນວທາງການຕະຫຼາດໃນການປບັປງຸຮບູແບບການສື່ ສານການ

ຕະຫຼາດ ໃຫ້ມປີະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶນ້ ສາມາດນາໍໄປປບັປງຸ ແລະແກໄ້ຂໃນການນາໍໃຊເ້ນືອ້ໃນການສື່ ສານ

ການຕະຫຼາດໃຫເ້ຂ້ົາເຖງິກຸມ່ເປ້ົາໝາຍທ່ີຄາດຫວງັ ແລະຂະຫຍາຍເພ່ີມໄປສູກ່ ຸມ່ເປ້ົາໝາຍໃໝອ່ື່ ນໄດຕ້ື່ ມອີກ. 

1.2 ຈດຸປະສງົຂອງການສກຶສາ 

 ເພ່ືອຊອກຮູຄ້ນຸລກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົຂອງລກູຄາ້ ແລະພຶດຕິກາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ

ການບໍລິການຂອງຢນູເິທວ. 

 ເພ່ືອວິເຄາະລະດບັອິດທິພນົຂອງຮບູແບບສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມຜີນົຕ່ໍການເລືອກໃຊຜ້ະລິດຕະ

ພນັ ແລະການບໍລິການຂອງຢນູເີທວ 

1.3 ຂອບເຂດຂອງການສກຶສາ 

ການສກຶສາຄ ັງ້ນີໄ້ດກ້າໍນດົຂອບເຂດຂອງການສກຶສາໄວດ້ ັງ່ນີ:້ 

 ດາ້ນສະຖານທ່ີ: ສນູບໍລິການລກູຄາ້ໂພນໄຊ ເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງຂອງບໍລິສດັ 

ສະຕຣາໂທລະຄມົ ຈາໍກດັ. 

 ດາ້ນເວລາ: ແມນ່ຈະສຶກສາຢູໃ່ນໄລຍະເວລາ ທ່ີລກູຄາ້ ຫລືຜູໃ້ຊບໍ້ລິການທ່ີເຂ້ົາມາໃຊບໍ້ລິການຢູ່

ທ່ີສນູບໍລິການລກູຄາ້ໂພນໄຊ ໃນໄລຍະ 6-10/01/2014. 

 ດາ້ນເນື້ອໃນ: ແມນ່ການສຶກສາການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມຜີນົຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະການ

ບໍລິການລກູຄາ້ຂອງບໍລິສດັ ສະຕຣາໂທລະຄມົ (ຢນູເີທວ). 
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1.4 ຂອບແນວຄວາມຄດິໃນການສກຶສາ 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 ຜນົປະໂຫຍດທ່ີຄາດວາ່ຈະໄດຮ້ບັ 

 ສາມາດນາໍຂໍມ້ນູທ່ີໄດມ້າເປັນແນວທາງ ໃນການພດັທະນາລະບບົການສື່ ສານ ຂອງທລຸະກດິ

ໃຫມ້ປີະສດິ  ທິພາບຫຼາຍຂຶນ້. 

 ຈະໃຫ້ຮູເ້ຖງິການນາໍໃຊລ້ະບບົສື່ ສານການຕະຫຼາດ ເພ່ືອການບໍລິຫານງານຂອງ ຢູນເີທວ 

ປ່ອງບໍລິ  ການໂພນໄຊ. 

 ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍຜູທ່ີ້ຕອ້ງການຈະສຶກສາ ຍດຸທະສາດການໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານສື່ ສານແບບປະສມົ

ປະ ສານໃນການຈະນາໍເອົາຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ທ່ີຈະໄດຈ້າກການວໄິຈນີໄ້ປສກຶສາເພ່ີມຕື່ ມ ແລະພດັທະນາໃຊຕ່ໍ້ໄປ. 

 ເພ່ືອຊວ່ຍເປັນແນວທາງໃນການປບັປງຸແລະພດັທະນາການສື່ ສານການຕະຫຼາດຂອງຢນູເີທວ. 

 

 

 

ພຶດຕິກາໍການເລືອກໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ 

ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນູເີທວ 

ເຄື່ອງມືສື່ສານການຕະຫຼາດ 
1. ການໂຄສະນາ 
2. ການປະຊາສໍາພັນ 
3. ກິດຈະກໍາສ່ົງເສີມການຂາຍ 
4. ການໃຊ້ພະນັກງານຂາຍ 
5. ການຕະຫຼາດທາງກົງ 
6. ການສ່ືສານບ່ອນຈຸດຊ້ື 
7. ການເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນ 
8. ການຕະຫຼາດແບບກິດຈະກໍາ 
 

ຕວົປ່ຽນຕາມ 
(Dependent variables) 

ຕວົປ່ຽນແບບອິດສະຫຼະ 
(Independent variables) 

ແຜນວາດ 1.1:  ຂອບແນວຄວາມຄດິໃນການສຶກສາ 
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ບດົທີ 2  

ທບົທວນທິດສະດ ີແລະ ການຄ ົນ້ຄວາ້ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ  
 

2.1 ທບົທວນທິດສະດ ີ 

2.1.1 ແນວຄວາມຄດິການສື່ ສານການຕະຫຼາດ (Marketing Communication) 

 ການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ເປັນຈດຸເຊື່ ອມໂຍງລະຫວາ່ງຜູຂ້າຍ ຫືຼຜູຜ້ະລິດກບັຜູບໍ້ລິໂພກເພ່ືອເຮັດໃຫ້

ທງັສອງມຄີວາມເຂ້ົາໃຈຮວ່ມກນັ ແລະກງົກນັເຊິ່ ງຈະສ ົ່ງຜນົຕອບສະໜອງຄວາມເພ່ິງພໍໃຈໃຫກ້ບັທງັສອງຝາ່ຍ 

ໂດຍ Delozien (1976) ໄດເ້ວ້ົາວາ່ ການສື່ ສານການຕະຫຼາດເປັນຂະບວນການນາໍສະເໜີສິ່ ງກະຕຸນ້ຫຼາຍໆ

ຢາ່ງທ່ີມຫຼີາຍຢາ່ງປະສານກນັເປັນຊຸດເພ່ືອສື່ ຄວາມໝາຍໄປສູຕ່ະຫຼາດເປ້ົາໝາຍໂດຍມຄີວາມຫວງັເພ່ືອກະຕກຸ

ຊຸກກຍູໃ້ຫຕ້ະຫຼາດເປ້ົາໝາຍເກດີການຮບັຮູ ້ຕີຄວາມໝາຍ ແລະຕອບສະໜອງສິ່ ງທ່ີຕອ້ງການໂດຍຜາ່ນຊອ່ງ

ທາງຕາ່ງໆທ່ີກາໍນດົຂຶນ້. Duncan (2005) ໄດເ້ວ້ົາເພ່ີມຕື່ ມອີກວາ່ ການສື່ ສານການຕະຫຼາດເປັນການຮວບ

ຮວ່ມຮບູແບບການນາໍສະເໜີຂາ່ວສານຊະນດິຕາ່ງໆທ່ີໄດວ້າ່ງແຜນຂຶນ້ເພ່ືອນາໍມາໃຊໃ້ນການສາ້ງກາສິນຄາ້ 

ໂດຍໄດແ້ບງ່ອອກເປັນ 4 ກຸມ່ຄ:ື 

 ກຸມ່ທີ 1: ເຄື່ ອງມສືື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີສື່ ສານຜາ່ນສື່ ມວນຊນົ (Mass media contact) 

ເຊ່ັນ: ການໂຄສະນາ (Advertising) ແລະການປະຊາສາໍພນັ (Public relations: PR). 

1. ການໂຄສະນາ (Advertising) ຄື: ການສະເໜີຂາຍສິນຄາ້ ບໍລິການ ຫືຼຄວາມຄິດ ໂດຍ

ການໃຂສ້ື່ ເພ່ືອໃຫ້ເຂ້ົາເຖງິລູກຄາ້ຈາໍນວນຫຼາຍໄດໃ້ນເວລາດຽວກນັຢ່າງວອ່ງໄວ ແລະສ ົ່ງໂດຍກງົໄປຫາຜູ້

ບໍລິໂພກກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ສື່ ທ່ີໃຊໃ້ນການໂຄສະນາເຊ່ັນ: ວິທະຍ,ຸ ໂທລະພາບ, ວາລະສານ, ໜງັສືພີມ ແລະ

ອື່ ນໆ. 

ໃນການເລືອກສື່ ໂຄສະນາ ທ່ີຈະໃຊຈ້ະຕ້ອງພິຈາລະນາລກັສະນະ ຈດຸດີ ແລະຈດຸອອ່ນຂອງສື່

ໂຄສະນາແຕລ່ະປະເພດ ແລະພິຈາລະນາຄວາມເໜາະສມົກບັສິ່ ງທ່ີຈະເລືອກກອ່ນການຕດັສນິໃຈເຊ່ັນ: 

ວທິະຍ ຸມຈີດຸດຄີື: ສາມາດກວມກຸມ່ຄນົໄດຈ້າໍນວນຫຼາຍ ແລະວອ່ງໄວ ແຕອ່າດຈະດງຶຄວາມສນົໃຈ

ຂອງຜູຟ້ງັບ່ໍໄດຫຼ້າຍເທ່ົາທ່ີຄວນ. 
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ໂທລະພາບ ເປັນສື່ ໂຄສະນາທ່ີດງຶດດູຄວາມສນົໃຈໄດສ້ງູ ເພາະລວມມແີສງ ສີ ສຽງ ແລະຮບູພາບ

ທ່ີເຄື່ ອນໄຫວໄດ ້ກວມເອົາຜູ້ເບິ່ ງໄດຈ້າໍນວນຫຼາຍ ແລະເລືອກກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໄດຈ້າໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ຕາມ

ລາຍການ ແຕກ່ໍ່ມຈີດຸອອ່ນ ຄຄືາ່ໃຊຈ້າ່ຍສງູ. 

ໜງັສືພີມ ເປັນສື່ ທ່ີນຍິມົກນັຫຼາຍ ມຈີດຸດີຄື ຕ ົນ້ທຶນຕ ໍາ່ ເລືອກກຸມ່ຜູ້ຮບັຂາ່ວສານໄດຕ້າມປະເພດ

ຂອງໜງັສພີືມ ແລະປ່ຽນແປງໂຄສະນາໄດງ້າ່ຍ ແລະວອ່ງໄວ. 

ວາລະສານ ຄາ້ຍຄກືບັໜງັສພີືມ ແຕມ່ຄີນຸນະພາບຂອງສິ່ ງພີມ ສງູກວາ່ການອອກແບບໄດຫຼ້າຍກວາ່ 

ແລະກໍ່ໃຊເ້ວລາໄດດ້ນົນານອກີ. 

2. ການປະຊາສາໍພນັ (Public Relations) ເປັນການຕິດຕ່ໍສື່ ສານ ຈາກອງົກອນໄປສູ່

ສາທາລະນະທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອສາ້ງສາຍສາໍພນັທ່ີດຕ່ໍີມະຫາຊນົ ເປັນການປະຕິບດັກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຕາມແຜນ 

ການຂອງການສື່ ສານທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວ ້ເພ່ືອສ ົ່ງເສີມຄວາມເຂ້ົາໃຈອນັຖກຶຕອ້ງ ທ່ີຈະສາ້ງຄວາມເຊື່ ອຖ ືສດັທາ 

ແລະຄວາມຮວ່ມມລືະຫວາ່ງສະຖາບນັ ກບັປະຊາຊນົກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໂດຍເປັນການປະຕິບດັກດິຈະກາໍທ່ີຕ່ໍເນື່ ອງ 

ແລະຫວງັຜນົຕອບແທນໄລຍະຍາວໂດຍມຈີດຸປະສງົເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຊື່ ອຖ ືພາບພດົ ຄວາມຮູ ້ແລະແກໄ້ຂຂໍ້

ຜິດພາດໃນເລ່ືອງໃດເລ່ືອງໜ່ຶງ. 

 ກຸມ່ທີ 2: ເຄື່ ອງມສືື່ ສານການຕະຫຼາດ ຕາມສະຖານທ່ີ (Situational contact) ເຊ່ັນ:ການ

ສ ົ່ງເສີມການຂາຍ (Sales promotion) ການສື່ ສານບອ່ນຈດຸຊື ້(Point of purchase) ແລະການບນັຈຸ

ຫຸມ້ຫ່ໍ (Packaging). 

3. ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ (Sale Promotion) ໝາຍເຖງິກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດ ທ່ີກະ

ຕຸນ້ໃຫກຸ້ມ່ເປ້ົາໝາຍ ຕດັສິນໃຈຊືສ້ິນຄາ້ ຫືຼ ການບໍລິການ ໃນເວລາທ່ີສ ັນ້ລງົ ໂດຍມກີານກາໍນດົໄລຍະເວລາ

ໄວຢ້າ່ງແນນ່ອນ ເປັນການໃຫສ້ິ່ ງຈງູໃຈພິເສດ ເພ່ືອກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີການຊື ້ແລະສາມາດຕດັສິນໃຈຊືໄ້ດໃ້ນທນັ

ທ່ີທນັໃດ ເຊ່ັນ: ການແຈກໃບຊງິໂຊກ, ແຈກຕວົຢາ່ງສນິຄາ້, ຂອງແຈກແຖມ, ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ແລະອື່ ນໆ. 

ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍໃຊໃ້ນການຈງູໃຈກຸມ່ຕາ່ງໆ 3 ກຸມ່ຄື: ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍສມຸໃສຜູ່້

ບໍລິໂພກ, ສຸມ່ໃສຄ່ນົກາງ ແລະສຸມ່ໃສພ່ະນກັງານຂາຍ.  

4. ການສື່ ສານທ່ີຈດຸຊື ້(Point of Purchase Communication) ເປັນກດິຈະກາໍຫຼກັຢາ່ງໜ່ຶງ 

ຂອງການສື່ ສານການຕະຫຼາດຢາ່ງຄບົວງົຈອນ ໂດຍອາໃສຄວາມພະຍາຍາມ ທ່ີຈະມອີິດທິພນົ ສງູກວາ່ການ

ຕດັສນິໃຈ ທ່ີຈດຸຊືຂ້ອງຜູບໍ້ລິໂພກກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ເຊ່ັນ: ການອອກແບບຮບູແບບທ່ີງາມຕາ ຈດັສະແດງສິນຄາ້, 

ສນັຍາລກັ, ປສົະເຕີ,້ ຫືຼອປຸະກອນອື່ ນໆ ສະແດງຢູພ່າຍໃນສະຖານທ່ີນ ັນ້ ເພ່ືອໃຫມ້ອີິດທິພນົຕ່ໍພຶດຕິກາໍການຊື້

ສນິຄາ້ທ່ີຈດຸຊືສ້ນິຄາ້ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ. 
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 ກຸມ່ທີ 3: ເຄື່ ອງມສືື່ ສານການຕະຫຼາດແບບເຂ້ົາເຖງິບກຸຄນົ (Personal contact) ເຊ່ັນ: 

ການຕະຫຼາດທາງກງົ (Direct marketing)ແລະການໃຊພ້ະນກັງານຂາຍ (Personal selling). 

5. ການຕະຫຼາດໂດຍກງົ (Direct Marketing) ຄື ການສ ົ່ງຂາ່ວສານກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັ 

ແລະການບໍລິການໄປຫາລູກຄ້າກຸມ້ເປ້ົາໝາຍໂດຍກງົ ເຊິ່ ງນິຍມົໃຊ້ມ ີ4 ຮູບແບບ ຄື: ໃຊ້ຈດົໝາຍ, 

ໂທລະສບັ, ໂທລະ ພາບ, ແລະຜາ່ນເຄອືຂາ່ຍອອນໄລ. 

6. ການຂາຍໂດຍພະນກັງານຂາຍ (Personal Selling) ຄ ືການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີສມຸໃສ່

ການສື່ ສານແບບໂຕຕ່ໍໂຕ ເພ່ືອໂນມ້ນາ້ວຜູບໍ້ລິໂພກກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໃຫຊ້ື ້ແລະທດົລອງໃຊ.້ 

ການໃຊພ້ະນກັງານຂາຍ ມຄີນຸລກັສະນະດ ັງ່ນີ ້ຄື: ເປັນການພບົໜາ້ຕ່ໍໜາ້ກບັບກຸຄນົ ເພ່ືອເປັນການ

ເລ່ີມຕ ົນ້ສາ້ງສາຍສາໍພນັ ໃນຫຼາຍລະດບັເພ່ືອການນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ ເພ່ືອສາ້ງມດິຕະພາບ ແລະເຮັດໃຫຜູ້ຊ້ື້ມ ີ

ຄວາມຮູສ້ກຶເຖງິຄວາມຮບັຜິດຊອບທ່ີຈະຕອ້ງຮບັຟງັການນາໍສະເໜີຂາຍ. 

 ກຸມ່ທີ 4: ເຄື່ ອງມສືື່ ສານການຕະຫຼາດ ເພ່ືອປະສບົປະການ (Experiential contact)ເຊ່ັນ:

ການຕະຫຼາດແບບກດິຈະກາໍ (Events) ການເປັນຜູສ້ະໜບັສະໜນູ (Sponsorship) ແລະການບໍລິການລກູ

ຄາ້ (Customer service). 

7. ການສະໜບັສະໜນູທາງການຕະຫຼາດ (Sponsorship Marketing) ຄື ການສື່ ສານການ

ຕະຫຼາດທ່ີເຈົ້າຂອງຜະລິດຕະພນັ ຫືຼບໍລິການໄດຈ້າ່ຍເພ່ືອສະໜບັສະໜນູໃຫກ້ດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ໂດຍໄປຫາເປ້ົາ

ໝາຍທາງທລຸະກດິຂອງກາຜະລິດຕະພນັນ ັນ້ໆ ເພ່ືອເຮັດໃຫບ້ນັລຈຸດຸປະສງົ ຂອງບໍລິສດັຫຼາຍຂຶນ້ ເຊິ່ ງການ

ສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການຕະຫຼາດ ເຊ່ັນ: ສະໜບັສະໜນູດາ້ນກລິາ, ດານວດັທະນາທາໍ, ການສະໜບັສະ

ໜນູໃນໂປແກມ ແລະການສື່ ກະຈາຍສຽງທາງວິທະຍ,ຸ ໂທລະພາບ ການສະໜບັການໜນູດາ້ນການບນັເທີງ, 

ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການສຶກສາ ສລີະປະ ແລະດາ້ນອື່ ນໆ. 

8. ການຕະຫຼາດກດິຈະກາໍ (Event Marketing) ເປັນຊອ່ງທາງທ່ີຈະຊວ່ຍສາ້ງຄວາມສາໍພນັທ່ີ

ດ ີລະຫວາ່ງສິນຄາ້ ກບັລກູຄາ້ ເພ່ືອໃຫເ້ກດີຄວາມພກູພນັໜຽວແໜ້ນຫຼາຍຂຶນ້ ເຮັດໃຫກຸ້ມ່ລກູຄາ້ເປ້ົາໝາຍ 

ສາມາດສາໍພດັກບັສນິຄາ້ ແລະການບໍລິການໄດຫຼ້າຍຂຶນ້ ພອ້ມນ ັນ້ ຍງັສາ້ງຄວາມຈດົຈາໍເພ່ືອເປັນການພດັທະ 

ນາສນິຄາ້ໄປສູອ່ານາຄດົອີກດວ້ຍ. 
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2.1.2 ແນວຄວາມຄດິການເລືອກການຮບັຮູຂ້າ່ວສານ (Selective perception 

process) 

 ຂາ່ວສານເປັນປດັໃຈສາໍຄນັ ທ່ີໃຊປ້ະກອບເຂ້ົາໃນການຕດັສິນໃຈ ໃນກດິຈະກາໍຕາ່ງໆຂອງມະນດຸ, 

ຄວາມຕອ້ງການຂາ່ວສານຈະມຄີວາມຕອ້ງການເພ່ີມຂຶນ້ ເມ ື່ອບກຸຄນົນ ັນ້ຕອ້ງການຂໍມ້ນູ ໃນການຕດັສິນໃຈ ຫືຼ

ບ່ໍມຄີວາມແນໃ່ຈໃນເລ່ືອງໃດເລ່ືອງໜ່ຶງ Klapper (1960)ໄດເ້ວ້ົາວາ່ ຂະບວນການເລືອກຮບັຂາ່ວສານ ຫືຼ

ການເປີດຮບັຂາ່ວສານປຽບຄກືບັເຄື່ ອງກ ັນ່ຕອງຂາ່ວສານ ໃນການຮບັຮູຂ້ອງມະນດຸ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີຂາ່ວສານ

ທງັໝດົ 4 ຂ ັນ້ຕອນ: 

1. ການເລືອກເປີດຮບັ (Selective Exposure) ໝາຍເຖງິຜູບໍ້ລິໂພກ ຈະເລືອກຮບັຂໍມ້ນູ

ຂາ່ວສານທີສະເໜີຢູທ່ ົ່ວໄປ ຫືຼບ່ໍ ເຊ່ັນ: ຜູເ້ບິ່ ງລາຍການໂທລະພາບ ອາດຈະປ່ຽນຊອ່ງຮບັ ຫືຼ ຍາ່ງອອກຈາກ

ຫອ້ງໄປໃນໄລຍະທ່ີມກີານໂຄສະນາ ເພ່ືອໜີການຮບັຟງັໂຄສະນາ. 

