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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.88 สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไคส-แควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพอยูในระดับมาก  
 2.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานเพศ และระดับการศึกษา  ไมมีความสัมพันธกัน 

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการเลือกผูให
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  โดยภาพและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานการสรางและ  การนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพไมมีความสัมพันธกัน 

 
   
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ABSTACT 
The purpose of this research was to study factors influence to selecting mobile phone service 

in Bangkok Province.  Samples of this study consisted of 400 respondents. Questionnaires on deciding 
have reliability level of 0.88. Statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard deviation 
(S.D.) and chi-square.     

The finding were as follows :  
1. The important level of marketing mixed service factors to selecting mobile phone service 

in Bangkok Province as a whole and the aspects of product or service, price, place, promotion, people, 
process physical evidence and presentation were high level. 

2. Relationship analysis between personal factors to selecting mobile phone service in 
Bangkok Province found that as a whole and the aspects of age, civil status, occupation and income had 
significant relationship at .05 level  while gender and the educational attainment had non significant 
relationship.  

3. Relationship analysis between important of marketing mixed service factors to 
selecting mobile phone service in Bangkok Province found that as a whole and the aspect of 
product or service, price and process had significant relationship at .05 level while place, 
promotion, people, physical evidence and presentation had non significant relationship. 
    
ความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยน้ันต้ังแตป พ.ศ. 2528 เม่ือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท) และ
การส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท) ไดริเร่ิมกิจการวิทยุโทรศัพทระบบเซลลูลาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหาความขาดแคลนคูสายโทรศัพทและเลขหมายโทรศัพท และมุงหวังท่ีจะขยายขอบเขตการ
ใหบริการอยางเพียงพอนั้น ผลท่ีออกมากลับไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากปญหาดานการใช
งาน เชน คุณภาพของเคร่ืองแตละยี่หอ ความใหญของเคร่ืองทําใหใชงานไมสะดวก คุณภาพของ
สัญญาณทําใหการติดตอขาดชวง ปญหาดานชองสัญญาณไมเพียงพอ รวมไปถึงปญหาการประสานงาน
ระหวาง ทศท และ กสท ปญหาในดานการใหบริการที่ไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน ทําให
รัฐตองแปรรูปใหเอกชน เขามาชวยจัดการบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดวยวิธีการเปดใหสัมปทาน ท้ังนีไ้ด
เล็งเห็นวา บริษัทเอกชนมีศักยภาพเหนือกวาองศกรภาครัฐอยูมาก ท้ังในแงของเทคโนโลยี 
ความสามารถในการจัดการองศกรรวมไปถึงประสบการณในการดําเนินธุรกิจท่ีมากกวา ภาครัฐจึงมีการ
เปดใหสัมปทานโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2533  
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นับต้ังแตป พ.ศ. 2533 ท่ีการริเร่ิมนําโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาใชในประเทศไทย โดยบริษัท  
แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จนถึงปจจุบัน  พ.ศ. 2548 โทรศัพทเคล่ือนท่ีไดกลายเปน
อุปกรณส่ือสารท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในทุกเพศ ทุกวัย และแทบทุกครัวเรือน ซ่ึงอาจเปนเพราะ 
โทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดถูกจุดใน
ยุคสมัยท่ีการส่ือสารและขอมูลขาวสารมีบทบาทสําคัญท่ีสุด อีกท้ังโทรศัพทเคล่ือนท่ียังมีราคาไมแพง
นัก พอท่ีจะสามารถซ้ือหาได นั่นจึงทําใหอุปกรณส่ือสารชนิดนี้ กลายเปนเสมือนปจจัยท่ีเพิ่มข้ึนมาอีก
หนึ่งอยางในชีวิตประจําวัน 

