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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษา การยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิาร 
เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นวจิยั คอื ประชาชนทัว่ไปทีม่ี
โทรศพัท์เคลื่อนที่ทีอ่าศยัหรอืท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คน เครื่องมอืทีใ่ช้ในการรวบรวมขอ้มูล คอื
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวเิคราะห ์
ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว และการทดสอบหาค่าสมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธอ์ย่างง่ายแบบเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า  
 ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท มสีถานภาพโสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ใชบ้รกิารเครอืข่าย AIS และมคีวามเรว็ของเครอืข่าย 3G หรอื 4G ทีใ่ชบ้รกิารปจัจุบนัไม่เกนิ 10 
Mbps 
 ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มกีารยอมรบันวตักรรมดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากนวตักรรม ด้านความสอดคล้อง ด้านความซบัซ้อน ด้านการทดสอบได้ และด้านการสงัเกตได้ อยู่ในระดบัสูง 
แนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต อยู่ทีใ่ชบ้รกิารแน่นอน การบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 
4G อยู่ทีบ่อกต่อแน่นอน 
 ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกนั มีแนวโน้มการใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
 ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
สถานภาพ ใช้เครอืข่ายปจัจุบนั และความเรว็เครอืข่าย 3G หรอื 4G ต่างกนั มแีนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ม่แตกต่างกนั 
 การยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นแนวโน้มการ
ใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ดา้นการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 
4G โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
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Abstract 
 
 The objective of this research is to study the relationship between users' innovation adoption and 
service usage tendency of mobile phone network in Bangkok Metropolis. The subjects in this research were 
in total 385 mobile phone users who live or work in Bangkok Metropolis and the data were gathered through 
questionnaires. Percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way ANOVA, and Pearson product 
moment correlation coefficient were employed as the statistical analysis tools. 
  The findings of the research revealed that the majority of mobile phone users in Bangkok 
Metropolis area are male aged 30 years old or below. They hold a bachelor degree, work in private 
companies, earn monthly between 20,001 – 30,000 baht and their marital status is varied i.e. 
single/widowed/divorced/separated. They use AIS network provider and the 3G or 4G network currently 
available up to 10 Mbps. 
 The degree of innovation adoption of these mobile phone users in Bangkok Metropolis is high and 
they recognized the innovations in terms of their benefits, relevancy, complexity, trail ability, and observability. 
Their tendency to use the 3G or 4G service in the future is definite and they will definitely tell other people to 
use it. 
 It is also found that there is a significantly different trend (at 0.5) in using different cellular networks 
between male and female mobile phone users in Bangkok Metropolis. 
 Mobile phone users in Bangkok with different ages, education levels, occupations, marital statuses, 
and average monthly incomes who use different 3G or 4G network speeds show a tendency in using similar 
mobile phone network. 
Innovation adoption correlated with a trend in using mobile phone networks. Trends of 3G or 4G in a future is 
low and tell to used it in relatively low level  with statistically significant at .05. 
 
Keywords: Innovation, Service, Mobile 

บทน า 
 ปจัจุบนัประชาชนไทยและประชาชนทัว่โลกใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลยมีากขึน้อย่างต่อเน่ืองทัง้น้ีผูผ้ลติ
โทรศพัทม์อืถอืหลากหลายยีห่อ้ไดน้ าเอาเทคโนโลยเีขา้มาใส่ในอุปกรณ์สื่อสารเพื่อวางจ าหน่ายใหไ้ดใ้ชก้นัหลากหลาย
ยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นโทรศพัท์มือถือรุ่นต่างๆ และแทบเลต รุ่นใหม่ๆ ที่มีการน าออกมาจ าหน่ายในปจัจุบันโดยมีการ
สนับสนุนการใช้งานรองรบัเทคโนโลย ี2G, 3G และ 4G เช่น แบรนด ์SAMSUNG, APPLE, HTC, ACER, LG, 
BLACKBERRY, NOKIA, SONY, MOTOROLA และอกีหลายแบรนดใ์นระดบันานาชาต ิรวมถงึแบรนดไ์ทยทีม่กีาร
รวมมอืกบัพนัธมติรทางธุรกจิเช่น I-MOBILE, TRUE BEYOND, DTAC TriNet PHONE เป็นตน้ ส าหรบัโทรศพัทต์าม
ยีห่อ้ในขา้งตน้กม็หีลายๆ รุ่น ใหป้ระชาชนสามารถเลอืกใชใ้หต้รงกบัความต้องการของตนเองและงบประมาณทีต่นเอง
