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การตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
THE DECISION CHOOSE A NETWORK MOBILE PHONE SERVICE 5G OF 

POPULATION IN BANGKOK 

 

ก่ิงกาญจน์ ศุภมาตร 1 
 ประภสัสร วิเศษประภา 2 

 
บทคัดย่อ 

 
การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพือ่ศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ การ

ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพือ่ศึกษาส่วน
ประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และใชส้ถิติการ
ถดถอยพหุ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนัท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นราคา และดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค ำส ำคญั: เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ,การตดัสินใจ,ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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ABSTRACT 

The purposes of this research is to study the general condition of demographic factors deciding on 5G mobile 
network service of people in Bangkok. To study the relationship between marketing mix and the decision to 

choose 5G mobile phone network service of people in Bangkok. 

 The simple group in this research is users of mobile phone network in Bangkok 400 people by using a 
questionnaire as a tool to collect statistical date used for analysis including frequency, percentages, average 
and standard deviation the hypothesis was tested using t-test statistical variance one-way statistic (One-way 
ANOVA) if any differences are found they will be compared in pairs using LSD method and using multiple 
regression. 

  The hypothesis testing results showed that demographic factors, gender, age, education level, status, 
occupation the average monthly income and the mobile phone network you currently use are different. It 
affects the decision to choose 5G mobile network services differently. The marketing mix factor building and 
presenting physical characteristics, price and process influence on people decision to choose 5G mobile phone 
network service in Bangkok.  

