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ความไว้วางใจในการเลอืกใช้บริการ “ดีแทค”  ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล 

 (Customer Trust in Using “Dtac” Service in Bangkok and Perimeter Areas) 

ศนัสณีย ์ โสธรพิทกัษก์ุล 1   ดร.ไกรชิต  สุตะเมือง  2    

---------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษา

ลกัษณะและความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมีผลต่อความไวว้างใจใน

การเลือกใช้บริการดีแทค (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัการจดัการลูกค้า

สัมพนัธ์กับความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการดีแทค (3) ศึกษาความสัมพนัธ์

ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดกบัความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการดีแทค 

โดยทาํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือผู ้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีใช้บริการระบบดีแทค จาํนวน 400 คน ซ่ึงกลุ่ม

ตวัอย่างเป็นแบบประชากรท่ีนับไม่ได้ (Infinite Population) จาํนวน 400 คน ใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ

ตามสะดวก (Convenience Sampling) และใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการใชส้ถิติเชิง

พรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน และทดสอบสมมติฐานด้วย

ค่าสถิติอนุมาน 

 ผลจากการศึกษาพบวา่ (1) ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ 

อายุ สถานภาพ รายได ้การศึกษา และอาชีพ ไม่มีความแตกต่างกนัต่อความไวว้างใจ

ในการเลือกใชบ้ริการดีแทค (2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นลูกคา้สัมพนัธ์

                                                 
1 นกัศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตสาํหรับผูจ้ดัการยคุใหม่  

   มหาวทิยาลยั รามคาํแหง 
2 ผูอ้าํนวยการหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูล เทคโนโลยีโปรแกรมการตลาด และการรักษาลูกคา้ มีความ

แตกต่างกนัต่อความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการดีแทค อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.005  (3) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบด้วย 

สินคา้และบริการ ราคา ช่องทางการให้บริการ และรายการส่งเสริมการขาย มีความ

แตกต่างกนัต่อความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการดีแทค อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.005 

คําสําคัญ: ความไวว้างใจ, ลูกคา้สัมพนัธ์, ส่วนประสมการตลาด 

    

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 

 โทรศพัท์เคล่ือนท่ีถือเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารท่ีมีความสําคญั 

และมีความจาํเป็นอย่างมากกับผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  การใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีใน

ปัจจุบนัไม่ใช่แค่การโทรออกและรับสายอยา่งเดียว แต่ยงัมีบริการอินเตอร์เน็ตสําหรับ

การใชง้านบนมือถือ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีทาํให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร

ไดอ้ยา่งสะดวก   เพราะสามารถให้บริการไดเ้กือบทุกพื้นท่ี  เป็นการส่ือสารท่ีสะดวก

และรวดเร็วท่ีสุด  

 ตอนน้ีโทรศพัท์มือถือไดก้ลายมาเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจาํวนัและมีใช้

กนัอยา่งแพร่หลาย ทาํให้ธุรกิจท่ีให้บริการดา้นการส่ือสารโทรคมนาคมของประเทศ

ไทยมีการแข่งขนัสูงและมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มข้ึน โดยผูใ้ห้บริการโทรศพัท์

เคล่ือนเครือข่ายดีแทคไดมี้การพฒันาโครงข่ายจาก 2G คล่ืน 1800 MHz เป็น 3G คล่ืน 

850 MHz และยงัมีการประมูลคล่ืน 3G ความถ่ี 2.1 MHz เม่ือเดือนตุลาคมท่ีผา่นมา 

เพื่อให้ผูบ้ริโภคไดใ้ช้งานบนคล่ืนสัญญาณท่ีเหมาะสมสําหรับการใชง้านทุกรูปแบบ 

ทุกพื้นท่ีไดอ้ยา่งราบร่ืนเตม็ประสิทธิภาพ  

 ภาพรวมในด้านการแข่งขนัปัจจุบนันอกจากผูใ้ห้บริการเครือข่ายมือถือจะ

แข่งขนัทางดา้นคุณภาพของโครงข่าย รายการส่งเสริมการขาย การพฒันาบริการเสริม

ต่างๆ แลว้ยงัมีการพฒันาคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่ และรักษากลุ่มลูกคา้

เดิมไว ้เพื่อไม่ใหลู้กคา้เดิมโอนยา้ยไปใชง้านกบัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือรายอ่ืน     

 ผูว้ิจยัมีความสนใจและใคร่สงสัยถึงกระบวนการในสร้างความไวว้างใจของ

ผูบ้ริโภค วา่มีปัจจยัดา้นใดบา้งท่ีจะมีส่วนทาํให้ผูบ้ริโภคมีความไวว้างใจท่ีจะเลือกใช้