มี ประกอบกับเลือกใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสมกับเครือข่ายที่มีให้บริการอยู่ในประเทศ สืบเนื่อ งจากการให้บริการ
เทคโนโลย ี 3G ในประเทศไทยนัน้ปจัจุบนัมกีารใหบ้รกิารในหลายคลื่นความถี่ด้วยกนัเช่น คลื่นความถี่ 850, 900, 
1800, 1900, 2100 เป็นตน้ จากอุปกรณ์ทีม่ใีหเ้ลอืกใชม้ากมายและระดบัของราคาทีใ่หก้ลุ่มคนในแต่ล่ะกลุ่มเลอืกใชไ้ด้
แลว้ การพฒันาเทคโนโลย ี3G ในช่วงปลายปีทีผ่่านมาท าใหป้ระเทศไทยมอีตัราการเจรญิเตบิโตอย่างมาก ดงัจะเหน็ได้
จากจ านวนผูใ้ชโ้ทรศพัท์มอืถือทีม่ขี ึน้ ไม่ว่าจะเดนิทางไปทางไหนทัง้ในหา้ง หรอืรถบรกิารสาธารณะกจ็ะเหน็ผู้คนใช้
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บรกิารโทรศพัท์มอืถือกนัแทบทุกคน ส าหรบัประเทศไทยเองในปจัจุบนัมกีารใหบ้รกิารเทคโนโลย ี3G ทุกเครอืข่าย 
บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร์เซอร์วสิ จ ากดั (มหาชน) หรอื AIS บรษิทั โทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
หรอื DTAC บรษิทั ทรมูฟู จ ากดั หรอื TMV บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) หรอื TOT บรษิทั กสท โทรคมนาคม จ ากดั 
(มหาชน) หรอื CAT และบางเครอืข่ายเช่น บรษิทั ทรูมูฟ จ ากดั ไดเ้ปิดตวับรกิารดว้ยเทคโนโลย ี4G หรอืทีห่ลายๆ 
ประเทศเรยีกว่า LTE ( Long Term Evolution ) โดยเปิดใหบ้รกิารในรูปแบบเชงิพาณิชยใ์นบรเิวณทีม่กีารใชบ้รกิาร
ขอ้มลูหนาแน่น เช่น ตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร และรถไฟฟ้าใตด้นิ ซึง่เปิดใหบ้รกิารโดยมกีารพฒันาปรบัปรุงระบบส่ง
สญัญาณทัง้ในสว่นของอุปกรณ์และระบบการบรหิารจดัการใหม้คีวามทนัสมยัและใหส้ามารถใชไ้ดต้ามมาตรฐานการใช้
งานตามหลกัสากล ซึ่งเทคโนโลย ี3G และ 4G ทีเ่ปิดใหบ้รกิารนี้ประชาชนส่วนใหญ่มกัคุ้นเคยในการใช้งานในดา้น
อนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู Video Call หรอืบรกิารดาวน์โหลดเนื้อหาขอ้มูลทัว่ๆ ไป ในชวีติประจ าวนั แต่นัน้เป็นเพยีง
มุมมองในการใช้งานส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี 3G แต่ในความเป็นจริงแล้ว สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ            
อกีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ดา้นการศกึษา สาธารณสุข ธุรกจิ การด าเนินชวีติ การพฒันาบุคลากร การยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต ท าให้เกิดความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งความรู้ ด้านเศรษฐกิจ การพฒันาประเทศ รวมทัง้ประโยชน์ทัง้
ทางออ้มและทางตรงต่างๆ มากมาย เช่น ประหยดัทรพัยากรธรรมชาต ิเพราะการใชส้ื่ออเิลคทรอนิคสช์่วยลดปรมิาณ
กระดาษ สามารถรบัรูข้า่วสารไดจ้ากทุกท ีทุกเวลา ดว้ยการเชื่อมต่อ 3G และ 4G สรา้งความใกลช้ดิระหว่างบุคคลมาก
ขึน้ โดยเฉพาะคนในครอบครวัที่สามารถสนทนาแบบเหน็หน้ากนัได ้ท าใหค้วามใกลช้ดิของคนในครอบครวัมมีากขึน้ 
ซึง่สง่ผลดต่ีอสงัคมได ้แต่เมื่ออยู่ในบรเิวณทีม่กีารใชง้านหนาแน่นการใชง้านเทคโนโลย ี3G และ 4G จ าเป็นต้องมกีาร
น าเทคโนโลย ีWIFI มาช่วยในการเพิม่เติมเพื่อรองรบัการใชง้านทีค่บัคัง่ สถานที่ทีผู่้ให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัทน์ า
เทคโนโลย ีWIFI มาใช ้เช่น รา้นอาหาร ศูนยก์ารค้า โรงพยาบาล และโรงแรมต่างๆ โดยผูใ้หบ้รกิารเครอืข่ายจะคดิ
ค่าบรกิารเพิม่เติมจากการใชบ้รกิารเครอืข่าย 3G และเทคโนโลย ี3G นอกจากมปีจัจยัทีช่่วยส่งเสรมิปจัจยัพืน้ฐานทีม่ี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชวีติในแต่ล่ะวนัและยงัมคีวามส าคญัต่อการด ารงความเป็นอยู่ของประชาชน  
  การพฒันาทางดา้นเทคโนโลยดีา้นการสือ่สารในประเทศไทยปจัจุบนัอยู่ภายใตก้ารก ากบัดแูลของ ส านกังาน
คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิทีค่อยก ากบัดูแลกจิการดา้นการ
สือ่สารของประเทศ ในสว่นของกจิการโทรคมนาคมซึง่เป็นโครงสรา้งพืน้ฐานทีม่สี่วนทีม่คีวามส าคญัต่อการพฒันาดา้น
เศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ กสทช. ไดป้ระกาศหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารอนุญาตใหใ้ชค้ลื่นความถี่ 2.1 GHz เป็นที่
รูจ้กัในนาม 3G โดยไดจ้ดัประมลูคลื่นความถีด่งักล่าวตามทีก่ฎหมายก าหนดแลว้เสรจ็ เมื่อวนัที่ 16 ตุลาคม 2555 และ
เมื่อวนัที่ 7 ธนัวาคม 2555 กสทช. (คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรศัพท์ และกจิการโทรคมนาคม
แห่งชาต)ิ ได้ออกใบอนุญาตให้กบัผูป้ระกอบกจิการโทรคมนาคมทีเ่ป็นผู้ชนะการประมูลจ านวน 3 ราย เพื่อประกอบ
กจิการโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบ 3G ซึง่การจดัสรรคลื่นอนุญาตใชค้วามถีป่ระกอบกจิการดงักล่าว จะก่อใหเ้กดิผลต่อการ
พฒันากจิการโทรคมนาคมของประเทศไทยให้มีความทนัสมยั สอดคล้องกบัววิฒันาการโลก และยงัส่งผลดต่ีอการ
พฒันาเศรษฐกจิ อุตสาหกรรม สงัคม และการรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของประชาชนใหม้คีวามกา้วหน้าและเจรญิเตบิโตอย่าง
ยัง่ยนื (กสทช. 2556: รายงานผลการปฏบิตังิาน กสทช. ประจ าปี 2555) 
  จากขอ้มูลการยอมรบันวตักรรมรายด้านซึ่งประกอบไปด้วย 1. ประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม 2. ความ
สอดคลอ้ง 3. ความซบัซอ้น 4. การทดสอบได ้5. การสงัเกตได ้นัน้ ท าใหผู้ว้จิยัตอ้งการศกึษาหาความสมัพนัธร์ายดา้น
ของนวตักรรมว่ามสี่วนท าใหแ้นวโน้มการใช้บรกิารเทคโนโลยขีองผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์นัในลกัษณะใด หากการ