ปจจุบันนี้ไดมีบริษัทเอกชนเขามาดําเนินกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงทําหนาท่ีเปน 
ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทย มีจํานวนถึง 5 รายใหญ ซ่ึงไดแก ผูใหบริการAIS, DTAC, 
True Move, I - Mobile, Hutch การเจริญเติบโตของผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทยต้ังแต ป 
พ.ศ. 2540  จนถึงปจจุบันป พ.ศ. 2548 นั้น มีจํานวนมากข้ึนจากมีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีท้ังหมด 
1,975,700 ราย ซ่ึงเพิ่มจํานวนมากเร่ือย ๆ ขณะน้ีมีผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท้ังหมดถึง 30,300,000 
ราย  
 จากแนวโนมการเติบโตของตลาดท่ีดีและยังคงมีความสามารถในการขยายตัวอีก ทําใหผูให
บริการโทรศัพท เคล่ือนท่ีแตละรายน้ันมีการแขงขันท่ี รุนแรงเพิ่มข้ึน  บริษัทผู ใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ตางทุมเทนําทรัพยากรที่มีในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดของตนและมี
การนํากลยุทธตาง ๆ มาใชแทบจะครบทุกดาน ต้ังแตตัวผลิตภัณฑ (Product) ซ่ึงมีใหเลือกหลากหลาย 
ท้ังเครื่องลูกขายและผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีการบริการหลังการขายท่ีดี ดานราคา (Price) ก็ได
ลดลงอยางตอเนื่องมาโดยตลอดในภาพรวม มีการขยายชองทางการจัดจําหนาย (Place) เพิ่มข้ึน รวมไป
ถึงการทุมเงินจํานวนมากไปในการสงเสริมการตลาด (Promotion) การใหพนักงานทุกคนมีบทบาทใน
การใหบริการแกลูกคา (People) การนําข้ันตอนที่เหมาะสมกับการใหบริการ (Process)  การทําใหลูกคา
เช่ือม่ันในคุณภาพของการบริการ (Physical evidence and Presentation) ส่ิงเหลานี้นอกจากจะสะทอนให
เห็นถึงระดับการแขงขันท่ีรุนแรงแลว ในอีกแงมุมหนึ่งยังสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของอุปสงคท่ีมี
อัตราการเติบโตท่ีดีอีกดวย  ในอนาคตผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะเลือกใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีกันมากข้ึน ผูบริโภคหรือผูใชบริการก็จะมาเลือกผูใหบริการท่ีประทับใจหรือ
ใหบริการที่ดีท่ีสุด ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
คําสําคัญ 

บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  สวนประสมทางการตลาดบริการ 
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โจทยวิจัย/ปญหา 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีความสําคัญในระดับใด และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ กับการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันหรือไมอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือก
ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
กับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร  คือ  บุคคลทั่วไปที่ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีเลือกใชบริการจากบริษัท 3 บริษัท คือ  บริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท  
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

2.  กลุมตัวอยาง  
 2.1 ขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดมาจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane 
อางในประคอง กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
 2.2 การสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) โดยสุมตัวอยางทุกๆ 
คนท่ี 3 มาใชบริการของบริษัทท่ีใหบริการ   
 
ผลการวิจัย 
 1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  อยูในระดับมาก  

2.  การวิ เคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวม  และดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน  มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานเพศ และระดับการศึกษา  ไมมีความสัมพันธกัน 
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3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการเลือกผูให
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  โดยภาพและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานการสรางและ  การนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  ไมมีความสัมพันธกัน 
  