2. ການເລືອກສນົໃຈ (Selective Attention) ເມ ື່ອຜູບໍ້ລິໂພກຫນັຄວາມສນົໃຈໄປທ່ີກະຕຸນ້ ຫືຼ

ຂາ່ວ  ສານຢາ່ງໃດຢາ່ງໜ່ຶງແລະໃນເວລາດຽວກນັຈະບ່ໍສນົໃຈຕ່ໍສິ່ ງກະຕຸນ້ອື່ ນໆພຽງແຕຜ່າ່ນຫຜູາ່ນຕາໄປເທ່ົາ 

ນ ັນ້. 

3. ການເລືອກຕີຄວາມເຂ້ົາໃຈ (Selective Comprehension) ເມ ື່ອຜູບໍ້ລິໂພກເລືອກຄວາມ

ສນົໃຈ ທ່ີຈະຮບັຮູຂ້າ່ວສານຢ່າງໃດຢ່າງໜ່ຶງແລວ້ ກໍ່ຈະຕີຄວາມໝາຍ ຫືຼຕີຄວາມເຂ້ົາໃຈຂາ່ວສານທ່ີໄດຮ້ບັ 

ໄປຕາມທດັ ສະນາຄະຕິ, ຄວາມເຊື່ ອ, ແຮງຈງູໃຈ ແລະປະສບົການຂອງຕນົເອງເປັນຕ ົນ້ຕໍ ເຊິ່ ງອາດຈະຜິດ

ດຽ່ງບໍກງົຕາມເຈດຈາໍນງົຂອງຜູສ້ ົ່ງຂາ່ວສານກໍ່ອາດເປັນໄປໄດ.້ 

4. ການເລືອກຈື່ຈາໍ (Selective Retention) ຜູບໍ້ລິໂພກຈະຈື່ຈາໍຂາ່ວສານບາງຢາ່ງ ຫືຼບາງ

ສວ່ນທ່ີມລີກັ ສະນະເດ່ັນສະເພາະທ່ີເຮັດໃຫຈ້ື່ຈາໍໄດ ້ຫືຼຂາ່ວສານທ່ີກງົກບັຄວາມສນົໃຈ ຄວາມຕອ້ງການຂອງ

ຕນົເອງເທ່ົານ ັນ້ ແລະມກັຈະລືມສວ່ນທ່ີຕນົເອງບ່ໍໄດສ້ນົໃຈ. 

ໂດຍສອດຄອ່ງກບັ ວິໄລພອນ (2000) ທ່ີເວ້ົາວາ່ ການເປີດຮບັຂາ່ວສານຂອງຜູບໍ້ລິໂພກມໂີອກາດ

ເຂ້ົາເຖິງການຮບັຮູ້ໄດບ່ໍ້ງາ່ຍ ເພາະຕ້ອງໄດຜ້່ານຂະບວນການເລືອກຫຼາຍຂ ັນ້ຕອນ ເຊິ່ ງໃນຂະນະນີ້ມ ີ

ຂາ່ວສານຕາ່ງໆຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ ໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກສາມາດເລືອກຟງັ ເລືອກເບິ່ ງ ເລືອກສນົໃຈ ເລືອກຈື່ຈາໍ ດ ັງ່ນ ັນ້

ການດຶງດດູຜູ້ບໍລິໂພກຈິ່ ງຕອ້ງພະຍາຍາມເຮັດຂາ່ວສານ ໃຫ້ມຈີດຸເດ່ັນອອກມາ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຜ່ານການ

ເລືອກແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນຂອງຜູບໍ້ລິໂພກໄດກ້ອ່ນ ໃຫເ້ກດີການຕດັສນິໃຈຊື.້ 
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2.1.3 ແນວຄວາມຄດິກຽ່ວກບັຕວົແບບໄອດາ (AIDA Model) 

 ຕວົແບບໄອດາ ເປັນການສະແດງລາໍດບັຂ ັນ້ຕອນ ໃນຂະບວນການຕດັສິນໃຈຊື້ຂອງລກູຄາ້ເຊິ່ ງຈະ

ຜາ່ນຂະບວນການເປັນຂ ັນ້ເປັນຕອນຕາ່ງໆ 4 ຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ນີີ ້(ດາຣາ ທິປະປາ, 2003). 

1. ຄວາມຕ ັງ້ໃຈ (Attention: A) ໝາຍເຖງິເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ເກດີຄວາມສນົໃຈ ເກດີຄວາມພອ້ມທ່ີຈະຮບັ

ຟງັຂາ່ວສານ ສາໍລບັການຂາຍໂດຍພະນກັງານຂາຍ ຂ ັນ້ຕອນນີຈ້ະເປັນສິ່ ງທ່ີພະນກັງານຂາຍຈະຕອ້ງເຮັດກບັ

ລູກຄ້າອນັດບັທາໍອິດ ແລະການອອກແບບຂາ່ວສານໃຫ້ເກີດຜນົດີ ແລະ ມປີະສິດທິພາບໃນຂ ັນ້ຕອນນີ້

ຂາ່ວສານຄວນຈະມລີກັສະນະທ່ີຈະຕອ້ງຮຽກຮອ້ງຄວາມຕ ັງ້ໃຈທ່ີຈະຮບັຟງັ(Gain attention). 

2. ຄວາມສນົໃຈ (Interest: I) ໝາຍເຖງິກະຕຸນ້ໃຈລກູຄາ້ໃຫເ້ກດີຄວາມສນົໃຈ ໃນຜະລິດຕະພນັ ຫືຼ 

ບໍລິການ ເຊິ່ ງອາດຈະເຮັດໄດດ້ວ້ຍການເຮັດ ຄວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັຄວາມຕອ້ງການຂອງລກູຄາ້ ແລະສະແດງ

ໃຫ ້ເຫັນວາ່ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການສາມາດຊວ່ຍແກບ້ນັຫາຄວາມຈາໍເປັນ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ

ຂອງລກູຄາ້, ການອອກແບບຂາ່ວສານທ່ີໃຫເ້ກດີຜນົດ ີແລະ ມປີະສິດທິພາບ ໃນຂ ັນ້ຕອນນີຂ້າ່ວສານຄວນມີ

ລກັສະນະຈງູໃຈໃຫເ້ກດີຄວາມສນົໃຈຂາ່ວສານ(Hold interest). 

3. ຄວາມຕອ້ງການຢາກໄດ ້(Desire: D) ໝາຍເຖງິການກະຕຸນ້ ໃຫເ້ກດີຄວາມສນົໃຈຫຼາຍຂຶນ້ຈນົກາຍ 

ເປັນຄວາມປາດຖະໜາ ຢາກໄດຜ້ະລິດຕະພນັມາເປັນເຈົ້າຂອງ ຫືຼ ຢາກໄດຜ້ະລິດຕະພນັທ່ີສະເໜີຂາຍ ແລະ

ການອອກແບບຂາ່ວສານທ່ີເກດີໃຫມ້ຜີນົດ ີແລະມປີະສິດທິພາບ ໃນຂ ັນ້ຕອນນີຂ້າ່ວສານຄວນຈະມຄີນຸລກັສະ  

ນະກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີຄວາມປາດຖະໜາຢາກໄດ ້(Arouse Desire). 

4. ການຕດັສິນໃຈຊື ້(Action: A) ເປັນຂ ັນ້ຕອນທ່ີເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ຕດັສິນຊື້ຢາ່ງແນນ່ອນ ແລະສາໍລບັ

ການອອກແບບຂາ່ວສານທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຜນົດີ ແລະມປີະສິດທິພາບ ໃນຂ ັນ້ຕອນນີ້ຂາ່ວສານຄວນຈະມີ

ລກັສະນະເລ່ັງກະຕຸນ້ໃຫເ້ກດີການປະຕບິດັ (Elicit action). 

2.1.4 ທິດສະດກີຽ່ວຂອ້ງກບັການຕດັສນິໃຈຊື ້

ເປັນຂະບວນການຕດັສິນໃຈຊືຂ້ອງຜູບໍ້ລິໂພກ (Schiffman and kanuk. 1994:659) ໝາຍເຖງິ

ຂ ັນ້ຕອນ ການເລືອກຊື້ຜະລິດຕະພນັ ຈາກສອງທາງເລືອກຂຶນ້ໄປ ພຶດຕະກາໍຂອງຜູບໍ້ລິໂພກຈະພິຈາລະນາ

ໃນສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັຂະບວນການຕດັສິນໃຈ ໃນດາ້ນຈດິໃຈ (ຄວາມຮູສ້ຶກນກຶຄິດ) ແລະພຶດຕິກາໍທາງກາ

ຍະພາບ, ການຊືເ້ປັນກດິຈະກາໍດາ້ນຈດິໃຈ ແລະກາຍະພາບ ເຊິ່ ງເກດີຂຶນ້ໃນໄລຍະໃດໜ່ຶງ ກດິຈະກາໍເຫ່ົຼານີ້

ເຮັດໃຫເ້ກດີການຊື ້ແລະເກດີພຶດຕກິາໍການຊືຕ້າມຄນົອື່ ນ. 
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ຂ ັນ້ຕອນໃນການຕດັສິນໃຈຊື ້(Buying Decision Process) ເປັນລາໍດບັຂ ັນ້ຕອນໃນການຕດັສິນ

ໃຈຊື ້ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ເຫັນວາ່ຜູບໍ້ລິໂພກຜາ່ນຂະບວນການ 5 ຂ ັນ້ຕອນ ຄື: ການຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມຕອ້ງການ, 

ການຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູ, ການປະເມນີຜນົທາງເລືອກ, ການຕດັສິນໃຈຊື ້ແລະພຶດຕິກາໍຫຼງັຈາກການຊື ້ເຊິ່ ງສະແດງ

ໃຫເ້ຫັນວາ່ ຂະບວນການຊື ້ເລ່ີມຕ ົນ້ກອ່ນການຊື ້ແລະມຜີນົກະທບົຫຼງັການຊື.້ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ການຮບັຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການ ຫືຼ ການຮບັຮູ້ບນັຫາໝາຍເຖິງ ບຸກຄນົຮບັຮູ້ເຖິງຄວາມ

ຕອ້ງການ ພາຍໃນຂອງຕນົ ເຊິ່ ງອາດຈະເກດີຂຶ້ນເອງ ຫືຼ ເກີດຈາກສິ່ ງກະຕຸນ້ ເຊ່ັນ: ຄວາມຫິວ ຄວາມ

ກະຫາຍຄວາມຕອ້ງການທາງເພດ ຄວາມເຈັບປ່ວຍແລະອື່ ນໆ ເຊິ່ ງລວມເຖງິຄວາມຕອ້ງການທາງຮາ່ງກາຍ 

ແລະຄວາມຕອ້ງການທ່ີປາດຖະໜາ ເຊິ່ ງເປັນຄວາມຕອ້ງການດາ້ນຈດິວິທະຍາ ສິ່ ງເຫ່ົຼານີເ້ກດີຂຶນ້ ເມ ື່ອເຖງິ

ລະດບັໃດໜ່ຶງຈະກາຍເປັນສິ່ ງກະຕຸນ້ ເຊິ່ ງຄນົເຮົາຈະຮຽນຮູເ້ຖງິ ວິທີທ່ີຈະຈດັກບັສິ່ ງກະຕຸນ້ ຈາກປະສບົການ

ໃນອະດດີ ເຮັດໃຫຄ້ນົເຮົາຮູວ້າ່ຈະຕອບສະໜອງສິ່ ງກະຕຸນ້ຢາ່ງໃດແດ.່ 

2. ການຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູ ຖາ້ຄວາມຕອ້ງການຖກຶກະຕຸນ້ຫຼາຍຂຶນ້ເລ່ືອຍໆ ແລະສິ່ ງທ່ີຈະສາມາດສະໜ

ອງຄວາມຕອ້ງການຢູ່ໃກກ້ບັຜູ້ບໍລິໂພກ ແລວ້ຜູ້ບໍລິໂພກຈະດາໍເນນີການເພ່ືອໃຫ້ເກດີຄວາມພໍໃຈທນັທີ, ຖາ້

ຄວາມຕອ້ງການທ່ີຈະເກດີຂຶນ້ ບ່ໍສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການໄດທ້ນັທີ ຄວາມຕອ້ງການນ ັນ້ຈະຖກຶຈື່

ຈາໍໄວ ້ເພ່ືອຫາທາງສະໜອງຄວາມຕອ້ງການຕາມພາຍຫຼງັ ເມ ື່ອຄວາມຕອ້ງການຖກຶກະຕຸນ້ໄດສ້ະສມົໄວຫຼ້າຍ 

ຈະເຮັດໃຫ້ການປະຕິບດັໃນພາວະຢ່າງໜ່ຶງຄື ຄວາມຕ ັງ້ໃຈໄດຮ້ບັການສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ໂດຍ

ການຮບັຮູຄ້ວາມຕອ້ງການ ຫືຼ ການຮບັຮູບ້ນັຫາ (Problem Recognition) 

ການຄ ົນ້ຫາຂໍມ້ນູ (Information Search) 

ການປະເມນີຜນົທາງເລືອກ (Evaluation of alternatives) 

ການຕດັສນິໃຈຊື ້(Purchase Decision) 

ພຶດຕິກາໍຫຼງັຈາກການຊື ້(Post Purchase) 

ແຜນວາດ 2.1: ຂ ັນ້ຕອນການຕດັສິນໃຈຊື ້



11 
 

ພະຍາຍາມຄ ົນ້ຫາຂໍ້ມນູ ເພ່ືອຫາທາງສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທ່ີຖຶກກະຕຸ້ນ, ເຊິ່ ງຜູ້ບໍລິໂພກຈະເຂ້ົາໄປ

ສະແຫວງຫາ 5 ແຫຼງ່ຕ ົນ້ຕ່ໍຄ:ື 

- ແຫຼງ່ບກຸຄນົ (Personal sources) ເຊ່ັນ: ຄນົໃນຄອບຄວົ ໝູເ່ພ່ືອນ ຄນົຮູຈ້ກັ ແລະອື່ ນໆ. 

- ແຫຼງ່ການຄາ້ (Commercial sources) ເຊ່ັນ: ສື່ ໂຄສະນາ ພະນກັງານຂາຍ ຕນົແທນການ

ຄາ້ ການສະແດງສນິຄາ້ ການບນັຈຫີຸບຫ່ໍ ແລະອື່ ນໆ. 

- ແຫຼງ່ຊຸມຊນົ (Public sources) ເຊ່ັນ: ສື່ ມວນຊນົ ອງົການຄຸມ້ຄອງຜູບໍ້ລິໂພກ ແລະອື່ ນໆ. 

- ແຫຼງ່ປະສບົປະການ (Experiential sources) ເຊ່ັນ: ການຮບັຮູສ້ິ່ ງຕາ່ງໆ ຈາກອະດດີ. 

- ແຫຼງ່ທດົລອງ (Experimental sources) ເຊ່ັນ: ໜວ່ຍງານທ່ີສາໍຫຼວດຜະລິດຕະພນັ ຫືຼ ໜວ່ຍ

ງານວິໄຈພະວະຕະຫຼາດຜະລິດຕະພນັ ປະສບົປະການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກໃນການທດົລອງໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ 

ອິດທິພນົຂອງແຫຼງ່ຂໍ້ມນູຈະແຕກຕາ່ງ ຕາມປະເພດຂອງຜະລິດຕະພນັ ແລະລກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົຂອງຜູ້

ບໍລິໂພກ ໂດຍທົ່ວໄປຜູບໍ້ລິໂພກຈະຮບັຂໍມ້ນູຕາ່ງໆ ຈາກແຫຼງ່ການຄາ້ ເຊິ່ ງຂໍມ້ນູແຕລ່ະແບບຈະມອີິດທິພນົຕ່ໍ

ການຕດັສນິໃຈຊື ້ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກແຕກຕາ່ງກນັ. 

3. ການຜະເມນີຜນົທາງເລືອກ ເມ ື່ອຜູບໍ້ລິໂພກໄດຂໍ້ມ້ນູມາແລວ້ ຈາກຂ ັນ້ຕອນທ່ີສອງ ຜູບໍ້ລິໂພກ

ຈະເກດີຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະປະເມນີຜນົທາງເລືອກຕາ່ງໆ ກໍ່ຈະນາໍມາປະເມນີວາ່ ສິນຄາ້ໃດດກີວາ່ໃນດາ້ນໃດ, 

ຄວາມສາໍຄນັໃນຂ ັນ້ຕອນນີ້ ຄືຕ້ອງຫາຈດຸເດ່ັນຂອງສິນຄ້າກງົກບັມາດຕະຖານໃນການເລືອກຊື້ ຂອງຜູ້

ບໍລິໂພກ, ຖາ້ຈດຸເດ່ັນຂອງສິນຄາ້ບ່ໍແມນ່ຈດຸທ່ີຜູບໍ້ລິໂພກຕອ້ງການ ຫືຼບ່ໍເປັນມາດຕະການໃນການຕດັສິນໃຈ 

ສນິຄາ້ນ ັນ້ກໍ່ອາດຈະຂາຍບ່ໍໄດ.້ 

4. ການຕດັສນິໃຈຊື ້ຈາກການປະເມນີຜນົທາງເລືອກ ໃນຂ ັນ້ຕອນທ່ີສາມ ຈະຊວ່ຍໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກ

ກາໍນດົຄວາມພໍໃຈລະຫວາ່ງຜະລິດຕະພນັຕາ່ງໆທ່ີເປັນທາງເລືອກໂດຍທົ່ວໄປຜູບໍ້ລິໂພກຈະຕດັສິນໃຈຊືຜ້ະລິດ 

ຕະພນັທ່ີມກັຫຼາຍທ່ີສດຸ ການຕດັສິນໃຈຊື້ຈ ິ່ ງເກດີຂຶ້ນ ຫຼງັຈາກປະເມນີທາງເລືອກ ແລວ້ເກດີຄວາມຕ ັງ້ໃຈຊື ້

ແລະເກດີການຕດັສນິໃຈຊືໃ້ນທ່ີສດຸ ແຕກ່ອ່ນຈະຕດັສນິໃຈຊືຜ້ ູບໍ້ລິໂພກຈະພິຈາລະນາປດັໃຈ 3 ຢາ່ງຄ:ື 

- ທດັສະນະຄະຕຂິອງບກຸຄນົອື່ ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງຈະມຜີນົໃນດາ້ນດ ີແລະດາ້ນອອ່ນຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຊື.້ 

- ປດັໃຈສະຖານະການທ່ີຄາດຄະເນໄວ ້ຜູບໍ້ລິໂພກຈະຄາດຄະເນປດັໃຈຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເຊ່ັນ: 

ລາຍໄດຂ້ອງຄອບຄວົ ການຄາດຄະເນຕ ົນ້ທຶນຂອງຜະລິດຕະພນັ ແລະການຄາດຄະເນຜນົປະໂຫຍດຂອງ

ຜະລິດຕະພນັ. 

