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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยน้ีได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือทําการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการ และลักษณะประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน ซึ่งได้
ทําการศึกษาและวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิงสํารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 400 ชุดเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล โดยทําการศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ผ่านการ
วิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น   
  จากผลการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างพบว่าเพศหญิงและเพศชายมีจํานวนใกล้เคียงกัน
เท่ากับร้อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ ซึ่งมีช่วงอายุ 26-33 ปีมากที่สุดและส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพ
โสดมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด มีรายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 
บาทมากที่สุด และข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานของกลุ่มตัวอย่างพบว่าความถี่ในการค้นหาข้อมูล
เส้นทางผ่านแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง และเส้นทางที่
ใช้ในการค้นหาเส้นทางมากที่สุดคือสยาม-อนุสาวรีย์ โดยจากการวิเคราะห์พบว่าเพศ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟน โดยอายุ และอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน โดยช่วงอายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
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แอปพลิเคช่ัน Google Maps มากที่สุดคืออายุ 34 ปีขึ้นไป และช่วงอายุที่มีความพึงพอใจการใช้
บริการน้อยที่สุดคือ 26-33 ปี และจากการวิเคราะห์ทางด้านอาชีพพบว่าอาชีพรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ
มีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps มากที่สุด และอาชีพพนักงานเอกชนมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps น้อยที่สุด เน่ืองจากพฤติกรรมการใช้งาน
และการดําเนินชีวิตประจําวันที่แตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลพบว่าผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 และเมื่อ
พิจารณาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มปัจจัย ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนจากมาก
ไปน้อย คือ ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทาง ปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลด ปัจจัยอัตรา
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ และปัจจัยการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ 
   

 

 
คําสําคญั: ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด, ความพึงพอใจ, แอปพลิเคช่ัน Google Maps 
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 ABSTRACT 

 
Quantitative research was used to study user satisfaction with the smart- 

phone Google Maps applications (apps) in the Bangkok Metropolitan Area (BMA). 400 
samples, all BMA residents, provided data by questionnaire. The 4P’s marketing mix - 
product, price, place and promotion– was considered. Demographic evidence was also 
taken into account. Data was analyzed by factor analysis and linear regression analysis. 

Results were that 51% of samples were female, mostly aged between 26 
and 33, unmarried, having earned bachelor’ s degrees, and receiving monthly salaries 
from 10,000 to 20,000 baht.  Most used the app three or four times weekly, and the 
route most often demanded was from Siam Square to Victory Monument, Bangkok. 
Information, download channel, price/ quality ratio and public relations had the most 
effect on user satisfaction, in decreasing order of importance.  Demographically, age 
and employment affected user satisfaction, but gender, marital status, education, and 
income did not. Samples over age 34 had the highest satisfaction, while those from 18 
to 25 years were least so.  In terms of occupation, government officers were most 
satisfied, and office workers least.  These findings may help the Thai telecommuni- 
cations industry better serve consumers in a highly competitive sector.  
 

Keywords: 4P’s marketing mix, Satisfaction, Google Maps application. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ 
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สามารถสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นภดล ร่มโพธ์ิ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดจนให้คําปรึกษารวมทั้งช้ีแนะข้อบกพร่องทําให้
งานวิจัยฉบับน้ีมีความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึง รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ ที่
กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระพร้อมทั้งให้คําแนะนําที่เป็น
ประโยขน์ อีกทั้งขอขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่สอนและให้วิชาความรู้
พร้อมประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่
โครงการคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือในการประสานงานตลอดการ
ศึกษาวิจัยน้ี โดยผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

นอกจากน้ีผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือนๆ MBA รุ่น 58 สําหรับกําลังใจและ
ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับน้ีรวมถึงขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้
กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในงานวิจัยคร้ังนี้ 

โดยผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่างานวิจัยฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ตลอดจนผู้ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับแอปพลิเคช่ัน Google Maps ซึ่งหากงานวิจัยฉบับน้ีมีข้อผิดพลาด
ประการใดผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ที่น้ีด้วย 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ที่มาและความสาํคญัของปัญหา 
 
   จากการพัฒนาของเทคโนโลยีและระบบอินเตอร์เน็ตทําให้สามารถสร้างการ
เช่ือมโยงและติดต่อกันได้อย่างไม่มีขีดจํากัด และเทคโนโลยีทางด้านโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาท    
ต่อการดําเนินชีวิตมากขึ้นได้พัฒนาขีดความสามารถให้สามารถทํางานได้หลากหลายรูปแบบมากกว่า 
แค่การโทรเข้า-โทรออกเพียงอย่างเดียวจนกลายเป็นโทรศัพท์อัจฉริยะที่เรียกกันว่า สมาร์ทโฟน                
(Smartphone) โดยทํางานได้ดีและมีประสิทธิภาพมากกว่าโทรศัพท์มือถือทั่วๆไป ซึ่งมีการสร้าง
โปรแกรมที่สนับสนุนในการใช้งานบนมือถือเรียกว่าแอปฟลิเคช่ัน (Application) โดยเป็นประโยชน์
สําหรับผู้ใช้งานทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว การรับ-ส่งข้อมูล และสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
มากที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยจากผลการสํารวจแอปพลิเคช่ันที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2558 ของระบบปฏิบัติการ IOS และแอนดรอยด์ (Android) ในประเทศอเมริกา, 
อังกฤษ, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ อินเดีย และจีน พบว่าแอปพลิเคช่ันที่ทุกๆประเทศนิยมใช้มากสุด
คือ Facebook, Youtube, Instagram, Google search และ Google Maps (“10 อันดับ แอป-  
พลิเคช่ันที่คนนิยมใช้กันมากที่สุดในช่วงไตรมาสแรกของปีพ.ศ.2558”, 2558)     
   โดยในปัจจุบันพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของคนไทยเพ่ิมมากขึ้นและมีแนวโน้มที่
จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองในอนาคต โดยในปี 2558 มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตจํานวน 24.6 ล้านคน คิดเป็นร้อย
ละ 39.3 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปี 2557 ถึงร้อยละ 15 กลุ่มผู้ใช้ที่มีจํานวนมากท่ีสุดคือ กลุ่มอายุ 15-24 ปี คิด
เป็นร้อยละ 76.8 (สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) และจากการสํารวจโดยสํานักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (2558) พบว่าผู้ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเท่ากับ 42-76.9 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.2 ซึ่งสูงขึ้นมากกว่าปี 2557 ที่มีจํานวนร้อยละ 20.2 โดยมีการใช้
อินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้งาน Social Media มากที่สุดถึงร้อยละ 82.7 และใช้งานอ่ืนๆ ได้แก่ รับ-ส่งอีเมลล์
ดูภาพยนตร์ ดาวน์โหลดโปรแกรม ซื้อขายสินค้าและบริการ และทําธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น และ
จากข้อมูลสํารวจการใช้แอปพลิเคช่ันที่คนไทยนิยมใช้ในปี 2558 ได้แก่ Line, Facebook, Youtube, 
Facebook Messenger และ Google Maps (“สถิติผู้ใช้งาน Mobile และจํานวน Smartphone 
ของประเทศไทยปี 2016”, 2559) จะเห็นได้ว่าแอปพลิเคช่ัน Google Maps เป็นส่วนหน่ึงที่คนไทยมี
ความต้องการเพ่ือใช้ในการค้นหาข้อมูลเส้นทางและตําแหน่งสถานท่ีต่างๆ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการ
สนับสนุนจากทางรัฐบาลให้มีพัฒนาการติดต่อสื่อสารโดยการสร้างจุดให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
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WIFI ครอบครุม 77 จังหวัดทั่วประเทศทําให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ง่าย
มากช้ึนส่งผลให้การค้นหาตําแหน่งในแอปพลิเคช่ัน Google Maps สามารถทํางานได้แม่นยํามี
ประสิทธิภาพมากข้ึนและครอบครุมพ้ืนที่ที่ต้องการค้นหาได้ (“ผู้ใช้ Mobile Apps เมืองไทย”, 2555) 
โดยในปี 2558 มีการประมูลคลื่นความถี่สําหรับการให้บริการอินเตอร์เน็ตเพ่ิมมากขึ้นคือคลื่นความถ่ี 
900 และ 1,800 MHz ซึ่งรองรับเทคโนโลยี 4G โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีความสามารถในการส่งถ่าย
ข้อมูลและมัลติมีเดียที่มีความเร็วอย่างน้อย 100 Mbps และมีความเร็วสูงสุดถึง 1 Gbps ส่งผลทําให้
ตอบสนองการใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สายได้ดีขึ้นและการสื่อสารในการรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมาก
ย่ิงขึ้นส่งผลท่ีดีแก่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ต (“เทคโนโลยี LTE และ 4G LTE คืออะไร แตกต่างจาก 3G 
อย่างไรมาดู”, 2558) 
    ในปัจจุบันจากการพัฒนาการคมนาคมและขยายตัวของที่อยู่อาศัยเกิดเป็นชุมชน
เขตเมืองสมัยใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลซึ่งมีจํานวนประชากรอยู่อย่างหนาแน่นส่งผล
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน เช่น การพัฒนาเพ่ิมเส้นทางของระบบการขนส่งมวลชน มี
การสร้างถนนท่ีเช่ือมต่อจํานวนมากขึ้นแต่ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางกลับมีจํานวนมากขึ้นเน่ืองจาก
ปัญหาสภาพการจราจรรถติดเพราะมีจํานวนรถยนต์เพ่ิมข้ึนทุกปีเพราะการคมนาคมทางบกสามารถ
เดินทางได้ง่ายและมีความสะดวกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการคมนาคมทางน้ําและอากาศ และคน
เมืองส่วนใหญ่นิยมใช้รถส่วนตัวมากกว่าการขนส่งสาธารณะซึ่งสอดคล้องกับนายศักด์ิดา ยอดวานิช 
(2551) ที่กล่าวถึงสาเหตุของปัญหาการจราจรรถติดมาจากคนกรุงเทพฯ และคนเมืองใหญ่ใช้รถ
ส่วนตัวกันมากมาจากเรื่องค่านิยม ซึ่งเมื่อมีการใช้รถส่วนตัวเป็นจํานวนมากทําให้เปลืองพ้ืนที่ถนนมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถไฟ เป็นต้น โดยนางสาว
ตรีชฎา และนวพร (2555) ได้เพ่ิมเติมเก่ียวกับสาเหตุปัญหาการจราจรติดขัดของผู้ใช้รถส่วนตัวในเขต
กรุงเทพมหานครว่าถึงแม้จะได้รับข่าวให้ช่วยกันรณรงค์ในการเดินทางโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้าบีทีเอส 
แทนรถใช้ส่วนตัวเพ่ือที่จะลดปัญหาการจราจรและจํานวนรถบนถนนให้น้อยลง แต่พบว่าอุปสรรค
ใหญ่ที่ทําให้รถไฟฟ้าไม่เป็นที่นิยมคือคนในกรุงเทพมหานครไม่รู้เส้นทางเพ่ือไปยังสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอส อีกทั้งมีนโยบายรถคันแรกที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลส่งผลทําให้ตลาดรถยนต์มีอัตราการ
เติบโตที่สูงมากขึ้นส่งผลให้มีจํานวนรถยนต์มีปริมาณสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและพบว่าในปี 2555 ประเทศ
ไทยมีอัตราการซื้อและจดทะเบียนรถที่สูงที่สุดรายละเอียดดังตารางท่ี 1.1 
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ตารางที่ 1.1  จํานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและอัตราการเติบโตในระหว่างปี 2554- 
2558 
   
          หน่วย : คัน 

พ.ศ. จํานวนรถยนต์ในประเทศไทย  อัตราเพิ่มขึ้นต่อปี 
2554 30,194,937 5.66% 
2555 32,476,977 7.03% 
2556 34,624,406 6.20% 
2557 35,835,180 3.38% 
2558 36,731,023 2.44% 

 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก  
 
ตารางที่ 1.2 จํานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในในกรุงเทพมหานครและอัตราการเติบโตในระหว่างปี  
2554-2558 
          หน่วย : คัน 

พ.ศ. จํานวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร  อัตราเพิ่มขึ้นต่อปี 
2554 6,849,213 5.91% 
2555 7,523,381 8.97% 
2556 8,216,859 8.44% 
2557 8,651,172 5.02% 
2558 9,018,594 4.07% 

 
ที่มา : กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก 
    

  จากแนวโน้มจํานวนรถยนต์ที่มีจํานวนมากข้ึนในเขตกรุงเทพมหานครดังกล่าว (ดัง
ตารางที่ 1.2) ส่งผลให้การคาดการณ์ถึงระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางใน
ปัจจุบันทําได้ค่อนข้างยากจาการใช้ข้อมูลระยะทางเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงเวลา
เร่งด่วนหลังเลิกงานหรือช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะมีรถยนต์จํานวนมากอยู่บนท้องถนนทําให้เกิด
การคับคั่งหนาแน่นของการจราจร โดยอาจส่งผลทําให้เกิดความผิดพลาดของเวลาที่ได้ทําการนัด
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หมายไว้แล้ว โดยมีผลต่อความน่าเช่ือถือและการดําเนินธุรกิจ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและ
ป้องกันการผิดนัดเรื่องเวลาโดยการคํานวณเวลาและออกเดินทางก่อนถึงเวลานัดหมายประมาณหน่ึง
ถึงสองช่ัวโมง แต่เมื่อมาถึงก่อนเวลาเป็นระยะเวลานานทําให้บางคร้ังรู้สึกว่าเสียเวลาไปโดยไม่สร้างให้
เกิดประโยชน์ ดังน้ัน หากมีวิธีที่สามารถทราบสภาวะการจราจรล่วงหน้าและบอกเส้นทางที่ไปยัง
จุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นยําและช่วยคํานวณระยะเวลาในการเดินทางหรือแม้แต่ในขณะ
เดินทางสามารถช่วยแนะนําเส้นทางที่รวดเร็วที่สุดเมื่อเส้นทางที่เราตั้งใจไว้เกิดมีอุบัติเหตุหรือจราจร
คับคั่ง ซึ่งจะส่งผลให้การวางแผนเส้นทางการเดินทางทําได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถค้นหา
เส้นทางได้รวดเร็วที่สุดผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้แอปพลิเคช่ัน Google Maps   

  ในปี 2559 บริษัท Google ได้ให้บริการค้นหาข้อมูล (Search Engine) เ ป็น
ระยะเวลา 18 ปี ซึ่งก่อต้ังเมื่อปี 2541 โดยนาย Lawrence Larry Page และนาย Sergey Brin เป็น
นักศึกษามหาวิทยาลัยปริญญาเอกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด โดยเร่ิมแรกบริษัทดําเนินธุรกิจในการ
ให้บริการค้นหาข้อมูล ซึ่งต่อมาในปี 2543 Google มีจุดเปลี่ยนทางด้านธุรกิจด้วยการเปิดให้บริการ 
Google Adword และ Google Adsense เ ป็นการนําคําที่กลุ่มเป้าหมายต้องการค้นหาหรือ 
Keyword เพ่ือใช้ในการลงโฆษณา ซึ่งทําให้โฆษณาของ Google ตรงกับความต้องการของผู้ค้นหา
ข้อมูลในเว็บไซด์ส่งผลให้เป็นรายได้หลักของบริษัท Google ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมา ในวันที่ 19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2547 Google เข้าสู่บริษัทมหาชน และมีการขายหุ้นราคาต้ังต้นที่ 85 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น และ
มีมูลค่าสูงสุด 700 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นในปี 2550 หลังจากน้ัน Google ได้ให้บริการอ่ืนๆตามมา
อย่างมากมายและมีการซื้อกิจการและก่อต้ังบริษัทใหม่ขึ้นมา พร้อมบริการอ่ืนๆมากมายที่เป็นที่รู้จัก
เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น Youtube, Blogger, Google Chrome, Google Map, Google Earth, 
Google Talk, Gmail, Picasa, Google Apps, Google+ เป็นต้น (“ประวัติ Google (กูเกิล) ความ
เป็นมา มีมาอย่างไร”, 2556) 

  การเปิดให้บริการของ Google Maps ต้ังแต่กลางปี 2548 สร้างความสนใจให้แก่
ผู้คนทั่วโลกเป็นอย่างมากเพราะมีข้อมูลที่ผู้ใช้งานสามารถค้นหาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ได้ทั่วโลก เช่น 
แผนที่ออนไลน์ สถานที่ท่องเที่ยว เส้นทางการขับรถ และสามารถระบุช่ือ ที่อยู่ของสถานที่ที่ต้องการ
ค้นหาได้ ภาพถ่ายดาวเทียม โดยเป็นบริการฟรีใม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
และสมาร์ทโฟน นอกจากน้ีสําหรับประเทศไทยแอปพลิเคช่ัน Google Maps มีบริการในการค้นหา
เส้นทางได้ทั้งทางบกและทางนํ้า เช่น สายรถเมล์ต่างๆ ซึ่งมีสัญลักษณ์แสดงจุดป้ายรถเมล์ และท่านํ้า
ต่างๆรวมไปถึงสามารถคํานวณระยะเวลาในการเดินทางอีกทั้งรวมไปถึงเส้นทางการเดินเท้าด้วย จะ
เห็นได้ว่าการค้นหาข้อมูลในการเดินทางด้วยแอปพลิเคช่ัน Google Maps เป็นการค้นหารูปแบบใหม่
ที่สามารถใช้งานได้จริงตามสภาพการจราจรในขณะน้ัน ซึ่งเมื่อผู้ใช้งานได้รับรู้ข้อมูลตามความต้องการ
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เกิดเป็นความพึงพอใจส่งผลให้การดําเนินชีวิตมีความสะดวก และง่ายมากขึ้น โดยสามารถนําการ
ค้นหามาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจ หรือนํามาใช้เป็นข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวได้ 

 เมื่อการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและมีปริมาณมากขึ้นส่งผลให้เกิดการตลาดออนไลน์เข้า
มามีบทบาทสําคัญในการดําเนินธุรกิจเพราะพฤติกรรมในการรับรู้ข่าวสารและการสื่อสารของคนไทย
โดยเปลี่ยนแปลงรูปแบบมาเป็นออนไลน์มากขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นในอนาคต การระบุตําแหน่ง 
(Location) ที่สามารถระบุได้ผ่านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายรูป เป็นต้น จึงมี
บทบาทในการทําการตลาดเพราะสามารถทราบถึงตําแหน่งของผู้ใช้งานหรือลูกค้าได้ ซึ่งเมื่อทํา
การตลาดสามารถส่งและสื่อสารไปหาลูกค้าได้เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ร้าน
กาแฟที่สีลม เมื่อลูกค้าเลือกสั่งรายการและนั่งอยู่ในร้านพร้อมเช็คอินสถานที่ทําให้เจ้าของธุรกิจ
สามารถทราบว่าลูกค้ามาใช้บริการบ่อยแค่ไหนและลูกค้ามีความช่ืนชอบเมนูไหนมากที่สุด โดยข้อมูลน้ี
สามารถนําไปทําการตลาดเพ่ือเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น 

  จากปัญหาการจราจรรถติดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลดังกล่าวข้างต้น ทาง
ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหาและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้วิจัยในการทําวิจัยเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อ
ความพึงพอใจการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกแจ้งเส้นทางในการเดินทางของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลที่ดีที่สุด และเพ่ือนําไปใช้การวางแผนกลยุทธ์ทําการตลาดและเป็นข้อมูลประกอบกับ
การวางแผน ให้สอดคล้องต่อการขยายตัวของประชากรและรถที่เพ่ิมมากขึ้นรวมไปถึงการสร้างความ
พึงพอใจจากการใช้บริการ ซึ่งผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้
เป็นข้อมูลสนับสนุนการทําการสื่อสารทางการตลาด และการส่งเสริมการขายสินค้าโดยได้นําปัจจัย
ต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) มาเป็นกรอบแนวความคิด 
เพ่ือที่จะสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนําไปใช้เป็นฐานข้อมูลสําหรับการ
วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps 
 