ยอมรบันวตักรรมมผีลต่อแนวโน้มการใช้บรกิาร กส็ามารถน าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมด้านการสื่อสาร         
ไดต่้อไป 
 จะเหน็ไดว้่าการพฒันาดา้นนวตักรรมการสือ่สารในยุคปจัจุบนัไดน้ ามาซึง่ความสามารถในการเพิม่ศกัยภาพ
ดา้นต่างๆ มากมาย ท าใหผู้ว้จิยัสนใจศกึษาเกีย่วกบัการยอมรบันวตักรรม 3G และ4G มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการ
ใชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ในการเพิม่นวตักรรม
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ดา้นต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคที่จะเกดิขึน้ในอนาคต และน าขอ้มูลดงักล่าวมาพฒันานวตักรรม
ด้านต่างๆ ในการรบัมือกบัการแข่งขนัทัง้ในปจัจุบนัและอนาคต เพื่อให้เกิดความสอดคล้องต่อความต้องการของ
ผูบ้รโิภคสงูสดุ 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาแนวโน้มการใชบ้รกิารเทคโนโลย ี3G หรอื 4G ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายโทรศพัทม์อืถอืโดย
จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ, รายได้เฉลี่ยต่อเดือน, 
สถานภาพสมรส เครอืขา่ยทีใ่ชง้านปจัจุบนั และ ความเรว็ของเครอืขา่ย 3G หรอื 4G ทีใ่ชง้านปจัจุบนั 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอทิธพิลดา้นนวตักรรมของเทคโนโลยทีี่มผีลกบัแนวโน้มการใช้บรกิาร
เทคโนโลย ี3G หรอื 4G ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทม์อืถอืในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 การยอมนวตักรรมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัท ์เคลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1. ผู้ใช้บรกิารในกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพ เครอืขา่ยทีใ่ช ้ณ ปจัจุบนั ความเรว็ของเครอืขา่ย 3G หรอื 4G ทีใ่ช ้ณ ปจัจุบนั
ทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนั 
 2. การยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิาร
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์
 ประชากรศาสตร์ (Demography) เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณเกีย่วกบัประชากรโดยใช้ขอ้มูลจ าส ามะโน
ประชากร เพื่อศกึษาจ านวนประชากร ความหนาแน่นของประชากร และการกระจายตวัของประชากร 
 ประชากรศาสตร์ หมายถึง การศกึษาทางสถิติเกี่ยวกบัประชากรในแง่อตัราการเกดิการตาย การย้ายถิ่น 
และการกระจาย เป็นต้น รวมทัง้ผลกระทบที่มีต่อสภาวะทางสงัคมและเศรษฐกิจ น ามาวิเคราะห์เชิงสถิติและการ
พรรณนาลกัษณะของกลุ่มประชากรด้านการกระจาย สถิตอิายุ เพศ และสถานภาพของพลเมอืง ในขณะใดขณะหนึ่ง
หรอืช่วงระยะเวลาหนึ่ง (ราชบณัฑติสถาน. 2524: 272)[1] ศริวิรรณ เสรรีตัน์;และคณะ (2539: 41-42)[2] กล่าวว่า 
ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครบัครวั สถานภาพครอบครวั รายได ้อาชพี การศกึษา 
เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาด ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นลกัษณะที่ส าคญัและสถิติที่วดัได้ของ
ประชากรที่ช่วยก าหนดเป้าหมายในขณะที่ลกัษณะด้านจิตวิทยาและสงัคมวฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและ
ความรูส้กึของกลุ่มเป้าหมายเท่านัน้ขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรม์ตีวัแปรทีส่ าคญัดงันี้ 
 1. อายุ (Age) เนื่องจากผลติภณัฑส์ามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั 
นักการตลาดจงึใชป้ระโยชน์จากอายุเป็นตวัแปรดา้นประชากรศกึษาศาสตรท์ีแ่ตกต่างของส่วนตลาด นักการตลาดได้
คน้หาความตอ้งการของสว่นตลาดสว่นเลก็ (Niche Market) โดยมุ่งความส าคญัทีต่ลาด   
 2. เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคญัเช่นกนั นักการตลาดควรศกึษาตวัแปรตวันี้อย่าง
รอบคอบเพราะปจัจุบนัน้ีตวัแปรทางดา้นเพศมกีารเปลีย่นแปลงในพฤตกิรรมการบรโิภคการเปลีย่นแปลงดงักล่าวอาจมี
สาเหตุมาจากการทีส่ตรที างานมากขึน้ 
 3. ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) ในอดตีจนถงึปจัจุบนัลกัษณะของครอบครวัเป็นเป้าหมายทีส่ าคญั
ของการใชค้วามพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมคีวามส าคญัในครบัเรอืนทีใ่ชส้นิคา้ใดสนิคา้หนึ่ง และยงัสนใจ
ในการพจิารณาลกัษณะดา้นประชากรศาสตรแ์ละโครงสรา้งดา้นสื่อทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัผูต้ดัสนิใจในครวัเรอืนเพื่อช่วยใน
การพฒันากลยุทธก์ารตลาดใหเ้หมาะสม 
 4. รายได ้การศกึษา อาชพี และสถานภาพ (Income Education Occupation and Status) เป็นตวัแปรที่
ส าคญัในการก าหนดสว่นของตลาด โดยทัว่ไปนกัการตลาดจะสนใจผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวั
ทีม่รีายได้ปานกลางเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปญัหาส าคญัในการแบ่งส่วนตลาดโดยถอืเกณฑร์ายไดอ้ย่างเดยีวกค็อื 
รายไดจ้ะบ่งชีก้ารมหีรอืไม่ มคีวามสามารถในการจ่ายสนิคา้ ในขณะเดีย่วกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑ์
รูปแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตวัแปรที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาด
สว่นใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรห์รอือื่นๆ เพื่อใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนขึน้ 
เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑร์ายไดร้่วมกบัเกณฑ์อายุเป็นเกณฑ์ทีน่ิยมใช้กนัมากขึน้เกณฑร์ายได้
อาจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพีร่วมกนั 
 2. แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม 
 ส านกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(2555: 6)[3] ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “นวตักรรม คอื สิง่ใหม่ทีเ่กดิจาการใช้
ความรูแ้ละความคดิสรา้งสรรคท์ีม่ปีระโยชน์ต่อเศรษฐกจิและสงัคม” และกล่าวไวว้่า “นวตักรรมนับเป็นกลยุทธส์ าคญัที่
ประเทศต่างๆ ไดน้ ามาใชใ้นการสรา้งสรรคใ์หเ้กดิผลติภณัฑใ์หม่ กระบวนการผลติใหม่ การบรกิารใหม่ ตลอดจนการ
ด าเนินการธุรกจิในมติใิหม่ทีส่ามารถสรา้งความแตกต่างและมูลค่าเพิม่ อนัจะก่อใหเ้กดิการยกระดบัศกัยภาพทางการ
แขง่ขนัในเชงิเศรษฐกจิ รวมถงึยกระดบัคุณภาพชวีติของสงัคมของประเทศใหท้ดัเทยีมสงัคมโลก” 
 3. แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 คอลเลอร ์และเคลเลอร ์(Philip Kotler; & Kevin Lane Keller. 2012: 173)[4] กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
(Consumer Behavior) คอืการศกึษาถงึวธิกีารทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลหรอืองคก์ร ทีเ่ลอืก การซือ้ การใช ้การใชจ้่าย 
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และการใชบ้รกิาร ความคดิหรอืประสบการณ์ทีไ่ดร้บัการตอบสนองความต้องการของพวกเขา นักการตลาดจ าเป็นต้อง
เขา้ใจทัง้ทฤษฏแีละความเป็นจรงิของพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเองไดร้บัอทิธพิลจาการวฒันธรรม
ทางสงัคมและปจัจยับุคคล ปจัจยัทางดา้นวฒันธรรมทีส่ง่ผลต่ออทิธพิลทัง้แนวกวา้งและแนวลกึ 
 4. แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยี 3G และ 4G 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 12)[5] กล่าวว่า “แนวโน้มพฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ แนวโน้มการตอบสนอง หรอื
การการกระท าที่บุคคลได้รบัอทิธิพลทัง้จากภายในและภายนอกต่อความต้องการของบุคคลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกลยุทธก์ารตลาดจงึอยู่บนรากฐานของการเปลีย่นแปลงของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีค่าดว่า
จะเกดิในอนาคต” 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
  ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารเทคโนโลยี 3G หรอื 4G ทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครซึง่ผูว้จิยั 
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
  กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้คอื ผูใ้ชบ้รกิารเทคโนโลยี 3G หรอื 4G ในเขตกรุงเทพ-   มหานคร เนื่องจาก
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรของ Taro Yamane โดยก าหนดระดบั
ความเชื่อมัน่ของประชากรที ่95% โดยมสีดัสว่นของความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้เท่ากบั 0.05 หรอื 5% ไดข้นาด
ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง เพิม่จ านวนตวัอย่าง 15 ตวัอย่าง รวมขนาดตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง โดยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง โดย
แบ่งเป็น 4 ขัน้ตอนดงันี้ ข ัน้ที ่1 ใชว้ธิกีารสุมตวัอย่างแบบง่าย เพื่อเลอืกเขตจ านวน 10 เขต จากทัง้หมด 50 เขตของ
กรุงเทพมหานคร ขัน้ที ่2 ใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดยก าหนดโควตา โดยก าหนดเขตล่ะ 40 คน และขัน้ที ่3 ใชว้ธิกีารสุ่ม
ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เลอืกสถานทีเ่พื่อเกบ็กลุ่มตวัอย่าง และขัน้ที ่4 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก ตามล าดบั 
 

ผลการวิจยั  
 ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุต ่ากว่าหรือเท่ากบั 30 ปี จบการศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 - 30,000 บาท มสีถานภาพโสด/หมา้ย/
หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ ใชบ้รกิารเครอืข่าย AIS และมคีวามเรว็ของเครอืข่าย 3G หรอื 4G ทีใ่ชบ้รกิารปจัจุบนัไม่เกนิ 10 
Mbps 
 ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มกีารยอมรบันวตักรรมดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บั
จากนวตักรรม ด้านความสอดคล้อง ด้านความซบัซ้อน ด้านการทดสอบได้ และด้านการสงัเกตได้ อยู่ในระดบัสูง 
แนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต อยู่ทีใ่ชบ้รกิารแน่นอน การบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 
4G อยู่ทีบ่อกต่อแน่นอน 
 ผู้ใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกนั มีแนวโน้มการใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
 ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ ระดบัการศึกษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
สถานภาพ ใช้เครอืข่ายปจัจุบนั และความเรว็เครอืข่าย 3G หรอื 4G ต่างกนั มแีนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีไ่ม่แตกต่างกนั 
 การยอมรบันวตักรรมมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ดา้นแนวโน้มการ
ใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า ดา้นการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 
4G โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.5 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในเรื่อง การยอมรับนวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิลายผลไดด้งันี้ 
 วิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการเครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนท่ีในเขตกรงุเทพมหานคร 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า ผู้ใช้บรกิารเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30 ปี มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี
อาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน ทัง้นี้ เนื่องจากผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมคีวามสนใจเกีย่วกบัระบบ 3G หรอื 4G 
มากกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่ท างานเป็นพนักงานบรษิัทเอกชนที่รบัผู้จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละมรีายได้
สามารถใช้จ่ายทัง้ค่าบรกิารและค่าอุปกรณ์โทรศพัท์เคลื่อนที่ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ สริวิรรณ เฉิดจงัหรีด 
(2553) เรื่อง การรบัรู้ ทศันคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ต่อเทคโนโลย ี3G (Third 
Generation) ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า อายุของผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อยู่ในช่วง 21-30 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท มสีถานภาพ โสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) เรื่อง การยอมรบันวตักรรมทีม่อีทิธพิลต่อพฤติกรรมการซื้อ
แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มสีถานภาพโสด ส าหรบัเครอืข่ายปจัจุบนัคอื เครอืข่าย AIS มคีวามเรว็เครอืข่าย 3G/4G ที่ใช้อยู่ทีไ่ม่เกนิ 10 
Mbps อาจเนื่องจากผูใ้หบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่AIS เปิดใหบ้รกิารมานาน จงึมสีว่นแบ่งการตลาดทีม่ากกว่า
เครอืข่ายอื่น และประกอบกบั AIS เป็นเครอืข่ายทีใ่ห้บรกิารดว้ยคุณภาพสญัญาณทีด่แีละครอบคลุมพืน้ทีก่ารใชง้าน
มากกว่าเครอืขา่ยอื่นๆ 
 2. การวเิคราะหด์า้นการยอมรบันวตักรรมเทคโนโลย ี3G หรอื 4G พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการ
ยอมรบันวตักรรมเทคโนโลย ี3G หรอื 4G ดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม ความสอดคลอ้ง ความซบัซอ้น การ
ทดสอบได ้และการสงัเกตได้ โดยมรีะดบัความคิดเหน็อยู่ในระดบัสูง ทัง้นี้เนื่องจาก ก่อนหน้านี้ผู้ให้บรกิารเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นประเทศไทยไดเ้ปิดใหบ้รกิารระบบ 3G มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยการน าคลื่นความถี่เดมิมาแบ่ง
เพื่อใหบ้รกิารในระบบ 3G หลงัการประมูลคลื่นความถี่ 2100 MHz ผูใ้หบ้รกิารไดน้ าคลื่นความถี่ 2100 MHz มาแบ่ง
เพื่อท าระบบ 4G ท าใหผู้ต้อบแบบสอบถามทีใ่ชบ้รกิารระบบ 3G และ 4G มาแลว้ระยะหนึ่งมกีารยอมรบันวตักรรม
เทคโนโลย ี3G หรอื 4G ง่ายขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เอือ้มพร ม่วงแกว้ (2554) เรื่อง นวตักรรม แรงจงูใจ และ
การสือ่สารการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลย ี3G ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมปีจัจยัด้านนวตักรรมเทคโนโลย ี3G อยู่ในระดบัด ีและ
ทฤษฏขีอง (Everett M. Rogers. 1995) ทีก่ล่าวว่า นวตักรรมทีม่ลีกัษณะตรงกบัทีก่ล่าวมาแล้ว มกัจะเป็นทีย่อมรบัได ้
และมผีลต่อความเรว็ในการยอบรบัของนวตักรรมไดง้่ายขึน้เช่นกนั นัน้หมายความว่า การยอมรบันวตักรรมทีเ่กดิขึน้มี
ระดบัการยอมรบัอยู่ในระดบัทีส่งู แสดงว่า ผูต้อบแบบสอบถามสามารถยอมรบันวตักรรมทีเ่กดิขึน้ใหม่ไดด้ขี ึน้ 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม มคีวามตอ้งการใชร้ะบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต โดยมรีะดบัแนวโน้มอยู่ทีใ่ชบ้รกิารแน่นอน ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ เอือ้มพร ม่วงแกว้ (2554) เรื่อง นวตักรรม แรงจูงใจ และการสื่อสารการตลาดทีม่อีิทธพิลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการตดัสนิใจใชเ้ทคโนโลย ี3G ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามมคีวามตอ้งการใชร้ะบบ 3G ในอนาคต อยู่ทีอ่าจจะใชม้ากขึน้ และการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G 
หรอื 4G พบว่า มกีารบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 4G ซึง่มรีะดบัความคดิเหน็บอกต่อแน่นอน แสดงใหเ้หน็
ว่าผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครทีใ่ชบ้รกิารเทคโนโลย ี3G หรอื 4G อยู่แลว้นัน้ มกีารยอมรบัและใช้
เทคโนโลยี 3G หรือ 4G มานานพอสมควร เมื่อตนเองใช้บริการ 3G หรือ 4G และได้ผลการใช้ที่ดี ผู้ใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครจงึมแีนวโน้มทีจ่ะใชบ้รกิารเทคโนโลย ี3G หรอื 4G ในอนาคต ซึง่สอดคลอ้ง
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กบังานวิจยัของ สุพิน พลีพรกุล (2551) ได้ท าการศึกษา ความคาดหวงั ความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้
โทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการใช้บรกิารระบบ 3G ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่าผูใ้ชบ้รกิารมกีารบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G แน่นอน 
 4. การวเิคราะหก์ารทดสอบสมมตฐิาน อภปิรายผลดงันี้ 
  4.1 ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีม่เีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที่