- ປດັໃຈສະຖານະການທ່ີບ່ໍສາມາດຄາດຄະເນໄດ.້ 



12 
 

5. ພຶດຕິກາໍພາຍຫຼງັການຊື້ ຫຼງັຈາກຊື້ ແລະລອງໃຊຜ້ະລິດຕະພນັໄປແລ້ວ ຜູ້ບໍລິໂພກຈະມີ

ປະສບົປະການທ່ີກຽ່ວກບັຄວາມພໍໃຈ ຫືຼ ບ່ໍພໍໃຈຜະລິດຕະພນັ, ການຄາດຄະເນຂອງຜູບໍ້ລິໂພກເກດີຈາກແຫຼງ່

ຂາ່ວສານ ພະນກັງານຂາຍ ແລະແຫຼງ່ຕິດຕ່ໍສື່ ສານອື່ ນໆ, ຖາ້ບໍລິສດັໂຄສະນາສິນຄາ້ເກນີຄວາມຈາໍເປັນ ຜູ້

ບໍລິໂພກຈະຕ ັງ້ຄວາມຫວງັສງູ ແລະເມ ື່ອບ່ໍເປັນຄວາມຈິ່ ງຈະເກດີຄວາມບ່ໍພໍໃຈ ຈາໍນວນຄວາມບ່ໍພໍໃຈຈະຂຶນ້

ກບັຂະໜາດຂອງຄວາມແຕກຕາ່ງລະຫວາ່ງ ການຄາດຫວງັ ແລະການປະຕບິດັຈິ່ງຂອງຜະລິດຕະພນັ. 

2.2 ການຄ ົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ 

 ສຸພິນ ພະລີພອນກຸນ (2009) ໄດ້ສຶກສາເລ່ືອງຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະພຶດຕິກາໍການໃຊ້

ໂທລະສບັມຖື ືທ່ີມຜີນົຕ່ໍແນວໂນມ້ພຶດຕິກາໍໃຊ ້ບໍລິການລະບບົ 3G ຂອງຜູໃ້ຊໂ້ທລະສບັມຖື ືໃນເຂດກງຸເທບ

ມະຫານະຄອນ ຜນົການວໄິຈເຫັນວາ່: ຜູໃ້ຊໂ້ທລະສບັມຖື ືທ່ີມເີພດ ແລະສະຖານະພາບແຕງ່ງານ ແລະລາຍ

ໄດສ້ະ ເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ ຕາ່ງກນັມແີນວໂນມ້ພຶດຕິກາໍການໃຊບໍ້ລິການ 3G ດາ້ນການໃຊງ້ານບໍລິການໃນອານາ

ຄດົ ແລະດາ້ນການແນະນາໍບກຸຄນົອື່ ນມາໃຊ ້ບໍລິການບ່ໍແຕກຕາ່ງກນັ, ສວ່ນຜູໃ້ຊໂ້ທລະສບັມຖື ືທ່ີມອີາຊີບ

ຕາ່ງກນັແມນ່ມແີນວໂນມ້ພຶດຕິກາໍໃຊບໍ້ລິການ 3G ດາ້ນການໃຊບໍ້ລິການໃນອານຄດົ ແລະດາ້ນການແນະນາໍ

ບກຸ ຄນົອື່ ນມາໃຊບໍ້ລິການແຕກຕາ່ງກນັ ແລະຜູໃ້ຊໂ້ທລະສບັມຖື ືທ່ີມອີາຍ ຸແລະລະດບັການສຶກສາຕາ່ງກນັມ ີ

ແນວ ໂນມ້ພຶດຕິກາໍການໃຊ ້ລະບບົ 3G ດາ້ນການໃຊບໍ້ລິການໃນອານາຄດົ ບ່ໍແຕກຕາ່ງກນັ, ສວ່ນດາ້ນ

ການແນະ ນາໍບກຸຄນົອື່ ນມາໃຊບໍ້ລິການແຕກຕາ່ງກນັ, ນອກນີຍ້ງັເຫັນວາ່ ຄວາມຄາດວງັຕ່ໍການໃຫບໍ້ລິການ 

ລະບບົ 3G ຄວາມຮູຄ້ວາມເຂ້ົາໃຈກຽ່ວກບັ ລະບບົ 3G ແລະພຶດຕິກາໍການໃຊໂ້ທລະສບັ ມຖືມືຄີວາມສາໍພນັ

ກບັແນວໂນມ້ ພຶດຕິກາໍການໃຊບໍ້ລິການດາ້ນການໃຊບໍ້ລິການ ໃນອານາຄນົ ແລການແນະນາໍບກຸຄນົອື່ ນມາ

ໃຊບໍ້ລິການ. 

 ປະວນີາ ຕ ັງ້ວດັທະນາຍນູ (2004) ໄດສ້ກຶສາອດິທິພນົການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທີຈດຸຊືທ່ີ້ມຜີນົຕ່ໍພຶດ

ກາໍການຊື້ສິນຄາ້ ອປຸະໂພກບໍລິໂພກຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ໃນເຂດກງຸເທບມະຫານະຄອນ ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບ

ສອບຖາມສວ່ນຫຼາຍເປັນເພດຍິງ, ອາຍລຸະຫວາ່ງ 21-30 ປີ, ຈບົການສຶກສາລະດບັປະລິຍາຕີ, ມລີາຍຮບັ

ສະເລຍ່ໃນເດອືນ 5,001-10,000 ບາດ ໂດຍມພຶີດຕິກາໍການຊື້ສິນຄາ້ ມຄີວາມຖີ່ ໂດຍສະເລຍ່ 1-3ຄ ັງ້/

ອາທິດ ແລະມກັຊື້ສິນຄາ້ຢູ່ໄຮເປີມາເກັດຂະໝາດໃຫຍ ່ເຊ່ັນ: ເທສະໂກໂ້ລຕດັ, ຄາຟ ູແລະບິກຊີ ຜູ້ຕອບ

ແບບສອບຖາມສວ່ນຫຼາຍມຄີວາມຄິດເຫັນວາ່ ປດັໃຈການໃນການເລືອກໃຊບໍ້ລິການຊື້ສິນຄາ້ ໃນສະຖານທ່ີ

ຕາ່ງໆ ຄື ສະຖານທ່ີທ່ີມຄີວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການເລືອກຊື້ສິນຄາ້ມສີິນຄາ້ໃຫເ້ລືອກຫຼາຍຢ່າງ ແລະຢູ່

ໃກບ້າ້ນ ຫືຼສະຖານທ່ີເຮັດວຽກ, ອິດທິພນົຂອງການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້ 14 ປະເພດທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັ
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ການສງັເກດເຫັນ ການຢາກເຂ້ົາມາຫາຂໍມ້ນູຂອງສິນຄາ້ ການພິຈະລະນາທ່ີຈະຊື້ສິນຄາ້ ສ ົ່ງຜນົໃຫເ້ກດີການ

ຕດັສິນໃຈຊື ້ຈາກການສຶກສາເຫັນວາ່ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທກຸຄນົ ສງັເກດເຫັນວາ່ການສື່ ສານການຕະຫຼາດ

ທ່ີຈດຸຊື້ທກຸປະເພດ, ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້ ທ່ີຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມເຫັນແລວ້ສນົໃຈເຂ້ົາມາຫາຂໍ້

ມນູຫຼາຍທ່ີສດຸ 3 ອນັດບັທາໍອດິ ຄ:ື ການແຈກຕວົຢາ່ງສນິຄາ້, ບດຸຊມີຫຼາ້ໆ ແລະສາທິດ, ແລະໂຄສະນາຢູບໍ່ 

ເວນເຄ້ົາເຕຈີາ່ຍເຕ.ີ 

 ລິນທະລີ ເຕຊະອິນທາວງົ (1998) ໄດສ້ຶກສາເລ່ືອງ ການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີຈດຸຂາຍ ແລະ

ພຶດຕິກາໍການຊື້ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ໃນເຂດກງຸເທບມະຫານະຄອນ ເຫັນວາ່ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຂາຍ

ເປັນເປັນເຄື່ ອງມທ່ີືສາໍຄນັປະການໜ່ຶງ ໃນການສື່ ສານກບັຜູບໍ້ລິໂພກທ່ີຈດຸທ່ີຜູບໍ້ລິໂພກ ຈະຕດັສິນໃຈຊື ້ຫືຼບ່ໍຊື້

ສິນຄາ້ ເປັນວິທີການສື່ ສານທ່ີມຄີວາມຢືດຍຸນສູງ ແລະໄດຮ້ບັຄວາມນິຍມົຢ່າງສູງ ຈາກສິນຄາ້ເກືອບທຸກ

ປະເພດ ແລະຮາ້ນຊບັພະສິນຄາ້ທກຸຮາ້ນ ຖໄືດວ້າ່ເປັນການສື່ ສານທ່ີເປັນຕາສນົໃຈຢ່າງຫຼາຍ, ໂດຍສະຫຸຼບ

ກຽ່ວກບັອດິທິພນົ ຂອງການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຂາຍ ຕ່ໍພຶດຕິກາໍການຊືຂ້ອງຜູບໍ້ລິໂພກໄວວ້າ່ ຈາກການ

ສາໍຫຼວດເມ ື່ອຜູບໍ້ລິໂພກ ໄດເ້ຫັນເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີຈດຸຂາຍແລວ້ສາມາດເຮັດໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກ

ເກດີພຶດຕກິາໍການຊືໄ້ດ ້ເພາະພຶດຕິກາໍການຊືເ້ກດີຂຶນ້ສວ່ນຫຼາຍນ ັນ້ ຈະເປັນໄປໃນຮບູແບບຂອງການຊືສ້ິນຄາ້ 

ໂດຍບ່ໍໄດມ້ກີານວາງແຜນລວ່ງໜ້າ ຄືຜູ້ບໍລິໂພກຖກຶກະຕຸນ້ໃຫ້ເກດີຄວາມຕອ້ງການສິນຄາ້ ຈາກການຮບັສື່

ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຂາຍ ຈນົຕດັສິນໃຈຊື້ສິນຄາ້ນ ັນ້ໆໃນທນັທີ ໂດຍບ່ໍໄດມ້ກີານຕຶກຕອງເອົາໄວ້

ກອ່ນ ເຖງິວາ່ຜູບໍ້ລິໂພກຈະເຄີຍຮູຈ້ກັ ຫືຼບ່ໍເຄີຍສນົໃຈສິນຄາ້ນ ັນ້ໆມາກອ່ນກໍ່ຕາມ ເຊິ່ ງຕາ່ງຈາກຮບູແບບໃນ

ປກົກະຕິ ຄືປກົກະຕິຮບູແບບການຕດັສິນໃຈຊືຈ້ະເລ່ີມຈາກຄວາມຕອ້ງການສິນຄາ້ ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກແລວ້ຜູບໍ້ລິ  

ໂພກກໍ່ຈະເຮັດການຫາຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສິນຄາ້ ຫືຼການບໍລິການນ ັນ້ ຈາກນ ັນ້ຈິ່ ງເຮັດການຊືສ້ິນຄາ້ທ່ີກງົກບັຄວາມ

ຕອ້ງການ, ເພາະວາ່ຂະບວນການຕດັສນິໃຈຊືສ້ນິຄາ້ໂດຍບ່ໍໄດຕ້ກຶຕອງເອົາໄວກ້ອ່ນ, ນອກຈາກຂໍມ້ນູຂາ້ງເທິງ

ຍງັມກີານສະຫຸຼບຜນົການວິໄຈ ສວ່ນໜ່ຶງວາ່ ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຂາຍ ມອີິດທິພນົບ່ໍແຕກຕາ່ງກນັຕ່ໍ  

ພຶດຕກິາໍການຊືຂ້ອງຜູບໍ້ລິໂພກທ່ີແຕກຕາ່ງກນັ ສວ່ນສື່ ໂຄສະນາທ່ີຈດຸຂາຍມອີິດທິພນົ ຕ່ໍພຶດຕິກາໍການຊືຂ້ອງຜູ້

ບໍລິໂພກສງູທ່ີສດຸ ຄື ການຫຸຼດລາຄາສິນຄາ້ທ່ີຈດຸຂາຍ ນອກຈາກການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຂາຍ ຈະກະ

ຕຸນ້ໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກເກດີຄວາມຕອ້ງການສິນຄາ້ ໂດຍທນັທີ ແລວ້ຍງັສາມາດເຮັດໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກເກດີຄວາມຕອ້ງ  

ການສິນຄາ້ໄດຫຼ້າຍຂຶນ້ບ່ໍມທ່ີີສິ້ນສດຸ ເຊ່ັນ ຜູບໍ້ລິໂພກທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການສິນຄາ້ປດັໃຈສີ່  ເມ ື່ອໄດພ້ຽງພໍແລວ້

ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຂາຍ ກໍ່ຈະໄປເຮັດໜ້າທ່ີໄປກະຕຸນ້ຄວາມຕອ້ງການສິນຄາ້ ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກໃຫ້

ຫຼາຍຂຶນ້ ໃຫມ້ຄີວາມຕອ້ງການສິນຄາ້ທ່ີຫຼວງຫຼາຍ ແລະມເີງ ື່ອນໄຂທ່ີຕອ້ງການເພ່ີມຂຶນ້ ແລະເມ ື່ອພິຈາລະນາ

ເຫດຜນົຈງູໃຈທ່ີເຮັດໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກໄປຊືສ້ນິຄາ້ ຢູຮ່າ້ນຊບັພະສິນຄາ້ ຄືເປັນສະຖານທ່ີທ່ີມສີິນຄາ້ໃຫເ້ລືອກຢາ່ງ
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ຫຼວງຫຼາຍເປັນອນັດບັທາໍອດິ ຮອງລງົມາຄ ືຄວາມສະດວກສະບາຍ ໃນການເລືອກຊືສ້ິນຄາ້ ແລະຮາ້ນຊບັພະ

ສນິຄາ້ມກັຈະມກີານໂປໂມຊນັ ຫຸຼດ ແລກ ແຈກ ແຖມ ຢູສ່ະເໝີຕາມລາໍດບັ. 

 ພະລກັ ເມອືນສິຣ ິ(1995) ໄດສ້ຶກສາເລ່ືອງການຕະຫຼາດ ຂາຍຍອ່ຍຮາ້ນ ເຊເວນອີເລເວນ ເຫັນວາ່ 

ພຶດຕກິາໍການຊືສ້ນິຄາ້ຂອງຄນົໄທ ໂດຍສະເພາະຄນົໄທໃນເມອືງຫຼວງນ ັນ້ເຄີຍມຄີວາມພກູພນັ ກບັຮາ້ນຊາໍ ຫືຼ

ຮາ້ນຂາຍຍອ່ຍ ເຊິ່ ງເປັນແຫຼງ່ຂອງກນິ ຂອງໃຊໃ້ຫເ້ລືອກຊື ້ແຕໃ່ນປດັຈບຸນັພຶດຕິກາໍການຊືສ້ິນຄາ້ ຈາກຮາ້ນ 

ຊາໍ ທ່ີຄຸ້ຍເຄຍກໍ່ ປ່ຽນໄປ ຕາມຍຸກສະໄໝ ແລະຮູບແບບຊີວິດ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ຈາກຮາ້ນຂາຍຍ່ອຍ ຫືຼ

ຮາ້ນຊາໍ ກາຍມາເປັນການຊື້ສິນຄາ້ຢູ່ຕາມ ຮາ້ນມນິມິາກ, ຮາ້ນສະດວກຊື້ ຈນົເຖງິຮາ້ນຄາ້ຍອ່ຍ ທ່ີມຍີອດ

ຂາຍເປັນແສນ ເປັນລາ້ນຕ່ໍມ ື ້ເຊ່ັນ: ຮາ້ນຊບັພະສິນຄາ້ ຫືຼ ຊຸບເປີມາເກດັ ຫືຼຮາ້ນຄາ້ຍອ່ຍປະເພດອື່ ນໆອີກ

ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ. 

 ສິລິນພາ ບນຸມາ (2005) ໄດສ້ຶກສາເລ່ືອງການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມອີິດທິພນົຕ່ໍການເລືອກຊື ້

ຜະລິດຕະພນັ ຊາຂຽວ ພອ້ມດື່ ມຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ໃນເມອືງຊຽງໃໝ ່ເຫັນວາ່ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ສວ່ນຫຼາຍ

ໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູຂາ່ວສານຂອງ ຊາຂຽວ ພອ້ມດື່ ມ ຈາກກດິຈະກາໍສື່ ສານການຕະຫຼາດເກອືບທກຸໆກດິຈະກາໍ ໃນ

ຄວາມຖີ່  1-2 ຄ ັງ້ຕ່ໍອາທິດ ແລະໜອ້ຍກວາ່ 1 ອາທິດ, ຍກົເວັ້ນການໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ ແລະຊີງ

ໂຊກເອົາລາງວນັ ທ່ີໄດຮ້ບັຫຼາຍກວາ່ 4 ຄ ັງ້ຕ່ໍອາທິດ ໂດຍກດິຈະກາໍທ່ີມຜີນົຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຊື ້ຊາຂຽວພອ້ມ

ດື່ ມຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ເຊິ່ ງໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັລະດບັປານກາງ ໃນເລ່ືອງຂອງການລງົບດົຄວາມໃນໜງັ 

ສືພີມ, ວາລະສານ ແລະບດົຄວາມໃນອິນເຕີເນດ ແລະການສະໜບັສະໜນູທາງການຕະຫຼາດ ດາ້ນເກມ

ສະແດງໂຊ, ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນການກລິາ ແລະດາ້ນກດິຈະກາໍທາງການຕະຫຼາດໂດຍການອອກຮາ້ນ

ໃນໜາ້ງານສະແດງສນິຄາ້ ແລະການຈດັກດິຈະກາໍໃນໂອການພິເສດ. 

 ພະລາພອນ ເທີດບລິຸນ (2005) ໄດສ້ກຶສາຄວາມຄິດເຫັນ ຂອງລກູຄາ້ສິນເຊື່ ອທ່ີມຕ່ໍີການສື່ ສານການ

ຕະຫຼາດຂອງທະນາຄານເພ່ືອກະສິກາໍ ແລະສະຫະກອນກາໍສິກາໍ ເມອືງລາໍປາງ ຜນົການສຶກສາເຫັນວາ່ ຜູ້

ຕອບແບບສອບຖາມມຄີວາມຄິດເຫັນ ຕ່ໍການສື່ ສານການຕະຫຼາດດາ້ນຜະລິດຕະພນັ ແລະການສ ົ່ງເສີມການ

ຕະຫຼາດໃນລະດບັເຫັນດນີາໍແມນ່ຈາໍນວນ ສວ່ນດາ້ນລາຄາ ແລະດານສະຖານທ່ີ ຫືຼການຈດັຈາໍໜ່າຍເຫັນດີ

ນາໍໃນລະດບັປານກາງ. ປດັໃຈຍອ່ຍທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ສງູສດຸ ແລະຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມເຫັນດີນາໍໃນລະດບັ

ຫຼາຍຄື ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ ເຊ່ັນ: ທະນາຄານເພ່ືອກະສິກາໍ ແລະສະຫະກອນກະສິກາໍເປັນທະນາຄານທ່ີມ ີ

ຄວາມໝັນ້ຄງົ ແລະມຊີື່ ສຽງທ່ີດ,ີ ດາ້ນລາຄາ ເຊ່ັນ: ທະນາຄານຄິດໄລດ່ອກເບ່ຍ້ ໃນອດັຕາທ່ີເໝາະສມົກບັ

ລະດບັຊ ັນ້ຂອງລກູຄາ້, ດາ້ນສະຖານທີ ເຊ່ັນ: ພະນກັງານເດນີທາງໄປພບົລກູຄາ້ກງົຕ່ໍເວລານດັໝາຍ, ແລະ

ດາ້ນການສ ົ່ງເສມີການຕະຫຼາດ ເຊ່ັນ: ພະນກັງານມຄີວາມເຊື່ ອຖ ືແລະໄວວ້າງໃຈ. 
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 ດາ້ນຂະບວນການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ເຫັນວາ່ ຜູສ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນຫຼາຍຮບັຮູຂໍ້ມ້ນູສິນເຊື່ ອ

ຂອງທະນາຄານເພ່ືອກະສິກາໍ ແລະສະຫະກອນກະສິກາໍ ຜ່ານພະນກັງານສິນເຊື່ ອ ເຊິ່ ງຂໍ້ມນູສິນເຊື່ ອຮບັຮູ້

ຜາ່ນພະນກັງານສນິເຊື່ ອຫຼາຍທ່ີສດຸ ຄ ືເລ່ືອງອດັຕາບອກເບຍ້ ແລະທາ່ທາໍນຽມ, ຮອງລງົມາຮບັຮູຈ້າກຫວົໜາ້ 

ກຸມ່ ສວ່ນຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສິນເຊື່ ອທ່ີຮບັຮູຜ້າ່ນແຜນ່ພບັ ໃບປີວ ແລະປ້າຍປດົສະເຕີມໜີ້ອຍຫຼາຍ ສາໍລບັຂໍມ້ນູ

ສິນເຊື່ ອທ່ີລກູຄາ້ຮບັຮູເ້ປັນຢ່າງດ ີຄື ກາໍນດົຊາໍລະຄືນເງນິກູໃ້ນແຕລ່ະງວດ ສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ ພະນກັງານ

ສນິເຊື່ ອມບີດົບາດຢາ່ງຫຼາຍ ໃນການຖາ່ຍທອດຂໍມ້ນູຂາ່ວສານໄປສູລ່ກູຄາ້ ໂດຍຂໍມ້ນູສິນເຊື່ ອທ່ີຮບັຮູຜ້າ່ນພະ  

ນກັງານສນິເຊື່ ອຫຼາຍທ່ີສດຸ ຄ ືເລ່ືອງອດັຕາດອກເບຍ້ ແລະຄາ່ທາໍນຽມ. 