1.2 วัตถุประสงคง์านวิจัย 

 
1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยแบ่งตาม
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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1.2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps ในสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) น้ันประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion)  
  1.2.3 เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps 

 
1.3 ขอบเขตของงานวิจัย  

 
การวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับในการใช้

บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps โดยการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลกับผู้ใช้งานแอปพลิเคช่ัน Google Maps ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง
เก็บข้อมูลในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – พฤศจิกายน 2559 โดยมีขอบเขตของการวิจัยมีดังน้ี 

1.3.1 ขอบเขตด้านตัวแปร  
   1.3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือส่วนผสมทางการตลาด (4Ps) 
ซึ่งมีรายละเอียดประกอบดังน้ี 

  1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
  2) ราคา (Price)  

  3) ช่องการจัดจําหน่าย (Place) 
   4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

       1.3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร  
       ในการวิจัยนี้ประชากรที่ใช้คือ ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บน
สมาร์ทโฟนของประชาชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 1.4.1 เพ่ือเป็นประโยชน์โดยสามารถนําองค์ความรู้และผลวิจัยของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ท-  
โฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัย
ด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
  1.4.2 เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับนําไปพัฒนาปรับปรุงระบบ และนําไปประยุกต์ใช้กับ
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อ่ืนๆได้  
 1.4.3 เพ่ือเป็นแนวทางสําหรับการศึกษาวิจัยและเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นให้แก่ผู้ที่สนใจใน
การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน ใน
กลุ่มประชากรอ่ืนต่อไป  
 

1.5 คํานิยามศัพท์เฉพาะ 

 

1.5.1 อินเตอร์เน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายที่ใช้ในการเช่ือมต่ออุปกรณ์
อิเล็คทรอนิกส์เข้าด้วยกันเพ่ือประโยชน์ในการใช้สําหรับการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนและค้นหาข้อมูล    
 1.5.2 แอปพลิเคช่ัน หมายถึง ซอฟต์แวร์ประเภทหน่ึงสําหรับการใช้งานโดยเฉพาะทาง 
ซึ่งแตกต่างกับซอฟต์แวร์ประเภทที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ โดยมีระบบปฏิบัติการ (Operating system) 
เป็นซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์คือโทรศัพท์มือถือและซอฟต์แวร์  
 1.5.3 สมาร์ทโฟน (Smart phone) หมายถึง โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถที่มี
ฟังก์ช่ันเพ่ิมเติมนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทั่วไปโดยสามารถเช่ือมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ และ
สามารถใช้งานแอปพลิเคช่ันที่สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้งานโดยเฉพาะ    
 1.5.4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือ การตัดสินใจในการใช้บริการ Application 
Google Maps แล้วเกิดระดับความพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการน้ันๆ  
  1.5.5 ส่วนประสมทางการตลาด คือ ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ โดยบริษัท
สามารถใช้ร่วมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านการจัดจําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด (Promotion)  
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัที่ เกียวข้อง เพ่ือนํามาใช้เป็น
กรอบแนวทางในการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า  
2. ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ  
3. ประวัติความเป็นมาของ Google Maps 
4. การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5. กรอบการวิจัย 
 

2.1 ทฤษฏีและแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกค้า  
   
   งานวิจัยน้ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยนําแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ของ Philip Kotler เป็นตัวแปรอิสระ
ในการศึกษา โดย Kotler (2006) กล่าวเก่ียวกับความรู้สึกหลังจากการท่ีรับรู้การใช้บริการ โดยให้ผล
มาจากการเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการหรือประสิทธิของสินค้า 
(Product’s perceived performance) กับระดับความคาดหวังก่อนการเลือกใช้บริการของผู้บริโภค 
(Personal’s expectation) โดยผลที่ผู้บริโภคได้รับจากสินค้าหรือบริการมีระดับตํ่ากว่าความคาดหวัง
ของผู้บริโภค จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) แต่ถ้าระดับของผลท่ีได้รับจาก
สินค้าหรือบริการตรงกับระดับความคาดหวังของลูกค้าที่ต้ังไว้จะทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 
(Satisfaction) และเมื่อได้รับผลจากสินค้าหรือบริการเกินระดับความคาดหวังของลูกค้าจะทําให้
ผู้บริโภคพึงพอใจมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ กุณฑลี เวชสาร (2540) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับความพึง
พอใจคือเป็นความรู้สึกยินดีที่บุคคลแสดงออกมาจากการใช้บริโภคหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์ซึ่งให้
คุณค่าหรือประโยชน์เท่ากับหรือสูงกว่าระดับความคาดหวังที่ ต้ังใจไว้ โดยเปรียบเสมือนกับการ
ตัดสินใจว่าเมื่อใช้แล้วเกิดความพึงพอใจจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดย Sheth, Mittal 
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และ Newman (1999) เพ่ิมเติมเก่ียวกับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับ
จากองค์ประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับสินค้าหรือบริการด้วย ถ้าประสบการณ์เก่ียวกับสินค้าหรือ
บริการของผู้บริโภคนั้นมีความคาดหวังก่อนการซื้อแล้วเมื่อได้รับจะเกิดความพึงพอใจ แต่หากไม่พบ
ตามความคาดหวังที่ต้ังใจก่อนการซื้อจะทําให้เกิดความไม่พอใจ 

  โดยความหมายของความพึงพอใจท่ีกล่าวมาข้างต้นนํามาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
เกี่ยวข้องกับความรู้สึกและอารมณ์ของบุคคลซึ่งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติที่ส่งผลต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยความ
พึงพอใจเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้และการตอบสนองที่ดีหรือตรงตามความต้องการ และ
ความไม่พึงพอใจเกิดจากการไม่ได้รับสิ่งที่คาดหวังไว้และการตอบสนองที่ดี ซึ่งทัศนคติ ประสบการณ์
ความเช่ือ และค่านิยมของแต่ละบุคคลทําให้เกิดความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป ซึ่งตรงกับทฤษฏี
ของ Maslow เก่ียวกับความพึงพอใจที่ตรงกับความต้องการของมนุษย์ คือ ทฤษฏีจูงใจ (Motivation 
Theory) หรือเรียกว่า ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจูงใจ (Maslow’s General Theory of Human 
Motivation)(Maslow, 1954) ซึ่งกล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอ โดยมาสโลว์ได้ต้ังสมมุติฐาน
เกี่ยวกับสิ่งจูงใจที่มาจากความต้องการของมนุษย์คือ เมื่อความต้องการใดๆที่ได้รับการตอบสนองแล้ว
จะไม่เป็นสิ่งจูงใจอีกต่อไป แต่สิ่งจูงใจต่อไปคือความต้องการใดๆที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ซึ่ง     
มาสโลว์ได้จัดลําดับขั้นระดับตํ่าถึงระดับสูงพิจารณาจากความต้องการของมนุษย์ โดยแบ่งออกเป็น 5 
ขั้น ดังน้ี 

1. ความต้องการทางร่างกาย (Physiological needs) แสดงถึงความต้องการขั้น
พ้ืนฐานสําหรับความอยู่รอดของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัยสี่คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม 
ยารักษาโรค อากาศ นํ้าด่ืม การพักผ่อน เป็นต้น ซึ่งเมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองจะเกิดความ
พึงพอใจ  
  2. ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) โดยจะ
เกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายได้รับการตอบสนองจนพึงพอใจแล้วและไม่เกิดความรู้สึก
วิตกกังวล โดยจะเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไปทางด้านความปลอดภัย เช่น ความต้องการ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการการมั่นคงในชีวิตและหน้าที่การงาน 

3. ความต้องการทางสังคมหรือความต้องการยอมรับ  ( Affiliation or acceptance 
needs) เป็นความต้องการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม โดยเป็นนิสัยโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ คือ 
มีความต้องการอยากได้รับการตอบสนองเร่ืองความรัก ต้องการร่วมเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ และมี
ความต้องการการยอมรับและความช่ืนชมจากผู้อ่ืน เป็นต้น  
  4. ความต้องการการยกย่อง (Esteem needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เป็น
ความต้องการที่เกิดข้ึนหลังจากได้รับการยอมรับทางสังคม ส่งผลทําให้เกิดความต้องการมีความรู้และ
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ความสามารถ เพราะต้องการได้รับสถานะทางสังคม และการยกย่อง เคารพนับถือ สรรเสริญจาก
บุคคลอ่ืน  
   5. ความต้องการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) เป็นความต้องการสูงสุด
ของมนุษย์โดยแตกต่างกันในแต่ละบุคคลซึ่งมีจุดมุ่งหมายไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการ
ทําทุกอย่างที่ต้ังใจไว้เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองให้ประสบความสําเร็จ เป็นต้น  
  ทฤษฎีแรงจงูใจของฟรอยด์ ซิกมันด์ฟรอยด์ (S.M.Freud) ต้ังสมมตุฐิานว่าบุคคลใก
ในรู้ตัวมากนักว่าพลังทางจิตวิทยามีส่วนช่วยสร้างให้เกิดพฤติกรรมฟรอยด์พบว่าบคุคลเพ่ิมและ
ควบคุมสิ่งเร้าหลายอย่างสิ่งเร้าเหล่าน้ีอยู่นอกเหนือการควบคุมอย่างสิ้นเชิงบุคคลจึงมีความฝัน พูดคํา
ที่ไม่ต้ังใจพูดมีอารมณ์อยู่เหนือเหตผุลและมีพฤตกิรรมหลอกหลอนหรือเกิดอาการวิตกจริตอย่างมาก 
ขณะที่ชาริณี เดชจินดา (2535) ได้เสนอทฤษฎีการแสวงหาความพึงพอใจไว้ว่าบุคคลพอใจจะกระทํา
สิ่งใดๆที่ให้มีความสุขและจะหลีกเลี่ยงไม่กระทําในสิ่งที่เขาจะได้รับความทุกข์หรือความยากลําบาก
โดยสามารถแบ่งประเภทความพอใจกรณีน้ีได้ 3 ประเภท คือ   
  1. ความพอใจด้านจิตวิทยา (Psychological hedonism) เป็นทรรศนะของความ
พึงพอใจว่ามนุษย์โดยธรรมชาติจะมีความแสวงหาความสุขส่วนตัวหรือหลีกเลี่ยงจากความทุกข์ใดๆ  
  2. ความพอใจเกี่ยวกับตนเอง (Egoistic hedonism) เป็นทรรศนะของความพึง
พอใจว่ามนุษย์จะพยายามแสวงหาความสุขส่วนตัวแต่ไม่จําเป็นว่าการแสวงหาความสุขต้องเป็น
ธรรมชาติของมนษุย์เสมอไป   
  3.ความพอใจเกี่ยวกับจริยธรรม (Ethical hedonism) เป็นทรรศนะน้ีถือว่ามนุษย์ 
แสวงหาความสุขเพ่ือผลประโยชน์ของมวลมนุษย์หรือสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่และเป็นผู้ได้รับ 
ผลประโยชน์ผู้หน่ึงด้วย     
 

2.2 ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ  

 

โดยความต้องการของมนุษย์เมื่อได้รับการตอบสนองที่ดีจะทําให้เกิดความพึงพอใจ 
โดยการทําธุรกิจจะต้องคํานึงและทราบเก่ียวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์
เพ่ือที่จะนํามากําหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2546) ได้อ้างอิงถึงแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix) 
จํานวน 4 ข้อ หรือ 4Ps ประกอบไปด้วย 
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 1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งที่ผู้ขายนําเสนอและส่งมอบต่อลูกค้าโดย

สามารถตอบสนองความต้องการและความจําเป็นของลูกค้า โดยแบ่งเป็นลักษณะผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปร่างของผลิตภัณฑ์รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์และป้ายฉลาก โดยสามารถ
สร้างความสนใจและมีอิทธิพลต่อกระบวนการซื้อของผู้บริโภค ซึ่งบรรจุภัณฑ์ที่ที่สะดุดตาทําให้
ผู้บริโภคเลือกไว้เพ่ือพิจารณาและประเมินเพ่ือการตัดสินใจซื้อ และป้ายฉลากแสดงให้ผู้บริโภคเห็น
คุณประโยชน์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ ซึ่งเมื่อผู้บริโภคได้รับสินค้าหรือบริการจะเกิดความพึง
พอใจจากประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์    
  2. ด้านราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่แสดงถึงคุณค่าและบริการของผลิตภัณฑ์
ซึ่งมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจและซื้อของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะประเมินและเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการน้ัน โดยถ้าคุณค่าผลิตภัณฑ์สูงกว่า
ราคาลูกค้าจะผู้บริโภคต้ังใจสําหรับการตัดสินใจซื้อส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ ดังน้ัน การกําหนดราคา
ของการให้บริการจึงควรคํานึงถึงความเหมาะสมและสามารถสร้างการยอมรับในสายตาของลูกค้าให้
ผลิตภัณฑ์สูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอ   
  3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการนําเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งต้อง
พิจารณาและคํานึงถึงในด้านทําเลที่ต้ัง (Location) และช่องทางในการนําเสนอบริการ (Channels) 
โดยการศึกษาน้ีจะหมายถึงความสะดวกในการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางอินเตอร์เน็ต 
สามารถเช่ือมต่อได้ 24 ช่ัวโมง เป็นต้น เพราะฉะน้ันช่องทางในการใช้บริการส่งผลต่อการรับรู้ของ
ลูกค้าในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการที่นําเสนอ    
  4. ด้านส่งเสริมการตลาด  (Promotion) เป็นเคร่ืองมือสื่อสารอย่างหนึ่งที่มี
ความสําคัญในการติดต่อสื่อสารให้ผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์สําหรับแจ้งข่าวสารข้อมูลหรือโน้ม
น้าวชักจูงผู้บริโภคให้เกิดทัศนคติที่ดีและสร้างความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อความคิดแต่ละ
บุคคล ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญของการตลาดสายสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีหลากหลายวิธีที่จะ
ติดต่อกับผู้บริโภค เช่น การใช้พนักงานขาย (Personal Selling) การใช้การติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้
พนักงาน (Non-personal Selling) และเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบผสมประสานกัน (Integrated 
Marketing Communication: IMC) โดยธุรกิจควรพิจารณาและเลือกวิธีที่การท่ีเหมาะสมแก่การ
ดําเนินธุรกิจและลูกค้าซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา ชัยอิสระเสรี (2551) พบว่าการแนะนํา
สินค้าจากพนักงานขายเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจเป็นอันดับหน่ึง โดยเคร่ืองมือการ
ส่งเสริมการตลาดที่สําคัญคือ การโฆษณา (Advertising) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถนําเสนอข่าวสาร
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ หรือองค์กรให้แก่ผู้บริโภคได้เห็นผ่านทางสื่อเช่น ทีวี วิทยุ เป็นต้น และอีกวิธีที่นิยม
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ใช้เป็นอย่างมากคือการส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่สามารถกระตุ้นความ
ต้องการซื้อและความสนใจ การทดลองใช้ต่อผู้บริโภคได้ โดยมีผลเช่ือมโยงความสัมพันธ์ต่อหน่วยงาน
ขาย (Sales Forces) ผู้จัดจําหน่าย (Distributors) และผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate Consumer) 
และมีการทําการตลาดทางตรง (Direct Marketing) โดยเป็นวิธีที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ือให้เกิดการตอบสนองโดยตรง และทันทีโดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้า เช่น สื่อโฆษณา และแคตตาล็อก 
เป็นต้น และในปัจจุบันเร่ิมนิยมทําการตลาดเช่ือมทางตรงหรือโฆษณาเช่ือมตรง (Online Marketing) 
หรือการตลาดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Marketing) เป็นการโฆษณาผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
เช่น การขายโดยการโฆษณาผ่านสื่อในอินเตอร์เน็ต เป็นต้น   
  สําหรับตัวแปรตามสําหรับงานวิจัยน้ีหมายถึงความพึงใจหรือความคาดหวังในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps ซึ่งเกิดการที่ผู้ใช้บริการได้รับการตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ โดยระดับความพึงพอใจมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับความถูกต้องชัดเจนที่
ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการมากน้อยเพียงใด  
 งานวิจัยได้ทําการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps โดยจําแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งใช้เกณฑ์การแบ่งตลาดตามหลักประชากร 
ศาสตร์ โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่ช่วยให้เห็นถึงกลุ่มตลาดที่สําคัญ โดยเทิดศักด์ ตราชูธนวัฒน์ (2553) 
พบว่าการแบ่งส่วนการตลาดลักษณะประชากรศาสตร์ สามารถแสดงความต้องการของผู้บริโภคหรือ
อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์มีความเก่ียวข้องอย่างสูงกับตัวแปรทางประชากรศาสตร์ โดยเกณฑ์การแบ่งมี
ดังต่อไปนี้ 

  1. เพศ (Sex) ความแตกต่างทางด้านเพศระหว่างเพศหญิงและเพศชายทําให้บุคคลมี
ทัศนคติและพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารและส่งผลต่อความต้องการในการใช้สินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน  
   2. อายุ (Age) ความแตกต่างทางด้านอายุหรือวัยของกลุ่มเป้าหมายในตลาดเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อความต้องการ ความชอบและรสนิยมที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดความแตกต่างของ
การบริโภคสินค้าและบริการซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามวัย  
   3. สถานภาพ (Family Status) ลักษณะรูปแบบการดํารงชีวิตและขนาดของ
ครอบครัวท่ีแตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการหาซื้อสินค้าและบริการ  
   4. การศึกษา (Education) ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
เข้าถึงข้อมูลและบริโภคสินค้าและบริการท่ีแตกต่างกัน โดยผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มในการบริโภค
และเข้าใจในการใช้สินค้ามากกว่าผู้มีการศึกษาตํ่า  
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  5. อาชีพ (Occupation) ในแต่ละสาขาวิชาชีพมีความต้องการบริโภคใช้สินค้าและ
บริการในการประกอบอาชีพของตนเองที่แตกต่างกัน  
   6. รายได้ (Income) รายได้ประชากรท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อความสามารถในการจ่าย
ค่าสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน โดยผู้ที่มีระดับรายได้สูงมักจะได้รับความสนใจจากการตลาดก่อน
เสมอ แต่ผู้ที่มีระดับรายได้ปานกลางและรายได้ตํ่าเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่เน่ืองจากมีจํานวนมากกว่า
ทําให้สินค้าหลายประเภทกําหนดกลุ่มเป้าหมายจากระดับรายได้ เช่น บ้านที่อยู่อาศัย คอนโด เสื้อผ้า 
รถยนต์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น  
 
2.3 ประวัติความเป็นมาของ Google Maps   

 
           ในช่วงปี 1995 - 1997 Google เกิดข้ึนโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 
จํานวน 2 คนคือ Larry Page และ Sergey Brin ซึ่งศึกษาในสาขา Computer science โดยบุคลิก
ของทั้ง 2 คนมีลักษณะที่เหมือนกันคือเป็นคนกล้าแสดงออกในเรื่องที่ตัวเองมีความสนใจจึงกลายเป็น
จุดเร่ิมต้นในการสร้างเทคโนโลยีระบบจักรกลที่สามารถสืบค้นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ๆได้ และเกิดการ
พัฒนาต่อในด้านเทคโนโลยีสําหรับการขนถ่ายข้อมูล โดยในปี 2005 Google ได้มีผลิตภัณฑ์บริการ
ใหม่ๆออกมาเป็นจํานวนมาก เช่น Google Search for the Enterprise ซึ่งให้บริการการจัดการงาน
ด้านข้อมูลข่าวสาร ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น โดยบริการท่ีความโดดเด่นและสร้างความ
แตกต่ืนให้กับวงการเทคโนโลยีคือ Google Maps ซึ่งในประเทศไทยคือ Google Earth เป็นโปรแกรม
ที่แสดงภาพถ่ายดิจิตอลจากดาวเทียมในสถานที่ต้องการค้นหาทําให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นแผนที่โลกได้
จากระยะใกล้และไกลโดยการคลิกปรับบนหน้าจอคอมพิวเตอร์    
           โดยการบริการด้านแผนที่ของ Google เร่ิมต้ังแต่กลางปี 2005 ซึ่งให้บริการฟรีไม่มี
ค่าใช้จ่ายแก่ผู้ใช้ทั่วโลก โดยคาดหวังจะได้รับค่าโฆษณาบนแผนท่ีเป็นรายได้กลับคืนโดยการจัดบริการ
แผนที่น้ีสามารถดึงดูดผู้ใช้งานค้นหาแผนที่ได้เป็นจํานวนมาก อีกทั้งสามารถแสดงภาพถ่ายดาวเทียมที่
มีคุณภาพดีครอบครุมพ้ืนผิวโลกในมาตราส่วนต่างๆตามความเหมาะสม (อภิรักษ์ บุตรละ, 2553) 

