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ความต้องการใช้บริการ 3G ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
CONSUMERS’ DEMAND TO USE 3G SERVICES IN BANGKOK 

ณิวฒันา  ตั้งชนมจ์  ารัส1  ผศ.พฒัน์  พิสิษฐเกษม2 
------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ รูปแบบการด าเนิน

ชีวิต และการยอมรับนวตักรรม 3G ท่ีมีผลกบัความตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของผูบ้ริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ผูบ้ริโภคคนไทยท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป ใชห้รือเคยใชบ้ริการ 3G มาก่อน และอยู่ใน 10 
เขตปกครองในช่วงเดือนมกราคม 2557 รวม 400 ตวัอยา่ง  
 ผลการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-30 ปี เป็นเพศหญิง มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร  มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001-30,000 บาท มีสถานภาพโสด มีรูปแบบการด าเนินชีวิตดา้น
กิจกรรมเก่ียวกบัการใช้บริการ 3G ท  ากิจกรรมประจ าวนัเพื่อภารกิจส่วนตวั และส าหรับ
การใช้งานเพื่อการติดต่อส่ือสาร ดา้นความสนใจเก่ียวกบัระดบัความสนใจในนวตักรรม 
3G โดยติดตามตามโอกาส และปัจจยัความสนใจในการใช้งานบริการ 3G กลุ่มตวัอย่าง
ทั้งหมดเลือกคุณภาพของสัญญาณแตกต่างกนั และดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์จาก
การใชบ้ริการ 3G ในความสะดวกรวดเร็วในการใชง้าน และความส าคญัของนวตักรรม 3G 
ในการยกระดบัมาตรฐานและช่ือเสียงของประเทศ 
 กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บดา้นความรวดเร็วใน
การรับ-ส่งข้อมูลและการรับรู้ถึงการใช้งานง่ายด้านบริการ 3G สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว โดยมีความคิดเห็นว่าความตอ้งการใช้บริการ 3G ช่วยอ านวยความ
สะดวกในการติดต่อส่ือสาร 
  
 
 
 
__________________________________________ 
 1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวชิาการศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัรังสิต 
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 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ทุกด้าน รูปแบบการ
ด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ ยกเวน้ การใชบ้ริการ 3G ส าหรับท ากิจกรรมประจ าวนัดา้นกิจกรรม 
ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อความตอ้งการใช้บริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั และการยอมรับนวตักรรม 3G ทั้งการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บและการรับรู้ถึง
การใชง้านง่ายทุกดา้นมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้บริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : บริการ 3G, ความตอ้งการ 

 
ABSTRACT 

Objectives of this are to study demographic characteristics, life style, and 3G 
innovation acceptance affecting demand of consumers in Bangkok in using 3G services 
by using structured questionnaire to collect data from 400 Thai consumers who have 
minimum age of 20 years; are using or used to use 3G services; and are in 10 district in 
January 2014. 

The findings reveal that most samples have age range between 26-30 years; are 
single; graduated in bachelor’s degree; have career as a private company employee; have 
average monthly income between 15,001-30,000 baht; and have life style in term of 
activity to use 3G services for private mission in daily activity and for communication in 
usage.  In term of interest, they are interested in 3G innovation occasionally and in its 
quality. And, in term of comment, its benefits are convenient and quick usage and 
significance of 3G innovation are to raise standards and fame of the country.  

The samples notices that perceived usefulness is rapidness in receiving and 
sending message and perceived ease of use is easy, convenient, and quick accessibility.  
Also, they demanded to use 3G services as communication facilitator. 

The results of hypothesis testing reveal all demographic characteristics and most 
life style without usage of 3G services for daily activity affect demand of consumers in 
Bangkok in using 3G services differently. And, 3G innovation acceptance both perceived 
usefulness and perceived ease of use are correlated with their demand in using 3G 
services with statistically significant level of 0.05. 
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KEYWORDS :  3G SERVICES, DEMAND 
 
