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บทคัดย'อ 
การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงคJเพื ่อศึกษา 1) ปhจจัยดHานประชากรศาสตรJ ปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีที ่มีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื ่อนที ่ 2) การตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIาย

โทรศัพทJเคลื ่อนที ่โดยใชHปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด 3) เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIาย

โทรศัพทJเคลื่อนที่ของผูHใชHบริการ จำแนกตามปhจจัยดHานประชากรศาสตรJและปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี  

กลุIมตัวอยIาง คือ ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยคำนวณหากลุIมตัวอยIางที่ไมI

ทราบประชากรแนIนอนจากสูตรของ Cochran ไดHจำนวน 400 ตัวอยIาง โดยใชHแบบสอบถามเปqนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม 

จากนั้นวิเคราะหJผลดHวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชHไดHแกI การแจกแจงความถี่ (Frequency) คIารHอยละ (Percentage) 

คIาเฉลี่ย (Mean) และคIาสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติอHางอิง ไดHแกI การแจกแจงแบบที (t-test) และ

การวิเคราะหJความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวIา  ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ สIวนใหญIเปqนเพศหญิง มีอายุระหวIาง 15-23 ป� อยูIใน

สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพนักศึกษา และมีรายไดHเฉลี่ยตIอเดือน เมื่อพิจารณาจากปhจจัยดHาน

การยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีผูHใชHบริการสIวนใหญIใชHเทคโนโลยีโทรศัพทJเคลื่อนที่จากเครือขIายเอไอเอสมากที่สุด 

เนื่องจากเปqนเครือขIายที่มีการยอมรับจากผูHใชHบริการทั่วประเทศเปqนจำนวนมาก จึงทำใหHมีความนIาเชื่อถือใหHกับเครือขIายและ

ผูHใชHบริการเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันก็พบวIาผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ใหHความสำคัญกับปhจจัยดHานสIวนประสมทาง

การตลาด 4C’s โดยรวมอยูIในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปqนรายดHานอยูIในระดับมากทุกดHาน ไดHแกI ดHานความสะดวก ดHานคุณคIา

ที่จะไดHรับ ดHานการติดตIอสื่อสาร และดHานราคา ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ: เครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที,่ ปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด 4C’s, การใชHบริการ, การยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were to study 1) demographic factors which factors of innovation and 

technology adoption that influence the decision to use mobile 2 )  customer decision to use the mobile 

network by using marketing mix factors of service and 3) comparing customer decision to select the mobile 

network service which classified by demographic and innovation and technology adoption factors. The 

sample group was the mobile phone network costumers in Muang District, Kamphaeng Phet Province. By 

calculating, a total of 400 unidentified samples were obtained from Cochran's formula, using questionnaires 

as a collection tool. Then, the results were analyzed with the SPSS. The statistics used were: Frequency, 

Percentage, Mean, and Standard Deviation. Reference statistics were t-test and One-Way analysis of variance 

(One-Way ANOVA). 

 The results showed that the most mobile network service user is female, age between 15-23 years 

old, single, a bachelor's degree student career and average monthly income. Considering the factors of 

innovation and technology adoption, most of the users decide to select mobile network from the AIS 

network. Because it is a network that has been accepted by many users across the country; thus, AIS is 

more reliable the network and service. The study of the results of the marketing mix factor 4C’s experiment 

found that mobile phone network users focus on the factors of the overall 4C's marketing mix at a high 

level when considered on a case-by-case basis, it was at a high level in every aspect, namely convenience, 

the value to be received, communication and price, respectively. 

 

Keywords:  Mobile Network, Marketing Mix Factors 4C’s, Service Utilization, Innovation and Technology 

Adoption 

 

บทนำ 

โทรศัพทJเคลื่อนที่นับเปqนอุปกรณJสําคัญและมีอิทธิพลตIอการใชHชีวิตประจําวัน เปqนอยIางยิ่ง ดHวยวิวัฒนาการทาง

โทรศัพทJดHานการสื่อสารไรHสาย (Wireless Communications) ที่ไดHมีการพัฒนาอยIางตIอเนื่อง เพื่อตอบสนองความตHองการ 

และไดHรับความนิยมอยIางมากดHวยคุณลักษณะพิเศษ คือ การอํานวยความสะดวกในการติดตIอ (Access Capacity) และ

ความสามารถในการเคลื่อนที่ (Mobility Capability) ที่ชIวยใหHการติดตIอสื่อสาร และการเขHาถึงขHอมูลเปqนไปไดHอยIาง รวดเร็ว

และแมIนยํา ในทุกสถานที่และทุกเวลา ดังนั้นผูHใหHบริการดHานเครือขIายโทรคมนาคมจึง พยายามหากลยุทธJในการดึงดูดผูHบริโภค

ใหHหันมาใชHบริการกับเครือขIายของตน และเพื ่อตอบสนอง ความตHองการของผู Hบริโภคตามกระแสสังคมที ่เปลี ่ยนไป         

(พชระ สุธนฐาน, 2557) ในปhจจุบัน ประเทศไทยอนุญาตใหHธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไดHเขHามามีบทบาททางการแขIงขันกัน

อยIางเสรี จึงทำใหHตลาดเกิดการแขIงขันสูง ดังนั้น ผูHใหHบริการทางการสื่อสารโทรคมนาคมจึงตHองนำเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนาที่

ทันสมัย ประสิทธิภาพสูง ราคาไมIแพง มีการใหHบริการที่รวดเร็ว และประทับใจ มีการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 

(ICM) และมีภาพลักษณJขององคJกรที่ดีเพื่อเปqนทางเลือกใหHแกIลูกคHา (วงศกร ป�ยะนันทJ, 2559) 

ปhจจุบัน ตลาดการใหHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ถูกควบคุมโดย

ผูHประกอบการรายใหญIเพียง 3 รายไดHแกI บริษัท แอดวานซJ อินโฟรJ เซอรJวิส จำกัด มหาชน (AIS), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส 

คอมมูนิเคชั่น จำกัด มหาชน (DTAC) และบริษัท ทรู คอรJปอเรชั่น จำกัด มหาชน (TRUE MOVE H)เปqนตHน ซึ่งในแตIละผูH 

ใหHบริการมีจุดเดIนหรือลักษณะที่แตกตIางกันไปจึงเปqนประเด็นสำคัญที่ทำใหHผูHวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ ปhจจัยที่มีผล
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ตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ของผูHใชHบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเปqน

แนวทางใหHผูHใหHบริการนำไปพัฒนาและปรับปรุงสินคHาและบริการที่ตอบสนองความตHองการของผูHใชHบริการไดHอยIางแทHจริง 

1. วัตถุประสงค:การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปhจจัยดHานประชากรศาสตรJ ปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลตIอการตัดสินใจ

เลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ของผูHใชHบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่โดยใชHปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด ของ

ผูHใชHบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 
3. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ของผูHใชHบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

กำแพงเพชร จำแนกตามปhจจัยดHานประชากรศาสตรJและปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขJอง 

  แนวคิดและทฤษฎีดJานประชากรศาสตร: 

แนวคิดและทฤษฎีดHานประชากรศาสตรJเปqนสิ่งที่สําคัญที่ใชHในการหาขHอมูลเกี่ยวกับลักษณะดHานประชากร และ

คIาสถิติที่วัดไดHของประชากรที่จะสามารถชIวยกําหนดตลาดของกลุIมเป าหมาย รวมทั้งทําใหHงIายตIอการวัดตัวแปรทางดHานอื่นๆ 

ทางดHานประชากรที่สําคัญ โดยสอดคลHองกับงานวิจัยของ (ยุบล เบ็ญจรงคJกิจ, 2542) ไดHกลIาวถึงแนวความคิดดHานประชากรนี้ 

เปqนทฤษฎีที่ใชHหลักการของความเปqนเหตุเปqนผล กลIาวคือ พฤติกรรมตIางๆ ของมนุษยJเกิดขึ้นตามแรงบังคับจากภายนอกมา

กระตุHน เปqนความเชื่อที่วIาคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรที่แตกตIางกัน จะมีพฤติกรรมที่แตกตIางกันไปดHวย ซึ่งแนวความคิดนี้

ตรงกับทฤษฎีกลุIมสังคม (Social Categories Theory) ที่อธิบายวIา พฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวขHองกับลักษณะตIางๆของบุคคล 

หรือลักษณะทางประชากร ซึ่งลักษณะเหลIานี้สามารถอธิบายเปqนกลุIมๆ ไดH คือบุคคลที่มีพฤติกรรมคลHายคลึงกันมักจะอยูIใน

กลุIมเดียวกัน ดังนั้น บุคคลที่อยูIในลำดับชั้นทางสังคมเดียวกันจะเลือกรับ และตอบสนองตIอเนื้อหาขIาวสารในแบบเดียวกัน 

และทฤษฎีความแตกตIางระหวIางบุคคล (Individual Differences Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้ไดHรับการพัฒนาจากแนวความคิดเรื่อง

สิ่งเรHาและการตอบสนอง หรือทฤษฎี เอส - อารJ อธิบายเกี่ยวกับการสื่อสารวIา ผูHรับสารที่มีคุณลักษณะที่แตกตIางกัน จะมีความ

สนใจตIอขIาวสารที่แตกตIางกัน และยังสอดคลHองกับงานวิจัย (ศิริวรรณ เสรีรัตนJ, 2550) กลIาววIา ลักษณะทางประชากรศาสตรJ

ประกอบดHวย อายุ เพศ รายไดH การศึกษาเหลIานี้ เปqนเกณฑJที่นิยมใชHในการแบIงสIวนตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรJเปqน

ลักษณะที่สำคัญ และสถิติที่วัดไดHของประชากรที่ชIวยกำหนดตลาดเป าหมาย รวมทั้งงIายตIอการวัดมากกวIาตัวแปรอื่นๆ  

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวขJองกับสRวนประสมทางการตลาด 4C’s  

ในปhจจุบันนักการตลาดไดHใหHแนวคิดเกี่ยวกับ “สIวนประสมทางการตลาด” (the services marketing mix) ที่รูHจัก

กันในชื่อ 4C’s ซึ่งไดHรับการพัฒนาขึ้นมาใหมIวIาเปqนมุมมองที่คIอนขHางแคบยังไมIครอบคลุม ในบางปhจจัยของการบริหารจัดการ

ดHานการบริการ และไมIสมบูรณJที่จะนำมาใชHกับการบริการ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกตIางจากสินคHาและบริการทั่วไป ซึ่ง

สอดคลHองกับงานวิจัยของสIวนประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่สามารถควบคุมไดH ซึ่งบริษัทนำมาใชH

รIวมกัน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคHากลุIมเป าหมาย (Kotler, 1997) ไดHอยIางตรงจุด และซื้อสินคHาหรือใชHบริการของ

ธุรกิจตIอไป โดยแนวความคิดทางการตลาด 4P’s เปqนเครื่องมือการตลาดที่นำมาผสมผสานปรับประยุกตJใชHกับสินคHาและ

บริการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคJทางการตลาดของธุรกิจ สอดคลHองกับงานวิจัยของ (วิภาวรรณ มโนปราโมทยJ, 2558) อธิบายถึง

สIวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) วIา เปqนเครื่องมือที่กิจการนำมาใชHเพื่อตอบสนองความตHองการ และสรHางความ

พอใจใหHกับกลุIมลูกคHาเป าหมาย ในการโนHมนHาวใหHเกิดความตHองการสินคHาของกิจการ โดยแบIงออกเปqนกลุIมไดH 4 กลุIม คือ 

ผลิตภัณฑJ (Product), ราคา (Price), การจัดจำหนIาย (Place) และการสIงเสริมการขาย (Promotion) ทั้งนี ้โลกของการ

แขIงขันทางการตลาดในยุคดิจิทัลที่ตHองพัฒนาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง จึงมีการปรับมุมมองแนวความคิดจาก 4P’s พัฒนามา

เปqนการตลาดผIานมุมมองลูกคHา 4C’s ซึ่งเนHนการรับรูHของลูกคHาโดยแบIงออกเปqน 4 กลุIม คือความตHองการของผูHบริโภค 
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( Consumer Wants and Needs), ต H นท ุนของผ ู H บ ร ิ โภค  (Consumer’s Cost to Satisfy), ความสะดวกในการซื้ อ 

(Convenience to Buy) และการสื่อสาร (Communication) ซึ่งจะเนHนใหHความสำคัญที่ตัวลูกคHาเปqนหลัก (Admin, 2020) 

และแนวคิดของ (ศิริวรรณ เสรีรัตนJและคณะ, 2560) ไดHกลIาวไวHวIา สIวนประสมการตลาดในมุมมองผูHบริโภค วIาธุรกิจจะตHอง