 ອາດດິ ພິຈດິ (2012) ໄດສ້ຶກສາປດັໄຈ ທ່ີມຜີູຕ່ໍ້ການເລືອກໃຊໂ້ທລະສບັມຖື ືໃນທາງເລືອກເທັກໂນ

ໂລຢີ ລະບບົ 3G ບໍລິສດັສະຕາ ໂທລະຄມົຈາໍກດັ ໃນຂອບເຂດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ເຫັນວາ່: ພຶດຕິກາໍ

ເລືອກໃຊ ້ລະບບົ 3G ມຄີາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ່ໍມຖື ືລະບບົ 3G ຢູ່ລະຫວາ່ງ 41,000-100,000 ກບີ ເຊິ່ ງເປັນ

ກດິຈະກາໍທ່ີນຍິມົຫຼາຍທ່ີສດຸ ແມນ່ການອອນໄລທາງ Facebook ແລະແພັກເກດັທ່ີໃຊຫຼ້າຍກວາ່ໝູ ່ເປັນ 

ແພັກເກດັເສຍເປັນເດອືນ ແລະຂຶນ້ກບັເພດເຊິ່ ງແມນ່ກດິຈະກາໍທ່ີໃຊຫຼ້າຍທ່ີສດຸ. ມລີະດບັຄວາມຄິດເຫັນຕ່ໍປດັ

ໄຈສວ່ນປະສມົການຕະຫຼາດ ໂດຍລວມແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ລະດບັ ປານກາງ ຄື 3.32 ແຕເ່ມ ື່ອພິຈາລະນາແຕ່

ລະດາ້ນທ່ີມຜີນົ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ຄື: ດາ້ນຜະລິດຕະພນັ ເຫັນວາ່ ຄນຸນະພາບຂອງເຄືອຂາ່ຍມຄີວາມຊດັເຈນໃຊ້

ງານໄດຢ້່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ດາ້ນລາຄາມຫຼີາຍລາຄາໃຫ້ເລືອກ, ດາ້ນຊອ່ງທາງການຈດັຈາໍໜ່າຍ ມຮີາ້ນ ແລະ

ສະຖານທ່ີຈາໍໜ່າຍ, ດາ້ນສ ົ່ງເສີມການຕະຫຼາດແມນ່ການໃຊສ້ື່ ໂຄສະນາ ແລະການຈດັງານຕາ່ງໆທ່ີສາໍຄນັ

ເພ່ືອໂຄສະນາໃຫເ້ປັນທ່ີຮູຈ້ກັ, ແລະດາ້ນຈດິຕະວທິະຍາເຫັນວາ່ ກາໍລງັໄດຮ້ບັຄວາມນຍິມົ. 
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ບດົທີ 3  

ວທີິການສກຶສາ 
 

 ການຄ ົນ້ຄວ້າຄ ັງ້ນີ້ໄດສ້ຶກສາ ເລ່ືອງການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍຜະລິດຕະພນັແລະການ

ບໍລິການຂອງລກູຄາ້ ຢນູເີທວ ປ່ອງບໍລິການໂພນໄຊ ເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັມຈີດຸປະສງົເພ່ືອ

ສຶກສາເຖງິການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍຜູໃ້ຊບໍ້ລິການ ໃນການເລືອກບໍລິການປ່ອງບໍລິການຂອງ ຢູນີ

ເທວ, ເຊິ່ ງໄດມ້ວີິທີການດາໍເນີນການສຶກສາ ຂອບເຂດການສຶກສາ ແຫຼ່ງທ່ີມາຂອງຂໍ້ມນູ, ວິທີການເລືອກ

ຕວົຢາ່ງ, ເຄື່ ອງມທ່ີືໃຊໃ້ນການສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ ແລະວທີິການທ່ີໃຊວ້ເິຄາະຂໍມ້ນູ ໂດຍມລີາຍລະອຽດດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

3.1 ຮບູແບບແລະຂອບເຂດການສກຶສາ 

 ການສກຶສາຄ ັງ້ນີ ້ຈະໄດສ້ກຶສາການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍຜະລິດຕະພນັແລະການບໍລິການ

ຂອງລກູຄາ້ ຢນູເີທວ ຜາ່ນເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດແບບຄບົວງົຈອນ ເຊິ່ ງປະກອບມ ີ8 ກດິຈະກາໍ

ຕ ົນ້ຕໍຄ:ື ການໂຄສະນາ, ການປະຊາສາໍພນັ, ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ, ການຂາຍໂດຍພະນກັງານຂາຍ, ການ

ຕະຫຼາດໂດຍກງົ, ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້, ການສະໜບັສະໜນູທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການ

ຕະຫຼາດແບບກດິຈະກາໍ. 

 ກຸມ່ຕວົຢ່າງແມນ່ຖກືກາໍນດົໂດຍອີງຕາມຂໍມ້ນູສະຖຕິິຂອງລກູຄາ້ທ່ີມາໃຊບໍ້ລິການ ຢູ່ປ່ອງບໍລິການ

ໂພນໄຊ ແຕວ່ນັທີ 6 ຫາ 10 ມງັກອນ 2014 ເປັນບອ່ນອີງໃນການຄິດໄລ,່ ເນື່ ອງຈາກວາ່ ໃນໄລຍະການ

ສາໍຫລວດຕວົຈງິກໍ່ຈະໃຊເ້ວລາ 1 ອາທິດ ເຊ່ັນດຽວກນັ.ໃນນີກ້ ຸມ່ລກູຄາ້ແມນ່ມອີາຍ ຸຕ ັງ້ແຕ ່15 ປີ ຂຶນ້ໄປທ່ີ

ໃຊບໍ້ລິການ ປ່ອງບໍລິການໂພນໄຊ ຂອງຢູ່ນເີທວ ທ່ີອາໃສຢູ່ເມອືງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ທ່ີມ ີ

ຈາໍນວນຜູໃ້ຊທ້ກຸຜະລິດຕະພນັຂອງ ບໍລິການທງັໝດົມ ີ1,028 ລກູຄາ້ (ພະແນກຍດຸທະສາດການຕະຫຼາດ 

ຢນູເີທວ, ມງັກອນ2014), ເຊິ່ ງຈະໄດເ້ລືອກເອົາຕວົຢາ່ງແບບບງັເອນີ ໂດຍວທີິການຄາໍນວນຂະໜາດຕວົຢາ່ງ

ຕາມແບບຂອງທາໂຣຢາມາເນ (Taro Yamane) ທ່ີມລີະດບັຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 95% ແລະມຄີວາມຜິດດຽ່ງ 

5% ດ ັງ່ນີ:້ 

  ຈາກສດູ 𝒏 = 𝐍
𝟏+𝐍𝒆𝟐
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  ໂດຍໃຫ:້ 𝑛 = ຂະໜາດຕວົຢາ່ງ 

    𝑁 = ຂະໜາດປະຊາກອນ 

    𝑒 = ຄວາມຜິດດຽ່ງຂອງການຄດັເລືອກຕວົຢາ່ງ 

 

ຈາກຈາໍນວນລກູຄາ້ຜູຊ້ມົໃຊຜ້ະລິດຕະພນັປ່ອງໂພນໄຊຂອງຢູນ່ເີທວທງັໝດົແມນ່:288 ລກູຄາ້ ຈະໄດ້

ຈາໍນວນກຸມ່ຕວົຢາ່ງດ ັງ່ນີ:້ 

 

 𝒏 = 𝟏,𝟎𝟐𝟖
𝟏+(𝟏,𝟎𝟐𝟖)(𝟎.𝟎𝟓)(𝟎.𝟎𝟓)

≈ 𝟐𝟖𝟕.𝟗𝟓= 288 

 

 𝑛 = 288 ລກູຄາ້ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

3.2 ວທີິການສກຶສາ 

 ຂໍມ້ນູ,ແລະແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ ການຄ ົນ້ຄວາ້ນີເ້ກບັຂໍມ້ນູຈາກ: 

- ຂໍມ້ນູປະຖມົພມູ (Primary data) ເປັນຂໍມ້ນູທ່ີໄດຈ້າກການໃຊແ້ບບສອບຖາມ ສາໍລບັລກູຄາ້ຜູ້

ໃຊບໍ້ລິການໂດຍເລືອກເກບັກາໍຈາກລກູຄາ້ເຂ້ົາມາ ປ່ອງໂພນໄຊ ຂອງຢູ່ນເີທວ ຢູເ່ມອືງໄຊເສດຖາ ຈາໍນວນ 

288 ລກູຄາ້ ເພ່ືອໃຫພ້ຽງພໍຕ່ໍການວເິຄາະຂໍມ້ນູທາງສະຖຕິ.ິ 

 ວິທີເກັບກາໍຂໍ້ມ ູນ ກອ່ນຈະແຈກຢາຍແບບສອບຖາມໃຫ້ກບັກຸມ່ຕວົຢ່າງ ຜູ້ວິໄຈກໍ່ ຈະໃຫ້ຄາໍ

ອະທິບາຍໃຫຜູ້ຕ້ອບແບບສອບຖາມ ໄດເ້ຂ້ົາໃຈເຖງິຈດຸປະສງົທ່ີຕອ້ງການ, ອະທິບາຍຂໍສ້ງົໃສ ແລະວິທີຕອບ

ແບບສອບຖາມໃຫກຸ້ມ່ຕວົຢ່າງໄດເ້ຂ້ົາໃຈ, ແລະເມ ື່ອໄດລ້ວບລວມແບບສອບຖາມທງັໝດົ ຈາກຜູຕ້ອບແບບ

ສອບຖາມຮຽບຮອ້ຍກໍ່ຈະໄດດ້າໍເນນີຕາມຂ ັນ້ຕອນດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

- ການກວດສອບຂໍມ້ນູ ຄືຜູ້ສຶກສາຈະເຮັດການກວດກາຄວາມສມົບນູ ຂອງການຕອບແບບສອບ

ຖາມ ແລະແຍກແບບສອບຖາມທ່ີບ່ໍສມົບນູອອກ. 

- ການລງົລະຫດັ ເມ ື່ອກວດສອບຂໍມ້ນູຖກຶຕອ້ງສມົບນູມາລງົລະຫດັທ່ີໄດກ້າໍນດົໄວລ້ວ່ງໜາ້. 

- ການປະມວນຂໍ້ມນູ ຄືຂໍ້ມນູທ່ີໄດລ້ງົລະຫດັແລ້ວ ຈະນາໍມາບນັທຶກລງົໃນຄອມພີວເຕີ ເພ່ືອ

ປະມວນຜນົດວ້ຍການນາໍໃຊໂ້ປແກມ SPSS ເພ່ືອຊອກຄາ່ສະຖຕິ ິແລະວເິຄາະຂໍມ້ນູ. 
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3.3 ການສາ້ງເຄື່ ອງມໃືນການສກຶສາ 

ເຄື່ ອງມທ່ີືໃຊໃ້ນການວໄິຈ ໄດເ້ລືອກໃຊແ້ບບສອບຖາມ ເປັນເຄື່ ອງມໃືນການລວບລວມຂໍມ້ນູໂດຍການ

ກາໍນດົກອບແນວຄວາມຄິດ ຈາກການທບົທວນນະວດັຕະກາໍ ແລະຜູທ່ີ້ເຄີຍສຶກສາໄວແ້ລວ້ ລວມທງັການສຶກ

ສາຄ ົນ້ຄວາ້ແນວຄດິ ແລະທິດສະດຈີາກງານວໄິຈທ່ີກຽ່ວຂອ້ງມານາໍໃຊໂ້ດຍແບງ່ອອກເປັນ 03 ສວ່ນດ ັງ່ນີ:້   

• ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມເຊິ່ ງປະກອບມ ີ ອາຍ,ຸ ລະດບັການສກຶສາ, ອາຊບີ ແລະ 

ລະດບັລາຍໄດ.້ 

• ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັພຶດຕກິາໍ ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງຢນູເິທວ ຢູເ່ມອືງໄຊ

ເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

• ອດິທິພນົຂອງຮບູແບບການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຕ່ໍິການຕດັສນິໃຈຊືຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ໃຊ້

ບໍລິການຂອງລກູຄາ້ຢນູເີທວ 

3.4 ການວເິຄາະຂໍມ້ນູ 
 ໃນການວເິຄາະຂໍມ້ນູມວີທີິການດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

- ຂໍມ້ນູທ່ີລວບລວມໄດຈ້າກແບບສອບຖາມ ຈາໍນວນ 288 ຊຸດຈະນາໍມາວິເຄາະໂດຍນາໍໃຊສ້ະຖຕິິ

ແບບພນັລະນາ (Descriptive Statistics) ປະກອບມ ີຄວາມຖີ່ (Frequency) ສວ່ນຮອ້ຍ(Percentage) 

ຄາ່ສະເລຍ່ (Mean) ແລະຄາ່ປ່ຽນແປງມາດຕະຖານ (Standard deviation), ສວ່ນການວດັແທກລະດບັ

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມຜີນົຕ່ໍຜະລິດຕະພນັແລະການບໍລິການ ປ່ອງໂພນໄຊ ຂອງຢູ່ນີ

ເທວ ໂດຍຈະໃຊແ້ບບສອບຖາມມາດຕາສວ່ນປະເມນີຄາ່ (Rating Scale Question) ເຊິ່ ງໃຫຕ້ອບໄດພ້ຽງ 

1 ຄາໍຖາມຕ່ໍ 1 ຄາໍຕອບ ທ່ີໄດແ້ບງ່ເປັນ 5 ລະດບັ ຫືຼ 5 ຄາ່ຕາມວິທີຂອງ Likert Scale ໂດຍມຫຼີກັເກນ

ປະເມນີຜນົໃນແຕະ່ລະລາໍດບັດ ັງ່ລຸມ່ນີ:້ 

ລະດບັຄະແນນ ລະດບັຄະແນນ ຄະແນນສະເລຍ່ ຄວາມໝາຍ 

ຫຼາຍທ່ີສດຸ 5 4.50 - 5.00 ສາໍຄນັຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ຫຼາຍ 4 3.50 - 4.49 ສາໍຄນັຫຼາຍ 

ປານກາງ 3 2.50 - 3.49 ສາໍຄນັປານກາງ 

ໜອ້ຍ 2 1.50 - 2.49 ສາໍຄນັໜອ້ຍ 

ໜອ້ຍທ່ີສດຸ 1 1.00 - 1.49 ສາໍຄນັໜອ້ຍທ່ີສດຸ 

(ທານນິ ສລີະປະຈານ, 2007:77) 
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ບດົທີ 4  

ຜນົການສກຶສາ 
ໃນການສຶກສາຄ ັງ້ນີກ້ຽ່ວກບັ “ການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍຜະລິດຕະພນັແລະການບໍລິການ

ຂອງລກູຄາ້ ຢນູເີທວ ປ່ອງບໍລິການໂພນໄຊ ເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ” ມຈີດຸປະສງົເພ່ືອສຶກສາ

ເຖງິການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍຜູ້ໃຊບໍ້ລິການ ໃນການເລືອກບໍລິການປ່ອງບໍລິການຂອງ ຢູນເີທວ, 

ເຊິ່ ງຜນົການສກຶສາແມນ່ໄດອ້ະທິບາຍຕາມຫວົຂໍດ້ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

4.1 ຄນຸລກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ. 

4.2 ພຶດຕກິາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງລກູຄາ້ຢນູເີທວ 

4.3 ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະພຶດຕກິາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງລກູຄາ້ຢນູເີທວ 

4.4 ລະດບັອິດທິພນົການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊ ້ແລະການບໍລິການຜະລິດຕະພນັ

ຂອງຢນູເີທວ 

4.1 ຄນຸລກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

 

ແຜນວາດ 4.1: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມແຍກຕາມອາຍ ຸ
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 ຈາກແຜນວາດ 4.1 ເຫັນວາ່ ຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໂດຍແຍກຕາມອາ 

ຍຫຼຸາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ມອີາຍລຸະຫວາ່ງ 23-30 ປີ ມຈີາໍນວນ 146 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 50.7%, ຮອງລງົມາແມນ່ມ ີ

ອາຍລຸະຫວາ່ງ 15-22 ປີ ມຈີາໍນວນ 88 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 30.6%, ອາຍລຸະຫວາ່ງ 31-40 ປີ ມຈີາໍນວນ 42 

ຄນົ ເທ່ົາກບັ 14.6%, ອາຍລຸະຫວາ່ງ 41-50 ປີ ມຈີາໍນວນ 8 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 2.8% ແລະອາຍຫຼຸາຍກວາ່ 

50 ຂຶນ້ໄປມຈີາໍນວນ 4 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 1.4% ຕາມລາໍດບັ. 

 

ແຜນວາດ 4.2: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍແຍກຕາມອາຊບີ 

ຈາກແຜນວາດ 4.2 ເຫັນວາ່ ຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມໂດຍແຍກຕາມອາ 

ຊບີທ່ີຕອບແບບສອບຖາມຫຼາຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ມອີາຊນີກັຮຽນ/ນກັສຶກສາ ມຈີາໍນວນ 107(37.2%), ຮອງລງົມາ 

ແມນ່ມອີາຊບີເປັນພະນກັງານລດັ/ລດັວິສາຫະກດິ ມຈີາໍນວນ 91(31.6%), ຕ່ໍມາແມນ່ມອີາຊບີເປັນພະນກັ 

ງານເອກະຊນົ ມຈີາໍນວນ 76(26.4%), ມອີາຊີບເຮັດທລຸະກດິສວ່ນຕວົ/ອາຊບີອິດສະຫລະ ມຈີາໍນວນ 

10(3.5%) ແລະອາຊບີທ່ີຕອບໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ປະເພດອື່ ນໆ ມຈີາໍນວນ 4(1.4%). 
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ແຜນວາດ 4.3: ຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມແຍກຕາມລະດບັການສຶກສາ 

ຈາກແຜນວາດ 4.3 ເຫັນວາ່ ສະແດງຄວາມແຕກຕາ່ງຂອງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຂອງຜູຕ້ອບ 

ແບບສອບຖາມໂດຍແຍກຕາມລະດບັການສຶກສາ ເຊິ່ ງຜູມ້ລີະດບັການສຶກສາໃນລະດບັປະລິນຍາຕີແມນ່ມຈີາໍ 

ນວນຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ 144(50%), ຮອງລງົມາແມນ່ຜູມ້ກີານສຶກສາໃນລະດບັຕ ໍາ່ກວາ່ປະລິນຍາຕີມຈີາໍນວນ  

107(37.2%) ແລະຈາໍນວນໜອ້ຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທ່ີມກີານສຶກສາໃນລະດບັປະລິນຍາໂທ 

ມຈີາໍນວນ 37(12.8%). 

 

ແຜນວາດ 4.4: ສະແດງຈາໍນວນ ແລະສວ່ນຮອ້ຍຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມແຍກຕາມລາຍຮບັສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ 
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ຈາກຕາຕະລາງ 4.4 ເຫັນໄດວ້າ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທ່ີມລີາຍຮບັຕ່ໍເດອືນລະຫວາ່ 1,000,001-

2,000,000 ກບີ ແມນ່ມຈີາໍນວນຫຼາຍກວາ່ໝູ ່141 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 49%, ຮອງລງົມາແມນ່ຜູທ່ີ້ມລີາຍໄດລ້ະ 

ຫວາ່ງ 2,000,001-3,000,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 58 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 20.1%, ຕ່ໍມາແມນ່ຜູທ່ີ້ມລີາຍໄດລ້ະ 

ຫວາ່ງ 500,001-1,000,000 ກບີ ເທ່ົາກບັ 14.2%, ຜູມ້ລີາຍໄດຕ້ ໍາ່ກວາ່ 500,000 ກບີ ມຈີາໍນວນ 28 

ຄນົ ເທ່ົາກບັ 9.7% ແລະຈາໍນວນໜອ້ຍກວາ່ໝູແ່ມນ່ຜູມ້ລີາຍໄດຫຼ້າຍກວາ່ 3,000,000 ກບີເທ່ົາກບັ 6.9%. 

