49
ความไว้วางใจในการเลือกใช้ บริการ “ดีแทค” ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
(Customer Trust in Using “Dtac” Service in Bangkok and Perimeter Areas)
ศันสณี ย ์ โสธรพิทกั ษ์กุล 1 ดร.ไกรชิต สุ ตะเมือง 2
---------------------------------------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิจยั ครั้ ง นี้ เป็ นการวิจยั เชิ ง ปริ ม าณมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ (1) ศึ ก ษา
ลักษณะและความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อความไว้วางใจใน
การเลื อกใช้บ ริ ก ารดี แทค (2) ศึ ก ษาความสัม พันธ์ ระหว่า งปั จจัย การจัดการลู ก ค้า
สั ม พัน ธ์ ก ับ ความไว้ว างใจในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารดี แ ทค (3) ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์
ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาดกับความไว้วางใจในการเลื อกใช้บริ การดีแทค
โดยทําการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย คื อ ผู้บ ริ โ ภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร และปริ ม ณฑลที่ใช้บริ การระบบดี แทค จํานวน 400 คน ซึ่ งกลุ่ ม
ตัวอย่างเป็ นแบบประชากรที่ นับไม่ได้ (Infinite Population) จํานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบ
ตามสะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา หาค่าร้ อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบน และทดสอบสมมติฐานด้วย
ค่าสถิติอนุมาน
ผลจากการศึกษาพบว่า (1) ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษา และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันต่อความไว้วางใจ
ในการเลือกใช้บริ การดีแทค (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์
1

นักศึกษาโครงการบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจ้ ดั การยุคใหม่
มหาวิทยาลัย รามคําแหง
2
ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิ ต
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ประกอบด้วย ฐานข้อมูล เทคโนโลยีโปรแกรมการตลาด และการรักษาลูกค้า มีความ
แตกต่างกันต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การดีแทค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.005 (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย
สิ นค้าและบริ การ ราคา ช่องทางการให้บริ การ และรายการส่ งเสริ มการขาย มีความ
แตกต่างกันต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การดีแทค อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
0.005
คําสํ าคัญ: ความไว้วางใจ, ลูกค้าสัมพันธ์, ส่ วนประสมการตลาด
ABSTRACT
This study is a quantitative research that has objectives as follows: (1) To
study the attribute and differences of demographic factors that affect trust in using
Dtac service. (2) To study a relationship between factors of customer relation
management and trust in using Dtac service. (3) To study relationship between
factors of marketing mix and trust in using Dtac service by studying samples from
Bangkok and Perimeter Areas.
In this study, the samples we selected were consumers in Bangkok and
Perimeter Areas who use Dtac for 400 people which are an infinite population, 400
people. We used questionnaires with convenient sampling, descriptive statistic to
find percentage, frequency, deviation and hypothesis testing with inferential
statistic.
The results of this study found that: (1) Demographic Factors: gender, age,
status, income, education and occupation do not have differences in trust in using
Dtac service. (2) Studying a relationship between customer services comprising of
database, technology, marketing program and customer retention have differences in
trust in using Dtac at a level of significance 0.05 (3) Studying a relationship
between factors of marketing mix that compose of products and service, price,
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channel of distribution and promotion have differences in trust in using Dtac at a
level of significance 0.05.
KEY WORDS: Trust, Customer Relation, Marketing Mix
บทนํา
โทรศัพท์เคลื่ อนที่ ถือเป็ นอุ ปกรณ์ ที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารที่มีความสําคัญ
และมี ความจํา เป็ นอย่า งมากกับ ผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บ นั การใช้โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ใ น
ปั จจุบนั ไม่ใช่แค่การโทรออกและรับสายอย่างเดียว แต่ยงั มีบริ การอินเตอร์ เน็ตสําหรับ
การใช้งานบนมือถือ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ทาํ ให้ผบู้ ริ โภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างสะดวก เพราะสามารถให้บริ การได้เกือบทุกพื้นที่ เป็ นการสื่ อสารที่สะดวก
และรวดเร็ วที่สุด
ตอนนี้ โทรศัพท์มือถื อได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตประจําวันและมีใช้
กันอย่างแพร่ หลาย ทําให้ธุรกิจที่ให้บริ การด้านการสื่ อสารโทรคมนาคมของประเทศ
ไทยมี ก ารแข่ ง ขัน สู ง และมี แนวโน้ม การเติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น โดยผูใ้ ห้บ ริ ก ารโทรศัพ ท์
เคลื่อนเครื อข่ายดีแทคได้มีการพัฒนาโครงข่ายจาก 2G คลื่น 1800 MHz เป็ น 3G คลื่น
850 MHz และยังมีการประมูลคลื่น 3G ความถี่ 2.1 MHz เมื่อเดือนตุลาคมที่ผา่ นมา
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้ใช้งานบนคลื่นสัญญาณที่เหมาะสมสําหรับการใช้งานทุกรู ปแบบ
ทุกพื้นที่ได้อย่างราบรื่ นเต็มประสิ ทธิ ภาพ
ภาพรวมในด้านการแข่งขันปั จจุบนั นอกจากผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายมือถื อจะ
แข่งขันทางด้านคุณภาพของโครงข่าย รายการส่ งเสริ มการขาย การพัฒนาบริ การเสริ ม
ต่างๆ แล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพบริ การเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้า
เดิมไว้ เพื่อไม่ให้ลูกค้าเดิมโอนย้ายไปใช้งานกับผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายมือถือรายอื่น
ผูว้ ิจยั มีความสนใจและใคร่ สงสัยถึงกระบวนการในสร้างความไว้วางใจของ
ผูบ้ ริ โภค ว่ามีปัจจัยด้านใดบ้างที่จะมีส่วนทําให้ผบู้ ริ โภคมีความไว้วางใจที่จะเลือกใช้
บริ การเครื อข่ายดีแทค ผูว้ จิ ยั จึงตั้งสมมติฐานว่า ปั จจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ปั จจัย
การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และปั จจัยส่ วนประสมการตลาด จะมีผลต่อความไว้วางใจ
ในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารดี แ ทค ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง ได้ท าํ การศึ ก ษาวิจ ัย ปั จจัย ด้า นความ
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ไว้ว างใจในการเลื อ กใช้บ ริ ก ารดี แทค ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาลักษณะและความแตกต่างของปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มี
ผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การดีแทค
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จัย การจัด การลู ก ค้ า สั ม พัน ธ์ ที่
ประกอบด้วย ฐานข้อมูล (Data Base) เทคโนโลยี (Technology) โปรแกรมการตลาด
(Marketing Plan) และการรักษาลูกค้า (Retention) ต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริ การดีแทค
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จจั ย ส่ วนประสมการตลาดที่
ประกอบด้วย สิ นค้าและบริ การ (product) ราคา (price) ช่องทางการให้บริ การ (place)
และรายการส่ งเสริ มการขาย (promotion) ต่อความไว้วางใจในการเลื อกใช้บริ การ
ดีแทค
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับผูใ้ ห้บริ การระบบโทรศัพท์มือถือเครื อข่ายดีแทค ใน
การนํา ไปเป็ นข้อมู ล เพื่ อประกอบกับ แนวทางการพัฒนาปรั บ ปรุ ง ระบบเครื อข่า ย
โทรศัพท์มือถือให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของผูใ้ ช้บริ การ
2. เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรั บผูป้ ระกอบธุ รกิ จสามารถนําไปใช้ในการปรับปรุ ง
แผนงานพัฒ นากลยุท ธ์ ท างการตลาดและการวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้ าหมายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุด
3. เพื่อเป็ นข้อมูลสําหรับผูป้ ระกอบทราบถึงปั จจัยที่ผบู้ ริ โภคเลือกใช้บริ การ
และนําไปพัฒนาคุ ณภาพบริ การเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษากลุ่มลูกค้าเดิมเพื่อ
ไม่ให้ลูกค้าเดิมโอนย้ายไปใช้งานกับผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายมือถือรายอื่น
4. เพื่อเป็ นประโยชน์แก่ สถาบันการศึ กษาต่างๆที่ มีการเรี ยนการสอนใน
วิชาการตลาด สามารถนํา ข้อมูลไปใช้ในการกํา หนดโปรแกรมทางการตลาด การ
วางแผนการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 )