ตอบสนองความตHองการของลูกคHาการที่จะบริหารการตลาดของธุรกิจใหHประสบความสำเร็จนั้น จะตHองพิจารณาถึงสIวนประสม

ทางการตลาดในมุมมองของผูHบริโภคดHวย อันไดHแกI 1. คุณคIาที ่ลูกคHาจะไดHรับ (Customer Value) 2. ตHนทุน (Cost to 

Customer) 3. ความสะดวก (Convenience) และ4. การติดตIอสื่อสาร (Communication)  

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวขJองดJานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

การยอมรับเทคโนโลยี เปqนการตัดสินใจที่จะนําเทคโนโลยีนั้นไปใชHอยIางเต็มที่ เพราะเทคโนโลยีนั้นเปqนวิธีการที่ดีกวIา

และมีประโยชนJกวIาเปqนกระบวนการเริ่มตั้งแตIไดHสัมผัส เทคโนโลยี การถูกชักจูงใหHยอมรับเทคโนโลยีตัดสินใจยอมรับหรือ

ปฏิเสธการปฏิบัติตามการตัดสินใจและยืนยันการปฏิบัตินี้อาจจะใชHเวลาชHาหรือเร็วขึ้นอยูIกับปhจจัยที่สําคัญของตัวบุคคล 

สอดคลHองกับงานวิจัยของ (วชิราภรณJ พัดเกิดและคณะ, 2564) อธิบายถึงการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยแนวคิด

ของ (Roger & Shoemaker, 1978) การยอมรับของผูHบริโภคที่มีตIอนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Adoption and Innovation 

Theory) เรียกวIา กระบวนการยอมรับซึ่งกลIาวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกถึงการปฏิบัต ิโดยแบIงออกเปqน 5 

ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การรับรูH (Awareness Stage) ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest Stage) ขั้นที่ 3 ประเมินคIา (Evaluation Stage) 

ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial Stage) และขั้นที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage) เปqนขั้นที่บุคคลรับวิทยาการใหมIๆ นั้นไปใชHในการ

ปฏิบัติกิจกรรมของตนอยIางเต็มที่หลังจากไดHทดลองปฏิบัติดูและเห็นประโยชนJแลHวยอมรับนวัตกรรมเหลIานั้น (Foster, 1973) 

ยอมรับวIาการที่ประชาชนไดHเรียนรูHผIานการศึกษาโดยผIานขั้นตอนการรับรูHการยอมรับจะเกิดขึ้นไดHหากมีการเรียนรูHดHวยตนเอง

และการเรียนรูHนั้นจะไดHผลก็ตIอเมื่อบุคคลนั้นไดHทดลองปฏิบัติจนเมื่อเขาแนIใจวIา สิ่งประดิษฐJนั้นสามารถใหHประโยชนJอยIาง

แนIนอน จึงสรุปไดHวIา การยอมรับเปqนพฤติกรรมของแตIละบุคคลในการรับเอาสิ่งใหมIมายึดถือปฏิบัติดHวย ความเต็มใจโดยที่

พฤติกรรมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยIางเปqนกระบวนการและมีระยะเวลา มีการตัดสินใจทั้งกIอนและหลังการกระทำโดยผIาน

กระบวนการตัดสินใจและลักษณะกิจกรรมของแตIละบุคคล ในการจัดหา การซื้อ การใชHประโยชนJจากสินคHาและบริการ 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัยประกอบดJวย 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 การกำหนดประชากรและกลุRมตัวอยRาง  

 ขนาดตัวอยIางสามารถคำนวณไดH ดังนี้ 

  n=
!!"#
$!

 

โดยที่  n = ขนาดของกลุIมตัวอยIาง 

         z = คIาสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น (z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทIากับ 1.96) 

p = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณJหรือสัดสIวนของคุณลักษณะที่สนใจ ในกลุIมตัวอยIาง 

q = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณJซึ่งเทIากับ 1-p ในกรณีของกลุIมตัวอยIาง 

e = เปอรJเซ็นตJความคาดเคลื่อนจากการสุIมตัวอยIางที่ยอมรับไดHเมื่อแทนคIาตัวแปรในสูตรของจะไดHคIาดังนี้ 

1.2 ตัวแปรที่ใชJในการวิจัย  

 ตัวแปรที ่ใชHในการวิจัยแบIงออกเปqน 2 ประเภท ประกอบดHวย 1) ตัวแปรอิสระ ไดHแกI ปhจจัยดHาน

ประชากรศาสตรJ (เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดHเฉลี่ยตIอเดือน และอาชีพ) และปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและ
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เทคโนโลยี (การรับรูH การสนใจ การประเมินคIา การทดลอง และการยอมรับ) 2) ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกใชHบริการ

เครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่โดยใชHปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด 4C’s (Lauterborm, 1990; Kambil, & Nunes, 2000; 

Parasuraman,1998) ไดHแกI คุณคIาที่จะไดHรับ (Customer Needs) ราคา (Customer’s Cost) ความสะดวก (Convenience) 

การติดตIอสื่อสาร (Communication) 

1.3 สมมติฐานในการวิจัย 

 1) ปhจจัยดHานประชากรศาสตรJ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดHเฉลี่ยตIอเดือนและอาชีพที่แตกตIางกัน    

มีผลตIอการเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่แตกตIางกัน 

 2) ปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีดHาน การรับรูH สนใจ ประเมินคIา ทดลองและยอมรับ ที่

แตกตIางกันมีผลตIอการเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่แตกตIางกัน         

1.4 เครื่องมือที่ใชJในการวิจัย 

รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในขHอที่ 2  

1.5 การเก็บรวบรวมขJอมูล  

 ไดHดำเนินการเก็บขHอมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

       1) จากขHอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งจะใชHการเก็บขHอมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ดHวย Google Form จากกลุIมตัวอยIาง เนื่องจากเปqนวิธีที่ทำใหHไดHขนาดตัวอยIางจำนวนมากในระยะเวลาที่จำกัด กลุIมตัวอยIาง

สามารถเขHาถึงแบบสอบถามไดHสะดวก และผูHวิจัยสามารถนำขHอมูลไปใชHโดยการวิเคราะหJคIาสถิติผIานทางโปรแกรมสำเร็จรูป

ทางสถิติไดHอยIางรวดเร็ว 

       2) ขHอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดHจากการศึกษาคHนควHาจากขHอมูลที ่มีผู HรวบรวมไวH คือ 

