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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาครั้ งน้ีเป็นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการยอมรับการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA 

Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า  ในอาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19 มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ

ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน แอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus และ 2) 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้งานที่แตกต่างกนัมีผลต่อระดบัการยอมรับในการใช้แอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus 

3)เพื่อเป็นแนวทางในการนําผลการวิจัยไปปรับปรุงและพฒันาแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus เพื่อเพื่อมระดบั

การยอมรับในการใช้งานและความพึงพอใจที่ผู ้ใช้งานต้องการในการทําธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทาง

แอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus 

เลือกประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี ได้แก่ เป็นผู้ใช้ไฟฟ้า  ในอําเภอเมือง

จงัหวดันครศรีธรรมราชที่ จาํนวนทั้งส้ิน 404 คน ผูวิ้จยัเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และนาํมาทําการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อหาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ยของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล หาค่าเฉลี่ย 

(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  , การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของ

แอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า  ในอาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19 

โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปเป็นรายขอ้และรายดา้น , การวิเคราะห์เกี่ยวกบั

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus  ของผูใ้ช้ไฟฟา้  

ในอาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน (S.D.) สรุปเป็นรายขอ้และรายดา้น และ การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ  การเปรียบเทียบความ 

นายณัฐวตัร  วุฒิสันติกุล วิศวกรโยธา กองผลิตภณัฑ์คอนกรีต แผนกโรงงานผลิตภณัฑ์คอนกรีตนครศรีธรรมราช 



 

 

 

แตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระต่อกนัดว้ยค่า Independent – Samples T Test สําหรับความแตกต่างของ

ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การวิเคราะห์หาความแปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of variance (F-test) สําหรับความ

แตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe และ ทดสอบด้วยค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ( Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

จากการศึกษา พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดความสัมพนัธ์ทางบวกปานกลางกบัพฤติกรรมการใช้งาน

ของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า โดยดา้นผลิตภณัฑ์และราคา ส่งผลกบัพฤติกรรมการใช้งาน

มากที่สุด กบัปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในดา้น อายุ , อาชีพ , ระดบัการศกึษาและ

รายไดเ้ฉลี่ย ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า 

 

คําสําคัญ : ประสมทางการตลาด,แอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

  

This Study is about Market Mix Factors on the user acceptance level of PEA Smart Plus application 

after the Covid-19 Pandemic Mueang District, Nakorn SriThammarat Province. The objective for this study is 

for 1. To study demographic characteristics, user behavior and user satisfaction for PEA smart plus application. 

2. To study the affective of acceptation level for PEA smart plus application regard the different of user 

behaviors. 3 This research is able to be the further and acceptation level when comply the electronical activity 

though this application.   

            The selection of target population and sample group for this research are 404 electrical users in Mueang 

District, Nakorn Sri Thammarat. The information from questionnaire were collecting and analyzing by the 

researcher thought the package software to find the percentage, personal data average, mean and standard 

deviation.  

The analyzing report related to user behavior of PEA smart plus application after COVID-19 pandemic is 

analyzing from X- Bar and Standard Deviation and conclude with Each side In addition, the hypothesis testing 

by statistic data and the comparing between 2 different independent variable by analyzing from Independent – 

sample T Test. For The testing of The difference of the mean is more than two groups and Pair comparison by 

using Scheffe method and Paerson’s Product moment correlation coefficient Method.  

                

           The result of this study have shown that the market mix factors are moderate related to the 

electrical user behavior when using PEA smart plus application. However, the product and price are the most 

affective for PEA smart plus application user. The different Individual factors in term of age, occupation, 

education and average income can be also affected to the user behavior of PEA smart plus application 

 

Keyword : The Market Mix Factors ,  PEA smart plus application 

 



 

 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปญัหา 

ปัจจุบนัไม่มีใครปฏิเสธไดว่้า โลกไดเ้ดินเขา้สู่โลกดิจิทลัแบบเต็มตวั ที่เทคโนโลยีไดเ้ขา้มาเป็นส่วน

หน่ึงในชีวิตประจาํวันของคนส่วนใหญ่ และส่ิงที่ตามมาย่อมหนีไมพ่น้พฤติกรรมที่เปลีย่นไปจากเดิม หน่ึงใน

