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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยันี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาความพงึพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ [บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน)] ของผูบ้รโิภคในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี โดยมกีลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามในการ
เกบ็ขอ้มูล  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานดว้ย
สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์           
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  ผลการวจิยั พบว่า 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 40 ปี มอีาชพีขา้ราชการพนักงานรฐัวสิาหกจิ 
พนกังานบรษิทัเอกชนหรอืลกูจา้ง  มรีายไดต่้อเดอืน 15,001- 30,000 บาท  มคีวามถีใ่นการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที่
สปัดาหล์ะ 2 – 3 ครัง้  และเป็นลกูคา้โทรศพัทป์ระจ าทีข่อง บมจ.ทโีอท ีเป็นระยะเวลา 6-15 ปี 
 2. ปจัจยัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของบรกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่ของผูบ้รโิภคในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี 
เมื่อเรยีงจากมากไปหาน้อย พบว่า ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเอา
ใจใส ่ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความน่าเชื่อถอื  อยู่ในระดบัดทีุกดา้น ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ า
ที ่ของผูบ้รโิภคในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัดี 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05  พบว่า 
 1. ผู้บรโิภคที่มีปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ อาชีพ ความถี่ในการใช้บริการ และระยะเวลาที่เป็นลูกค้า 
แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่โดยรวมแตกต่างกนั 
 2. ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของลูกคา้ทีใ่ช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)  
ไดแ้ก่  ดา้นการตอบสนอง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส ่ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความพงึพอใจโดยรวม ในระดบัสงูทุกดา้น  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
 3. ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารของลูกคา้ทีใ่ช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)  
ไดแ้ก่  ดา้นการเขา้ถงึได ้และดา้นความน่าเชื่อถอื มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจโดยรวม ในระดบัปานกลางทุกดา้น  
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  
 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร โทรศพัท ์การรบัรูค้ณุภาพบรกิาร  
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ABSTRACT 

 
 The purpose of this research was aimed to study Customers’ satfication toward TOT Public 
company limited fixed line telephones among consumers in Thanyaburee district, Pathumtani. The samples 
used in this research were 400 consumers. Questionnaires were used as research tools. Statistical 
techniques utilized consisted of percentage, mean score, standard deviation, Independent Sample t-test, 
One-Way Analysis of Variance and Pearson Product Moment Correlation Coefficient. The results were shown 
as follows: 
 1. Most samples were aged less than or equal to 40 years old, worked as government officers , 
state enterprise employees, private company employees and employees , earned average monthly income 
between 15,001 - 35,000 Baht, used fixed line telephone for 2 - 3 times per week and have been TOT 
customers for 6 -15 years. 
 2. The perception towards fixed line telephones in Thanyaburee district, Pathumtani in terms of 
tangibles, access, responsiveness, empathy, assurance and reliability were at good level in every 
respectively. 
 3. The customers overall satfication towards fixed line telephones was at good level. 
 The results of hypotheses testing results at statistically significant level of 0.05 were shown as 
follows: 
 1. The customers with different age, occupation, frequency of fixed line telephones usage and 
duration of TOT customers had different level of satisfaction. 
 2. The perception of fixed line telephones service in terms of responsiveness, tangibles, assurance 
and empathy correlated with satfication at high level and in the same direction. 
 3. The perception of fixed line telephones service in terms of access, and reliability correlated with 
satfication at moderate level and in the same direction. 
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บทน า 
บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จากเดิม คือ 

องค์การโทรศพัท์แห่งประเทศไทย เริม่ก่อตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2497 โดยให้บรกิารโทรคมนาคมแก่
ประชาชนทัว่ไป และเป็นผูพ้ฒันาธุรกจิโทรคมนาคมของไทยเรื่อยมาจนกระทัง่วนัที ่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 จงึได้
แปรสภาพองค์กรจากรัฐวิสาหกิจ สงักัดกระทรวงคมนาคม มาเป็นบริษัท จ ากัด มหาชน ในนาม “บริษัท ทศท            
คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน)” ตามขอ้ผูกพนัการเปิดการคา้เสรขีององคก์ารการคา้โลก ซึง่ประเทศไทยจะต้องเปิดเสรี
บรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐาน และต่อมาได้เปลีย่นชื่อเป็น “บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)” เมื่อวนัที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 
2548 จากการด าเนินงานใน 4 - 5 ปี ทีผ่่านมา บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ประสบปญัหาการลดลงของรายไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง จากการที่มคีู่แข่งเพิม่เขา้มาในธุรกจิโทรคมนาคม และเทคโนโลยใีหม่ๆ ของ อนิเทอร์เน็ตความเรว็สูงและ
โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ท าใหร้ายไดห้ลกัจากโทรศพัทป์ระจ าลดลงอย่างต่อเน่ือง ซึง่ปจัจุบนัมผีูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีท่ ัง้
ประเทศประมาณ 6 ลา้นราย โดยมผีูล้งทุนและผูด้ าเนินการใหบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีท่ ัง้สิน้ 3 หน่วยงาน ไดแ้ก่ บรษิทั 
ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) (TOT) ใหบ้รกิารโทรศพัทพ์ืน้ฐานทัว่ประเทศ บรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (TRUE) 
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ใหบ้รกิารโทรศพัท์พืน้ฐานในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล และบรษิัท ททีแีอนด์ท ีจ ากดั (มหาชน) (TT&T) ให้บรกิาร
โทรศพัทพ์ืน้ฐานในเขตภูมภิาค 

ณ สิน้ไตรมาส 3 ปี 2556 มจี านวนผูล้งทะเบยีนใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีภ่ายในประเทศ 6,155,423 ราย 
ซึ่งลดลงจากไตรมาสก่อนร้อยละ 0.9 และลดลงจากไตรมาสเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 4.7 โดยสามารถจ าแนก           
ผูล้งทะเบยีนตามพืน้ทีเ่ป็นเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 3,337,566 ราย และส่วนภูมภิาค 2,817,857 ราย โดย
ส่วนแบ่งตลาด ณ สิน้ไตรมาสที่ 3 ปี 2556 หากพจิารณาตลาดรวมทัง้ประเทศ TOT มสี่วนแบ่งตลาดร้อยละ 60.0 
TRUE รอ้ยละ 28.5 และ TT&T รอ้ยละ 11.5 และหากพจิารณาตามเขตพืน้ทีใ่หบ้รกิาร ในเหากพจิารณาตามเขตพนื้ที่
ให้บรกิาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล TRUE มสี่วนแบ่งการตลาดรอ้ยละ 50.8 TOT รอ้ยละ 47.8 และ 
TT&T รอ้ยละ 1.5 สว่นในพืน้ทีภู่มภิาค TOT มสีว่นแบ่งตลาดรอ้ยละ 73.4 TT&T รอ้ยละ 22.0 และ TRUE รอ้ยละ 4.6 
(ส านกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ.2556: 5 - 6) แสดงให้
เหน็ว่าจ านวนผู้ใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ภายในประเทศ มแีนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ตรงกนัขา้มกบั
โทรศพัทเ์คลื่อนทีท่ีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง  ซึง่การลดลงหรอือตัราการคนืเลขหมายทีส่งู ย่อมส่งผลต่อรายได้
หลกัของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) สาเหตุหลกัของการลดลงลงของตลาดโทรศพัทป์ระจ าที ่เนื่องจากมคีู่แข่งเพิม่
เขา้มาในธุรกจิโทรคมนาคม และเทคโนโลยใีหม่ๆ ของอนิเทอร์เน็ตความเรว็สงูและโทรศพัท์เคลื่อนที่  ดงันัน้บรษิัท                 
ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) จ าเป็นต้องดูแลลูกคา้ใหเ้หมาะสมในแต่ละพืน้ที่ และต้องพฒันาคุณภาพบรกิารอย่างต่อเนื่อง  
อกีทัง้ ในปจัจุบนัการเขา้ถึงบรกิารสื่อสารโทรคมนาคมผ่านเทคโนโลยบีรอดแบนดอ์นิเทอร์เน็ตทัง้ทางสายและไรส้าย
นัน้สามารถท าไดส้ะดวกและรวดเรว็ เพราะมชี่องทางในการเขา้ถงึทีห่ลากหลาย แต่หากคุณภาพการใหบ้รกิารซึง่ถือ
เป็นปจัจยัแห่งความส าเรจ็ไม่เป็นทีพ่งึพอใจของลกูคา้แลว้ โดยเฉพาะลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารบรอดแบนดอ์นิเทอรเ์น็ตทีย่งัคง
มอีตัราการคนืเลขหมายทีส่งู  ซึง่การใชบ้รกิารของลูกคา้นัน้เป็นการตรวจสอบคุณภาพ เมื่อใชบ้รกิารเสรจ็สิน้แลว้อาจ
เกดิความรู้สกึที่พอใจหรอืไม่พอใจกไ็ด้ ถ้าลูกค้าเกิดความรู้สกึไม่พอใจต่อการบรกิารแล้ว นอกจากจะไม่กลบัมาใช้
บรกิารซ ้า ยงัอาจเผยแพร่ความบกพร่องในการบรกิารทีต่นไดร้บัต่อผูอ้ื่น อนัจะสรา้งผลเสยีหายอย่างมาก ในทางตรง
ขา้ม ถา้ลกูคา้เกดิความประทบัใจและมคีวามรูส้กึทีด่กีจ็ะเผยแพร่จุดดขีองการบรกิารใหผู้อ้ื่น กจ็ะสรา้งความส าเรจ็อย่าง
มากในอนาคต ดงันัน้ บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) จงึต้องใหค้วามส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการใหบ้รกิารทีด่ต่ีอ
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เพื่อใหส้ามารถทีจ่ะตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่าง
เหมาะสม และเป็นการรกัษาใหล้กูคา้ยงัคงใชบ้รกิารของบรษิทัต่อไป   