53
สมมติฐานของการวิจัย
1. ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบไปด้วย เพศ, อายุ, สถานภาพ,
รายได้, การศึกษา และอาชีพ ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริ การดีแทค แตกต่างกัน
2. ปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่ประกอบด้วย ฐานข้อมูล, เทคโนโลยี,
โปรแกรมการตลาด และการรักษาลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจในการ
เลือกใช้บริ การดีแทค แตกต่างกัน
3. ปั จจัยส่ วนประสมการตลาดที่ประกอบด้วย สิ นค้าและบริ การ, ราคา, ช่อง
ทางการให้บริ การ และรายการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจใน
การเลือกใช้บริ การดีแทค แตกต่างกัน

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ วารสารการตลาด
อายุ สถานภาพ
และการสื่ อสาร ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 )
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ปัจจัยด้ านลูกค้ าสั มพันธ์
- ฐานข้อมูล (Data Base)
- เทคโนโลยี (Technology)
- โปรแกรมการตลาด (Marketing Plan)
- การรักษาลูกค้า (Retention)
ปัจจัยด้ านส่ วนประสมการตลาด
- สิ นค้าและบริ การ (product)
- ราคา (price)
- ช่องทางการให้บริ การ (place)
- รายการส่
วรรณกรรมที
่เกีย่ งวข้เสริองมการขาย (promotion)