บริการเครือข่ายดีแทค ผูว้จิยัจึงตั้งสมมติฐานวา่ ปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยั

การจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ และปัจจยัส่วนประสมการตลาด จะมีผลต่อความไวว้างใจ

ในการเลือกใช้บริการดีแทค ดังนั้นผูว้ิจยัจึงได้ทาํการศึกษาวิจัย ปัจจัยด้านความ
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ไวว้างใจในการเลือกใช้บริการดีแทค ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะและความแตกต่างของปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีมี

ผลต่อความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการดีแทค 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ท่ี

ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูล (Data Base) เทคโนโลยี (Technology) โปรแกรมการตลาด 

(Marketing Plan) และการรักษาลูกคา้ (Retention) ต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้

บริการดีแทค  

3. เพื่ อ ศึ ก ษา ค วา มสั ม พัน ธ์ ระ หว่า ง ปั จจัย ส่ วนป ระ สม ก ารตลา ด ท่ี

ประกอบดว้ย สินคา้และบริการ (product) ราคา (price) ช่องทางการให้บริการ (place) 

และรายการส่งเสริมการขาย (promotion) ต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการ

ดีแทค    

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อเป็นขอ้มูลสาํหรับผูใ้ห้บริการระบบโทรศพัทมื์อถือเครือข่ายดีแทค ใน

การนําไปเป็นข้อมูลเพื่อประกอบกับแนวทางการพฒันาปรับปรุงระบบเครือข่าย

โทรศพัทมื์อถือใหมี้ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับผูป้ระกอบธุรกิจสามารถนาํไปใช้ในการปรับปรุง

แผนงานพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดและการวางแผนการตลาดให้เหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมายเพื่อสนองตอบต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหม้ากท่ีสุด 

 3. เพื่อเป็นขอ้มูลสําหรับผูป้ระกอบทราบถึงปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคเลือกใชบ้ริการ

และนาํไปพฒันาคุณภาพบริการเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกคา้ใหม่ และรักษากลุ่มลูกคา้เดิมเพื่อ

ไม่ใหลู้กคา้เดิมโอนยา้ยไปใชง้านกบัผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมือถือรายอ่ืน 

 4. เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบนัการศึกษาต่างๆท่ีมีการเรียนการสอนใน

วิชาการตลาด สามารถนาํขอ้มูลไปใช้ในการกาํหนดโปรแกรมทางการตลาด การ

วางแผนการตลาด และการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
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สมมติฐานของการวจัิย 

 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีประกอบไปดว้ย เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, 

รายได,้ การศึกษา และอาชีพ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้

บริการดีแทค แตกต่างกนั 

 2. ปัจจยัการจดัการลูกคา้สัมพนัธ์ท่ีประกอบดว้ย ฐานขอ้มูล, เทคโนโลยี, 

โปรแกรมการตลาด และการรักษาลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการ

เลือกใชบ้ริการดีแทค แตกต่างกนั 

 3. ปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีประกอบดว้ย สินคา้และบริการ, ราคา, ช่อง

ทางการใหบ้ริการ และรายการส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจใน

การเลือกใชบ้ริการดีแทค แตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวความคิด 

ตัวแปรอสิระ              ตัวแปรตาม  

 
ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

เพศ  อาย ุ สถานภาพ  
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
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วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวิจยัเร่ืองความไวว้างใจ

ในการเลือกใชบ้ริการดีแทค ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

มูร์แมน เดสช์แพนด์ และซอลท์แมน (Moorman, Deshpande, & Zaltman, 

1992, p. 314 อา้งอิงใน ธีรพงษ ์เท่ียงสมพงษ,์ 2551, หนา้ 29) กล่าววา่ ความไวว้างใจ 

คือ ความเตม็ใจท่ีจะวางใจต่อหุน้ส่วนการแลกเปล่ียนของคนคนหน่ึงดว้ยความเช่ือมัน่ 

ซ่ึงมีกรอบแนวคิด คือ การรับรู้ว่าผูบ้ริโภคตอ้งมีความเช่ือมัน่ต่อองค์กรธุรกิจด้วย

ความสนใจอยา่งท่ีสุดในระหวา่งการใชบ้ริการอยูน่ั้น ความเช่ือมัน่ดงักล่าวจะเกิดข้ึน

เม่ือผูบ้ริโภคพิจารณาผูใ้ห้บริการท่ีเป็นทางเลือก 2 ประการ คือความน่าเช่ือถือมาก

ท่ีสุดและมีความซ่ือสัตยจ์ริงใจอยา่งสูง 

เสรี วงษ์มณฑา (2542) กล่าววา่ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

