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บทคดัย่อ 
การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการโทรศัพท์

สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)ในจงัหวดั ปทุมธานี 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความสําคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั
ปทุมธานีและเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้
บริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั
ปทุมธานีและศึกษา 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยคร้ัง น้ี  ได้แก่  ลูกค้า ท่ีใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะ 
แบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงไดจ้ากการ
สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Simple Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามจํานวน 32 ข้อ คือ ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัย 
ส่วนบุคคล ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการ
โทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในจงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงผลจากการวดัค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.96 ขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามถูก
วิเคราะห์โดยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน และมีความสมบูรณ์
ถูกตอ้งสามารถนาํมาวิเคราะห์ขอ้มูลไดจ้าํนวนทั้งส้ิน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าทีแบบ 
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ต่อกนั การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน โดยมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05แบบสัมภาษณ์จาํนวน 6 ขอ้ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ส่วนท่ี 
2 ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพการบริการสําหรับผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี 

ผลการวิจยั พบวา่ 
1.ระดับการให้ความสําคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ 

ใช้บริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
ในจังหวดัปทุมธานีโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เม่ือจาํแนกรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ ์
ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ
ของการใหบ้ริการ และ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีการให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านราคา มีการให้ระดับความสําคญัของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบัมาก 

2.ลูกคา้ท่ีใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายไดต่้อเดือนให้ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ี .05 และปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศให้ระดบัความสําคญัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3. คุณภาพการบริการสาํหรับผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) พบว่า ลูกคา้ในปัจจุบนัยงัพอใจท่ีจะใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะของ บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) และส่วนใหญ่แลว้ลูกคา้ยงัประทบัใจในการให้บริการอยูใ่นระดบัดี
และส่วนหน่ึง บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) มีภาพลกัษณ์ของการให้บริการท่ีดีและ
หลากหลาย รวมถึง กลยทุธ์ทางการตลาดบริการทาํใหก้ารใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะของบริษทั 
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) อยูเ่หนือคู่แข่ง และ พบวา่ บริษทั ทรูคอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
มีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการให้บริการโทรศพัทส์าธารณะของลูกคา้รายใหม่และลูกคา้เดิม โดยการใช้
บ ริการ เ ติม เ งิน มือ ถือผ่ านโทรศัพท์สาธารณะ  ซ่ึ ง ลูกค้า ท่ีมาใช้บ ริการ รู้ สึกมั่น ใจใน 
การให้บริการไม่ว่าจะเป็นการโทรศพัทภ์ายในพื้นท่ีหรือการเติมเงินมือถือผา่นโทรศพัทส์าธารณะ 
แสดงให้เห็นว่า บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั(มหาชน) สามารถตอบสนองความตอ้งการและ
คุณภาพการใหบ้ริการแก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ABSTRACT 
The objective of this research was to study the factors affecting marketing mix levels of 

public telephone Usage of True Corporation Public Company Limited in Patumtani province. 
The Sample group was 400 True Corporation Public Company Limited customers in 

Patumtani province selected by using simple random sampling method. Questionnaires had a total 
of 32 items. Part I was about demographic data while part II was factors affecting the marketing 
mix of public telephone usage of True Corporation Public Company Limited in Patumtani 
province. The questionnaire had a reliability level of .96. Statistics used in analyzing the data 
were percentage, mean, standard deviation (S.D.), t-test independent sample, one way ANOVA 
and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

The findings were as follows : 
1. The findings regarding product, price, sales channel, marketing promotion, staff, 

service process and physical character were at a moderate level. In addition, the finding also 
showed that price was at a high level. 

2. True Corporation Public Company Limited customers had different demographic 
data regarding age, marriage status, education, career and salary and had significantly different 
marketing mix factors at the .05 level. In addition, the finding also showed that those who were 
different in demographic data regarding sex had no significantly different marketing mix factors 
at a level of .05 

3. Customers’ satisfaction and service quality were at a high level due to True 
Corporation Public Company Limited’s variety of services.  
 