Keyword: mobile network, decision, marketing mix factors. 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 ในปัจจุบนัโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีนบัเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวนั
เป็นอยา่งยิง่เปรียบเสมือนเป็นปัจจยัท่ี 5 ต่อการด ารงชีวติดว้ยววิฒันาการ การส่ือสารไร้สาย (Wireless 
Communications) ไดมี้การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง จากอดีตโทรศพัทมื์อถือสามารถใชป้ระโยชน์เพียงเพื่อโทรเขา้
และรับสาย หรือส่งขอ้ความผา่นมือถือเท่านั้นแต่ในปัจจุบนัสามารถใชป้ระโยชนแ์ละอ่ืน ๆ อีกมากมาย ซ่ึง
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือจึงมีความส าคญัเพราะช่วยใหโ้ทรศพัทมื์อถือท างานไดดี้ข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ และช่วยใหก้ารติดต่อส่ือสาร และการเขา้ถึงขอ้มูลเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นย  าในทุกสถานท่ีและ
ทุกเวลาดงันั้นผูใ้หบ้ริการดา้นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ และโทรคมนาคมจึงพยายามหากลยทุธ์ในการดึงดูด
ผูบ้ริโภคใหห้นัมาใชบ้ริการกบัเครือข่ายของตนและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคเคร่ือข่ายจึงมี
ความส าคญัตามยคุโลกาภิวตัน์ท่ีเปล่ียนไป เทคโนโลยดีา้นโทรคมนาคมในประเทศไทยไดเ้ขา้สู่ยคุท่ี 5 ของการ
พฒันาหรือท่ีเรียกวา่ยคุ 5G ซ่ึงเทคโนโลย ี5G น้ีมีผูใ้ชง้านเป็นจ านวนมากอนัอาจมีผลมาจากความสามารถของ
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สมาร์ทโฟนท่ีมีการพฒันาและรองรับระบบ 5G ไดเ้น่ืองจากผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มีความตอ้งการความรวดเร็ว
ทางดา้นติดต่อส่ือสาร และดา้นอ่ืน ๆ เพื่อความสะดวกสบายมากยิง่ข้ึนการพฒันาโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีแบ่งออกเป็น
ยคุ (Generation) ต่าง ๆ เร่ิมตั้งแต่ 0G  1G  2G  3G  4G  และ 5G  ซ่ึงแต่ละยคุจะมีจุดเด่นท่ีแตกต่างกนัโดยเฉพาะ
ยคุ 5G เน่ืองจากคุณสมบติัทั้งหมดของ 5G นั้นเป็นเทคโนโลยกีารส่ือสารเจเนเรชัน่ท่ี 5 ท่ีมีการพฒันา
ความสามารถในเร่ืองของความเร็ว Upload และ Download บนเครือข่ายไร้สายใหเ้สถียร และเร็วข้ึนเพื่อ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค (เทคโนโลยแีห่ง G สู่ 5G เครือข่ายไร้สาย, 2563)  
 คนไทยส่วนใหญ่เขา้ถึงเวบ็ไซตด์ว้ยโทรศพัทมื์อถือมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.2 เปิดดูเวบ็ไซตผ์า่น
คอมพิวเตอร์ร้อยละ 37.4 ดูเวบ็ไซตผ์า่นแทบ็เลต็ร้อยละ 2.3ดงันั้นผูพ้ฒันาเวบ็ไซตอ์าจค านึงการแสดงผลและ
การใชง้านเวบ็ไซตบ์นโทรศพัทมื์อถือเป็นล าดบัแรก เพื่อใหเ้วบ็ไซตน์ั้นรองรับการเขา้ถึงผา่นโทรศพัทมื์อถือได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ (สถิติการใชโ้ซเชียลเน็ตเวิร์กการเขา้ถึงเวบ็ไซต,์ 2564) 
 จากการแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงข้ึนของเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือประกอบกบัคนไทยส่วนใหญ่ใช ้
โซเชียลเน็ตเวร์ิกการเขา้ถึงเวบ็ไซตผ์า่นโทรศพัทมื์อมือมากท่ีสุด ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจและเพื่อใหท้ราบถึง 
การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชเ้คร่ืองมือ
ทางการตลาด คือส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) มาเป็นแนวทางการก าหนดกลยทุธ์การบริหารจดัการดา้น
การตลาดทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคคล ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัณะกายภาพเพื่อน าขอ้มูลจากการวิจยัไปใชป้ระกอบการวางแผน การ
ก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด การปรับปรุงแพค็เกจและการบริการเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
มากข้ึน รวมถึงศูนยใ์หบ้ริหาร โดยสามารถน าผลจากการวิจยัน้ีไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ดา้น
การตลาด โดยใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการปรับเปล่ียน หรือพฒันาปรับปรุงแพค็เกจและการบริการ ใหส้ามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยำมศัพท์ 
 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง กลุ่มเป้าหมายหรือขอ้มูลดา้นประชากร เป็นตวัแปรดา้นการแบ่ง 
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ส่วนตลาด ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน การแบ่งกลุ่ม
ประชากรท่ีแตกต่างกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ 
 ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าเสนอส่ิงซ่ึงสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย และการท ากิจกรรมทางการ
ตลาดของผูป้ระกอบธุรกิจดา้นผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการ 

ขอบเขตของกำรวจิัย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรศาสตร์ ขอบเขตการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาประชากรในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G  
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
และการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีตวัแปรท่ีสนใจศึกษาดงัน้ี 
 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย  
  1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ ระดบัรายได้
เฉล่ียต่อเดือน และเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชเ้ป็นประจ า  
  2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้น
การส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้น
กระบวนการ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาวจิยัเร่ิมตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
กฤษชนก จงใจรักษ ์(2557) ไดส้รุปแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการ (Marketing Mix) หมายถึง ปัจจยัท่ี
เป็นส่วนประกอบของการวางแผนการตลาดในการท าการตลาดสินคา้หรือบริการใด ๆ กต็ามโดยมากแลว้หาก
เป็นสินคา้จะมีส่วนประสม 4 ปัจจยั คือ สินคา้/บริการ (Product/Service) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place/Distribution Channel) และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด (Promotion) ส าหรับการท าตลาดธุรกิจบริการนั้น
จะมีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการจะเพิ่มข้ึนมาอีก 3 ปัจจยัคือผูใ้หบ้ริการ (People) กระบวนการ
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ใหบ้ริการ (Process) และสภาพแวดลอ้มในการใหบ้ริการ (Physical Evidence) ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส าหรับตลาดบริการซ่ึงบริการ (Service) เป็นกิจกรรมท่ีสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้เพื่อสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดแก่ลูกคา้จะเห็นไดว้า่ก่อนท่ีจะมีการซ้ือผูซ้ื้อตอ้งพยายามวางกฎเกณฑเ์ก่ียวกบัคุณภาพและประโยชน์ท่ีได้
จากการบริการท่ีจะไดรั้บผูข้ายตอ้งสร้างความเช่ือมัน่โดยจะตอ้งพยายามหาหลกัประกนัใหผู้ซ้ื้อสามารถท าการ
ตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึนซ่ึงกคื็อส่วนประสมทางการตลาดบริการทั้ง 7 หรือ 7P’s 
 