ดา้นแนวโน้มการใชร้ะบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต แตกต่างกนั โดยเพศชายมแีนวโน้มการใชร้ะบบ 3G หรอื 4G ใน
อนาคตมากกว่าเพศหญงิ เนื่องจากเพศชายมคีวามสนใจเรื่องนวตักรรมใหม่ๆ มากกว่าเพศหญงิ จงึมแีนวโน้มการใช้
ระบบ 3G หรอื 4G มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วฑิรูย ์จนัทวงส ี(2556) เรื่อง ความพงึพอใจ พฤตกิรรม และ
แนวโน้มพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการใชบ้รกิาร 3G PLUS เครอืข่าย True Move H ในเขตกรุงเทพมหานคร          
ผลการศกึษาพบว่า ผูใ้ชโ้ภคทีใ่ชบ้รกิาร 3G Plus เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญงิ  
  4.2 นวตักรรมเทคโนโลย ีดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม ดา้นความสอดคลอ้ง ดา้นการสงัเกตได ้
มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้าน
แนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต อยู่ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
และรายดา้นย่อยดงันี้ 
   4.2.1 นวตักรรมเทคโนโลย ีดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการ
ใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 
4G ในอนาคต อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้นี้ เนื่องจากผูใ้ชบ้รกิาร
ไดร้บัประโยชน์จากการใชบ้รกิารอย่างเหน็ไดช้ดัเช่น การรบัสง่ขอ้มลูไดเ้รว็ขึน้ การตดิต่อสื่อสารไดส้ะดวกมากขึน้ การ
ใช้งานเพื่อธุรกรรมการเงินสะดวกขึน้ และสามารถสร้างความบนัเทงิในรูปแบบต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั   
กนกพร ทองเครือ (2548) เรื่อง การเปรียบเทียบการรบัสื่อโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่มีผลต่อแนวโน้ม
พฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้โทรศพัท์เคลื่อนที่ระหว่างระบบ GSM และ DTAC ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบว่า การใหบ้รกิาร GPRS และ TV Onmobile และการใหบ้รกิารเสรมิอื่นๆ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิ
ในใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่
   4.2.2 นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านความสอดคล้อง มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการ
เครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ใน
อนาคต อยู่ในระดบัระดบัค่อนข้างต ่า ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ทัง้นี้เนื่องก่อนหน้าที่
ผูใ้ชบ้รกิารจะใชร้ะบบ 3G หรอื 4G ผูใ้ชบ้รกิาร เคยใชร้ะบบ 2G และ 2.5G มาก่อนหน้านี้ซึง่ ระบบ 3G หรอื 4G มกีาร
พฒันาทัง้อุปกรณ์เครอืข่ายและอุปกรณ์โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีม่คีวามสอดคลอ้งกบัระบบเดมิท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถใช้
งานระบบ 3G หรอื 4G ไดง้่ายยิง่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรสทิธิ ์วมิลประภาพร และ กมลทพิย ์ชวีะวชิวาสกุล 
(2551) เรื่อง การศึกษาทศันคติ และการยอมรบันวตักรรม 3G บนโทรศพัท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคที่อาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะบรกิารทีค่ลา้ยคลงึกบันวตักรรม 3G มแีนวโน้มทีจ่ะยอมรบันวตักรรม 3G 
บนโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ากขึน้  
   4.2.3 นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านความซับซ้อน ไม่มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการ
เครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ใน
อนาคต เนื่องจาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจกระบวนการท างานของระบบ 3G หรอื 4G ว่ามกีาร
เชื่อมต่อกบัเครอืขา่ยตลอดเวลาทีเ่ปิดเครื่องโทรศพัท ์สามารถ Download หรอื Upload ไฟลข์นาดใหญ่เสรจ็สิน้ภายใน
ไม่กีน่าท ีการใชง้านโมบายทวีแีละการประชุมแบบเหน็หน้าไดอ้ย่างรวดเรว็ หรอืแมแ้ต่การปรบัลดความเรว็หลงัการใช้
งานเกนิก าหนดของผูใ้หบ้รกิารใน 1 รอบการใชง้าน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เทอดรฐั แววศกัดิ ์(2556) เรื่อง การ
ยอมรบันวตักรรมทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้แอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการศกึษาพบว่า ความซบัซอ้นของนวตักรรมท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมแีนวโน้มการใชน้้อยลง และสอดคลอ้งกบัทฤษฏขีอง 
Everett M. Roger (2003) ทีก่ล่าว ความซบัซอ้นของนวตักรรมทีม่ากเกนิไปเป็นอุปสรรคในการยอมรบันวตักรรม 
   4.2.4 นวตักรรมเทคโนโลยี ด้านการทดสอบได้ ไม่มีความสมัพนัธ์กับแนวโน้มการใช้บริการ
เครอืข่ายโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ใน
อนาคต เน่ืองจาก ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ยงัไม่สามารถใชบ้รกิาร 3G หรอื 4G ไดส้ะดวกทุกทีทุ่กเวลา จงึไม่เป็น
ทีพ่งึพอใจกบัการใหบ้รกิารทีไ่ดร้บั และคุณภาพของการใชง้านระบบ 3G หรอื 4G มากพอ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ เทอดรฐั แววศกัดิ(์2556) เรื่อง การยอมรบันวตักรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแอพพลเิคชัน่ส าหรบั     
สมารท์โฟนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ดา้นสามารถทดลองใชไ้ด ้ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
การซื้อแอพพลเิคชัน่ส าหรบัสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่สอดคล้องกบัทฤษฏขีอง Everett M. Roger. 