น้ันคือการทาํธุรกรรมออนไลน์ของผูบ้ริโภคที่ผูป้ระกอบการไม่สามารถละเลยได ้เพราะแค่มีหน้าร้านคา้หรือ

บริษทัอย่างเดยีวคงไม่พอแลว้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคมีช่องทางการเลอืกการซ้ือสินคา้หรือทาํธุรกรรมเพิ่มขึ้น สะดวก

ขึ้นกว่าเก่า 

รู้เทรนด์ของผูบ้ริโภคยุคดิจิทลั ก่อนทาํการตลาด โทรศพัท์มือถือยงัคงเป็นอุปกรณ์ไดร้ับความนิยมมาก

ขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะโทรศพัทม์ือถือสมาร์ทโฟนที่คนไทยส่วนใหญ่มีการใช้งานถึงร้อยละ 97 ซ่ึง

วตัถุประสงค์ของการใช้งานน้ันก็เหมือนกบัที่เราทุกคนทาํกนัเป็นประจาํในชีวิตประจําวนั ไม่ว่าจะเป็น การใช้

งานเพื่อติดต่อส่ือสารกบัคนรู้จกั, การใช้งานเพื่อหาความบนัเทิง และอพัเดตใหต้วัเองมีความทนัสมยั นอกจากน้ี 

สถิติที่น่าสนใจ คือผูสู้งอายมุีอตัราการใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนเพิม่ขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเติบโตถงึ 1,040% 

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา 

ชาํระเงินผา่นมือถือ - เทรนด์ที่เปลี่ยนไปในยุค Digital payment  แมจ้ะยงัมีการชาํระเงินดว้ยวิธีแบบ

ดั้งเดิมอย่างไปรษณียห์รือการไปจ่ายเงินกบับุคคลอื่นดว้ยตวัเองอยู ่แต่โดยรวมแลว้ ในปัจจุบนั Online payment 

และ Mobile payment ในสหรัฐฯ ก็เพิม่สูงขึ้นคิดเป็น 59% เลยทีเดยีว การเปลี่ยนช่องทางมาเป็นรูปแบบดิจิทลั 

ยงัทาํให้ผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากขึ้นดว้ย โดยพบว่าผูท้ี่ชาํระค่าบริการต่างๆ ออนไลน์น้ันให้คะแนนความพึง

พอใจในบริการสูงขึ้นโดยให้คะแนนถึง 8 จาก 10  ดว้ยความรวดเร็วและความสะดวกสบายที่ชนะวิธีจ่ายเงิน

แบบเดิมๆ และการที่ผูค้นสามารถเลือกจ่ายเงินผ่านสถาบนัการเงิน ผ่านผูใ้ห้บริการชาํระเงินต่างๆ หรือผ่าน

ร้านคา้ปลีกที่รองรับอย่างเช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใช้ Smartphone เพยีงเคร่ืองเดียวก็เป็นขอ้ดีที่ทาํให้ 

Digital payment ไดร้ับความนิยมขึ้นอย่างไม่ตอ้งสงสยั 

ในยุคปัจจุบนัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคน้ันมีอตัราการซ้ือขายสินคา้ผ่านช่องทาง อินเตอร์เน็ตสูงมากข้นึ 

จึงทาํให้เกิดปรากฏการณ์การทาํธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทาง อินเทอร์เน็ต หรือที่เรียกว่าการชาํระเงินดว้ยวิธี

อิเล็กทรอนิกส์และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเร่ือย ๆประกอบกบัในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมาไดเ้กิดโรคระบาด COVID-

19 ที่ทาํให้ประชาชนตอ้งทิ้งระยะห่างกนัมากกว่า ปกติและหลีกเลี่ยงสถานที่ แออดั เช่นสถานที่ราชการ ศูนยจ่์าย



 

 

ค่าไฟฟ้าต่างๆ ทางภาครัฐบาบลและ รัฐวิสาหกิจหลายแห่งไดม้ีการส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคเร่ิมเปลี่ยนพฤติกรรมใน