บทน า 

โลกยุคโลกาภิวตัน์  (Globalization) เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย
อิทธิพลของการส่ือสารแบบไร้พรมแดน ผลกระทบดงักล่าวท าให้แต่ละประเทศจะตอ้งมี
การปรับตวัทั้งดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และวิธีการบริหารจดัการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนัเพื่อให้เกิดความมัน่คงทางเศรษฐกิจ และความสงบสุขของสังคม 
การพฒันาประเทศให้กา้วหนา้ทดัเทียมกบัประเทศท่ีพฒันาแลว้ จ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเขา้มาพฒันากิจการทั้งเชิงพาณิชยแ์ละท่ีไม่ใช่เชิงพาณิชย ์ซ่ึงคล่ืน
ความถ่ีวทิยกุ็เป็นเคร่ืองมือส าคญัอนัหน่ึง ในการส่ือสาร คล่ืนความถ่ีวิทยุเป็นพาหะในการ
โทรคมนาคมท่ีถูกน ามาใชต้ามความประสงค์ของผูใ้ชค้ล่ืนความถ่ีวิทยุ  ทั้งในเชิงพาณิชย์
และในบริการสาธารณะหรือกิจการท่ีไม่ใช่กิจการในเชิงพาณิชย ์เช่น การบริการการศึกษา
ทางไกลการทหาร และความมัน่คง การใชง้านวิทยุอาสาสมคัรแกปั้ญหาจราจร บริการ
หน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ี การบรรเทาสาธารณะภยั บริการวิทยุโทรทศัน์กระจายเสียงเพื่อ
สาธารณะ การควบคุมการจราจรทางอากาศ วิทยาศาสตร์การแพทย  ์รวมทั้งคล่ืนวิทยุท่ีใช้
อุปกรณ์ เช่น 3G  

ระบบการส่ือสารท่ีใช้คล่ืนความถ่ีวิทยุท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตมนุษยใ์นสังคมโลก
ได้มีการเปล่ียนแปลงและเกิดการพฒันาอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคล่ือนท่ีซ่ึงได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของเรามากข้ึน 
นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัการให้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีไดมี้การพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองจากยุคแรก (1 Generation) ซ่ึงให้บริการในระบบอนาล็อก จนถึงยุค ซ่ึงให้บริการ
ในระบบดิจิทลั (2 Generation–2.75 Generation) และกา้วเขา้สู่ยุคท่ี 3 (3 Generation) ซ่ึง
เป็นเทคโนโลยท่ีีถูกพฒันาข้ึนเพื่อเพิ่มความคล่องตวัในการใหบ้ริการดา้นระบบเสียงท่ีดีข้ึน
มีช่องสัญญาณความถ่ีและความจุในการรับส่งขอ้มูลท่ีมากกว่า เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รับส่งขอ้มูลแอพพลิเคชัน่ ท าให้เกิดการใชบ้ริการมลัติมีเดียและส่งผา่นขอ้มูลในระบบไร้
สายดว้ยอตัราความเร็วสูง พร้อมทั้งสามารถใช ้บริการมลัติมีเดียไดเ้ต็มท่ีและสมบูรณ์แบบ
ข้ึน  

จากการท่ีเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ี 3 สามารถรับส่งขอ้มูลใน
ความเร็วสูงท าให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสามารถให้บริการระบบ
เสียงและแอพพลิเคชัน่ในลกัษณะของรูปแบบบริการใหม่ๆ เช่น จอแสดงภาพสี การดาวน์
โหลดเกมส์ และการแสดงแผนท่ีตั้ งต่างๆ ท าให้การส่ือสารเป็นแบบอินเตอร์แอคทีฟ 
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(Interactive) ช่วยให้ชีวิตประจ าวนัสะดวกสบายยิ่งข้ึน เปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา วิทยุส่วนตวัรวมทั้งกลอ้งถ่ายรูป ซ่ึงผูใ้ช้โทรศพัท์สามารถเช็คขอ้มูลใน Account 
ส่วนตวั เพื่อใชบ้ริการต่างๆ ผา่นโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จึงท าให้มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาถึง 
ความตอ้งการใชบ้ริการ 3G ซ่ึงตอ้งแข่งขนักนัระหวา่งผูใ้ห้บริการในการดึงดูดใจลูกคา้กบั
ผูใ้ช้บริการเพื่อให้สามารถตอบสนองทั้งประสิทธิภาพดา้นเทคนิค และประสิทธิภาพดา้น
บริการทางการตลาด เน่ืองจากการให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีดว้ยเทคโนโลยี 3G  ซ่ึงเป็น
ส่ิงใหม่ส าหรับประเทศไทย ผูว้ิจยัเล็งเห็นความส าคญัดงักล่าว จึงเลือกศึกษาความตอ้งการ
ใช้บริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์
และรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเก่ียวกบั 3G ของผูบ้ริโภคเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสามารถข าไป
ประกอบการก าหนดส่วนแบ่งทางการตลาด ร่วมกบัการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการ
ยอม รับนวัตกรรม  3G และความต้องการใช้บ ริก าร  3G ของผู ้บ ริ โภคใน เขต
กรุงเทพมหานครเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับน าไปประยกุตใ์ชป้ระกอบการก าหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงแผนการตลาดของธุรกิจผู ้ให้บริการเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและผูผ้ลิตและจ าหน่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากข้ึน 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความตอ้งการใช้บริการ 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อความต้องการใช้บริการ 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาการยอมรับนวตักรรม 3G ท่ีมีความสัมพนัธ์กับความต้องการใช้
บริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของการวจัิย 

1. ลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการใช้บริการ 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. การยอมรับนวตักรรม 3G มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้บริการ 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคดิในการวจัิย 
ตัวแปรอสิระ          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการ 3G 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ 3G ตามหลกัประชากรศาสตร์ 

2. ท าให้เพื่อทราบถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีมีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการ 3G 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการก าหนดส่วนแบ่ง
ทางการตลาดของผูใ้ชบ้ริการ 3G ตามหลกัพฤติกรรมศาสตร์ 

3. ท าให้ทราบถึงการยอมรับนวตักรรม 3G ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้
บริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ก าหนดแนวทางการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้มีความประสิทธิภาพท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการของตลาดมากข้ึน 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งครอบคลุมเน้ือหาส าคญัต่างๆ ดงัน้ี 
Belch and Belch (2005 อา้งถึงในอจัฉรา นพวิญญูวงศ์, 2550 : 13); ปรมะ สตะ

เวทิน (2526 อา้งถึงในวารุณี มหาชนก, 2546) ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นตวัแปรพื้นฐาน
ท่ีนักการตลาดมกัน ามาใช้พิจารณาแบ่งส่วนตลาด เน่ืองจากท าให้สามารถสังเกตเห็น

ลกัษณะประชากรศาสตร์  
อายุ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน สถานภาพ 

 

 
 

 
ความตอ้งการใช้
บริการ 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

การยอมรับนวตักรรม 3G  
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
การรับรู้ถึงการใชง้านง่าย 

 

รูปแบบการด าเนินชีวติ  

ดา้นกิจกรรม ดา้นความสนใจ  
ดา้นความคิดเห็น 
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คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่างไดอ้ย่างชดัเจน ซ่ึงใช้เช่ือมโยงกบัความตอ้งการ พฤติกรรม
การตัดสินใจซ้ือ และอัตราการใช้สินค้าของผู ้บริโภค ท าให้สามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิภาพต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย 

อดุลย ์จาตุรงค์กุล (2539) ไดก้ล่าวว่าการด ารงชีวิตของมนุษยใ์นยุคต่างๆ เป็นไป
โดยไม่มีหลกัเกณฑ์ มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีกฎหรือเกณฑ์ท่ีทุกคนในกลุ่ม
พึงปฎิบติั พฤติกรรมของแต่ละบุคคลในกลุ่มเป็นไปในท านองเดียวกนั เม่ือกลุ่มสังกดัชั้น
ทางสังคมและวฒันธรรมในวฒันธรรมเดียวกนัมกัมีรูปแบบการด าเนินชีวิตไปในท านอง
เดียวกนั โดยรูปแบบการด าเนินชีวิตสามารถท าการประเมิน โดยใชล้กัษณะทางจิตวิทยา
ทางสังคม (Psychographics) ด้วยการวิเคราะห์กิจกรรม (Activities : A) ความสนใจ 
(Interests: I) และความคิดเห็น (Opinions: O) หรือ “AIO” 

ณัฐพล เทียมชยับุญทวี และณัฐพล อสัสะรัตน์ (2554 : 79) การรับนวตักรรมของ
ผูบ้ริโภคจะเกิดข้ึนไดโ้ดยผา่นขั้นตอนการตดัสินใจเก่ียวกบันวตักรรม ซ่ึงประกอบดว้ยการ
คน้ควา้ศึกษาขอ้มูลเพื่อลดความไม่มัน่ใจเก่ียวกบันวตักรรมลงให้อยูใ่นระดบัท่ีสามารถทน
รับได ้โดยประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นความรู้ ขั้นชกัน า ขั้นตดัสินใจ ขั้นการลงมือ
ใช้ และขั้นยืนยนั ทั้ งน้ี ผูบ้ริโภคใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันตามระดับการมี
นวตักรรมของผูบ้ริโภค  

วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม (2556) โทรศพัท์เคล่ือนท่ีถือว่าเป็น
นวตักรรมการส่ือสารท่ีช่วยท าให้มนุษยส์ามารถส่ือสารถึงกนัไดต้ลอดเวลา ไดทุ้กสถานท่ี 
และรวดเร็ว นอกจากน้ี ยงัสามารถใชง้านไดม้ากมายหลายหนา้ท่ี  

สิงหะ ฉวีสุขและสุนนัทา วงศ์จตุรภทัร (2555); Davis (1989) แบบจ าลองการ
ยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยีมีปัจจยัหลกั 2 ประการ ได้แก่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ (Perceived usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายของ
ระบบในการใชง้าน (Perceived ease of use) ซ่ึงใชเ้ป็นแนวคิดพื้นฐานส าหรับอธิบายการ
เช่ือมโยงกบัทศันคติต่อการใช ้พฤติกรรมความตั้งใจในการใช ้และการใชง้านจริง โดยตวั
แปรดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์และประสบการณ์มีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีจะ
ไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้วา่ระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน และถือว่าท าให้
เกิดขอ้จ ากดัดา้นความสมบูรณ์บางประการ จึงมีการพฒันาขยายแบบจ าลองโดยการเพิ่ม
ปัจจัยต่างๆ เพื่อน าไปใช้ศึกษาบริบทการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศให้มีการ
ครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

