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ผลสํารวจเรื่อง  
คนไทยกับการรอคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบ 

 

ประชาชน 69.0% ต้ังตาคอยอยางมากกับ 3G เต็มรูปแบบ โดย 74.1% คิดจะซื้อมือถือใหมใหดีขึ้นเพื่อรองรับ 
3G เต็มรูปแบบ แต 71.3% ระบุวาจะยังไมเปลี่ยนไปใชระบบ 3G เต็มรูปแบบทันที ขอรอดูคาบริการ และ
ระบบสัญญาณกอน  
 

ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยกับการ
รอคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบ” โดยเก็บขอมูลกับประชาชนอายุ 18 ปขึน้ไปในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได
กลุมตัวอยางทัง้สิ้นจํานวน 1,164 คน พบวา ประชาชนสวนใหญรอยละ 55.9 ใชมือถือสมารทโฟน  (ในจํานวนนี้รอยละ 
38.9 ไดเปดใชระบบ 3G แลว)  ขณะที่รอยละ 44.1 ใชโทรศัพทมือถือธรรมดา 
 

 เม่ือถามประชาชนวามีการตัง้ตาคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบมากนอยเพียงใด รอยละ 69.0 ระบุวามากถึงมากที่สุด  
ขณะที่รอยละ 31.0 ระบุวานอยถึงนอยที่สุด ท้ังนี้เม่ือถามตอวาหากมีการเปดใชระบบ 3G เต็มรูปแบบ จะใชประโยชนอะไร
มากที่สดุ รอยละ 61.8 บอกวาจะใชสังคมออนไลน เชน facebook/ twitter รองลงมา รอยละ 42.0  จะใชติดตามขาวสาร
ออนไลน และรอยละ 37.5 จะใชฟงเพลง/ฟงวิทยุ/ดูหนัง (ออนไลน) 
 

 ท้ังนี้หากมีการเปดใหบริการระบบ 3G เต็มรูปแบบ ประชาชนรอยละ 73.1 ระบุวาจะยังไมเปล่ียนไปใชทันที ขอรอ
ดูคาบริการ และระบบสัญญาณวาครอบคลมุมากนอยเพียงใดกอน ขณะที่รอยละ 21.5 ระบุวาจะเปลีย่นไปใชทันททีี่เปด
บริการ มีเพียงรอยละ 5.4 เทานั้นที่ระบวุา ไมเปลี่ยนไปใชแนนอน 
 

สวนความคดิเห็นตออัตราคาบริการ 3G เต็มรูปแบบ เปรียบเทียบกับระบบ 3G ท่ีใหบริการในปจจบุัน  ประชาชน
รอยละ 55.3 อยากใหคาบริการถูกลงกวาเดมิ ขณะที่รอยละ 24.9 ระบุวาคาบริการสามารถปรับเพิ่มไดตามความเหมาะสม 
และรอยละ 19.8 อยากใหคาบริการเทาเดิม โดยเมื่อถามเกี่ยวกับอัตราคาบริการตอเดอืนสูงสุดท่ียอมรับได รอยละ 26.8 
ระบุวา ไมควรเกิน 500 บาท รองลงมารอยละ 22.1 ระบุวาไมควรเกนิ 300 บาท และรอยละ 5.7 ระบวุาไมควรเกิน 600 บาท 

 

เมื่อถามวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด ท่ีจะเปลี่ยนโทรศัพทมือถือ ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อรองรับระบบ 3G 
เต็มรูปแบบ รอยละ 74.1  เห็นวามีความเปนไปไดมาก  ขณะที่รอยละ 21.1 เห็นวามีความเปนไปไดนอย 
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สําหรับความมัน่ใจตอ กสทช. วาจะเรงผลักดันใหมีการขยายสัญญาณ 3G เต็มรูปแบบ ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีสวน
ใหญท่ัวประเทศพบวา ประชาชนรอยละ 59.2 ระบุวามีความมั่นใจใน กสทช. มากถึงมากทีสุ่ด ขณะที่รอยละ 40.8 มีความ
มั่นใจนอยถึงนอยที่สุด 

 

 สุดทายเมื่อถามวาเทคโนโลย ี4G มีความสําคัญตอประเทศไทยมากนอยเพียงใดที่จะตองรีบผลักดนัใหเกิดขึ้น 
รอยละ 50.3 เห็นวามีความสําคัญแตไมเรงดวน ขณะที่รอยละ 43.6 เหน็วามีความสําคัญมากและเรงดวน และรอยละ 6.1 
เห็นวาไมมีความสําคัญ 
 

รายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1. ประเภทของโทรศัพทมือถือท่ีใชอยูในปจจุบัน  
 

มือถือธรรมดา รอยละ 44.1 
สมารทโฟน  โดย 
 มีการเปดบริการระบบ  3G   รอยละ 38.9 
 ยังไมมีการเปดบริการระบบ 3G   รอยละ 17.0 

รอยละ 
 
 

55.9 
 
 

 
2. การตั้งตาคอยระบบ 3G เต็มรูปแบบของผูบริโภค 
 

ตั้งตาคอยมากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากรอยละ 46.8 และมากที่สุดรอยละ 22.2) 

รอยละ 69.0 

 

ตั้งตาคอยนอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 24.4 และนอยทีสุ่ดรอยละ 6.6) 

 

รอยละ 
 

31.0 

 
3. ความเห็นดานการใชประโยชนจากโทรศพัทมือถือหากมีการเปดใชระบบ 3G เต็มรูปแบบ  
    (เลอืกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