คาํสําคญั   

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด  บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน)  
 
ความสําคญัของปัญหา 

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยสําคญัอย่างยิ่งในการดาํรงชีวิตของประชาชน
รวมทั้งเป็นปัจจยัพื้นฐานของการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในกระแส
ของโลกโลกาภิวฒัน์ท่ีมีการพฒันาเทคโนโลยทีางดา้นสารสนเทศเป็นไปอยา่งรวดเร็วและโลกของ
การส่ือสารมีการพฒันาไปอย่างมากในทุกๆดา้นเช่นการส่ือสารทางสายเคเบิลทั้งภาคพื้นดินและ 
ใต้พื้นนํ้ าการส่ือสารทางคล่ืนวิทยุและการส่ือสารผ่านดาวเทียมเป็นต้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  
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ท่ี มีความสําคัญมาก ข้ึนทั้ งทางด้านการดํา เ นินชีวิตประจําวันและการประกอบธุรกิจ 
               ปัจจุบนัองคก์ารโทรศพัทฯ์ ไดถู้กแปรรูปเป็นบริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) ไดด้าํเนิน
กิจการดา้นโทรคมนาคมให้บริการประชาชนโดยให้สัมปทานแก่ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
(มหาชน) พร้อมลงนามเซ็นสัญญาดาํเนินงานโทรศพัท์พื้นฐานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นจาํนวน 2.6 ลา้นเลขหมายนอกจากน้ียงัมีบริการอ่ืนๆ เช่น โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และ
โทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญเป็นตน้ 

การให้บริการโทรศพัท์สาธารณะเป็นการให้บริการอีกรูปแบบหน่ึงท่ีในอดีตผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ท่ีตอ้งการใชโ้ทรศพัทส์าธารณะเน่ืองจากปัญหาเลขหมายโทรศพัทพ์ื้นฐานขาดแคลนหรือ
ประชาชนท่ีมีรายไดน้อ้ยซ่ึงไม่สามารถมีโทรศพัทส่์วนตวัได ้

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดในการใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน)  ในจงัหวดัปทุมธานี โดยคาดว่า ผลจากการศึกษาจะมีส่วนสําคญัท่ีจะทาํให้ผูใ้ห้
บริการรวมถึงบุคคลท่ีมีความสนใจไดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้บริการโทรศพัท์สาธารณะ
ตลอดจนปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะ เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการปรังปรุง
พฒันาการดําเนินงาน และวางแผนให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วจัิย/ปัญหาวจัิย 

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั อยา่งไร 

 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.เพื่ อ ศึกษาระดับความสําคัญของปัจจัย ท่ี มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ในการใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) 
ในจงัหวดัปทุมธานี 

2.เพื่อเปรียบเทียบระดบัความสาํคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ
ใช้บริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
ในจงัหวดั ปทุมธานี 
 3.เพื่อศึกษาถึงคุณภาพการบริการสําหรับผู ้ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบ 
หยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั ปทุมธานี 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
1.  กลุ่มประชากร ประกอบ ดว้ยผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี จาํนวนทั้งส้ิน 929,250 คน และ 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารคาํนวณตามสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane อา้งใน  
ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543: 10) กาํหนดขอบเขตความคลาดเคล่ือนท่ี .05 ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาํนวน
ทั้งส้ิน 400 คน 

2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคร้ังน้ีเป็น
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะ
แบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี  

     แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 
       ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอด

เหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีลกัษณะเป็นแบบสาํรวจรายการ (Check - 
List) ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
                   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการ 
ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) 
ในจงัหวดัปทุมธานี ตามปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด ประกอบดว้ยปัจจยัเก่ียวกบั (7Ps) ลกัษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบค่าระดบัปัจจยัท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยใชม้าตรฐานคาํถามใน
ลกัษณะประเมินค่า (Rating Scale) ในรูปแบบ ของ ลิเคิร์ท (Likert’s Scale) มีคาํตอบ แบ่งออกเป็น 
5 ระดบัคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

3.  การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากกลุ่มตวัอยา่งมาวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
ขั้นตอนดงัน้ี  

3.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ีไดรั้บกลบัคืนมา 
3.2 จดัทาํรหสัในแบบสอบถามตามท่ีกาํหนดในตารางแจกแจงความถ่ี 
3.3 ทาํการกรอกขอ้มูลตามรหสัลงในโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 
3.4 ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดท่ีเกิดจากการกรอกขอ้มูล 
3.5 ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล ตามปัจจยัส่วนตวัของผูใ้ชบ้ริการ 

 4. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดใ้ชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

   4.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
   4.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
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4.1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
4.2 สถิติท่ีใชห้าคุณภาพของเคร่ืองมือ 

4.2.1 ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Concurrency) 
4.2.2 ความเช่ือมัน่ (Reliability) 

4.3 สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) 
4.3.1 การทดสอบค่าที (t-test) ใชท้ดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวั 
4.3.2 การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน (One-Way ANOVA) 
4.3.3 ค่าเอฟ (F-test) ใชท้ดสอบความเปรปรวนภายในกลุ่มและใชก้ารเปรียบเทียบ

ค่าเฉล่ียรายคู่ โดยวิธี เซฟเฟ่ (Scheffe) 
4.3.4 การทดสอบความแตกต่างทางสถิติ ระดบันยัสาํคญั .05 

