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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อบริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G 
ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการทัศนคต ิ
และแนวโน้มพฤติกรรมของผู้ใช้บริการที่มีต่อเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ 
เอช และศึกษาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติต่อบริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้
สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช  รวมถึงศึกษาความสัมพันธ์ของทัศนคติของผู้ใช้บริการกับ
แนวโน้มพฤติกรรมที่มีต่อเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช การศึกษาใน
ครั้งนี้ได้น าแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 
แนวคิดลักษณะทางประชากร  แนวคิดทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ แนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้ใช้บริการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
รูปแบบการวิจัย เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัยข้อมูลเชิง
ส ารวจ(Survey Research) แบบช่วงเวลาใดเวลหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 18-50 ปี ขึ้นไป ซ่ึง อาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ทีใ่ช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่าน
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เครือข่ายทรูมูฟ เอช มาอย่างน้อย 6 เดือน จ านวนทั้งหมด 300 คน การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Mixed Sample) โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม และแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐาน
ต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ
ลักษณะทางประชากรที่แยกมากกว่า 2 กลุ่ม  วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ซึ่งนอกจะท าให้ทราบว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันในระดับใดและทิศทางใดด้วย โดยใช้ t-test 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุระหว่าง 22-35 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย 24,001 – 35,000 
บาท ต่อเดือน ในด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่าน
เครือข่ายทรูมูฟ เอช พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ อันดับ 1 คือ โทรทัศน์ เฉลี่ย 5 ครั้ง/
สัปดาห์ อันดับที่ 2 คือ ป้ายโฆษณา เฉลี่ย 3 ครั้ง/สัปดาห์ และอันดับที่ 3 คือ เว็บไซต์ เฉลี่ย 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ
เอช ได้แก่ องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติเชิงบวก  (โดยเฉลี่ยรวมของคะแนนที่ 
3.65) องค์ประกอบด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติเชิงบวก (โดยเฉลี่ยรวมของคะแนนที่ 3.52) 
องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติเชิงบวก (โดยเฉลี่ยรวมของคะแนน
ที่ 3.57) และสุดท้าย องค์ประกอบด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด  กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติเชิง
บวกเช่นเดียวกัน (โดยเฉลี่ยรวมของคะแนนที่ 3.58)     และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยี
การสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟเอช  มีค่าเฉลี่ยความตั้งใจมาก เท่ากับ 3.72  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะใช้บริการต่อไปมาก  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) ตั้งใจที่
จะใช้บริการใหม่ๆ มาก(ค่าเฉลี่ย 3.69) และตั้งใจที่จะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้บริการมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) โดย
มีแนวโน้มการใช้บริการเทคโนโยลีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช มาก เช่นเดียวกัน 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า “ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ทัศนคติของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช และ “พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อบริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่าย
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ทรูมูฟ เอช” นอกจากนี้ยังพบว่า “ทัศนคติของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช” 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในอดีต ปัจจัยพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์นั้นมีเพียง 4 ประการ ได้แก่ 
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค หรือรวมเรียกว่า “ปัจจัย สี่” แต่เมื่อวิถีการด ารงชีวิต
ของมนุษย์เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยสี่ จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการอีกต่อไป โดยเฉพาะ
ในศตวรรษที่ 21 หรือในยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาท
ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ส่งผลให้โทรศัพท์เคลื่อนที่กลายเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวัน 
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่เชื่อมต่อให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ในระยะเวลา
อันรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จนมีผู้กล่าวอ้างว่า “โทรศัพท์เคลื่อนที่” คือ ปัจจัยที่ 5 หรืออวัยวะ
ชิ้นที่ 33 ของมนุษย์ 
 ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพ่ิมมากขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่จึงได้มีการพัฒนาระบบ
อย่างต่อเนื่องจนมีวิวัฒนาการถึง 5 ยุค ดังนี้  

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 1 G (First Generation) หรือ”ระบบการสื่อสารแบบอนาล็อก 

(Analog) คือ การใช้สัญญาณวิทยุในการส่งคลื่นเสียง โดยไม่รองรับการส่งผ่านข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหมายถึง 

“การใช้งานด้านเสียง” (Voice) หรือการโทรออก – รับสายเท่านั้น ไม่รองรับการใช้งานด้านข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น 

แม้แต่การรับ – ส่งข้อความสั้น (Short Message Service : SMS) เนื่องจากในยุคแรก ผู้บริโภคก็ยังไม่มี