หมายถึง การมีสินคา้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มเป้าหมายได้ ขายใน

ปัจจัยด้านลูกค้าสัมพนัธ์ 
- ฐานขอ้มูล (Data Base)  

- เทคโนโลย ี(Technology)  

- โปรแกรมการตลาด (Marketing Plan) 

- การรักษาลูกคา้ (Retention) 

ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาด 
- สินคา้และบริการ (product)  

- ราคา (price)  

- ช่องทางการใหบ้ริการ (place)  

- รายการส่งเสริมการขาย (promotion) 

 

ความไว้วางใจ 

ในการเลอืกใช้

บริการ dtac 

ของผู้บริโภคใน

เขต

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
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ราคาท่ีผูบ้ริโภคยอมรับได้ และผูบ้ริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจดั

จาํหน่ายกระจายสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ลูกคา้ 

ดว้ยความพยายามจูงใจใหเ้กิดความชอบในสินคา้และเกิดพฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง 

 สุพนิ พลพีรกุล (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองความรู้ ความเขา้ใจและพฤติกรรมการใช ้

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการระบบ 3G ของผูใ้ช้

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ี

มีเพศ สถานภาพสมรส และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีแแนวโนม้พฤติกรรมการใช้

บริการระบบ 3G ดา้นการใช้บริการในอนาคตและดา้นการแนะนาํบุคคลอ่ืนมาใช้

บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู ้ใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอาชีพต่างกันมีแนวโน้ม 

พฤติกรรมการใชบ้ริการระบบ 3G ดา้นการใชบ้ริการในอนาคต และดา้นการแนะนาํ

บุคคลอ่ืนมาใช้บริการแตกต่างกัน และผูใ้ช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีมีอายุ และระดับ

การศึกษาต่างกนั มีแนวโนม้พฤติกรรม การใชบ้ริการระบบ 3G ดา้นการใชบ้ริการใน

อนาคต ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการแนะนําบุคคลอ่ืนมาใช้บริการแตกต่างกัน 

นอกจากน้ี ยงัพบว่า ความคาดหวงัต่อการให้บริการระบบ 3G ความรู้ ความเขา้ใจ 

เก่ียวกบัระบบ 3G และพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี

ความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการระบบ 3G ดา้นการใช้บริการใน

อนาคต และดา้นการแนะนาํบุคคลอ่ืนมาใชบ้ริการ   

 ปฐมพงษ์ บําเริบ (2550) ได้ศึกษาเร่ือง โปรแกรมการบริหารงานลูกค้า

สัมพนัธ์ท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัทศันคติ พฤติกรรม ความจงรักภกัดี และความพึงพอใจ

ข อง ผู ้บ ริโภ ค  ใ นธุ ร กิ จก า รใ ห้บ ริ ก า ร เ ค รือ ข่ า ย โท รศัพ ท์ เ ค ล่ื อน ท่ี ใ น เข ต

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริโภคท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 384 คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 15-23 ปี มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี อาชีพ

นกัเรียนนกัศึกษา มีรายไดต้่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท เป็นโสด มีความ

คิดเห็น ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรูปแบบการทาํโปรแกรมการบริหารงานลูกคา้สัมพนัธ์

ของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาในรายไดแ้ลว้

พบวา่ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ในเร่ือง เครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีใช้
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บริการอยู่มีการใช้ เทคโนโลยีมาช่วยในการติดต่อกบัลูกคา้ผลการวิเคราะห์ทศันคติ

ของผูบ้ริโภคในการใชบ้ริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โดยรวมอยูใ่นระดบั ดี เม่ือ 

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีทศันคติในระดับดี ในเร่ือง บริการเสริมต่างๆ ของ

เครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์ของผูบ้ริโภค 

พบวา่ ยอดค่าใช้บริการต่อเดือนมีค่าเฉล่ีย 567.71 บาท ระยะเวลาในการใช้โทรศพัท์

ในแต่ละคร้ัง 19.76 นาที และมีการปรับเปล่ียนโปรโมชัน่ 1.71 คร้ังต่อปี ช่วงเวลาท่ีใช้

โทรศพัท์มากท่ีสุด คือช่วงเวลา 18.00-24.00 น. เครือข่ายท่ีผูบ้ริโภคโทรเขา้มากท่ีสุด