4.2 ພຶດຕກິາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງລກູຄາ້ຢນູເີທວ 

ຕາຕະລາງ 4.1: ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັພຶດຕິກາໍການໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການ ຂອງລກູຄາ້ຢນູເີທວ 

ລດ ພຶດຕິກາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການ ຈາໍນວນ ສວ່ນຮອ້ຍ 

1 ຮູຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງ ຢນູເີທວ   

ເບຕີື່ ມເງນິ 264 91.7 

USB 3G 207 71.9 

ເບລີາຍເດອືນ 150 52.1 

ມຖື ືຊູໂມ 119 41.3 

ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ 132 45.8 

ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ 169 58.7 

ອນິເຕເີນດ ADSL 109 37.8 

2 ໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະການບໍລິການຂອງຢນູເີທວ   

ເບຕີື່ ມເງນິ 210 72.9 

ເບລີາຍເດອືນ 76 26.4 

ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ 41 14.2 

ອນິເຕເີນດ ADSL 37 12.8 

USB 3G 146 50.7 

ມຖື ືຊູໂມ 65 22.6 

ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ 82 28.5 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 
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ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.1 ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຮບັຮູຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະການບໍລິການ 

ຂອງຢູ ນເີທວ ຫຼາຍທ່ີສດຸແມນ່ ບໍລິການ ເບີຕື່ ມເງນິ ຈາໍນວນ 264 ຄນົ ຄິດໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍແມນ່ 

91.7%, ຮອງລງົມາແມນ່ USB 3G ຈາໍນວນ 207 ຄນົ ຄດິໄລສ່ວ່ນເປັນສວ່ນຮອ້ຍ ແມນ່ 71.9%, ຕ່ໍລງົ

ມາແມນ່ ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ ຈາໍນວນ 169 ຄນົ ຄດິໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍທ່ີຮູແ້ມນ່ 58.7%. 

 ໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ຂອງຢນູເີທວ ຫຼາຍທ່ີສດຸແມນ່ ບໍລິການເບີຕື່ ມເງນິ ຈາໍນວນ 210 ຄນົ ຄິດໄລເ່ປັນ

ສວ່ນຮອ້ຍທ່ີໃຊແ້ມນ່ 72.9%, ຮອງມາແມນ່ USB 3G ຈາໍນວນ 146 ຄນົ ຄິດໄລສ່ວ່ນຮອ້ຍແມນ່ 

50.7%, ຕ່ໍລງົມາແມ ່ນ່ ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ ຈາໍນວນ 82 ຄນົ ຄດິໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍແມນ່ 28.5%. 

4.3 ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະພຶດຕກິາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງລກູຄາ້

ຢນູເີທວ 

4.3.1 ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະພຶດຕິກາໍການໃຊ ້ແລະບໍລິການຜະລິດຕະພນັຂອງລກູຄາ້

ຢນູເີທວແຍກຕາມອາຍ ຸ

ຕາຕະລາງ 4.2: ຈາໍນວນລກູຄາ້ຕອບແບບສອບຖາມແຍກຕາມອາຍ,ຸ ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະພຶດຕກິາໍການໃຊຜ້ະ 

ລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງຢນູເີທວ 

ລດ ຄວາມຮບັຮູ ້
ອາຍ ຸ

ລວມ 
15-22 23-30 31-40 41-50 >50 

1 ເບີຕື່ ມເງນິ       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 8 8 8 0 0 24 

ຮບັຮູ ້ 80 138 34 8 4 264 

2 USB 3G       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 39 33 8 1 0 81 

ຮບັຮູ ້ 49 113 34 7 4 207 

3 ເບີລາຍເດອືນ       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 58 64 13 3 0 138 

ຮບັຮູ ້ 30 82 29 5 4 150 

4 ມຖື ືຊູໂມ       
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 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 61 74 22 8 4 169 

ຮບັຮູ ້ 27 72 20 0 0 119 

5 ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 57 73 21 3 2 156 

ຮບັຮູ ້ 31 73 21 5 2 132 

6 ໂທລະສບັຢນູໂີຮມ       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 44 54 17 2 2 119 

ຮບັຮູ ້ 44 92 25 6 2 169 

7 ອິນເຕເີນັດ ADSL       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 67 83 25 4 0 179 

ຮບັຮູ ້ 21 63 17 4 4 109 

 ພຶດຕິກາໍການໃຊ ້       

8 ເບີຕື່ ມເງນິ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 19 29 24 4 2 78 

ນາໍໃຊ ້ 69 117 18 4 2 210 

9 USB 3G       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 81 100 23 8 0 212 

ນາໍໃຊ ້ 7 46 19 0 4 76 

10 ເບີລາຍເດອືນ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 77 123 39 8 0 247 

ນາໍໃຊ ້ 11 23 3 0 4 41 

11 ມຖື ືຊູໂມ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 75 134 35 7 0 251 

ນາໍໃຊ ້ 13 12 7 1 4 37 

12 ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 52 64 23 3 0 142 
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ນາໍໃຊ ້ 36 82 19 5 4 146 

13 ໂທລະສບັຢນູໂີຮມ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 78 101 32 8 4 223 

ນາໍໃຊ ້ 10 45 10 0 0 65 

14 ອິນເຕເີນັດ ADSL       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 67 98 34 7 0 206 

ນາໍໃຊ ້ 21 48 8 1 4 82 

 ລວມ 88 146 42 8 4 288 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ,2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.2 ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ທ່ີມອີາຍ ຸລະຫວາ່ງ 15-22 ແລະ 23-30 

ປີ ແມນ່ຮບັຮູ ້ເບີຕື່ ມເງນິ ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່2 ອນັດບັ ມຈີາໍນວນ 80 ແລະ 138 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ 

USB 3G ມຈີາໍນວນ 49 ແລະ 113 ຄນົ, ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊ ້ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ແມນ່ເບີຕື່ ມເງນິ ຈາໍນວນ 69 

ແລະ 117 ຄນົ ແລໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ຈາໍນວນ 36 ແລະ 82 ຄນົ. ສາໍລບັຜູທ່ີ້ມອີາຍ ຸລະຫວາ່ງ 31-40 

ປີ ແມນ່ຮບັຮູ ້ເບີຕື່ ມເງນິ ແລະ USB 3G ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ມຈີາໍນວນ 34 ຄນົເທ່ົາກນັ ແລະມກີານນາໍໃຊ ້

ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ແມນ່ USB 3G ແລະໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕ ມຈີາໍນວນ 19 ຄນົ ເທ່ົາກນັ. ສວ່ນຜູຕ້ອບແບບສອບ

ຖາມ ທ່ີມອີາຍ ຸລະຫວາ່ງ 41-50 ແລະ >50 ແມນ່ຮບັຮູ ້ແລະນາໍໃຊໜ້ອ້ຍກວາ່ໝູ.່ 

4.3.2 ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະພຶດຕິກາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງລກູຄາ້

ຢນູເີທວແຍກຕາມອາຊບີ 

ຕາຕະລາງ 4.3: ສະແດງຈາໍນວນລກູຄາ້ຕອບແບບສອບຖາມ ແຍກຕາມອາຊີບ ຄວາມຮບັຮູແ້ລະພຶດຕິກາໍ

ການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງຢນູເີທວ 

ລດ ຄວາມຮບັຮູ ້

ອາຊບີ 

ລວມ ນກັຮຽນ/
ນກັສຶກສາ 

ພະນກັງານ
ລດັ/ລດັວິ
ສາຫະກດິ 

ພະນກັງານ 
ເອກະຊນົ 

ທລຸະກດິ
ສວ່ນຕວົ/
ອາຊບີ

ອດິສະຫຼະ 

ອື່ ນໆ 

1 ເບີຕື່ ມເງນິ       
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 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 4 8 11 1 0 24 

 ຮບັຮູ ້ 103 83 65 9 4 264 

2 USB 3G       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 47 12 15 5 2 81 

 ຮບັຮູ ້ 60 79 61 5 2 207 

3 ເບີລາຍເດອືນ       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 74 18 37 5 4 138 

 ຮບັຮູ ້ 33 73 39 5 0 150 

4 ມຖື ືຊູໂມ       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 71 42 45 7 4 169 

 ຮບັຮູ ້ 36 49 31 3 0 119 

5 ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 73 33 38 8 4 156 

 ຮບັຮູ ້ 34 58 38 2 0 132 

6 ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 57 29 24 8 1 119 

 ຮບັຮູ ້ 50 62 52 2 3 169 

7 ອິນເຕເີນັດ ADSL       

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 77 51 42 5 4 179 

 ຮບັຮູ ້ 30 40 34 5 0 109 

 ພຶດຕິກາໍການໃຊ ້       

8 ເບີຕື່ ມເງນິ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 15 41 19 3 0 78 

 ນາໍໃຊ ້ 92 50 57 7 4 210 

9 USB 3G       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 97 50 55 6 4 212 

 ນາໍໃຊ ້ 10 41 21 4 0 76 

10 ເບີລາຍເດອືນ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 97 74 66 6 4 247 
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 ນາໍໃຊ ້ 10 17 10 4 0 41 

11 ມຖື ືຊູໂມ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 93 78 69 7 4 251 

 ນາໍໃຊ ້ 14 13 7 3 0 37 

12 ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 68 37 28 7 2 142 

 ນາໍໃຊ ້ 39 54 48 3 2 146 

13 ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 91 66 54 8 4 223 

 ນາໍໃຊ ້ 16 25 22 2 0 65 

14 ອິນເຕເີນັດ ADSL       

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 84 67 44 8 3 206 

 ນາໍໃຊ ້ 23 24 32 2 1 82 

 ລວມ 107 91 76 10 4 288 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.3 ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ເປັນພະນກັງານລດັ/ລດັວິສາຫະກດິທ່ີມ ີ

ການຮບັຮູແ້ມນ່ເບີຕື່ ມເງນິຫຼາຍທ່ີສດຸ ມຈີາໍນວນ 83 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ການຮບັຮູ ້USB 3G ມຈີາໍ

ນວນ 79 ຄນົ ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊ ້ຫຼາຍທ່ີສດຸແມນ່ ເບີຕື່ ມເງນິ ເຊ່ັນດຽວກນັ ມຈີາໍນວນ 92 ຄນົ ແລະຮອງ

ລງົມາແມນ່ມກີານນາໍໃຊ ້ແມນ່ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ມຈີາໍນວນ 54 ຄນົ. ສວ່ນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ເປັນ

ນກັຮຽນ/ນກັສຶກສາທ່ີມກີານຮບັຮູຫຼ້າຍທ່ີສດຸແມນ່ເບີຕື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 103 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ການ

ຮບັຮູ ້USB 3G ມຈີາໍນວນ 60 ຄນົ ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊຫຼ້າຍທ່ີສດຸແມນ່ເບີຕື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 54 ຄນົ ແລະ

ຮອງລງົມາແມນ່ມກີານນາໍໃຊແ້ມນ່ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ມຈີາໍນວນ 39 ຄນົ. ສາໍລບັຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

ເປັນພະນກັງານເອກະຊນົ ແມນ່ຮບັຮູ ້ເບີຕື່ ມເງນິ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ມຈີາໍນວນ 65 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ການ

ຮບັຮູ ້USB 3G ມຈີາໍນວນ 61 ຄນົ, ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊຫຼ້າຍທ່ີສດຸຄື ເບີຕື່ ມເງນິ ຈາໍນວນ 57 ຄນົ ແລະ

ຮອງລງົມາແມນ່ມກີານນາໍໃຊແ້ມນ່ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ມຈີາໍນວນ 48 ຄນົ. 

 ສວ່ນວາ່ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ທ່ີມອີາຊບີທລຸະກດິສວ່ນຕວົ/ອາຊບີອິດສະຫຼະແມນ່ມກີານຮບັຮູ ້ແລະ

ພຶດຕກິາໍການນາໍໃຊຜ້ະລິດຕະພນັແມນ່ໜອ້ຍທ່ີສດຸ.  
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4.3.3 ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະພຶດຕິກາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງລກູຄາ້

ຢນູເີທວ ແຍກຕາມລະດບັການສກຶສາ 

ຕາຕະລາງ 4.4: ສະແດງຈາໍນວນລກູຄາ້ຕອບແບບສອບຖາມແຍກຕາມລະດບັການສຶກສາຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ

ພຶດຕິກາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງຢນູເີທວ 

ລດ ຄວາມຮບັຮູ ້
ລະດບັການສກຶສາ 

ລວມ 
ຕ ໍາ່ກວາ່ປະລິນຍາຕ ີ ປະລິນຍາຕ ີ ປະລິນຍາໂທ 

1 ເບີຕື່ ມເງນິ     

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 6 17 1 24 

 ຮບັຮູ ້ 101 127 36 264 

2 USB 3G     

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 39 32 10 81 

 ຮບັຮູ ້ 68 112 27 207 

3 ເບີລາຍເດອືນ     

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 62 61 15 138 

 ຮບັຮູ ້ 45 83 22 150 

4 ມຖື ືຊູໂມ     

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 66 72 31 169 

 ຮບັຮູ ້ 41 72 6 119 

5 ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ     

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 61 76 19 156 

 ຮບັຮູ ້ 46 68 18 132 

6 ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ     

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 44 57 18 119 

 ຮບັຮູ ້ 63 87 19 169 

7 ອິນເຕເີນັດ ADSL     

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 58 92 29 179 

 ຮບັຮູ ້ 49 52 8 109 

 ພຶດຕິກາໍການໃຊ ້     
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8 ເບີຕື່ ມເງນິ     

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 16 54 8 78 

 ນາໍໃຊ ້ 91 90 29 210 

9 USB 3G     

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 89 97 26 212 

 ນາໍໃຊ ້ 18 47 11 76 

10 ເບີລາຍເດອືນ     

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 92 124 31 247 

 ນາໍໃຊ ້ 15 20 6 41 

11 ມຖື ືຊູໂມ     

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 92 127 32 251 

 ນາໍໃຊ ້ 15 17 5 37 

12 ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ     

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 56 63 23 142 

 ນາໍໃຊ ້ 51 81 14 146 

13 ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ     

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 85 106 32 223 

 ນາໍໃຊ ້ 22 38 5 65 

14 ອິນເຕເີນັດ ADSL     

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 70 105 31 206 

 ນາໍໃຊ ້ 37 39 6 82 

 ລວມ 107 144 37 288 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.4 ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມລີະດບັການສຶກສາທ່ີຕ ໍາ່ກວາ່ປະລິຍາຕ ີ

ແລະປະລິຍາຕ ີແມນ່ຮບັຮູ ້ເບຕີື່ ມເງນິ ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ມຈີາໍນວນ 101 ແລະ 127 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່

ຮບັຮູ ້USB 3G ມຈີາໍນວນ 68 ແລະ 112 ຄນົ, ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊ ້ຫຼາຍກວາ່ໝູ ່ແມນ່ເບີຕື່ ມເງນິ ມຈີາໍ

ນວນ 91 ແລະ 90 ຄນົ ແລະ ຮອງລງົມາແມນ່ມກີານນາໍໃຊ ້ແມນ່ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ມຈີາໍນວນ 51 ແລະ 

81 ຄນົ. ສວ່ນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມລີະດບັການສກຶສາປະລິຍາໂທ ທ່ີຮບັຮູເ້ບີຕື່ ມເງນິຫຼາຍທ່ີສດຸມຈີາໍນວນ 
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36 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ຮບັຮູ ້USB 3G ມຈີາໍນວນ 27 ຄນົ, ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊຫຼ້າຍທ່ີສດຸແມນ່ເບີຕື່ ມ

ເງນິ ມຈີາໍນວນ 29 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ມກີານນາໍໃຊແ້ມນ່ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ມຈີາໍນວນ 14 ຄນົ. 

4.3.4 ຄວາມຮບັຮູ ້ແລະພຶດຕກິາໍການໃຊຜ້ະລດິຕະພນັ ແລະບໍລກິານ ຂອງລກູຄາ້

ຢນູເີທວ ແຍກຕາມລາຍຮບັສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ 

ຕາຕະລາງ 4.5: ສະແດງຈາໍນວນລກູຄາ້ຕອບແບບສອບຖາມ ແຍກຕາມລາຍຮບັສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນຄວາມຮບັຮູ ້

ແລະພຶດຕິກາໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງຢນູເີທວ 

ລດ ຄວາມຮບັຮູ ້
ລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ 

ລວມ ຕ ໍາ່ກວາ່
500,000 

500,001-
1,000,000 

1,000,001-
2,000,000 

2,000,001-
3,000,000 

ຫຼາຍກວາ່
3,000,000 

1 ເບີຕື່ ມເງນິ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 1 0 14 7 2 24 

ຮບັຮູ ້ 27 41 127 51 18 264 

2 USB 3G 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 14 15 36 12 4 81 

ຮບັຮູ ້ 14 26 105 46 16 207 

3 ເບີລາຍເດອືນ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 18 29 69 16 6 138 

ຮບັຮູ ້ 10 12 72 42 14 150 

4 ມຖື ືຊູໂມ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 21 27 77 32 12 169 

ຮບັຮູ ້ 7 14 64 26 8 119 

5 ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 25 29 62 30 10 156 

ຮບັຮູ ້ 3 12 79 28 10 132 

6 ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 19 21 48 20 11 119 

ຮບັຮູ ້ 9 20 93 38 9 169 

7 ອິນເຕເີນັດ ADSL 28 41 141 58 20 288 
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 ບ່ໍຮບັຮູ ້ 25 29 86 29 10 179 

ຮບັຮູ ້ 3 12 55 29 10 109 

 ພຶດຕິກາໍການໃຊ ້       

8 ເບີຕື່ ມເງນິ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 1 0 51 18 8 78 

ນາໍໃຊ ້ 27 41 90 40 12 210 

9 USB 3G 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 25 35 113 30 9 212 

ນາໍໃຊ ້ 3 6 28 28 11 76 

10 ເບີລາຍເດອືນ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 26 39 118 47 17 247 

ນາໍໃຊ ້ 2 2 23 11 3 41 

11 ມຖື ືຊູໂມ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 28 34 124 49 16 251 

ນາໍໃຊ ້ 0 7 17 9 4 37 

12 ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 21 22 66 24 9 142 

ນາໍໃຊ ້ 7 19 75 34 11 146 

13 ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 24 36 109 39 15 223 

ນາໍໃຊ ້ 4 5 32 19 5 65 

14 ອິນເຕເີນັດ ADSL 28 41 141 58 20 288 

 ບ່ໍນາໍໃຊ ້ 26 27 103 37 13 206 

ນາໍໃຊ ້ 2 14 38 21 7 82 
ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.5 ເຫັນວາ່: ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມລີາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍເດືອນ ຕ ໍາ່ກວາ່ 

500,000 ກບີ, ລະຫວາ່ງ 500,001-1,000,000 ກບີ, 1,000,001-2,000,000 ກບີ, 2,000,001-

3,000,000 ກບີ ແລະຫຼາຍກວາ່ 3,000,0000 ກບີ ແມນ່ຮບັຮູ ້ເບີຕື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 21; 41; 127; 51 
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ແລະ 18 ຄນົ ຕາມລາໍດບັ, ແລະຮອງລງົມາແມນ່ຮບັຮູ ້USB 3G ມຈີາໍນວນ 14; 26; 105; 46 ແລະ 

16 ຄນົ ຕາມລາໍດບັ. 

ສາໍລບັຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມລີາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍເດືອນ ຕ ໍາ່ກວາ່ 500,000 ກບີ; ລະຫວາ່ງ 

500,001-1,000,000 ກບີ; 1,000,001-2,000,000 ກບີ; 2,000,001-3,000,000 ກບີ ແລະ ຫຼາຍ

ກວາ່ 3,000,0000 ກບີ ແມນ່ນາໍໃຊ ້ເບຕີື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 27; 41; 90; 40 ແລະ 12 ຄນົ ຕາມລາໍດບັ, 

ແລະຮອງລງົມາ ແມນ່ນາໍໃຊ ້ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ມຈີາໍນວນ 7; 19; 75; 34 ແລະ 11 ຄນົ ຕາມລາໍດບັ. 

4.4 ລະດບັອິດທິພນົການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊ້ ແລະການ

ບໍລິການຜະລິດຕະພນັຂອງຢນູເີທວ 

ຕາຕະລາງ 4.6: ຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອິດທິພນົຂອງການໂຄສະນາຕ່ໍກບັລກູຄາ້ 

ລດ 
ການ

ໂຄສະນາ 
ໂທລະພາບ ວທິະຍ ຸ ວາລະສານ ໜງັສພີືມ 

ປ້າຍ 
ໂຄສະນາ 

ໃບປິວ/ໂປສ
ເຕ/ີແຜນ່ພບັ 

1 ສາ້ງຄວາມ
ເຊື່ ອໝ ັນ້ 

3.66 
(ຫຼາຍ) 

3.48 
(ປານກາງ) 

2.79 
(ປານກາງ) 

2.57 
(ປານກາງ) 

2.90 
(ປານກາງ) 

2.84 
(ປານກາງ) 

2 ເຮັດໃຫທ້າ່ນ
ຮູສ້ກຶມກັ 

3.72 
(ຫຼາຍ) 

3.50 
(ຫຼາຍ) 

2.85 
(ປານກາງ) 

2.67 
(ປານກາງ) 

2.98 
(ປານກາງ) 

2.76 
(ປານກາງ) 

3 ເຮັດໃຫທ້າ່ນ
ຢາກໃຊ ້

3.63 
(ຫຼາຍ) 

3.50 
(ຫຼາຍ) 

2.67 
(ປານກາງ) 

2.63 
(ປານກາງ) 

2.84 
(ປານກາງ) 

2.66 
(ປານກາງ) 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.6 ເຫັນວາ່ ເມ ື່ອຈາໍແນກ ຕາມຄວາມຮູສ້ຶກ ແລະພຶດຕິກາໍໃນການຮບັຂາ່ວສານ 

ເຄື່ ອງມສືື່ ສານການຕະຫຼາດຈາກການໂຄສະນາມຜີນົຕ່ໍພຶດຕກິາໍດ ັງ່ນີ:້ 

ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ທ່ີມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມອີິດທິພນົ ຂອງການ

ໂຄສະນາ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການ ຂອງຢນູເີທວ ຫຼາຍທ່ີສດຸ 3 ລາໍດບັ ຄື:ໂທລະພາບ ມຄີາ່

ສະເລຍ່ ຫຼາຍ 3.66, ຮອງລງົມາຄື ທາງວິທະຍ ຸມຄີາ່ສະເລຍ່ລະດບັ ປານກາງ 3.48 ແລະທາງປ້າຍ

ໂຄສະນາ ມຄີາ່ສະເລຍ່ 2.90. ສາໍລບັການໂຄສະນາທ່ີເຮັດໃຫຜູ້ຕ້ອບແບບສອບຖາມຮູສ້ຶກມກັຫຼາຍທ່ີສດຸ 3 

ອນັດບັຄ:ື ທາງໂທລະ ພາບແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ 3.72, ຮອງລງົມາແມນ່ທາງວິທະຍມຸຄີາ່ສະເລຍ່ 3.50 ແລະ
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ຕ່ໍລງົມາແມນ່ໂຄສະນາທາງປ້າຍໂຄສະນາມຄີາ່ສະເລຍ່ 2.98. ສວ່ນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມຢາກໃຊ ້ຫຼາຍທ່ີ

ສດຸ 3 ອນັດບັ ຄື: ທາງໂທລະພາບ ມຄີາ່ສະເລຍ່ ຫຼາຍ 3.63, ຮອງລງົມາຄື ທາງວິທະຍ ຸມຄີາ່ສະເລຍ່ 

ລະດບັຫຼາຍ 3.50 ແລະຕ່ໍລງົມາແມນ່ ປ້າຍໂຄສະນາ ມຄີາ່ສະເລຍ່ ລະດບັປານກາງ 2.84. 

ແຕສ່າໍລບັເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມອີິດທິພນົຂອງການໂຄສະນາ ເຫັນໄດວ້າ່ ການໂຄສະ 

ນາທາງໂທລະພາບແມນ່ເປັນສື່ ໂຄສະນາທ່ີສາມາດດຶງດດູຄວາມສນົໃຈລກູຄາ້ໄດສ້ງູຫຼາຍ ເພາະວາ່ ການ

ໂຄສະນາແມນ່ເປັນຮບູພາບທ່ີເຄື່ ອນໄຫວໄດ,້ ລວມມແີສງ, ສີ, ສຽງ ແລະດນົຕີປະກອບ ເຊິ່ ງກວມເອົາຜູເ້ບິ່ ງ

ໄດຈ້າໍນວນຫຼາຍ ແລະເລືອກກຸມ່ເປ້ົາໝາຍໄດຈ້າໍນວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະກໍ່ ເປັນໜ່ຶງໃນຊອ່ງທາງການໂຄ ສະນາ

ຂອງຢນູເີທວ ທ່ີເນັນ້ໃສກ່ານໂຄສະນາໃນປະຈບຸນັ. 

ຕາຕະລາງ 4.7: ສະແດງຈາໍນວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມແຍກຕາມສື່ ການໂຄສະນາທ່ີມອີິດທິພນົຕ່ໍການໃຊ ້

ແລະບໍລິການຜະລິດຕະພນັຂອງລກູຄາ້ 

ລດ ການໂຄສະນາ ຈາໍນວນ ສວ່ນຮອ້ຍ 

1 ໂທລະພາບ 123 42.7 

2 ວທິະຍ ຸ 88 30.6 

3 ວາລະສານ 12 4.2 

4 ໜງັສພີືມ 12 4.2 

5 ປ້າຍໂຄສະນາ 39 13.5 

6 ໃບປິວ/ໂປສເຕ/ີແຜນ່ພບັ 14 4.9 

 ລວມ 288 100 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.7 ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນຫຼາແມນ່ໄດຮ້ບັຂາ່ວສານທາງໂທລະພາບຫຼາຍທ່ີ

ສດຸ ເຊິ່ ງມຈີາໍນວນ 123 ຄນົ ເທ່ົາກບັ 42.7%, ຮອງລງົມາແມນ່ທາງວິທະຍ ຸມຈີາໍນວນ 88 ຄນົ ເຊິ່ ງເທ່ົາ

ກບັ 30.6% ແລະອນັດບັຕ່ໍມາແມນ່ການໂຄສະນາທາງປ້າຍໂຄສະນາມຈີາໍນວນ 39 ຄນົ ເຊິ່ ງເທ່ົາ ກບັ 

13.5%. ໃນນີ,້ ການໂຄສະນາທາງໃບປິວ/ໂປສເຕີ/ແຜນ່ພບັແມນ່ມຈີາໍນວນ 14 ຄນົ ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັ 4.9% 

ແລະສອງອນັດບັສຸດທ້າຍທ່ີສື່ ການໂຄສະນະທ່ີມອີິດທິພນົໜ້ອຍກວ່າໝູ່ແມນ່ການໂຄສະນະທາງດ້ານ 

ວາລະສານ ແລະໜງັສພີືມແມນ່ມຈີາໍນວນເທ່ົາກນັຄ ື12 ຄນົ ແລະເທ່ົາກບັ 4.2%. 
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ຕາຕະລາງ 4.8: ຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອິດທິພນົການປະຊາສາໍພນັຕ່ໍກບັລກູຄາ້ 

ລດ ການປະຊາສາໍພນັ ຖະແຫຼງຂາ່ວຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ໃຊນ້າຍແບບ ຫືຼ ນາງແບບ ຄນົຮູຈ້ກັແນະນາໍ 

1 ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 
3.78 
(ຫຼາຍ) 

3.22 
(ປານກາງ) 

3.55 
(ຫຼາຍ) 

2 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ 
3.44 

(ປານກາງ) 
3.23 

(ປານກາງ) 
3.40 

(ປານກາງ) 

3 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້
3.40 

(ປານກາງ) 
3.21 

(ປານກາງ) 
3.50 
(ຫຼາຍ) 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.8 ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ທ່ີມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດ 

ທ່ີມອີິດທິພນົ ຂອງການປະຊາສາໍພນັ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການ ຂອງຢູນີເທວ ຫຼາຍທ່ີສຸດ ຄື: 

ຖະແຫຼງຂາ່ວຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ມຄີາ່ສະເລຍ່ ຫຼາຍ 3.78, ເຮັດໃຫຮູ້ສ້ຶກມກັ ແມນ່ຖະແຫຼງຂາ່ວຕ່ໍສື່ ມວ່ນຊນົ ມຄີາ່

ສະເລຍ່ລະດບັ ປານກາງ 3.44 ແລະເຮັດໃຫຢ້າກໃຊແ້ມນ່ຄນົຮູຈ້ກັແນະນາໍໃຫ ້ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ ລະດບັ

ຫຼາຍແມນ່ 3.50. 

ການປະຊາສາໍພນັ ໂດຍການຖະແຫຼງຂາ່ວຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ແມນ່ໄດສ້າ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ຕ່ໍຜູຕ້ອບແບບ

ສອບຖາມ ຢູໃ່ນຄາ່ສະເລຍ່ ໃນລະດບັຫຼາຍ ກໍ່ຍອ້ນວາ່: ການປະຊາສາໍພນັສາມາດໃຫ້ຄວາມເຊື່ ອຖໄືດຫຼ້າຍ 

ເພາະລູກຄາ້ທ່ີໄດຮ້ບັຂໍ້ມນູຂາ່ວສານຈາກສື່ ມວນຊນົທ່ີນາໍຂາ່ວສານອອກມາເຜີຍແຜ່ນ ັນ້ ເປັນການໃຫ້ຂໍ້ມນູ

ຄວາມຈງິທ່ີເຊື່ ອຖໄືດ.້  

ຕາຕະລາງ 4.9: ສະແດງຈາໍນວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມແຍກຕາມສື່ ການປະຊາສາໍພນັທ່ີມອີິດທິພນົຕ່ໍການໃຊ ້

ແລະບໍລິການຜະລິດຕະພນັຂອງລກູຄາ້ 

ລດ ການປະຊາສາໍພນັ ຈາໍນວນ ສວ່ນຮອ້ຍ 

1 ຖະແຫຼງຂາ່ວຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ 117 40.6 

2 ໃຊນ້າຍແບບ/ນາງແບບ 39 13.5 

3 ຄນົຮູຈ້ກັແນະນາໍ 132 45.8 

 ລວມ 288 100 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 
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ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.9 ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນຫຼາຍ ໄດຮ້ບັຂາ່ວສານ ຈາກຄນົຮູຈ້ກັແນະນາໍ

ຫຼາຍທ່ີສດຸ ແມນ່ 132 ຄນົ ຄິດໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍແມນ່ 45.8%, ຮອງລງົມາແມນ່ການຖະແຫຼງຂາ່ວຕ່ໍສື່

ມວນຊນົ ຄດິໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍແມນ່ 40.6%. 

ຕາຕະລາງ 4.10: ຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອດິທິພນົຂອງການສ ົ່ງເສມີການຂາຍຕ່ໍກບັລກູຄາ້ 

ລດ ສ ົ່ງເສີມການຂາຍ ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ການແຈກຂອງແຖມ ການຈບັສະຫຼາກລາງວນັ 

1 ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 
4.07 
(ຫຼາຍ) 

3.81 
(ຫຼາຍ) 

3.85 
(ຫຼາຍ) 

2 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ 
3.86 
(ຫຼາຍ) 

3.86 
(ຫຼາຍ) 

3.78 
(ຫຼາຍ) 

3 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້
3.84 
(ຫຼາຍ) 

3.77 
(ຫຼາຍ) 

3.80 
(ຫຼາຍ) 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.10 ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ທ່ີມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດ 

ທ່ີມອີິດທິພນົ ຂອງການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການ ຂອງຢນູເີທວ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ຄື: 

ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ມຄີາ່ສະເລຍ່ ຫຼາຍ 4.07, ເຮັດໃຫຮູ້ສ້ຶກມກັ ແມນ່ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ແລະການແຈກຂອງ

ແຖມ ມຄີາ່ສະເລຍ່ລະດບັຫຼາຍ 3.86 ເທ່ົາກນັ ແລະເຮັດໃຫຢ້າກໃຊແ້ມນ່ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່

ລະດບັຫຼາຍແມນ່ 3.84. 

ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍໂດຍການໃຫ້ສວ່ນຫຸຼດ, ການແຈກຂອງແຖມ ແລະການຈບັສະຫຼາກລາງວນັ 

ສງັເກດເຫັນວ່າມຄີ່າສະເລ່ຍ ຢູ່ໃນລະດບັຫຼາຍ ທງັໝດົແມນ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ກໍ່ ຄືລູກຄ້າ

ຕອ້ງການຢາກໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ບໍລິການຂອງຢນູເີທວ ຫຼາຍຂຶນ້ ເມ ື່ອສມົທຽບກບັໄລຍະທ່ີຢນູເີທວບ່ໍມ ີ

ການໃຫ້ສວ່ນຫຸຼດ, ການແຈກຂອງແຖມ ແລະການຈບັສະຫຼາກລາງວນັ (ໂດຍການສມົທຽບໃສຍ່ອດຂາຍ 

ແມນ່ມກີານເພພ່ີມຂຶນ້). 
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ຕາຕະລາງ 4.11 : ສະແດງຈາໍນວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມແຍກຕາມການສ ົ່ງເສມີການຂາຍທ່ີມອີິດທິພນົຕ່ໍ

ການໃຊ ້ແລະໃຊບໍ້ລິການຜະລິດຕະພນັຂອງລກູຄາ້ 

ລດ ສ ົ່ງເສີມການຂາຍ ຈາໍນວນ ສວ່ນຮອ້ຍ 

1 ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ 140 48.6 

2 ການແຈກຂອງແຖມ 59 20.5 

3 ການຈບັສະຫຼາກລາງວນັ 89 30.9 

 ລວມ 288 100 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.11 ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນຫຼາຍ ໄດຮ້ບັຂາ່ວສານຈາກການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ

ຫຼາຍທ່ີສດຸ ແມນ່ 140 ຄນົ ຄິດໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍແມນ່ 48.6%, ຮອງລງົມາແມນ່ການຈບັສະຫຼາກລາງວນັ 

ມຈີາໍນວນ 89 ຄນົ ຄິດໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍແມນ່ 30.9% ແລະການສ ົ່ງເສີມການຂາຍໂດຍການແຈກຂອງ 

ແຖມແມນ່ມຈີາໍນວນ 59 ຄນົ ເຊິ່ ງເທ່ົາກບັ 20.5%. ນ ັນ້ກໍ່ສະແດງວາ່ ປດັໄຈທ່ີມອີິດທິພນົຕ່ໍການໃຊຜ້ະລິດ 

ຕະພນັ ແລະບໍລິການແມນ່ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດແກລ່ກູຄາ້ ເຊິ່ ງກໍ່ສອດຄອ່ງກບັແຜນບໍລິສດັເຊ່ັນດຽວກນັ; ສະນ ັນ້ 

ບໍລິສດັກໍ່ຄວນໃຫຄ້ວາມສາໍຄນັ ແລະສບືຕ່ໍປະຕບິດັນະໂຍບາຍນີ.້ 

ຕາຕະລາງ 4.12: ຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອດິທິພນົຂອງການຕະຫຼາດທາງກງົຕ່ໍກບັລກູຄາ້ 

ລ
ດ 

ການຕະຫຼາດທາງກງົ 
ໂຄສະນາທາງອນິເຕີ

ເນັດ, ເວບໄຊ 
ເຄືອຂາ່ຍສງັຄມົອອນໄລ, 
Facebook ແລະ ອື່ ນໆ 

ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ 
SMS 

1 ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 
3.27 

(ປານກາງ) 
3.25 

(ປານກາງ) 
2.77 

(ປານກາງ) 

2 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ 
3.16 

(ປານກາງ) 
3.33 

(ປານກາງ) 
2.55 

(ປານກາງ) 

3 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້
3.06 

(ປານກາງ) 
3.35 

(ປານກາງ) 
2.47 
(ໜອ້ຍ) 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 
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ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.12 ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ທ່ີມຄີວາມໝັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດ 

ທ່ີມອີິດທິພນົຂອງການຕະຫຼາດທາງກງົຕ່ໍການຕດັສິນໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການຂອງຢນູເີທວ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ຄື: ການ

ໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນດ, ເວບໄຊ ມຄີາ່ສະເລຍ່ 3.27 ເຊິ່ ງມຄີາ່ຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ, ຮອງລງົມາແມນ່

ເຮັດໃຫຮູ້ສ້ຶກມກັແມນ່ການສາ້ງເຄືອຂາ່ຍທາງສງັຄມົອອນໄລ, Facebook ແລະອື່ ນໆ ມຄີາ່ສະເລຍ່ 3.33 

ເຊິ່ ງຢູໃ່ນລະດບັປານກາງເຊ່ັນດຽວກນັ ແລະເຮັດໃຫຢ້າກໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະການບໍລິການຂອງຢນູເີທວກໍ່

ແມນ່ການສາ້ງເຄືອຂາ່ຍທາງສງັຄມົອອນໄລ, Facebook ແລະອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ແມນ່ 3.35 ຢູໃ່ນ 

ລະດບັປານກາງເຊ່ັນ ດຽວກນັ. 

ຈາກສື່ ສານການຕະຫຼາດ ໂດຍການຕະຫຼາດທາງກງົ ສງັເກດເຫັນວາ່ ການສ ົ່ງຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ ແມນ່ມຄີາ່

ສະເລຍ່ໜອ້ຍທ່ີສດຸ ທ່ີເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ຢາກໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງຢູນ່ເີທວ ຍອ້ນວາ່: ການສ ົ່ງ

ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ນ ັນ້ແມນ່ເປັນພາສາຕາ່ງປະເທດ ຫືຼ ພາສາຄາລາໂອເກະ ເຊິ່ ງເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ຜູອ້າ່ນເຊິ່ ງກໍ່ມຫຼີາຍ

ລະດບັແຕກຕາ່ງກນັ ດ ັງ່ນ ັນ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫບ່ໍ້ເຂ້ົາໃຈໃນລາຍລະອຽດທ່ີສ ົ່ງໃຫ ້ແລະກໍ່ ເປັນການລບົກວນເວລາຂອງ

ລກູຄາ້ນາໍອກີ. 

ຕາຕະລາງ 4.13: ສະແດງຈາໍນວນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ແຍກຕາມການຕະຫຼາດທາງກງົ ທ່ີມອີດິທິພນົຕ່ໍ

ການໃຊ ້ແລະບໍລິການຜະລິດຕະພນັ ຂອງລກູຄາ້ 

ລດ ການຕະຫຼາດທາງກງົ ຈາໍນວນ ສວ່ນຮອ້ຍ 

1 ໂຄສະນາທາງອນິເຕເີນັດ, ເວບໄຊ 101 35.1 

2 ເຄືອຂາ່ຍສງັຄມົອອນໄລ, Facebook 

ແລະ ອື່ ນໆ 

129 44.8 

3 ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ SMS 58 20.1 

 ລວມ 288 100.0 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.13 ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມສວ່ນຫຼາຍ ໄດຮ້ບັຂາ່ວສານຈາກການໂຄສະນາທາງ

ເຄືອຂາ່ຍສງັຄມົອອນໄລ, Face book ແລະ ອື່ ນໆ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ແມນ່ 129 ຄນົ ຄິດໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍ

ແມນ່ 44.8%, ຮອງລງົມາແມນ່ໂຄສະນາທາງອນິເຕເີນັດ, ເວບໄຊ ຄດິໄລເ່ປັນສວ່ນຮອ້ຍແມນ່ 35.1%. 
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ຕາຕະລາງ 4.14: ຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອດິທິພນົຂອງການຂາຍໂດຍພະນກັງານຕ່ໍກບັລກູຄາ້ 

ລດ ພະນກັງານຂາຍ ຫືຼ ແນະນາໍສນິຄາ້ ຄາ່ສະເລຍ່ ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ 

1 ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 3.79 ສາໍຄນັຫຼາຍ 

2 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ  3.54 ສາໍຄນັຫຼາຍ 

3 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ 3.44 ສາໍຄນັປານກາງ 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.14 ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການ

ຕະຫຼາດ ທ່ີມອີດິທິພນົ ຂອງການຂາຍໂດຍພະນກັງານ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການ ຂອງຢນູເີທວ ຄື: 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະຮູສ້ຶກມກັ ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ຫຼາຍ ແມນ່ 3.79; 3.54 ຕາມລາໍດບັ ແລະເຮັດໃຫ້

ຢາກໃຊ ້ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ປານກາງ 3.44. 