ความไว้ วางใจ
ในการเลือกใช้
บริการ dtac
ของผู้บริโภคใน
เขต
กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการวิจยั เรื่ องความไว้วางใจ
ในการเลือกใช้บริ การดีแทค ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
มูร์แมน เดสช์ แพนด์ และซอลท์ แมน (Moorman, Deshpande, & Zaltman,
1992, p. 314 อ้างอิงใน ธี รพงษ์ เที่ยงสมพงษ์, 2551, หน้า 29) กล่าวว่า ความไว้วางใจ
คือ ความเต็มใจที่จะวางใจต่อหุ น้ ส่ วนการแลกเปลี่ยนของคนคนหนึ่ งด้วยความเชื่ อมัน่
ซึ่ งมีก รอบแนวคิ ด คื อ การรั บรู ้ ว่า ผูบ้ ริ โภคต้องมี ความเชื่ อมัน่ ต่อองค์กรธุ รกิ จด้วย
ความสนใจอย่างที่สุดในระหว่างการใช้บริ การอยูน่ ้ นั ความเชื่อมัน่ ดังกล่าวจะเกิดขึ้น
เมื่อผูบ้ ริ โภคพิจารณาผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นทางเลือก 2 ประการ คือความน่ าเชื่อถือมาก
ที่สุดและมีความซื่ อสัตย์จริ งใจอย่างสู ง
เสรี วงษ์ มณฑา (2542) กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
หมายถึ ง การมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายได้ ขายใน
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ราคาที่ผูบ้ ริ โภคยอมรั บ ได้ และผูบ้ ริ โภคยินดี จ่ายเพราะเห็ นว่าคุ ้ม รวมถึ ง มีการจัด
จําหน่ายกระจายสิ นค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้ อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกค้า
ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสิ นค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้อง
สุ พนิ พลีพรกุล (2552) ที่ศึกษาเรื่ องความรู้ ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้
โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ มี ผลต่ อแนวโน้ม พฤติก รรมการใช้บ ริ ก ารระบบ 3G ของผูใ้ ช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่
มีเพศ สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีแแนวโน้มพฤติกรรมการใช้
บริ การระบบ 3G ด้านการใช้บริ การในอนาคตและด้านการแนะนําบุคคลอื่นมาใช้
บริ ก าร ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นผู ้ใ ช้ โ ทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ ที่ มี อ าชี พ ต่ า งกัน มี แ นวโน้ ม
พฤติกรรมการใช้บริ การระบบ 3G ด้านการใช้บริ การในอนาคต และด้านการแนะนํา
บุ ค คลอื่ นมาใช้บ ริ ก ารแตกต่ า งกัน และผูใ้ ช้โ ทรศัพ ท์เคลื่ อ นที่ ที่ มี อ ายุ และระดับ
การศึกษาต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรม การใช้บริ การระบบ 3G ด้านการใช้บริ การใน
อนาคต ไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นด้า นการแนะนํา บุ ค คลอื่ น มาใช้บ ริ ก ารแตกต่ า งกัน
นอกจากนี้ ยังพบว่า ความคาดหวังต่อการให้บริ การระบบ 3G ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ 3G และพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่
ความสัมพันธ์กบั แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริ การระบบ 3G ด้านการใช้บริ การใน
อนาคต และด้านการแนะนําบุคคลอื่นมาใช้บริ การ
ปฐมพงษ์ บํ า เริ บ (2550) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง โปรแกรมการบริ หารงานลู ก ค้า
สัมพันธ์ที่มี ความสัมพันธ์กบั ทัศนคติ พฤติกรรม ความจงรักภักดี และความพึงพอใจ
ของผู้ บ ริ โภค ในธุ รกิ จการให้ บ ริ การเครื อข่ า ยโทรศั พ ท์ เ คลื่ อนที่ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 384 คน
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง อายุ 15-23 ปี มี ร ะดับ การศึ ก ษาตํ่า กว่า ปริ ญ ญาตรี อาชี พ
นักเรี ยนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท เป็ นโสด มีความ
คิดเห็ น ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อรู ปแบบการทําโปรแกรมการบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์
ของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง พิจารณาในรายได้แล้ว
พบว่าผูบ้ ริ โภคมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ในเรื่ อง เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้
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บริ การอยู่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อกับลูกค้าผลการวิเคราะห์ทศั นคติ