ความต้องการในการใช้งานอ่ืนๆนอกจากด้านเสียง (Voice) ปริมาณผู้ใช้โทรศัพท์มือถือยังอยู่ในขอบเขตจ ากัด 

โดยส่วนใหญ่มักเป็นนักธุรกิจที่มีรายได้สูง ดังนั้น ยุค 1 G จึงถือเป็นยุคแรกของการพัฒนาระบบโทรศัพท์

แบบเซลลูลาร์ด้วยวิธีการมอดูเลต(Modulation) สัญญาณอนาล็อก (Analog) เข้าช่องสื่อสาร โดยใช้การแบ่ง

ความถี่ออกมาเป็นช่องเล็กๆ อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนช่องสัญญาณและการใช้ไม่เต็ม

ประสิทธิภาพ ติดขัดเรื่องการขยายจ านวนเลขหมาย และการขยายแถบความถี่โทรศัพท์เซลลูลาร์ 

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 2G (Second Generation) เป็นการเปลี่ยนรูปแบบการ

สื่อสารจากการส่งคลื่นวิทยุแบบอนาล็อกมาเป็นการเข้ารหัสดิจิตอล (Digital) ทางคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งยุคนี้เป็น
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ยุคแห่งการเริ่มรับ – ส่งข้อมูล (Data) นอกเหนือจากการใช้เสียงเพียงอย่างเดียวเช่นในอดีต เกิดการ

ก าหนดเส้นทางการเชื่ อมกับสถานีฐาน (Cell Site) ก่อให้ เกิดระบบ GSM (Global System for 

Mobilization) ซึ่งท าให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เกือบทั่วโลก (Roaming GSM) ส่งผลให้

ผู้ใช้บริการสามารถรับ – ส่งข้อมูลต่างๆ และติดต่อเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในยุค 

2G โดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็จะได้รับการพัฒนาเป็นแบบเซลลูลาร์ที่รองรับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งตัวอย่าง

การสื่อสารในระบบ 2G  ในยุคแรกๆ ก็คือโทรศัพท์เคลื่อนที่ทีมี่หน้าจอเป็นสีขาวด าและมีความละเอียดต่ า 

เช่น รุ่น Nokia 3310 ซึ่งนอกจากจะมีการสื่อสารทางเสียงแล้ว ยังเพ่ิมคุณสมบัติการส่ง SMS ปฏิทิน เกม 

นาฬิกาปลุก การดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้า (Ringtone) ภาพแสดงหน้าจอ (Wallpapaer) และกราฟฟิค

ต่างๆ ในยุคนี้ ปริมาณผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มีมากข้ึน เนื่องจากราคาเริ่มต่ าลง 

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 2.5G เป็นยุคก้ ากึ่งระหว่าง 2G และ 3G ซึ่งก็คือ 2.5G ซึ่ง 2.5G 

นี้ เป็นยุคที่ก าเนิดเทคโนโลยี GPRS (General Packet Radio Service) นั่นเอง เพ่ือเพ่ิมความเร็วในการ

รับส่งข้อมูลให้มากกว่ายุค 2G ซึ่งตามหลักการแล้ว สามารถส่งข้อมูลได้ที่ความเร็วสูงสุดถึง 115 Kbps แต่ใน

ความเป็นจริง ความเร็วในการส่งข้อมูลจะถูกจ ากัดอยู่ที่ประมาณ 40 kbps เท่านั้น นอกจากนั้น ในยุค 2.5 

G จะเป็นยุคที่เริ่มการใช้บริการในด้านข้อมูลมากขึ้น การส่งข้อความก็มีการพัฒนาจากการส่ง  SMS เป็น 

MMS ขณะที่โทรศัพท์มือถือก็มีการพัฒนาจากจอขาวด าเป็นจอสี การพัฒนาเสียงเรียกเข้าจากเดิมที่เป็น 

Monotone เป็น Polyphonic และ True Tone ต่างๆ ด้วย 

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 2.75 G เป็นยุคแห่งการเริ่มใช้เทคโนโลยี EDGE (Enhanced 

Data rates for Global Evolution) ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากการพัฒนา GPRS โดยปรับปรุงคุณภาพ

ความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลให้ เพ่ิมขึ้นเป็นระดับสูงกว่า 160 Kbps ซึ่ งเป็นช่วงที่ เริ่มมีการใช้

เทคโนโลยี EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution) นั่นเอง โดย EDGE ถือเป็นเทคโนโลยี

ต่อยอดของ GPRS และได้รับการเรียกขานว่า เทคโนโลยียุค 2.75 G (อย่างไม่เป็นทางการ)  

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G (Third Generation) เป็นเทคโนโลยีการรับ – ส่งข้อมูล