หนังสือพิมพJ วารสาร สิ่งพิมพJตIางๆ ขHอมูลทางอินเทอรJเน็ต หนังสือทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธJและรายงานวิจัยที่

เกี่ยวขHอง     

1.6 การวิเคราะห:ขJอมูล 

          ในการศึกษาวิจัยในครั้งนีว้ิเคราะหJขHอมูลโดยใชHโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะหJหา 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) คIารHอยละ (Percentage) คIาเฉลี ่ย (Mean) คIาสIวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) การวิเคราะหJความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยใชHทดสอบความแตกตIางแบบรายคูI LSD ที่ระดับ

นัยสำคัญ 0.05 และการวิเคราะหJคIา t-test เกี่ยวกับ 1) ปhจจัยดHานประชากรศาสตรJ 2) ปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี และ 3) ปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด 4C’s  

2. เครื่องมือการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ใชHแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบIงออกเปqน 4 สIวน ประกอบดHวย 1) ขHอมูลทั่วไปของผูHตอบ

แบบสอบถาม 2) ขHอมูลเกี่ยวกับปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ 3) ขHอมูลเกี่ยวกับ

การเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ และ 4) ความคิดเห็นและขHอเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชHบริการ

เครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที ่ 

โดยไดHทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยผูHเชี่ยวชาญประกอบดHวย 1) ผศ.ดร.ปาณิสรา จรัสวิญ¬ู           

2) อาจารยJพัตราภรณJ อารีเอื้อ 3) อาจารยJ ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทยJ  
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คิวอาร:โคJดแบบสอบถาม 

และไดHกำหนดเกณฑJการวัดระดับคะแนนและแปลความหมายสำหรับความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 

มากที่สุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 

นHอย 2 คะแนน 

นHอยที่สุด 1 คะแนน 

สำหรับเกณฑJการแปลคIาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น ผูHวิจัยใชHเกณฑJคIาเฉลี่ยในการแปลผลตามหลักการ 

ของการแบIงอันตรภาคชั้น (Class interval) ดังนี้ 

    ความกวHางของอันตรภาคชั้น = (ขHอมูลที่มีคะแนนสูงสุด - ขHอมูลที่มีคะแนนตำ่ที่สุด) /จำนวนชั้น 

= (5-1)/5 

= 0.8 

ดังนั้นความกวHางของอันตรภาคชั้นเทIากับ 0.8 จึงมีเกณฑJการแปลคIาเฉลี่ยระดับความสำคัญ ดังนี้ 

                        คIาเฉลี่ยเทIากับ 4.21 – 5.00 หมายความวIา ระดับมากที่สุด 

    คIาเฉลี่ยเทIากับ 3.41 – 4.20 หมายความวIา ระดับมาก    

    คIาเฉลี่ยเทIากับ 2.61 – 3.40 หมายความวIา ระดับปานกลาง    

    คIาเฉลี่ยเทIากับ 1.81 – 2.60 หมายความวIา ระดับนHอย    

    คIาเฉลี่ยเทIากับ 1.00 – 1.80 หมายความวIา ระดับนHอยที่สุด 

3. กลุRมเปdาหมาย/ประชากรและกลุRมตัวอยRาง  

3.1 ประชากร คือ ผูHที่อาศัยอยูIในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งเปqนผูHใชHบริการโทรศัพทJเคลื่อนที่เครือขIาย

อินเทอรJเน็ต ของ AIS, DTAC และTrue Move H จำนวน 212,209 คน 

3.2 กลุIมตัวอยIาง คือ ผูHใชHบริการโทรศัพทJเคลื่อนที่เครือขIายอินเทอรJเน็ต ไดHแกI AIS, DTAC และTrue Move H อยูI

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เนื่องจากไมIทราบจำนวนประชากรที่แนIนอน ดังนั้น ผูHวิจัยจึงกำหนดขนาดตัวอยIางโดย

อHางอิงการคำนวณหากลุIมตัวอยIางที่ไมIทราบประชากรแนIนอนจากสูตรของ Cochran ดHวยสมมติฐานที่กำหนดวIาขHอมูลมีการ

กระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) เพื่อประมาณสัดสIวนของประชากร และเนื่องจากไมIทราบสัดสIวนของโอกาสที่

จะเกิดเหตุการณJหรือสัดสIวนของคุณลักษณะที่สนใจ ในกลุIมตัวอยIาง (P) และ โอกาสที่จะเกิดเหตุการณJซึ่งเทIากับ 1-p ในกรณี

ของกลุIมตัวอยIาง (q) จึงกำหนดระดับความแปรปรวนสูงสุดคือ P = 50% หรือ 0.5 และ q = 50% หรือ 0.5 และระดับความ

เชื่อมั่นเทIากับรHอยละ 95 คIาความเคลื่อนที่ยอมรับไดHไมIเกิน รHอยละ 5 หรือที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 

n=
!!"#
$!
										n = 

%.'(!(*.+)(*.+)
*.*+!

 = 384.16 



The 8th National Conference on Technology and Innovation Management 

NCTIM 2022 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | Thailand | 18 March 2022 

Technology and Innovation Management | 7 

 

ดังนั้น จำนวนกลุIมตัวอยIาง ในกรณีไมIทราบจำนวนประชากรที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะไดHขนาดกลุIมตัวอยIางขั้น

ต่ำเทIากับ 385 ตัวอยIาง อยIางไรก็ตามเพื่อเพิ่มอัตราการตอบกลับและลดความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้นจากการตอบ

แบบสอบถามไมIครบถHวนสมบูรณJของกลุIมตัวอยIางจึงกำหนดกลุIมตัวอยIางทั้งหมด 400 ตัวอยIาง และใชHวิธีการสุIมตัวอยIางแบบ

สะดวก (Convenience Sampling) 

4. สถิติที่ใชJในการวิจัย  ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูHวิจัยไดHวิเคราะหJขHอมูลโดยใชHโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะหJหา 

การแจกแจงความถี่ (Frequency) คIารHอยละ (Percentage) คIาเฉลี ่ย (Mean) คIาสIวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) การวิเคราะหJความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหJคIา t-test   

  

ผลการวิจัย 
1. ปfจจัยดJานประชากรศาสตร: พบวIา ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด 

กำแพงเพชร สIวนใหญIเปqนเพศหญิง (รHอยละ 66.75) มีการศึกษาอยูIในระดับปริญญาตรี (รHอยละ 54.00) ประกอบอาชีพ