จากเหตุผลดงักล่าวข้างต้น ผู้วจิยัจงึสนใจที่จะศกึษา “ความพึงพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที ่
[บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)] ของผูบ้รโิภคในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี” โดยกลุ่มตวัอย่างที่ศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยั
เลอืกศกึษาผูบ้รโิภคในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี เนื่องจากว่าเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหนาแน่นของประชากรถงึ 1,594 
คนต่อตารางกโิลเมตร (ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั. 2552) และมีการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ค่อนข้างมาก          
จงึเหน็ว่าควรทีจ่ะศกึษาถงึความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารในเขตพืน้ทีด่งักล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุง 
และขยายผลการศกึษาในเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ ใหค้รอบคลุมต่อไปในอนาคต  ดว้ยเหตุผลว่า ความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
เป็นสิง่จ าเป็นต่อการประกอบธุรกจิประเภทบรกิารอย่างยิง่ จากการที่ธุรกจิในปจัจุบนัมกีารขยายตวัอย่างรวดเรว็ มี
บรกิารทดแทนทีห่ลากหลาย และมกีารใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพื่อแย่งชงิลูกคา้ให้มาเป็นลูกคา้ของตน ดงันัน้ ธุรกจิจงึต้อง
ปรบัตวัเพื่อที่จะสนองตอบต่อสภาวะนี้ และต้องหนัมาสนใจลูกค้าให้มากยิง่ขึน้เพื่อสร้างความพงึพอใจสูงสุดเมื่อมา              
ชบ้รกิาร และเพื่อใหผู้้บรโิภคยงัคงมคีวามเชื่อมัน่พรอ้มทีจ่ะใชบ้รกิารของ บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ต่อไป ทัง้นี้
เพื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนื 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ถงึความส าคญัในการศกึษาความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร โดยผูว้จิยัเหน็ว่าปจัจยั
ขอ้มูลส่วนบุคคลและปจัจยัการรบัรู้ในด้านคุณภาพการให้บรกิาร ประกอบดว้ย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความเอาใจใส่ นัน้ เป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะส่งผลใหเ้กดิความ 
พึงพอใจในการใช้บริการผู้บริโภค ด้วยหากว่าผู้บริโภคนัน้มีระดับการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการที่ดีหรือไม่ด ี              
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ย่อมส่งผลให้เกดิความพงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจในการใช้บรกิารได้ ซึ่งสามารถจะสะทอ้นถึงแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผูบ้รโิภคไดว้่าจะยงัคงใชบ้รกิารต่อไปหรอืเลกิใชบ้รกิาร   
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. การศกึษาวจิยัครัง้น้ี ท าใหส้ามารถทราบถึงปจัจยัที่ยงัส่งผลต่อความพงึพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์
ประจ าทีข่องผูบ้รโิภคในเขตอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี เพื่อรกัษาปรมิาณการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคต่อไป 
 2. ท าใหท้ราบถึงระดบัความพงึพอใจที่มต่ีอการใช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ของลูกค้าบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั 
(มหาชน) เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา ปรบัปรุงคุณภาพบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
 3. น าขอ้มูลทีไ่ดร้บัไปเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงรูปแบบในการใหบ้รกิารของโทรศพัทป์ระจ าทีข่อง
บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารในอนาคตมากขึน้ 
 4. เป็นประโยชน์ใหก้บัหน่วยงานราชการ องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ในการน าผลวจิยัไปวเิคราะหเ์พื่อก าหนดนโยบาย 
วางแผนการด าเนินงาน ปรบัปรุง รวมถงึพฒันาระบบการสือ่สารโทรศพัทป์ระจ าที ่(Fixed Line) ใหม้ปีระสทิธภิาพมาก
ยิง่ขึน้ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
งานวจิยัครัง้นี้ไดน้ าแนวคดิและทฤษฎมีาใชเ้ป็นกรอบในการศกึษา ดงัต่อไปนี้ 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์
 ปรมะ สตะเวทิน (2546: 105) ได้เสนอว่า คนที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัจะมีลักษณะทาง
จติวทิยาต่างกนัดว้ย โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั ดงัน้ี 
 1. เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าใหบุค้คลมพีฤติกรรมของการตดิต่อสื่อสารต่างกนั คอื เพศหญิงมี
แนวโน้ม และความตอ้งการทีจ่ะสง่และรบัข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะทีเ่พศชายไม่ไดม้คีวามต้องการทีจ่ะส่งและ
รบัขา่วสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่มคีวามต้องการทีจ่ะสรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึน้จากการรบัและส่งข่าวสาร
นัน้ดว้ย นอกจากนี้เพศหญงิและเพศชายมคีวามแตกต่างกนัอย่างมากในเรื่องความคดิ ค่านิยม และทศันคต ิทัง้นี้เพราะ
วฒันธรรมและสงัคมจะก าหนดบทบาทและกจิกรรมของคนสองเพศไวต่้างกนั 
 2. อายุ เป็นปจัจยัทีท่ าใหค้นมคีวามแตกต่างกนัในเรื่องของความคดิและพฤตกิรรม คนทีอ่ายุน้อย มกัจะ
มคีวามคดิเสรนีิยม ยดึถอือุดมการณ์และมองโลกในแง่ดมีากกว่าคนทีอ่ายุมาก ในขณะคนทีอ่ายุมากมกัจะมคีวามคดิที่
อนุรกัษ์นิยม ยดึถอืการปฏบิตั ิระมดัระวงั มองโลกในแง่ร้ายกว่าคนทีม่อีายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชวีติที่
แตกต่างกนั ลกัษณะการใชส้ื่อมวลชนกต่็างกนั คนทีม่อีายุมากมกัจะใชส้ื่อเพื่อแสวงหาข่าวสารหนักๆ มากกว่าความ
บนัเทงิ 
 3. การศึกษา เป็นปจัจยัที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนั คนที่มี
การศกึษาสงูจะไดเ้ปรยีบอย่างมากในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ีเพราะเป็นผูมีค้วามกวา้งขวางและเขา้ใจสารไดด้ ีแต่จะเป็น
คนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ ถ้าไม่มีหลกัฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมีการศึกษาต ่ามกัจะใช้สื่อประเภท วิทยุ 
โทรทศัน์และภาพยนตร ์หากผูม้กีารศกึษาสงูมเีวลาว่างพอกจ็ะใชทัง้ สือ่ประเภทสิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์ และภาพยนตร ์
แต่หากมเีวลาจ ากดัผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมกัจะแสวงหาขา่วสารจากหนงัสอืพมิพม์ากกว่าจากสือ่ประเภทอื่น 
 4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ อาชพี รายได ้และสถานภาพทางสงัคมของบุคคล มอีทิธพิล
อย่างส าคญัต่อปฏิกิรยิาของผู้รบัสารที่มต่ีอผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมวีฒันธรรมประสบการณ์ ทศันคติค่านิยมและ
เป้าหมายทีต่่างกนัทีส่งูทีส่ดุแทน 
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2. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัการรบัรูค้ณุภาพ 