การทาํธุรกรรม อเิล็กทรอนิกส์ในการใช้บริการ มาใช้บริการบนสมาร์ทโฟนดว้ยแอพพลเิคช่ันมากขึ้นโดยมีการ

ทาํ โปรโมช่ันทางการตลาด การประชาสัมพนัธ์ การโฆษณา และจดักิจกรรมเชิญชวนเพื่อกระตุน้ให้ผูบ้ริโภค 

เกิดความพึงพอใจและเร่ิมเปลีย่นรูปแบบการใช้บริการบนสมาร์ทโฟน ผ่านช่องทางแอพพลิเคช่ัน ดงักล่าว เช่น

การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เสนอแอพพลิเคช่ัน “ PEA Smart Plus” เพื่อช่วยใหผู้บ้ริโภค สามารถจ่ายบิลค่าไฟฟ้าได้

อย่างสะดวกและปลอดภยั มากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ช้งาน แอพพลิเคช่ัน 

PEA Smart Plus  

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ช้งานที่แตกต่างกันมีผลต่อระดบัการยอมรับในการใช้แอพพลิเคช่ัน PEA 

Smart Plus  

3.เพื่อเป็นแนวทางในการนาํผลการวิจยัไปปรับปรุงและพฒันาแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus เพื่อเพื่อม

ระดับการยอมรับในการใช้งานและความพึงพอใจที่ผู ้ใช้งานต้องการในการทําธุรกรรม อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ช่องทางแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus 

 

สมติฐานของงานวิจัย 

1 ผูใ้ช้บริการที่มีลกัษณะทางประชากร ที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อระดบัการยอมรับการใช้งานของ

แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plusที่แตกต่างกนั 

2 ระดบัการการยอมรับแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้งานของ

แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า 

3 เหตุการณ์ โรคระบาด COVID-19 ส่งผลต่อระดบัการยอมรับธุรกรรมออนไลมากขึ้น 

 

 

 



 

 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

ขอบเขตของงานวิจยั (Research Boundary) ดา้นเน้ือหาเป็นการศึกษางานวิจยัในครั้ งน้ีเป็นการศึกษาการ

ใช้งานที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ช้งานแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus ในอาํเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช จาํนวน 404 ราย 

ด้านระยะเวลาเป็นการเก็บข้อมูลผูใ้ช้งานแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ระหว่างเดือน พฤศจิกายน – 

ธันวาคม 2563 

 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) คือ เคร่ืองมือทางการตลาดที่ใช้เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมพื้นฐานจะมีอยู่ 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ี

หรือช่องทางการจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) การส่งเสริม การตลาด (Promotion) (Kotler 1997,อา้งถึงในชัย

สมพล ชาวประเสริฐ 2547,น.63) โดยในส่วน ของการตลาดสมยัใหม่โดยเฉพาะธุรกิจการบริการทีแ่ตกต่างจาก

ธุรกิจทัว่ไป มีปัจจยัเพิม่อีก3ปัจจยั ที ่เป็นปัจจยัในการส่งมอบการบริการ น่ันคือ บุคคล (People) ลกัษณะทาง

กายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) รวมแลว้สามารถเรียกว่าเป็นส่วนประสมทาง

การตลาดแบบ 7Psดงัน้ี 

 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาเกีย่วกบัปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองค์การและกระบวนการที่พวก

เขาเหล่าน้ันใช้เลือกสรร รักษา และกาํจดั ส่ิงที่เกีย่วกบัผลิตภณัฑ์ บริการ ประสบการณ์ หรือ แนวคิดเพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการและผลกระทบที่กระบวนการเหล่าน้ีมีต่อผูบ้ริโภคและสังคมพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น

การสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มนุษยวิทยาสงัคม และเศรษฐศาสตร์ เพือ่พยายามทาํความเขา้ใจกระบวนการ

การตดัสินใจของผูซ้ื้อ ทั้งปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล โดยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคศึกษาลกัษณะเฉพาะของ



 

 

ผูบ้ริโภคปัจเจกชน อาทิ ลกัษณะทาง ประชากรศาสตร์และตวัแปรเชิงพฤติกรรม เพื่อพยายามทาํความเขา้