ราชบณัฑิตยสถาน (2526 : 436) ความตอ้งการ หมายถึง ความอยากได้ ใคร่ได ้
ประสงคจ์ะได ้ 
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ไพโรจน์ ไววานิชกิจ (2556) คุณสมบติัหลกัของ 3G คือมีการเช่ือมต่อกบัระบบ
เครือข่ายของ 3G ตลอดเวลาท่ีเปิดเคร่ืองโทรศพัท์ (always on) นัน่คือไม่จ  าเป็นตอ้งต่อ
โทรศพัท์เขา้เครือข่าย และ log-in ทุกคร้ังเพื่อใช้บริการรับส่งขอ้มูล ซ่ึงการเสียค่าบริการ
แบบน้ี จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเรียกใชข้อ้มูลผา่นเครือข่ายเท่านั้น โดยจะต่างจากระบบทัว่ไปท่ี
จะเสียค่าบริการตั้งแต่ล็อกอินเขา้ในระบบเครือข่าย  
วธีิด าเนินการวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัย เชิงปริมาณและน าเสนอเชิงพรรณนา โดยใช้
แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างท่ีมีค าถามลกัษณะแบบปลายปิดทั้งหมดแยกออกเป็น 4 
ส่วนเป็นเคร่ืองมือวจิยัใชใ้นการเก็บขอ้มูลกบักลุ่มผูบ้ริโภคคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 ปีข้ึนไป และใชห้รือเคยใชบ้ริการ 3G จากการอา้งอิงขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวน
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรท่ีมีอายุตั้ งแต่ 20 ปีข้ึนไป ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม  2555 รวม  4,289,462 คน  (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์  ส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข, 2555) จึงใชสู้ตรของ Taro Yamane ค  านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
n = N / (1 + Ne2) เท่ากบั 400 ตวัอยา่ง และใชห้ลกัความน่าจะเป็นโดยเลือกใชว้ิธีการสุ่ม
แบบง่ายในการเลือก 10 เขตปกครองครบทุกกลุ่มเขตปกครองหรือ 6 กลุ่ม โดยก าหนดกลุ่ม
ตวัอย่างตามสัดส่วนของจ านวนประชากรในแต่ละเขตปกครอง ไดแ้ก่ กลุ่มกรุงเทพกลาง 
เขตพญาไท 27 ตวัอย่าง กลุ่มกรุงเทพใต้ เขตบางรัก 17 ตวัอย่าง และเขตยานนาวา 30 
ตวัอย่าง กลุ่มกรุงเทพเหนือ เขตลาดพร้าว 44 ตวัอย่าง และเขตจตุจกัร 59 ตวัอย่าง กลุ่ม
กรุงเทพตะวนัออก เขตบางกะปิ 54 ตวัอย่าง และเขตสะพานสูง 33 ตวัอย่าง กลุ่มกรุงธน
เหนือ เขตธนบุรี 44 ตวัอย่างและกลุ่มกรุงธนใต ้เขตบางขุนเทียน 60 ตวัอย่าง และเขต
ราษฎร์บูรณะ 32 ตวัอยา่ง 

นอกจากน้ี ผูว้ิจยัยงัท าการสุ่มโดยไม่ใช้หลกัความน่าจะเป็นตามความสะดวกใน
พื้นท่ีบริเวณศูนยก์ารคา้ธุรกิจขนาดใหญ่และมีช่ือเสียงของแต่ละเขตปกครองและใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบพบกนัโดยบงัเอิญในช่วงเดือนมกราคม 2557 

การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช ้30 ชุดเก็บขอ้มูลมาทดสอบหา
ค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้งภายในของครอนบาซส าหรับแบบสอบถามส่วนท่ี 3 และ 4 
ซ่ึงมีมาตรวดัอนัตภาคชั้นในส่วน 2 และ 4 โดยมีค่าเท่ากบั 0.955 และ 0.941 ตามล าดบั และ
ใช้สถิติต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละใช้บรรยายคุณลักษณะของข้อมูลด้าน
ลักษณะประชากรศาสตร์และรูปแบบการด าเนินชีวิตของผูต้อบแบบสอบถามและใช้
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานใช้บรรยายคุณลกัษณะของขอ้มูลด้านความคิดเห็น
เก่ียวกบัการยอมรับนวตักรรม 3G และความตอ้งการใชบ้ริการ 3G 
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ส าหรับการทดสอบสมมติฐานใช ้t – test  และ F – Test ทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์กับความต้องการใช้บริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และรูปแบบการด าเนินชีวิตกบัความตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างแบบรายคู่โดยใช้วิธีของ 
Scheffe ส าหรับทดสอบตวัแปรท่ีใช้ F-Test ทดสอบแล้วพบความแตกต่าง ณ ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 และใช้ Pearson Correlation (r) ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
การยอมรับนวัตกรรม 3G กับความต้องการใช้บ ริการ 3G ของผู ้บ ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05   
สรุปผลการวจัิย 
 1. สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี จ  านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.50 เป็นเพศหญิง จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 50.25 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 50.75 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/พนกังานธนาคาร  
จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 15,001-30,000 บาท 
จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.25 และมีสถานภาพโสด จ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.75 
 2. สรุปผลการวเิคราะห์รูปแบบการด าเนินชีวติของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการด าเนินชีวติดา้นกิจกรรมเก่ียวกบัการใชบ้ริการ 
3G ท ากิจกรรมประจ าวนัเพื่อภารกิจส่วนตวั จ านวน 237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 และการ
ใช้บริการ 3G ส าหรับการใช้งานเพื่อการติดต่อส่ือสาร จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.75 

ด้านความสนใจเก่ียวกับระดับความสนใจในนวตักรรม 3G โดยติดตามเป็น
บางคร้ังคราวตามแต่โอกาส จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 72.25 และปัจจยัความสนใจใน
การใชง้านบริการ 3G กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดเลือกคุณภาพของสัญญาณ จ านวน 400 คน คิด
เป็นร้อยละ 100.00 เลือกช่ือเสียงของผูใ้ห้บริการ จ านวน 397 คน คิดเป็นร้อยละ 99.25 
เลือกค่าใชบ้ริการ จ านวน 392 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 เลือกบริการก่อนและ/หรือหลงัการ
ขาย จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 เลือกสิทธิพิเศษท่ีไดรั้บ จ านวน 381 คน คิดเป็น
ร้อยละ 95.25 เลือกการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ จ านวน 336 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00 
เลือกกระแสนิยม/ ความนิยมใชง้านของคนรอบขา้ง จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 
แต่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดไม่เลือกปัจจยัอ่ืนๆ  
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ดา้นความคิดเห็นเก่ียวกบัประโยชน์จากการใชบ้ริการ 3G ในความสะดวกรวดเร็ว
ในการใชง้าน จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 และความส าคญัของนวตักรรม 3G ใน
การยกระดบัมาตรฐานและช่ือเสียงของประเทศ จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 
 3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการยอมรับ
นวตักรรม 3G 

กลุ่มตัวอย่า ง มีความคิด เห็นว่าการ รับ รู้ ถึงประโยชน์ ท่ีได้ รับโดยรวมมี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้บริการ 3G อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.290 เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ความรวดเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูลมี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใช้บริการ 3G มากท่ีสุด อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 
4.415 และการรับรู้ถึงการใชง้านง่ายโดยรวมมีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชบ้ริการ 3G 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.248 เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นว่าบริการ 3G สามารถเขา้ถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมีความสัมพนัธ์กบัความ
ตอ้งการใชบ้ริการ 3G มากท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.373 

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการใช้
บริการ 3G 

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นวา่ความตอ้งการใชบ้ริการ 3G โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.300 เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่ามีความ
ตอ้งการให้บริการ 3G เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารมาก
ท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.468 
 5. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ทุกด้าน ประกอบดว้ย อายุ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และสถานภาพท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

รูปแบบการด าเนินชีวิตส่วนใหญ่ ประกอบดว้ย การใช้บริการ 3G ส าหรับการใช้
งาน ระดบัความสนใจในนวตักรรม 3G บริการก่อนและ/หรือหลงัการขาย สิทธิพิเศษท่ี
ไดรั้บ การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ประโยชน์จากการใช้บริการ 3G  และความส าคญั
ของนวตักรรม 3G ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อความตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

การยอมรับนวตักรรม 3G ทุกด้านมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับความต้องการใช้
บริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
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ระดบั 0.01 โดยการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผูใ้ช้งานมีความสัมพนัธ์มากท่ีสุด (r = 
0.911)  