2.1 ความหมายของการรบัรู้ 
คอตเลอร์ (Kotler. 2003) กล่าวถึง “การรบัรู้” (Perception) ว่าเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพร้อมที่จะ

แสดงออก ซึ่งจะแสดงออกอย่างไรขึ้นอยู่กบักระบวนการที่บุคคลแต่ละบุคคลได้เลือกจดัการ และแปลความข้อมูล
ขา่วสารการรบัรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์นัน้ๆ 

สคฟิแมน และ การนุ์ก (Schiffman & Kanuk.1994) ไดก้ล่าวว่าการรบัรู ้คอืกระบวนการซึง่แต่ละบุคคล
เลอืกสรรจดัระเบยีบและตคีวามหมายสิง่กระตุน้ออกมาเป็นภาพทีม่คีวามหมายและเกดิเป็นภาพรวมขึน้มา โดยทีบุ่คคล 
2 คนได้รบัสิง่กระตุ้นอย่างเดยีวกนัและอยู่ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวกนั แต่จะมอีิทธิพลต่อการเลือก การ รู้จกั การ
ตคีวามหมายของแต่ละบุคคลซึง่ขึน้อยู่กบัความจ าเป็น (Need) ค่านิยม (Values) และความคาดหวงั (Expectation) 
โดยทีต่วัแปรเหล่านี้จะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการรบัรูข้องบุคคล 

จากนิยามที่ได้กล่าวไว้ทัง้หมดสามารถสรุปไดว้่า การรบัรู ้หมายถงึ กระบวนการเลอืกเปิดรบัขอ้มูลให้
ความสนใจ จดัระเบยีบ และตีความหมายของสิง่เร้าหรอืสิง่กระตุ้น ที่ผ่านเขา้มาทางประสาทสมัผสัทางร่างกายโดย
อาศยัประสบการณ์เดมิในการตคีวามหมายของสิง่เรา้หรอืสิง่กระตุน้นัน้ๆ ซึง่แต่ละคนจะมกีารรบัรูท้ีแ่ตกต่างกนัไป ตาม
ความตอ้งการ ความสนใจ ค่านิยม และความคาดหวงั แมว้่าจะเปิดรบัสิง่เรา้แบบเดยีวกนั ภายใตส้ถานการณ์เดยีวกนัก็
ตาม 

2.2 การรบัรูค้ณุภาพการบริการ 
กรอนรสู (Gronroos.1990) กล่าวว่าการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารประกอบไปดว้ย 2 ลกัษณะคอื 
1. ลกัษณะทางดา้นเทคนิคหรอืผลที่ได ้และลกัษณะตามหน้าที่หรอืความสมัพนัธ์ของกระบวนการ ดงั

แสดงในภาพประกอบ 3 โดยทีคุ่ณภาพดา้นเทคนิคเป็นการพจิารณาเกี่ยวกบั ผูใ้หบ้รกิารจะใชเ้ทคนิคอะไรทีจ่ะท าให้
ลูกคา้ที่เขา้มาใช้บรกิารเกดิความพอใจตามความต้องการพืน้ฐาน การรบัรู้คุณภาพที่ดเีกดิขึน้เมื่อความคาดหวงัของ
ลูกคา้ตรงกบัการรบัรูท้ีไ่ดจ้ากประสบการณ์ทีผ่่านมา โดยทีค่วามคาดหวงัต่อคุณภาพจะไดร้บัอทิธพิลจาก การสื่อสาร
ทางตลาดการสือ่สารแบบปากต่อปาก ภาพลกัษณ์ขององคก์ร และความตอ้งการของลกูคา้เอง 

2. ลกัษณะตามหน้าทีจ่ะเป็นการพจิารณาจากผูใ้หบ้รกิารจะท าอย่างไรใหก้ารบรกิารดเีท่ากบัการรบัจาก
ประสบการณ์ของลกูคา้ทีผ่่านมา 

กรอนรูส (Gronroos.1990) ได้กล่าวถงึเงื่อนไขของการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารที่ดขีองลูกคา้ม ี6 ประการ 
ดงันี้ 

1. ความเป็นมอือาชพี และทกัษะในการบรกิาร ลูกคา้จะรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารทีด่ใีนเมื่อผูใ้หบ้รกิารมี
ความรูท้กัษะในการแกป้ญัหาอย่างมอือาชพี 

2. ทศันคตแิละพฤติกรรม เป็นความรูส้กึของลูกคา้ทีม่ต่ีอพนักงานบรกิาร พจิารณาเกีย่วกบัความเอาใจ
ใสใ่นการแกป้ญัหาดว้ยความเตม็ใจโดยทนัท ี

3. การเขา้ถงึบรกิารง่ายและมคีวามยดืหยุ่น ลูกค้าจะพจิารณาจากผู้ให้บรกิารประกอบไปดว้ยสถานที ่
ชัว่โมงการท างาน ตวัพนกังาน และระบบการท างานไดถู้กออกแบบใหง้่ายต่อการเขา้ถงึบรกิาร รวมถงึมกีารเตรยีมปรบั
การบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 

4. ความไวว้างใจและความซื่อสตัยข์องผูใ้หบ้รกิาร ลกูคา้จะรูว้่าเมื่อใดกต็ามทีม่กีารตกลงในการใชบ้รกิาร
เกดิขึน้ สามารถทีจ่ะไวใ้จผูใ้หบ้รกิารไดโ้ดยพนักงานจะท าตามสญัญาทีต่กลงไว้ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ทีลู่กค้าใหค้วามสนใจ
เป็นพเิศษ 

5. การชดเชย เมื่อใดกต็ามทีล่กูคา้มคีวามรูส้กึว่ามบีางอย่างผดิปกตหิรอืไม่เป็นไปตามความคาดหวงัผูใ้ห้
บรกิารจะตอ้งแกไ้ขใหเ้ป็นตามความคาดหวงัของลกูคา้อย่างทนัท ี

6. ความมชีื่อเสยีงของผู้ให้บรกิาร ลูกคา้มกัเชื่อว่าการใหบ้รกิารของผู้ให้บรกิารสามารถเชื่อถือได้และ
เหมาะสมกบัคุณค่าของเงนิทีจ่่ายไป  

 



6 
 

2.3 ระดบัคณุภาพการบริการ 
      พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry. 1998) ไดม้กีารพฒันาขัน้ตอนการประเมนิ
คุณภาพบรกิารใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ ในปี 1998 ไดส้รา้งเครื่องมอืชุดคุณภาพการบรกิารจ าแนก 5 ดา้นดงันี้ 

1. สิง่ทีส่มัผสัได ้(Tangibles) งานบรกิารควรมคีวามเป็นรูปธรรมทีส่ามารถสมัผสัจบัต้องได ้มลีกัษณะ
ทางกายภาพทีป่รากฎให้เหน็ เช่น สถานที ่เครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ วสัดุ และบุคคล ในการตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้นัน้ 
ช่วยใหล้กูคา้รบัรูว้่าพนกังานมคีวามตัง้ใจใหบ้รกิารเหน็ภาพไดช้ดัเจน 

2. ความน่าเชื่อถอื (Reliability) การใหบ้รกิารต้องตรงตามการสื่อสารทีน่ าเสนอแก่ลูกคา้ งานบรกิารที่
มอบหมายใหแ้ก่ลกูคา้ทุกครัง้ตอ้งมคีวามถูกต้องเหมาะสม และมคีวามสม ่าเสมอ ทีส่ามารถสรา้งความเชื่อถอืไวว้างใจ
งานบรกิารจากลกูคา้ 

3. การตอบสนองลูกค้า (Responsive) พนักงานมหีน้าทีใ่ห้บรกิารลูกคา้ดว้ยความเต็มใจและมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะช่วยเหลอืหรอืใหบ้รกิารลกูคา้ทนัท ีลกูคา้ไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็ 

4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลูกคา้ (Assurance) การบรกิารจากพนักงานทีม่คีวามรูค้วามสามารถ ทกัษะใน
การท างานตอบสองความตอ้งการของลกูคา้และมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีสามารถท าใหล้กูคา้เกดิความเชื่อถอืและสรา้งความ
มัน่ใจว่าลกูคา้ไดร้บับรกิารทีด่ ี

5. ความเอาใจใส ่(Empathy) พนกังานทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้แต่ละรายดว้ยความเอาใจใสแ่ละใหค้วามสนใจ
แก่ผูม้าใชบ้รกิาร 