 
ผลการวจัิย 

1. เชิงปริมาณ 
จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการโทรศพัท์

สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ผลการเปรียบเทียบเ ก่ียวกับปัจจัย ท่ี มีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดตาม 
การพิจารณาให้ความสําคญัของผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ในจงัหวดั ปทุมธานี ตามปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

เพศ 

t-Value Sig. ชาย หญิง 

x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.20 .51 3.12 .47 2.04 .09 

2. ดา้นราคา 3.46 .48 3.43 .52 2.40 .57 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 3.23 .48 3.29 .43 2.42 .17 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  3.11 .52 3.00 .56 1.02 .04 

5. ดา้นบุคลากร 3.41 .41 3.41 .37 4.88* .99 

6. ดา้นกระบวนการของการ 
     ใหบ้ริการ 

3.34 .50 3.33 .45 8.18* .75 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.42 .40 3.30 .42 .21 .01 

รวม 3.31 .31 3.27 .33 .03 .19 

 
ดา้นเพศ โดยภาพรวม พบว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่ีใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะ

แบบหยอดเหรียญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ให้ความสําคญักับปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า เพศชายกับเพศหญิง 
ให้ความสําคัญแตกต่างกัน  อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ  .05 ในด้านบุคลากร  และ 
ดา้นกระบวนการของการใหบ้ริการส่วนดา้นอ่ืนๆไม่แตกต่างกนั 

 

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

อายุ  
F-

Value 
Sig. ไม่เกนิ 25 ปี 26 – 35  ปี 36 –45 ปี 46 – 55 ปี 55ปีขึน้ไป 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

1. ดา้น
ผลิตภณัฑ ์

3.10 .60 3.13 .54 3.22 .39 3.40 .21 0.00 0 2.89* .04 

2. ดา้นราคา 3.35 .50 3.43 .45 3.48 .53 3.65 .56 0.00 0 2.26 .08 

3. ดา้น
ช่องทางการ
จดัจาํหน่าย 

3.08 .56 3.26 .45 3.33 .39 3.38 .36 0.00 0 4.80* .00 
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ตาราง (ต่อ) 
  

ปัจจัยส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

อายุ  
F-

Value 
Sig. ไม่เกนิ 25 ปี 26 – 35  ปี 36 –45 ปี 46 – 55 ปี 55ปีขึน้ไป 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

4. ดา้นกา
ส่งเสริม
การตลาด  

3.00 .59 3.06 .49 3.10 .59 3.00 .32 0.00 0 .63 .60 

5. ดา้น
บุคลากร 

3.36 .41 3.40 .37 3.41 .41 3.62 .31 0.00 0 2.22 .09 

6. ดา้นระบวน
การ  ของการ
ใหบ้ริการ 

3.03 .59 3.42 .47 3.36 .40 3.46 .24 0.00 0 
11.95

* 
.00 

7. ดา้น
ลกัษณะทาง
กายภาพ 

3.21 .421 3.39 .39 3.42 .44 3.34 .33 0.00 0 4.20* .01 

รวม 3.16 .44 3.30 .27 3.33 .31 3.41 .20 0.00 0 5.33* .00 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ดา้นอายุ โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัท์สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ 

บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอายุต่างกนั ให้ความสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านผลิตภัณฑ์ และ ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย และด้านขบวนการของการให้บริการ และ  
ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืนๆ  
ไม่แตกต่าง 
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

สถานภาพ 
 

F-
Value 

Sig. โสด สมรส หม้าย หย่า 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.16 .51 3.18 .48 3.13 .56 3.27 .35 .29 .83 

2. ดา้นราคา 3.48 .49 3.46 .49 3.08 .54 3.40 .35 4.24* .01 

3. ดา้นช่องทางการจดั 
    จาํหน่าย 

3.23 .48 3.29 .44 3.20 .43 3.23 .35 0.58 .63 

4. ดา้นการส่งเสริมการ 
    ตลาด  

3.07 .52 3.12 .55 2.79 .39 2.69 .53 4.90* .00 

5. ดา้นบุคลากร 3.44 .39 3.43 .38 3.20 .40 3.04 .34 7.00* .00 

6. ดา้นกระบวนการของ 
     การใหบ้ริการ 

3.27 .52 3.38 .46 3.46 .34 3.46 .34 2.30 .08 

7. ดา้นลกัษณะทางกาย 
    ภาพ 

3.31 .40 3.45 .43 3.31 .19 3.07 .27 6.53* .00 

รวม 3.28 .34 3.33 .31 3.17 .20 3.17 .22 2.66* .05 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ดา้นสถานภาพ โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญ
ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีสถานภาพต่างกนั ให้ความสําคญักบัปัจจยั 
ส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น พบว่า ดา้นราคา และ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ ดา้นบุคลากร และ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง 
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ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด 

ระดบัการศึกษา 

 
F-

Value 
Sig. ประถมศึกษา 

มธัยมศึกษา
/ ปวช. 