ควำมหมำยกำรตัดสินใจ 
 การตดัสินใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการคิดโดยใชเ้หตุผลในการเลือกตวัเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
จากหลายทางเลือกท่ีมีอยูโ่ดยไตร่ตรองอยา่งรอบคอบท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายใหม้ากท่ีสุด เพือ่ใหไ้ด้
ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดและตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหม้ากท่ีสุดไดมี้ผูใ้หค้วามหมายการตดัสินใจไว้
แตกต่างกนัดงัน้ี 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2541 : 80) ใหค้วามหมายของการตดัสินใจวา่เป็นวิธีการท่ีบุคคลประพฤติเพื่อให้
ไดผ้ลสูงสุด โดยวิธีการตดัสินใจ 6 ขั้นตอน 
  1. คน้หาความตอ้งการในการตดัสินใจ 
  2. สร้างเกณฑใ์นการตดัสินใจ (Identify the decision criteria) 
  3. แบ่งน ้าหนกัในแต่ละเกณฑ ์(Allocate weights to the criteria) 
  4. พฒันาทางเลือก (Develop the alternatives) 
  5. ประเมินผลทางเลือก (Evaluate the alternatives) 
  6. เลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด (Select the best alternatives) 

ลกัษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ เป็นความหลากหลายดา้นภูมิหลงัของบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะ
โครงสร้างของร่างกาย ความอาวโุสในการท างาน เป็นตน้ โดยจะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึง
ปัจจุบนั ในหน่วยงานหรือในองคก์ร ต่าง ๆ ซ่ึงประกอบดว้ยพนกังานหรือบุคลากรในระดบั ต่าง ๆ ซ่ึงมีลกัษณะ
พฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนัมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางดา้นประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของบุคคล
นัน่เอง 
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กรอบแนวควำมคดิทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ 1 กรอบแนวความคิดการวิจยั 
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 

ปัจจยัลกัษณะประชากร 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
7. เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชใ้น

ปัจจุบนั 
 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
5. ดา้นบุคคลหรือพนกังาน 
6. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะ

ทางกายภาพ 
7. ดา้นกระบวนการ 

 

 

การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

ตัวแปรตำม 

ตัวแปรอสิระ 
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 1. ผูใ้ชบ้ริการในเขตกรุงเทพมหานครมีลกัษณะทางประชากร ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G 
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีต่างกนั 