คือ AIS ผูบ้ริโภคเลือกการใช้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีพรีเพด ผลการ

วิเคราะห์ความจงรักภกัดีในการเข้าใช้บริการของเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของ

ผูบ้ริโภค พบว่า ผูบ้ริโภคส่วนมากมีเบอร์โทรศพัท์หรือซิมการ์ด 1 ระบบมากท่ีสุด 

ระยะเวลาท่ีใช้โทรศพัท์เคล่ือนท่ีท่ีใช้อยู่ในปัจจุบนั 3-4 ปี ผูบ้ริโภคส่วนมากไม่เคย

เปล่ียนเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ีภายในระยะเวลา 3 ปี ความจงรักภกัดีในการใช้

บริการของเครือข่ายโทรศพัท์เคล่ือนท่ี โดยรวมอยู่ในระดบัจงรักภกัดี เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้ พบวา่ มีความจงรักภกัดีในระดบัใชต้่อแน่นอน ในเร่ืองแนวโนม้ในการใช้

บริการเครือข่ายท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัในอนาคตผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน การใช้

บริการของเครือข่ายโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีโดยรวมอยูใ่นระดบัพึงพอใจ เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับพึงพอใจ ในเร่ืองความพึงพอใจในการใช้

บริการเครือข่าย โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีท่ีใชใ้นปัจจุบนั   

วธีิการดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงวิจยัแบบเชิงพรรณนา กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การวิจยัคือผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลท่ีใช้บริการระบบดีแทค 

จาํนวน 400 คน ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างเป็นแบบประชากรท่ีนบัไม่ได ้(Infinite Population) 

จาํนวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) และใช้การวิเคราะห์

ขอ้มูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน t-test  F-test   และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)  
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สรุปผลการวจัิย 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 20-29 ปี (ร้อยละ 

62) สถานภาพโสด (ร้อยละ 66) การศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 67) มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน (ร้อยละ 68)  และมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท (ร้อย

ละ 34) 

โดยผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความคิดเห็นในระดบัค่อนขา้งมากกบัปัจจยั

ดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูล, เทคโนโลย,ี โปรแกรมการตลาด และ

การรักษาลูกคา้ ส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย สินคา้และบริการ, 

ราคา, ช่องทางการให้บริการ และรายการส่งเสริมการขาย ให้ความสําคญัในระดบั

ค่อนขา้งมากเช่นกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ทุกปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 

ไม่มีผลต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการดีแทค   แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ีระดบั .05   สําหรับปัจจยัดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ ประกอบดว้ย ฐานขอ้มูล และ

การรักษาลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการดีแทค อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ เทคโนโลยี และโปรแกรมการตลาด ส่วนปัจจยั

ดา้นส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย สินคา้และบริการ, ราคา และรายการส่งเสริม

การขาย ส่วนใหญ่ความสัมพนัธ์กบัความไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการดีแทค อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ ช่องทางการใหบ้ริการ 

 

 

ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ตวัแปรอสิระ สถิตทิีใ่ช้ ค่านัยสําคญั ผลการทดสอบ 

  สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

   เพศ   t-Test 0.119 ปฏิเสธ 

   อาย ุ F-Test 0.709 ปฏิเสธ 
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   สถานภาพ F-Test 0.247 ปฏิเสธ 

   ระดบัการศึกษา F-Test 0.358 ปฏิเสธ 

   อาชีพ F-Test 0.147 ปฏิเสธ 

   รายไดต้่อเดือน F-Test 0.552 ปฏิเสธ 

  สมมตฐิานที ่2 ปัจจยัการจดัการลูกค้าสัมพนัธ์ 

   ฐานขอ้มูล MRA 0.000 ยอมรับ 

   เทคโนโลย ี MRA 0.008 ปฏิเสธ 

   โปรแกรมการตลาด MRA 0.810 ปฏิเสธ 

   การรักษาลูกคา้ MRA 0.000 ยอมรับ 

  สมมตฐิานที ่3 ปัจจยัส่วนผสมการตลาด 

   สินคา้และบริการ MRA 0.000 ยอมรับ 

   ราคา MRA 0.000 ยอมรับ 

   ช่องทางการใหบ้ริการ MRA 0.114 ปฏิเสธ 

   รายการส่งเสริมการขาย MRA 0.000 ยอมรับ 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาในคร้ังน้ีมีความสอดคล้องกบัผลการศึกษาของพูนศรี ไหวพริบ