สังคมออนไลน เชน facebook/ twitter รอยละ 61.8 
ติดตามขาวสารออนไลน รอยละ 42.0 
ฟงเพลง/ฟงวทิยุ/ดูหนัง (ออนไลน) รอยละ 37.5 
พูดคุย เชน line, whatsapp รอยละ 35.3 
พูดโทรศัพทแบบเห็นหนา (video call) รอยละ 35.0 
โหลดสิ่งตางๆ เชน เกมส แอพพลิเคชั่น   รอยละ 32.3 
เช็คเมลล สงเมลล รอยละ 22.0 
เลนเกมสออนไลน รอยละ 9.8 
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4. ความคิดเห็นตอการปรับเปล่ียนระบบโทรศัพทไปใชระบบ 3G  เต็มรูปแบบ  
     

จะเปลี่ยนไปใชทันทีที่เปดบริการ         รอยละ 21.5 
จะยังไมเปล่ียนไปใชทันที ขอรอดูคาบริการ และระบบสัญญาณวาครอบคลุมมากนอยเพียงใด รอยละ 73.1 
ไมเปลี่ยนไปใชแนนอน รอยละ 5.4 

 
5. ความคิดเหน็ตออัตราคาบริการ 3G เต็มรูปแบบเปรียบเทียบระบบ 3G ท่ีใหบริการในปจจุบัน 
   

อยากใหถูกลงกวาเดิม รอยละ 55.3 
อยากใหราคาเทาเดิม รอยละ 19.8 
ใหปรับคาบริการเพิ่มไดตามความเหมาะสม รอยละ 24.9 

 
6. ความเห็นตออัตราคาบริการระบบ 3G เต็มรูปแบบสงูสุดตอเดือนท่ียอมรับไดไมควรเกินกี่บาท (5 อันดับแรก) 
    (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
 

200 บาท รอยละ 4.5 
300 บาท รอยละ 22.1 
500 บาท รอยละ 26.8 
600 บาท  รอยละ 5.7 
800 บาท รอยละ 5.0 

 
7. ความเปนไปไดในการเปลี่ยนโทรศัพทมือถือ ใหมีประสิทธิภาพดีขึ้นเพื่อรองรับระบบ 3G เต็มรูปแบบ 
 

มีความเปนไปไดมาก  รอยละ 74.1 
มีความเปนไปไดนอย รอยละ 21.1 
ไมเปลี่ยนแนนอน รอยละ 4.8 

 
8. ความมั่นใจตอ กสทช. วาจะเรงผลักดันใหมีการขยายสัญญาณ 3G เต็มรูปแบบ ใหครอบคลุมทุกพื้นท่ีสวนใหญท่ัวประเทศ 
 

ม่ันใจตอ กสทช.  มากถึงมากที่สุด 
(โดยแบงเปนมากรอยละ 47.0  และมากที่สุดรอยละ 12.2) 

รอยละ 59.2 

 

มั่นใจตอ กสทช.  นอยถึงนอยที่สุด 
(โดยแบงเปนนอยรอยละ 33.1 และนอยทีสุ่ดรอยละ 7.7) 

 

รอยละ 
 

40.8 
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9. เทคโนโลยี 4G มีความสําคัญตอประเทศไทยมากนอยเพียงใดที่จะตองรีบผลักดนัใหเกิดขึ้น 
 

มีความสําคัญมากและเรงดวน รอยละ 43.6 
มีความสําคัญแตไมเรงดวน รอยละ 50.3 
ไมมีความสําคัญ รอยละ 6.1 

 
รายละเอียดในการสํารวจ 

 

วัตถุประสงคในการสํารวจ 
1. เพื่อสะทอนการใชประโยชน และอัตราคาบริการที่เหมาะสม ของระบบ 3G เต็มรูปแบบ 
2. เพื่อสะทอนความเชื่อมั่นตอ กสทช. ในการขยายสัญญาณ 3G ใหครอบคลุมพื้นที่สวนใหญทั่วประเทศ  
3. เพื่อสะทอนความสําคัญของระบบ 4G ตอประเทศไทยที่จะตองมีการผลักดันใหเกิดขึ้น 

 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 

26 เขต จากทั้งหมด 50 เขต ทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองสาน คันนายาว จตุจกัร จอมทอง   
ดอนเมือง  ดนิแดง ทววีัฒนา ทุงครุ บางกะป บางเขน บางคอแหลม บางนา บางรัก ปทุมวัน ประเวศ ปอมปราบ 
พญาไท พระนคร พระโขนง ภาษีเจริญ ราชเทวี ลาดกระบัง สวนหลวง สะพานสูง หนองแขม หลักสี่ และ
ปริมณฑล 3 จงัหวัดไดแก ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) จากนั้นใชวิธีเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,164 คน เปนชาย
รอยละ 50.3 และหญิงรอยละ 49.7 

 

 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 
     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

วิธีการรวบรวมขอมูล  
     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 

โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามแบบปลายเปด จากนั้นคณะนักวิจัยไดนํา
แบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   5 - 7 ตุลาคม 2555 
      

วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   11 ตุลาคม 2555 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
                       ชาย 585 50.3 
                       หญิง 579 49.7 

รวม 1,164 100.0 
อายุ    
                      18 - 25 ป 447 38.4 
                      26 - 35 ป 428 36.8 
                      36 - 45 ป 160 13.7 
                      46 ปขึ้นไป 129 11.1 

รวม 1,164 100.0 
การศึกษา   
               ต่ํากวาปริญญาตรี 538 46.2 
               ปริญญาตรี 548 47.1 
               สูงกวาปริญญาตรี 78 6.7 

รวม 1,164 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 122 10.5 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 400 34.4 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 223 19.2 
     รับจางทั่วไป 74 6.4 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 33 2.8 
     นักศึกษา 282 24.2 
     อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 30 2.5 

รวม 1,164 100.0 
 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 

 