ด้วยความเร็วสูง พร้อมทั้งสามารถใช้บริการมัลติมีเดีย (Multimedia) อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น เช่น การรับ – ส่งข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ การใช้บริการระบบภาพและเสียงที่มีความสมจริง การสนทนา
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ผ่านระบบวีดีโอ (Video / Call Conference) ที่สามารถมองเห็นหน้าและพูดคุยกันได้เสมือนอยู่ต่อหน้า 

การดาวน์โหลดเพลงและดู TV Streaming ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้น คุณสมบัติเด่นของระบบ 3 G ก็คือ 

Always On ซึ่งหมายถึง การที่ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อระบบเครือข่าย 3 G ได้ตลอดเวลาที่มีการเปิดใช้

งานโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วในการรับ – ส่งข้อมูลให้เพ่ิมขึ้นเป็นระดับสูงกว่า 14.4 Mbps ซึ่งเปรียบ

ได้กับการมีคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกะทัดรัด 

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 4 G (Forth Generation) เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูง

ชนิดพิเศษด้วยความเร็วที่เพ่ิมขึ้นถึง 100 เมกะไลต์ต่อวินาที ซึ่งห่างจากความเร็วของชุดอุปกรณ์ที่ใช้กัน

อยู่ในปัจจุบันที่ระดับ 10 กิโลบิตต่อวินาที นอกจากนั้น ยังเน้นการรวมเอาเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายที่มีอยู่

ทั้งหมดมาผสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น GSM แลนไร้สาย (wireless LAN) บลูทูธ หรือ

แม้กระทั่ง RFID ดังนั้น เทคโนโลยีในยุค 4G จะเน้นทางด้านการใช้งานและรูปแบบบริการส่วนบุคคล

รวมถึงความเสถียรและคุณภาพในการให้บริการเป็นหลัก เมื่อเปรียบเทียบกับเทคโนโลยีในยุค 3G ที่

มุ่งเน้นด้านการพัฒนามาตรฐานใหม่และวิวัฒนาการด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่องโทรศัพท์มือถือ โดยระบบนี้

จะสามารถใช้งานได้แบบไร้สายและมีคุณสมบัติการเชื่อมต่อเสมือนจริงในรูปแบบสามมิติ (Three – 

dimensional) ระหว่างผู้ใช้โทรศัพท์ด้วยกันเอง ทั้งยังมีสถานีฐานจ านวนมากเช่นเดียวกับหลอดไฟตาม

บ้านเลยทีเดียว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายได้มีการพัฒนามาจนถึงระบบ 4 G แล้ว 
แต่ส าหรับในประเทศไทยนั้น การให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 4 G นั้นยังไม่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ในที่นี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเฉพาะเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G ที่มีการให้บริการ
ครอบคลุมทั่วประเทศและครบทุกเครือข่ายของผู้ให้บริการ (Operator) เท่านั้น  

 นอกจากนั้น ปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของ
คนไทยจ านวนมาก ผู้คนมีความนิยมใช้สมาร์ทโฟน (Smartphone) และแท็บเล็ท (Tablet) มากยิ่งขึ้น อาทิ 
การรับ - ส่งข้อมูลข่าวสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) การติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ 
(Social Network) การค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต และการเล่นแอพพลิเคชั่น (Application) ต่างๆ ผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ประกอบกับผู้ให้บริการ (Operator) ที่ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G ใน
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
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จ ากัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ยังมีการแข่งขันเพ่ือโฆษณา
ประชาสัมพันธ์และดึงดูดความสนใจให้ผู้ใช้บริการหันมาใช้บริการเครือข่ายของตนเองอย่างสูง  

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปิดรับข่าวสารและทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G ของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผ่านเครือข่ายทรูมูฟ 

เอช เนื่องจากเป็นผู้ให้บริการ (Operator) ที่ทดลองให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G เป็น

รายแรกของประเทศ มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง โดยใช้นักแสดงที่มีชื่อเสียงทั้งในและ

ต่างประเทศมาเป็นพรีเซ็นเตอร์ ทั้งยังมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุดในขณะนี้ (ดังภาพประกอบ

ด้านล่าง) แต่ยังคงมีปริมาณผู้ใช้บริการเป็นอันดับ 3 ของประเทศ เพ่ือน าผลวิจัยที่ได้มาเป็นข้อมูลในการ

ปรับปรุง แก้ไข และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของบริษัท เรียล มูฟ จ ากัด ซึ่งจะสร้างเสริมความ

ได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ให้บริการรายอื่นต่อไป 

  

วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการใช้บริการ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรมของ

ผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันกับทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อบริการ

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติ ของผู้ ใช้บริการที่มีต่อบริการ

เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระบบ 3 G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารไร้

สายระบบ 3 G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช 

 
วิธีการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้รูปแบบการวิจัย
ข้อมูลเชิงส ารวจ(Survey Research) แบบช่วงเวลาใดเวลหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross Sectional Study) 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มประชากรที่ใช้ใน
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การศึกษาครั้งนี้ คือ กลุ่มประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 18-50 ปี ขึ้นไป ซ่ึง อาศัยอยู่ใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้ทีใ่ช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่าน
เครือข่ายทรูมูฟ เอช มาอย่างน้อย 6 เดือน จ านวนทั้งหมด 300 คน การสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบผสม (Mixed Sample) โดยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม และแบบแบ่งชั้น
ภูมิ (Stratified Sampling) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติท่ีใช้ คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง และสถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในสมมติฐาน
ต่างๆ โดยใช้การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ F-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของ
ลักษณะทางประชากรที่แยกมากกว่า 2 กลุ่ม  วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ซึ่งนอกจะท าให้ทราบว่าตัวแปร 2 ตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กันในระดับใดและทิศทางใดด้วย โดยใช้ t-test 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นเพศชาย สถานภาพโสด อายุระหว่าง 22-35 ปี มี
การศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ย 24,001 – 35,000 
บาท ต่อเดือน ในด้านการเปิดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่าน
เครือข่ายทรูมูฟ เอช พบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อ อันดับ 1 คือ โทรทัศน์ เฉลี่ย 5 ครั้ง/
สัปดาห์ อันดับที่ 2 คือ ป้ายโฆษณา เฉลี่ย 3 ครั้ง/สัปดาห์ และอันดับที่ 3 คือ เว็บไซต์ เฉลี่ย 2 ครั้ง/สัปดาห์ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติเกี่ยวกับการใช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ
เอช ได้แก่ องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติเชิงบวก  (โดยเฉลี่ยรวมของคะแนนที่ 
3.65) องค์ประกอบด้านราคา กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติเชิงบวก (โดยเฉลี่ยรวมของคะแนนที่ 3.52) 
องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติเชิงบวก (โดยเฉลี่ยรวมของคะแนน
ที่ 3.57) และสุดท้าย องค์ประกอบด้านช่องทางการส่งเสริมการตลาด  กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติเชิง
บวกเช่นเดียวกัน (โดยเฉลี่ยรวมของคะแนนที่ 3.58)     และแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการเทคโนโลยี
การสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟเอช  มีค่าเฉลี่ยความตั้งใจมาก เท่ากับ 3.72  เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจที่จะใช้บริการต่อไปมาก  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84) ตั้งใจที่
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จะใช้บริการใหม่ๆ มาก(ค่าเฉลี่ย 3.69) และตั้งใจที่จะแนะน าผู้อ่ืนให้มาใช้บริการมาก (ค่าเฉลี่ย 3.63) โดย
มีแนวโน้มการใช้บริการเทคโนโยลีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช มาก เช่นเดียวกัน 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน พบว่า “ลักษณะทางประชากรของผู้ใช้บริการที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ทัศนคติของผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช และ “พฤติกรรมการ
เปิดรับข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อบริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช” นอกจากนี้ยังพบว่า “ทัศนคติของผู้ใช้บริการมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช” 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1.จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์มากท่ีสุด รวมถึงสื่อ
โทรทัศน์ถือเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ประชาชนส่วนใหญ่จึงใช้เป็นช่องทางหลักในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ดังนั้น จึงควรเพ่ิมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตลอดจนการโฆษณาแฝงผ่าน
ช่องทางดังกล่าวให้มากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้เกิด
ทัศนคติในเชิงบวก อันจะน าไปสู่การขยายฐานผู้ใช้บริการให้เพิ่มสูงขึ้น 