อนุปริญญา
หรือ

เทียบเท่า 
ปริญญาตรี 

สูงกว่า
ปริญญาตรี 

x  S.D. x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D. 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.61 .09 2.88 .47 3.13 .34 3.33 .50 3.70 .41 22.46* .00 

2. ดา้นราคา 2.72 .14 3.23 .44 3.60 .45 3.45 .48 4.21 .31 20.47* .00 

3. ดา้นช่องทาง
การจดั จาํหน่าย 

3.00 .00 3.18 .48 3.24 .41 3.29 .45 3.76 .42 4.95* .00 

4. ดา้นการ
ส่งเสริม
การตลาด  

2.33 .21 3.16 .49 3.06 .50 3.01 .51 3.62 1.06 7.38* .00 

5. ดา้นบุคลากร 3.40 .00 3.33 .34 3.50 .36 3.38 .43 3.71 .31 4.58* .00 

6. ดา้นระบวน
การของการ
ใหบ้ริการ 

2.17 .38 3.29 .48 3.30 .39 3.41 .49 3.52 .33 11.99* .00 

7. ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพ 

2.33 .13 3.30 .42 3.37 .34 3.41 .39 3.80 .58 15.34* .00 

รวม 2.65 .07 3.20 .28 3.31 .27 3.33 .32 3.76 .34 17.18* .00 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ด้านระดับการศึกษา  โดยภาพรวม  พบว่า  ผู ้ใช้บ ริการโทรศัพท์สาธารณะแบบ 

หยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัใหค้วามสาํคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่ ทุกดา้นของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

อาชีพ 

F-
Value 

Sig 
นักเรียน/
นักศึกษา 

รับจ้าง/
ลูกจ้าง/
พนักงาน

บริษัทเอกชน 

ข้าราชการ/
พนักงาน
รัฐวสิาหกจิ 

เจ้าของ
ธุรกจิ/
ธุรกจิ
ส่วนตวั 

อืน่ๆ 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.00 .58 3.19 .46 3.48 .60 0 0 0 0 7.56* .00 

2. ดา้นราคา 3.33 .46 3.46 .50 3.77 .50 0 0 0 0 5.55* .00 

3. ดา้นช่องทางการ   
จดัจาํหน่าย 

3.04 .58 3.29 .40 3.64 .51 0 0 0 0 15.23* .00 

4. ดา้นการงเสริม  
การตลาด  

2.93 .58 3.05 .47 3.93 .76 0 0 0 0 25.72* .00 

5. ดา้นบุคลากร 3.33 .40 3.42 .90 3.63 .36 0 0 0 0 3.92* .02 

6. ดา้นระบวนการ
ของการหบ้ริการ 

2.94 .59 3.43 .41 3.30 .38 0 0 0 0 33.70* .00 

7. ดา้นลกัษณะทาง 
กายภาพ 3.14 .43 3.4 .37 3.76 .61 0 0 0 0 20.46* .00 

รวม 3.10 .43 3.32 .26 3.64 .43 0 0 0 0 25.84* .00 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ดา้นอาชีพ โดยภาพรวม พบว่า ผูใ้ชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญของ

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีอาชีพต่างกนัใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ทุกดา้น
ของผูใ้ชบ้ริการแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

รายได้ต่อเดอืน 
 

F-
Value 

Sig. 
ตํา่กว่า 

10,000 บาท 
10,001 -

20,000 บาท 
20,001 -

30,000 บาท 
มากกว่า 

30,000 บาท 

x  S.D. x  S.D. x  S.D. x  S.D. 
1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ 2.94 .55 3.13 .46 3.31 .48 3.41 .22 16.66* .00 

2. ดา้นราคา 3.23 .49 3.42 .399 3.52 .54 3.75 .46 15.22* .00 

3. ดา้นช่องทางการจดั 
    จาํหน่าย 

3.28 .48 3.12 .49 3.29 .37 3.48 .40 8.82* .00 

4. ดา้นการส่งเสริมการ 
    ตลาด  

3.05 .55 3.08 .41 3.11 .64 2.98 .54 .72 .54 

5. ดา้นบุคลากร 3.39 .37 3.43 .35 3.36 .46 3.50 .36 1.79 .15 

6. ดา้นกระบวนการของการ
ใหบ้ริการ 

3.27 .50 3.23 .54 3.43 .34 3.53 .48 7.27* .00 

7. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 3.25 .44 3.37 .36 3.49 .41 3.32 .43 6.52* .00 