 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย ดา้น
ส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง: ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ผูใ้ชบ้ริการท่ีอาศยัอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G การสุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้
สูตรการค านวณก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน (Infinite Population) 
โดยก าหนดสดัส่วนประชากรเท่ากบั 0.05 ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน ร้อยละ 5 โดย
ใชสู้ตรของ Cochran (1953) ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็นขนาดกลุ่มตวัอยา่งได ้385 ตวัอยา่ง เพื่อป้องกนัความ
ผดิพลาดจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัจึงเกบ็กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน และเลือกกลุ่มตวัอยา่งจาก
ประชากรเป้าหมาย โดยใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือกลุ่มผูใ้ชบ้ริการท่ีอาศยัอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครท่ีใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G 
 เคร่ืองมือการวจิยั คือ เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ยการใชค้  าถามปลายปิด (close-end question) โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และ เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชเ้ป็นประจ า โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (Checklist) และค าถามปลายปิด (open-end question) จ  านวน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ค  าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการ จ านวน 32 ขอ้โดยแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ไดแ้ก่ เห็นดว้ย
อยา่งยิง่  เห็นดว้ย  ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย และ ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (5 
คะแนน) เห็นดว้ย (4 คะแนน) ไม่แน่ใจ (3 คะแนน) ไม่เห็นดว้ย (2 คะแนน) ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ (1 คะแนน) 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขต 
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กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 ขอ้ โดยลกัษณะการตั้งขอ้ค าถามเป็นการเลือกตอบแบบประเมินค่า (Likert scale)  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (content validity) เพื่อใหส้ามารถวดัไดต้รงตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษา โดยผา่นการพจิารณาจากผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการปรับปรุงแกไ้ข และ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงดว้ยค่าสมัประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง โดยทุกขอ้ค าถามในการศึกษาคร้ังน้ีมีค่าเท่ากบั 1 
เกินกวา่เกณฑ ์0.5 แสดงวา่ ขอ้ค าถามมีความเท่ียงตรงตามเน้ือหา จากนั้นท าการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แบบสอบถาม (reliability) ของแบบสอบถาม ดว้ยวิธีวดัความสอดคลอ้งภายใน (internal consistency) โดย
ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 40 ราย และใชค่้าสถิติสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) 
พบวา่ ตวัแปรดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.844 0.848 0.825 0.816 0.959 0.930 และ
0.939 ตามล าดบั และตวัแปรการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.748 ซ่ึงสูงกวา่ 0.7 แสดงวา่ แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ สามารถน าไปศึกษาต่อได ้
 การเกบ็รวบรวมขอ้มูล การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (survey research) เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ย
แบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
จ านวน 400 คน 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน มาด าเนินการ 
ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป และด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย 
 1.1. การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ 
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชใ้นปัจจุบนั  
 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
เพื่ออธิบายขอ้มูลในส่วนของแบบสอบถามส่วนท่ี 2 คือปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคคลหรือพนกังาน ดา้นการสร้างและ
น าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ และส่วนท่ี 3 คือ การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 5G  
2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ใชส้ถิติเพื่อทดสอบ 
สมมติฐานท่ีมีระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 โดยใชก้ารทดสอบ t-test และ ANOVA เพื่อทดสอบความแตกต่างของดา้น
ประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G และการวิเคราะห์การถดถอย 
พหุเชิงเส้นตรง (Multiple Liner Regression) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
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ท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G 
 
 ร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะของประชากรศาสตร์ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 32.25 ขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุดมีอายุ 50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 03.50 
ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  71.50 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 16.00 และสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 55.50  รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.25 ในขณะท่ี อาชีพอ่ืน ๆ เช่น Lineman แม่บา้น 
และวา่งงาน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 02.00 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 79.75 
รองลงมาคือสถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 17.50 และอยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 
02.75 ตามล าดบั ในขณะท่ีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.50 รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 และ 
มากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 28.00 ตามล าดบั ในดา้นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชเ้ป็นประจ า
คือเครือข่าย AIS  มากท่ีสุด คิดเป็น 
ร้อยละ 54.50 รองลงมาเครือข่าย TRUE คิดเป็นร้อยละ 32.00 และเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชเ้ป็นประจ า
นอ้ยท่ีสุดคือเครือข่าย DTAC คิดเป็นร้อยละ 13.50 
 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวม พบวา่ ผูใ้ชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.31 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดแลว้พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดอนัดบัแรกคือ ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ีย 4.41 รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ มีค่าเฉล่ีย 4.38 ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉล่ีย 4.37 ดา้นบุคคลหรือพนกังาน มีค่าเฉล่ีย 4.32 ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.29 
ดา้นราคา มีค่าเฉล่ีย 4.19 และดา้นผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ีย 4.17 
 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G พบวา่ 
ผูใ้ชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.34 เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดแลว้พบวา่ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G จากราคาท่ีเหมาะสมกบัความคุม้
ค่าท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 4.49 รองลงมาคือ ท่านมีการเปรียบเทียบราคาแพค็เกจเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ก่อนการ
ตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ีย 4.45 ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G จากยีห่อ้ของ
เครือข่าย มีค่าเฉล่ีย 4.38 ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G จากความคิดเห็นของบุคคล
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รอบขา้ง หรือท่ีเคยใชบ้ริการมาก่อนแลว้ เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 4.22 และท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 5G จากส่ือโฆษณา การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 4.18 
 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยเม่ือ
วิเคราะห์ในรายละเอียด จะเห็นวา่ดา้นราคา ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณารายดา้น จะเห็นไดว้า่ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ 
(B = 0.207) รองลงมาคือดา้นราคา (B = 0.156) และดา้นกระบวนการ (B = 0.142) ตามล าดบั 
 