  2.3.1 ที่มาของข้อมูลใน Google Maps  
          ข้อมูลของโปรแกรม Google Maps รวบรวมมาจากข้อมูลมาจากเจ้าของธุรกิจใน
ท้องถิ่นโดยตรง และข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น Directory ของ Yellow Pages ที่ใช้งานได้สําหรับ
สาธารณะ ส่วนข้อมูลแผนที่ในโปรแกรม Google Maps ได้รับข้อมูลจาก TeleAtlas และรูปภาพ
โหมดจากดาวเทียมมาจาก DigitalGlobe และ MDA Federal เป็นหลัก โดย Google ทําการอัพเดต
ข้อมูลแผนที่อย่างสมํ่าเสมอ  
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           โดย Google Maps นับเป็นเว็บไซต์สําหรับค้นหาซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ Google 
ที่ให้บริการในการสืบค้นข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่ายโดยใส่ในช่องที่ต้องการค้นหา เช่น ใส่
สถานที่ที่ต้องการค้นหา ยกตัวอย่างเช่น หอไอเฟลหรือร้านอาหารในเขตดาวน์ทาวน์เมืองนิวยอร์ก 
เมื่อใส่คําที่ต้องการค้นหาเรียบร้อยแล้ว Google Maps จะแสดงผลจํานวนร้านที่อยู่ในเขตดาวน์ทาวน์
พร้อมแสดงตําแหน่งพร้อมเบอร์โทรศัพท์ (อภิรักษ์ บุตรละ, 2553)    
       สุชาดา พลาชัยภิรมย์ศิล (2554) ได้วิจัยเร่ืองแนวโน้มการใช้แอปพลิเคช่ันบน
โทรศัพท์มือถือชนิดสมาร์ทโฟน ซึ่งมีแนวโน้มการใช้งานจํานวนเพ่ิมขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งเป็นผลมา
จากการพัฒนาแอปพลิเคช่ันและเทคโนโลยีของเคร่ืองโทรศัพท์จากผู้ผลิตโทรศัพท์โดยเฉพาะอย่างย่ิงมี
การแข่งขันจากบริษัทต่างๆในการผลิตแอปพลิเคช่ันเพ่ือชิงความเป็นหน่ึงในวงการไอที โดยแบ่งการ
พัฒนาเป็น 2 แบบคือการพัฒนาแอปพลิเคช่ันระบบ (Operation System) และ แอปพลิเคช่ัน
ซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์และเน่ืองด้วยแอปพลิเคช่ันที่มีจํานวนเพ่ิมข้ึนและมี 
ประสิทธิภาพมากขึ้นทําให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมสูงเพ่ือตอบสนองกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน ได้แก่ ทําธุรกรรมทางการเงินโดยเช่ือมต่อและสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ชมภาพยนตร์ ฟังเพลง เล่นเกมส์ซึ่งเกมส์มีทั้งประเภทออนไลน์และออฟไลน์ หรือใช้ในการค้นหา
เส้นทางการเดินทางเพ่ือไปยังจุดมุ่งหมาย เน่ืองด้วยอัตราการขยายตัว ด้านการใช้งานอุปกรณ์
เคลื่อนที่ทําให้บริษัทช้ันนําด้านโทรศัพท์มือถือให้ความสําคัญกับการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพย์มือ
ถือโดยเช่ือว่าจะมีอัตราการดาวน์โหลดเพ่ือใช้งานซึ่งเติบโตตามการใช้งานที่เพ่ิมมากขึ้น  
 2.3.2 บริการค้นหาเส้นทางการเดินทาง (Driving Direction)   
          การบริการค้นหาเส้นทางทําให้สามารถวางแผนการเดินทางได้เป็นอย่างดีว่าจะ
ควรขับรถไปเส้นทางไหนท่ีจะทําให้ถึงจุดหมายปลายทางโดยใช้เวลาที่ดีที่สุด โดยการบริการจะแสดง
ขั้นตอนการเดินทางต้ังแต่ต้นทางไปยังปลายทาง โดยโปรแกรมจะแสดงระยะทางซึ่งกําหนดในแต่ละ
ขั้นและมีระยะทางรวมพร้อมกับเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ  ซึ่ ง ถ้ า ค้ น ห า เ ส้ น ท า ง ใ น
ประเทศไทยจะแสดงในหน่วยกิโลเมตร และสามารถหาเส้นทางการเดินทางโดยใช้วิธีการปัดหมุดบน
แผนที่ได้ (อภิรักษ์ บุตรละ, 2553) อีกทั้งณัศรุณ บินโหรน (2556) ทําการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนา
ต้นแบบระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานโดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน  ใช้เทคนิคในการพัฒนาประกอบด้วย
การใช้จีพีเอสในการระบุสถานที่ในการบันทึกเวลาโดยอาศัยความสามารถของเว็บบริการทาง
ภูมิศาสตร์กูเกิล  การตรวจสอบบุคคลโดยใช้ภาพใบหน้า โดยอาศัยความสามารถของเว็บบริการ
ตรวจสอบใบหน้าไอคิวเอนจินส์และคูอาบา งานวิจัยน้ีได้ทําการทดลองความถูกต้องในการตรวจสอบ
ใบหน้า ความถูกต้องในการระบุพิกัดจีพีเอส และประเมินประสิทธิภาพโดยผู้ใช้งาน โดยผลการทดลอง
พบว่าความถูกต้องในการตรวจสอบใบหน้า เว็บบริการไอคิวเอนจินส์มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 90 
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เว็บบริการคูอาบา มีค่าความถูกต้องเฉลี่ยร้อยละ 71.5 การระบุพิกัด จีพีเอสพบว่าระบบสามารถระบุ
พิกัดได้ถูกต้องทั้งหมด และ ความพึงพอใจโดยรวมมีคะแนนเฉล่ีย 4.36 จากคะแนนเต็ม 5  
  2.3.3 สร้างแผนท่ีของตัวเอง (My Maps)   
          วิธีน้ีไม่ใช่การสร้างข้อมูลเน้ือหาที่มีความซับซ้อนสูงและต้องใช้ความรู้ในการเขียน
โปรแกรม การสร้างแผนที่ใหม่น้ันต้องไม่ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานระบบ Google โดยสามารถ
กําหนดตัวเลือกสาธารณะ หมายถึง ผลลัพธ์จะปรากฏอยู่ในการค้นหาของ Google Maps ซึ่งทําให้
บุคคลทั่วสามารถเข้าถึงแผนที่ได้มากขึ้น โดยการสร้างแผนท่ีมีเคร่ืองมือควบคุม 4 อย่างคือ 
          1) เคร่ืองมือในการจับแผนที่ (Selection tool)  
          2) เคร่ืองมือปักหมุด (Placemark tool)      
         3) เคร่ืองมือลากเส้น (Line tool)   
          4) เคร่ืองมือวาดรูปทรง (Shape tool) 

   จากการศึกษาด้านการใช้งานแผนที่กูเกิลของตรีชฎา แก้วบํารุง (2555) ในการทํา
ระบบระบุตําแหน่งและนําเสนอเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอสโดย Google Maps API พบว่าสามารถค้นหา
เส้นทางโดยจากการใส่รายละเอียดช่ือต้นทางและปลายทางที่ต้องการได้ ซึ่งนําประโยชน์จากแผนที่กู
เกิลมาให้ในการพัฒนาเว็บหรือแอปพลิเคช่ันได้มากมาย โดยใช้โปรแกรมประยุกต์กับแผนที่กูเกิลโดย
สร้างและเขียนจากภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript) ซึ่งสามารถแสดงผลข้อมูลที่กําหนดให้และแสดง
ออกเป็นข้อมูลประกอบแผนที่ได้ หรือสามารถแสดงแผนที่แบบเส้น (Polyline) แบบพ้ืนที่ (Polygon) 
และภาพพ้ืนผิวซ้อน (Ground Overlay) ทําให้เกิดการประยุกต์แผนที่กูเกิลมาใช้อย่างแพร่หลาย โดย
สอดคล้องกับปฐมพงษ์ ฉับพลัน และฐิมาพร เพชรแก้ว (2010) ที่นําเทคโนโลยีกูเกิล แมปส์ เอพีไอ 
(Google Maps API) สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทําระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดสําหรับสถานี
ตํารวจ โดยมีการแสดงผลบนแผนที่ Google Maps ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ที่เกิดเหตุโดยช่วยให้
เจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถทํางานได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้นพร้อมแสดงให้เห็นภาพอย่างชัดเจนซึ่งช่วย
ในการเฝ้าติดตามจับกุมยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้ง Google Maps สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการติดตามพัสดุอีเอ็มเอส (EMS) ได้จากการศึกษาของ สุภาส และชัยวัชร (2551) 
ซึ่งพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ Google Maps ตรวจสอบสถานะและสถานที่ของพัสดุ โดยสามารถแสดง
ว่าพัสดุส่งไปยังสํานักงานไปรษณีย์ที่ใดบ้างส่งผลให้ผู้ส่งพัสดุไม่ต้องกังวลและสามารถรู้ความ
เคลื่อนไหวของพัสดุได้ส่งได้ตลอดเวลาและประโยชน์สําหรับ Google Maps โดย การศึกษาของปณิ
ตา กะสินรัมย์ (2552) ที่วิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบเว็บสนับสนุนเพ่ือการจัดการเส้นทางเดิน
ทางการเดินรถรับส่งพนักงานโดยใช้แผนท่ีกูเก้ิล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการช่วยในการวาแผน และ
แก้ปัญหาการจัดการเส้นทางการเดินรถในแต่ละวันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยในการเดินทาง
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มีการระบุตําแหน่งสําหรับจุดรับ-ส่งพนักงานตลอดเส้นทางพร้อมบอกระยะทางและรายละเอียด
เก่ียวกับระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละเส้นทางด้วย  

    ประโยชน์ของ Google Maps สามารถนํามาใช้ในการพัฒนาระบบนําทางการ
ท่องเที่ยวทําให้นักท่องเที่ยวสามารถจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวได้อย่างง่าย และรวดเร็วจากการศึกษา
ของนายสุวิวิชญ์ อินทรภิรมย์ (2554) ทําการพัฒนาระบบเพ่ือนําทางการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้โดยใช้กูเกลแมฟ เอพีไอบนมือถือระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ โดยผู้ใช้ได้รับประโยชน์คือ สามารถรู้ตําแหน่งปัจจุบันของตัวเองได้ สามารถสลับเปลี่ยนดู
แผนที่กับภูมิประเทศได้อีกทั้งค้นหาสถานที่สําคัญๆและนําทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัด
สุราษฏร์ธานีได้โดยบอกระยะทางและเวลาในการเดินทางได้พร้อมข้อมูลประกอบอ่ืนๆที่สําคัญเช่น 
ร้านอาหาร เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ และการเดินทาง เป็นต้น อีกทั้งเมื่อไม่ต้องการค้นหาแล้วสามารถ
ลบเส้นทางที่ค้นหาในการเดินทางได้ ซึ่งพบว่าจากการทดลองระบบจํานวน 40 ครั้งในการนําทางไปยัง
สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดสุราษฏร์ธานีพบว่ามีค่าความถูกต้อง 100% แสดงให้เห็นว่าระบบ
สามารถใช้งานได้อย่างมีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ ธนพร และอมรรัตน์ (2551) ซึ่งทําการพัฒนาระบบการจัดการเส้นทาง
การท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่นด้วยเว็บเซอร์วิส โดยจัดทําเว็บไซต์เพ่ือเป็นศูนย์รวมข้อมูลในการ
ให้บริการข้อมูลสําหรับนักท่องเที่ยว ซึ่งทําให้เป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจและยอมรับ
ไว้เป็นข้อมูลสําหรับการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของณัฐกรณ์ 
ต้ังพูนทรัพย์ (2551) สามารถนํา Google Maps มาใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการหาพ้ืนที่สร้างที่
พักซึ่งอ้างอิงและดูได้จากสถานที่ที่เหมาะสมได้อีกด้วย โดยอภิลักษณ์ ละม้ายนิล (2011) ทําการเก็บ
ข้อมูลค่าละติจูดและลองติจูดของสถานท่ีที่ต้องการเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งนําข้อมูลมาแสดงผลผ่าน 
Google Maps ในรูปแบบของการหมุดปักซึ่งเมื่อทําการคลิกที่หมุดจะแสดงผลรายละเอียดของ
สถานที่ต่างๆน้ัน 

  จากการวิจัยของเฉลิมศิลป์ นันทวงศ์ (2552) เกี่ยวกับการศึกษาเทคนิค SVG, 
Google Maps, Google Earth ร่วมกับ Map Window GIS และ VRML เพ่ือไว้สําหรับสร้างข้อมูล
เชิงลักษณะ และข้อมูลเชิงพ้ืนที่เพ่ือนํามาใช้ในการให้บริการเป็นแผนที่เว็บชนิดแผนที่เชิงปฏิสัมพันธ์ 
โดยมีการสร้างในส่วนของผู้ติดต่อใช้งาน พร้อมข้อมูลเชิงลักษณะและข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าเทคนิคของ Google Maps ใช้ในการสร้างแผนที่เว็บชนิด 2 มิติได้รับการยอมรับมากที่สุดแสดง
ข้อมูลเชิงลักษณะและเชิงพ้ืนที่ และข้อมูลส่วนผู้ติดต่อใช้งานที่ใช้งานแผนที่ส่วนใหญ่พอใจจากการ
แสดงผลแผนที่เว็บแบบ 2 มิติโดยใช้เทคนิคของ Google Maps และพึงพอใจการแสดงผลแผนที่เว็บ
แบบ 3 มิติที่ใช้เทคนิคจาก Google Earth ร่วมกับ Map Window GIS ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
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ของ  Sreejit และ  Katiyar (2011)  เ ก่ี ยว กับ  Web enables open source GIS based tourist 
information system for Bhopal City พบว่านํา Google Maps มาประยุกต์ใช้งานทางด้านการ
ท่องเที่ยวโดยทําการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แบบโอเพ่นซอร์ส (Open Source GIS) เพ่ือ
ลดต้นทุนในการพัฒนา และสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพ่ือนํามาใช้วิเคราะห์ประมวลผลและทํา
การเผยแพร่ทางด้านภูมิศาสตร์ 

 

2.4 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
จากการศึกษาและการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาดที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ันบนโทรศัพท์ 
มือถือชนิดสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่าปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยให้
ความสําคัญมดัีงน้ี 

 2.4.1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
    สําหรับความหมายผลิตภัณฑ์ของการวิจัยน้ีหมายถึงแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน

ที่ช่วยตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยงานวิจัยของวิภาดา เค้าอุทัย 
(2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์
ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุดในระดับมาก โดย
มีเหตุผลประกอบกับปัจจัยทางผลิตภัณฑ์คือ ด้านความภักดีต่อสินค้า รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์
ของสินค้าและด้านคุณภาพการให้บริการ ตามลําดับ สอดคล้องกับการศึกษาของอังคณา กุลเสวต 
(2552) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยต่อทัศนคติที่มีต่อการยอมรับบริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ตพบว่าปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้บริการคาดหวังคือเรียนรู้และใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้ตามความต้องการซ่ึง
สอดคล้องกับการศึกษาของเกศรา ช่ังชวลิต (2544) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และการสื่อสาร
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้โดยเกิดความพึงพอใจจากประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน อีกทั้ง
จากการวิจัยของวาทิน เจนกิจ (2552) ศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลพบว่าประชากรส่วนใหญ่ใช้การ
สืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กูเกิลมากที่สุด 
 2.4.2 ด้านราคา (Price) 

    ปัจจัยทางด้านราคาน้ีกล่าวถึงมุมมองของผู้บริโภคโดยพิจารณาถึงระดับราคาที่
เหมาะสมกับคุณค่าของสินค้าและบริการท่ีลูกค้าได้รับ โดยการวิจัยของ Gupta & Kim (2007) ได้
ศึกษาเก่ียวกับการรับรู้ด้านราคาของผู้ใช้บริการซึ่งได้ให้คํานิยามราคาคือสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจ
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เลือกซื้อและการวิจารณ์ของลูกค้าเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ โดยอิทธิพลการรับรู้ด้านราคาส่งผลต่อความ
ต้ังใจหรือเจตนาในการซื้อรวมไปถึงประสบการณ์ในการซื้อสินค้าด้วย ซึ่งงานวิจัยของจิตติมา สิ่งสม 
(2555) อธิบายว่าระดับราคาของสินค้าและบริการเป็นปัจจัยอันดับแรกที่ลูกค้าให้ความสําคัญ และ
จากงานวิจัยของจุฬารัตน์ หงส์กาญจนรัตน์ (2555) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติด้านต่างๆท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ของลูกค้า
โดยเหตุผลการรับรู้ทางด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 2.4.3 ด้านช่องทางจัดจําหน่าย (Place) 

  สําหรับช่องทางจัดจําหน่ายของในการศึกษาน้ีหมายถึง ความหลากหลายของ
ช่องทางในการดาวน์โหลดที่มีความสะดวกและสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีช่องการดาวน์โหลดที่
หลากหลาย รวมไปถึงความสะดวกจากการใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนที่หลากหลาย 
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบนสมาร์ทโฟน โดยพบว่าจากการวิจัยของกนกวรรณ ครินชัย (2554) ได้
ทําการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน (Application) ของผู้ ใ ช้
โทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone) พบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจจากการรับรู้ถึงความสะดวก รองลงมา
คือ ปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมและปัจจัยด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็นตัวเงิน ตามลําดับ และการศึกษา
ของวาทิน เจนกิจ (2552) อธิบายเก่ียวกับสถานที่การใช้งานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้งานสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์กูเกิล 
 2.4.4 ด้านช่องทางส่งเสริมการขาย (Promotion)  

 การส่งเสริมการตลาดของการวิจัยน้ีหมายถึงช่องทางที่สามารถสื่อสารกับลูกค้า 
เช่น การมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน โดยผ่านโฆษณาหรือผ่านสื่อต่างๆ เช่น 
Blog และเว็บไซต์สําหรับแนะนําวิธีการใช้งานหรือมีส่วนลดพิเศษ โดยงานวิจัยของกุสุมา อภิวรรธกุฃ-
พัชรา (2546) พบว่าปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสําคัญเป็นอันดับหน่ึงคือการแสดงราคาอย่างชัดเจน และ
จากงานวิจัยของจุฬารัตน์ หงส์กาญจนรัตน์ (2555) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติด้านต่างๆท่ีมีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) ของลูกค้า
พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และการรับรู้ผลิตภัณฑ์ การรับรู้สถานที่มาจากการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ 

2.4.5 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์  
                     2.4.5.1 เพศ (Sex)  

   จากการวิจัยของเทอดรัฐ  แววศักด์ิ (2556) ทําการศึกษาเร่ืองการยอมรับ
นวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคช่ันสําหรับสมาร์ทโฟนของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่า ผู้บริโภคท่ีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคช่ันโดยเฉลี่ย
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ต่อเดือน และด้านการใช้งานแอปพลิเคช่ันสําหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียต่อวันแตกต่างกันอีกด้วย ซึ่ง
ขัดแย้งกับงานวิจัยของอนุสรณ์ พูลเกษม (2547) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณี เยาวสกุลมาศ (2555) ที่
ทําการศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช่ัน WhatsApp ของผู้ใช้ใน
เขตกรุงเทพมหานครพบว่าเพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความถ่ีในการใช้แอปพลิเคช่ัน WhatsApp ไม่
แตกต่างกัน 