3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
  คอทเลอร ์(Kotler. 2000: 33-36) ความพงึพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็นระดบัความรูส้กึ
ของลกูคา้ทีม่ผีลจากการเปรยีบเทยีบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบตัหิรอืการท างานของผลติภณัฑต์ามทีเ่หน็หรือ
เขา้ใจ (Product Perceived Performance) กบัการคาดหวงัของลูกคา้(Expectation) ซึง่เกดิจากประสบการณ์และ
ความรู้สกึในอดตีของผู้ซื้อ ส่วนผลประโยชน์จากคุณสมบตัิหรอืการท างานของผลติภัณฑ์เกดิจากนักการตลาดและ           
ฝา่ยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะตอ้งพยายามสรา้งความพงึพอใจใหลู้กคา้ โดยพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value added) โดย
การท างานร่วมกบัฝ่ายต่างๆ โดยยดึหลกัการสรา้งคุณภาพรวม (Total Quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่างทางการ
แข่งขนั (Competitive differentiation) คุณค่าทีส่่งมอบใหก้บัลูกคา้จะต้องมากกว่าต้นทุนของลูกคา้ (Cost) ต้นทุนของ
ลูกคา้ส่วนใหญ่กค็อืราคาสนิคา้ (Price) นัน่เอง ส่วนระดบัความพงึพอใจสามารถแบ่งอย่างกวา้งๆ ได ้3 ระดบั ดงันี้ 
กล่าวคอื หากการท างานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ไม่ตรงกบัความคาดหวงั ลกูคา้ย่อมเกดิความไม่พอใจ หากการ
ท างานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ตรงกบัความคาดหวงั ลกูคา้ย่อมเกดิความพอใจ แต่ถา้เกนิความคาดหวงั ลกูคา้ก็
ยิง่พอใจมากขึน้ ความพอใจอย่างเดยีวไม่สามารถดงึดดูลกูคา้ใหอ้ยู่กบัตนตลอดไป ดงันัน้ลกูคา้ทีไ่ดร้บัความพอใจอย่าง
สงูไม่ใช่กลุ่มทีจ่ะเปลีย่นใจง่ายๆ ความพอใจหรอืความยนิดใีนระดบัสงูของลูกคา้จะสรา้งความรูส้กึใกลช้ดิทางอารมณ์
ความรูส้กึต่อตราสนิคา้นัน้ ซึง่ไม่ใช่ความชอบธรรมดาทัว่ไป ผลทีต่ามมาคอื ความภกัดขีองลกูคา้ในระดบัสงูนัน่เอง 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มปีจัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายได้ต่อเดอืน ความถี่ในการใช้บรกิาร และระยะเวลา            
ที่เป็นลูกค้า ที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ของบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน)     
แตกต่างกนั  
 2. ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิาร ประกอบด้วย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการ
ตอบสนอง ด้านความไว้วางใจ ด้านความเอาใจใส่ และด้านการเขา้ถึงได้ง่าย มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของ
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 
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วีธีการด าเนินการวิจยั 
 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ ประชากรในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี ทีเ่ป็นลูกคา้ทีใ่ชบ้รกิาร
ของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ทัง้เพศหญงิและเพศชาย เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้ผูว้จิยั
จงึไดก้ าหนดขนาดตวัอย่างโดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่าง ในกรณีทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 
2545: 25-26) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 จากการค านวณจะไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 385 ตวัอย่าง เพิม่อกี 15 
ตวัอย่าง รวมทัง้สิน้ 400 ชุด 
 1. วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบผสมผสาน ตามล าดบัดงันี้ 
 ขัน้ตอนที่ 1 ใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  โดยการเจาะจงท าการ              

เลอืกเพยีง ศูนย์บรกิารของบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เฉพาะในเขตอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี ซึง่มทีัง้หมด          
2 ศนูยบ์รกิาร 

 ขัน้ตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) โดยเลือกเก็บตัวอย่างใน
ศนูยบ์รกิารทีเ่ลอืกไวใ้น ขัน้ตอนที ่1 เขตละ 200 ตวัอย่าง ทัง้หมด 2 เขต รวมกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

 ขัน้ตอนที ่3 ใชก้ารสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากลกูคา้
ของบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) เฉพาะในเขตเขตอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี บรเิวณ ศูนย์บรกิารลูกค้าทโีอท ี
สาขาธญับุร ีและศูนยบ์รกิารลูกคา้ทโีอท ีสาขาฟิวเจอร ์รงัสติ ทีก่ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่1 และ 2 ทีเ่ตม็ใจ และยนิดใีห้
ขอ้มลูจนครบ 400 ชุด 

2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ผู้วิจยัได้สร้างเครื่องมือและขัน้ตอนการสร้า ง

เครื่องมอืหรอืแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึง่ประกอบดว้ยค าถาม 3 ตอน ดงันี้ 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ อาชีพ 

รายไดต่้อเดอืน ความถีใ่นการใชบ้รกิาร และระยะเวลาทีเ่ป็นลกูคา้ของบรษิทั จ านวน 5 ขอ้  
ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารจากการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่

(Fixed Line) ของ บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) จ านวน 24 ขอ้  
ตอนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบัความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่อง TOT ม ี

จ านวน 4 ขอ้  
3. การวิเคราะหข์้อมูล 

 การวเิคราะหข์อ้มลูส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้แบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 ตอน คอื การวเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งต้น 
และการวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อตอบค าถามการวจิยั ซึง่มแีนวทางในการวเิคราะหข์อ้มลูและวธิกีารทางสถติ ิดงันี้ 
 1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถติดิงันี้ 
    1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าคะแนนเฉลีย่ (Mean) เพื่อใชอ้ธบิายลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
    1.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพื่อใชใ้นการอธบิาย
ลกัษณะขอ้มูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ ตอนที ่2 การรบัรู้คุณภาพบรกิารจากการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ (Fixed 
Line) ของ บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) และตอนที ่3 ความพงึพอใจต่อการใหบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่อง TOT 
 2. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมตฐิานดงันี้ 
     2.1 ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ สถิติการวเิคราะห์ Independent 
Sample t-test และสถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) ส าหรบัสมมตฐิาน
ขอ้ 1 
  2.2 สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation 
coefficient) ส าหรบัสมมตฐิานขอ้ 2 
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ผลการวิจยั 
ตอนท่ี  1 การวเิคราะหล์กัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ผลการวิเคราะห์ลกัษณะส่วนบุคคลพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากบั 40 ปี                
มอีาชพีขา้ราชการพนักงานรฐัวสิาหกจิ พนักงานบรษิทัเอกชนหรอืลูกจา้ง  มรีายไดต่้อเดอืน 15,001- 30,000 บาท              
มคีวามถี่ในการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่สปัดาห์ละ 2 – 3 ครัง้ และเป็นลูกค้าโทรศพัท์ประจ าที่ของ บมจ .ทโีอท ี             
เป็นระยะเวลา 6-15 ปี 
 ตอนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามทีใ่ชว้ดัปจัจยัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลด้านปจัจยัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร พบว่า ปจัจยัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของบรกิาร
โทรศพัทป์ระจ าที ่ของผูบ้รโิภคในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี เมื่อเรยีงจากมากไปหาน้อย พบว่า ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพ  ดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย ดา้นการตอบสนอง ดา้นความเอาใจใส่ ดา้นความไวว้างใจ และดา้นความน่าเชื่อถือ  
อยู่ในระดบัดทีุกดา้น 
 ตอนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามทีใ่ชว้ดัความตัง้ใจใชบ้รกิาร 
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นความพงึพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่ พบว่า ความพงึพอใจในการใช้
บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่ของผูบ้รโิภคในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดบัดี 
 ตอนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
  สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคลไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายไดต่้อเดอืน ความถี่ในการใช้
บรกิาร และระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ของ TOT แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องบรษิทั             
ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั 
  จากผลการวจิยั พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยัสว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ อาชพี ความถี่ในการใชบ้รกิาร และ
ระยะเวลาที่เป็นลูกค้า แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศพัท์ประจ าที่ โดยรวมแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิาร ประกอบด้วย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
ความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย มคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)  

 จากผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิารของลูกค้าที่ใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ของ
บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)  ไดแ้ก่  ดา้นการตอบสนอง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้น
การเอาใจใส่  มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวม ในระดบัสูงทุกดา้น  และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั  อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 ปจัจัยด้านคุณภาพการบริการของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่ของบริษัท ทีโอที จ ากัด 
(มหาชน) ได้แก่ ด้านการเข้าถึงได้ และด้านความน่าเชื่อถือ มีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจโดยรวม ในระดับ          
ปานกลางทุกดา้น และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 

อภิปรายผล 
 ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี้ 

1. ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้บรโิภคทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ อายุ อาชพี รายไดต่้อเดอืน ความถี่ในการใช้บรกิาร 
และระยะเวลาทีเ่ป็นลูกค้าของ TOT แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัท์ประจ าทีข่องบรษิทั ทโีอท ี
จ ากดั (มหาชน) แตกต่างกนั ผลการวจิยัพบว่า  
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  ด้านอายุ  พบว่า ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนัมีความพงึพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั .05  โดยผู้บรโิภคที่มอีายุ 40 ปีขึน้ไป ความพงึพอใจในการใช้บรกิาร
โทรศพัท์ประจ าที่  มากกว่าผู้บรโิภคที่มอีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 40 ปี ทัง้นี้อาจจะเนื่องจากว่ากลุ่มผูบ้รโิภคที่มอีายุ
มากกว่า 40 ปีขึน้ไป  เกดิมาพรอ้มกบัการใชโ้ทรศพัทป์ระจ าทีม่าก่อน และยงัคงใชค้งใชบ้รกิารอยู่ ซึง่คนสว่นใหฐ่มกัจะ
ยดึตดิกบัสิง่ทีม่าก่อน ซึง่คนมอีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 40 ปี นัน้สว่นมากจะหนัมาใชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที่ ท าใหอ้าจจะเหน็
ว่าการใชโ้ทรศพัทป์ระจ าทีไ่ม่มคีวามสะดวกสบายเท่าทีค่วร จงึมคีวามพงึพอใจน้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อคุณภาพบรกิารของการใหบ้รกิารรถยนต์โดยสาร
ประจ าทาง ของบรษิทั ขนสง่ จ ากดั ณ สถานีขนส่งผูโ้ดยสารจงัหวดัสระบุร ีผลการศกึษาพบว่า  ปจัจยัดา้นอายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืน มคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
  ด้านอาชีพ  พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที่
โดยรวม แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคทีป่ระกอบอาชพีอสิระ/แม่บา้น/ผูส้งูอายุ/ไม่ได้
ประกอบอาชพี/นักเรยีนนักศกึษามคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่โดยรวมมากที่สุด รองลงมาเป็น
ผูบ้รโิภคทีป่ระกอบธุรกจิส่วนตวั และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีเป็น ขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/พนักงานบรษิทัเอกชน/
ลูกจา้ง มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที่โดยรวมน้อยทีสุ่ด ทัง้นี้อาจจะเนื่องจาก ผูบ้ริ โภคทีเ่ป็นกลุ่ม
ประกอบอาชพีอสิระ/แม่บ้าน/ผูส้งูอายุ/ไม่ไดป้ระกอบอาชพี ส่วนใหญ่อาจจะไม่ค่อยไดใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนที ่เนื่องจาก
ส่วนใหญ่จะอยู่บา้นและบรษิทั และมกัใชบ้รกิารโทรศพัท์ประจ าที ่เนื่องจากมรีาคาค่าบรกิารทีถู่กว่า ดงันัน้จงึมคีวาม  
พึงพอใจในการใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที่โดยรวมมากกว่า กลุ่มผู้บริโภคที่มีอาชีพเป็น ข้าราชการ /พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ/พนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กฤษณ์ ด ารงเกยีรตวิฒันา (2551:บทคดัย่อ) 
ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารศูนย ์Call Center 1133 ของบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 
ผลการศกึษาพบว่า   ผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีลุ่มอาชพีต่างกนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารศนูย ์Call Center 1133 
ต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฐานุตรา จนัทรเกตุ (2554:บทคดัย่อ) 
ศกึษาเรื่อง ความพงึพอใจต่อคุณภาพบรกิารของการให้บรกิารรถยนต์โดยสารประจ าทาง ของบรษิัท ขนส่ง จ ากดั           
ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจงัหวดัสระบุร ีผลการศกึษาพบว่า  ปจัจยัด้านอายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ต่อเดอืน            
มคีวามพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
  ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนัมีความพึงพอใจในการใช้
บริการโทรศพัท์ประจ าที่โดยรวมของผู้บริโภค ไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นี้อาจจะ
เนื่องจากส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคใชโ้ทรศพัท์ประจ าที่ทุกบา้น และรูส้กึว่าการใหบ้รกิารในด้านต่างๆ ไม่มคีวามแตกต่างกนั 
รวมถงึราคาค่าบรกิาร จงึท าให ้ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ า
ทีโ่ดยรวม ไม่แตกต่างกนั   ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ เฉลมิพล กจิรุ่งเรอืง (2552: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ความ            
พงึพอใจของผูโ้ดยสารชาวไทยต่อการบรกิารของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิผลการวจิยัพบว่า  ผูโ้ดยสารชาวไทย ที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต่างกนัมคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารของท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ ในภาพรวมและ
พจิารณาเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาดา            
เคา้อุทยั (2554: บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่อีายุระหว่าง 20-40 ปี เกีย่วกบั
โทรศพัทร์ะบบแอนดรอยดใ์นเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ
ของผู้บริโภค โทรศพัท์ระบบแอนดรอยด์ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กฤษณ์ ด ารงเกยีรติวฒันา (2551:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
ศูนย์ Call Center 1133 ของบรษิัท ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) ผลการศกึษาพบว่า ผู้ใช้บรกิารทีม่กีลุ่มรายได้ต่างกนั              
มคีวามพงึพอใจโดยรวมในการใชบ้รกิารศนูย ์Call Center 1133 ไม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  ด้านความถ่ีในการใช้บริการโทรศพัท์ประจ าท่ี  พบว่า ผู้บริโภคที่มีความถี่ในการใช้บริการ 
แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวมของผูบ้รโิภค แตกต่างกนั  อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคที่มคีวามถี่ในการใช้บรกิารสปัดาห์ละ 2 – 3 ครัง้ มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิาร
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โทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวมมากทีส่ดุ และผูบ้รโิภคที ่ไม่ไดใ้ชเ้ลย/เดอืนละ 1-2 ครัง้/3-4 เดอืนต่อครัง้ มคีวามพงึพอใจใน
การใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวมน้อยทีสุ่ด ทัง้นี้อาจจะเนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีม่คีวามถี่ ในการใชบ้รกิารต่อสปัดาห์
มากกว่า ย่อมมีความรู้สกึพึงพอใจในการใช้บริการมากว่า และเมื่อมีความพึงพอใจย่อมมีความต้องการใช้มากว่า            
ซึง่ส่งผลให้มคีวามถี่ในการใช้มากว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่ไม่ได้ใช้เลย หรอืใช้เดอืนละ 1-2 ครัง้ หรอื ใช้ 3-4 เดอืนต่อครัง้             
ซึง่อาจะมคีวามพงึพอใจน้อย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรธนะ พูนทองชยั (2556:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง การรบัรู้
คุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมขิองผูโ้ดยสารขาออก ผลการวจิยั
พบว่า ผู้โดยสารขาอออกที่ใช้บริการท่าอากาสยานสุวรรณภูมิ ที่มีประสบการณ์ในการใช้บริการท่าอากาศยาน                