(2003) ทีก่ล่าว การทดสอบไดม้คีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัอตัราการยอมรบันวตักรรมมากขึน้ และเป็นขัน้ตอนในการ
พจิารณากระบวนการตดัสนิใจ 
   4.2.5 นวตักรรมเทคโนโลย ีดา้นการสงัเกตได ้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ในอนาคต        
อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้นี้เน่ือง จากผูใ้หบ้รกิารไดจ้ดัท าสญัลกัษณ์ 
3G หรอื 4G ในบรเิวณทีใ่หบ้รกิารระบบ 3G หรอื 4G ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถสงัเกตการใชง้านระบบ 3G หรอื 4G           
ไดง้่ายขึน้ อกีทัง้ โทรศพัทเ์คลื่อนทีรุ่่นใหม่ๆ แสดงสญัลกัษณ์ 3G, 4G, H ซึง่ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถสงัเกตไดเ้ช่นกนั 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สยุมพร พึง่วาส (2554) เรื่อง ความคดิเหน็ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ต่ีอการใหบ้รกิาร 3G Plus 
ของเครือข่ายทรูมูฟ เอช ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า การโฆษราผ่านป้ายโฆษณาท าให้เกิดความ
ตอ้งการทดลองใชบ้รกิาร และการโฆษณาผ่านสือ่เคลื่อนทีก่ระตุน้ใหส้นใจในการใชบ้รกิารมากขึน้ 
  4.3 นวตักรรมด้านเทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บริการเครอืข่ายโทรศพัท์ เคลื่อนที ่        
ของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 4G อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า         
ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 มรีายดา้นย่อยดงันี้ 
   4.3.1 นวตักรรมเทคโนโลย ีดา้นประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากนวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการ
ใชบ้รกิารเครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G 
หรอื 4G อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้นี้เน่ือง ผูใ้ชบ้รกิารจะบอกต่อกบั
บุคคลอื่นเมื่อตนเองไดร้บัประโยชน์จากการใชง้านเมื่อสามารถใชง้านระบบ 3G หรอื 4G ไดร้วดเรว็มากขึน้ มคีวาม
สนุกสนานในการใชง้านใยนชวีติประจ าวนั ความสะดวกรวดเรว็ในการท างานและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึความบนัเทงิ 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เสริมพงศ์ หล่อวิรยิะนันท์ (2551) เรื่องความพึงพอใจ และแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพสญัญาณระหว่างการสนทนามคีวามสมัพนัธก์บัการแนะน าบุคคลอื่นมาใช้
บรกิาร 
   4.3.2 นวัตกรรมเทคโนโลยี ด้านความสอดคล้อง มีความสมัพันธ์กับแนวโน้มการใช้บริการ
เครอืขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 4G 
อยู่ในระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้นี้เน่ืองจาก ก่อนหน้าทีร่ะบบ 3G หรอื 4G 
จะเริม่ใหบ้รกิาร ผูใ้ชบ้รกิารไดใ้ชง้านระบบ GPRS และ EDGE ซึง่เป็นระบบการใชง้านแบบเก่ามานานพอสมควรซึง่
การใช้งานจะไม่ค่อยสะดวก ใช้งานได้ชา้ แต่เมื่อระบบ 3G หรอื 4G เปิดใช้บรกิารท าให้ผูใ้ช้บรกิารสามารถใช้งาน
เทคโนโลยใีหม่ไดง้่ายขึน้ และสอดคลอ้งกบัการใชง้านในระบบเดมิแต่มปีระสทิธภิาพและและรวดเรว็มากยิง่ขึน้ ท าให้
เกิดการแนะน าบอกต่อแก่บุคคลอื่นเพื่อให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีใหม่นี้ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สริิวรรณ          
เฉิดจงัหรดี (2553) เรื่อง การรบัรู ้ทศันคติและแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ต่อเทคโนโลย ี3G 
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(Third Generation) ของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัระบบ 3G จะมแีนวโน้มแนะน าบุคคลอื่นใหใ้ชบ้รกิาร 
   4.3.3 นวตักรรมเทคโนโลย ีดา้นความซบัซอ้น มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 4G อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้นี้เน่ืองจาก นวตักรรมมคีวามยากต่อการเขา้ใจ
และนวตักรรมบางอย่างยากต่อการท าความเขา้ใจและน ามาใช ้นวตักรรมทีม่คีวามซบัซอ้นน้อยกว่ามโีอกาสไดร้บัการ
ยอมรบัมากกว่า เมื่อมคีวามเขา้ใจกจ็ะบอกต่อการใช้งานให้บุคคลอื่นได้รู้ ซึ่งสอดคล้องกบั ปิยนารถ สงิห์ชู (2556: 
ออนไลน์) ท าไมคนเรายอมรบันวตักรรมแตกต่างกนั กล่าวว่า ความซบัซอ้นของนวตักรรมถงึแมจ้ะยากแต่สามารถที่
เขา้ใจได ้โดยการบอกต่อของกลุ่มนวตักรรม หรอืกลุ่มทีผู่ท้ ีย่อมรบันวตักรรม 
   4.3.4 นวตักรรมเทคโนโลย ีดา้นการทดสอบได ้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืขา่ย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 4G อยู่ใน
ระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ0.05 ทัง้น้ีเน่ืองจาก ปจัจุบนัผูใ้ช้บรกิารระบบ 3G หรอื 4G 
สามารถทดสอบการท างานทีต่นใชง้านอยู่ไดจ้ากเครื่องโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ช้บรกิารเอง จากการใชง้านปกต ิผ่าน
แอพพลเิคชัน่ต่างๆ กจ็ะมกีารบอกต่อถงึผลการใชง้านจากผลการทดสอบนัน้ หรอืการแชรข์อ้มลูการทดสอบบนโซเชยีล