  2.4.5.2 อายุ (Age)  
    จากงานวิจัยของวาทิน เจนกิจ (2552) พบว่าช่วงอายุที่แตกต่างกันส่งผล
ต่อทัศนคติและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้เว็บไซต์กูเกิดในเขตกรุงเทพมหานครที่แตกต่างกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤษณี เยาวสกุลมาศ (2555) ที่ทําการศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็น
และพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช่ัน Whatapp ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัย
ของมณีวัลย์ เอมะอมร (2541) ที่ทําการศึกษาเก่ียวกับการใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตพบว่า
อายุที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยใช้เพ่ือการสืบค้นข้อมูลซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของเรศรา แซ่อ้ึง (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
อินเตอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยปัจจัยทางด้านอายุมีผลในทางบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 2.4.5.3 สถานภาพ (Family Status) 
   จากการวิจัยน้ีของสหรัตน์ สิงหเดช (2555) พบว่าสถานภาพไม่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในนเขตกรุงเทพมหานครซึ่งขัดแย้งกับการวิจัย
ของเทอดรัฐ  แววศักด์ิ (2556) ที่ทําการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคช่ันรวมไปถึงด้านการเคยซื้อแอปพลิเคช่ันสําหรับสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนแตกต่างกัน 
    2.4.5.4 ระดับการศึกษา (Education) 

            จากการศึกษาของชนากิตต์ิ วิเรขรัตน์ (2553) ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้
อินเตอร์เน็ตจากคอมพิวเตอร์โดยผู ้ที่มีการศึกษาสูงมีโอกาสในการใช้อินเตอร์เน็ตมากกว่าผู ้ที่มี
การศึกษาตํ่าซึ่งขัดแย้งกับการศึกษาของเกศรา ช่ังชวลิต (2544) ที่อธิบายว่าระดับการศึกษาต่ํามีการ
ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นหาแสวงหาความรู้มากกว่าผู้มีระดับการศึกษาสูงอาจสืบเน่ืองจากคนมีระดับ
การศึกษาตํ่านําอินเตอร์เน็ตมาให้เรื่องของการเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆ  
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 2.4.5.5 อาชีพ (Occupation) 
      งานวิจัยของภัทรา เรืองสวัสด์ิ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตและพฤติกรรมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกรุงเทพมหานครพบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมี
ช่วงเวลาในการใช้สังคมออนไลน์แตกต่างกันโดยสอดคล้องกับการศึกษาของเกศรา ช่ังชวลิต (2544) 
พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อการแสวงหาข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของขนิษฐา ลุนผา (2551) ทําการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการใช้และความคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้สื่อสมัยใหม่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาเว็บบล็อกพบว่า ผู้ใช้เว็บบล็อกที่มีอาชีพแตกต่างส่งผลมีพฤติกรรมการใช้
เว็บบล็อกแตกต่างกันโดยขัดแย้งกับงานวิจัยของกฤษณี เยาวสกุลมาศ (2555) ที่ทําการศึกษาโดยการ
สํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช่ัน WhatsApp ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความถ่ีในการใช้แอปพลิเคช่ัน WhatsApp ไม่แตกต่างกัน 

  2.4.5.6 รายได้ (Income) 
    งานวิจัยของภัทรา เรืองสวัสด์ิ (2553) ที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตและพฤติกรรมในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในกรุงเทพมหานครพบว่ารายได้ที่แตกต่างกัน 
โดยมีช่วงเวลาในการใช้สังคมออนไลน์แตกต่างกันอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเทอดรัฐ  
แววศักด์ิ (2556) แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภคแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
แอปพลิเคช่ัน รวมไปถึงการศึกษาของเกศรา ช่ังชวลิต (2544) พบว่ารายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
พฤติกรรมการแสวงหาข่าวสารเก่ียวกับการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพราะผู้มีรายได้
ค่อนข้างสูงมีกําลังทรัพย์ที่จะซื้ออุปกรณ์สื่อสารทําให้มีโอกาสในการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตมากกว่า
ผู้มีรายได้ตํ่า 
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2.5 กรอบการวิจัย 
 

  จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยได้นําแนวคิดและทฤษฏีต่างๆมา
กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังน้ี 
 
                       ตัวแปรอิสระ 
        
           ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 

 
 
 
 
 

      ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

ช่องทางการจัดจําหนา่ย (Place) 

ผลิตภัณฑ์ (Product) 

ราคา (Price) 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร ์
1. เพศ (Sex)  
2. อายุ (Age) 
3. สถานภาพ (Family Status)
4. การศึกษา (Education) 
5. อาชีพ (Occupation) 
6. รายได้ (Income) 

ความพึงพอใจในการบริการ
แอปพลเิคชัน่ Google Maps บน

สมาร์ทโฟน 
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บทท่ี 3 
วิธีการวิจัย 

 

ในบทน้ีเป็นส่วนของวิธีการดําเนินงานวิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการศึกษาในหัวข้อปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps ซึ่งการวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการวิจัยแบบการสํารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บ
ข้อมูลทางแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มเป้าหมายด้วยการศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหน่ึง
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมการตลาดและปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากร
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทําการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ
สรุปผลการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี  
   3.1 การออกแบบงานวิจัย 

3.2 ตัวแปรในงานวิจัย 
   3.3 สมมติฐานในการวิจัย 
   3.4 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
   3.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
   3.6 ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูล 
   3.7 การประเมินเคร่ืองมือ 
       3.8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 การออกแบบงานวิจัย 

 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้

บริการบริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยปัจจัยที่ทําการศึกษา คือ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการหรือ 
4Ps ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จําหน่าย (Place) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

รวมถึงศึกษาว่าในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น 
ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความพึงพอใจในการใช้
บริการความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกันหรือไม่  
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3.2 ตัวแปรในงานวิจัย 

 
ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังนี้ จําแนกแบ่งเป็นตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามดังต่อไปน้ี 

3.2.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ได้แก่ 
3.2.1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

(1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 
(2) ด้านราคา (Price) 
(3) ด้านการจัดจําหน่าย (Place)  
(4) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  

  3.2.1.2 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ 
(1) เพศ (Sex) 
(2) อายุ (Age) 
(3) สถานภาพ (Family Status) 
(4) การศึกษา (Education) 
(5) อาชีพ (Occupation) 
(6) รายได้ (Income) 

3.2.2 ตัวแปรตาม   
      ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
3.3 สมมติฐานในการวิจัย  
   
      จากการศึกษาและกรอบแนวคิดงานวิจัยได้กําหนดปัจจัยที่เก่ียวข้อง คือ ปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บน
สมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งได้กําหนดสมมุติฐานโดยอาศัยส่วน
ประสมทางการตลาด 4 ข้อ เพ่ือนํามาใช้วิเคราะห์และตอบคําถามงานวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจมากที่สุดต่อไป ซึ่งสมมุติฐานของงานวิจัยน้ีมีทั้งสิ้น 4 ข้อ โดยเช่ือมโยงกับส่วนประสมทาง
การตลาด ได้แก่  
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  3.3.1 สมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
          สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านผลิตภัณฑ์ของแอปพลิเค- 
ช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีส่่งผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

    สมมติฐานท่ี 2 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านราคาของแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 

    สมมติฐานท่ี 3 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านการจัดจําหน่ายของ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด
ของแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

3.3.2 สมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะประชากรศาสตร์ 
  สมมติฐานท่ี 5 ความแตกต่างกันทางปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านเพศส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

สมมติฐานท่ี 6 ความแตกต่างกันทางปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านอายุส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

   สมมติฐานท่ี 7 ความแตกต่างกันทางปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านสถานภาพ
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

  สมมติฐานท่ี 8 ความแตกต่างกันทางปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านระดับ
การศึกษาส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 

  สมมติฐานท่ี 9 ความแตกต่างกันทางปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านอาชีพส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
  สมมติฐานท่ี 10 ความแตกต่างกันทางปัจจัยประชากรศาสตร์ในด้านรายได้
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
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3.4 ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 

  
3.4.1 ประชากรเป้าหมาย 

  ประชากรเป้าหมายจะเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บน
สมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยทางรถยนต์ ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติของกรมการขนส่ง
ทางบกแสดงให้เห็นว่ามีจํานวนรถยนต์ในกรุงเทพมหานคร 9,018,594 คัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม    
พ.ศ.2558 โดยผู้วิจัยต้ังสมมุติฐานว่ารถยนต์ 1 คันแทนประชากร 1 คน    
 3.4.2 กลุ่มตัวอย่าง 
   เน่ืองจากในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีลักษณะของประชากรอยู่
อย่างหลากหลายซึ่งมีเส้นทางและวิธีการเดินทางที่แตกต่างกัน ซึ่งทําให้ไม่ทราบจํานวนประชากร
เป้าหมายคือ ผู้ใช้งานบริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนให้การศึกษาในครั้งน้ี จะ
กําหนดกลุ่มตัวอย่างตามกรณีที่ไม่ทราบจํานวนประชากร ด้วยสมมติฐานที่กําหนดว่าข้อมูลมี การ
กระจายตัวแบบปกติ (Normal Distribution) ซึ่งผู้วิจัยใช้สูตรการคํานวณขนาดตัวอย่างเพ่ือประมาณ
สัดส่วนของประชากร โดยได้กําหนดระดับความแปรปรวนสูงสุด คือ p = 50% หรือ 0.5 และ         
q= 50% หรือ 0.5 กําหนดระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับความคลาดเคลื่อนจาก การสุ่มตัว 
อย่างได้ 5% หรือ 0.05 ดังน้ันขนาดตัวอย่างสามารถคํานวณได้ ดังน้ี 
      

      n   =   Z2pq 
                                      e2 
 โดยที ่
  n   =   ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  Z   =   ระดับความเช่ือมั่นที่ระดับ 95% (Z มีค่าเป็น 1.96) 
    p   =   โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์หรือสัดส่วนของคุณลักษณะที่สนใจในกลุ่ม
ตัวอย่าง 
  q   =   โอกาสท่ีจะไม่เกิดเหตุการณ์ ซึ่งเท่ากับ 1-p ในกรณีของกลุ่มตัวอย่าง 
  e   =   ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ โดยใน
งานวิจัยน้ีกําหนดความเช่ือมั่นที่ 95% (กําหนด e เท่ากับ 0.05) 
  และเมื่อนํามาแทนค่าจะได้ว่า 

     n   =   (1.96)2(0.5)(1-0.5)(0.05)2  
     =    384.16 
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   จากการคํานวณข้างต้นพบว่า ในกรณีไม่ทราบจานวนประชากร ณ ระดับความ 
เช่ือมั่นที่ 95% จะได้กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 385 ตัวอย่าง ซึ่งเพ่ือให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์
และละเอียดมากข้ึนจึงเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวนทั้งหมด 400 ชุด  
 
    
3.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
   งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้รูปแบบการสํารวจ 
(Survey Research) ด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Questionaire)  
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเช่น Facebook, www.pantip.com เป็นต้น และการแจกแบบสอบถามแก่ผู้ที่เคยใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมี
คําถามคัดกรองเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตรงตามวัตถุประสงค์การวิจัยและมีจํานวนกลุ่มตัวอย่างดังที่
แสดงไว้ข้างต้น เพ่ือให้แบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและปัจจัยหลักทั้ง 4 ปัจจัย 
ซึ่งแบบสอบถามชุดน้ีออกแบบและอ้างอิงมาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนดังน้ี  
  ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการบริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟน โดยแบบสอบถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ซึ่ง
ที่มีให้เลือกหลายคําตอบ (Multiple choices) เป็นลักษณะปลายปิดจะอยู่ในรูปปรนัยและอัตนัยเติม
ลงในช่องว่าง ได้แก่ แอปพลิเคช่ันสําหรับค้นหาข้อมูลเส้นทางสําหรับการเดินทางที่ท่านใช้บ่อยที่สุด 
ความถี่ในการบริการค้นหาข้อมูลเส้นทางและ เส้นทางที่ใช้บ่อยในการค้นหาข้อมูล  
   ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลประเมินความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสม
การตลาด (4Ps) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน โดย
คําถามในส่วน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps ซึ่งประกอบด้วยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ด้านราคา (Price) ด้านการจัดจําหน่าย 
(Place) ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งจะมีคําถามในรายละเอียดรวมทั้งสิ้นจํานวน 22 
ข้อ และคําถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บน
สมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 7 คําถาม  โดยมีการ วัดค่ า ตัว
แปรที่ใช้ในการวิจัยและเกณฑ์การให้คะแนนท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจผ่านแบบสอบถามน้ี จะประเมิน
โดยใช้ตัววัดแบบการเลือกระดับความเห็นต้ังแต่น้อยไปมาก (Five-Point Likert Scales)  ซึ่งมีช่วง
เกณฑ์การให้คะแนนจํานวน 5 ระดับต้ังแต่ระดับ 1 ถึง 5 โดยความหมายของคะแนนดังตารางที่ 3.1 
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ตารางที่ 3.1 เกณฑ์ในการกําหนดค่าการให้คะแนนสําหรบัความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถาม 
       ระดับต่างๆ 

 

ระดับคะแนน ระดับความเหน็ 

5 คะแนน        เห็นด้วยมากที่สุด 

4 คะแนน        เห็นด้วยมาก 

3 คะแนน        เห็นด้วยปานกลาง 

2 คะแนน        เห็นด้วยน้อย 

1 คะแนน        เห็นด้วยน้อยที่สุด 

0 คะแนน        ประเมินไม่ได้ 
 
  ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการประเมินโดยใช้หลักการแบ่งช่วงการแปลผลตามหลักการแบ่ง
อันตรภาคช้ัน (Class Interval) ซึ่งแบ่งคะแนนจํานวน 5 ระดับ โดยที่คะแนนสูงสุดคือ 5 คะแนน และ
คะแนนตํ่าสุดคือ 1 คะแนน โดยใช้จากค่าเฉลี่ยในการแปลผล ซึ่งผลจากการคํานวณหาก่ึงกลางพิสัย
โดยใช้สูตรคํานวณช่วงกว้างของอันตรภาคช้ันเป็นดังน้ี 

  ความกว้างของอันตรภาคช้ัน  =   (ข้อมูลทีม่ีค่าสงูสุด – ข้อมูลทีม่ีค่าตํ่าสุด) 
                           จํานวนช้ัน     
        = (5-1) 
                         5 
          = 0.80 

  ดังน้ัน ทําให้สามารถแบ่งระยะของค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 0.80 ซึ่งนํามาแปล
ความหมายของคะแนนเฉล่ียของลักษณะที่ตรงกับความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยต่างๆท่ีมีผลต่อความพึง
พอใจต่อการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ดังตารางที่ 3.2   
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ตารางที่ 3.2 การแปลผลค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับต่างๆกับความคิดเห็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 
  ต่อการใ ช้บริการแอปพลิ เค ช่ัน  Google Maps บนสมาร์ทโฟนของผู้ใ ช้งานใน 
  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คะแนนเฉลี่ย ความหมาย 

4.21 – 5.00      เห็นด้วย/พึงพอใจมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20      เห็นด้วย/พึงพอใจมาก 

2.61 – 3.40      เห็นด้วย/พึงพอใจปานกลาง 

1.81 – 2.60      เห็นด้วย/พึงพอใจน้อย 

1.00 – 1.80      เห็นด้วย/พึงพอใจน้อยท่ีสุด 
 
 
   ส่วนที่ 3 แบบการประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคช่ัน
Google Maps บนสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งส่วนน้ีเป็นการวัดระดับความ   
พึงพอใจโดยใช้เครื่องมือประเภทมาตรประมาณค่า (Rating Scale) เช่นเดียวกับส่วนที่ 2 ของแบบ 
สอบถาม  
   ส่วนที่ 4 ข้อมลูลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบ 
ถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 
3.6 ขั้นตอนและวิธีการในการเก็บข้อมูล 
 

   ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟน ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ผ่านการแจก
แบบสอบถามโดยช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Google Docs และนํา URL ของแบบสอบถามไป
กระจายในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LINE, E-mail เป็นต้น รวมถึงเว็บไซต์ที่เก่ียวกับการ
เ ดินทางที่ ค าด ว่ าจะมี กลุ่ ม เ ป้ าหมายซึ่ ง เ ป็นผู้ ใ ช้ อิน เตอร์ เ น็ ตอ ยู่ เ ป็นจํ านวนมาก  เ ช่น 
www.pantip.com เป็นต้น และจะมีคําถามคัดกรองก่อนการตอบแบบสอบถาม คือ เคยใช้บริการ
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บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนในช่วงเวลาภายใน 1 ปีหรือไม่ ถ้าเคยผู้ตอบ
แบบสอบถามจะสามารถทําแบบสอบถามในส่วนถัดไปได้เพ่ือสามารถนํามาใช้เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
แต่ถ้าไม่เคยจะถือว่าจบแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยจะไม่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนน้ี 

 
3.7 การประเมินเครื่องมือ 

 
   ทางผู้วิจัยได้จัดทําแบบสอบถามข้ึนเพ่ือนํามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลวิจัย
ในครั้งน้ีโดยศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวความคิด หนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ทั้งน้ีผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความ
ครอบคลุม ความตรงของเน้ือหา ลักษณะของคําถาม และความเข้าใจง่ายของคําถาม อีกทั้งยัง
ปรับปรุงคําถามให้สมบูรณ์เหมาะสม ก่อนทําการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างสะดวกและมีความเข้าใจในคําถาม ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้รับ
การตรวจสอบความตรง (Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) เรียบร้อยแล้ว 

  
3.8 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

   หลังจากเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผู้ วิจัยได้นํามา
ประมวลผลและทําการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้วิธีการทางสถิติจากโปรแกรมสําเร็จรูป
เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลดังน้ี  
  3.8.1 สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  
      เป็นการศึกษาโดยนําข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมของผู้ที่ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาจัดระเบียบข้อมูล โดยนํามา
วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ซึ่งนําเสนอในรูปแบบการแจงแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมา
เลขคณิต (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และระดับความเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด 4Ps และระดับความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps 
บนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่าง  
  3.8.2 สถิติเชิงปริมาน (Quantitative Statistics)  
     เป็นการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งนําข้อมูลที่ได้มา
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รวบรวม โดยศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลทางสถิติผ่านโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis testing)  
   3.8.2.1 การวิเคราะห์ทดสอบสมมุติฐานด้วย Independent Sample T-test และ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร ซึ่งการประมวลผลข้อมูลน้ัน จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม (ANOVA) เพ่ือทดสอบว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตาม
อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้มีผลต่อของความพึงพอใจในการใช้บริการ
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนน้ันจะแตกต่างกันหรือไม่  
   3.8.2.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เพ่ือรวมและจัดกลุ่มตัวแปรในแต่
ละปัจจัยที่ศึกษา ในการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันให้เป็นปัจจัยองค์ประกอบเดียวกัน เพ่ือให้
สื่อความหมายตัวแปรได้อย่างครอบคลุม    
   3.8.2.3 การวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยที่ได้จากการทําการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ได้แก่ ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด กับตัวแปรตาม คือความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 95% โดยทําการทดสอบว่า ปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดบริการต่างๆ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่างหรือไม่ 
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บทท่ี 4  
ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 

  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งได้แจกแบบสอบถามท้ังหมด 423 ชุด ได้รับคืนแบบสอบถามตอบ
กลับที่มีความสมบูรณ์รวมท้ังสิ้น 400 ชุด  
  ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผล และวิเคราะห์ค่าทางสถิติตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบ
คําอธิบาย โดยเรียงลําดับหัวข้อเพ่ือแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็นส่วนต่างๆ ดังน้ี 

4.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บน

สมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่าง 
  4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
 4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจในการใช้

บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
       4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการใช้บริการ

แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
       4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจในการใช้บริการ

แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
 4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 

 4.4.4 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการ
ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 