ใจความตอ้งการของผูบ้ริโภค พฤติกรรมผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปก็ยงัพยายามประเมินส่ิงที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภคโดย

กลุ่มบุคคล เช่น ครอบครัว มิตรสหาย กลุ่มอา้งองิ และสงัคมแวดลอ้มดว้ย พฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer 

Behavior) หมายถงึ การแสดงออกของแต่ละบุคคลทีเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ สินคา้หรือใช้บริการทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้ง กระบวนการในการตดัสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก 

 

แนวคิดเก่ียวกับแอพพลิเคช่ัน  Pea Smart Plus 

แอพพลเิคช่ัน Pea Smart Plus คือ แอพพลิเคช่ัน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่นาํเทคโนโลยใีนปัจจุบนั

มาใช้และพฒันาขึ้นเพื่อให้ประชาชนผูใ้ช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค เขา้ถึง บริการ Online แบบครบวงจร

ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในรูปแบบ One Touch Service “จดัใหง้่าย ไดทุ้กเร่ือง”  ทุกที่ ทุกเวลา สามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ผ่าน Smart Phone หรือ Tablet ดว้ยตนเอง อาํนวยความสะดวกผูใ้ช้งานดว้ยความรวดเร็ว

มีฟังก์ช่ันการให้บริการที่หลากหลาย อาทิ การชาํระค่าไฟฟ้า คาํนวณและแจง้เตือนค่าไฟฟ้าเมื่อใกลถ้ึงกาํหนด

ชาํระ  

ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ แจง้ไฟฟ้าขดัขอ้ง ขอติดกลบัมิเตอร์ และข่าวสารประชาสัมพนัธ์ โดยแอพพลิเคช่ัน PEA Smart 

Plus เปิดให้ดาวน์โหลดไดท้ั้ง แบบระบบปฏิบติัการ iOS และ Android สามารถติดตั้ง แอพพลิเคช่ัน ไดต้ั้ง แต่

วนัที่ 19 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

วิธีดําเนินงานวิจัย 

 

การศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดต่อระดบัการยอมรับการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart 

Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า  ในอาํเภอเมอืงจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19  ใช้เคร่ืองมอืในการศึกษา 

คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูศ้ึกษาสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มลู ประกอบดวัย 3 

ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  

ตอนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัแนวทางการใช้งานของแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า  ใน

อําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19ได้แก่ การรับรู้ปัญหา (Perceived problem) การ



 

 

แสวงหาขอ้มูล (search) การประเมิณผลทางเลือก (Evaluation) การตดัสินใจใช้ (Decision) พฤติกรรมภายหลัง

การใช้งาน (Post purchase-evaluation)  

ตอนที่ 3 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้งานของ

แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion)  ดา้นกระบวนการ (Process) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการเก็บข้อมูลดว้ยการขอความร่วมมือจากกลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ในอําเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนําแบบสอบถามไป

แจกให้กลุ่มตวัอย่างกรอกขอ้มูลผ่านระบบออนไลน์ จาํนวน 404 คน  

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิจยั 

1) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) 

(1) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequencies) บรรยายลักษณะข้อมูลทาง

ประชากรศาสตร์ เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 

(2) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็น

เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนผสมทางการตลาดต่อระดบัการยอมรับการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้

ไฟฟ้า ในอาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19  

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ผูวิ้จยัไดใ้ช้สถิติเชิงอา้งอิง (Inferential statistics) ในการวิเคราะห์เพื่อ

ทดสอบ หรือหาความสัมพนัธ์ระหว่าง 

1.การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผู้ใช้ไฟฟ้า  ใน

อาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19 คือ 1) การรับรู้ปัญหา 2) การแสวงหาขอ้มูล 3) 

การประเมนิผลทางเลือก 4)การตดัสินใจใช้ 5) พฤติกรรมภายหลงัการใช้งานโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปเป็นรายขอ้และรายดา้น 



 

 

2.การวิเคราะห์เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจใช้งานของแอพพลิเคช่ัน 

PEA Smart Plus  ของผูใ้ช้ไฟฟ้า  ในอาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19ไดแ้ก ่1. ดา้น

