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รูปแบบการดําเนินชีวิต กับ การเปดรับแอพพลิเคชันในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่3 จี  
ของเจนเนอเรชันวายที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการแบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยา และ เปนแนวทางใน
การพัฒนาแอพพลิเคชันใหตรงความตองการของกลุมเจนเนอเรชันวาย ผลการวิจัยพบวาสามารถแบงรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตได 3 กลุม โดยกลุมที่ 1 โสดสโมสร มีจํานวนกลุมตัวอยางมากที่สุด รอยละ 35.25  กลุมที่ 2 คนดี เสรี
นิยม โดยมีจํานวน รอยละ 31.75 กลุมที่ 3 สวนกระแส มีจํานวน รอยละ 33.00 โดยที่กลุมตัวอยางมีระดับคาเฉลี่ย
ของการเปดรับแอพพลิเคชัน อยูในกลุมคนสวนใหญกลุมแรก กลุมแอพพลิเคชันที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ 
ดานการติดตอสื่อสาร สังคมออนไลน รอยละ 74.80 ในขณะที่ การรับรูตนเองของกลุมตัวอยางพบวา คุณลัษณะ
การรับรูตนเองที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สบายๆ(5.26) สดใสราเริง(5.02) ละเอียดออน(4.71) โดยการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีความสัมพันธกับ ระดับการเปดรับแอพพลิเคชันในเครือขาย
โทรศัพท เคลื่อนที ่3 จี ในระดับนอย และมีความสัมพันธกับ ความสนใจในกลุมแอพพลิเคชัน ดานการติดตอสื่อสาร 
สังคมออนไลน และดานอรรถประโยชน ในระดับนอย อีกทั้งพบวา คุณลักษณะการรับรูตนเอง 3 คู ไดแก หยาบ
กระดาง – ละเอียดออน, อึดอัด – สบายๆ และ ทันสมัย – ลาสมัย มีความแตกตางคาเฉลี่ย ระหวางระดับการเปดรับ
แอพพลิเคชันในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที3่จี อยางมีนัยสําคัญ   

 
Abstract 

 The main objectives of this survey research were to segment generation Y market through 
psychology ways and guiding 3G application developer. The results, lifestyle of generation Y was 
divided into 3 groups; (1) Single’s club contains 35.25% (2) Goodman Freeman contains 31.75% and 
(3) Opposed Trend contains 33.00%. The generation Y was an early majority group of 3G application 
innovativeness. The most interesting application section was social network application 74.80%. The 
first three of self-concept attribute was Comfortable (5.26) Colorful (5.02) Delicate (4.71). The results of 
the hypothesis test, lifestyle groups, had relationship significant with 3G application innovativeness in a 
small level. Lifestyle groups had relationship significant with 3G applications in education and business 
sections in small level. Three attributes, Rugged-Delicate Uncomfortable-Comfortable Contemporary- 
No contemporary, had mean difference significant with 3G application innovativeness. 
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คํานํา 

เนื่องจากแอพพลิเคชันตางๆที่ถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลย ี 3 จี ถือไดวาเปนนวัตกรรมหรือสิ่งใหมสําหรับ
สังคมไทย ดังนั้น กลุมคนที่ถูกเรียกวา เจนเนอเรชันวาย จึงมีบทบาทสําคัญในการเปดรับแอพพลิเคชันเหลานี ้
เนื่องจาก เปนกลุมคนที่ถูกมองวา เปน ผูรอบรูในเทคโนโลย ี (Techno-savvy) ซึ่งเปดรับเทคโนโลยีไดรวดเร็วกวา 
กลุมคนอื่นๆ ซึ่งเปน “คนกลุมใหญ” ที่เริ่มเขาสูการทํางาน มีรายไดของตนเอง มีพฤติกรรมและความตองการในแบบ
ฉบับของตนเอง   และจัดเปนลูกคากลุมเปาหมายใหมที่นักการตลาดใหความสนใจกับวิถชีีวิตและพฤติกรรมของ
พวกเขาอยางมาก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการแบงสวนตลาดตามหลักจิตวิทยา และ เปน
แนวทางในการพัฒนาแอพพลิเคชันใหตรงความตองการของกลุมเจนเนอเรชันวาย  โดยการวิจัยไดใชทฤษฎรีูปแบบ
การดําเนินชีวิต (AIOs), การรับรูเกี่ยวกบัตนเอง(Self Concept) และ การเผยแผนวัตกรรม(Diffusion of 
innovation) 