  4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 

  4.4.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
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 4.5 การวิเคราะห์ปัจจัย 
  4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์

ปัจจัย 
 4.5.2 การกําหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis) 
 4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) เพ่ือศึกษา

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของ
ประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
4.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือกแจกแบบสอบถามออนไลน์ 

ผ่านการแจกแบบสอบถามโดยช่องทางออนไลน์ผ่านทาง Google Docs และนํา URL ของ
แบบสอบถามไปกระจายในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LINE, E-mail เป็นต้นทั้งน้ีผู้วิจัยได้
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและสามารถรวบรวมได้จํานวน 423 ชุด ทางวิจัยได้คัดเลือก
แบบสอบถามท่ีตอบว่า “ไม่เคยใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน” จํานวน 23 
ชุดออกไป เน่ืองจากต้องการข้อมูลของผู้เคยใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
ดังน้ัน การวิจัยคร้ังน้ีมีแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ครบถ้วนจํานวนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยมีลักษณะ
ทางประชากรณ์ศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

 

ตาราง 4.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 
 
 

ลักษณะประชากรศาสตร ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

ชาย 196 49.0 

หญิง 204 51.0 

  400 100.0 
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ลักษณะประชากรศาสตร ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

2. อายุ   

18 – 25  ปี 169 42.3 

26 – 33  ปี 174 43.5 

34 – 41  ปี 39 9.8 

32 – 49  ปี 12 3.0 

50 ปีขึ้นไป 6 1.5 

  400 100 

3. สถานภาพ 

โสด 339 84.8 

สมรส 60 15.0 

หม้าย/หย่าร้าง 1 0.3 

  400 100.0 

4. ระดับการศึกษา  

ตํ่ากว่าปริญญาตรี 35 8.8 

ปริญญาตรี 272 68.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 93 23.3 

  400 100.0 

5. อาชีพ 

นักเรียน / นักศึกษา 124 31.0 

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 47 11.8 
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ลักษณะประชากรศาสตร ์ จํานวน (คน) ร้อยละ 

5. อาชีพ   

พนักงานบริษัทเอกชน 178 44.5 

ธุรกิจส่วนตัว 49 12.3 

อ่ืนๆ 2 0.5 

  400 100.0 

6. รายได้ต่อเดือน 

น้อยกว่า 10,000 บาท 82 20.5 

10,000 – 20,000 บาท 104 26.0 

20,001 – 30,000 บาท 86 21.5 

30,001 – 40,000 บาท 47 11.8 

40,001 – 50,000 บาท 29 7.3 

มากกว่า 50,000 บาท 52 13.0 

  400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบ 

ถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาพบว่า 
  ด้านเพศของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามร้อยละ 49.0 เป็นเพศชายมีจํานวน 

196 คนที่เหลือร้อยละ 51.0 เป็นเพศหญิงมีจํานวน 204 คน  
 ด้านอายุพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 26–33 ปี 

จํานวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาคือช่วงอายุ 18-25 ปี จํานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ
42.3 มีช่วงอายุ 34–41 ปี จํานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.8 มีช่วงอายุ 42-49 ปี จํานวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.0 และมีช่วงอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป จํานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 
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ด้านสถานภาพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จํานวน 339 คน คิดเป็นร้อยละ 84.8 รองลงมามีสถานภาพสมรสจํานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 
โดยไม่มีสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง จํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 

ด้านระดับการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จํานวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 รองลงมามีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจํานวน 
93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 มี และการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีจํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 
  ด้านอาชีพพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมามีอาชีพนักเรียน นักศึกษาจํานวน 126 
คน คิดเป็นร้อยละ 31.0 มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว 49 คน คิดเป็นร้อย 12 มีอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ
จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และที่น้อยที่สุดคืออ่ืนๆ เช่น แม่บ้าน จํานวน 2 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.5 

 ด้านรายได้ต่อเดือนพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อ
10,001 – 20,000 บาท จํานวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 20,001 – 
30,000 บาท จํานวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.5 มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท จํานวน 82 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.5  มีรายได้มากกว่า 50,000 บาท จํานวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 มีรายได้ 
30,001 – 40,000 บาท จํานวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 และน้อยที่สุดมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 
40,001 – 50,000 บาท จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 

 
4.2 ข้อมูลพฤติกรรมทั่วไปในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟนของกลุ่ม
ตัวอย่าง  
 
   ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน
ในงานวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วยแอปพลิเคช่ันสําหรับค้นหาข้อมูลเส้นทางสําหรับการเดินทางที่ใช้บ่อย
ที่สุด ความถี่ในการใช้บริการค้นหาข้อมูลผ่านแอปพลิเคช่ัน Google Maps และเส้นทางที่ใช้ในการ
ค้นหาเส้นทางผ่านแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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  ภาพที่ 4.1 บริการแอปพลิเคช่ันใช้สําหรับค้นหาข้อมูลเส้นทางบ่อยที่สุดในระยะเวลา 1 ปี
ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
  ภาพที่ 4.2 ความถี่ในการค้นหาข้อมูลเส้นทางผ่านแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของกลุ่ม
ตัวอย่าง 

Google Maps
98.25%

Maps
1.25%

Garmin Navigator
0.50%

บริการแอปพลิเคชั่นใชส้ําหรับค้นหาข้อมูลเส้นทางบ่อยท่ีสุดใน
ระยะเวลา 1 ปี

Google Maps Maps Garmin Navigator

ทุกวัน
12%

สัปดาห์ละ 3-4 คร้ัง
33%

สัปดาห์ละ 1 คร้ัง
17%

เดือนละ 2-3 คร้ัง
22%

เดือนละ 1 คร้ัง
16%

ความถ่ีในการค้นหาข้อมูลเส้นทางผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมารท์โฟน

ทุกวัน สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือนละ 2-3 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง
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ภาพที่ 4.3 เส้นทางที่ใช้ในการค้นหาเส้นทางผ่านแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ท-

โฟนของกลุ่มตัวอย่าง 

                    จากภาพที่ 4.1-4.3 สามารถสรุปพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างได้จากแบบสอบถาม 
ดังน้ี 
   ภาพที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างใช้บริการแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนสําหรับค้นหาข้อมูล
เส้นทางบ่อยที่สุดในระยะเวลา 1 ปีคือ Google Maps คิดเป็น 98.25% รองลงมาคือ Maps คิดเป็น 
1.25% และ Garmin Navigator คิดเป็น 0.50% ตามลําดับ   

 ภาพที่ 4.2 ความถี่ในการค้นหาข้อมูลเส้นทางผ่านแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประมาณสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง คิดเป็น 33% รองลงมาคือ เดือนละ 2-3 คร้ัง คิด
เป็น 22% สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คิดเป็น 17% เดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็น 16% และทุกวัน คิดเป็น 12%
ตามลําดับ 

  ภาพที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้เส้นทางที่ใช้ในการค้นหาเส้นทางผ่าน
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนคือ สยาม-อนุสาวรีย์ คิดเป็น 29.30% รองลงมาคือ      
สีลม-สาธร 19.50% ลาดพร้าว-บางกะปิ คิดเป็น 18% รัชดา-อโศก คิดเป็น 13.50% รามคําแหง-    
ศรีนครินทร์ คิดเป็น 12% และหมอชิต-ดอนเมือง คิดเป็น 7.80% ตามลําดับ 

 

18%

29.30%

13.50%

19.50%

7.80%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

ลาดพร้าว-บางกะปิ

สยาม-อนุสาวรีย์

รัชดา-อโศก

สีลม-สาธร

หมอชิต-ดอนเมือง

รามคําแหง-ศรีนครินทร์

เส้นทางท่ีใช้ในการค้นหาเส้นทางผ่านแอปพลิเคชั่น Google 
Maps บนสมาร์ทโฟน
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4.3 ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยสว่นประสมการตลาดที่มีอิทธพิลต่อความพงึพอใจในการ
ใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล 

  ข้อมูลที่ได้จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยและส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

 

ตารางที่ 4.2 คา่เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรอิสระ 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความสาํคญั 

อันดับ
ที่ 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์  

มีบริการแจ้งเสน้ทางให้ท่านเลือกได้หลากหลาย
ช่องทาง 

4.11 0.7807 เห็นด้วยมาก 2 

มีบริการแจ้งเสน้ทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง 4.11 0.8097 เห็นด้วยมาก 3 
มีบริการที่ตรงตามความต้องการสามารถใช้งานได้
ทันท ี

4.16 0.8263 เห็นด้วยมาก 1 

มีบริการที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั่วทกุพ้ืนที่ 4.08 0.8403 เห็นด้วยมาก 4 
มีบริการแสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทาง 
โดยละเอียดครบถ้วน 

3.91 0.8329 เห็นด้วยมาก 6 

มีบริการเสียงพูดแจ้งบอกเส้นทางทําให้ 
ผู้ใช้งานรับรู้ทางได้รวดเร็ว 

3.91 0.8797 เห็นด้วยมาก 5 

ข้อมูลทีแ่สดงผลตรงกับความเป็นจริง ณ เวลาที่
ค้นหา 

3.77 0.9358 เห็นด้วยมาก 7 

ข้อมูลแสดงผลอย่างรวดเร็ว 4.04 0.83537 เห็นด้วยมาก 5 
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 
อันดับ

ที่ 

ปัจจัยด้านราคา     

มีอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุม่เดียวกัน 

4.12 0.9108 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

3 

มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ 
แอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลฎ่มเดียวกัน 

4.14 0.8788 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

2 

มีอัตราค่าบริการที่ส่งผลในการตัดสินใจเลือกใช้งาน 
เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุม่
เดียวกัน 

4.11 0.8933 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

4 

มีอัตราค่าบริการอยู่ในระดับตรงกับความต้องการ 
เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุม่
เดียวกัน 

4.15 0.8686 เห็นด้วย 
มากที่สุด 

1 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหนา่ย 

มีช่องทางดาวน์โหลดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 4.58 0.6666 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

2 

มีช่องทางดาวน์โหลดที่มีความสะดวก 4.57 0.6564 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

3 

สามารถดาวน์โหลดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 4.62 0.6503 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

1 

มีช่องทางเพ่ือการดาวน์โหลดที่หลากหลาย 4.23 0.8516 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

6 

 
แสดงรายละเอียดข้อมูลก่อนการเลือกดาวน์โหลด 
 

 

4.22 0.8082 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

 
7 
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 
อันดับ

ที่ 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหนา่ย 

รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 4.35 0.7873 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

4 

มีสัญลักษณ์โลโก้ที่เด่นและจดจําได้ง่ายต่อการดาวน์
โหลด 

4.26 0.8525 
เห็นด้วย 
มากที่สุด 

5 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 3.34 0.9900 เห็นด้วย 
ปานกลาง 

2 

มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลบริการผ่านสื่อ Social 
Media 

3.46 0.9879 เห็นด้วยมาก 
 

1 

มีบริการแจ้งขอ้มูลและข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรง 3.29 1.062 เห็นด้วย 
ปานกลาง 

3 

   
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด 5 อันดับแรก 
โดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยจัดอยู่ในปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายทั้งหมดเก่ียวกับ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps สามารถดาวน์โหลดได้ตลอด 24 ช่ัวโมงโดยได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 
4.62 รองลงมาคือมีช่องทางดาวน์โหลดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 มีช่องทางดาวน์
โหลดที่มีความสะดวกได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.57 สามารถรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการที่
หลากหลายได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 และมีสัญลักษณ์โลโก้ที่เด่นและจดจําได้ง่ายต่อการดาวน์โหลดได้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 สําหรับปัจจัยอิสระที่กลุ่มอิสระที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยน้อยที่สุด 5 อันดับสุดท้าย
ประกอบด้วยปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในเร่ืองมีบริการแจ้งข้อมูลและข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรง 
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.29 รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ และมีเว็บไซต์
เผยแพร่ข้อมูลบริการผ่านสื่อ Social Media ซึ่งอยู่ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเช่นเดียวกันได้
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.34 และ 3.46 ตามลําดับ ในปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่แสดงผลตรงกับความ
เป็นจริง ณ เวลาที่ค้นหาได้ค่าเฉลี่ย 3.77 และมีบริการแสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทางโดยละเอียด
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ครบถ้วนมีค่าโดยเฉลี่ยเท่ากับมีบริการเสียงพูดแจ้งบอกเส้นทางทําให้ผู้ใช้งานรับรู้ทางได้รวดเร็วเท่ากับ 
3.91 
 
ตาราง 4.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
 

 
   จากตารางที่ 4.3 พบว่า ปัจจัยอิสระที่กลุ่มตัวที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 3 อันดับ
แรกโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยคือ การใช้งานท่ีสะดวกของแอปพลิเคช่ัน Google Maps 
สามารถใช้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมงได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 รองลงมาคือ ความเร็วในการแสดงผลของ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.23 และการใช้งานที่ง่ายของแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามลําดับ 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 
อันดับ

ที่ 

รูปแบบการใช้งานของแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps 

4.21 0.6697 พึงพอใจมาก 3 

รายละเอียดข้อมูลเส้นทางการเดินทางที่
ครอบคลุมของแอปพลิเคช่ัน Google Maps 

4.17 0.6848 พึงพอใจมาก 5 

ความเร็วในการแสดงผลของแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps 

4.23 0.7365 พึงพอใจมาก 2 

การใช้งานที่ง่ายของแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps 

4.19 0.7295 พึงพอใจมาก 4 

การใช้งานที่สะดวกของแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps สามารถใช้ได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

4.24 0.7780 พึงพอใจมาก
ที่สุด 

1 

เส้นทางที่แสดงหลังจากค้นหาด้วย
แอปพลิเคช่ัน Google Maps 

4.05 0.7253 พึงพอใจมาก 6 



   42 
 

ตาราง 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานตัววัดของตัวแปรตาม 

 
 ตัวแปรตามในงานวิจัยคร้ังน้ีคือ ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 

Google Maps บนสมาร์ทโฟน ตามข้อมูลจากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.05 

 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
 

   ผู้วิจัยได้ศึกษาความแตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในส่วนของ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ว่าส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกันหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม 
มีดังน้ี 
 4.4.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
        สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะทางเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจใน
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปลค่า 

ระดับความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 

4.05 0.7253 พึงพอใจมาก 
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ตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ของความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟนจําแนกตามเพศ 
 

 
ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้บริการ
แอปพลเิคชัน่ GOOGLE MAPS บน

สมาร์ทโฟน 

จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

SIG 

เพศ 
ชาย 

 
196 

 
4.05 

 
0.04 

 
0.197 

หญิง 204 3.98 0.04  
      

   จากตาราง 4.5 กําหนดสมมติฐานเพ่ือศึกษาว่าเพศมีที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน หรือไม่ ดังน้ี 
  H0: μ1 = μ2 คือ เพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
  H1:  μ1 ≠  μ2 คือ  เพศแตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
    พบว่าเมื่อทําการทดสอบด้วย Independent Sample T-test พบว่ามีค่า Sig. ของ
ค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.197 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ α = 0.05 จึงยอมรับ H0 
แสดงว่า คือ เพศแตกต่างกันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps 
บนสมาร์ทโฟนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมณีวัลย์   เอมะ
อมร (2541) ที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตพบว่าเพศที่แตกต่างกันไม่
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้อินเตอร์เน็ตโดยใช้เพ่ือการสืบค้นข้อมูล  

4.4.2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความพึงพอใจในการใช้บริการ    
แอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
                         สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยลักษณะทางอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนจําแนกตามอายุ 
  

อายุ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F SIG 

18-25 ปี 169 4.29 0.6016 

4.39 0.013 
26-33 ปี 174 4.11 0.6615 

34 ปีขึ้นไป 57 4.33 0.6075 

รวม 400 4.22 0.6345 
 
 จากตาราง 4.6 จากการทดสอบปัจจัยด้านอายุที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วย One-
Way ANOVA ค่าสถิติ F-test  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ 
α= 0.05 จึงสรุปได้ว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน โดยทําการศึกษาเพ่ิมเติมในการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Multiple-Comparision แบบ LSD (Least Significant Difference)  
   
ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบอายุที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟนจําแนกตามอายุ 
 

                Multiple Comparisons 
 

 

 

Age Age 
Mean 

Difference  Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval  

Lower Bound Upper Bound Result 
   18-25 ป ี 26-33 ป ี .17500* .06795 .010 .0414 .3086 ยอมรับ

34 ปีขึ้นไป -.04339 .9637 .653 -.2329 .1461 ปฏิเสธ
   26-33 ป ี 18-25 ป ี -.17500* .06795 .010 -.3086 -.0414 ยอมรับ

34 ปีขึ้นไป -.21839* .09602 .023 -.4072 -.0296 ยอมรับ
34 ปีขึ้นไป 18-25 ป ี .04339 .09637 .653 -.1461 .2329 ปฏิเสธ

26-33 ป ี .21839* .09602 .023 .0296 .4072 ยอมรับ
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  
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  โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉล่ียตามตาราง 4.7 พบว่าช่วงกลุ่มคู่อายุที่มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน จํานวน 2 กลุ่มใหญ่คือกลุ่ม
ช่วงอายุ 18-25 ปีกับกลุ่มอายุ 26-33 ปี และกลุ่มอายุ 26-33 ปีกับกลุ่มอายุ 34 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มช่วง
อายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกันมาก
ที่สุดคือช่วงกลุ่มอายุ 26-33 ปีกับกลุ่มอายุ 34 ปีขึ้นไปซึ่งมีค่า sig เท่ากับ 0.23 ไป โดยเมื่อนําไป
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยในตารางที่ 4.6 พบว่าค่าเฉลี่ยอายุ 34 ปีขึ้นไปมีค่ามากที่สุดแสดงว่าเป็นกลุ่มที่
มีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนมากที่สุด โดยกลุ่มช่วง
อายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนไม่ต่างกัน คือกลุ่ม
อายุ 18-25 ปี กับกลุ่มอายุ 26-33 ปี ซึ่งมีค่า sig เท่ากับ 0.10 และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ในตารางที่ 4.6 พบว่าค่าเฉลี่ยอายุ 26-33 ปีมีค่าน้อยที่สุดแสดงว่าเป็นกลุ่มอายุที่มีความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนน้อยที่สุด ซึ่งสอดงานวิจัยของกฤษณี 
เยาวสกุลมาศ (2555) ที่ทําการศึกษาโดยการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคช่ัน 
Whatapp ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าอายุที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจที่แตกต่าง
กัน ซึ่งกลุ่มอายุ 34 ปีขึ้นไป เป็นช่วงอายุที่มีการเดินทางไม่บ่อยและมีการลืมเส้นทางการเดินทาง จึง
เมื่อใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนที่สามารถแสดงเส้นทางไปยังจุดมุ่งหมายได้
ที่ดีที่สุด โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ Kippax and Murray (1980) ที่ศึกษาไว้ว่าปัจจัยเก่ียวกับ
อายุพบว่ากลุ่มที่มีอายุมากจะใช้สื่อโดยเรื่องที่มีความต้องการ และผู้มีอายุน้อยจะใช้สื่อเพ่ือความ
บันเทิง และเร็วที่สุดพร้อมมีระบบการติดตามบอกเส้นทางตลอดเส้นทางทําให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
และกลุ่มอายุ 26-33 ปี เป็นวัยที่มีการเดินทางบ่อยแต่ยังมีอารมณ์ที่ค่อนข้างใจร้อนจึงมีการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนตลอดเวลาเพ่ือหาเส้นทางที่เร็วที่สุด ซึ่งเมื่อเดินทางแล้ว
มีการเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางทําให้การเดินทางเกิดความล่าช้ามากกว่าที่คาดคิดจึงทําให้เกิดความ
พึงพอใจในการใช้บริการตํ่าที่สุดเน่ืองจากมีพฤติกรรมการใช้งานและการดําเนินชีวิตประจําวันที่
แตกต่างกันตามช่วงวัยของแต่ละบุคคล  
 4.4.3 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
  สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยลักษณะทางสถานภาพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนจําแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F SIG 