ผลิตภัณฑ์ (Product)  2. ด้านราคา (Price)  3. ด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) 4. ด้านกระบวนการ 

(Process)โดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สรุปเป็นรายขอ้และรายดา้น 

3.การทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติ  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวัที่เป็นอิสระ

ต่อกันด้วยค่า Independent – Samples T Test สําหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การวิเคราะห์หาความ

แปรปรวนทางเดียว One-Way Analysis of variance (F-test) สําหรับความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม 

และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี Scheffe และ ทดสอบดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ( 

Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาครั้ ง น้ีพบว่า ตวัแทนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 30 ปี ระดบั

การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษทั มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000 บาท 

ผูใ้ช้งานของแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus มีพฤติกรรมการใช้งานของแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus 

เมื่อพิจารณาเรียงลาํดบัความสําคญัรายดา้นพบว่า มีความสําคญัมาก ทั้งดา้นการประเมนิผลทางเลอืก การ

ตดัสินใจใช้ พฤติกรรมภายหลงัการใช้งาน การแสวงหาขอ้มูล และการรับรู้ปัญหา 

เมื่อพิจารณา สมมติฐานที่ 1 ผูใ้ช้บริการทีม่ีลกัษณะทางประชากร ที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อระดบัการ

ยอมรับการใช้งานของแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plusที่แตกต่างกนัก็พบว่า  อายุ ,อาชีพ ,ระดบัการศึกษา และ

รายไดเ้ฉลี่ยของประชากรมีผลต่อระดบัการยอมรับการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ส่วน เพศของ

ประชากร  ไม่มผีลต่อระดบัการยอมรับการใช้งานของแอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus 

เมื่อพิจารณา สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ

ใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟา้ พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ์ ,

ดา้นราคา ,ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นกระบวนการ มีความสัมพนัธ์ทางบวก กบัพฤติกรรมการใช้งาน

ของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า ขั้นพฤติกรรมภายหลงัการใช้งาน ,ขั้นตดัสินใจใช้, ขั้นการ

แสวงหาขอ้มูล, ขั้นการรับรู้ปัญหา  

 



 

 

โดยสรุป 

ปัจจยัส่วนบุคคล พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในดา้น อายุ , อาชีพ , ระดบัการศกึษาและรายได้

เฉลี่ย ที่แตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดความสัมพนัธ์ทางบวกปานกลางกบัพฤติกรรมการใช้งานของ

แอพพลเิคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า โดยดา้นผลิตภณัฑ์และราคา ส่งผลกบัพฤติกรรมการใช้งานมาก

ที่สุด 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดต่อระดบัการยอมรับการใช้งานของแอพพลิเคช่ัน PEA 

Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า  ในอาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 

1.ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั  

1.1.ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรพฒันาแอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus โดยเน้นไปในดา้นดา้น

ผลิตภณัฑ์และราคาที่ ส่งผลกบัพฤติกรรมการใช้งานมากที่สุดเป็นหลกั 

1.2.ดา้นบุคลากร ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรเพิ่มคู่สายหรือประชาสัมพนัวิธีการใช้งานแอพพลิเคช่ัน 

PEA Smart Plus ให้กบักลุม่ผูสู้งวยัมากขึ้นเพราะผูสู้งวยัส่วนใหญ่ยงัคงใช้การนาํบิลค่าไฟฟ้ามาจ่ายค่าไฟฟ้าอยู ่

 

2.ขอ้เสนอแนะสําหรับงานวิจยัในอนาคต 

 2.1.การศึกษา เร่ือง การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการยอมรับการใช้งานของ

แอพพลิเคช่ัน PEA Smart Plus ของผูใ้ช้ไฟฟ้า  ในอาํเภอเมืองจงัหวดันครศรีธรรมราชหลงัเหตุการณ์ COVID-19

ในครั้ งน้ีเป็นการศึกษาผูใ้ช้ไฟฟ้าในจังหวัดนครศรีธรรมราชเท่าน้ัน ในการวิจัยครั้ งต่อไปควรมีการศึกษาใน

จงัหวดัอื่นๆ เพิ่มเติมดว้ย  
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