อภิปรายผล 
 1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  อยูในระดับมาก อาจเนื่องจาก ผูใชบริการใหความสําคัญ
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด ในขอพนักงานผูใหบริการสุภาพ สะอาด 
และเรียบรอย  รองลงมาไดแก ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ  ในขอความคมชัดของเสียงท่ีใหบริการ   
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิศรุต  ปรัตถกร (2543)  ท่ีไดศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ดิจิตอล จี เอสเอ็ม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติในการใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็มของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมของการ
ใหบริการอยูในระดับดี และเม่ือเรียงลําดับทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในดานตาง ๆ ปรากฏวา 
ดานประสิทธิภาพของโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูในระดับดีท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการใหบริการของ
พนักงาน ดานสถานท่ีสํานักงานบริการ ดานสงเสริมการขายโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานบริการเสริมและ
บริการเสริมพิเศษของโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดานการชําระคาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี และดานศูนยบริการ
ซอมโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตามลําดับ  
 2.  การวิ เคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานเพศ และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกัน   
 2.1  ดานอายุ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุต้ังแต 18 – 25 ป  ซ่ึงเปนชวงอายุ 
ท่ีตองการเรียนรูเทคโนโลยีและส่ิงใหม  ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อกาวใหทันกระแสโลก  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ วิภาสิริ  แดงพัด (2546)  ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการใชโทรศัพทพื้นฐานของ
ผูใชบริการท่ีมีโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาสรุปไดวา 
ลักษณะท่ัวไปของผูใชบริการโทรศัพทพื้นฐานท่ีมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนใหญ อายุระหวาง 26-35 ป  
แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิศรุต ปรัตถกร (2543) ไดศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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ดิจิตอล จี เอสเอ็ม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเร่ือง อายุ ไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม     
 2.2  ดานสถานภาพสมรสพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด  เม่ือจะตัดสินใจ
ทําอะไรมักจะกระทําโดยทันที มีอิสระในการตัดสินใจ  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดวงพร  
วรสกุลเจริญ (2543)  ศึกษาปจจัยการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี กรณีศึกษา
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล 1800  MHz พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน 
มีความตองการปจจัยส่ือสารการตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล 1800 MHz ไมแตกตางกัน  
 2.3  ดานอาชีพ  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน ซ่ึงสามารถ
รับผิดชอบคาใชจายของตัวเอง โดยไมตองเปนภาระของครอบครัว  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
วิภาสิริ  แดงพัด (2546)  ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการใชโทรศัพทพื้นฐานของผูใชบริการที่มี
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาสรุปไดวา ลักษณะท่ัวไปของ
ผูใชบริการโทรศัพทพื้นฐานท่ีมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน    
 2.4  ดานรายไดตอเดือน  กลุมตัวอยางสวนมากมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท  ซ่ึงเปนกลุม
ท่ีตองการเรียนรูเทคโนโลยีและส่ิง ๆ ใหม  ดานอารมณและความตองการยังไมหยุดนิ่ง แตไมสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ วิศรุต  ปรัตถกร (2543)  ไดศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดิจิตอล จี เอส
เอ็ม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเร่ืองรายไดตอเดือน ไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม   
 3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการเลือกผูให
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานการสรางและ  การนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  ไมมีความสัมพันธกัน   