สวุรรณภูมต่ิางกนั มคีวามพงึพอใจแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ด้านระยะเวลาท่ีเป็นลูกค้า พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีะยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ แตกต่างกนัมคีวามพงึพอใจ
ในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวมของผูบ้รโิภค แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภค
ทีเ่ป็นลกูคา้ 6-15 ปี มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวมมากทีสุ่ด รองลงมาเป็น ผูบ้รโิภคทีเ่ป็น
ลูกค้า มากกว่า 16 ปี ขึ้นไป และผู้บริโภคที่เป็นลูกค้า ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5 ปี  มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
โทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวม น้อยทีสุ่ด ทัง้นี้อาจจะเนื่องจาก ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นลูกคา้ 6-15 ปี เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในช่วง
กลางๆ ของกลุ่มที่เป็นลูกค้า โดยอาจจะมาเริ่มใช้บริการเมื่อระบบโทรศัพท์มีการพฒันาปรบัปรุง และมีบริการที่
หลากหลายเพิม่ขึน้ จงึท าใหม้คีวามพงึพอใจโดยรวมมากทีส่ดุกว่า กลุ่มอื่น และผูบ้รโิภคทีเ่ป็นลกูคา้ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 
5 ปี  จะมคีวามพงึพอใจน้อยทีส่ดุเนื่องจากว่า อาจจะเป็นกลุ่มทีอ่ยู่ในช่วงของการเขา้มาของโทรศพัทเืคลื่อนที ่แต่ยงัมี
การน าโทรศพัท์ประจ าที่มาใชง้าน อาจจะเพราะต้องการใช้บรกิารอื่นๆ เช่น อนิเตอร์เน็ต แต่อย่างไรกต็ามก้ไม่ได้มี
ความต้องการใชม้ากนัก เพราะอาจจะใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีซ่ึง่มคีวามรูส้กึว่ามคีวามสะดวกสบายมากว่า และมี
บรกิารทีห่ลากหลายมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชยัวฒัน์ ผดุงศลิป์ (2550:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ี
ผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใชบ้รกิารทรวูชิ ัน่ส ์ของผูใ้ชบ้รกิารทรูมูฟ ในรูปแบบการใหบ้รกิารแบบ Convergence 
กรณีศกึษา: ผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่าระยะเวลาในการใชบ้รกิาร ทรมูฟูทีแ่ตกต่างกนัมผีล
ต่อความพงึพอใจการเลอืกใชบ้รกิารทรวูชิ ัน่สแ์ตกต่างกนั 
 2. ผลการศกึษาปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิารกบัความพงึพอใจของลูกคา้ทีใ่ช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่อง
บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) 
  สมมติฐานข้อท่ี 2 ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิาร ประกอบด้วย ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
ความน่าเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นความไวว้างใจ ดา้นความเอาใจใส่ และดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย มคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องบรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน) พบว่า 
  ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ในการศกึษาครัง้นี้พบว่าผู้บรโิภคมี
การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของบรกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพ โดยรวมในระดบัด ีโดยผูบ้รโิภคเหน็ว่าปจัจุบนั มบีรกิาร
อื่นๆ หลากหลาย เช่น อนิเทอรเ์น็ต โทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ บรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่3G บรกิารมลัตมิเีดยี
และคอนเทนท์ เป็นต้น รวมทัง้ เมื่อใช้โทรติดต่อ สญัญาณโทรศพัท์มีความชดัเจนดี ไม่ขาดระหว่างสนทนา และ
สามารถที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้ทุกสถานที่ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เมื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์พบว่า 
ปจัจยัด้านคุณภาพการบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ  มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการ
โทรศพัท์ประจ าที่โดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัสูง 
กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ เพิม่ขึน้             
จะท าใหค้วามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่โดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัสงู   
  ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ ด้านความน่าเช่ือถือ  ในการศกึษาครัง้นี้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้
คุณภาพบรกิารของบรกิารดา้นความน่าเชื่อถอื  โดยรวมในระดบัด ีโดยผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อว่าสามารถตดิต่อสื่อสารกบั
ผูอ้ื่นไดอ้ย่างชดัเจน คุณภาพของสญัญาณโทรศพัทม์คีวามเสถยีร ไม่ขดัขอ้ง และสามารถตดิต่อสื่อสารไดโ้ดยไม่มกีาร
ดกัฟงัสญัญาณโทรศัพท์ เมื่อวิเคราะห์ความสมัพันธ์ พบว่า ปจัจัยด้านคุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ               
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้น
คุณภาพการบริการ ด้านความน่าเชื่อถือ เพิ่มขึ้น จะท าให้ความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการโทรศัพท์ประจ าที ่
โดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง 
  ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ ด้านการตอบสนอง ในการศกึษาครัง้นี้พบว่าผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้
คุณภาพบรกิารของบริการด้านการตอบสนอง โดยรวมในระดบัด ีเนื่องจากว่าผู้บรโิภคเห็นว่า การช าระค่าบริการ             
มชี่องทางทีห่ลากหลาย และสะดวกรวดเรว็ เมื่อเกดิปญัหาการใช้บรกิาร สามารถตดิต่อกบัผู้ใหบ้รกิารไดท้นัท ีอตัรา
ค่าบรกิารมรีาคาถูกกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง เช่น True และTT&T เป็นต้น   เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธพ์บว่า 
ปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิาร ด้านการตอบสนอง มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของลูกค้าที่ใช้บรกิารโทรศพัท์
ประจ าที่โดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกนัในระดบัสูง กล่าวคือ            
ถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นการตอบสนองเพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามความ
พงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่โดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัสงู    
  ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ ด้านการให้ความมัน่ใจ ในการศกึษาครัง้นี้  ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้
คุณภาพบรกิารของบรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ โดยรวมในระดบัด ีโดยผูบ้รโิภคมคีวามเชื่อมัน่ว่า ระบบคดิค่าบรกิาร
มคีวามถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได ้มกีารปรบัปรุง และพฒันาบรกิารใหด้อียู่เสมอ เจา้หน้าที ่Call Center ของ 
TOT มีทกัษะและความสามารถในการแก้ปญัหาได้ดี และรู้สกึมัน่ใจในบริการโทรศพัท์ประจ าที่ ของ TOT เมื่อ
เปรยีบเทยีบกบับรกิารของโทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่ื่น (TRUE,AIS,DTAC) ทีด่ ี เมื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธพ์บว่า ปจัจยัดา้น
คุณภาพการบรกิาร ดา้นการให้ความมัน่ใจ  มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลูกคา้ทีใ่ช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่
โดยรวม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมี
ระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัด้านคุณภาพการบรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ เพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจของ
ลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่โดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัสงู   
  ปัจจยัด้านคณุภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส่ ในการศกึษาครัง้นี้  ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณภาพ
บรกิารของบรกิาร ดา้นการเอาใจใส ่โดยรวมในระดบัด ีโดยผูบ้รโิภครูส้กึว่า เจา้หน้าที ่TOT ใหบ้รกิารและอ านวยความ
สะดวกต่อลูกคา้อย่างเท่าเทยีมกนั มคีวามยนิดใีหค้ าแนะน าและตอบขอ้ซกัถาม และมคีวามเอาใจใส่ต่อความคดิเหน็