สรุปผลกำรวจัิย 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.25 รองลงมาคืออายรุะหวา่ง 30 - 39 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.25 ขณะท่ีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีจ านวน
นอ้ยท่ีสุดมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 03.50 ระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  
71.50 รองลงมาคือระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.00 และสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 12.50 ส่วนใหญ่
มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 55.50  รองลงมาคือ นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17.25 
ในขณะท่ี อาชีพอ่ืน ๆ เช่น Lineman แม่บา้น และวา่งงาน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 02.00  
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 79.75 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส/อยู่
ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 17.50 และอยา่ร้าง/แยกกนัอยู/่หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 02.75 ตามล าดบั ในขณะท่ีระดบั
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 29.50 รองลงมาคือ 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 และ มากกวา่ 30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อย
ละ 28.00 ตามล าดบัในดา้นเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชเ้ป็นประจ าคือเครือข่าย AIS   
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาเครือข่าย TRUE คิดเป็นร้อยละ 32.00 และเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ี
ท่านใชเ้ป็นประจ านอ้ยท่ีสุดคือเครือข่าย DTAC คิดเป็นร้อยละ 13.50 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ  
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G โดย
ภาพรวมในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดแลว้พบวา่ 
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ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G จากราคาท่ีเหมาะสม 
กบัความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ท่านมีการเปรียบเทียบราคาแพค็เกจเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 5G ก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G 
จากยีห่อ้ของเครือข่าย ล าดบัต่อมาคือ ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G จากความคิดเห็น
ของบุคคลรอบขา้ง หรือท่ีเคยใชบ้ริการมาก่อนแลว้ เป็นตน้ และท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 5G จากส่ือโฆษณา การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั 