รวม 3.2 .37 3.26 .28 3.36 .30 3.43 .29 8.45* .00 

*แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

   ด้านรายได้ต่อเ ดือน  โดยภาพรวม  พบว่า  ผู ้ใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะแบบ 
หยอดเหรียญของบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ท่ีมีรายไดต่้อเดือน ต่างกนัใหค้วามสาํคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นกระบวนการของ 
การให้บริการ และ ด้านลกัษณะทางกายภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่าง 

2. เชิงคุณภาพ 
คุณภาพการบริการ 

      การจากวิเคราะห์ พบว่า โทรศัพท์สาธารณะของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) ส่วนใหญ่ผูใ้ช้บริการพอใจกบัรูปแบบของเคร่ืองโทรศพัท์สาธารณะถึงแมว้่ารูปแบบ
เคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) จะเปิดใหใ้ชบ้ริการมานาน 
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แลว้ก็ตามและผูใ้ห้บริการก็ไม่มีรูปแบบใหม่ๆ ให้เลือกมากแต่ผูใ้ช้บริการก็ยงัพอใจและความ
สะดวกสาํหรับผูใ้ชบ้ริการพบว่าส่วนใหญ่พอใจเน่ืองจากผูใ้ห้บริการไดมี้การติดตั้งกระจายอยู่ทุก
พื้นท่ีทาํใหส้ะดวกต่อการใหบ้ริการท่ีทัว่ถึง ส่วนความสะอาดโทรศพัทส์าธารณะ พบว่าผูใ้หบ้ริการ
ควรต้อ งป รับป รุ งในบางพื้ น ท่ี ท่ี ตู ้โทรศัพท์ส าธารณะ ติดตั้ ง อยู่ ในแห ล่ง ชุมชนและ 
ติดตั้งอยูก่ลางแจง้ 

ความเช่ือถือและไวว้างใจ พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่เคยถูกกินเหรียญจากเคร่ืองโทรศพัท์
สาธารณะแต่ไม่บ่อยนะบางคนเคยถูกกินเหรียญมานานแลว้ส่วนบางคนเคยโดนกินเหรียญในบาง
เคร่ืองแต่ไม่บ่อยนะผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยอมรับไดก้บัการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยงัคงใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะกล่าวโดยสรุปการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้และ 
ทาํใหเ้กิดความไวว้างใจตามมา 

การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ พบว่า ผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่รู้สึกดีต่อการให้บริการท่ี
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของการซ่อมบาํรุงท่ีรวดเร็วและทาํให้เคร่ืองพร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา
และยงัพบวา่ผูใ้ชบ้ริการประทบัใจเม่ือไดรั้บการตอบสนองกบัพนกังานท่ีมาใหบ้ริการ 

การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ ในเร่ืองสัญญาณของเสียงหรือบริเวณรอบๆ โดยรวม 
พบว่า ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความมัน่ใจกบัการใชบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะและโดยเฉพาะการเติมเงิน
มือถือผา่นโทรศพัทส์าธารณะซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากไม่ว่าจะเป็นบริการท่ีมีราคาถูกและคุม้ค่าแลว้ลูกคา้
กม็ัน่ใจถึงการใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐานดว้ย 

การเอาใจใส่ลูกคา้เป็นรายบุคคล พบว่า ผูถู้กสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่เคยร้องเรียนเขา้ไป
ท่ีศูนย์บริการแสดงให้เห็นว่าการดูแลเคร่ืองมีประสิทธิภาพส่วนปัญหาอ่ืนๆเช่นตู้โทรศัพท์
สาธารณะกีดขวา้งก็ไม่พบผูร้้องเร่ืองและผูถู้กสัมภาษณ์ท่ีร้องเรียนเขา้ไปศูนยบ์ริการก็พบว่าผูถู้ก
สัมภาษณ์รู้สึกดีต่อการเอาใจใส่และบริการรวดเร็วในการตอบสนองของผูใ้ห้บริการใจและไดรั้บ
การแกไ้ขปัญหาท่ีดีต่อพนกังาน 

     สรุปโดยรวมแล้ว พบว่า ลูกค้าท่ีมาใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะของ บริษัท ทรู  
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) รู้สึกดีต่อการใหบ้ริการโทรศพัทส์าธารณะและในปัจจุบนั บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั(มหาชน) ท่ีเนน้การใหบ้ริการท่ีอยูเ่หนือคู่แข่งในเร่ืองของภาพลกัษณ์ของบริษทั
ท่ีทําให้ลูกค้ารู้สึกดีเสมอและทางบริษัทก็มีกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆออกสู่ตลาดเสมอท่ี 
สร้างความแตกต่างอยู่เหนือคู่แข่งอย่างเห็นไดช้ดัคือการเปิดให้บริการเติมเงินมือถือผา่นโทรศพัท์
สาธารณะเป็นบริการท่ีนิยมมากจึงสร้างความแตกต่างอย่างย ัง่ยืนอยู่ในขณะน้ีและการให้บริการ
โทรศพัทส์าธารณะของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) มีรายไดเ้พิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัจาก
ลูกคา้ท่ีมาใช้บริการเติมเงินมือถือผ่านโทรศพัทส์าธารณะซ่ึงลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการก็รู้สึกมัน่ใจใน 
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การให้บริการน้ีทาํใหคุ้ณภาพการใหบ้ริการสามารถตอบสนองลูกคา้ไดต้ามท่ีตอ้งการและคุ่มค่าต่อ
ผูใ้ชบ้ริการ  