2.จากผลการศึกษาพบว่าผู้ให้บริการควรยึดแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  4 ด้านได้แก่  
องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้บริโภคมีความพึงพอใจในประเด็นเรื่อง ความรวดเร็วในการเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการและคุณภาพสัญญาณ ดังนั้น ผู้ให้บริการควรรักษามาตรฐานและคุณภาพเกี่ยวกับ
การให้บริการ เพราะถือเป็นจุดขายส าคัญที่ท าให้ประชาชนทั่วไปรู้จัก ยอมรับ และใช้บริการ ส าหรับ 
องค์ประกอบด้านราคา ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่าย
ทรูมูฟ เอช เนื่องจากอัตราค่าบริการมีความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้บริการของผู้ใช้งาน ตลอดจนมีอัตรา
ค่าบริการยังถูกกว่าผู้ให้บริการรายอ่ืน ดังนั้น ผู้ให้บริการจึงควรรักษาและพัฒนามาตรฐานความเหมาะสม
ของอัตราค่าบริการต่อไป องค์ประกอบด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ถึงแม้จุดให้บริการมากมาย แต่เผู้
บริโภค กลับไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานในจุดให้บริการ เนื่องจากพนักงานไม่สุภาพ ขาด
ความรู้ความเข้าใจ ไม่สามารถตอบค าถามแก่ผู้บริโภคได้ ขณะที่การใช้บริการระบบ Call Center ก็
จ าเป็นต้องรอสายเป็นเวลานาน และไม่พอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ Call Center  ดังนั้น จึงเสนอให้
ผู้ให้บริการปรับปรุงการบริการของพนักงานที่จุดบริการ และ Call Center เพ่ือเสริมสร้างความความพึง
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พอใจของผู้ใช้บริการ อันจะน าไปสู่ความยินดีจะใช้บริการต่อไป และสุดท้ายองค์ประกอบด้านการส่งเสริม
การตลาด สื่อประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ กลับแจ้งรายละเอียดไม่ชัดเจน มีหมายเหตุซ่อนเงื่อนไข
มากเกิน จนเกิดความสับสน ดังนั้น จึงเสนอให้ผู้ให้บริการควรปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ให้มีรายละเอียด
ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร และทัศนคติที่มีต่อบริการเทคโนโลยี
สื่อสารไร้สายระบบ 3G ผ่านเครือข่ายทรูมูฟ เอช ” จะส าเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความกรุณาอย่างยิ่ง
จากรองศาสตราจารย์ แอนนา จุมพลเสถียร  ที่ให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าแนะน า ชี้แนวทาง 
จนท าให้ข้าพเจ้าพบทางสว่าง พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ข้าพเจ้า  ขอขอบพระคุณ รอง
ศาสตราจารย์ สุเมธ สมภักดี ที่ได้กรุณารับเป็นกรรมการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล เสียสละเวลา 
ให้ค าปรึกษา แก้ไขและตรวจสอบให้รายงานโครงการเฉพาะบุคคลฉบับนี้มีความสมบูรณ์ที่สุด ตลอดจนให้
ก าลังใจในยามที่ข้าพเจ้ารู้สึกท้อแท้  และอาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช  ที่เมตตา กรุณาสละเวลามาเป็น
ประธานกรรมการสอบรายงานโครงการเฉพาะบุคคล รวมทั้ง ขอขอบคุณคณาจารย์คณะวารสารศาสตร์
และสื่อสารมวลชนทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษาทุก
ท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และประสานงานต่างๆในการจัดท ารายงานโครงการเฉพาะบุคคลให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
  ขอขอบคุณ เพ่ือนผู้ไม่เคยทิ้งกัน กุ๊ก บิ้ว เพียว เตย บัว ออย   สิบหัวกะหล่ า และพ่ีเอส ส าหรับ 
ความช่วยเหลือ ค าแนะน า และมิตรภาพดีๆ ตลอดระยะเวลาที่เรียนด้วยกันจนถึงแม้วันนี้พวกเราทั้งหมด
จะแยกย้ายกันไป จนไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกัน แต่ความห่วงใยที่มีให้เสมอมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงก็จะคงยืน
ยาวตลอดไป   
 ขอขอบคุณ เถ้าแก่ยกซีแฟมมิลี่  ส าหรับก าลังใจ ความช่วยเหลือ และความอดทนรอคอยที่
ยาวนาน จากน้องคนสุดท้ายคนนี้ และท่ีขาดไม่ได้ที่จะขอบคุณ คู่ชีวิต ที่เป็นก าลังใจซึ่งกันและกัน อยู่เคียง
ข้างทั้งในยามทุกข์และสุข และเป็นแรงใจในการพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้น   
 และสุดท้าย ความส าเร็จในครั้งนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลย หากไม่ได้รับการสนับสนุน ทั้งก าลังใจ 
ก าลังกาย ก าลังทรัพย์  ความรัก ความเอาใจใส่ และพลังที่ส าคัญที่สุดในชีวิตที่จะต้องท าให้ส าเร็จ จากพ่อ
และแม่  ผู้ที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ข้าพเจ้าเสมอมาและตลอดไป ภูมิใจที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่... 
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