ສື່ ສານການຕະຫຼາດ ໂດຍພະນກັງານຂາຍ ຫືຼແນະນາໍສິນຄາ້ ຈຶ່ ງສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໃຫແ້ກຜູ່ຕ້ອບ

ແບບສອບຖາມຢູໃ່ນຄາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັຫຼາຍນ ັນ້ກໍຍ້ອ້ນວາ່: ພະນກັງານຢນູເີທວມກີານລງົແນະນາໍ ກຽ່ວກບັ

ຄນຸລກັສະນະຈດຸພິເສດ ແລະລາຍລະອຽດຂອງຜະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງຢນູເີທວໂດຍກງົໃຫແ້ກລ່ກູ

ຄາ້ເລີຍ.  

ຕາຕະລາງ 4.15: ຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອິດທິພນົຂອງສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊືຕ່ໍ້ກບັລກູຄາ້ 

ລດ ສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື ້ ຄາ່ສະເລຍ່ ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ 

1 ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 3.49 ສາໍຄນັປານກາງ 

2 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ  3.45 ສາໍຄນັປານກາງ 

3 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ 3.33 ສາໍຄນັປານກາງ 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.15 ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການ

ຕະຫຼາດ ທ່ີມອີດິທິພນົ ຂອງສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື ້ຕ່ໍການຕດັສນິໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການ ຂອງຢນູເີທວ ຄື: 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະຮູສ້ຶກມກັ ແລະເຮັດໃຫຢ້າກໃຊ ້ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ປານກາງ ແມນ່ 3.49; 3.45 

ແລະ 3.33. 
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ຕາຕະລາງ 4.16: ຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອດິທິພນົຂອງການສະໜບັສະໜນູສງັຄມົຕ່ໍກບັລກູຄາ້ 

ລດ  ການສະໜບັສະໜນູສງັຄມົ ຄາ່ສະເລຍ່ ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ 

1 ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 3.66 ສາໍຄນັຫຼາຍ 

2 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ  3.49 ສາໍຄນັປານກາງ 

3 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ 3.38 ສາໍຄນັປານກາງ 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.16 ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການ

ຕະຫຼາດ ທ່ີມອີດິທິພນົ ຂອງການສະໜບັສະໜນູສງັຄມົ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການ ຂອງຢນູເີທວ ຄື: 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ຫຼາຍ 3.66 ແລະຮູສ້ຶກມກັ ເຮັດໃຫຢ້າກໃຊ ້ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ປານ

ກາງ ແມນ່ 3.49 ແລະ 3.38. 

ການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົເປັນເຄື່ ອງມສືື່ ສານການຕະຫຼາດໜ່ິງ ຂອງຢນູເີທວທ່ີໄດສ້າ້ງຄວາມເຊື່

ໝ ັນ້ໃຫແ້ກລ່ກູຄາ້ ຍອ້ນວາ່ທ່ີຜາ່ນມາທາງຢນູເີທວແມນ່ໄດມ້ກີານຊວ່ຍເຫືຼອອປຸະຖາໍ ໃນໂຄງການ ອິນເຕີເນັດ

ລງົສູໂ່ຮງຮຽນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ມກີານຊວ່ຍເຫືຼອໂດຍການສາ້ງໂຮງຮຽນທ່ີປະສບົໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ 

ຊວ່ຍເຫືຼອໃຫລ້ກູຫຼານພະນກັງານບາໍນານໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທາໍ  

ຕາຕະລາງ 4.17: ຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອດິທິພນົຂອງຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ ຫືຼ ງານອເີວັ້ນຕ່ໍກບັລກູຄາ້ 

ລດ ຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ/ງານອເີວັ້ນ ຄາ່ສະເລຍ່ ລະດບັຄວາມສາໍຄນັ 

1 ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ 3.89 ສາໍຄນັຫຼາຍ 

2 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ  3.74 ສາໍຄນັຫຼາຍ 

3 ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ 3.64 ສາໍຄນັຫຼາຍ 

ແຫຼງ່ຂໍມ້ນູ: ຈາກແບບສອບຖາມ, 2014. 

ຈາກຕາຕະລາງທີ 4.17 ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການ

ຕະຫຼາດ ທ່ີມອີິດທິພນົ ຂອງຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ, ງານອີເວັ້ນ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການ ຂອງຢນູີ

ເທວ ຄື: ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້, ຮູສ້ຶກມກັ ແລະເຮັດໃຫຢ້າກໃຊ ້ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ຫຼາຍ ແມນ່ 3.89; 3.74; 

3.64. 
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 ການຈດັກກິຈະກາໍພິເສດ/ງານອເີວັ້ນ ເຫັນໄດວ້າ່ ໄດສ້າ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້, ເຮັດໃຫຮູ້ສ້ກຶມກັ ແລະ

ຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການຂອງຢນູເີທວ ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ໃນລະດບັຫຼາຍທງັໝດົ ນ ັນ້ກໍ່ຍອ້ນວາ່ 

ໃນເວລາທ່ີຢນູເີທວມກີດິຈະກາໍ ໃນເທດສະຖານບນຸປະເພນ ີບ່ໍວາ່ຈະເປັນບນຸລະດບັທອ້ງຖນິ ຈນົເຖງິລະດບັ

ຊາດ ແມນ່ສາມາດ ເຂ້ົາເຖງິລກູຄາ້ ໄດໂ້ດຍກງົ ແລະສາມາດ ຕອບສະໜອງຄວາມຕອ້ງການ ຂອງລກູຄາ້

ໄດ ້ພອ້ມດຽວກນັນ ັນ້ ລກູຄາ້ເອງ ກໍ່ມໂີອກາດ ໄດ ້ຮບັຂໍມ້ນູ ໂດຍກງົກຽ່ວກບັຜະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການ 

ຕາມທ່ີຢນູເີທວໄດນ້າໍສະເໜີ. 
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ບດົທີ 5  

ບດົສະຫຸຼບ 
 

 ຈາກການສຶກສາສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະການບໍລິການຂອງລກູ

ຄ້າຂອງບໍລິສດັສະຕຣາໂທລະຄມົ (ຢູນີເທວ) ກໍລະນີສຶກສາ: ປ່ອງບໍລິການໂພນໄຊ ເມອືງໄຊເສດຖາ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 

5.1 ສະຫຸຼບຜນົການຄ ົນ້ຄວາ້ 

• ຂໍມ້ນູລກັສະນະສວ່ນບກຸຄນົຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

ຈາກການສກຶສາ ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ສວ່ນຫຼາຍ ມອີາຍລຸະຫວາ່ງ 23-30 ປີ ເຊິ່ ງກວມ

ເອົາ 50.7%, ຮອງລງົມາຄື ອາຍລຸະຫວາ່ງ 15-22 ປີ ເທ່ົາ 30.6%, ມອີາຊີບເປັນ ນກັຮຽນ/ນກັສຶກສາ 

ຈາໍນວນ 107 ຄນົ ກວມເອົາ 37.2%, ຮອງລງົມາ ອາຊບີ ພະນກັງານລດັ/ລດັວິສາຫະກດິ ຈາໍນວນ 91 

ຄນົ ເຊິ່ ງເທ່ົາ 31.6%,  ເຊິ່ ງມລີະດບັການສຶກສຶກ ລະດບັປະລິຍາຕີ ຈາໍນວນ 144 ຄນົ ເຊິ່ ງກວມເອົາ 

31.6%, ຮອງລງົມາແມນ່ມລີະດບັການສຶກສາຕ ໍາ່ກວ່າປະລິນຍາຕີ ຈາໍນວນ 107 ຄນົ ເຊິ່ ງກວມເອົາ 

37.2%, ແລະມລີາຍໄດສ້ະເລ່ຍຕ່ໍເດືອນ ລະຫວ່າງ 1,000,001-2,000,000 ກີບ ກວມເອົາ 49.0%, 

ຮອງລງົມາແມນ່ມລາຍໄດສ້ະເລຍ່ 2,000,001-3,000,000 ກບີ ກວມເອົາ 20.1%. 

• ພຶດຕກິາໍການເລອືກໃຊ ້ແລະບໍລິການ 

ຈາກການສກຶສາ ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ສວ່ນຫຼາຍມອີາຍ ຸລະຫວາ່ງ 23-30 ປີ ແມນ່ຮບັ

ຮູເ້ບີຕື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 138 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ USB 3G ມຈີາໍນວນ 113 ຄນົ, ເຊິ່ ງມກີານນາໍ

ໃຊຫຼ້າຍທ່ີສດຸ ແມນ່ເບຕີື່ ມເງນິ ຈາໍນວນ 117 ຄນົ ແລະໂທລະສບັ ຕ ັງ້ໂຕະ ຈາໍນວນ 82 ຄນົ. 

ເປັນນກັຮຽນ/ນກັສຶກສາ ແມນ່ຮບັຮູ ້ເບີຕື່ ມເງນິ ຫຼາຍທ່ີສດຸ ມຈີາໍນວນ 103 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາ

ແມນ່ຮບັຮູ ້ໂທລະສບັຢນູໂີຮມ ມຈີາໍນວນ 50 ຄນົ, ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊ ້ຫຼາຍທ່ີສດຸຄື ໂທລະສບັ ຕ ັງ້ໂຕະ 

ມຈີາໍນວນ 54 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ເບຕີື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 50 ຄນົ. 
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ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມທ່ີມລີະດບັການສຶກສາລະດບັປະລິຍາຕີ ແມນ່ຮບັຮູເ້ບີຕື່ ມເງນິຫຼາຍທ່ີສດຸ ມ ີ

ຈາໍນວນ 127 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ຮບັຮູ ້USB 3G ມຈີາໍນວນ 112 ຄນົ, ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊ ້ຫຼາຍທ່ີ

ສດຸຄ ືເບຕີື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 91 ຄນົ ແລະ ຮອງລງົມແມນ່ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ມຈີາໍນວນ 81 ຄນົ. 

ສວ່ນຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມທ່ີມລີາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ 1,000,001-2,000,000 ກບີ ຫຼາຍທ່ີສດຸ

ແມນ່ຮບັຮູ ້ເບີຕື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 127 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາແມນ່ຮບັຮູ ້USB 3G ມຈີາໍນວນ 105 ຄນົ, 

ເຊິ່ ງມກີານນາໍໃຊ ້ເບີຕື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 90 ຄນົ ແລະຮອງລງົມາ ແມນ່ນາໍໃຊ ້ ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ ມຈີາໍ

ນວນ 75.  

 ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ຮູຈ້ກັຜະລິດຕະພນັ ແລະການບໍລິການຂອງ ຢນູເີທວ ສວ່ນຫຼາຍແມນ່ ເບີຕື່ ມ

ເງນິ ມຈີາໍນວນ 264 ຄນົ ເຊງິກວມເອົາ 91.7%, ແລະຮູຈ້ກັໜ້ອຍທ່ີສດຸແມນ່ ອິນເຕີເນດ ADSL ມຈີາໍ

ນວນ 109 ຄນົ ເຊງິກວມເອົາ 37.8%, ໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະບໍລິການ ຢນູເີທວ ຫຼາຍອນັດບັໜ່ຶງ ແມນ່ເບີ

ຕື່ ມເງນິ ມຈີາໍນວນ 210 ຄນົ ເຊງິກວມເອົາ 91.7% ແລະໃຊໜ້ອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ ອິນເຕີເນດ ADSL ມຈີາໍ

ນວນ 37 ຄນົ ເຊິງກວມເອົາ 12.8%, ແລະປະເພດເຄື່ ອງມສືື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຕ່ໍີການຕດັສິນໃຈຊື ້

ຫຼາຍທ່ີສດຸແມນ່ ຄນົຮູຈ້ກັແນະນາໍ ມຈີາໍນວນ 164 ຄນົ ເຊິງກວມເອົາ 56.9% ແລະໜ້ອຍທ່ີສດຸແມນ່ 

ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ ມຈີາໍນວນ 36 ຄນົ ເຊງິກວມເອົາ 12.5%. 

• ຂໍມ້ນູປະເພດເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມອີດິທິພນົຕ່ໍການໃຊ ້

 ຈາກຜນົການສກຶສາໂດຍລວມທງັໝດົ ຂອງຄາ່ສະເລຍ່ລະດບັອິດທິພນົ ການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດ

ທ່ີມຕ່ໍີກບັທດັສະນະຄະຕິ ຂອງຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມຜີນົຢູ່ໃນລະດບັປານກາງ ທ່ີມຄີາ່ສະເລ່ຍເທ່ົາກບັ 

3.45, ແຕເ່ມ ື່ອພິຈາລະນາແຕລ່ະດາ້ນ ເຫັນວາ່ ການໂຄສະນາ, ການປະຊາສາໍພນັ, ການຕະຫຼາດທາງກງົ 

ແລະການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື ້ກໍ່ຈດັ ຄາ່ສະເລຍ່ຢູໃ່ນ ລະດບັປານກາງ, ສວ່ນການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ, 

ການໃຫພ້ະນກັງານຂາຍ ຫືຼ ແນະນາໍສິນຄາ້, ການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົ ແລະການຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ 

ງານອເີວັນ ແມນ່ຢູໃ່ນ ລະດບັຫຼາຍ. 

 ເມ ື່ອພິຈາລະນາ ການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດ ທ່ີມຕ່ໍີກບັທດັສະນະຄະຕິຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸ ຂອງແຕລ່ະດາ້ນສະຫຸຼບໄດດ້ ັງ່ນີ:້ 

1. ສື່ ໂຄສະນາ ເຫັນວາ່ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍໂທລະພາບ ມຜີນົຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຊງິມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 

3.66 ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸ ແມນ່ໜງັສພີືມ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 2.57, ຮູສ້ຶກມກັຕ່ໍໂທລະພາບ ມຜີນົຫຼາຍທ່ີ

ສດຸ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.72 ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸ ແມນ່ໜງັສືພີມ ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 2.67, ແລະ
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ຢາກໃຊ ້ຫຼາຍທ່ີສດຸຍອ້ນໂທລະພາບ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.63 ແລະໜ້ອຍທ່ີສດຸແມນ່ໜງັສືພີມ ເທ່ົາ

ກບັ 2.63. 

2. ສື່ ປະຊາສາໍພນັ ເຫັນວາ່ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍການຖະແຫຼງຂາ່ວ ຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ມຜີນົຫຼາຍທ່ີສດຸ 

ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.78 ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸ ແມນ່ໃຊນ້າຍແບບ ຫືຼ ນາງແບບ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 

3.22, ຮູສ້ຶກມກັຕ່ໍການຖະແຫຼງຂາ່ວຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ມຜີນົຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.44 ແລະ

ໜອ້ຍທ່ີສດຸ ແມນ່ໃຊນ້າຍແບບ ຫືຼ ນາງແບບ ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.23, ແລະຢາກໃຊ ້ຫຼາຍທ່ີສດຸຍອ້ນ

ຄນົຮູຈ້ກັແນະນາໍ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.50 ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ໃຊນ້າຍແບບ ຫືຼ ນາງແບບ 3.21. 

3. ສື່ ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ ເຫັນວາ່ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ມຜີນົຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຊິ່ ງ

ມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 4.07 ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸ ແມນ່ຂອງແຈກຂອງແຖມ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.81, 

ຮູສ້ຶກມກັຕ່ໍການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ແລະການແຈກຂອງແຖມ ມຜີນົຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.86 ຄື

ກນັ ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸ ແມນ່ການຈບັສະຫຼາກລາງວນັ ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.78, ແລະຢາກໃຊ ້ຫຼາຍທ່ີສດຸ

ຍອ້ນການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.84 ແລະໜ້ອຍທ່ີສດຸແມນ່ການແຈກຂອງແຖມ ເທ່ົາກບັ 

3.77. 

4. ສື່ ການຕະຫຼາດທາງກງົ ເຫັນວາ່ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍການໂຄສະນາ ທາງອິນເຕີເນດ, ເວບໄຊ 

ມຜີນົຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.27 ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸ ແມນ່ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ SMS ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່

ເທ່ົາກບັ 2.77, ຮູສ້ຶກມກັຕ່ໍເຄືອຂາ່ຍສງັຄມົອອນໄລ, Facebook ແລະອື່ ນໆ ມຜີນົຫຼາຍທ່ີສດຸ ເຊິ່ ງມຄີາ່

ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.33 ແລະໜອ້ຍທ່ີສດຸ ແມນ່ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ SMS ທ່ີມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 2.55, ແລະຢາກ

ໃຊ ້ຫຼາຍທ່ີສດຸຍອ້ນເຄອືຂາ່ຍສງັຄມົອອນໄລ, Facebook ແລະອື່ ນໆ ເຊິ່ ງມຄີາ່ສະເລຍ່ເທ່ົາກບັ 3.35 ແລະ

ໜອ້ຍທ່ີສດຸແມນ່ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ SMS ເທ່ົາກບັ 2.47. 

5. ການຂາຍໂດຍພະນກັງານ ເຫັນວາ່ ຜູ້ຕອບແບບສອບຖາມ ມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານ

ສື່ ສານການຕະຫຼາດ ມອີິດທິພນົ ການຂາຍໂດຍພະນກັງານ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຊື້ ແລະໃຊບໍ້ລິການ ຂອງຢນູີ

ເທວ ຄ:ື ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະຮູສ້ຶກມກັ ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ຫຼາຍ ແມນ່ 3.79; 3.54 ຕາມລາໍດບັ ແລະ

ເຮັດໃຫຢ້າກໃຊ ້ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ປານກາງ 3.44. 

6. ສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້ ເຫັນວາ່ ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານ

ສື່ ສານການຕະຫຼາດ ມອີິດທິພນົ ສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຊື້ ແລະໃຊບໍ້ລິການ ຂອງຢນູີ

ເທວ ຄ:ື ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແລະຮູສ້ກຶມກັ ແລະເຮັດໃຫຢ້າກໃຊ ້ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ປານກາງ ແມນ່ 3.49; 

3.45 ແລະ 3.33. 
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7. ການສະໜບັສະໜນູສງັຄມົ ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມກືານ

ສື່ ສານການຕະຫຼາດ ມອີິດທິພນົ ການສະໜບັສະໜນູສງັຄມົ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຊື້ ແລະໃຊບໍ້ລິການ ຂອງຢນູີ

ເທວ ຄ:ື ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ຫຼາຍ 3.66 ແລະຮູສ້ຶກມກັເຮັດໃຫຢ້າກໃຊແ້ມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່

ຢູໃ່ນລະດບັປານກາງເຊິ່ ງເທ່ົາກບັ 3.49 ແລະ 3.38. 

8. ຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ,ງານອີເວັ້ນ ເຫັນວາ່: ຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ ມຄີວາມໜັນ້ໃຈ ເຄື່ ອງມ ື

ການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ມອີິດທິພນົ ຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ, ງານອີເວັ້ນ ຕ່ໍການຕດັສິນໃຈຊື ້ແລະໃຊບໍ້ລິການ 

ຂອງຢນູເີທວ ຄ:ື ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້, ຮູສ້ຶກມກັ ແລະເຮັດໃຫຢ້າກໃຊ ້ແມນ່ມຄີາ່ສະເລຍ່ຫຼາຍ ແມນ່ 3.89; 

3.74; 3.64. 