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาดในการใช้บริการโทรศัพท์
สาธารณะแบบหยอดเหรียญของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน) ในจงัหวดัปทุมธานี 
โดยภาพรวมแลว้พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกปัจจยัมีผลต่อผูใ้ช้บริการในระดับ 
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นตามท่ีผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัสูงสุด และตํ่าสุด ตามลาํดบั 
ดงัน้ี 

ปัจจยัดา้นราคา ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัมากทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าราคา 
มีความเหมาะสมกบัการให้บริการ อตัราค่าบริการทางไกลเหมาะสม อตัราค่าโทรไปต่างประเทศ
เหมาะสม อตัราค่าโทรเขา้โทรศพัทมื์อถือเหมาะสม โดยใชบ้ริการโทรประหยดั Y-Tel 1234 ทาํให้
อตัราค่าใช้บริการถูกลงและอตัราค่าบริการเสริมพิเศษเช่นบริการเติมเงินมือถือผ่านโทรศพัท์
สาธารณะท่ีถูกกวา่ช่องทางการเติมเงินประเภทอ่ืนกลยทุธ์การตั้งราคาตํ่าเพื่อเจาะตลาด (Penetration 
Pricing) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของปรานี ชยัพฒันาวรรณ (2546) ท่ีกล่าววา่กลยทุธ์การตั้งราคาตํ่า
เพื่อเจาะตลาด (Penetration Pricing) เพื่อใหบ้ริษทัไดแ้สวงหาส่วนแบ่งตลาดใหม้ากข้ึนไดก้าํไรต่อ
หน่วยตํ่าแต่จะไดรั้บระโยชน์จากกาํไรรวมมากข้ึนเน่ืองจากปริมาณการใชบ้ริการท่ีเพิ่มสูงข้ึนการใช้
กลยุทธ์ราคาตํ่าจะสามารถลดความตอ้งการเขา้มาร่วมตลาดของคู่แข่งขนัได ้ทาํให้มีโอกาสในการ
ทาํกาํไรมากข้ึน  
 ปัจจยัดา้นบุคลากร ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ท่ีมีค่าทางสถิติสูง
ติดระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าพนักงานมีความรู้ความเขา้ใจแกปั้ญหาให้กบัลูกคา้ไดต้ามท่ี
ตอ้งการ พนักงานมีมนุษยส์ัมพนัธ์ มารยาทท่ีดีเต็มใจให้บริการสามารถซ่อมบาํรุงไดร้วดเร็วและ
หลงัการให้บริการซ่อมบาํรุงไดอ้ย่างมีคุณภาพตามความเหมาะสม พบว่าปัจจยัดา้นบุคลากรใน 
ดา้นการให้บริการลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคมากท่ีมาใชบ้ริการซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ ปิยพรรณ กลัน่กล่ิน (2547) ท่ีกล่าวว่าปัจจัยด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านสถานท่ีให้บริการและช่องทางการจัดจําหน่าย  ด้านผลิตภัณฑ์และการบริการ  และ 
ดา้นการใหบ้ริการลูกคา้ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อผูบ้ริโภคระดบัมาก  

    ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสําคญัอยู่ในระดบัปานกลางทั้งน้ี 
เป็นเพราะว่า ภาพลกัษณ์ของบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ีรู้จักของผูใ้ช้บริการทัว่ไป แต่ใน 
ส่วนของตูโ้ทรศพัท์สาธารณะท่ีพบว่ายงัมีความปลอดภยัระดับปานกลางและทาํให้ตูโ้ทรศพัท ์
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สาธารณะยงัมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตต่อคนท่ีมาใช้บริการทาํให้เกิดความมัน่ใจและผูใ้ห้
บริการมีการปรับปรุงท่ีดีข้ึนก็สร้างความมัน่ใจกบัผูใ้ชบ้ริการไม่นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นภดล  จิระธิติกุล (2546) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีต่อเจา้ของรถยนตใ์น
การเลือกใช้บริการของอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง
กายภาพมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยดา้นลกัษณะทางกายภาพมีค่าเฉล่ียในระดบั
สูงสุด  คือ  อากาศถ่าย เทดีและแสงสว่ าง เ พียงพอ  มีห้อง รับรองและห้องนํ้ า  สถานท่ี มี 
ความสะอาดเรียบร้อยและมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั  