โสด และหม้าย/หย่าร้าง 341 4.22 0.6461 

0.51 0.821 สมรส 59 4.24 0.5675 

รวม 400 4.22 0.6345 
 
   จากตาราง 4.8 จากการทดสอบปัจจัยด้านสถานภาพที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วย 
One-Way ANOVA ค่าสถิติ F-test  มีค่า Sig. ของค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.821 ซึ่งมากกว่าระดับ
นัยสําคัญในการทดสอบที่ α = 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่แสดงว่า สถานภาพแตกต่างกันไม่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน เน่ืองจากแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps มีบริการเส้นทางข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีเส้นทางหลากหลายจิงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพที่แตกต่างกันได้ จึงทําให้สถานภาพที่แตกต่างกันไม่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน และเมื่อพิจารณา
ค่าเฉล่ียตามตาราง 4.8 พบว่า สถานภาพโสดและสมรสความพึงพอใจใกล้เคียงกันในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน เพราะแอปพลิเคช่ันสามารถเช่ือมต่อการใช้งานได้
ตลอดเวลาผ่านระบบอินเตอร์เน็ตและมีฟังก์ช่ันที่สามารถใช้งานได้ง่ายทําให้สถานภาพที่แตกต่างกันมี
ความพึงพอใจในการใช้งานไม่แตกต่างกัน 

4.4.4 การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความพึงพอใจในการใช้ 
บริการแอปพลิเคชัน่ Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
  สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยลักษณะทางระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F SIG 

ตํ่ากว่าปริญญาตรีหรือ
ปริญญาตร ี 307 4.21 0.6295 

0.224 0.636 
สูงกว่าปริญญาตรี 93 4.25 0.6537 

รวม 400 4.22 0.6345 
   
  จากตาราง 4.9 โดยการทดสอบปัจจัยด้านระดับการศึกษาที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ด้วย One-Way ANOVA ค่าสถิติ F-test  มีค่า Sig. ของค่าความแปรปรวนเท่ากับ 0.636 ซึ่งมากกว่า
ระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ α = 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่แสดงว่า ระดับการศึกษาแตกต่าง
กันไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน เน่ืองจาก
ผู้ใช้บริการมีพฤติกรรมในการใช้บริการคล้ายคลึงกันในการค้นหาข้อมูลเส้นทางการ โดยเมื่อพิจารณา
ตามตาราง 4.9 พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันซึ่งแสดงว่าผู้ใช้บริการมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนไม่แตกต่างกัน เพราะ
แอปพลิเคช่ันมีวิธีการใช้งานท่ีเข้าใจง่าย และสามารถรองรับภาษาไทยและภาษาอังกฤษทําให้ผู้ใช้งาน
สามารถเข้าถึงและเลือกการใช้งานได้ ส่งผลให้ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้
งานไม่แตกต่างกัน 

  4.4.5 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความพึงพอใจในการใช้บริการ 
แอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
  สมมติฐานที่ 5 ปัจจัยลักษณะทางอาชีพที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนจําแนกตามอาชีพ 
 

 
   จากตาราง 4.10 โดยการทดสอบปัจจัยด้านอาชีพที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วยวิธี 
One-Way ANOVA ค่าสถิติ F-test พบค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญในการ
ทดสอบที่ α= 0.05 จึงปฏิเสธสมมุติฐานที่แสดงว่าอาชีพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยทําการศึกษาเพ่ิมเติมในการเปรียบเทียบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี 
Multiple Comparision แบบ LSD (Least Significant Difference) 
 
ตารางที่ 4.11 ผลการเปรียบเทียบอาชีพที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนจําแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F SIG 

นักเรียน/นักศึกษา 124 4.29 0.6347 

4.244 0.006 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 47 4.40 0.4961 

พนักงานเอกชน 178 4.10 0.6297 

ธุรกิจส่วนตัว และอื่นๆ 51 4.29 0.7073 

รวม 400 4.22 0.6345 

                Multiple Comparisons  
 

 

Job  Job 
Mean 

Difference Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval  

Lower Bound Upper Bound Result
นักเรียน/
นักศึกษา 

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกจิ 

-.11393 .10749 .289 -.3250 .0972 ปฏิเสธ

พนักงานเอกชน .18920* .07333 .010 .0450 .3334 ยอมรับ
ธุรกจิส่วนตัวและ
อื่นๆ 

.00380 .10429 .971 -.2088 .2012 ปฏิเสธ
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   โดยเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยตามตาราง 4.11 พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน แบ่งเป็นจํานวน 2 กลุ่มคือ กลุ่มอาชีพ
พนักงานเอกชนกับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ 0.003 และ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษากับ
กลุ่มพนักงานเอกชนซึ่งมีค่า Sig เท่ากับ 0.010 โดยกลุ่มอาชีพที่มีความพึงพอใจแตกต่างกันสูงที่สุดคือ
กลุ่มอาชีพนักเรียน/นักศึกษากับกลุ่มพนักงานเอกชน และกลุ่มอาชีพที่มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกัน
คือกลุ่มอาชีพพนักงานเอกชนกับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และเมื่อนําไปเปรียบเทียบกับค่าเฉล่ียใน
ตารางที่ 4.10 พบว่าค่าเฉล่ียอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีค่ามากที่สุดแสดงว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มี
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนมากที่สุด และค่าเฉลี่ย
ของอาชีพพนักงานเอกชนมีค่าน้อยที่สุดแสดงว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนน้อยที่สุด เน่ืองจากการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมในการ
ใช้งานของแต่ละอาชีพมีโอกาสการใช้ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของขนิษฐา ลุนผา 
(2551) ทําการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการใช้และความคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้สื่อ
สมัยใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Job  Job 
Mean 

Difference Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval  

Lower Bound Upper Bound Result
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกจิ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

.11393 .10739 .289 -.0972 .3250 ปฏิเสธ

พนักงานเอกชน .30313* .10281 .003 .1010 .5053 ยอมรับ
 ธุรกจิส่วนตัวและ

อื่นๆ 
.11014 .12676 .385 -.1391 .3593 ปฏิเสธ

พนักงาน
เอกชน 

นักเรียน/
นักศึกษา 

-.18920* .07333 .010 -.3334 -.0450 ยอมรับ

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกจิ 

-.30313* .10281 .003 -.5053 -.1010 ยอมรับ

ธุรกจิส่วนตัวและ
อื่นๆ 

-.19299 .09957 .053 -.3887 .0028 ปฏิเสธ

ธุรกจิส่วนตัว
และอื่นๆ 

นักเรียน/
นักศึกษา 

-.00380 .10429 .971 -.2012 .2088 ปฏิเสธ

ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกจิ 

-.11014 .12676 .385 -.3593 .1391 ปฏิเสธ

พนักงานเอกชน .19299 .09957 .053 -.0028 .3887 ปฏิเสธ
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  
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  4.4.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
  สมมติฐานที่ 6 ปัจจัยลักษณะทางรายได้ที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานจากการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนจําแนกตามรายได้ 
 

รายได้ จํานวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน F SIG 

น้อยกว่า 10,000 บาท 82 4.35 0.6735 

2.268 0.080 

10,000-20,000 บาท 104 4.13 0.5584 

20,001-30,000 บาท 86 4.27 0.5407 

30,001 บาท ขึ้นไป 128 4.18 0.7111 

รวม 400 4.22 0.6345 
 
  จากตาราง 4.12 โดยการทดสอบปัจจัยด้านระดับรายได้ที่มีผลต่อความพึงพอใจด้วย 
One-Way ANOVA ค่าสถิติ F-test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.080 ซึ่งมากกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบ
ที่ α= 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่แสดงว่ารายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ดังน้ันรายได้จึงไม่ได้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟน เน่ืองจากผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงแอปพลิเคช่ันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตซึ่ง
สามารถเช่ือมต่อได้ง่ายในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยตามตาราง 4.12 เรียงจากมากไปน้อยพบว่า 
รายได้น้อยกว่า 10,000 บาทมีความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บน
สมาร์ทโฟน สูงที่สุดรองลงมาคือรายได้ 20,001-30,000 บาท โดยกลุ่มรายได้ 10,000-20,000 บาท 
มีระดับใกล้เคียงกับรายได้ 30,001 บาทข้ึนไป จากระดับรายได้ที่มีโอกาสในการเดินทางที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้การใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนในการแสดงเส้นทางการเดินทางไม่
เหมือนกัน เพราะปัจจัยทางด้านรายได้มีผลต่อการการใช้ชีวิตในการใช้ข้อมูลการเดินทางที่แตกต่าง
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กันซึ่งะสอดคล้องกับการศึกษาของเทอดรัฐ แววศักด์ิ (2556) แสดงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภค
แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อแอปพลิเคช่ันที่แตกต่างกัน 
  

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟน   
   

   จากการศึกษาและออกแบบแบบสอบถามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ
ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมทําให้มี
การกําหนดปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในเบ้ืองต้นจํานวน 4 ปัจจัยคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา 
ช่องทางจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด จึงได้นําข้อมูลที่ได้รับจากแบบสอบถามมาทําการ
วิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น เพราะเนื่องจากผลที่ได้จาก
ปัจจัยต่างๆน้ันมีความเป็นไปได้ที่จะมีความสัมพันธ์กันเองหรือมีทิศทางและแนวโน้มไปทางเดียวกัน 
โดยจะทําการจัดหมวดหมู่เพ่ือกําหนดให้เป็นปัจจัยใหม่ที่มีความเหมาะสมและสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น
 4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมตัวแปรอิสระโดยการใช้วิธีการวิเคราะห์ปัจจัย  
   จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระต่างๆท่ีกําหนดจากแบบสอบถามจํานวน 22 ตัวแปร ซึ่งใช้วิธีการทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัววัดต่างๆท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยการวิเคราะห์การปัจจัยมีขั้นตอนที่สําคัญคือ การ
พิจารณาปัจจัยหรือตัวแปรที่นํามาวิเคราะห์น้ันเหมาะสมที่จะทําการสกัดปัจจัย เพ่ือที่ทําให้การวิจัยได้
ปัจจัยที่มีความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์มากที่สุดและมีความถูกต้องมากย่ิงขึ้น โดยใช้วิธีทางสถิติ
ทดสอบในการวิเคราะห์คือ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ Barlett’s Test of Sphericity เพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยอันดับต่างๆ   
  การวิเคราะห์ปัจจัย KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) เป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของ
ข้อมูลที่จะนํามาวิเคราะห์ โดยจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 22 ตัวแปร ซึ่งค่าที่ยอมรับได้คือ 0.5-1 โดย
จากการวิเคราะห์แล้วค่าเข้าใกล้ 1 แสดงผลคือ เป็นปัจจัยที่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ปัจจัยในการแบ่งกลุ่มตัวแปร และการทดสอบแบบ Barlett’s Test of Sphericity คือการทดสอบว่า
ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ โดยการวิจัยคร้ังน้ีกําหนดระดับนัยสําคัญเท่ากับ 0.05 
และตั้งสมมุติฐานดังน้ีคือ  

H0  : ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
H1 : ตัวแปรส่วนประสมทางการตลาดทุกตัวมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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ตารางที่ 4.13 ระดับผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นอิสระจํานวน 22 ปัจจัย โดยการ
วิเคราะห์ปัจจัย KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ การทดสอบแบบ Barlett’s Test of Sphericity 

 

KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.902 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 6023.263 

df 231 
Sig. 0.000 

 

  จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามพบว่ามีค่า KMO เท่ากับ 0.879 ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าค่า KMO มีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO =  0.914) ทําให้สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรอิสระดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กัน และเมื่อพิจารณาการทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity พบว่าค่า ChiSquare 
ที่ได้จากการทดสอบมีค่าประมาณ 6023.263 และค่า Sig = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า
ยอมรับสมมุติฐาน H1 น่ันคือ ชุดตัวแปรดังกล่าวมีความสัมพันธ์กัน โดยผู้วิจัยจะนําไปวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) ในลําดับถัดไป 

 4.5.2 การกําหนดกลุ่มปัจจัย (Factor Analysis)  
   จากการทดสอบจากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความ
เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) เป็นข้ันตอนสําหรับการสกัดปัจจัย 
(Extraction) ซึ่งเป็นการหาและปัจจัยที่เหมาะสมสําหรับการวิเคราะห์หาสมการถดถอยเชิงเส้น โดย
การวิจัยครั้งน้ีใช้วิธีการสกัดปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) และใช้วิธีการหมุน
แกนปัจจัยแบบ Varimax โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินจํานวนปัจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า 
Elgenvalue ที่มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัววัดปัจจัยต้องไม่น้อยกว่า 0.3 รวมทั้งตัว
วัดแต่ละตัวต้องไม่มีค่า Factor Loading ของตัววัดในปัจจัยต้องไม่น้อยกว่า 0.3 รวมท้ังตัวแปรใน
ปัจจัยแต่ละตัวต้องไม่มีค่า Factor Loading สูงใกล้เคียงกันในปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย   
  เมื่อทําการวิเคราะห์ค่าสถิติสําหรับปัจจัยทั้งก่อนและหลังการสกัดปัจจัยโดยวิธี 
Principal Component Analysis (PCA) ซึ่ งพบค่าของ Initial Elgenvalues ซึ่ งหมายถึงความ
แปรปรวนทั้งหมดในตัวแปรเดิมที่สามารถอธิบายได้โดยปัจจัยจากตารางสามารถสรุปและจัดกลุ่ม
ปัจจัยใหม่ได้จํานวน 4 กลุ่มจากการสกัดปัจจัยตัวแปรอิสระจํานวน 22 ตัวแปร ซึ่งกลุ่มปัจจัยดังกล่าว
น้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เท่ากับร้อยละ 67.50 โดยปัจจัยที่ 1 อธิบายได้ร้อยละ 36.210 



   53 
 

ปัจจัยที่ 2 อธิบายได้ร้อยละ 13.812 ปัจจัยที่ 3 อธิบายได้ร้อยละ 9.527 และปัจจัยที่ 4 อธิบายได้ร้อย
ละ 7.952 (รายละเอียดดูภาคผนวก ข) ซึ่งจากการพิจารณากลุ่มปัจจัยใหม่สามารถแสดงการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มปัจจัยและตัววัดต่างๆกับกลุ่มปัจจัยเดิมที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมแล้วสามารถแบ่งแยกปัจจัยใหม่ออกมาดังตารางที่ 4.20 
 

ตารางที่ 4.14 ปัจจัยและตัววัดภายหลังจากการจัดกลุ่มโดยการวิเคราะห์ปัจจัย 

 

ปัจจัย ตัววัด 

1.ปัจจัยประสทิธิภาพแสดงข้อมูล
เสน้ทาง 

ข้อมูลแสดงผลอย่างรวดเร็ว 

    
มีบริการแสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทางโดยละเอียด
ครบถ้วน 

 ข้อมูลทีแ่สดงผลตรงกับความเป็นจริง ณ เวลาที่ค้นหา 

 มีบริการที่ตรงตามความต้องการสามารถใช้งานได้ทันที 

 มีบริการที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั่วทกุพ้ืนที่ 

 มีบริการแจ้งเสน้ทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง 

 
มีบริการเสียงพูดแจ้งบอกเส้นทางทําให้ผู้ใช้งานรับรู้ทางได้
รวดเร็ว 

 มีบริการแจ้งเสน้ทางให้ท่านเลือกได้หลากหลายช่องทาง 

2. ปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลด สามารถดาวน์โหลดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

 มีช่องทางดาวน์โหลดที่มีความสะดวก 

 แสดงรายละเอียดข้อมูลก่อนการเลือกดาวน์โหลด 

 มีช่องทางดาวน์โหลดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

 รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย 

 มีช่องทางเพ่ือการดาวน์โหลดที่หลากหลาย  

 มีสัญลักษณ์โลโก้ที่เด่นและจดจําได้ง่ายต่อการดาวน์โหลด 
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ปัจจัย ตัววัด 

3. ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสม 
    กับคุณภาพ 

มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
แอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลฎ่มเดียวกัน 

 

มีอัตราค่าบริการอยู่ในระดับตรงกับความต้องการเมื่อ
เปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุม่เดียวกัน 

 

มีอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพสินค้าเมื่อ
เปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุม่เดียวกัน 

 

มีอัตราค่าบริการที่ส่งผลในการตัดสินใจเลือกใช้งานเมื่อ
เปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุม่เดียวกัน 

4. ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ 

 มีบริการแจ้งขอ้มูลและข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรง 

 มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลบริการผ่านสื่อ Social Media 

 

ตารางที่ 4.15 การเปรียบเทียบปัจจัยและตัววัดระหว่างการทบทวนวรรณกรรมและจากผลการ
วิเคราะห์ปัจจัย 
 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 1. ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเสน้ทาง 

1.1 มีบริการแจ้งเส้นทางให้เลือกได้ 
     หลากหลายช่องทาง   

1.1 ข้อมูลแสดงผลอย่างรวดเร็ว 
 

1.2 มีบริการแจ้งเส้นทางที่ดีที่สุดในการ 
     เดินทาง 

1.2 มีบริการแสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทางโดย
     ละเอียดครบถ้วน 

1.3 มีบริการทีต่รงตามความต้องการสามารถ 
     ใช้งานได้ทนัที 

1.3 ข้อมูลทีแ่สดงผลตรงกับความเป็นจริง ณ  
     เวลาที่ค้นหา 

1.4 มีบริการทีส่ามารถใช้งานได้ครอบคลุมทัว่ 
     ทุกพ้ืนที ่

1.4 มีบริการทีต่รงตามความต้องการสามารถใช้ 
     งานได้ทันที 
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ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

1.5 มีบริการแสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทาง 
     โดยละเอียดครบถ้วน 

1.5 มีบริการทีส่ามารถใช้งานได้ครอบคลุมทัว่ทุก
     พ้ืนที ่

1.6 มีบริการเสียงพูดแจ้งบอกเส้นทางทําให้ 
     ผูใ้ช้งานรับรู้ทางได้รวดเร็ว 

1.6 มีบริการแจ้งเส้นทางที่ดีที่สุดในการเดินทาง 

1.7 ข้อมูลทีแ่สดงผลตรงกับความเป็นจริง ณ  
     เวลาที่ค้นหา 

1.7 มีบริการเสียงพูดแจ้งบอกเส้นทางทําให้ 

     ผูใ้ช้งานรับรู้ทางได้รวดเร็ว 

1.8 ข้อมูลแสดงผลอย่างรวดเร็ว 1.8 มีบริการแจ้งเส้นทางให้ทา่นเลือกได้ 
     หลากหลายช่องทาง 

2. ปัจจัยด้านราคา 2. ปัจจัยช่องทางการดาวนโ์หลด 

2.1 มี อัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ
     สินค้าเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ัน
     อ่ืนๆ ในกลุ่มเดียวกัน 

2.1 สามารถดาวน์โหลดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

2.2 มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรียบ   
     เทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลฎ่มดียวกัน 

2.2 มีช่องทางดาวน์โหลดที่มีความสะดวก 

2.3 มีอัตราค่าบริการที่ส่งผลในการตัดสินใจ   
     เลือกใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิ-  
     เคช่ันอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกนั 

2.3 แสดงรายละเอียดข้อมูลก่อนการเลือก       
     ดาวน์โหลด 

2.4 มีอัตราค่าบริการอยู่ในระดับตรงกับความ
     ต้องการเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ัน
     อ่ืนๆในกลุ่มเดียวกัน 

2.4 มีช่องทางดาวน์โหลดที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย 2.5 รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการที่ 
     หลากหลาย 

3.1 มีช่องทางดาวน์โหลดที่สามารถเข้าถึงได้
     ง่าย 

 

2.6 มีช่องทางเพ่ือการดาวน์โหลดที่หลากหลาย 
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ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะหป์ัจจัย 

3.2 มีช่องทางดาวน์โหลดที่มีความสะดวก 2.7 มสีญัลักษณ์โลโก้ที่เด่นและจดจําได้ง่ายต่อ 
     การดาวน์โหลด 