ของผูบ้ ริ โภคในการใช้บริ การเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยรวมอยูใ่ นระดับ ดี เมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า มี ท ศั นคติ ใ นระดับ ดี ในเรื่ อ ง บริ ก ารเสริ ม ต่ า งๆ ของ
เครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ของผูบ้ ริ โภค
พบว่า ยอดค่าใช้บริ การต่อเดือนมีค่าเฉลี่ย 567.71 บาท ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์
ในแต่ละครั้ง 19.76 นาที และมีการปรับเปลี่ยนโปรโมชัน่ 1.71 ครั้งต่อปี ช่วงเวลาที่ใช้
โทรศัพท์มากที่สุด คือช่ วงเวลา 18.00-24.00 น. เครื อข่ายที่ผบู้ ริ โภคโทรเข้ามากที่สุด
คือ AIS ผูบ้ ริ โภคเลื อกการใช้บ ริ ก ารเครื อข่า ยโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ พ รี เพด ผลการ
วิเคราะห์ ค วามจงรั กภัก ดี ใ นการเข้าใช้บริ ก ารของเครื อข่า ยโทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ข อง
ผูบ้ ริ โภค พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากมี เบอร์ โทรศัพท์หรื อซิ มการ์ ด 1 ระบบมากที่สุด
ระยะเวลาที่ใช้โทรศัพท์เคลื่ อนที่ที่ใช้อยู่ในปั จจุบนั 3-4 ปี ผูบ้ ริ โภคส่ วนมากไม่เคย
เปลี่ ยนเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ภายในระยะเวลา 3 ปี ความจงรักภักดี ในการใช้
บริ การของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่ อนที่ โดยรวมอยู่ในระดับจงรั กภักดี เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ พบว่า มีความจงรักภักดีในระดับใช้ต่อแน่นอน ในเรื่ องแนวโน้มในการใช้
บริ การเครื อข่ายที่ใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ในอนาคตผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน การใช้
บริ การของเครื อข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรวมอยูใ่ นระดับพึงพอใจ เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่า มี ค วามพึง พอใจในระดับพึงพอใจ ในเรื่ องความพึ งพอใจในการใช้
บริ การเครื อข่าย โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในปัจจุบนั
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึ กษาครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งวิจยั แบบเชิ งพรรณนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจยั คือผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร และปริ มณฑลที่ใช้บริ การระบบดีแทค
จํานวน 400 คน ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างเป็ นแบบประชากรที่นบั ไม่ได้ (Infinite Population)
จํา นวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บ รวบรวมข้อมูล โดยใช้
วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา หาค่าร้ อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (MRA)
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สรุ ปผลการวิจัย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-29 ปี (ร้อยละ
62) สถานภาพโสด (ร้ อยละ 66) การศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 67) มีอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน (ร้อยละ 68) และมีรายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อย
ละ 34)
โดยผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นในระดับค่อนข้างมากกับปั จจัย
ด้านลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูล, เทคโนโลยี, โปรแกรมการตลาด และ
การรักษาลูกค้า ส่ วนปั จจัยด้านส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย สิ นค้าและบริ การ,
ราคา, ช่องทางการให้บริ การ และรายการส่ งเสริ มการขาย ให้ความสําคัญในระดับ
ค่อนข้างมากเช่นกัน
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทุกปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อความไว้วางใจในการเลื อกใช้บริ การดีแทค แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับปั จจัยด้านลูกค้าสัมพันธ์ ประกอบด้วย ฐานข้อมูล และ
การรักษาลูกค้า มีความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การดีแทค อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น เทคโนโลยี และโปรแกรมการตลาด ส่ วนปั จจัย
ด้านส่ วนประสมการตลาด ประกอบด้วย สิ นค้าและบริ การ, ราคา และรายการส่ งเสริ ม
การขาย ส่ วนใหญ่ความสัมพันธ์กบั ความไว้วางใจในการเลือกใช้บริ การดีแทค อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น ช่องทางการให้บริ การ

ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรศาสตร์
เพศ
อายุ

สถิตทิ ใี่ ช้
t-Test
F-Test

ค่ านัยสําคัญ ผลการทดสอบ
0.119
0.709
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สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
รายได้ต่อเดือน
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยการจัดการลูกค้ าสัมพันธ์
ฐานข้อมูล
เทคโนโลยี
โปรแกรมการตลาด
การรักษาลูกค้า
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่ วนผสมการตลาด
สิ นค้าและบริ การ
ราคา
ช่องทางการให้บริ การ
รายการส่งเสริ มการขาย

F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.247
0.358
0.147
0.552

ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ

MRA
MRA
MRA
MRA

0.000
0.008
0.810
0.000

ยอมรับ
ปฏิเสธ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

MRA
MRA
MRA
MRA

0.000
0.000
0.114
0.000

ยอมรับ
ยอมรับ
ปฏิเสธ
ยอมรับ

อภิปรายผล
การศึก ษาในครั้ งนี้ มี ความสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของพูนศรี ไหวพริ บ
(2553) ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือของ
นักศึกษาพาณิ ชย์ กรณี ศึกษาจังหวัดระยอง ที่พบว่ามีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
สถาบันการศึกษาต่างกัน ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์มือถือ
ที่มีการตัดสิ นใจไม่แตกต่างกัน สุ พิน พลี พรกุล (2552) ที่ศึกษาเรื่ องความรู้ ความ
เข้าใจและพฤติ ก รรมการใช้ โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ มี ผลต่อแนวโน้ม พฤติ กรรมการใช้
บริ การระบบ 3G ของผูใ้ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่พบว่ามีเพศ
สถานภาพสมรส และรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนต่ า งกัน มี แแนวโน้ม พฤติ ก รรมการใช้
บริ การระบบ 3G ด้านการใช้บริ การในอนาคตและด้านการแนะนําบุคคลอื่นมาใช้
บริ การ ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับผลการศึกษาของสุ นิสา บุญพึ่ง (2548)ได้
ศึกษาการใช้ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคใน
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เขตลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร พบว่าการใช้ปัจจัยทางการตลาดในการตัดสิ นใจซื้ อ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูบ้ ริ โภคในเขตลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร ใน 4 ด้าน คือ ด้าน
สิ นค้า, ด้านราคา, ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มกาตลาด ระดับ
การตัดสิ นใจซื้ อโทรศัพท์เคลื่อนที่อยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาในครั้งนี้ไม่มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ระ
สิ ทธิ์ ราชาพล ได้ ศึ ก ษ าปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ นใจใช้ ร ะ บบเครื อข่ า ย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผูใ้ ช้บริ การ ในจังหวัดชลบุรี พบว่า เพศ, อายุ, อาชี พ, รายได้
และระดับการศึกษา มีผลต่อการเลือกใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ และจารุ วรรณ เรื องอร่ าม
(2552) ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยทางการตลาดโดยรวมและรายด้าน ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์
ปั จจัย ด้า นราคา ปั จจัย ด้า นการจัดจํา หน่ า ย ปั จจัย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ปั จจัย
ทางด้า นบุ ค คลหรื อพนัก งาน ปั จจัย ทางด้า นการสร้ า งลัก ษณะทางกายภาพ ปั จจัย
ทางด้านกระบวน การมีผลต่อการเลือกใช้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ AIS ของ
ประชาชน ในจัง หวัดระยอง ในระดับ มาก และปั จจัย ทางการตลาดที่ มี ผลต่ อการ
เลือกใช้บริ การโทรศัพท์เคลื่ อนที่ระบบ AIS ของประชาชนในจังหวัดระยองจําแนก
ตาม ประชากรศาสตร์ แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ
ข้ อเสนอแนะสํ าหรับการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ในการวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการวิจยั ถึ งความไว้วางใจในการเลื อกใช้บริ การ
ดีแทคของผูบ้ ริ โภค ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
และเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้นในการทําวิจยั ครั้งต่อไปผูว้ ิจยั อาจนําข้อมูลจากการทําวิจยั
ในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยั นี้ โดยผูว้ ิจยั ผูว้ ิจยั ควรขยายพื้นที่
ในการทํา การวิ จ ัย ให้ ก ว้า งขึ้ นกว่ า เดิ ม เช่ น เพิ่ ม เขตสํ า รวจจากเฉพาะในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลไปเป็ นการสํารวจในระดับภูมิภาค
2. ผูใ้ ห้บริ การควรศึกษาปั จจัยปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ปั จจัยการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ และความไว้วางใจของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริ การดีแทค เพื่อที่ จะได้นาํ มาปรั บปรุ งและพัฒนาบริ การ เพื่อตอบสนองต่อความ
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ต้องการของผูบ้ ริ โภคให้มากที่สุดเพื่อเป็ นการดึงลูกค้ารายใหม่ให้มาใช้บริ การดีแทค
เพิ่มขึ้น
3. การทําวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริ การDTAC ดังนั้นการทํางานวิจยั ครั้ งต่อไปควรจะศึกษาผูป้ ระกอบการOperator
อื่ น ๆ ด้ ว ย เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ต่ อ ไ ป
4. การทําวิจยั ครั้งต่อไปควรให้ความสนใจกับกรอบแนวคิดปรับปรุ งใหม่
จากวิจยั ฉบับนี้ เฉพาะตัวแปรที่ได้ค่า Sig <0.05 อย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ
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