 
อุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยนี้ใชวิธีการวิจัยแบบสืบคน (Exploratory Research) ซึ่งกลุมตัวอยางคือ ผูที่ใชโทรศัพทเคลื่อนที ่
(ทั้งในระบบ 2Gและ3G) ที่มีอายุระหวาง 15 ถึง 32 ป (เจนเนอเรชนัวาย) ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดย
มีเทคนิคการสํารวจ(Survey Method)  4 ขั้นตอนคือ (1)แบงเขตกรุงเทพออกเปน 6 กลุม ซึ่งยึดตามการบริหารงาน
ของกรุงเทพมหานคร ไดแก กรุงเทพกลาง,เหนือ,ใต,ตะวันออก, กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต (2) ทําการสุมอยางงาย
เพื่อกําหนดเขต1เขตใหเปนตัวแทนของแตละกลุมพื้นที ่ซึ่งเขตทีสุ่มไดคือ หวยขวาง ปทุมวัน จตุจักร บางกะป ตลิ่ง
ชัน และ บางแค (3) ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา จากทั้งหมด 400 ชุด มาแบงเปน 6 กลุมกลุมละเทาๆกัน ตามเขต
ที่กําหนดในขอ 2 (4) ทําการแจกแบบสอบถามตามสะดวกใหกับกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่นั้นๆ  

ในสวนแบบสอบถามมีทั้งหมด 4 สวน ไดแก(1) ปจจัยสวนบุคคล (2)รูปแบบการดําเนินชีวิต ประยุกตจาก
บทความของณัฐพล (2550) ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวย การสกัดปจจัยดวยเทคนิควิเคราะหปจจัย(Factor Analysis) 
และการจัดกลุมตัวแปรดวยเทคนิค K-Mean Cluster (3) การรับรูเกี่ยวกับตนเอง ประยุกตจากงานวิจัย ของ 
Malhotra (1981) และ (4) การเปดรับแอพพลิเคชัน ประยุกตจากงานวิจัยของ Goldsmith (2001)  ซึ่งวิเคราะห
ขอมูลของตัวแปร ดวย ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาเฉลี่ยจากเกณฑดวย 
คาสถิต ิ t-test ในการวิจัยครั้งนี้ใชสถิติทดสอบสมมติฐาน ดวยคาสถิต ิχ2- test  และ F-test ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี ้
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ผลการวิจัย 
รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมตัวอยาง 
 
ตารางที ่1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามชื่อกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต 

ชื่อกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต จํานวน รอยละ 
กลุมที ่1 โสดสโมสร 141 35.25 
กลุมที ่2 คนด ีเสรีนิยม 127 31.75 
กลุมที ่3 สวนกระแส 132 33.00 

รวม 400 100.00 
 

ตารางที่ 2  คา Factor Score ในการจัดกลุมตัวแปรรูปแบบการดําเนินชีวิตครั้งสุดทาย(Final Cluster) 
รูปแบบการดําเนินชีวิต คา Factor Score 

ประเภท ชื่อกลุมปจจัย 1 2 3 
กิจกรรม รักเรียน สุนทรีย และเที่ยวนอก 0.117 -0.231 0.098 
 ไทยเที่ยวไทย 0.331 -0.040 -0.315 
 นักช็อป นักชิม คนสวย 0.211 0.398 -0.609 
 นักกลาม นักเที่ยว รักเดียวใจเดียว 0.619 -0.517 -0.164 
 แมบาน แมเรือน -0.095 0.280 -0.167 
 อยูกับตัวเอง 0.166 -0.375 0.184 
ความสนใจ นิยมสิ่งแปลกใหม ตามสมัยนิยม 0.160 0.666 -0.812 
 รักตัวเอง รักสังคม -0.096 0.366 -0.250 
 เพลยบอย แบรนดเนม เขาสังคม 0.563 -0.365 -0.250 
 ชอบเจาะ สัก 0.347 -0.410 0.024 
 สรางรากฐาน คนโสดทันสมัย 0.264 0.155 -0.431 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 
 
 
1. ดานกิจกรรม 
2. ดานความสนใจ 
3. ดานความคิดเห็น 

 

การรับรูเกี่ยวกับตนเอง 
 
 

การรับรูเกี่ยวกับตนเองตามที่
เปนจริง 

 
 

การเปดรับแอพพลิเคชัน 
ในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่ 3G 