มเีดยี ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสรมิพงศ ์หล่อวริยิะนันท ์(2551) เรื่องความพงึพอใจ และแนวโน้มพฤตกรรมของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่า ความครอบคลุมของสญัญาณ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการแนะน าบุคคลอื่นมา
ใชบ้รกิาร 
   4.3.5 นวตักรรมเทคโนโลย ีดา้นการสงัเกตได ้มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารเครอืข่าย
โทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นการบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G หรอื 4G อยู่ใน
ระดบัค่อนขา้งต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ทัง้น้ีเน่ืองจาก สญัลกัษณ์หรอืป้าย 3G หรอื 4G 
ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารทราบว่าในบรเิวณนัน้มบีรกิาร 3G หรอื 4G ใหบ้รกิาร ซึง่สามารถบอกต่อใหบุ้คคลอื่นใชบ้รกิาร 3G 
หรอื 4G ใชบ้รกิารได ้บรเิวณใดทีม่สีญัลกัษณ์หรอืป้ายบ่งบอกอย่างชดัเจนกส็ามารถบอกต่อแก่บุคคลอื่นไดม้ากขึน้ ซึง่
สอดคลอ้งกบัการสรุปทฤษฏขีอง Isamail Sahin เรื่อง DETAILED REVIEW OF ROGERS’ DIFFUSION OF 
INNOVATIONS THEORY AND EDUCATIONAL TECHNOLOGY-RELATED STUDIES BASED ON ROGERS’ 
THEORY สรุปทฤษฏไีวว้่า ระดบัของการสงัเกตได ้จะเป็นแรงบลัดาลใจในการใชแ้ละการแพร่กระจายของเทคโนโลย ี 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมการใช้งานดา้นขอ้มูล และความคาดหวงัทีม่ต่ีอนวตักรรมเทคโนโลยี ของ
ผูใ้ชบ้รกิารในจงัหวดัอื่นๆ นอกเหนือจาก กรุงเทพมหานครทัง้นี้เพื่อท าใหไ้ดภ้าพ รวมทีก่วา้งขึน้เกีย่วกบัพฤตกิรรมการ
ใช้งานด้านข้อมูลและความคาดหวงัที่มีนวตักรรมเทคโนโลยี ของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกนัหรืออาจจะศึกษาเชิง
เปรยีบเทยีบเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชง้านดา้นขอ้มลูและความคาดหวงัทีม่นีวตักรรมเทคโนโลยี จงัหวดัทีแ่ตกต่างกนั 
 2. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาปจัจยัอื่นๆ ทีค่าดว่าน่าจะมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารระบบ 
3G หรอื 4G เช่น ปจัจยัดา้นแรงจงูใจ ปจัจยัดา้นวฒันธรรมและสงัคม เป็นตน้ 
 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรมกีารศกึษาในเรื่องความคาดหวงั และพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกเลอืกใช้
บรกิารระบบ 3G หรอื 4G และความพงึพอใจของผูบ้รโิภค รายดา้นย่อยๆ เพื่อใหท้ราบถงึแนวทางในการปรบัปรุง
พฒันา และการรกัษาฐานลกูคา้เดมิ และการสรา้งลกูคา้ใหม่ไวใ้หไ้ดม้ากทีส่ดุ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก                   
รองศาสตราจารย ์สพุาดา สริกิุตตา อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดก้รุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านบัตัง้แต่เริม่ตน้จนเสรจ็
เรียบร้อยสมบูรณ์ ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่าช่วยเหลือและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ               
ในสารนิพนธ์ ซึง่เป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้เป็นอย่างยิง่ ผูว้จิยัรู้สกึซาบซึง้ในความกรุณา และกราบ
ขอบพระคุณอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
  ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล, อาจารย์ ดร.กัลยกิตติ ์กีรติอังกูร และ          
อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ที่กรุณาเป็นกรรมการเพิม่เติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ             
เพื่อปรบัปรุง แก้ไขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์และกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของ
เครื่องมอื ทัง้ยงัใหค้ าแนะน าในการท าวจิยัครัง้นี้ และความกรุณา เมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยั          
ศรนีครนิทรวโิรฒ ตลอดจนคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒจิากสถาบนัการศกึษาภายนอก ทุกท่านที่ประสทิธิป์ระสาทวชิา
ความรูใ้หค้วามช่วยเหลอืตลอดจน ประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตากรุณาดว้ยดเีสมอมา  
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ เฝ้าอบรมสัง่สอนใหรู้จ้กัรกัการศกึษาเล่าเรยีน และเป็นแรง
บนัดาลใจใหม้วีนัน้ี และน้องชาย ผูใ้หค้วามรกั คอยใหก้ าลงัใจ พรอ้มทัง้มอบโอกาสในการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั
ในปจัจุบนั 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณ เพื่อนนิสติ สาขาการตลาด ภาคบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร์ รุ่นที ่14 ทุกคน และ         
คณะเจา้หน้าทีภ่าคบรหิารธุรกจิ ทีค่อยใหค้วามช่วยเหลอื ใหก้ าลงัใจ และใหค้ าแนะน า ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้มา
โดยตลอด 
 ผูว้จิยัขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นเครื่องบชูาพระคุณของบดิา มารดา 
บรรพบุรุษ ญาตพิี่น้อง บูรพคณาจารย์ทุกท่าน ทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชี้แนะแนวทางทีด่แีละมคีุณค่าตลอดจนส าเรจ็
การศกึษา 
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