ทั้ ง น้ี  การรับรู้ถึงประโยชน์ ท่ีได้รับทุกด้าน ประกอบด้วย คุณภาพในการ
ติดต่อส่ือสาร ความรวดเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล ประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล 
ความสามารถในบริการดา้นมลัติมีเดียท่ีสมบูรณ์ การส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัผูใ้ชง้าน
มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชบ้ริการ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการรับรู้ถึงการใชง้านง่ายทุกดา้น ประกอบดว้ย บริการ 
3G สามารถเขา้ถึงไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว บริการ 3G สามารถใช้งานไดห้ลากหลาย
รูปแบบบริการ 3G รองรับการใช้งานกบัแอพพลิเคชั่นรูปแบบใหม่ๆ ได ้บริการ 3G มี
ขั้นตอนการใช้บริการท่ีไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก และบริการ 3G มีลักษณะการใช้งาน
คลา้ยคลึงกบับริการอ่ืนๆ มีคุน้เคยกนัอยูแ่ลว้มีความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชบ้ริการ 3G 
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ตารางแสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig.* 
จ านวนคู่
แตกต่าง 

แปรผล 

ลกั
ษณ

ะป
ระ
ชา
กร
ศา
สต

ร์ อาย ุ F-test 0.000 7 ยอมรับ 
เพศ t-test 0.001 - ยอมรับ 

การศึกษา F-test 0.000 2 ยอมรับ 
อาชีพ F-test 0.000 5 ยอมรับ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน F-test 0.000 3 ยอมรับ 
สถานภาพ F-test 0.000 3 ยอมรับ 

รูป
แบ

บก
าร
ด า
เนิ
นชี

วติ
 

ดา้นกิจกรรม 
การใชบ้ริการ 3G ท ากิจกรรม

ประจ าวนั 
t-test 0.108 - ปฏิเสธ 

การใชบ้ริการ 3G ส าหรับการใช้
งาน 

F-test 0.000 2 ยอมรับ 

ดา้นความสนใจ 
ระดบัความสนใจในนวตักรรม 

3G  
F-test 0.000 2 ยอมรับ 
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ปัจจยัความสนใจในการใชง้าน
บริการ 3G  

- - - - 

คุณภาพของสัญญาณ - - - - 
ช่ือเสียงของผูใ้หบ้ริการ t-test 0.312 - ปฏิเสธ 

ค่าใชบ้ริการ t-test 0.140 - ปฏิเสธ 
บริการก่อนและ/หรือหลงัการ

ขาย 
t-test 0.037 - ยอมรับ 

สิทธิพิเศษท่ีไดรั้บ t-test 0.000 - ยอมรับ 
การโฆษณาและประชาสัมพนัธ์       t-test 0.000 - ยอมรับ 
กระแสนิยม/ ความนิยมใชง้าน

ของคนรอบขา้ง     
t-test 0.895 - ยอมรับ 

อ่ืนๆ - - - - 
ดา้นความคิดเห็น 

ประโยชน์จากการใชบ้ริการ 3G  F-test 0.000 3 ยอมรับ 
ความส าคญัของนวตักรรม 3G F-test 0.000 2 ยอมรับ 

 
 

ตวัแปรอิสระ สถิติ Sig.* 
จ านวนคู่
แตกต่าง 

แปรผล 

กา
รย
อม

รับ
นว

ตัก
รร
ม 
3G

 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
คุณภาพในการติดต่อส่ือสาร r 0.000 - ยอมรับ 

ความรวดเร็วในการรับ-ส่งขอ้มูล r 0.000 - ยอมรับ 
ประสิทธิภาพในการคน้หาขอ้มูล r 0.000 - ยอมรับ 
ความสามารถในบริการดา้น

มลัติมีเดียท่ีสมบูรณ์ 
r 0.000 - ยอมรับ 

การส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีใหก้บั
ผูใ้ชง้าน 

r 0.000 - ยอมรับ 

การรับรู้ถึงการใชง้านง่าย 
บริการ 3G สามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

สะดวก และรวดเร็ว 
r 0.000 - ยอมรับ 
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บริการ 3G สามารถใชง้านได้
หลากหลายรูปแบบ 

r 0.000 - ยอมรับ 

บริการ 3G รองรับการใชง้าน r 0.000 - ยอมรับ 
กบัแอพพลิเคชัน่รูปแบบใหม่ๆ ได ้ r 0.000 - ยอมรับ 
บริการ 3G มีขั้นตอนการใชบ้ริการ

ท่ีไม่ซบัซอ้นหรือยุง่ยาก 
r 0.000 - ยอมรับ 

บริการ 3G มีลกัษณะการใชง้าน
คลา้ยคลึงกบับริการอ่ืนๆ มีคุน้เคย

กนัอยูแ่ลว้ 
r 0.000 - ยอมรับ 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05* 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาต่างๆ ดงัน้ี 
สุพิน จินดาหลวง (2550) พบว่าเพศและรายไดท่ี้ต่างกนัมีปัจจยัทางการตลาดท่ีมี

ผลต่อการเลือกใชร้ะบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแตกต่างกนั 
วรสิทธ์ิ วิมลประภาพรและกมลทิพย ์ชีวะวิชวาลกุล  (2551) พบว่าเพศ อายุ และ

