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บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั เทคโนโลยีการสื่ อสารของมนุ ษย์ในสังคมได้เปลี่ยนไปอย่างมาก นับตั้งแต่มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการสื่ อสารไร้ พรมแดน ทําให้ความสามารถในการรั บ-ส่ งข่าวสารรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิภาพ รวมทั้งสร้างความได้เปรี ยบในการดําเนินธุรกิจให้ผปู ้ ระกอบการ ทําให้เกิดการขยายตัว
ของอุ ต สาหกรรมและบริ การ ซึ่ งการสื่ อ สารโทรคมนาคมเป็ นปั จ จัย ที่ ช่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า ให้ กั บ
ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ รวมถึงพัฒนาสังคม
ทําให้การสื่ อสารโทรคมนาคมเป็ นกลไกสําคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ช่วยเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพ ลดต้นทุนต่าง ๆ และสร้างโอกาสให้ประชาชนมีความรู ้ ความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเทคโนโลยี
โทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ยุคที่ 4 ในเขตกรุ ง เทพมหานคร เก็บข้อ มูลด้ว ยแบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง
ทั้งหมด 400 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสถิติไคสแควร์
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี การศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี สถานภาพโสด มี อาชี พเป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และมี รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อนระหว่าง
10,001-20,000 บาท สํา หรั บ การศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ มี ต่ อ เทคโนโลยี โ ทรศัพ ท์
เคลื่อนที่ยุคที่ 4 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจของปั จจัยคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมาก คือ
ความสะดวกในการเลือกซื้อ SIM Card มีระดับความพึงพอใจของปัจจัยคุณค่าด้านบริ การในระดับมาก
คือ การส่ งเสริ มการตลาดเกี่ยวกับค่าบริ การ มีหลายระดับราคาให้สามารถเลือกตามความเหมาะสมกับ
การใช้ง าน มี ร ะดับ ความพึ ง พอใจของปั จ จัย คุ ณ ค่ า ด้า นบุ ค คลากรในระดับ มาก คื อ เจ้า หน้า ที่ ที่
ให้บริ การมีความเข้าใจในปั ญหาการใช้งาน และพร้อมให้ความช่ วยเหลื ออย่างเต็มที่ มีระดับความ
พึงพอใจของปั จจัยคุณค่าด้านภาพลักษณ์ในระดับมาก ได้แก่ เป็ นเครื อข่ายผูใ้ ห้บริ การที่มีชื่อเสี ยง
ในด้า นการให้ บ ริ การ รวมทั้ง คุ ณ ภาพ และเป็ นเครื อข่ า ยผู ้ใ ห้ บ ริ การที่ มี เ อกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว
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โดดเด่น ตามลําดับ สําหรับการศึกษาพฤติกรรมของผูใ้ ช้บริ การเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 4
พบว่ า ส่ วนใหญ่ ใ ช้ บ ริ การโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ แ บบรายเดื อ น โดยมี ก ารใช้ ง านเทคโนโลยี
โทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ยุค ที่ 4 บริ เ วณสยาม มี ช่ อ งทางการรั บ รายละเอี ย ดเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี4 G จาก
อินเทอร์ เน็ ต ตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การด้วยตนเอง ค่าใช้จ่ายในการใช้บริ การต่อเดื อน 301-600 บาท
ระยะเวลาในการใช้งานต่อวันตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 4 ชัว่ โมง ในช่วงเวลา 18.01-22.00 น. ลักษณะการใช้
งาน เพื่อเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ตตลอดเวลา เหตุผลในการตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การ คือ ความสามารถ
พิเศษของระบบในด้านเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็ วสู ง การรับส่ งข้อความมัลติมีเดีย วัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจใช้บริ การในเรื่ องส่ วนตัว โดยใช้ประโยชน์การให้บริ การในด้านอินเทอร์ เน็ต 4G และ
ติ ด ต่ อ ศู น ย์บ ริ การข้อ มู ล ลู ก ค้า สั ม พัน ธ์ (Call Center) เพื่ อ ขอรั บ คํา แนะนํา ในการแก้ไ ขปั ญ หา
เทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยคุ ที่ 4
การศึกษาครั้งนี้ มีขอ้ เสนอแนะ คือ การปรับปรุ งคุณภาพของสัญญาณ โดยเพิ่มสถานีฐานให้
มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าใหม่เกิดความมัน่ ใจในการเลือกใช้บริ การ เพิ่มช่องทางหรื อ
หน่วยงานการรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการให้บริ การกับลูกค้าโดยตรง เพื่อความรวดเร็ ว และสะดวกสบาย
ในใช้บริ การ ซึ่ งจะทําให้เกิดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน การฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ ความ
ชํานาญในการแก้ไขสถานการณ์จาํ เพาะได้ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผใู ้ ช้บริ การ สร้างความมัน่ ใจ
แก่ ผูใ้ ช้บริ การ และปรั บปรุ งการให้บริ การเครื อข่ายให้มีความน่ าเชื่ อถือมากยิ่งขึ้น ในด้านคุ ณภาพ
สัญญาณการให้บริ การ การขยายตัวของพื้นที่ให้บริ การให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น เพื่อทําให้ลูกค้า
เกิดความเชื่อมัน่ ในตัวสิ นค้า และบริ การขององค์กร นําเสนอข่าวสาร รวมถึงรายละเอียดการใช้บริ การ
ระบบเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่4G ผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้มากยิง่ ขึ้น

II