 
กำรอภิปรำยผล 

 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี มีระดบัการศึกษาอยูท่ี่ระดบั
ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือท่ีท่านใชเ้ป็นประจ า คือ เครือข่าย AIS ซ่ึงผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีอยูใ่นยคุเจเนอเรชัน่ซี  
(Generation Z) เกิดมาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกเรียนรู้การด าเนินชีวิตในสงัคมแบบดิจิตลัการ
ติดต่อส่ือสารไร้สายและการเจริญเติบโตของเทคโนโลย ีและอินเทอร์เน็ตเขา้มาแทรกอยูใ่นการด ารงชีวิต
ประจ าวนัชอบคน้หาขอ้มูลข่าวสารผา่นช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ชอบการเปล่ียนแปลง เปิดกวา้งทาง
ความคิดยอมรับความแตกต่าง เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือจากท่ี
กล่าวมาขา้งตน้ผลการศึกษาส่วนหน่ึงมีความสอดคลอ้งกบั พีระพงษ ์ป้อมค า (2560) ศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 4G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ใชเ้ครือข่าย AIS 
 การศึกษาวิจยั เร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด พบวา่ ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ใหร้ะดบัความส าคญัมาก รองลงมาคือ ดา้นกระบวนการ ล าดบัต่อมา
คือ ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 3 ดา้นมีความส าคญัมากโดยเฉพาะดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพถือวา่มีความส าคญัมาก
ท่ีสุด อาจปฏิเสธไม่ไดว้า่ในปัจจุบนัน้ีดว้ยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด –19ศูนยบ์ริการมีมาตรการ
ป้องกนัไวรัสโควิด – 19 เช่น วดัอุณหภูมิร่างกายก่อนเขา้รับการบริการ,การเวน้ระยะห่าง,มีเจลแอลกอฮอล
ประจ าจุดใหบ้ริการ ศูนยบ์ริการมีความโล่ง โปร่ง สบายและอากาศถ่ายเทสะดวก ตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงแสดง
ใหเ้ห็นวา่ผูใ้ชบ้ริการตระหนกัถึงความปลอดภยัทางดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพเป็นส่ิงส าคญั 
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รวมถึงภายในบริเวณศูนยใ์หบ้ริการมีการตกแต่งสวยงาม มีความสะอาด กวา้งขวาง และเอกลกัษณ์ของเครือข่าย
นั้นๆ ทั้งน้ีเพื่ออ านวยความสะดวกและสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ  
 ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบั เบญจวรรณ จนัทร์จารุวงศ ์(2559) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด 7Ps ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเอไอเอสในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้นกายภาพไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเอไอเอส
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อธิบายไดว้า่ปัจจยัดา้นกายภาพ เช่น ศูนยบ์ริการท่ีมีการตกแต่งสวยงานและเป็น
เอกลกัษณ์,ความสะอาดและแสงสวา่งเหมาะสม,มีพื้นท่ีกวา้งขวางเพยีงพอต่อความตอ้งการของลูกคา้,มีเคร่ืองมือ
,อุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพื่ออ านวยความสะดวกผูม้าใชบ้ริการ,ทีพื้นท่ีเพยีงพอต่อการจอดรถของผูม้าใชบ้ริการนั้น 
ปัจจุบนัศูนยใ์หบ้ริการส่วนใหญ่มกัตั้งในบริเวณศูนยค์า้ต่าง ๆ ซ่ึงมีสถานท่ีกวา้งขวางและพี่จอดรถเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค รวมถึงภายในบริเวณศูนยใ์หบ้ริการมกัจะมีการตกแต่งสวยงามตามแนวคิดและ
เอกลกัษณ์ของเครือข่ายนั้น ๆ และยงัมีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูม้าใชบ้ริการทั้งน้ีเพื่อ
อ านวยความสะดวกและสร้างความประทบัใจแก่ผูม้าใชบ้ริการ ดงันั้น ทุกเครือข่ายจึงมีการบริหารจดัการพฒันา
ศูนยใ์หบ้ริการและปัจจยัดา้นกายภาพใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีเท่าเทียมกนั จึงท าใหผู้บ้ริโภคไม่เห็นถึงความ
แตกต่างในปัจจยัน้ีและไม่ไดน้ ามาพิจารณาในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเอไอเอส
ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 ผลการวิจยัไม่สอดคลอ้งกบั ภาวณีิ สิงห์ศรานุรักษ ์(2560) ศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่าย
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้น
กายภาพ การประชาสมัพนัธ์และส่วนลดร้านคา้ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี
โดยใชเ้ลขหมายเดิมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน่ืองจากปัจจยัดา้นกายภาพของผู ้
ใหบ้ริการต่าง ๆ มกัจะไม่แตกต่างกนั เช่น มีศูนยบ์ริการตั้งอยูพ่ื้นท่ีท่ีสามารถพบเห็นไดง่้าย มีการตกแต่ง
สวยงามและน่าใชบ้ริการ รวมถึงมีเคร่ืองด่ืมและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีตรงกบัความตอ้งการระหวา่งรอรับ
บริการ ในปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีช่องทางท่ีหลากหลายในการท าธุรกรรม โดยไม่จ าเป็นท่ีตอ้งเขา้มาติดต่อท่ี Shop 
เพียงอยา่งเดียว อีกทั้งปัจจยัดา้นประชาสมัพนัธ์ กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและสิทธิพิเศษซ่ึงเก่ียวกบัการ
ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารผา่นส่ือต่าง ๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงง่ายและครอบคลุม เช่น โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพส่ื์อ
ออนไลน์ (Social Media) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยใชเ้ลขหมายเดิม 
เน่ืองจากในปัจจุบนัผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงส่ือออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ไดง่้ายข้ึน 
 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G โดย
ภาพรวมในระดบัมาก เม่ือวิเคราะห์ในรายละเอียดแลว้ พบวา่ ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ 5G จากราคาท่ีเหมาะสมกบัความคุม้ค่าท่ีไดรั้บ รองลงมาคือ ท่านมีการเปรียบเทียบราคาแพค็เกจ
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เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ก่อนการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ล าดบัต่อมาคือ ท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G จากยีห่อ้ของเครือข่าย และท่านตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 
5G จากความคิดเห็นของบุคคลรอบขา้ง หรือท่ีเคยใชบ้ริการมาก่อนแลว้ เป็นตน้ และท่านตดัสินใจเลือกใช้
บริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G จากส่ือโฆษณา การจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั  
 ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั วงศกร ปิยะนนัท ์(2559) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต
ของ บริษทั ทีโอที จ ากดั (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จงัหวกัชลบุรี ผูต้อบแบบสอบถามให้
ความส าคญัในระดบัมากเม่ือพิจารณาจากมีบริการเสริมท่ีหลากหลายและคุม้ค่ากบัราคา 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
จากผลวิจยัเร่ืองการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชนชนในกรุงเทพมหานคร 

ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ ดา้นกระบวนการ โดยผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติม ดงัน้ี 
 1. ดา้นราคา ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชนชนในกรุงเทพมหานคร ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการเครือข่าย
โทรศพัทมื์อถือ ควรเพิ่มความหลากหลายของแพค็เกจและโปรโมชัน่ ใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งและเหมาะต่อ
ความตอ้งการใชง้านในแต่ละวนัของผูใ้ชบ้ริการ หรือ ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถเลือกหรือปรับใชบ้ริการไดต้ามความ
ตอ้งการ ของผูบ้ริโภคเอง ปัจจยัดา้นอตัราค่าบริการจึงเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพิจารณาเลือกใช ้
 2. ดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ดา้นการสร้างและน าเสนอ
ลกัษณะทางกายภาพมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชนชนใน
กรุงเทพมหานคร เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด - 19 ผูใ้หบ้ริการ ควรเพิ่มมาตรการใน
ศูนยบ์ริการ การป้องกนัไวรัสโควิด - 19 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล และ เพิม่ส่ิงอ านวยความสะดวกให้
ผูใ้ชบ้ริการขณะรอรับการบริการเพื่อไม่ใหผู้รั้บบริการมีความรู้สึกวา่ตอ้งรอคอยเป็นเวลานาน 
 3. ดา้นกระบวนการ ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ
เครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชนชนในกรุงเทพมหานครดงันั้น ผูใ้หบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ ควรเพิ่ม
ช่องทางในการใหบ้ริการ ท่ีหลากหลายมากข้ึน เช่น ผา่นแอปพลิเคชนั และควรเพิ่ม ความรวดเร็วในการใหบ้ริการ 
ของ Call Center รวมถึงการเพิม่ Skill การฝึกอบรมใหพ้นกังานมีทกัษะมากข้ึนเพื่อท่ีจะใหบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งมี
มาตรฐาน 



14 
 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  
 1. ควรศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น ปัจจยัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
บริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถน าขอ้มูลและผลการวิเคราะห์
ไปปรับปรุงประยกุตใ์ชใ้นการวางแผนและปรับกลยทุธ์ เพื่อรักษาฐานลูกคา้ และ ขยายฐานลูกคา้กลุ่มใหม่ ๆ  
 2. ในการศึกษาการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจง ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น การสมัภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนา
กลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด และผลของงานวิจยัจะมีความสมบูรณ์มากข้ึน 
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