 

1. ระดับการเปดรับนวัตกรรม  
 
2. แอพพลิเคชันในเครือขาย 3 จีที่
สนใจ 
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รูปแบบการดําเนินชีวิต คา Factor Score 
ประเภท ชื่อกลุมปจจัย 1 2 3 

 ชอบการลงทุน รักการออกกําลัง 0.509 -0.414 -0.146 
ความคิดเห็น วัตถุนิยม ไมสนความเชื่อโบราณ 0.235 -0.137 -0.119 
 เกาะกระแส สรางความมั่นคง ไมเขาใจการเมือง 0.240 0.312 -0.556 
 เขาใจสื่อ เก็บออม หวงหนาตา -0.169 0.465 -0.267 
 คิดด ีมีจิตสํานึก -0.444 0.545 -0.050 
 ขาเมาท ไมเขาใจเศรษฐกิจ 0.356 -0.091 -0.292 
 ใชชีวิตอยางมีสไตล 0.467 0.055 -0.551 

จากตารางที ่1 และ 2 สามารถแบงกลุมตัวอยางได 3 กลุม โดย 
กลุมที ่ 1 โสดสโมสร มีจํานวนกลุมตัวอยางมากที่สุด 141 คน คิดเปนรอยละ 35.25 เปนกลุมที่มีความ

สนใจในการทองเที่ยวโดยเฉพาะการเที่ยวกลางคืน เนื่องจากชอบใชชีวติอิสระไมขึ้นอยูกับใคร ตามสไตลที่ตนเอง
ชอบ แตยังคงใหความสําคัญกับคนรัก รักสุขภาพ ชอบการออกกําลังกาย ชอบทํากิจกรรมเปนกลุมใหญๆ อีกทั้ง
ยังใหความสําคัญกับเรื่องอนาคตของตนเอง ซึ่งมีการวางแผนในการใชชีวิตในอนาคต และศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  

กลุมที ่ 2 คนดี เสรีนิยม โดยมีจํานวน 127 คิดเปนรอยละ 31.75 เปนกลุมที่ใชชีวิตไปตามกระแส ชอบสิ่ง
แปลกใหม ชอบใชสินคาแบรนดเนม ใหความสนใจกับรูปรางหนาตาเปนหลัก แตอยางไรก็ตาม คนกลุมนี้ก็มี
ความคิด และจิตสํานึกที่ด ีโดยใหความสนใจทั้งตนเองและสังคม ไมนิยมทํากิจกรรมตางๆตามพัง ไมชอบออกกําลัง
กาย ไมนิยมเที่ยวกลางคืน และยังไมคอยใหความสนใจกับชีวิตในอนาคตมากนัก 

กลุมที ่3 สวนกระแส มีจํานวน 132 คน คิดเปนรอยละ 33.00 เปนกลุมที่ชอบทํากิจกรรมตางๆตามลําพัง มี
ความขยันในการเรียนพิเศษทั้งเรียนหนังสือ และความสามารถพิเศษดานดนตร ี ศิลปะ อยูบาง ไมสนใจสิ่งตางๆ 
ตามสมัยนิยม และยังไมใหความสําคัญกับการใชชีวิตในอนาคต มีความคิดไปในเชิงอนุรักษณนิยม 
 
การเปดรับแอพพลิเคชันในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่ 3 จี ของกลุมตัวอยาง 
ตารางที่ 3  ระดับการเปดรับแอพพลิเคชันในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่3 จี และการทดสอบดวยคาสถิต ิ

ชวงคะแนน 
ระดับการเปดรับ 
แอพพลิเคชัน 

จํานวนคน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(SD) 

คาคะแนน
จากเกณฑ 

t-Value 
Sig. 

(One-Tail) 

4.21 – 5.00 กลุมนักบุกเบิก 23 
(5.80) 

4.59 
(0.255) 

4.21 6.951 0.000 

3.41 – 4.20 กลุมผูนํา 
66 

(16.50) 
3.77 

(0.250) 
3.41 13.799 0.000 

2.61 – 3.40 
กลุมคนสวนใหญ 

กลุมแรก 
221 

(55.20) 
3.01 

(0.193) 
2.61 31.097 0.000 
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ชวงคะแนน 
ระดับการเปดรับ 
แอพพลิเคชัน 

จํานวนคน 
(รอยละ) 

คาเฉลี่ย 
(SD) 

คาคะแนน
จากเกณฑ 

t-Value 
Sig. 