ระดบัการศึกษามีผลต่อทศันคติและการยอมรับนวตักรรม 3G บนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ
ผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร การใชบ้ริการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบับริการ 3G  
และประโยชน์ในการใช้บริการมีผลต่อทัศนคติและการยอมรับนวัตกรรม 3G บน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วน
ของค่าใช้บริการท่ียอมรับได้มีผลต่อทัศนคติและการยอมรับนวัตกรรม 3G บน
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขตกรุงเทพมหานคร และความสะดวกสบายมีผล
ต่อทศันคติและการยอมรับนวตักรรม 3G บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคท่ีอาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร 

อญัญารัตน์ ใบแสง  (2552) พบวา่ เพศ อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนัมีผลต่อการ
ยอมรับเทคโนโลยี 3G ส่วนใหญ่แตกต่างกนั แต่ไม่สอดคลอ้งในส่วนของอายุและระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี 3G ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกนั และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับและการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีความสัมพนัธ์กบัการ
ยอมรับเทคโนโลย ี3G ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

รัชฎาภรณ์ บุญก่อนและธาณินทร์ สุวรรณกิจ  (2552) พบว่า เพศและรายได้ท่ี
แตกต่างกนัมีผลต่อความตอ้งการใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ียุคท่ี 3 ของนิสิตนักศึกษา

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สุพิน%20จินดาหลวง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.6/tdc/basic.php?query=%C7%C3%CA%D4%B7%B8%D4%EC%20%C7%D4%C1%C5%BB%C3%D0%C0%D2%BE%C3&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.6/tdc/basic.php?query=%A1%C1%C5%B7%D4%BE%C2%EC%20%AA%D5%C7%D0%C7%D4%AA%C7%D2%C5%A1%D8%C5&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0


439 
 

วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 3 (กรกฎาคม – กนัยายน 2557) 

ระดับปริญญาตรีในพื้นท่ีภาคตะวันออกแตกต่างกัน และรูปแบบการด าเนินชีวิตมี
ความสัมพนัธ์กบัความตอ้งการใชบ้ริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ียุคท่ี 3 ของนิสิตนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรีในพื้นท่ีภาคตะวนัออกในทางเดียวกนัในระดบัต ่า 

ธิมาพร หลา้แหล่ง และละเอียด ศิลานอ้ย (2553) พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการท่ีมีคุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลแตกต่างกนัจะใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการเลือกใช้
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบเติมเงินของเครือข่ายเอไอเอสและดีแทคแตกต่างกนั 

จิตตรัช รัชเวทย์ (2553) พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ
รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ TOT 
3G ท่ีแตกต่างกนั 

วาริท ชูสกุล (2553) พบว่าอายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด และระดบัรายไดโ้ดยเฉล่ีย
อิทธิผลต่อการใชบ้ริการเทคโนโลยีโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G ราคาค่าบริการ ช่ือเสียงของผู ้
ให้บริการ และการใชง้านของบุคคลรอบขา้ง และกระแสนิยมมีอิทธิผลต่อการใช้บริการ
เทคโนโลยโีทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G และความเร็วในการรับส่งขอ้มูลและความยากง่ายในการ
ใชง้านมีอิทธิผลต่อการใชบ้ริการเทคโนโลยโีทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3G 

สยมุพร พึ่งวาส (2554) พบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 3G 
Plus ของเครือข่ายทรูมูฟ เอชดา้นคุณสมบติัและประโยชน์แตกต่างกนั  อายุท่ีแตกต่างกนัมี
ความคิดเห็นต่อการใหบ้ริการ 3G Plus ของเครือข่ายทรูมูฟ เอชดา้นความคุม้ค่า ประโยชน์ 
และตลาดทางตรงแตกต่างกนั  การศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 3G 
Plus ของเครือข่ายทรูมูฟ เอชดา้นประโยชน์แตกต่างกนั อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการใหบ้ริการ 3G Plus ของเครือข่ายทรูมูฟ เอชดา้นการโฆษณาแตกต่างกนั และรายได้
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ 3G Plus ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช
ดา้นการใช้งาน ความคุม้ค่า ประโยชน์ การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการ
ขาย การขายโดยใชพ้นกังาน และการตลาดทางตรงแตกต่างกนั 

วา รีกาญ เข็มทอง  (2555) พบว่าอายุ มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ ซ้ือ
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และราคา การส่งเสริม
การตลาด และระดบัความรู้ความเขา้ใจท่ีมีต่อโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีระบบ 3G ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ชัย ฉายวิวฒัน์ (2554) พบว่า รูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรม ด้านความ
สนใจ และด้านความคิดเห็นมีความสัมพันธ์กับเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 3 จีอยูแ่ต่อยูใ่นระดบันอ้ย 