นักศึกษา (รHอยละ 45.25) และมีรายไดHเฉลี่ยตIอเดือน นHอยกวIา 10,000 บาท (รHอยละ 54.25) แสดงขHอมูลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรJอยละปfจจัยดJานประชากรศาสตร: 

เพศ จำนวน (คน) รJอยละ 

ชาย 133 33.25 

หญิง 267 66.75 

รวม 400 100.00 

อาย ุ จำนวน (คน) รJอยละ 

ต่ำกวIา 15 ป� 6 1.50 

15-23 ป� 217 54.25 

24-31 ป� 125 31.25 

32-39 ป� 26 6.50 

40 ป� ขึ้นไป 26 6.50 

รวม 400 100.00 

สถานภาพ จำนวน (คน) รJอยละ 

โสด 335 83.75 

สมรส 53 13.25 

หมHาย 12 3.00 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา จำนวน (คน) รJอยละ 

ต่ำกวIามัธยมศึกษา 18 4.50 

มัธยมศึกษา 59 14.75 

ปวช/ปวส 98 24.50 

ปริญญาตรี 216 54.00 

สูงกวIาปริญญาตรี 9 2.25 
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(ตRอ) ตารางที่ 1 แสดงจำนวนและรJอยละปfจจัยดJานประชากรศาสตร: 

อาชีพ จำนวน (คน) รJอยละ 

นักเรียน 26 6.50 

นักศึกษา 181 45.25 

เจHาของกิจการ/อิสระ 64 16.00 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 23 5.75 

พนักงานบริษัทเอกชน 72 18.00 

อื่น ๆ โปรดระบุ 34 8.50 

รวม 400 100.00 

รายไดJเฉลี่ยตRอเดือน จำนวน (คน) รJอยละ 

นHอยกวIา 10,000 บาท 217 54.25 

10,001 – 20,000 บาท 139 34.75 

20,001 – 30,000 บาท 29 7.25 

30,001 – 40,000 บาท 2 0.50 

มากกวIา 40,000 บาท 13 3.25 

รวม 400 100.00 

 

2. ปfจจัยดJานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครือขRายโทรศัพท:เคลื่อนที ่พบวIา ผูHใชHบริการเครือขIาย 

โทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สIวนใหญIใชHเทคโนโลยีโทรศัพทJเคลื่อนที่จากเครือขIายเอไอเอสมาก

ที่สุด รองลงมา ไดHแกI เครือขIายทรูมูฟ และเครือขIายดีแทค ตามลำดับ แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรJอยปfจจัยดJานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครือขRายโทรศัพท:เคลื่อนที ่

ขั้นการรับรูJ จำนวน (คน) รJอยละ 

เอไอเอส 189 47.25 

ดีแทค 94 23.50 

ทรูมูฟ 117 29.25 

ขั้นสนใจ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เอไอเอส 198 49.50 

ดีแทค 86 21.50 

ทรูมูฟ 116 29.00 

ขั้นประเมินคRา จำนวน (คน) รJอยละ 

เอไอเอส 195 48.75 

ดีแทค 95 23.75 

ทรูมูฟ 110 27.50 
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(ต่อ)ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที ่

ขั้นทดลอง จำนวน (คน) รJอยละ 

เอไอเอส 203 50.75 

ดีแทค 94 23.50 

ทรูมูฟ 103 25.75 

ขั้นการยอมรับ จำนวน (คน) รJอยละ 

เอไอเอส 193 48.25 

ดีแทค 87 21.75 

ทรูมูฟ 120 30.00 

 

3. การตัดสินใจเลือกใชJบริการเครือขRายโทรศัพท:เคลื่อนที ่พบวIา ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขต 

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ใหHความสำคัญกับปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด (4Cs) โดยรวมอยูIในระดับมาก (𝑋	# = 4.13) 

เมื่อพิจารณาเปqนรายดHานอยูIในระดับมากทุกดHาน แสดงดังตารางที่ 3 

 

 ตารางที่ 3 แสดงคRาเฉลี่ยและสRวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการตัดสินใจเลือกใชJบริการเครือขRายโทรศัพท:เคลื่อนที ่

ปfจจัยดJานสRวนประสมทางการตลาด 𝑋$ S.D. ระดับความสำคัญ 

ดHานคุณคIาที่จะไดHรับ 4.17 0.68 มาก 

ดHานราคา 4.03 0.76 มาก 

ดHานความสะดวก 4.19 0.69 มาก 

ดHานการติดตIอสื่อสาร 4.13 0.70 มาก 

โดยรวม 4.13 0.71 มาก 

 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานขHอที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตรJ ไดHแกI เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดHเฉลี่ยตIอเดือน และอาชีพ 

แตกตIางกันมีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่แตกตIางกัน  

  1. การเปรียบเทียบความแตกตIางปhจจัยที่มีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่

ของผูHใชHบริการ จำแนกตามสถานภาพดHานเพศพบวIา การตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ ดHานคุณคIาที่จะ

ไดHรับ และดHานราคา ไมIมีความแตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สIวนการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIาย

โทรศัพทJเคลื่อนที่ ดHานความสะดวก และดHานการติดตIอสื่อสาร มีความแตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ไดHแกI ดHานความสะดวก และดHานการติดตIอสื่อสาร โดยเพศชายมีการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่

มากกวIาเพศหญิง 

  2. การเปรียบเทียบความแตกตIางปhจจัยที่มีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ของ

ผูHใชHบริการ จำแนกตามสถานภาพดHานอายุ พบวIา กลุIมอายุตIางๆ มีการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ดHานคุณ

คIาที่จะไดHรับ, ดHานราคา, ดHานความสะดวก และดHานการติดตIอสื่อสาร ไมIแตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  3. การเปรียบเทียบความแตกตIางปhจจัยที่มีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่

ของผูHใชHบริการ จำแนกตามสถานภาพ พบวIา สถานภาพตIางๆ มีการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ดHานคุณ
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คIาที่จะไดHรับ, ดHานความสะดวก และดHานการติดตIอสื่อสาร แตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สIวนสถานภาพ

ตIางๆ มีการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ดHานราคา ไมIแตกตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  4.การเปรียบเทียบความแตกตIางปhจจัยที่มีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่

ของผูHใชHบริการ จำแนกตามสถานภาพดHานระดับการศึกษา พบวIา กลุIมระดับการศึกษาตIาง ๆ มีการตัดสินใจเลือกใชHบริการ

เครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ดHานคุณคIาที่จะไดHรับ, ดHานราคา, ดHานความสะดวก และดHานการติดตIอสื่อสาร ไมIแตกตIางกัน อยIาง

มีนัยสำคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  5. การเปรียบเทียบความแตกตIางปhจจัยที่มีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่

ของผูHใชHบริการ จำแนกตามสถานภาพดHานรายไดHเฉลี่ยตIอเดือน พบวIา รายไดHเฉลี่ยตIอเดือนตIางๆ มีการตัดสินใจเลือกใชHบริการ

เครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ดHานคุณคIาที่จะไดHรับ, ดHานราคา, ดHานความสะดวก และดHานการติดตIอสื่อสาร แตกตIางกัน อยIางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

  6. การเปรียบเทียบความแตกตIางปhจจัยที่มีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่

ของผู HใชHบริการ จำแนกตามสถานภาพดHานอาชีพ พบวIา กลุ IมอาชีพตIาง ๆ มีการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIาย

โทรศัพทJเคลื่อนที่ดHานคุณคIาที่จะไดHรับ, ดHานราคา, ดHานความสะดวก และดHานการติดตIอสื่อสาร ไมIแตกตIางกัน อยIางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ปhจจัยดHานประชากรศาสตรJ ปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการ

เครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ของผูHใชHบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวดักำแพงเพชร  

  1.1 ปhจจัยดHานประชากรศาสตรJ พบวIา ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

กำแพงเพชร สIวนใหญIเปqนเพศหญิงที่มีอายุระหวIาง 15-23 ป� โดยมีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรีประกอบอาชีพ

นักศึกษารายไดHเฉลี่ยตIอเดือนนHอยกวIา 10,000 บาท อาจเปqนเพราะในจังหวัดกำแพงเพชรโดยสIวนใหญIมีเพศหญิงมากกวIาเพศ

ชายซึ่งอัตราการแตIงงานของประชาชนในประเทศไทยลดนHอยลงผูHหญิงครองโสดมากยิ่งขึ้นจึงมีความตHองการที่จะผูHใชHบริการ

เครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่มากขึ้นเนื่องจากมีความตHองการที่จะติดตIอกับเพื่อนเพื่อสรHางความสุขและความบันเทิงใหHกับตนเอง

มากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของ ณฐมน กัสปะ และ ฐิตารียJ ศิริมงคล (2564) ไดHทำการศึกษาเกี่ยวกับ สIวนประสมทาง

การตลาด 4C’s ที่สIงผลตIอการตัดสินใจซื้อสินคHาผIานสื่อสังคมออนไลนJ (เฟสบุ°ค) ของผูHบริโภคในจังหวัดขอนแกIน พบวIา กลุIม

ตัวอยIางสIวนใหญIเปqนเพศหญิง อายุระหวIาง 31-40 ป� การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพขHาราชการ / พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ รายไดHเฉลี่ยตIอเดือน 10,001-20,000 บาท อีกทั้งยังสอดคลHองกับงานวิจัยของ กรกรต มธุรพจนJ (2559) ไดH

ทำการศึกษาเกี่ยวกับ ปhจจัยที่มีผลตIอความพึงพอใจในการใชHบริการโทรศัพทJเคลื่อนที่เครือขIาย ดีแทค ของผูHใชHบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวIา ความพึงพอใจในการใชHบริการโทรศัพทJเคลื่อนที่เครือขIาย ดีแทค ของผูHใชHบริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความแตกตIางกันระหวIางผูHใชHบริการที่มีปhจจัยดHานเพศ รายไดHเฉลี่ยตIอเดือนที่แตกตIางกันโดย

กลุIมตัวอยIางเพศชายมีความพึงพอใจในการใชHบริการโทรศัพทJเคลื่อนที่เครือขIาย ดีแทค มากกวIาเพศหญิง นอกจากนี้กลุIม

ตัวอยIางที่มีรายไดHเฉลี่ย 30,000-40,000 บาทตIอเดือน จะมีระดับความพึงพอใจโดยรวมในการใชHบริการโทรศัพทJเคลื่อนที่

เครือขIาย ดีแทคต่ำที่สุด 

1.2 ปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี พบวIา ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขต 

อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สIวนใหญIใชHเทคโนโลยีโทรศัพทJเคลื่อนที่จากเครือขIายเอไอเอสมากที่สุด รองลงมา เครือขIาย

ทรูมูฟ และเครือขIายดีแทค อาจเปqนเพราะ ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร สIวน

ใหญIรับรูHขHอมูลขIาวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีโทรศัพทJเคลื่อนที่จากเครือขIายเอไอเอสมากที่สุดโดยมีการใหHความสนใจที่จะหา
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รายละเอียดเกี ่ยวกับวิทยาการใหมIๆ ขHอมูลเทคโนโลยีโทรศัพทJเคลื ่อนที ่จากเครือขIายเอไอเอส และคิดวIาเทคโนโลยี

โทรศัพทJเคลื ่อนที ่ของเครือขIายเอไอเอสจะใหHประโยชนJและคุ HมคIาแกIการใชHงาน หากทดลองเลือกใชHเทคโนโลยี

โทรศัพทJเคลื่อนที่ของเครือขIายเอไอเอสจะสามารถติดตIอสื่อสารไดHอยIางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของ 

จอมพล เลHารุIงเรือง (2561) ไดHทำการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใชHอินเทอรJเน็ต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษา : 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวIา มีการใชHอินเทอรJเน็ตเพื่อคHนควHาหาความรูHในสิ่งที่สนใจมากที่สุด 

ดHานความบันเทิง ใชHอินเทอรJเน็ตเพื่อดูหนัง ฟhงเพลงมากที่สุด ดHานการติดตIอสื่อสาร ใชHอินเทอรJเน็ตเพื่อพูดคุยกับเพื่อนมาก

ที่สุด ดHานการติดตามขIาวสาร ใชHอินเทอรJเน็ตเพื่อติดตามขIาวสารดHานเทคโนโลยีมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคลHองกับงานวิจัยของ 

ประวิตร จันทรJอับ (2561) ไดHทำการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใชHเครือขIายสังคมออนไลนJและผลกระทบตIอนักเรียน ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดพิษณุโลก พบวIา ปhจจัยที่สIงผลตIอการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี การใชHเครือขIายทาง