(One-Tail) 

1.81 – 2.60 
กลุมคนสวนใหญ 

กลุมหลัง 
57 

(14.20) 
2.24 

(0.211) 
1.81 12.896 0.000 

1.00 – 1.80 กลุมลาหลัง 
33 

(8.20) 
1.30 

(0.265) 
1.00 6.827 0.000 

 รวม 400 
(100) 

2.99 
(0.781) 

   

 จากการแบงชวงสเกล 1-5 (ไมเห็นดวยอยางยิ่ง – เห็นดวยอยางยิ่ง) ออกเปน 5 ชวงเทาๆกันตามระดับการ
เปดรับแอพพลิเคชันในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่3 จี ของกลุมตัวอยาง ดังตารางที ่3 พบวา กลุมตัวอยางมีระดับ
คาเฉลี่ยของการเปดรับแอพพลิเคชัน 2.98 ซึ่งอยูในระดับการเปดรับแอพพลิเคชันของกลุมสวนใหญกลุมแรก และ
เมื่อทดสอบดวยคาสถติ ิt-test (one-tail) พบวาทุกระดับการเปดรับแอพพลิเคชัน มีคาเฉลี่ยแตกตางจากเกณฑที่
กําหนดอยางมีนัยสําคัญ จึงสามารถนําไปอางอิงประชากรได 
 

ตารางที่ 4  ความถี่ และ รอยละ ของกลุมแอพพลิเคชันในเครือในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่3 จี ที่ไดรับความ
สนใจจากกลุมตัวอยาง 

กลุมแอพพลิเคชัน ความถี ่ รอยละ 
ดานการติดตอสื่อสาร สังคมออนไลน 299 74.80 
ดานอรรถประโยชน 259 64.80 
ดานความบันเทิง 256 64.00 
ดานเกมส 220 55.00 
ดานการศึกษา 190 47.50 
ดานธุรกิจ 166 47.50 
ดานขอมูลขาวสาร 176 44.00 
ดานการทองเที่ยว 176 44.00 
ดานสุขภาพ 147 36.80 
จากตารางที ่4 แอพพลิเคชันในเครือในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที ่3 จีที่ไดรับความสนใจ ของกลุมตัวอยาง 

พบวา กลุมแอพพลิเคชันที่ไดรับความสนใจมากที่สุด คือ ดานการติดตอสื่อสาร สังคมออนไลน เชน การสนทนา
แบบเห็นหนา การสนทนาดวยตัวอักษร เปนตน รอยละ 74.80 รองลงมาคือ ดานอรรถประโยชน เชนการจัดการ
ไฟลขอมูล การตกแตงภาพถาย รอยละ 64.80 ซึ่งใกลเคียงกับดานความบันเทิง ในการรับชมโทรทัศน หรือ วิทยุใน
ระบบดิจิตอล รอยละ 64.00 กลุมแอพพลิเคชันที่ไดรับความสนใจรองลงมาคือ ดานเกมส รอยละ 55.00 ในขณะที่
ดานการศึกษาไดรับความสนใจเทากับดานการธุรกิจ และ ดานขอมูลขาวสาร ไดรับความสนใจเทากับ ดานการ
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ทองเที่ยว ที่รอยละ 47.50 และ 44.00 ตามลําดับ ดานสุขภาพ เชน การแนะนําการออกกําลังกาย ไดรับความสนใจ
นอยที่สุด รอยละ 36.80 

 
การรับรูตนเองของกลุมตัวอยาง 

จากตารางที ่ 5 พบวา การรับรูตนเองของกลุมตัวอยางเจนเนอเรชันวายที่ใชโทรศัพทเคลื่อนทีพ่บวา คุณ
ลัษกณะการรับรูตนเองของกลุมตัวอยางที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ สบายๆ(5.26) สดใสราเริง(5.02) 
ละเอียดออน(4.71) และ คุณลัษณะการรับรูตนเองของกลุมตัวอยางที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีความสุข(2.66) 
ทันสมัย(3.12) เปนคนมีระเบียบแบบแผน(3.24) และเมื่อทดสอบดวยคาสถิติ t-test (one-tail) พบวาคุณลักษณะคูที่ 
4 (มีอํานาจเหนือผูอื่น – ยอมจํานนอยุใตอํานาจผูอื่น) คูที ่ 12 (ธรรมเนียมนิยม ทําตามสงัคม - เปนอิสระ ทําตาม
ความตองการตนเอง) และคูที ่ 13 (เปนคนซับซอน เขาใจยาก - เปนคนธรรมดา งายๆ) มีคานัยสําคัญมากกวาคา
นัยสําคัญที่กําหนด ดังนั้นคุณลักษณะ 3 คูดังกลาวไมสามารถนําไปอางอิงประชากรได 
 