(2553) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือของ 

นกัศึกษาพาณิชย ์กรณีศึกษาจงัหวดัระยอง ท่ีพบว่ามีเพศ อายุ ระดบัการศึกษา และ

สถาบนัการศึกษาต่างกนั ท่ีมีผลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทมื์อถือ 

ท่ีมีการตดัสินใจไม่แตกต่างกนั สุพิน พลีพรกุล (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองความรู้ ความ

เข้าใจและพฤติกรรมการใช้ โทรศพัท์เคล่ือนท่ีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการระบบ 3G ของผูใ้ชโ้ทรศพัท์เคล่ือนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีพบว่ามีเพศ 

สถานภาพสมรส และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีแแนวโน้มพฤติกรรมการใช้

บริการระบบ 3G ดา้นการใช้บริการในอนาคตและดา้นการแนะนาํบุคคลอ่ืนมาใช้

บริการ ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสุนิสา บุญพึ่ง (2548)ได้

ศึกษาการใชปั้จจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคใน



59 
 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 1 ( มกราคม – มีนาคม 2556 ) 

 

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร พบว่าการใช้ปัจจยัทางการตลาดในการตดัสินใจซ้ือ

โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีของผูบ้ริโภคในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดา้น คือ ดา้น

สินคา้, ดา้นราคา, ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมกาตลาด ระดบั

การตดัสินใจซ้ือโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น  

อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาในคร้ังน้ีไม่มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระ

สิ ท ธ์ิ  ร า ช า พ ล  ไ ด้ ศึ ก ษ า ปั จ จัย ท่ี มี ผ ล ต่ อ ก า ร ตัด สิ น ใ จ ใ ช้ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย

โทรศพัท์เคล่ือนท่ีของผูใ้ชบ้ริการ ในจงัหวดัชลบุรี พบวา่ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้

และระดบัการศึกษา มีผลต่อการเลือกใชโ้ทรศพัทเ์คล่ือนท่ี และจารุวรรณ เรืองอร่าม 

(2552) ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัทางการตลาดโดยรวมและรายดา้น ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์

ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านการจดัจาํหน่าย ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจยั

ทางด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจยัทางด้านการสร้างลักษณะทางกายภาพ ปัจจัย

ทางดา้นกระบวน การมีผลต่อการเลือกใช้บริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ AIS ของ

ประชาชน ในจงัหวดัระยอง ในระดับมาก และปัจจยัทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

เลือกใชบ้ริการโทรศพัท์เคล่ือนท่ีระบบ AIS ของประชาชนในจงัหวดัระยองจาํแนก

ตาม ประชากรศาสตร์ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. ในการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัถึงความไวว้างใจในการเลือกใช้บริการ

ดีแทคของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด

และเขา้ถึงลูกคา้ให้มากข้ึนในการทาํวิจยัคร้ังต่อไปผูว้ิจยัอาจนาํขอ้มูลจากการทาํวิจยั

ในคร้ังน้ีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการต่อยอดงานวิจยัน้ี โดยผูว้ิจยัผูว้ิจยัควรขยายพื้นท่ี

ในการทําการวิจัยให้กว้างข้ึนกว่า เดิม เช่น เพิ่มเขตสํารวจจากเฉพาะในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปเป็นการสาํรวจในระดบัภูมิภาค 

 2. ผูใ้ห้บริการควรศึกษาปัจจยัปัจจยัส่วนประสมการตลาด ปัจจยัการจดัการ

ลูกคา้สัมพนัธ์ และความไวว้างใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อความไวว้างใจในการเลือกใช้

บริการดีแทค เพื่อท่ีจะได้นาํมาปรับปรุงและพฒันาบริการ เพื่อตอบสนองต่อความ
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ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มากท่ีสุดเพื่อเป็นการดึงลูกคา้รายใหม่ให้มาใชบ้ริการดีแทค

เพิ่มข้ึน 

 3. การทาํวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัความไวว้างใจในการเลือกใช้

บริการDTAC  ดงันั้นการทาํงานวิจยัคร้ังต่อไปควรจะศึกษาผูป้ระกอบการOperator 

อ่ื น ๆ ด้ ว ย  เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ถึ ง ข้ อ มู ล ท่ี เ ป็ น ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ผู ้ บ ริ โ ภ ค ต่ อ ไ ป 

 4. การทาํวิจยัคร้ังต่อไปควรให้ความสนใจกบักรอบแนวคิดปรับปรุงใหม่ 

จากวจิยัฉบบัน้ี เฉพาะตวัแปรท่ีไดค้่า Sig <0.05  อยา่งมีนยัยะสาํคญัทางสถิติ 
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