ของผู้ใช้โทรศพัท์ที่ดใีนทุกข้อ  เมื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์พบว่า ปจัจยัด้านคุณภาพการบริการ ด้านการเอาใจใส ่            
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณภาพ
การบรกิาร ดา้นการเอาใจใส ่เพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่โดยรวม เพิม่ขึน้ใน
ระดบัสงู   
  ปัจจยัด้านคุณภาพการบริการ ด้านการเข้าถึงได้ง่าย ในการศกึษาครัง้นี้  ผู้บริโภคมกีารรบัรู้
คุณภาพบรกิารของบรกิาร ดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย โดยรวมในระดบัด ีโดยผูบ้รโิภครูส้กึว่าสามารถตดิต่อขอรบับรกิารได้
สะดวก  สามารถหาขอ้มลูขา่วสารของบรษิทัฯไดส้ะดวก และเดนิทางมาใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกทุกขอ้  เมื่อวเิคราะห์
ความสมัพนัธ ์พบว่า ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของลกูคา้ที่
ใช้บรกิารโทรศพัทป์ระจ าที่โดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .05  โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัใน
ระดบัปานกลาง กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย
เพิม่ขึน้ จะท าใหค้วามพงึพอใจของลกูคา้ทีใ่ชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่โดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ เอนก สุวรรณบณัฑติ และภาสกร อดุลพฒันกจิ (2548: 176) ได้กล่าวถึง ปจัจยัที่มีผลต่อความ             
พงึพอใจของผูร้บับรกิารว่า สถานทีบ่รกิาร การเขา้ถงึบรกิารไดส้ะดวก เมื่อลูกคา้มคีวามต้องการย่อมก่อให้เกดิความ              
พงึพอใจต่อการบรกิาร และสอดคล้องกบัแนวคดิของ กรอนรูส (Gronroos.1990) ได้กล่าวถึงเงื่อนไขของการรบัรู้
คุณภาพบรกิารทีด่ขีองลกูคา้ คอื การเขา้ถงึบรกิารง่ายและมคีวามยดืหยุ่น ลกูคา้จะพจิารณาจากผูใ้หบ้รกิารประกอบไป
ดว้ยสถานที ่ชัว่โมงการท างาน ตวัพนักงาน และระบบการท างานไดถู้กออกแบบใหง้่ายต่อการเขา้ถงึบรกิาร รวมถงึมี
การเตรยีมปรบัการบรกิารใหต้รงกบัความตอ้งการของลกูคา้ 
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  กล่าวโดยสรุปว่า จากผลการศกึษาพบว่าปจัจยัการรบัรูใ้นดา้นคุณภาพการใหบ้รกิารโดยรวมทุกดา้น
มคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจโดยรวมในการใช้บรกิารโทรศพัทปืระจ าที่ ในระดบัสงูและปานกลาง และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พาราสุรามาน และคณะ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry. 1998)              
ซึง่ไดม้กีารพฒันาขัน้ตอนการประเมนิคุณภาพบรกิารทีส่ง่ผลใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจ จ าแนกเป็น 5 ดา้นคอื ดา้นสิง่
ทีส่มัผสัได ้(Tangibles) ดา้นความน่าเชื่อถอื (Reliability) ดา้นการตอบสนองลูกคา้ (Responsive) ดา้นการใหค้วาม
มัน่ใจแก่ลูกค้า (Assurance) และด้านความเอาใจใส่ (Empathy) และยงัสอดคล้องกบัค านิยามของดชันีวดัความ                
พงึพอใจผู้บรกิารชาวอเมรกิา (ACSI) ซึ่งได้นิยามความหมายของค าว่า คุณภาพของสนิคา้หรอืบรกิาร (Perceived 
Quality) ไว้ว่า การประเมนิคุณภาพของสนิค้าหรอืบรกิารอนัเป็นผลจากการใช้สนิค้าหรอืบรกิารในปจัจุบนั หรอืผล
สะสมจากประสบการณ์ในการใชส้นิคา้และบรกิารนัน้ในอดตี คุณภาพของสนิคา้และบรกิารนี้ จะส่งโดยตรงในเชงิบวก
ต่อความพงึพอใจของผูบ้รโิภค และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรธนะ พูนทองชยั (2556:106) ศกึษาเรื่อง การรบัรู้
คุณภาพการบรกิารทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูมขิองผูโ้ดยสารขาออก ผลการวจิยั
พบว่า ปจัจยัด้านการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารในภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจของผูโ้ดยสาร ทัง้ดา้นสิง่ที่
สมัผสัได ้ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การใหค้วามมัน่ใจ และการเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธ์ในระดบัสูง และเป็นใน
ทิศทางเดียวกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสอดคล้องกบังานวิจัยของ พวงผกา วรรธนะปกรณ 
(2556:บทคดัย่อ) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อความพงึพอใจในบรกิารของกองนโยบายและแผน มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ปีการศกึษา 2556 ผลการวจิยั พบว่า ปจัจยัคุณภาพการบรกิาร 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสิง่ที่
สมัผสัได้ 2) ด้านความน่าเชื่อถือ 3) ด้านการตอบสนอง 4) ด้านการให้ความมัน่ใจ และ 5) ด้านการเอาใจใส ่                     
มีความสมัพันธ์กับความพึงพอใจในบริการของกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                     
ปีการศกึษา 2556 ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจยั 
 จากการศกึษา ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่[บรษิทั ทโีอท ีจ ากดั (มหาชน)] ของผูบ้รโิภค
ในอ าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุน้อยกว่าหรอืเท่ากบั 40 ปี ประกอบอาชพีขา้ราชการ/พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ/พนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง เป็นลกูคา้มาต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี และกลุ่มทีม่โีทรศพัทป์ระจ าที ่แต่ไม่ได้
ใชเ้ลย หรอืใชเ้ดอืนละ 1-2 ครัง้ หรอื 3-4 เดอืนต่อครัง้ ใหม้ากยิง่ขึน้ โดยการส ารวจปญัหาการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ า
ที ่ที่อาจจะเป็นสาเหตุท าใหผู้้บรโิภคเกดิความไม่พงึพอใจ และไม่มคีวามต้องการใช้บรกิาร เนื่องจากกว่าการศกึษา            
ครัง้นี้ พบว่า เป็นกลุ่มทีม่คีวามพงึพอใจน้อยที่สุด  และในขณะเดยีวกนักค็วรใหค้วามส าคญักบักลุ่มผูบ้รโิภค ทีม่อีายุ 
40 ปี ขึน้ไป ประกอบธุรกจิสว่นตวั เป็นลกูคา้ 6-15 ปี เน่ืองจากเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่คีวามพงึพอใจต่อบรกิารโทรศพัท์
ประจ าทีค่่อนขา้งมาก ซีง่บรษิทักย็งัคงตอ้งพยายามรกัษามาตรฐานการใหบ้รกิาร หรอืพฒันาปรบัปรุง ใหต้รงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภคใหม้ากยิง่ขึน้ โดยอาจจะมกีารส ารวจปญัหาการใชบ้รกิาร ขอ้เสนอแนะในบรกิารทีต่อ้งการเพิม่เตมิ 
กบักลุ่มผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม เพื่อน ามาพฒันา ปรบัปรุงบรกิารใหด้ยีิง่ขึน้ และสรา้งความพงึพอใจต่อผูบ้รโิภค ทัง้นี้เพื่อ
รกัษาระดบัปรมิาณโทรศพัทป์ระจ าปี และปรมิาณการใชบ้รกิารใหเ้พิม่สงูขึน้  
 2. ควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ทัง้ 6 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
ดา้นความน่าเชื่อถือ ดา้นการตอบสนอง ดา้นความไวว้างใจ ด้านความเอาใจใส่ และดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย โดยควรมี
การประเมนิคุณภาพการบรกิารอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพื่อให้ทราบถึงระดบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์
ประจ าทีข่องผูบ้รโิภค และทราบถงึปญัหา ขอ้บกพร่องในบรกิารดา้นต่างๆ เพื่อเร่งด าเนินการปรบัปรุง พฒันา แกไ้ขให้
ดขีึน้ ทัง้นี้เพื่อเป็นการรกัษาระดบัมาตรฐานในการให้บริการ และปรมิาณการใช้บริการโทรศพัท์ประจ าที่ เนื่องจาก 
การศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของบรกิารโทรศพัทป์ระจ าที ่โดยรวมอยู่ในระดบัด ีและอยู่ใน
ระดบัดทีุกดา้น และพบว่าปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ทัง้ 6 ดา้น มคีวามสมัพนัธก์บั ความพงึพอใจในการใช้บรกิาร
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โทรศพัทป์ระจ าทีข่องผูบ้รโิภค ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสงูและปานกลาง  ซึ่งหมายความว่า หากผูบ้รโิภคมรีะดบั
การรบัรูคุ้ณภาพบรกิารของบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ กจ็ะท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารเพิม่ขึน้ดว้ย โดยเฉพาะ
ในดา้นการตอบสนอง ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ และดา้นการเอาใจใส่ เน่ืองจากเป็นปจัจยัทีม่ี
ผลการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารในระดบัดแีละเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารในระดบัสงู ดงัน้ี 
  2.1 ดา้นการตอบสนอง ควรเน้นความส าคญัเพราะมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร
โทรศพัทป์ระจ าทีข่องผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ  โดยเน้นในเรื่องของการแกไ้ขปญัหาในการใหบ้รกิาร เช่น เมื่อเกดิปญัหาการ