5.2 ຂໍແ້ນະນາໍ 

 ການສຶກສາການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊ ້ແລະການບໍລິການຜະລິດຕະພນັ ຕ່ໍລກູຄາ້

ຂອງ ບໍລິສດັສະຕຣາ ໂທລະຄມົ (ຢນູເີທວ) ກລໍະນສີຶກສາ: ປ່ອງບໍລິການ ໂພນໄຊ ເມອືງໄຊເສດຖາ, ນະ 

ຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ມຂໍີ້ສະເໜີ ແລະແນະນາໍ ສາໍຫຼບັຜູໃ້ຫ້ບໍລິການ ຂອງ ບໍລິສດັ ສະຕາໂທລະຄມົ ຈາໍກດັ 

ໃນການໃຊເ້ຄື່ ອງມກືານຕະຫຼາດ ທ່ີເໝາະສມົ ເພ່ືອນາໍສະເໜີຂໍມ້ນູ ແລະເຜີຍແພຂ່າ່ວສານຂອງຜະລິດຕະພນັ 

ໄປສູຜ່ ູບໍ້ລິ ໂພກກຸມ່ເປ້ົາໝາຍ ເພ່ືອເຮັດໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກ ເຊື່ ອໝ ັນ້ ຮູຈ້ກັ ຮູສ້ຶກມກັ ສນົໃຈ ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ທ່ີ

ມຄີວາມຕອ້ງການທ່ີຈະນາໍໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະໃນທ່ີສດຸກໍ່ ເຮັດໃຫເ້ກດີການຕດັສິນໃຈຊື ້ດ ັງ່ນີ:້ 

1. ການໂຄສະນາ 

ຄວນໃຊກ້ານໂຄສະນາ ທາງໂທລະພາບ ເພາະເປັນເຄື່ ອງມກືານສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີມປີະສິດ 

ທິພາບຫຼາຍ ຂອງການໂຄສະນາ ໂດຍມຜີນົການຕດັສິນໃຈຊື້ ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກໃນ ລະດບັຫຼາຍ ຕ ັງ້ແຕກ່ານ

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ເຮັດໃຫຮູ້ສ້ກຶມກັ ແລະຢາກໃຊໃ້ນທ່ີສດຸ.  

2. ການປະຊາສາໍພນັ 

ການປະຊາສາໍພນັ ແລະການເຜີຍແພຂ່າ່ວສານ ເຫັນວາ່ ບໍລິສດັ ຄວນເຮັດສະເພາະ ການຖະແຫຼງ່

ຂາ່ວຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ເນື່ ອງຈາກວາ່ເປັນກດິຈະກາໍທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ເຮັດໃຫ້ຮູສ້ຶກມກັ ແລະມຜີນົຕ່ໍການ

ຕດັສນິໃຈໃຊ ້ແລະບໍລິການຜະລິດຕະພນັ ຂອງຢນູເີທວ ໃນລະດບັຫຼາຍ. 

3. ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ 

ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ ເຫັນວ່າ ທຸກກິດຈະກາໍຍ່ອຍ ມຜີນົຕ່ໍການຕດັສິນໃຊ ້ແລະການບໍລິການ

ຜະລິດຕະພນັ ຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ ທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ໄດຫຼ້າຍ ແມນ່ການໃຫ້ສວ່ນຫຸຼດຕ່ໍກບັລູກຄາ້, ການ
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ເຮັດໃຫລກູຄາ້ມກັ ແມນ່ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ແລະການແຈກຂອງແຖມ, ແລະສິ່ ງທ່ີເຮັດໃຫ້ລກູຄາ້ຕດັສິນໃຈຊື້

ຫຼາຍ ແມນ່ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດໃນເວລາຊື້ ດ ັ່ງນ ັນ້ບໍລິສດັ ຄວນຈະມກີານຈງູໃຈໃຫຜູ້ບໍ້ລິໂພກ ເຊ່ັນ: ຊື້ເບີໃໝ ່

ຕື່ ມມນູຄາ່ໂທທ່ີຫຸຼດຈາກລາຄາທົ່ວໄປ ຫືຼ ຊື ້USB 3G ຕື່ ມເດຕາ້ (Data) ສາໍລບັການຫ້ຶຼນ ອນິເຕເີນັດ. 

 

4. ການໃຊພ້ະນກັງານຂາຍ 

ຄວນມພີະນກັງານຂາຍ ທ່ີມຄີວາມສາມາດໃນການໃຫ້ຂໍ້ມນູກຽ່ວກບັຄນຸສມົບດັ ຂອງຜະລິດຕະພນັ 

ແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜະລິດຕະພນັໄດຢ້່າງຈະແຈງ້, ຝຶກອບົຮມົພະນກັງານໃຫ້ມຄີວາມຮູກ້ຽ່ວກບັ

ຜະລິດຕະພນັ ແລະທກັສະໃນການສື່ ສານກບັຜູ້ບໍລິໂພກ ທ່ີເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກເກດີຄວາມສນົໃຈ ເຊື່ ອໝ ັນ້ 

ຮູສ້ຶກມກັ ແລະເກດີຄວາມຕອ້ງການທ່ີຈະໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ, ຄວນຈະໃຫອ້າໍນວຍໃນການຕດັສິນໃຈຂອງພະ 

ນກັງານຂາຍ ໃນການນາໍສະເໜີສິ່ ງຕອບແທນໃຫກ້ບັລກູຄາ້ໄດ ້ເນື່ ອງຈາກພະນກັງານຂາຍ ຫືຼ ການແນະນາໍ

ສນິຄາ້ ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ຮູສ້ກຶມກັ ຢູໃ່ນລະດບັຫຼາຍ. 

5. ການຕະຫຼາດທາງກງົ 

ຄວນຈະເລືອກເຮັດ ກດິຈະກາໍສ ົ່ງຂາ່ວສານ ຄວາມຮູກ້ຽ່ວກບັລາຍລະອຽດ ຂອງຜະລິດຕະພນັໃຫລ້ກູ

ຄາ້ໂດຍກງົຮອດບາ້ນ ເພາະຈະມຜີນົຕ່ໍກບັການຕດັສິນໃຈຊືສ້ິນຄາ້, ເນື່ ອງຈາກວາ່ ການໂຄສະນາທາງອິນເຕີ

ເນດ, ເວບໄຊ ເຄອືຂາ່ຍສ ັ່ງຄມົອອນໄລ Facebook ແລະອື່ ນໆ ແລະຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ SMS ທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອ

ໝ ັນ້, ຮູສ້ກຶມກັ ແລະຢາກນາໍໃຊ ້ແມນ່ມຜີນົຢູ ່ລະດບັປານກາງ. 

6. ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື ້

ຄວນຫຸຼດການໂຄສະນາ ການສື່ ສານຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື ້ທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ຮູສ້ຶກມກັ ແລະຢາກໃຊມ້ ີ

ຜນົໃນ ລະດບັກາງ ແລະອາດຈະສາ້ງຕ ົນ້ທຶນສງູໄດ,້ ເນື່ ອງຈາກວາ່ ບໍລິສດັ ມສີນູການຕະຫຼາດຢູ່ທ ົ່ວທກຸ

ແຂວງ ແລະທກຸໆເມອືງແລວ້. 

7. ການສະໜບັສະໜນູທາງສງັຄມົ 

ຄວນເຮັດການສະໜບັສະໜນູ ທາງສງັຄມົ ທ່ີມຜີນົສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຕ່ໍລກູຄາ້. 

8. ການຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ ງານອີເວັ້ນ 

ຄວນຈະຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ ຫືຼງານອເີວັ້ນ ໃຫຫຼ້າຍທ່ີສດຸ ເພາະເປັນເຄື່ ອງມ ືທ່ີມຜີນົໃນ ລະດບັຫຼາຍ 

ທ່ີສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ ເຮັດໃຫລ້ກູຄາ້ຮູສ້ກຶມກັ ແລະຕດັສນິໃຈຊືໃ້ນທ່ີສດຸ. 
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ເອກະສານອາ້ງອງີ 

 ເສລີ ວງົມນົທາ (2004). ຄບົເຄື່ ອງເລ່ືອງການສື່ ສານການຕະຫຼາດ Integrated Marketing 

Communication. ກງຸເທບ: ບໍລິສດັ ທາໍມະສານ. 

ປະວີນາ ຕ ັງ້ວດັທະນາຍູນ (2004). ອິດທິພນົການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີຈດຸຊື້ທ່ີມຜີນົຕ່ໍພຶດຕິກາໍ

ການຊື້ສິນຄາ້ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກ ໃນເຂດກງຸເທບມະຫານະຄອນ,ການຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອິດສະຫຼະບໍລິຫານທລຸະກດິ

ມະຫາບນັດດິ ມະຫາວທິະຍາໄລຊຽງໃໝ.່ 

 ພະລາພອນ ເທີດບລິຸນ (2005). ຄວາມຄິດເຫັນຂອງລກູຄາ້ສິນເຊື່ ອທ່ີມຕ່ໍີການສື່ ສານຂອງທະນາ   

ຄານເພ່ືອການກະເສດ ແລະສະຫະກອນ ໜວ່ຍອາໍເພີເຖນິ ຈງັວດັລາໍປາ, ການຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອິດສະຫຼະ ບໍລິ   

ຫານທລຸະກດິມະຫາບນັດດິ ມະຫາວທິະຍາໄລຊຽງໃໝ.່ 

 ວນັທະນ ີຍອດສະກນຸຍິ່ ງຍງົ (2008). ອິດທິພນົການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີຈດຸຊືຕ່ໍ້ຜູບໍ້ລິໂພກ ຕາມ

ຫຼກັການ AIDA ໂມໂດ ກລໍະນສີຶກສາ ຈງັວດັຂອນແກນ່. ລາຍງານການສຶກສາອິດສະຫຼະປະລິຍາບໍລິຫານ

ທລຸະກດິມະຫາບນັດດິ ມະຫາວທິະຍາໄລຂອນແກນ່. 

 ອາດດິ ພິຈດິ (2012). ປດັໃຈທ່ີມຜີນົຕ່ໍການໃຊ ້ໂທລະສບັມຖືໃືນທາງເລືອກ ເທັກໂນໂລຢ່ີ ລະບບົ 

3G ບໍລິສດັສະຕາ ໂທລະຄມົ ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ການຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອິດສະຫຼະ ຫຼກັສດູປະລິຍາ

ໂທ ບໍລິການທລຸະກດິ ຂອງຄະນະເສດຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທລຸະກດິ ຮວ່ມກບັສະຖາບນັພດັທະນາຊບັພະ  

ຍາກອນມະນດຸ ລາວ-ຢ່ີປຸ່ນ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ. 

 Belch, G.E and M.A.Belch (1998). Advertising promotion: An Integrated 

Marketing Communications Persective. 4th ed. USA: Irwin. 

 Delozier, W.M (1976). The Marketing Communications Process. New York: 

McGraw-Hill. 

 Duncan, T. (2005). Principles of Advertising and IMC. 2thed. New York: 

McGraw-Hill Education. 

 Klapper, J.T (1960). Effects of Mass Communication. 1st ed. New York: Free 

Press. 
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ແບບສອບຖາມ 

 

ແບບສອບຖາມນີສ້າ້ງຂືນ້ເພ່ືອປະກອບເຂ້ົາໃນການສຶກສາການຄ ົນ້ຄວາ້ແບບອິດສະຫລະຂອງນກັສຶກ

ສາ ຫຼກັສດູປະລິນຍາໂທບໍລິຫານທລຸະກດິ,ສະຖາບນັພດັທະນາຊບັພະຍາກອນມະນດຸລາວ-ຍີ່ ປຸ່ນຮວ່ມກບັ

ຄະນະເສດຖະສາດແລະບໍລິຫານທລຸະກດິມະຫາວິທະຍາໄລແຫງ່ຊາດ, ໂດຍວດັຖປຸະສງົສຶກສາສື່ ສານການ

ຕະຫຼາດ ທ່ີມຜີນົຕ່ໍການຊືຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະໃຊບໍ້ລິການຂອງລກູຄາ້ ຂອງບໍລິສດັ ສະຕຣາ ໂທລະຄມົ (ຢນູີ

ເທວ)ກລໍະນສີກຶສາປ່ອງບໍລິການໂພນໄຊ ເມອືງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັຈີ່ ງຂໍຄວາມຮວ່ມມນືາໍຜູຕ້ອບ

ແບບສອບຖາມໃນການໃຫຂໍ້ມ້ນູຕາມຄວາມເປັນຈງີ ຖກືຕອ້ງ ແລະ ຂໍມ້ນູນີ ້ຈະນາໍໄປໃຊເ້ພ່ືອການສຶກສາເທ່ົາ

ນ ັນ້ ໂດຍຜູສ້ກຶສາ ຂໍຂອບໃຈມາຍງັທາ່ນທ່ີ ສະຫລະເວລາໃນການຕອບແບບສອບຖາມ. 

ພາກທີ 1 : ຂໍມ້ນູທ ົ່ວໄປຂອງຜູຕ້ອບແບບສອບຖາມ 

ຂໍແ້ນະນາໍ: ກະລນຸາໃສເ່ຄື່ ອງໝາຍ ໃສໃ່ນຫອ້ງ  ທ່ີທ່ານຕອ້ງການຕອບໄດພ້ຽງ 1 ຄາໍຕອບ 

 

1. ອາຍ ຸ

 15-22  23-30  31-40  41-50 ຫຼາຍກວາ່ 50 

 

2. ອາຊບີປດັຈບຸນັ 

ນກັຮຽນ/ນກັສກຶສາ     ພະນກັງານລດັ/ລດັວສິາຫະກດິ 

ພະນກັງານເອກະຊນົ    ທລຸະກດິສວ່ນຕວົ/ອາຊບີອດິສະລ 

 ອື່ ນໆ ກະລນຸາລະບ.ຸ.............................. 

3. ລະດບັການສຶກສາ 

ຕ ໍາ່ກວາ່ປະລິນຍາຕ ີ     ປະລິນຍາຕ ີ

ປະລິນຍາໂທ      ສງູກວາ່ລິນຍາໂທ 

ສະບບັເລກທີ: 
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4. ລາຍໄດສ້ະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ (ກບີ) 

ຕ ໍາ່ກວາ່ 500,000       500,001-1,000,000 

 1,000,001-2,000,000     2,000,001-3,000,000 

ຫຼາຍກວາ່ 3,000,000 

ພາກທີ 2 :  ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັພຶດຕກິາໍ ຂອງຜູບໍ້ລິໂພກຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການ ຂອງຢນູເິທວ 

ຂໍແ້ນະນາໍ:  ກະລນຸາຕອບຄາໍຖາມໂດຍໃສເ່ຄື່ ອງໝາຍ  ໃສໃ່ນຫ້ອງ  ຄາໍຕອບທ່ີກງົກບັຄວາມຄິດ

ເຫັນຂອງທ່ານຫຼາຍທ່ີສດຸ 

 

5. ທ່ານຮູຈ້ກັຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຫຍງັແດ ່ຂອງຢນຸເີທວ (ຕອບໄດຫຼ້າຍຄາໍຕອບ) 

 ເບຕີື່ ມເງນິ     USB 3G    ເບລີາຍເດອືນ 

  

 ມຖືຊູືໂມ     ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ  ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ   

 ອນິເຕເີນັດ ADSL 

 

6. ທ່ານໃຊຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຫຍງັແດ ່ຂອງຢນຸເີທວ (ຕອບໄດຫຼ້າຍຄາໍຕອບ) 

 ເບຕີື່ ມເງນິ     USB 3G    ເບລີາຍເດອືນ  

 ມຖືຊູືໂມ     ໂທລະສບັຕ ັງ້ໂຕະ  ໂທລະສບັ ຢນູໂີຮມ   

 ອນິເຕເີນັດ ADSL 

ພາກທີ 3: ອດິທິພນົຂອງຮບູແບບການສື່ ສານການຕະຫຼາດ ທ່ີມຕ່ໍິການຕດັສນິໃຈຊືຜ້ະລິດຕະພນັ ແລະ ໃຊ້

ບໍລິການຂອງລກູຄາ້ຢນູເີທວ 

ຂໍແ້ນະນາໍ: ກະລນຸາຕອບຄາໍຖາມໂດຍໃສໝ່າຍເລກຄວາມຄິດເຫັນ 5 ຫາ 1 ໃສໃ່ນຫອ້ງຄາໍຕອບທ່ີກງົກບັ

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານຫຼາຍທ່ີສດຸ ໂດຍນກຶເຖງິວິທີການສື່ ສານທາງການຕະຫຼາດຂອງຢນູເີທວ 

ໃນປະຈບຸນັ 

ລະດບັຄວາມຄິດເຫັນ:  5 = ຫຼາຍທີສດຸ      4 = ຫຼາຍ      3 = ປານກາງ      

2 = ໜອ້ຍ      1 = ໜອ້ຍທ່ີສດຸ  
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7. ການໂຄສະນາ, ການປະຊາສາໍພນັ, ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ, ການຕະຫຼາດໂດຍກງົ, ການຂາຍໂດຍພະນກັງານຂາຍ, ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້, ການສະໜບັ

ສະໜນູທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ການຕະຫຼາດແບບກດິຈະກາໍ ມອີິດຕິພນົ ຕ່ໍທດັສະຄະຕິຂອງທ່ານຫຼາຍນອ້ຍຊາໍໃດ? 

 

1. ການໂຄສະນາ ໂທລະພາບ ວທິະຍ ຸ ວາລະສານ ໜງັສພິືມ 

ປ້າຍໂຄສະນາ

ກາງແຈງ້/ 

ບອ່ນຖາ້ລດົເມ 

ໃບປິວ/ໂປສ

ເຕີ/ແຜນ່ພບັ 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ       

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ       

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ       

ການໂຄສະນາທາງໂທລະພາບ, ວິທະຍ,ຸ ວາລະສານ, ໜງັສືພິມ, ປ້າຍໂຄສະນາ

ກາງແຈງ້ ແລະ ໃບປິວ/ໂປສເຕີ/ແຜນ່ພບັ ແມນ່ອນັໃດທ່ີມອີິດຕິພນົຕ່ໍທ່ານຫຼາຍທ່ີ

ສດຸ ( ເລືອກໄດ ້01 ຂໍ ້) 

      

 

2. ການປະຊາສາໍພນັ ຖະແຫຼງຂາ່ວ ຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ ໃຊນ້າຍແບບ/ນາງແບບ ຄນົຮູຈ້ກັແນະນາໍ 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    

ການປະຊາສາໍພນັ: ຖະແຫຼງຂາ່ວ ຕ່ໍສື່ ມວນຊນົ, ໃຊນ້າຍແບບ/ນາງແບບ, ,ຄນົຮູ້

ຈກັແນະນາໍ ແມນ່ອນັໃດທ່ີມອີດິຕພິນົຕ່ໍທາ່ນຫຼາຍທ່ີສດຸ ( ເລືອກໄດ ້01 ຂໍ ້) 

   

3. ການສ ົ່ງເສີມການຂາຍ ການໃຫສ້ວ່ນຫຸຼດ ການຈກ ຂອງແຖມ ການຈບັສະ ຫຼາກລາງວນັ 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    
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ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    

ການປະຊາສາໍພນັ: ການໃຫ້ສ່ວນຫຸຼດ, ການຈກຂອງແຖມ,ການຈບັສະ ຫຼາກ

ລາງວນັ ແມນ່ອນັໃດທ່ີມອີດິຕພິນົຕ່ໍທາ່ນຫຼາຍທ່ີສດຸ ( ເລືອກໄດ ້01 ຂໍ ້) 

   

4. ການຕະຫຼາດໂດຍກງົ ໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນດັ/

ເວັບໄຊ 

ເຄືອຂາ່ຍສງັຄມົອອນໄລ: 

Facebook ແລະອື່ ນໆ 

ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ SMS 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ    

ການຕະຫຼາດໂດຍກງົ:ໂຄສະນາທາງອິນເຕີເນັດ/ເວັບໄຊ,ເຄືອຂາ່ຍສງັຄມົອອ 

ໄລ: Face book ແລະອື່ ນໆ, ຂໍຄ້ວາມສ ັນ້ SMS ແມນ່ອນັໃດທ່ີມອີດິຕພິນົຕ່ໍທາ່ນ

ຫຼາຍທ່ີສດຸ ( ເລືອກໄດ ້01 ຂໍ ້) 

   

 

5. ການຂາຍໂດຍພະນກັງານຂາຍ ການໃຫພ້ະນກັງານຂາຍສິນຄາ້/ແນະນາໍສິນຄາ້ 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

6. ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້ ການສື່ ສານການຕະຫຼາດທ່ີຈດຸຊື້ 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

7. ການສະໜບັສະໜນູທາງການຕະຫຼາດ ການສະໜບັສະໜນູສງັຄມົ 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  
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ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

8. ການຕະຫຼາດແບບກດິຈະກາໍ ການຈດັກດິຈະກາໍພິເສດ/ງານອີເວັນ້ 

ສາ້ງຄວາມເຊື່ ອໝັນ້ຕ່ໍຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຮູສ້ກຶມກັ ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  

ເຮັດໃຫທ້າ່ນຢາກໃຊ ້ຜະລິດຕະພນັ ແລະ ການບໍລິການຂອງຢນຸເີທວ  
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