ธิติวตัร ภาณุมงักร (2555) พบวา่ ปัจจยัดา้นอตัราค่าบริการ การมีกิจกรรมและสิทธิ

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%A8%D4%B5%B5%C3%D1%AA%20%C3%D1%AA%E0%C7%B7%C2%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%C7%D2%C3%D5%A1%D2%AD%20%E0%A2%E7%C1%B7%CD%A7&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://202.28.199.6/tdc/basic.php?query=%AA%D1%C2%20%A9%D2%C2%C7%D4%C7%D1%B2%B9%EC&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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พิเศษ เพื่อนหรือคนรอบขา้งมีส่วนในการกระตุน้ให้เลือกใช้บริการ และภาพลกัษณ์ท่ีมี
ความน่าเช่ือถือมีผลต่อการเลือกใช้เครือข่ายผูใ้ห้บริการสัญญาณโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ
นกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ แต่ไม่มีความสอดคลอ้งในส่วนของปัจจยัด้านคุณภาพ
ความแรงและชดัเจนของสัญญาณ การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของผูใ้ชบ้ริการ คุณภาพของ
บริการเสริม โปรโมชัน่ ส่ือทางโทรทศัน์ พรีเซ็นเตอร์โฆษณาท่ีใช้ และบริการก่อนและ
หลงัการขายท่ีไม่มีผลต่อการเลือกใชเ้ครือข่ายผูใ้ห้บริการสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านการแบ่งส่วนตลาด 

ส าหรับผูป้ระกอบการธุรกิจใหบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทแ์ละอินเตอร์เน็ต 3G สามารถ
น าผลการศึกษาในคร้ังน้ีไปใชป้ระกอบการพิจารณาแบ่งส่วนตลาดส าหรับเลือกกลุ่มเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ตามเพศเป็นหญิง อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 31-40 ปี 
การศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย รายไดอ้ยูใ่นระหวา่ง 
30,001-45,000 บาทต่อเดือน และสถานภาพโสด หรือตามเกณฑ์ดา้นรูปแบบการด าเนินชีวิต
ตามกิจกรรมเพื่อการติดต่อส่ือสารและการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลข่าวสาร ตามความสนใจจากการ
ไม่ไดติ้ดตามแต่มกัปฏิบติัตามกระแสนิยมหรือคนแนะน า และตามความคิดเห็นดา้นประโยชน์
จากความทนัสมยัตามกระแสนิยม และนวตักรรม 3G มีความส าคญัในการพฒันาดา้นระบบ
การติดต่อส่ือสารของประเทศและการยกระดบัมาตรฐานและช่ือเสียงของประเทศ 

2. ด้านการยอมรับนวตักรรม 3G 
ในการท าให้ผูบ้ริโภคเกิดการรับรู้และการยอมรับต่อนวตักรรม 3G ให้เป็นส่ิงจ าเป็น

ในชีวิตประจ าวนัท่ีช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสาร ผูป้ระกอบการท่ีให้บริการ
ตอ้งค านึงถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะประสิทธิภาพของสัญญาณท่ีช่วยให้การรับส่ง
ขอ้มูลไดอ้ย่างรวดเร็ว ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ช้บริการเกิดการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้บริการได ้
และตอ้งใหค้วามส าคญัต่อความสามารถในการเขา้ถึงการใชบ้ริการท่ีง่าย สะดวก และรวดเร็ว
เพื่อท าใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดการรับรู้ถึงง่ายในการใชบ้ริการ  
ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป  

1. ด้านตัวแปร  
ควรท าการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผลการศึกษาในมุม

ต่างๆ กวา้งขวางมากข้ึน โดยควรท าการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตในดา้นกิจกรรมและ
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ด้านความสนใจเพิ่มเติมเพื่อท าการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาในคร้ังน้ีท่ีระบุว่ามีบาง
ปัจจยัท่ีไม่มีผลต่อความตอ้งการในการใชบ้ริการ 3G 

2. ด้านเคร่ืองมือวจัิย 
ควรเลือกใช้เคร่ืองมือวิจยัอ่ืนๆ เพิ่มเติมควบคู่กบัการใช้แบบสอบถามเพื่อเพิ่ม

คุณภาพของการศึกษาใหมี้ความละเอียดในเชิงลึกมากข้ึน  
3. ด้านระยะเวลา 
ควรทบทวนท าการศึกษาเป็นระยะเพื่อให้สามารถติดตามความต้องการของ

ผูบ้ริโภคได้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากการให้บริการ 3G มีวงจรตลาดแบบเร็วท่ีต้องให้
ความส าคญัต่อกิจกรรม R&D เพื่อส่งเสริมการพฒันาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีความ
ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยืนสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั อนัมี
ส่วนช่วยยกระดบัมาตรฐานของประเทศไดอี้กดว้ย 
บรรณานุกรม 
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