สังคมออนไลนJ ประกอบดHวย 4 ปhจจัยหลัก คือ 1) ปhจจัยพื้นฐานสIวนบุคคล ประกอบดHวย ภูมิหลังของครอบครัว ฐานะของครัว 

อาช ีพของบิดามารดาหร ือผ ู Hปกครอง การศ ึกษาของบิดามารดาหร ือผ ู Hปกครอง ร ูปแบบสังคมภายในครอบครัว                      

2) คำนิยมและวัฒนธรรม 3 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4) สภาพแวดลHอมทางเศรษฐกิจและสังคม 

 2. การตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่โดยใชHปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด ของผูHใชHบริการ

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พบวIา ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ใหH

ความสำคัญกับปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด 4C’s โดยรวมอยูIในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปqนรายดHานอยูIในระดับมาก

ทุกดHาน โดยเรียงลำดับคIาเฉลี่ยจากมากไปหานHอย ดังนี้ ดHานความสะดวก ดHานคุณคIาที่จะไดHรับ ดHานการติดตIอสื่อสาร และ

ดHานราคา อาจเปqนเพราะ ผูHใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ใหHความสำคัญกับ

ปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด 4C’s ซึ ่งจะพิจารณาจากความชัดเจนของสัญญาณภาพและเสียงมีการแจกแจก

รายละเอียดของราคาในแตIละแพ็คเกจอยIางชัดเจน สามารถลงทะเบียนการใชHงานและชำระคIาบริการผIานทางช็อปผูHใหHบริการ 

หรือหHางสรรพสินคHา รHานสะดวกซื้อ และมีการใหHบริการแจHงขIาวสาร ขHอมูลประชาสัมพันธJจากผูHใหHบริการผIานเครือขIาย

โทรศัพทJเคลื่อนที่อยIางทันสมัย ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของ ณฐมน กัสปะ และ ฐิตารียJ ศิริมงคล (2564) ไดHทำการศึกษา

เกี่ยวกับ สIวนประสมทางการตลาด 4C’s ที่สIงผลตIอการตัดสินใจซื้อสินคHาผIานสื่อสังคมออนไลนJ (เฟสบุ°ค) ของผูHบริโภคใน

จังหวัดขอนแกIน พบวIา ปhจจัยสIวนประสมทางการตลาด 4C’s ในดHานความตHองการของผูHบริโภค ดHานตHนทุนของผูHบริโภค ดHาน

ความสะดวกในการซื้อของผูHบริโภค และดHานการสื่อสารที่สIงผลตIอการตัดสินใจซื้อสินคHาผIานสื่อสังคมออนไลนJ (เฟสบุ°ค) อยIาง

มีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งยังสอดคลHองกับงานวิจัยของ วงศกร ป�ยะนันทJ (2559) ไดHทำการศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจเลือกใชH

บริการอินเทอรJเน็ตของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี พบวIา การตัดสินใจ

เลือกใชHบริการอินเทอรJเน็ตดHวยตนเอง การตHองปรึกษาผู Hเชี ่ยวชาญกIอนตัดสินใจเลือกใชHบริการอินเทอรJเน็ตทุกครั้ง            

และการเลือกใชHอินเทอรJเน็ตจากทีมชIางเทคนิคคอยดูแลตรวจแกH และคอยใหHคำปรึกษาในกรณีที่เกิดเหตุขัดขHอง 

3. เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื ่อนที ่ของผู HใชHบริการในเขตอำเภอเมือง         

จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามปhจจัยดHานประชากรศาสตรJและปhจจัยดHานการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 

3.1 เปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ของผูHใชHบริการในเขตอำเภอเมือง  

จังหวัดกำแพงเพชร จำแนกตามปhจจัยดHานประชากรศาสตรJ พบวIา เพศ อายุ สถานภาพ รายไดHเฉลี่ยตIอเดือน มีการตัดสินใจ

เลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ดHานคุณคIาที่จะไดHรับ, ดHานราคา, ดHานความสะดวก และดHานการติดตIอสื่อสาร 

แตกตIางกัน อาจเปqนเพราะ ผูHใชHบริการสIวนใหญIมีความตHองในการใชHงานแตกตIางกันตามเพศ อายุ สถานภาพ รายไดHเฉลี่ยตIอ

เดือน โดยชIองทางในการรับรูHขIาวสารเกี่ยวกับโปรโมชั่นและการสIงเสริมการขายจากสื่อหลายประเภทเพื่อเปรียบเทียบความพึง

พอใจระหวIางคุณคIาที่ไดHรับจากการบริการกับคIาใชHจIายที่ตHองเสียไป ซึ่งผูHบริโภคที่มีอายุในชIวงที่เปqนยุคเติบโตทางธุรกิจจะมี

การเจริญของเทคโนโลยีและอินเทอรJเน็ตเขHามาแทรกอยูIในการดำรงชีวิตประจำวัน ทำใหHชอบคHนหาขHอมูลหรือขIาวสารผIาน
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ชIองทางตIาง ๆ ที่หลากหลายชอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสอดคลHองกับงานวิจัยของ ณฐมน กัสปะ และ ฐิตารียJ ศิริมงคล (2564) 

ไดHทำการศึกษาเกี่ยวกับ สIวนประสมทางการตลาด 4C’s ที่สIงผลตIอการตัดสินใจซื้อสินคHาผIานสื่อสังคมออนไลนJ (เฟสบุ°ค) ของ

ผูHบริโภคในจังหวัดขอนแกIน พบวIา ปhจจัยสIวนประสมทางการตลาด 4C’s ในดHานความตHองการของผูHบริโภค ดHานตHนทุนของ

ผูHบริโภค ดHานความสะดวกในการซื้อของผูHบริโภค และดHานการสื่อสารที่สIงผลตIอการตัดสินใจซื้อสินคHาผIานสื่อสังคมออนไลนJ 

(เฟสบุ°ค) อยIางมีนัยสำคัญทางสถิติ อีกทั้งยังสอดคลHองกับงานวิจัยของ กิตติพศ ทูป�ยะ (2560) ไดHทำการศึกษาเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการใชHอินเทอรJเน็ตและสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา พบวIา ปhจจัยสIวนบุคคล และพฤติกรรมการใชH

อินเทอรJเน็ตนิสิตที่เรียนกลุIมคณะตIางกัน มีพฤติกรรมการใชHสารสนเทศตIางกัน อยIางมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

 

 