ตารางที่ 5  คะแนนเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคุณลักษณะการรับรูตนเอง และการทดสอบดวยคาสถิต ิ

คุณลักษณะการรับรูตนเอง คาเฉล่ีย SD คาเกณฑ t-Value Sig. 
1 หยาบกระดาง ละเอียดออน 4.71 1.588 4.429 3.539 0.000 
2 นาตื่นเตน นิ่ง สงบ 4.08 1.525 3.572 6.694 0.000 
3 อึดอัด สบายๆ 5.26 1.452 4.429 11.479 0.000 
4 มีอํานาจเหนือผูอื่น ยอมจํานนอยูใตอํานาจผูอื่น 3.67 1.231 3.572 1.592 0.112 
5 มัธยัสถ ซื้อของตามอําเภอใจ 4.00 1.487 3.572 5.825 0.000 
6 มีความสุข ไมมีความสุข 2.66 1.440 1.858 11.210 0.000 
7 ทันสมัย ลาสมัย 3.12 1.256 2.715 6.409 0.000 
8 เปนคนมีระเบียบแบบแผน ไมมีระเบียบแบบแผน 3.24 1.339 2.715 7.844 0.000 
9 ใชเหตุผล ใชอารมณ 3.32 1.429 2.715 8.400 0.000 
10 มีความเปนเด็ก มีความเปนผูใหญ 4.03 1.353 3.572 6.732 0.000 
11 เปนทางการ ไมเปนทางการ 3.87 1.328 3.572 4.449 0.000 

12 
ธรรมเนยีมนิยม ทําตาม
สังคม 

เปนอิสระ ทําตามความ
ตองการตนเอง 

4.47 1.428 4.429 0.504 0.614 

13 เปนคนซับซอน เขาใจยาก เปนคนธรรมดา งายๆ 4.50 1.662 4.429 0.854 0.393 
14 จืดชืด ไมมีชีวิตชีวา สดใส ราเริง 5.02 1.482 4.429 7.910 0.000 
15 ถอมตน ถือตนวามีความสามารถ 3.44 1.474 2.715 9.839 0.000 
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การทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 6  สรุปการทดสอบสมมติฐานที ่1 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 
โสดสโมสร คนสวย คนดี เสรีนิยม สวนกระแส 

รวม ระดับการเปดรับ 
แอพพลิเคชัน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

กลุมลาหลัง 5 3.5 10 7.9 18 13.6 33 8.2 

คนสวนใหญกลุมหลัง 19 13.5 17 13.4 21 15.9 57 14.2 

คนสวนใหญกลุมแรก 78 55.3 67 52.8 76 57.6 221 55.2 

กลุมผูนํา 29 20.6 23 18.1 14 10.6 66 16.5 
กลุมนักบุกเบิก 10 7.1 10 7.9 3 2.3 23 5.8 

รวม 141 100 127 100 132 100 400 100 
2X  (a%) 17.71 (0) 

Sig (R) 0.024 (0.149) 

จากตารางที ่ 6 ผลทดสอบสมมติฐานที ่ 1 พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับ 
ระดับการเปดรับแอพพลิเคชันในเครือขายโทรศัพท เคลื่อนที่ 3 จีที่แตกตางกัน ในระดับนอย โดย รูปแบบการดําเนิน
ชีวิตกลุมที ่ 2 คนสวย คนด ี เสรีนิยม จะมีสัดสวนของกลุมเปนกลุมนักบุกเบิกมากที่สุด รอยละ 7.9 รองลงมาคือ 
กลุมที ่ 1 โสดสโมสร มีสัดสวนของกลุมเปนกลุมนักบุกเบิก รอยละ 7.1 แต รูปแบบการดําเนินชีวิตกลุมที ่ 3 สวน
กระแส จะมีสัดสวนของกลุมเปนกลุมลาหลังมากที่สุด รอยละ 13.6 

 
ตารางที่ 7  สรุปการทดสอบสมมติฐานที ่2 

กลุมแอพพลิเคชัน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  
กับ รูปแบบการดําเนินชีวิต 