3.3 สามารถดาวน์โหลดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 3. ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ 

3.4 มีช่องทางเพ่ือการดาวน์โหลดที ่
     หลากหลาย 

3.1 มีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
     กับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลฎ่มเดียวกัน 

3.6 รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการที่ 
     หลากหลาย 

3.3 มีอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า  
     เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุ่ม
     เดียวกัน 

3.7 มสีญัลักษณ์โลโก้ที่เด่นและจดจําได้ง่ายต่อ 
     การดาวน์โหลด 

3.4 มีอัตราค่าบริการที่ส่งผลในการตัดสินใจ 
     เลือกใช้งานเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ัน
     อ่ืนๆในกลุม่เดียวกัน 

4. ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 4. ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ 

4.1 มกีารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง 
     สม่ําเสมอ 

4.1 มกีารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่าง 
     สม่ําเสมอ 

4.2 มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลูบริการผ่านสื่อ  
     Social Media 

4.3 มีบริการแจ้งข้อมูลและขา่วสารถึงลูกค้า 
     โดยตรง 

4.3 มีบริการแจ้งข้อมูลและขา่วสารถึงลูกค้า 
      โดยตรง 

4.2 มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมลูบริการผ่านสื่อ  
     Social Media 

   
  จากตารางที่ 4.14 และ 4.15 พบว่าจากการจัดเรียงและสกัดปัจจัยใหม่วิธีการสกัด
ปัจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) และใช้วิธีการมุนแกนปัจจัยแบบ Varimax ทํา
ให้เกิดปัจจัยใหม่จํานวน 4 ปัจจัยคือ ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทาง ปัจจัยช่องทางการดาวน์
โหลด ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ  
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4.6 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) 
 
  การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) ใช้สําหรับหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่วิเคราะห์ได้จากการสกัดกลุ่มปัจจัยกับความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนซึ่งเมื่อทําการวิเคราะห์จะแสดงค่าซึ่งสามารถบอกได้ว่า
ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ท-
โฟน ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างมีนัยสําคัญที่ 0.05 จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ข้างต้น ทําให้ผู้วิจัยได้มีการปรับเปลี่ยนสมมติฐานเก่ียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัย ดังน้ี 
  สมมุติฐานที่ 7 : ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทางมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
 สมมุติฐานที่ 8 : ปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
 สมมุติฐานที่ 9 : ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
 สมมุติฐานที่ 10 : ปัจจัยการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 
  ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) แบบ 
Enter Multiple Regression เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ที่ได้จากการจัดกลุ่มใหม่
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีข้อมูลสมบูรณ์
ครบถ้วนทั้งหมดจํานวน 400 ชุด ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 ซึ่งผลจากการวิเคราะห์มีดังน้ี 
  

ตารางที่ 4.16 ผลสรุปตัวแบบที่ได้จากการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น (Model Summary) 

Model Summary 
 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
.643a .413 .407 .48850 
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จากตารางที่ 4.16 พบว่าค่าความผิดพลาดมาตรฐานตํ่าสุดเท่ากับ 0.48850 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิตัวกําหนด (R Square) สูงสุดเท่ากับ 0.413 แสดงว่าปัจจัยจํานวน 4 ด้าน
สามารถลดความผิดพลาดในการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps 
บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ตารางที่ 4.17 ผลทดสอบสมมุติฐานภาพรวมในสมการถดถอยระหว่างความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนกับปัจจัยจํานวน 4 ด้าน 
 

          ANOVA 

MODEL 
Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig 

REGRESSION 66.379 4 16.595 69.540 0.000 
RESIDUAL 94.261 395 0.239   
TOTAL 160.640 399    

   

   จากตารางที่ 4.17 จากการทดสอบสมมุติฐานโดยวิธี One-Way ANOVA ค่าสถิติ  
F-test พบค่า F-Test มีค่า sig = 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่ากว่าค่าระดับนัยสําคัญที่กําหนดไว้คือ 0.05 
จึงสามารถปฏิเสธสมมุติฐานที่แสดงว่ามีปัจจัยจํานวนอย่างน้อย 1 ปัจจัย ที่สามารถนํามาใช้ในการ
พิจารณาความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
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ตารางที่ 4.18 สมการถดถอยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 

Coefficientsa 
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   
1 (Constant) 4.220 .024  172.773 .000

ปัจจัยประสิทธิภาพแสดง
ข้อมูลเส้นทาง 

.304 .024 .479 12.416 .000

ปัจจัยช่องทางการ 
ดาวน์โหลด 

.229 .024 .360 9.347 .000

ปัจจัยอัตราค่าบริการ
เหมาะสมกับคุณภาพ 

.133 .024 .209 5.431 .000

ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ .065 .024 .103 2.673 .008
   
  จากตาราง 4.18 เมื่อทําการศึกษาปัจจัยที่สกัดได้ใหม่จํานวน 4 ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.000-0.008 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญใน
การทดสอบที่ α= 0.05 โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ของสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย (Beta 
Coefficient ) คือ ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทาง ปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลด ปัจจัยอัตรา
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ และปัจจัยการประชาสัมพันธ์ ตามลําดับ 
   4.6.1 การศึกษาปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทางมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล         
   สมมติฐานที่ 7 ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทางมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล   
    จากการทดสอบปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทางที่มีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจจากค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ α= 
0.05 จึงสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทางมีอิทธิพลที่แตกต่างกันมีอิทธิพล
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ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจในบริการแสดงข้อมูล
รายละเอียดเส้นทางโดยละเอียดครบถ้วน ซึ่งแสดงผลตรงกับความเป็นจริง ณ เวลาที่ค้นหา โดย
สามารถใช้งานได้ทันทีครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ อีกทั้งมีบริการที่แจ้งเส้นทางท่ีดีที่สุดในการเดินทาง
พร้อมกับมีบริการเสียงพูดเสริมแจ้งบอกเส้นทางทําให้ผู้ใช้งานไม่ต้องมองสมาร์ทโฟนระหว่างขับรถ
และมีบริการแจ้งเส้นทางให้ท่านเลือกได้หลากหลายช่องทางระหว่างการเดินทาง โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิภาดา เค้าอุทัย (2555) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการท่ีใช้
สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้ใช้บริการให้ความพึง
พอใจสูงสุดในระดับมาก โดยมีเหตุผลประกอบกับปัจจัยทางผลิตภัณฑ์คือ ด้านความภักดีต่อสินค้า 
รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและด้านคุณภาพการให้บริการ ตามลําดับ   
  4.6.2 การศึกษาปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล  
 สมมติฐานที่ 8 ปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลดมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 จากการทดสอบปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจจาก
ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ α= 0.05 จึง
สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลดมีอิทธิพลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจจากการบริการท่ีมีความสะดวกสบาย สามารถ
ดาวน์โหลดใช้ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลก่อนการเลือกดาวน์โหลดทุกครั้ง 
อีกทั้งมีช่องทางดาวน์โหลดที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการ
ที่หลากหลายและมีสัญลักษณ์โลโก้ที่เด่นและจดจําได้ง่ายต่อการดาวน์โหลด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกนกวรรณ ครินชัย (2554) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน 
(Application) ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone) พบว่าปัจจัยด้านความพึงพอใจจากการรับรู้
ถึงความสะดวก รองลงมาคือปัจจัยด้านอิทธิพลทางสังคมและปัจจัยด้านการรับรู้มูลค่าที่เป็นตัวเงิน 
ตามลําดับ 
  4.6.3 การศึกษาปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหา- 
นครและปริมณฑล  
   สมมติฐานที่ 9 ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิพลต่อความพึง
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พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล   
   จากการทดสอบปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจจากค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ α= 
0.05 จึงสามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพมีอิทธิพลที่แตกต่างกันมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากร
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจจากการบริการคือมีอัตรา
ค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพโดยอยู่ในอัตราค่าบริการในระดับเดียวกับความต้องการและสินค้ามี
คุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกันซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้งาน ซึ่ง
ผลงานวิจัยของจิตติมา สิ่งสม (2555) อธิบายว่าระดับราคาของสินค้าและบริการเป็นปัจจัยอันดับแรก
ที่ลูกค้าให้ความสําคัญ และงานวิจัยของจุฬารัตน์ หงส์กาญจนรัตน์ (2555) ได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ทัศนคติด้านต่างๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
(Mobile Banking) ของลูกค้าโดยให้เหตุผลการรับรู้ทางด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 4.6.4 การศึกษาปัจจัยการประชาสมัพันธมี์อิทธิพลต่อความพงึพอใจในการใชบ้ริการ
แอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  สมมติฐานที่ 10 ปัจจัยการประชาสัมพันธ์มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  จากการทดสอบปัจจัยการประชาสัมพันธ์ ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจจาก
ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยสําคัญในการทดสอบที่ α= 0.05 จึง
สามารถอธิบายได้ว่าปัจจัยการประชาสัมพันธ์ มีอิทธิพลที่แตกต่างกันมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความพึงพอใจจากการบริการคือมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอพร้อมกับมีบริการแจ้งข้อมูลและข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรงผ่านเว็บไซต์และมีการ
เผยแพร่ข้อมูลบริการผ่านสื่อ Social Media ทําให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่าย รวดเร็ว 
สอดคล้องกับงานวิจัยของจุฬารัตน์ หงส์กาญจนรัตน์ (2555) ได้ทําการศึกษาเก่ียวกับทัศนคติด้าน
ต่างๆท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการธนาคารผ่านช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Banking) 
ของลูกค้าพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และการรับรู้ผลิตภัณฑ์ การรับรู้สถานที่มาจากการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
  การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล” มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังน้ี 

  1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps ของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
   2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) และความพึง
พอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps ในสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล  
   3. เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps 
   ผู้ศึกษาใช้การวิจัยวิธีเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีรูปแบบการวิจัย
แบบการสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionaire) ตามพ้ืนที่ต่างๆในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และกระจายในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, LINE, E-mail 
เป็นต้น สําหรับการเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งน้ีใช้ระยะเวลาในการรวบรวมแบบสอบถามเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน ในเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2559 ซึ่งได้ดําเนินการเก็บแบบ 
สอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์จํานวน 400 ชุด จากน้ันนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลวิจัยและสรุปผลการวิจัย
ได้ดังต่อไปนี้   
 
5.1 สรปุผลการวิจัย 
 

5.1.1 ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น Google Maps 
บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

         จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ผู้ที่เคยใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps ในระยะเวลา 1 ปี ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า  
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โดยกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงและเพศชายมีจํานวนใกล้เคียงกันเท่ากับร้อยละ 51 และ 49 ตามลําดับ          
โดยส่วนใหญ่อยู่ในสถานะโสดร้อยละ 84.8 ซึ่งมีช่วงอายุ 26-33 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.5 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 68 ซึ่งมีมีรายได้ 10,000-20,000 บาทต่อเดือนคิดเป็น
ร้อยละ 26 

5.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชั่น 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
               จากผลการศึกษาข้อมูลพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนโดยซึ่งมีความถี่ในการค้นหาข้อมูลเส้นทางผ่าน
แอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 33 ซึ่ง
เส้นทางที่ใช้ในการค้นหาเส้นทางผ่านแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนคือสยาม-
อนุสาวรีย์เป็นจํานวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.3 โดยผลการศึกษาด้านความพึงพอใจพบว่า ใน
ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน
โดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจมากที่สุดคือ การใช้งานที่สะดวกของ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps ซึ่งสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ช่ัวโมง รองลงมาคือความเร็วในการ
แสดงผลของแอปพลิเคช่ัน Google Maps และการใช้งานท่ีง่ายของแอปพลิเคช่ัน Google Maps 
ตามลําดับ โดยภาพรวมเฉล่ียจากกลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

5.1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคชั่น Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
               เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและนําปัจจัยที่ได้มาทําการวิเคราะห์ 
สมการถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression Analysis) และหมุนแกนแล้วพบว่ากลุ่มตัวแปรได้มีการ
ถูกจัดกลุ่มใหม่แบ่งเป็น 4 กลุ่มปัจจัย ซึ่งเรียงจากความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟนระดับมากไปน้อย คือ ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทาง ปัจจัยช่องทาง
การดาวน์โหลด ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ และปัจจัยการประชาสัมพันธ์มี ซึ่ง
รายละเอียดแต่ปัจจัยมีรายละเอียดต่างๆดังน้ี 
          ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทางที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจจาก
การใช้งานแอปพลิเคช่ัน Google Maps คือสามารถแสดงผลข้อมูลเส้นทางการเดินทางอย่างรวดเร็ว 
อีกทั้งมีบริการแสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทางโดยละเอียดครบถ้วน ซึ่งผลตรงกับความเป็นจริง ณ 
เวลาที่ค้นหา โดยสามารถใช้งานได้ทันทีครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ และมีบริการที่แจ้งเส้นทางที่ดีที่สุดใน
การเดินทางพร้อมกับมีบริการเสียงพูดเสริมแจ้งบอกเส้นทางทําให้ผู้ใช้งานไม่ต้องมองสมาร์ทโฟน
ระหว่างขับรถและมีบริการแจ้งเส้นทางให้ท่านเลือกได้หลากหลายช่องทางระหว่างการเดินทาง ทําให้
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ผู้ใช้บริการสามารถช่วยในการค้นหาข้อมูลเส้นทางและนําทางที่ดีที่สุดอีกทั้งมีการแจ้งเวลาการ
เดินทางทําให้ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps สามารถวางแผนการเดินทางได้อีกด้วย 
 ปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลดที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจจากการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps คือ ผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดได้ตลอด 24 ช่ัวโมง มีความ
สะดวกสบาย โดยมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลก่อนการเลือกดาวน์โหลด และมีช่องทางดาวน์โหลดที่
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยรองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลายและมี
สัญลักษณ์โลโก้ที่เด่นและจดจําได้ง่ายต่อการดาวน์โหลด 
 ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจ
จากการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps คือมีอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพโดยอยู่ใน
อัตราค่าบริการในระดับเดียวกับความต้องการและสินค้ามีคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ัน
อ่ืนๆในกลุ่มเดียวกันซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้งาน 
 ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ระดับระดับความพึงพอใจจากการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps คือ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอพร้อมกับมี
บริการแจ้งข้อมูลและข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรงผ่านเว็บไซต์และมีการเผยแพร่ข้อมูลบริการผ่านสื่อ 
Social Media ทําให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่าย รวดเร็ว 
 สําหรับการศึกษาปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์โดยวิ เคราะห์ ด้วยวิธี 
Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA พิจารณาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ที่ศึกษา
เก่ียวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อเดือนมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจารณาจาก
ผลการวิจัยพบว่า เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมในการ
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับอายุ และอาชีพมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ช่วงอายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps มากท่ีสุดคือกลุ่มอายุ 34 ปี
ขึ้นไป และกลุ่มอายุ 26-33 ปีมีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บน
สมาร์ทโฟนน้อยที่สุด เน่ืองจากมีพฤติกรรมการใช้งานและการดําเนินชีวิตประจําวันที่แตกต่างกันตาม
ช่วงวัยของแต่ละบุคคล และ Maps บนสมาร์ทโฟนคือ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และอาชีพที่มีความพึง
พอใจตํ่าสุดในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google คืออาชีพพนักงานเอกชน เน่ืองจากการดําเนินชีวิต
และพฤติกรรมในการใช้งานของแต่ละอาชีพมีโอกาสการใช้ที่แตกต่างกัน     
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5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 
 
  จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลรวมไปถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้ต่อเดือน ผู้ศึกษานํามาประมวลกับแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
นํามาอภิปรายผลได้ตามลําดับดังน้ี 
 5.2.1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วง
อายุ 26-33 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน โดยมี
รายได้ 10,001-20,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของกนกวรรณ ครินชัย (2554) 
ทําการศึกษาเก่ียวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือไอโฟน (iPhone) และการดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน 
(Application) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20-29 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี รายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท รวมไปถึงงานวิจัยของนุชจรินทร์ ศรี
สุวรรณ์ (2553) ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใช้งานและปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้แอปพลิเคช่ัน
บนสมาร์ทโฟนพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในช่วงอายุ 24-26 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี และมีรายได้อยู่ในช่วง 10,001-15,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม
การใช้งานและมีปัจจัยที่เลือกใช้แอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟนที่คล้ายคลึงกัน 
  5.2.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจําหน่าย และ
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งเมื่อการวิเคราะห์และสกัดเป็นปัจจัยใหม่จํานวน 4 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทาง ปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลด ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับ
คุณภาพ และปัจจัยการประชาสัมพันธ์ จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างจากการใช้บริการแอปพลิ เคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนคือปัจจัยด้าน
ประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทางสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาดา เค้าอุทัย (2555) ศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ผู้ใช้บริการให้ความพึงพอใจสูงสุดในระดับมาก โดยมีเหตุผลประกอบกับ
ปัจจัยทางผลิตภัณฑ์คือ ด้านความภักดีต่อสินค้า รองลงมาคือ ด้านภาพลักษณ์ของสินค้าและด้าน
คุณภาพการให้บริการ ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลด ใน
การดาวน์โหลดได้ตลอด 24 ช่ัวโมงรวมไปถึงสามารถติดต้ังที่ง่ายและสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกฤษณี เยาวสกุลมาศ (2555) ที่ทําการศึกษาการสํารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมการใช้แอป- 
พลิเคช่ัน WhatsApp ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอล โดยเป็นสื่อ
ที่สามารถตอบสนองความต้องการเปิดรับสารของผู้รับสารมากที่สุด สามารถกระจายข่าวสารได้อย่าง
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รวดเร็วและกว้างไกลมีความสะดวกและรวดเร็วในลักษณะของความไร้พรมแดน และสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ทุกที่ และจากการวิจัยของวิน วีระประทีป (2558) ทําการศึกษาเกี่ยวกับการเปิดรับและ
ความพึงพอใจต่อแอปพลิเคช่ันสนุกดอทคอมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 โดยเมื่อทําการ
วิเคราะห์แล้วพบว่ากระบวนการในการติดต้ังแอปพลิเคช่ันที่มีความง่ายและสะดวก มีการแจ้งเตือน
เมื่อมีข่าวสารใหม่ตลอดเวลาทําให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความพึงพอใจมากที่สุด โดยสอดคล้องกับ Katz, 
Blumber and Gurevitch, 1974 (อ้างถึงใน พีระ จิระโสภณ, 2541) พบว่าความต้องการของผู้รับ
สารโดยทั่วไปแล้วของแต่ละบุคคลนั้น ต้องการความสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพคือมีอัตราค่าบริการอยู่ในระดับตรงกับความต้องการ
เมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกันซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของภานุวัฒน์ 
สัมมาวรกิจ (2547) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเปิดรับแอปพลิเคช่ันในสมาร์ทโฟนข
องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 97.7 ดาวน์โหลดแอปพลิเคช่ัน
รูปแบบฟรี (Free) มากกว่าแบบเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราค่าบริการส่งผลต่อระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ันต่างๆบนสมาร์ทโฟน และปัจจัยที่มีความพึงพอใจที่น้อยที่สุดเป็น
ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับบริการแจ้งข้อมูลและข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรง ซึ่งแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps ควรมีการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารใหม่ๆให้แก่ผู้ใช้งานรวมไปถึงวิธีการใช้งานเมื่อมีการ
อัพเดทเวอร์ช่ันแอปพลิเคช่ัน Google Maps ให้มากขึ้นเพ่ือผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
และเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 
5.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัผูป้ระกอบการ 
 
 จากการศึกษาและการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากร
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยรวมไปถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์พบว่าเพศ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างในการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกัน ซึ่งในปัจจัยด้านอายุ และอาชีพที่
แตกต่างกันส่งผลต่อถึงความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google 
Maps บนสมาร์ทโฟนที่แตกต่างกันโดยผู้วิจัยจึงทําการเสนอแนะต่อแอปพลิเคช่ัน Google Maps 
ตามปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนดังน้ี 
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5.3.1 อายุ จากการศึกษาพบว่าอายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนมีความแตกต่างกัน โดยช่วงอายุที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนมากที่สุดคืออายุ 34 ปีขึ้นไป และกลุ่มอายุ 26-33 ปีมี
ความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนน้อยที่สุด โดยเป็นกลุ่ม
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงควรศึกษาพฤติกรรมและความคิดเห็นของผู้บริโภคจากการใช้งาน
เพ่ิมเติมเพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงและพัฒนาแอปพลิเคช่ันให้ตรงและสามารถตอบสนองถึงความ
ต้องการในการใช้งานเพ่ือจะได้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ได้มากขึ้นและทําให้เกิดความพึงพอใจสูงที่สุดจากการใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน 

5.3.2 อาชีพ จากการศึกษาพบว่าอาชีพที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps บนสมาร์ทโฟนมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มอาชีพที่มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนมากที่สุดคือข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพ
พนักงานเอกชนมีความพึงพอใจในการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนน้อย
ที่สุดเพราะในขั้นตอนการใช้งาน ผู้ใช้บริการมักจะคาดหวังต่อประโยชน์ที่จะได้รับเพราะฉะน้ันจึง
จําเป็นต้องศึกษาพฤติกรรมและโอกาสการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟน
เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความต้องการท่ีคาดหวังจากการใช้บริการแอปพลิเคช่ันช่วยในการแสดงข้อมูล
เส้นทางการเดินทางต่างๆ และสามารถขยายฐานผู้ใช้งานได้จํานวนเพ่ิมขึ้น 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสามารถ
คํานวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยที่อทธิพลต่อความพึงพอใจพบว่า ปัจจัยที่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญและมีความสัมพันธ์เกิดเป็นตัวแปรต่างๆ โดยสามารถนํามาใช้เป็นตัวแปรใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบทั้งหมด โดยจะขอเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาตลาด
ของแอปพลิเคช่ันในอนาคตได้ ดังน้ี 

5.3.3 ปัจจัยประสิทธิภาพแสดงข้อมูลเส้นทาง ในการให้บริการแอปพลิเคช่ันที่มี
เทคโนโลยีด้านแผนที่ประสิทธิภาพสูงและมีการใช้งานง่ายผ่านสมาร์ทโฟนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต สิ่งที่
ผู้ใช้บริการมีความต้องการและพึงพอใจมากที่สุดคือสามารถแสดงผลข้อมูลเส้นทางการเดินทางอย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งต้องการให้แสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทางโดยละเอียดครบถ้วนซึ่งสอดคล้องกับสภาพ
การจราจรจากในความเป็นจริง รองลงมาคือสามารถใช้งานได้ทันที ข้อมูลครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ และ
มีบริการท่ีแจ้งเส้นทางไปยังจุดหมายปลายทางหลากหลายพร้อมระยะเวลาการเดินทางทําให้
ผู้ใช้บริการมีอิสระที่สามารถเลือกใช้เส้นทางได้ตรงตามความต้องการทําให้สามารถวางแผนการ
เดินทางได้ง่าย โดยฟังก์ช่ันเสริมของแอปพลิเคช่ัน Google Maps คือบริการเสียงพูดที่ช่วยแจ้งบอก
เส้นทางให้แก่ผู้ใช้บริการส่งผลตลอดเส้นทาง ทําให้ผู้ใช้บริการมีสมาธิในการขับรถไม่ต้องมองดูเส้นทาง
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บนสมาร์ทโฟน โดยสิ่งที่พบจากผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นเพ่ิมเติมคือ ต้องการให้มีพัฒนา
และปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดเพราะในปัจจุบันถนนมีการสร้างและเปิดให้
ใช้จํานวนเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งเมื่อจัดทําการปรับปรุงให้แผนที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุดส่งผลให้
ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps เกิดความพึงพอใจซึ่งสามารถเดินทางได้ง่ายและรวดเร็วมาก
ย่ิงขึ้นอาจส่งผลไปถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่านํ้ามัน ค่าทางด่วนที่น้อยลงตามไปด้วย 
  5.3.4 ปัจจัยช่องทางการดาวน์โหลด เป็นปัจจัยด้านความสะดวกที่ผู้ใช้บริการแอปพลิ- 
เคช่ัน Google Maps จากกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความพึงพอใจมากซึ่งผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลด
แอปพลิเคช่ันได้ได้ทุกที่และทุกเวลาตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้งานทําให้
เป็นกลายเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคช่ันได้ง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งแอปพลิเคช่ันที่จะติดต้ัง
ใช้งานควรมีการแสดงรายละเอียดข้อมูลก่อนการเลือกดาวน์โหลดทุกครั้งทําให้ทราบเกี่ยวกับข้อมูล
และประโยชน์จากการใช้งานของแอปพลิเคช่ันก่อนการติดต้ังซึ่งทําให้ผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน 
Google Maps ทราบถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน โดยแอปพลิเคช่ัน Google Maps ควร
รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนที่หลากหลายและมีสัญลักษณ์โลโก้ที่เด่นและ
จดจําได้ง่ายต่อการดาวน์โหลด โดยสิ่งทึ่แนะนําสําหรับผู้ประกอบการคือมีการปรับรุงแอปพลิเคช่ันให้
มีความทันสมัยอย่างสม่ําเสมอรวมไปถึงปัจจัยด้านระบบช่วยสนับสนุนแอปพลิเคช่ัน เช่น แนบฟังก์ช่ัน
อธิบายการใช้งานหรือคู่มือการใช้งานแอปพลิเคช่ันเพ่ือที่จะได้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้จํานวนมาก
ยิ่งขึ้น    

5.3.5 ปัจจัยอัตราค่าบริการเหมาะสมกับคุณภาพ เป็นปัจจัยที่พบว่าผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps ให้ความสําคัญและมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจโดยแอปพลิเคช่ันมีจุด
ดึงดูดใจแก่ผู้ใช้บริการท่ีสามารถใช้งานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอ้างอิงจากข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
เกี่ยว กับค่าสถิติของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวนทั้งหมด 400 คน พบว่าจํานวนร้อยละ 98.25 นิยมใช้
บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps เพราะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้งานและสามารถใช้ค้นหาและ
แสดงข้อมูลได้ละเอียดมีคุณภาพที่เหมาะทเมื่อเปรียบเทียบกับแอปพลิเคช่ันอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกันที่
แอปพลิเคช่ันมีอัตราการคิดค่าบริการก่อนการดาวน์โหลดติดต้ังใช้งาน  

5.3.6 ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ โดยตัวแปรที่มีความสําคัญและสามารถใช้เป็นเครื่อง 
มือส่งเสริมการขายคือมีความตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps ที่
สามารถสร้างความพึงพอใจจากการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps คือ มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆอย่างสม่ําเสมอ พร้อมกับมีบริการแจ้งข้อมูลและอัพเดตข่าวสารใหม่ๆถึงลูกค้าโดยตรง
ผ่านเว็บไซต์ทําให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงผู้ใช้บริการได้ง่าย รวดเร็ว อีกทั้งสามารถเผยแพร่ข้อมูลบริการ
ผ่านสื่อ Social Media โดยวิธีการ Check in สถานที่ต่างๆได้ทําให้ผู้ที่เป็นเพ่ือนของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ันสามารถเรียนรู้ฟังก์ช่ันในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว โดยความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ตอบ
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แบบสอบถามผู้ใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps สําหรับทําการเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการเพ่ือ
การพัฒนาต่อไปคือต้องการความปลอดภัย มากข้ึนคือ อยากให้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของ
ผู้ใช้บริการเพ่ือทําให้เกิดความไว้วางใจที่จะใช้งานแอปพลิเคช่ัน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 

 5.3.1 ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงทัศนคติของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพใน
การใช้งานของแอปพลิเคช่ันเพ่ือจะได้นํามาผลมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของแอปพลิเคช่ันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 5.3.2 จากการศึกษาในครั้ง น้ีทําการการศึกษาวิจัยกลุ่มตัวอย่างผู้ ใ ช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Mapsที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่าน้ัน ซึ่งในความเป็น
จริงมีผู้ใช้บริการอยู่เป็นจํานวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ดังน้ันในครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษา
เพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่ อ่ืน เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลพฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ันที่จะได้ข้อมูลมีความครอบคลุม ถูกต้องและมีความละเอียดมากข้ึน  
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
“ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธพิลต่อความพงึพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลเิคชัน่ 

Google Maps บนสมาร์ทโฟนของประชากรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

คําชี้แจง 

แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการค้นคว้าอิสระ   ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยข้อมูลที่
ท่านตอบในแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ และนําไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาสําหรับเร่ืองน้ี
เท่าน้ัน ทั้งน้ี  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง และขอขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาสละเวลา
อันมีค่าของท่านในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ีด้วย 

 

คําอธิบาย 

แบบสอบถามชุดน้ีประกอบด้วยคําถามทั้งหมด 4 ส่วน ดังน้ี 

             ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บน
สมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล   
    ส่วนที่ 2 แบบการประเมินด้านปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ
แอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
     ส่วนที่ 3 แบบการประเมินความพึงพอใจโดยรวมในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคช่ัน
Google Maps บนสมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
    ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  

คําถามคัดกรอง 

คําชี้แจง   กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่าน 

ท่านเคยใช้บริการแอปพลิเคช่ัน Google Maps บนสมาร์ทโฟนในช่วงเวลาภายใน 1 ปีหรือไม่ 

 เคย  ไม่เคย (จบการทําแบบสอบถาม)                           
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ส่วนที่ 1  ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้บริการแอปพลิเคชัน่ Google Maps บนสมาร์ทโฟนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

คําชี้แจง   กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่านหรือ 
กรอกข้อความลงในช่องว่าง 

1. แอปพลิเคช่ันสําหรับค้นหาข้อมูลเส้นทางสําหรับการเดินทางที่ท่านใช้บ่อยที่สุด 

                   Google Maps                                     Maps 

                   Sygic                                                Garmin Navigator 

                   Localscape                                       อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 

2. ความถี่ในการบริการค้นหาข้อมูลเส้นทางผ่านแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน 

                   ทุกวัน                                               สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง 

                   สัปดาห์ละ 1 ครั้ง                                  เดือนละ 2-3 ครั้ง 

                   เดือนละ 1 ครั้ง                                    อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 
  

3. เส้นทางที่ใช้บ่อยในการค้นหาข้อมูลเส้นทางผ่านแอปพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน 
  

                   ลาดพร้าว-บางกะปิ                                สยาม-อนุสาวรีย์ 

                   รัชดา-อโศก                                         สีลม-สาธร 

                   หมอชิต-ดอนเมือง                                 รามคําแหง-ศรีนครินทร ์

                   อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________                                  
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ส่วนที่ 2  แบบการประเมินด้านปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการแอปพลเิคชัน่ 
            Google Maps บนสมาร์ทโฟนในกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 

คําชี้แจง   กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับระดับความเห็นด้วยของท่าน 

             มากที่สุด 

                           โดยกําหนดให้       5       หมายถงึ    เห็นด้วยมากที่สุด 

                             4       หมายถึง    เห็นด้วยมาก 

                             3       หมายถึง    เห็นด้วยปานกลาง 

                                                   2       หมายถงึ    เห็นด้วยน้อย 

                              1       หมายถึง    เห็นด้วยน้อยที่สุด 

                              0       หมายถึง    ประเมินไม่ได้ 

 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ
แอปพลเิคชัน่ Google Maps บนสมาร์ทโฟน 

ระดับความเหน็ด้วย 

5 4 3 2 1 ประเมิน
ไม่ได้ 

1. ด้านผลิตภัณฑ์       

1.1  มีบริการแจ้งเส้นทางให้ท่านเลือกได้หลายช่องทาง       

1.2  มีบริการแจ้งเส้นทางท่ีดีท่ีสุดในการเดินทาง       

1.3  มีบริการท่ีสามารถใช้งานได้ทันที       

1.4  ใช้บริการท่ีสามารถใช้งานได้ครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี       

1.5  มีบริการแสดงข้อมูลรายละเอียดเส้นทางโดยละเอียด 
      ครบถ้วน 

      

1.6 มีบริการเสียงพูดแจ้งบอกเส้นทางทําให้ผู้ใช้งานรับรู้ 
     ทางได้รวดเร็ว 

      

1.7 ข้อมูลท่ีแสดงตรงกับความเป็นจริง ณ เวลาท่ีค้นหา       

1.8  ข้อมูลมีการแสดงผลแสดงอย่างรวดเร็ว       
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการ
แอปพลเิคชัน่ Google Maps บนสมาร์ทโฟน 

ระดับความเหน็ด้วย 

5 4 3 2 1 ประเมิน
ไม่ได้ 

2. ด้านราคา       

2.1  มีอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมกับคุณภาพสินคา้เม่ือ 
      เปรียบเทียบแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกัน 

      

2.2  มีอัตราค่าบริการท่ีเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับ   
      แอปพลิเคชั่นอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกัน 

      

2.3  มีอัตราค่าบริการท่ีส่งผลในการตัดสินใจเลือกใช้งาน 
      เม่ือเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกัน 

      

2.4 มีอัตราค่าบริการอยู่ในระดับตรงกับความต้องการ 
     เม่ือเปรียบเทียบกับแอปพลิเคชั่นอ่ืนๆในกลุ่มเดียวกัน 

      

3. ด้านการจัดจําหน่าย       

3.1 มีช่องทางดาวน์โหลดท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย       

3.2 มีช่องทางดาวน์โหลดท่ีมีความสะดวก       

3.3 สามารถดาวน์โหลดได้ตลอด 24 ชั่วโมง       

3.4 มีช่องทางเพ่ือการดาวน์โหลดท่ีหลากหลาย       

3.5 รองรับการใช้งานในระบบปฏิบัติการท่ีหลากหลาย       

3.6 มีสัญลักษณ์โลโก้ท่ีเด่นและจดจําได้ง่ายต่อการดาวน์ 
     โหลด 

      

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด       

4.1 มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอ       

4.2 มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูลบริการผ่านสื่อ Social Media       

4.3 มีบริการแจ้งข้อมูลและข่าวสารถึงลูกค้าโดยตรง       
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ส่วนท่ี 3  แบบการประเมินความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการแอปพลิเคชั่น Google Maps บน
สมาร์ทโฟนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

คําชี้แจง   กรณุาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด 

โดยกําหนดให้       5       หมายถึง    พึงพอใจมากที่สุด 

4       หมายถงึ    พึงพอใจมาก 

3       หมายถงึ    พึงพอใจปานกลาง 

                        2       หมายถึง    พึงพอใจน้อย 

                        1       หมายถึง    พึงพอใจน้อยท่ีสุด 

 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน่ 
Google Maps บนสมาร์ทโฟน 

ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ประเมิน
ไม่ได้ 

1. ท่านพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของ 
    แอปพลิเคชั่น Google Maps  

      

2. ท่านพึงพอใจรายละเอียดข้อมูลเส้นทางการเดินทาง
    ท่ีครอบคลุมของแอปพลิเคชั่น Google Maps 

      

3. ท่านพึงพอใจความเร็วในการแสดงผลของ 
    แอปพลิเคชั่น Google Maps 

      

4. ท่านพึงพอใจต่อการใช้งานท่ีง่ายของแอปพลิเคชั่น  
    Google Maps 

      

5. ท่านพึงพอใจต่อการใช้งานท่ีสะดวกแอปพลิเคชั่น  
    Google Maps สามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

      

6. ท่านพึงพอใจต่อเส้นทางท่ีแสดงหลังจากค้นหาด้วย 
    แอปพลิเคชั่น Google Maps 

      

7. โดยภาพรวมท่านพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
   แอปพลิเคชั่น Google Maps 
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลด้านประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม  

คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างเพียงข้อเดียวที่ตรงกับข้อมูลทั่วไปของท่านหรือ
กรอกข้อความลงในช่องว่าง 

 

1. เพศ 

                   ชาย หญิง 

2. อายุ 

                   18-25 ปี                       26-33 ปี                        34-41 ปี 

                   42-49 ปี                       50 ปีขึ้นไป                      

3. สถานภาพ 

                   โสด                             สมรส                            หม้าย/หย่ารา้ง 

4. อาชีพ 

                   นักเรียน/นักศึกษา                                ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

                   พนักงานบริษัทเอกชน                            ธุรกิจส่วนตัว 

                   อ่ืนๆ โปรดระบุ _____________ 

5. ระดับการศึกษา  

                   ตํ่ากว่าปริญญาตรี             ปรญิญาตรี                     สูงกว่าปริญญาตรี 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

                  น้อยกว่า 10,000 บาท                            10,000-20,000 บาท 

                   20,001-30,000 บาท                             30,001-40,000 บาท 

                   40,001-50,000 บาท                             มากกว่า 50,000 บาท 
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ภาคผนวก ข 
 
ตารางที่ ข.1 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยต่างๆท่ีสกัดได้จาก
การวิเคราะห์ 
 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total 
% of 

Variance Cumulative % Total 

% of 
Varianc

e 
Cumulativ

e % 
1 7.966 36.210 36.210 7.966 36.210 36.210 4.358 19.811 19.811
2 3.039 13.812 50.022 3.039 13.812 50.022 4.132 18.782 38.593
3 2.096 9.527 59.549 2.096 9.527 59.549 3.715 16.888 55.481
4 1.749 7.952 67.500 1.749 7.952 67.500 2.644 12.020 67.500
5 .884 4.016 71.516       
6 .750 3.407 74.923       
         
7 .672 3.056 77.980       
8 .624 2.836 80.816       
9 .530 2.408 83.224       
10 .491 2.233 85.457       
11 .482 2.189 87.646       
12 .393 1.787 89.433       
13 .384 1.746 91.179       
14 .361 1.643 92.822       
15 .340 1.548 94.369       
16 .247 1.124 95.493       
17 .237 1.078 96.571       
18 .225 1.021 97.592       
19 .186 .846 98.438       
20 .135 .615 99.053       
21 .119 .539 99.592       
22 .090 .408 100.000       
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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  กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้เก่ียวกับผู้ให้บริการที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและหมุน
แกนแล้ว (Rotated Component Matrix) 
 

ตารางที่ ข.2  ค่านํ้าหนักขององค์ประกอบหลังหมุนแกนของปัจจัย 
 

Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 
Product8 .782    
Product5 .775    
Product7 .735    
Product3 .708 .243   
Product4 .705    
Product2 .650    
Product6 .614 .235   
Product1 .572  .282  
Place3 .250 .782 .251  
Place2 .260 .765 .307  
Place5  .745  .216 
Place1 .290 .731 .338  
Place6 .218 .721 .212  
Place4  .694  .218 
Place7  .614  .245 
Price2  .230 .907  
Price4  .214 .906  
Price1  .210 .890  
Price3  .231 .884  
Promotion1    .898 
Promotion3    .875 
Promotion2    .868 
Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 5 iterations. 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ นางสาวณัฐวดี เรืองศิริเดชา  
วันเดือนปีเกิด 9 มกราคม 2532 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2552 : วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

บริษัท เอ็ม.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (สาํนักงาน
ใหญ)่ 

  
ประสบการณ์ทํางาน ปี 2557 – ปัจจุบัน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 

ฝ่ายขายและการตลาด 
บริษัท เอ็ม.เอส.เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด (สาํนักงาน
ใหญ)่ 
ปี 2555 – 2556: เจ้าหน้าทีฝ่่ายขาย 
ฝ่ายขาย 
บริษัท โตโยต้าอยุธยา จํากัด (สํานักงานใหญ่) 
ปี 2553 – 2555: เจ้าหน้าทีป่ระสานงานฝ่ายขาย 
ฝ่ายขาย 
บริษัท เทย่ิน ฟรอนเทียร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
ปี 2552 – 2553: เจ้าหน้าทีป่ระสานงานฝ่ายขาย 
ฝ่ายขาย 
บริษัท แสงวิทย์ 2000 จํากัด 
 
 
 

 