3.1  ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ มีความสัมพันธกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี อาจเน่ืองจาก  ผูใชบริการสามารถเลือกความคมชัดของเสียงท่ีใหบริการ การใหบริการ
สอดคลองกับความตองการของการใชบริการ  และมีบริการรองรับระบบอินเทอรเน็ต  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  วิภาสิริ  แดงพัด (2546)  ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการใชโทรศัพทพื้นฐานของ
ผูใชบริการท่ีมีโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโทรศัพทพื้นฐานคือ ปจจัยดานคุณภาพเสียง การโทรติดงายสวย
ไมหลุด และการคิดอัตราคาบริการและโทรทางไกลราคาประหยัด รวมท้ังการจัดการสงเสริมการตลาด
โดยลดราคามีความสําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจใชบริการ  
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 3.2  ดานราคา  มีความสัมพันธกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี อาจเนื่องจาก  
การกําหนดราคาคาบริการที่ชัดเจนและถูกตอง ทําใหผูใชบริการประหยัดคาใชจาย และเลือกบริการท่ี
เหมาะกับการใชงานเชน การกําหนดราคาท่ีชัดเจนในการโหลดเสียงรอสาย  มีการกําหนดราคาท่ีชัดเจน
ในการใชบริการ และมีการกําหนดราคาท่ีชัดเจนในการใชบริการขามเครือขาย แตไมสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของวิศรุต ปรัตถกร (2543) ไดศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีดิจิตอล จีเอสเอ็ม
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพน ผลการศึกษาพบวา ราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีซ้ือ และคาใชจายใน
การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในการใชโทรศัพท เคล่ือนท่ีระบบ
ดิจิตอล จีเอสเอ็ม และผลงานวิจัยของ วีรวรรณ ต้ังธนศฤงคาร (2542) ไดศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอ
บริการเสริมประเภทสาระบันเทิงของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในเขตกรุงเทพฯ 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีสําคัญมากสุดคือ สวนลดคาโทรศัพท และการรับทราบบริการ     
 3.3 ดานข้ันตอนการใหบริการ มีความสัมพันธกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
อาจเน่ืองจากผูใชบริการไมตองการการคอยนานจึงตองมีความแนนอนในเร่ืองของเวลา การจัดคิว
บริการกอน-หลัง การแจงกําหนดเวลาใหบริการที่ชัดเจน และการแจงข้ันตอนการใชบริการอยางชัดเจน  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี AIS ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑหรือการ
ใหบริการ ขอบริการรับสง SMS ดานราคา ขอการกําหนดราคาที่ชัดเจนในการใชบริการขามเครือขาย 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ขอตําแหนงท่ีต้ังศูนยบริการมีความปลอดภัยในการติดตอเพื่อขอใชบริการ 
ดานการสงเสริมการตลาด ขอโปรโมชันดานการโหลดเสียงเรียกเขา ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน  
ขอใหโอกาสแสดงความคิดเห็นการรับบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ ขอมีการแจงข้ันตอนการใช
บริการอยางชัดเจน ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ขอทางเขา-ออกสะดวก สะอาด และ
ปลอดภัย 
 1.2   ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  DTAC  ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑหรือการ
ใหบริการ ขอบริการรองรับระบบอินเทอรเน็ต  และการรับประกันการใหบริการหลังการเลือกใชบริการ  
ดานราคา  ขอการกําหนดราคาท่ีชัดเจนในการใชบริการขามเครือขาย  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ขอ
ตําแหนงท่ีต้ังศูนยบริการมีความปลอดภัยในการติดตอเพื่อขอใชบริการ  ดานการสงเสริมการตลาด  ขอ
โปรโมช่ันดานการโหลดเสียงเรียกเขา  ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน  ขอใหโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็นในการรับบริการ  ดานข้ันตอนการใหบริการ  ขอมี การแจงกําหนดเวลาในการใหบริการทีชั่ดเจน  
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ขอปายบอกสถานท่ีมองเห็นชัดเจน 
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 1.3  ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี True Move ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑหรือ
การใหบริการ  ขอบริการรองรับระบบอินเทอรเน็ต ดานราคา ขอการกําหนดราคาท่ีชัดเจนในการใช
บริการขามเครือขาย  ดานชองทางการจัดจําหนาย ขอตําแหนงท่ีต้ังศูนยบริการมีความปลอดภัยในการ
ติดตอเพื่อขอใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ขอโปรโมช่ันดานการโหลดเสียงเรียกเขา ดานผูมี
สวนรวมหรือพนักงาน ขอใหโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ  
ขอมีการแจงกําหนดเวลาในการใหบริการที่ชัดเจน ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
ขอทางเขา – ออกสะดวก สะอาด และปลอดภัย  
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
 2.1  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี   
โดยมีกลุมตัวอยางเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  ผูสนใจควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางใน
พื้นท่ีแตกตาง เพื่อเปนการตรวจสอบผลที่ไดจากการวิจัยวามี 
ความสอดคลองกันหรือไม 
 2.2  การวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับการใหบริการแตละประเภทของผูให 
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
 2.3  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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