ดานการติดตอส่ือสาร - 
ดานอรรถประโยชน - 
ดานเกมส - 
ดานการศึกษา 0.153 
ดานความบันเทิง - 
ดานธุรกิจ 0.134 
ดานขอมูลขาวสาร - 
ดานสุขภาพ - 
ดานทองเที่ยว - 
หมายเหต:ุ  - หมายถึง ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ0.05 
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จากตารางที ่ 7 ผลทดสอบสมมติฐานที ่ 2 พบวา รูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับ
ความสนใจในกลุมแอพพลิเคชัน ดานการการศึกษา และ ดานธรุกิจ ในระดับนอย 

จากตารางที ่ 8 ผลทดสอบสมมติฐานที ่ 3 พบวา คุณลักษณะการรับรูตนเอง 3 คู ไดแก หยาบกระดาง – 
ละเอียดออน, อึดอัด – สบายๆ และ ทันสมัย – ลาสมัย มีความแตกตางคาเฉลี่ย ระหวางระดับการเปดรับแอพพลิเค
ชันในเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที3่จี อยางมนีัยสําคัญ   

โดยที ่ คุณลักษณะการรับรูตนเอง หยาบกระดาง – ละเอียดออน สามารถแบงกลุมการรับรูตนเองที่
แตกตางกันได 2 กลุม คือ กลุมที ่1 ประกอบดวย กลุมลาหลัง กลุมคนสวนใหญกลุมหลัง กลุมคนสวนใหญกลุมแรก 
และกลุมนักบุกเบิก ในขณะที่ กลุมที ่ 2 ประกอบดวย กลุมผูนํา โดยกลุมที ่ 2 จะรับรูวาตนเองเปนคนละเอียดออน 
มากกวา  

คุณลักษณะการรับรูตนเอง อึดอัด – สบายๆ สามารถแบงกลุมการรับรูตนเองที่แตกตางกันได 2 กลุม คือ 
กลุมที ่ 1 ประกอบดวย กลุมลาหลัง กลุมคนสวนใหญกลุมหลัง กลุมผูนํา และ กลุมนักบุกเบิกในขณะที ่ กลุมที ่ 2 
ประกอบดวย กลุมคนสวนใหญกลุมแรก โดยกลุมที ่2 จะรับรูวาตนเองเปนคนสบายๆ มากกวา  

คุณลักษณะการรับรูตนเอง ทันสมัย - ลาสมัย สามารถแบงกลุมการรับรูตนเองที่แตกตางกันได 3 กลุม คือ 
กลุมที ่ 1 ประกอบดวย กลุมลาหลัง กลุมที ่ 2 ประกอบดวย กลุมคนสวนใหญกลุมหลัง และ กลุมคนสวนใหญกลุม
แรก ในขณะที ่กลุมที ่3 ประกอบดวยกลุมผูนํา และ กลุมนักบุกเบิก โดยกลุมที ่3 จะรับรูวาตนเองทันสมัยมากที่สุด 
รองลงมาคือ กลุมที ่2 ในขณะที่กลุมที ่1 รับรูวาตนเองลาหลัง มากที่สุด 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 7 
 

 1596 

ตารางที ่8  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที ่3 
ระดับการเปดรับแอพพลิเคชัน 

ในเครือขายโทรศัพทเคล่ือนที3่จี 

กลุมลาหลัง 
กลุมคนสวน
ใหญกลุมหลัง 

กลุมคนสวน
ใหญกลุมแรก 

กลุมผูนํา กลุมบุกเบิก คุณลักษณะการรับรูตนเอง 

X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D X  S.D 

F 

 

Sig 

 