ปัจจัยด้านกระบวนการของการให้บริการ ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญอยู่ในระดับ 
ปานกลางทั้งน้ีเป็นเพราะวา่ขั้นตอนรายละเอียดของการใชบ้ริการมีขั้นตอนท่ีไม่ซบัซอ้นและบริการ
โทรศพัท์สาธารณะท่ีให้บริการถูกตอ้งแม่นยาํและเม่ือโทรศพัท์สาธารณะขดัขอ้งสามารถติดต่อ
ศูนยบ์ริการไดส้ะดวกทาํให้ผูใ้ช้บริการสามารถใช้งานไดง่้ายสร้างความประทบัใจกับลูกคา้ได ้
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภดล จิระธิติกุล (2546) ศึกษาถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีต่อเจา้ของรถยนต์ในการเลือกใชบ้ริการของอู่เคาะพ่นสีรถยนต์ในอาํเภอเมือง จงัหวดั
ลาํปาง ปัจจยัดา้นราคามีค่าเฉล่ียรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัยอ่ยดา้นกระบวนการท่ีมีค่าเฉล่ียใน
ระดบัสูงสุดคือ มีการนดัหมายตรงเวลา  

   ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่า สถานท่ีให้บริการมีทาํเลท่ีตั้ งเหมาะสม เช่น ตั้ งอยู่ในห้างสรรพสินคา้ โรงงาน 
แหล่งชุมชน และกระจายอยู่ทุกพื้นท่ี มีให้ใชบ้ริการเพียงพอสะดวกโดยสามารถใชบ้ริการได ้24 
ชัว่โมงทาํให้ไดรั้บความสะดวกสบาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุชล ชนะคุม้ (2550: 73) 
ท่ีกล่าวว่า ปัจจัยทางด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย ส่วนใหญ่ของระดับความอิทธิพลของปัจจัย
ทางดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัความมีอิทธิพลปานกลาง ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่จะเนน้ 
มีท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกัหรือท่ีทาํงาน อยูใ่นตลาดหรือหา้งสรรพสินคา้  

   ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีเป็นเพราะ
รูปแบบของเคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะท่ียงัไม่ทนัสมยัเพราะรูปแบบของเคร่ืองมีให้เลือกนอ้ยและ
ความสะอาดก็ยงัอยูใ่นเกณฑป์านกลาง และความพร้อมใชง้านของเคร่ืองรวมถึงการเติมเงินมือถือ
ผา่นเคร่ืองโทรศพัทส์าธารณะสามารถดึงดูดความตอ้งการใชง้านของลูกคา้ไดไ้ม่นอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุชล ชนะคุม้ (2550: 72) ท่ีกล่าวว่า ส่วนใหญ่มีระดบัของความมีอิทธิพลต่อ 
การเลือกใช้บริการศูนย์บริการยางรถยนต์อยู่ในระดับมาก โดยเน้นทางด้านสินค้ามีคุณภาพ
น่าเช่ือถือและมียางรถยนตห์ลากหลายยีห่อ้  
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ปัจจยัดา้นส่งเสริมทางการตลาดผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัอยู่ในระดบัปานกลางทั้งน้ีเป็น
เพราะว่ามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการด้านอ่ืนๆของโทรศัพท์สาธารณะ 
อย่างต่อเน่ืองมีการให้ขอ้มูลการนาํเสนอและทาํประชาสัมพนัธ์ไม่ทัว่ถึงเท่าท่ีควรโดยผูบ้ริโภคให้
ความสําคญัและนํามาใช้พิจารณาประกอบการตดัสินใจใช้บริการโทรศัพท์สาธารณะในเร่ือง 
น้ีผูใ้ห้บริการควรมีการส่งเสริมการขายต่อไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เทวี ธนเทวี (2546)  
ท่ีกล่าวว่าผูบ้ริโภคให้ความสําคญัและนาํมาใชพ้ิจารณาประกอบการตดัสินใจใชบ้ริการโทรศพัท์
พื้นฐานอยู่ในระดบัมากในเร่ืองท่ีผูใ้ห้บริการควรมีการส่งเสริมการขายโดยให้เป็นอตัราส่วนลด
ค่าบริการโทรศพัท ์ในช่วงเวลาหน่ึง 