ข@อเสนอแนะ 
 1. ขHอเสนอแนะในการศึกษาครั้งนี ้

  1.1 ในดHานปhจจัยดHานสIวนประสมทางการตลาด (4Cs) ทางดHานราคา ผูHประกอบการหรือผูHที่มีสIวนเกี่ยวขHองควร

มีการตั้งราคาที่มีความเหมาะสมแกIคุณภาพเมื่อเทียบกับผูHใหHบริการรายอื่นมีราคาที่ถูกมากกวIา และราคาในแตIละแพ็คเกจ

อยIางชัดเจน สIวนทางดHานการติดตIอสื่อสาร ผูHประกอบการหรือผูHที่มีสIวนเกี่ยวขHองควรมีการใหHบริการแจHงขIาวสาร ขHอมูล

ประชาสัมพันธJจากผูHใหHบริการผIานเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่และมีการจัดกิจกรรมสIงเสริมการขายตรงกับความตHองการของ

ผูHบริโภคใหHไดHทราบ 

 2. ขHอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตIอไป 

  2.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือปhจจัยอื่น ๆ ที่สIงผลตIอการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIาย

โทรศัพทJเคลื่อนที่ของผูHใชHบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อสามารถนำขHอมูลไปประยุกตJในการวางแผน 

ปรับปรุงการทำงาน และครอบครองสIวนแบIงการตลาดอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมตIอไปในอนาคต 

  2.2 เพื่อใหHไดHขHอมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใชHบริการเครือขIายโทรศัพทJเคลื่อนที่ของผูHใชHบริการ

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร จึงควรเพิ่มการทำวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เชIน การสัมภาษณJเชิงลึก 

(In-depth Interview) การสนทนากลุIม (Focus Group) ควบคูIไปกับการแจกแบบสอบถาม 

 

 

เอกสารอ@างอิง 

กรกรต มธุรพจนJ. (2559).ป"จจัยที่มีผลต-อความพึงพอใจในการใช:บริการโทรศัพท?เคลื่อนที่เครือข-าย ดีแทค  ของผู:ใช:บริการใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. การศึกษาคHนควHาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. คณะพาณิชยศาสตรJ

และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. 

กัลยา วานิชยJบัญชา. (2555).การใช: SPSS for windows ในการวิเคราะห?ข:อมูล. (พิมพJครั้งที่20).กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพJ 

 จุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย. 

กิตติพศ ทูป�ยะ. (2560).พฤติกรรมการใช:อินเทอร?เน็ตและสารสนเทศของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยานิพนธJ 

  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  

  มหาวิทยาลัยบูรพา. 

จอมพล เลHารุIงเรือง. (2561).พฤติกรรมการใช:อินเทอร?เน็ต และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กรณีศึกษา : นักศึกษามหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. วิทยานิพนธJปริญญาวิทยาศาสตรJมหาบัณฑิต. สาขาวิชานโยบายและการ 



The 8th National Conference on Technology and Innovation Management 

NCTIM 2022 | Rajabhat Maha Sarakham University | Maha Sarakham | Thailand | 18 March 2022 

Technology and Innovation Management | 13 

 

 บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ. 

จิริฒิพา เรืองกล. (2558).ส-วนประสมทางการตลาดและคุณภาพในการให:บริการที่มีอิทธิพลต-อความพึงพอใจของลูกค:า วี ฟ`ต 

 เนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร. การศึกษาคHนควHาอิสระหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาวิชาการจัดการ 

 อุตสาหกรรมการบริการและการทIองเที่ยว. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.  
ณฐมน กัสปะ และฐติารียJ ศิริมงคล. (2564).สIวนประสมทางการตลาด 4C’s ที่สIงผลตIอการตัดสินใจซื้อสินคHาผIานสื่อสังคม 

ออนไลนJ (เฟสบุ°ค) ของผูHบริโภคในจังหวัดขอนแกIน. คณะบริหารธรุกิจ มหาวิยาลยัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ    

วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 11(1), 102-114. 

ประวิตร จันอับ. (2561).พฤติกรรมการใช:เครือข-ายสังคมออนไลน?และผลกระทบต-อนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย     

 ในจังหวัดพิษณุโลก. การศึกษาคHนควHาอิสระปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร 

 การศึกษา. มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

พชระ สุธนฐาน. (2557).ป"จจัยส-วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต-อการตัดสินใจเลือกผู:ให:บริการเครือข-าย 

 โทรศัพท?เคลื่อนที่ 3G ในเขตกรุงเทพมหานคร. การศึกษาคHนควHาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. 

 มหาวิทยาลัยเนชั่น. 

ยุบล เบ็ญจรงคJกิจ. (2542).การวิเคราะห?ผู:รับสาร. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพJจุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย. 

วงศกร ป�ยะนันทJ. (2559).การตัดสินใจเลือกใช:บริการอินเทอร?เน็ตของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรม 

 อมตะนคร จังหวัดชลบุรี. งานนิพนธJหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. สาขาวิชาบรหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา.  

วชิราภรณJ พัดเกิดและคณะ. (2564).ปhจจัยที่มีผลตIอการเลือกใชHบริการสัญญาณโทรศัพทJเคลื่อนที่เครือขIาย 5G. วารสารรัชต? 

 ภาคย?, 15(43), 363-375. 

วิภาวรรณ มโนปราโมทยJ. (2556).ป"จจัยที่มีอิทธิพลต-อการตัดสินใจซื้อสินค:าผ-านสังคมออนไลน? (อินสตาแกรม) ของประชากร 

 ในกรุงเทพมหานคร. การศึกษาคHนควHาอิสระหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ศิริวรรณ เสรีรัตนJ. (2550).พฤติกรรมผู:บริโภค. กรุงเทพมหานคร:สำนักพิมพJ บริษัท ธีระฟ�ลJมและไซเท็กซJ จำกัด.  

ศิริวรรณ เสรีรัตนJ และคณะ. (2560).การบริหารการตลาดยุคใหม-. กรุงเทพมหานคร:ธรรมสาร. 
Kambil, A., & Nunes, P. (2000). Internet marketing: Lessons from the field. Research Note Accenture  

Institute for Strategic Change.  

Kotler, Philip. (1997).  Principles of Marketing.  New Jersey:  Prentice-Hall, lnc.                                      

Lauterborn, B. (1990). New marketing litany; Four Ps passe; C-words takeover. Advertising Age, 61(41), 26. 

Rogers Everett M. and Shoemaker F. Floyd.  (1978).  Communication of innovations: A cross-cultural  

approach.  New York: The Free Press. 

 

 