หยาบกระดาง ละเอียดออน 4.58 1.659 4.81 1.726 4.53 1.568 5.23 1.345 4.87 1.740 2.642 0.033 
นาตื่นเตน นิ่ง สงบ 4.33 1.407 4.14 1.597 4.11 1.513 3.86 1.445 3.96 1.870 0.636 0.637 
อึดอัด สบายๆ 5.52 1.482 5.49 1.325 4.95 1.481 5.80 1.280 5.78 1.204 6.524 0.000 
มัธยัสถ ซื้อของตามอําเภอใจ 3.97 1.704 3.67 1.855 4.03 1.385 4.18 1.300 4.17 1.586 1.063 0.374 
มีความสุข ไมมีความสุข 2.64 1.747 2.30 1.133 2.81 1.374 2.64 1.697 2.26 1.322 2.003 0.093 
ทันสมัย ลาสมัย 3.67 1.633 3.07 1.294 3.23 1.130 2.79 1.234 2.35 1.301 5.549 0.000 
เปนคนมีแบบแผน ไมมีแบบแผน 3.27 1.567 3.12 1.548 3.33 1.161 3.06 1.391 3.17 1.850 0.649 0.628 
ใชเหตุผล ใชอารมณ 3.33 1.534 3.18 1.692 3.40 1.299 3.27 1.387 2.91 1.857 0.814 0.517 
มีความเปนเด็ก มีความเปนผูใหญ 4.21 1.746 3.77 1.615 4.00 1.228 4.14 1.276 4.35 1.369 1.115 0.349 
เปนทางการ ไมเปนทางการ 3.85 1.417 4.25 1.672 3.81 1.151 3.82 1.369 3.61 1.644 1.493 0.204 
จืดชืด ไมมีชีวติชีวา สดใส ราเริง 5.03 1.531 5.02 1.541 4.88 1.425 5.35 1.603 5.30 1.363 1.507 0.199 
ถอมตน ถือตนวามีความสามารถ 3.58 1.768 3.04 1.569 3.51 1.364 3.67 1.543 2.96 1.430 2.298 0.058 
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สรุปผลและเสนอแนะ 
จากการวิจัยสามารถแบงกลุมตัวอยางออกเปน 3 กลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต โดยกลุมตัวอยางมีระดับ

การเปดรับแอพพลิเคชันเปน กลุมสวนใหญกลุมแรก คุณลัษณะการรับรูตนเองของกลุมตัวอยางที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3 อันดับแรกคือ สบายๆ สดใสราเริง ละเอียดออน และ คุณลัษณะที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดคือ มีความสุข
ทันสมัย เปนคนมีระเบียบแบบแผน และการทดสอบสมมติฐานพบวา สมมติฐานที ่ 1 2 และ 3 เปนไปตาม
สมมติฐานการทดลองที่ตั้งไว  
 จากผลการวิจัยดังกลาวสามารถเสนอแนะไดดังนี ้

1. ผูประกอบการควรแบงสวนตลาดใหเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเปาหมายโดยอาจนํา
แนวทางการแบงกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตในการวิจัยครั้งนี้มาใชในการแบงสวนตลาด เพื่อใหสามารถพัฒนาแอพ
พลิเคชันในเครือขาย 3 จีใหตรงกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมเปานั้นๆไดอยางมีประสิทธิภาพโดย 
ผูประกอบการตองใหความสนใจกับกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิต คนสวย คนด ีเสรีนิยม มากที่สดุ รองลงมาคือ  โสด
สโมสร  เนื่องจากมีระดับการเปดรับแอพพลิเคชันในเครือขาย 3 จี เปนกลุมนักบุกเบิกมากที่สุด หมายความวา กลุม
คนสวย คนด ี เสรีนิยม และโสดสโมสร จะเปนกลุมแรกๆที่ใชแอพพลิเคชันที่เพิ่งไดรับการพัฒนา หรือสรางขึ้นใหม 
และจะมีอิทธิพลในการแนะนํา หรอื บอกตอ ใหกับคนกลุมอื่นๆ ตอไป 

2. ผูประกอบการตองใหความสนใจในการพัฒนาหรือ สรางแอพพลิเคชัน ในกลุมการติดตอสื่อสาร 
สังคมออนไลน เชน แอพพลิเคชันเกี่ยวกับ การสนทนาแบบเห็นหนา, การสนทนาดวยตัวอักษร(Chat)เปนอันดับ
ตนๆ เนื่องจากเปนกลุมแอพพลิเคชันที่ไดรบัความสนใจมากที่สุด 

3. ผูประกอบการตองพัฒนาหรือ สรางแอพพลิเคชัน ใหผูใชรับรูถึง ความละเอียดออน, สบายๆ และ
ทันสมัย ของตัวผูใชเอง ซึ่งจะสะทอนความเปนตัวตนของผูใช เนื่องจาก จากการวิจัยพบวา กลุมคนที่มีระดับการ
เปดรับแอพพลิเคชันสูง จะรับรูตนเองถึงลักษณะดังกลาวสูงกวา กลุมคนที่มีระดับการเปดรับแอพพลิเคชันที่ต่ํากวา 
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