คุณภาพการให้บริการ โทรศพัทส์าธารณะแบบหยอดเหรียญ ของ บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดั (มหาชน) พบว่าผูใ้ห้บริการให้ความสําคญัดูแลเร่ืองของ รูปแบบเคร่ืองท่ีพบว่าในปัจจุบนั 
มีใหเ้ลือกมากนกั แต่ผูใ้หบ้ริการกพ็ยายามปรับปรุงเคร่ืองใหดู้ใหม่อยูต่ลอดเวลาโดยใหค้วามสาํคญั
ในเร่ืองของความสะอาดและรูปลกัษณ์ใหดู้ดี รวมถึงความสะดวกท่ีใหลู้กคา้ไดใ้ชบ้ริการอยา่งทัว่ถึง
โดยพยายามติดตั้ งให้กระจายคลอบคุมทุกพื้นท่ี และผูใ้ห้บริการสร้างภาพลักษณ์ทีดีของการ
ใหบ้ริการท่ีหลากหลายมีความความน่าเช่ือถือ  
      
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะในการนาํวิจยัไปใช ้
1.1 เน่ืองจากปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา เป็นปัจจยัท่ีผูใ้ชบ้ริการให้

ความสําคัญในระดับมากเป็นลาํดับแรก ดังนั้ นผูใ้ห้บริการควรกําหนดการให้บริการเสริมท่ี
หลากหลาย เช่น บริการโทรประหยดั Y-Tel 1234 ควรจะมีการประชาสมัพนัธ์ใหท้ัว่ถึงและต่อเน่ือง 
เน่ืองจากลูกคา้กจ็ะเลือกในอตัราการใชบ้ริการท่ีถูกกวา่บริการอ่ืนๆ  

1.2 ผูใ้ช้บริการให้ความสําคัญรองลงมาอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านบุคลากร  
แต่ดูจากค่าทางสถิติแลว้พบว่าอยูใ่นลาํดบั 3.4 พอดีทาํให้อยูร่ะดบัปานกลางท่ีค่อนขา้งสูงติดลาํดบั
มาก คือ ดา้นบุคคล ดงันั้นผูใ้ห้บริการควรพิจารณาความสาํคญัดา้นพนกังานบุคลิก ในการแต่งกาย 
มีแบบฟอร์มท่ีดูดี มารยาทเรียบร้อยเต็มใจให้บริการต่อลูกคา้ท่ีไดส้ัมผสั และบริการตลอดจนการ
แนะนาํขั้นตอนการใชบ้ริการใหถู้กตอ้งชดัเจนน่าเช่ือถือต่อไป 

1.3 ผูใ้ชบ้ริการให้ความสาํคญัในระดบัปานกลางเป็นอนัดบัสาม คือ ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ ดงันั้น ผูใ้ห้บริการควรพิจารณาความสาํคญัดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัให้มากข้ึนจะทาํให้
เกิดความน่าเช่ือถือกวา่น้ีและควรปรับปรุงตูโ้ทรศพัทส์าธารณะใหมี้ความปลอดภยัมากข้ึน  
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1.4 ผูใ้ห้บริการควรให้ความสําคญัดา้นคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ืองซ่ึง พบว่า
ผูใ้ช้บริการโทรศพัท์สาธารณะส่วนใหญ่รู้สึกดีต่อการให้บริการและมีอยู่บา้งบางเร่ืองเช่นลูกคา้ 
โดนกินเหรียญ ผูใ้หบ้ริการกค็วรไปคิดวิธีป้องกนัไม่ใหเ้กิดข้ึน  

1.5 คุณภาพการให้บริการโดยรวมแลว้การให้บริการลูกคา้รู้สึกดีต่อผูใ้ห้บริการและ
ปัจจุบนัถึงแมว้่าการบริการโทรศพัทส์าธารณะจะมีอตัราการใชบ้ริการท่ีนอ้ยลงแต่จากการทาํวิจยั
คร้ังน้ีก็พบว่าผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่ท่ีเพิ่มข้ึนเป็นลูกคา้ท่ีมาจากการใช้บริการเติมเงินมือถือผ่าน
โทรศพัทส์าธารณะดงันั้นการท่ีผูใ้หบ้ริการยงัคงเนน้การใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพนั้นก็แสดงใหเ้ห็นว่า
จะทาํใหผู้ใ้หบ้ริการมีรายไดเ้พิ่มข้ึนการธุรกิจการบริการน้ีเช่นกนั 

2. ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป 
ควรศึกษาปัจจยัดา้นอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น  
2.1 การใหบ้ริการโทรศพัทพ์ื้นฐาน 
2.2 การใหบ้ริการโทรศพัทมื์อถือ 
ทั้งน้ีก็เพื่อใหธุ้รกิจดา้นโทรคมนาคมสามารถพฒันาการให้บริการ และเป็นท่ีนิยมของ

ผูใ้ชบ้ริการอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
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