ใช้บรกิาร สามารถติดต่อกบัเพื่อแก้ไขปญัหาได้ทนัท ีการช าระค่าบรกิารควรมชี่องทางที่หลากหลาย สะดวกรวดเรว็  
สามารถทีจ่ะแจง้ปญัหาใหแ้ก่เจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร และไดร้บัการแกไ้ขอย่างรวดเรว็ รวมถงึเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิารมคีวาม
กระตือรอืร้นทีจ่ะใหบ้รกิาร เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรู้คุณภาพโดยรววมอยู่ในระดบัด ีและปจัจยั
ดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นการตอบสนอง  มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัท์ประจ าทีข่อง
ผูบ้รโิภคมากที่สุด โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสูง  ดงันัน้ หากผู้บรโิภคมรีะดบัการรบัรู้คุณภาพ
บรกิาร ดา้นการตอบสนอง ทีด่เีพิม่มากขึน้กย็ิง่จะสง่ผลต่อความพงึพอใจทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย 
  2.2 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ควรเน้นความส าคญัเรื่องความครอบคลุมของสญัญาณที่ใชบ้รกิาร 
เช่น ความคมชดัของสญัญาณโทรศพัท ์ความหลากหลายของเครื่องมอืและอุปกรณ์ทีน่ ามาใชใ้หบ้รกิาร รวมถงึการมี
บรกิารอื่นๆ หลากหลาย เช่น อนิเทอรเ์น็ต โทรศพัทท์างไกลระหว่างประเทศ บรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที ่3G โดยการ
รกัษามาตรฐานใหอ้ยู่ในระดบัด ีและปรบัปรุงใหม้คีุณภาพทีด่ยีิง่ขึน้  เน่ืองจากกว่าจากการศกึษาครัง้นี้พบว่า ผูบ้รโิภคมี
การรบัรูคุ้ณภาพโดยรววมอยู่ในระดบัด ีและปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธ์
กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ของผู้บรโิภค โดยมคีวามสมัพันธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัสูง  
ดงันัน้ หากผู้บรโิภคมรีะดบัการรบัรู้คุณภาพบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ ทีด่เีพิม่มากขึน้กย็ิง่จะส่งผลต่อความ             
พงึพอใจทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย 
  2.3 ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ควรเน้นความส าคญัเรื่องของการบรกิารโทรศพัท์ประจ าที ่ ใหม้บีรกิาร          
ทีห่ลากหลาย รวมถงึคุณภาพทีด่ ีเมื่อเทยีบกบับรกิารของโทรศพัทเ์คลื่อนทีอ่ื่น (TRUE,AIS,DTAC) และรวมถงึมกีาร
ปรบัปรุง และพฒันาบรกิารใหด้อียู่เสมอ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้ เช่น เรื่องของระบบคดิค่าบรกิาร
ทีม่คีวามถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ Call Center มทีกัษะและความสามารถในการแกป้ญัหาได้ด ี            
ซึง่เป็นปจัจยัที่ท าให้ผู้บรโิภคมคีวามมัน่ใจ และส่งผลให้เกดิความพงึพอใจ เน่ืองจากกว่าจากการศกึษาครัง้น้ีพบว่า 
ผู้บริโภคมีการรับรู้คุณภาพโดยรววมอยู่ในระดับดี และปจัจัยด้านคุณภาพการบริการ ด้านการให้ความมัน่ใจ             
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องผูบ้รโิภค โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัสงู ดงันัน้ หากผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นการใหค้วามมัน่ใจ ทีด่เีพิม่มากขึน้กย็ิง่จะส่งผลต่อ
ความพงึพอใจทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย 
  2.4 ดา้นความเอาใจใส ่ควรเน้นความส าคญัเรื่องของการใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคนมคีวามเอาใจใสต่่อความ
คดิเหน็ของผูใ้ชโ้ทรศพัท ์มคีวามยนิดใีหค้ าแนะน าและตอบขอ้ซกัถาม และใหบ้รกิารและอ านวยความสะดวกต่อลูกคา้
อย่างเท่าเทยีมกนั โดยอาจจะมกีารก าหนดมาตรฐานการใหบ้รกิาร และแนวทางการใหบ้รกิารเพื่อใหเ้จา้หน้าทีทุ่กคน
ปฏบิตัติามอย่างเคร่งครดั ทัง้นี้เพื่อสรา้งความพงึพอใจในการบรกิารต่อผูบ้รโิภค ถงึแมว้่าจากการศกึษาครัง้นี้จะพบว่า 
ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณภาพโดยรววมอยู่ในระดบัด ีแต่อย่างไรกต็ามกย็งัคงต้องรกัษาระดบัมาตรฐานการใหบ้รกิารที่ด ี
และพฒันา ปรบัปรุงใหด้ยีิง่ขึน้ เน่ืองจากว่า และปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นความเอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธก์บั
ความพึงพอใจในการใช้บริการโทรศพัท์ประจ าที่ของผู้บริโภค โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัสู ง               
ซึง่หากผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิารทีด่มีากขึน้กย็ิง่จะสง่ผลต่อความพงึพอใจทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย 
  2.5 ดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย ควรเน้นความส าคญัเรื่องของช่องทางในการตดิต่อขอรบับรกิารทีม่คีวาม
สะดวก การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและบรกิาร โปรโมชัน่ต่างๆ และสามารถที่จะทางมาใชบ้รกิารไดอ้ย่างสะดวกในทุก
หน่วยบรกิาร เช่น การตดิต่อรบับรกิารเพยีงจุดเดยีวกส็ามารถทีจ่ะขอใชบ้รกิารไดค้รบถ้วนตามทีต่้องการ รวมถงึมกีาร
จดัท าขอ้มูลโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลบรกิารต่างๆ เพื่อให้ผู้บรโิภคสามารถศกึษาขอ้มูลการติดต่อขอใ ช้บรกิาร 
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อตัราค่าบรกิารในเบือ้งตน้ได ้ทัง้นี้เพื่อสรา้งความสะดวก รวดเรว็เมื่อมาตดิต่อขอรบับรกิาร เนื่องจากว่าจากการศกึษา
ครัง้น้ีพบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณภาพโดยรววมอยู่ในระดบัด ีและปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นการเขา้ถงึไดง้่าย 
มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการใชบ้รกิารโทรศพัทป์ระจ าทีข่องผูบ้รโิภค โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ หากผู้บรโิภคมรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นการเขา้ถงึได้ง่าย ที่ดเีพิม่มากขึน้กย็ิง่จะ
สง่ผลต่อความพงึพอใจทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย 
  2.6 ด้านความน่าเชื่อถือ ควรเน้นความส าคัญเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้าง
ความสามารถเชื่อถือต่อผู้บริโภคว่าสามารถติดต่อสื่อสารได้โดยไม่มีการดกัฟงัสญัญาณโทรศพัท์  และการรกัษา
มาตรฐานคุณภาพของสญัญาณโทรศพัท์ให้มคีวามเสถียร ไม่ขดัขอ้ง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กบัผูบ้รโิภคเมื่ อใช้
บรกิารว่าจะสามารถติดต่อสื่อสารกบัผูอ้ื่นได้อย่างชดัเจน และไม่มกีารดกัฟงัระหว่างการสนทนา เน่ืองจากการศกึษา
ครัง้นี้พบว่า ผูบ้รโิภคมกีารรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอืทีน้่อยทีส่ดุเมื่อเทยีบกบัดา้นอื่น ถงึแมว้่าโดยรวมอยู่
ในระดบัด ีดงันัน้บรษิัท ต้องเร่งด าเนินการ ปรบัปรุง และสื่อสาร ท าความเขา้ใจกบัผู้บรโิภคให้เกดิความเชื่อถือใน
บรกิารใหม้ากยิง่ขึน้ เพราะว่า ปจัจยัดา้นคุณภาพการบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื  มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจใน
การใช้บรกิารโทรศพัท์ประจ าที่ของผู้บรโิภค โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัปานกลาง ดงันัน้ หาก
ผูบ้รโิภคมรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร ดา้นความน่าเชื่อถอื ทีด่เีพิม่มากขึน้กย็ิง่จะส่งผลต่อความพงึพอใจทีเ่พิม่มาก
ขึน้ดว้ย 
 ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. จากการศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มลูกค้าในเขตอ าเภอธญับุร ีจงัหวดั
ปทุมธานีเท่านัน้ ในการศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศกึษาขยายพืน้ทีใ่นการศกึษามากขึน้ อนัจะท าใหผ้ลการศกึษามี
ความละเอยีดมากขึน้ และสามารถวดัระดบัความพงึพอใจในการใชโ้ทรศพัทป์ระจ าทีโ่ดยรวมไดล้ะเอยีดยิง่ขึน้ 
 2. การวจิยัครัง้นี้เป็นการเกบ็ขอ้มูลจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะน า
งานวจิยัในครัง้นี้มาปรบัปรุงและท าการศกึษาอกีครัง้ เพื่อน าผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะท าใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีด
และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 3. ควรศกึษาเพิม่เติมในปจัจยัด้านอื่นที่อาจจะมคีวามพงึพอใจในการบรกิาร เช่น ปจัจยัส่วนประสมทาง
การตลาดบรกิาร เป็นต้น เพื่อจะน าขอ้มูลจากการวจิยัไปเปรยีบเทยีบ และปรบัปรุงพฒันาในดา้นต่างๆ และสามารถ
น าเสนอแนวทางการปรบัปรุงผลติภณัฑ ์ในอนาคตใหด้มีากยิง่ขึน้ 
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