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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัในครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อความสมัพนัธข์องความถี่ในการใช้บรกิารรายการส่งเสรมิการขายทรู
พอยทก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของบรษิทั ทรูคอรป์อเรชัน่จาํกดั ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกค้าทรูคอร์ปอเรชัน่ที่ใช้บริการ ทรูพอยท์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  จํานวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติกิารทดสอบค่าท ีการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบจําแนกทางเดยีว และ
การวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั 
 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีสถานภาพสมรสแล้วสําเร็จ
การศกึษาระดบัปรญิญาตรปีระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระหว่าง15,001 – 30,000 
บาทเป็นลูกคา้ทรูมากกว่า 3 ปีขึน้ไป มคี่าบรกิารรายเดอืนทีช่าํระระหว่าง 501 – 1,000บาท มคี่าความถีใ่นการใช้
รายการสง่เสรมิการขายที ่3 ครัง้ และมแีนวโน้มใชบ้รกิารของบรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จาํกดั แน่นอน และจะแนะนํา
ใหผู้อ้ื่นใชร้ายการสง่เสรมิการขายแน่นอน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 พบว่า 
 1. ผู้บรโิภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นลูกค้าทรูค่าบรกิารรายเดอืนที่ชําระที่แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรม             
การใชบ้รกิารทรทูีแ่ตกต่างกนั 
 2. ความถี่ในการใช้บรกิารรายการส่งเสรมิการขายทรูพอยท์มีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรม            
การใชบ้รกิารของบรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จาํกดั ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
คาํสาํคญั : ความถีใ่นการใชบ้รกิาร รายการสง่เสรมิการขาย บรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จาํกดั 
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Abstract 
 

 The objective of this research was aimed at studying the relationship between the Frequency 
of Usage of True Point of Sales promotions, behavior and trends towards True Corporation Services of 
among consumers in the Bangkok metropolitan area. The sample consisted of 400 customers of True 
Corporation service in Bangkok Metropolitan. A questionnaire was employed for data collection. The data 
were analyzed by statistical methods including percentage, mean and standard deviation. These 
hypotheses were tested by utilizing a t-test, One-Way ANOVA and Perason Correlation. 
 The results of the study were shown as follows: 
 Most respondents were female, aged between thirty one to forty years of age married, holding 
a Bachelor’s degree,worked as a private company, staff earned monthly income between15,001 – 30,000 
Baht, have been True customer more than 3 years, monthly payment between 501 – 1,000 Baht, had 
average 3 times of promotion usage. And were likely to use True Corporation Company service in the 
future, they would suggest True Point to others as well. 
 The hypotheses test at a statistical significance of 0.05 revealed that: 
 1. Consumers with different personal data included gender, age, marital status, educational 
level, occupation, average monthly income, timesa s  a customers and monthly paymentsto  b e  h a d 
differences in term of tendency of servive usage. 
 2.  The frequency of using the True Point promotion program have correlated with tendency of 
service usage. 
 
Keywords: Frequency of Usage, Sales Promotions, True Corporation 
 
บทนํา 
 เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทยในปัจจุบันทัง้                 
3 รายใหญ่ คอื เอไอเอส ทรูมูฟ เอชและดแีทค ซึ่งทุกรายกต่็างเร่งพฒันาทัง้ระบบโครงข่ายสญัญาณพืน้ฐานให้มี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ มคีวามเรว็ในการสง่สญัญาณเพื่อรบัและส่งขอ้มลูไดม้ากขึน้ และการแขง่ขนัทางดา้นการตลาด
เพื่อรกัษาฐานลูกค้าปัจจุบนั และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้ได้มากที่สุด เมื่อความแตกต่างทางด้านสนิค้า อย่าง
คุณภาพของสญัญาณเสยีง (Voice) และคุณภาพของความเรว็ของการใช้ขอ้มูลอนิเตอรเ์น็ต (Data) เริม่หาความ
แตกต่างอย่างชดัเจนไดย้ากมากขึน้ เพราะคุณภาพทัง้ดา้นเสยีงและอนิเตอรเ์น็ทสามารถลงทุนและพฒันาไดด้ว้ย
เม็ดเงนิจํานวนมหาศาลของผู้ให้บรกิารทัง้ 3 รายอย่าง เอไอเอส ดีแทค และทรูมูฟ เอช ผู้ให้บรกิารทัง้ 3 ราย              
จงึจําเป็นที่จะต้องหาบริการที่โดดเด่นและหลากหลายเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกค้าของ
ตนเอง อาท ิแพค็เกจการใชง้านทีต่รงใจผูร้บับรกิาร ทัง้ดา้นการโทรและการใชง้านอนิเตอรเ์น็ท 
 จงึทาํใหเ้กดิการศกึษากลยุทธก์ารทาํการตลาดในดา้นการจดัการลกูคา้สมัพนัธข์องผูใ้หบ้รกิารสญัญาณ
โทรศพัทเ์คลื่อนที่ทัง้ 3 ราย และเกดิคําถามขึ้นว่าทําไมผู้บรโิภคจํานวนมากถึงรูจ้กั เอไอเอสเซเรเนต ในขณะที่
ดีแทคเองซึ่งมีรายการ ดีแทค รวีอร์ด แต่ผู้บรโิภคก็ไม่ค่อยรู้จกั ในขณะที่ทรูเอง ก็มีรายการทรูการ์ด คะแนน
สะสมทรูพ้อยและทรูโบนัส แต่ลูกคา้ของทรูเองกย็งัไม่รูจ้กัรายการส่งเสรมิการขายของทรูการด์ คะแนนสะสมทรู
พอ้ยและทรูโบนัส เพราะสดัส่วนของผู้ใชบ้รกิารรายการส่งเสรมิทรูพ้อยเองนัน้ ยงัมปีรมิาณไม่มากเมื่อเทยีบกบั
สดัส่วนของผู้ใชบ้รกิารทรูทัง้หมด ทัง้ทีบ่รกิารต่างๆของทรูเองต่างกพ็ยายามออกโปรโมชัน่ออกมาอย่างต่อเน่ือง 
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หรอืแม้กระทัง่ลูกค้าของทรูที่ใช้บรกิารต่างๆของเครอืทรูคอร์ปอเรชัน่มาอย่างยาวนานกย็งัไม่รู้ว่าทรูมีรายการ
สง่เสรมิดงักล่าวและตามทีก่ล่าวมาในขา้งต้น ทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจในการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธข์องความถี่
ในการใช้บรกิารรายการส่งเสรมิการขายทรูพอยท์ กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารทรูมูฟ เอช , ทรูออนไลน์ 
และทรวูชิ ัน่ ของบรษิทั ทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร เพื่อทีจ่ะไดนํ้าผลการวจิยัไป
ใช้พัฒนารูปแบบการให้บริการเกี่ยวกบัทรูพ้อยให้กบับริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ในอนาคต และ
สามารถนําไปใช้เป็นกรณีศกึษาให้กบัองค์กรที่ประกอบธุรกจิที่ใกล้เคยีงกนั รวมถึงเป็นแนวทางให้กบัผู้ที่สนใจ
ทาํการศกึษาและคน้ควา้วจิยัในอนาคต 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัลกัษณะสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ทรู และค่าใชจ้่ายในการใช้บรกิารของทรเูฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของทรขูองผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสมัพันธ์ของความถี่ในการใช้บริการรายการส่งเสริมการขาย ทรูพอยท์ กับ
แนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของทร ูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ชฟิแมน (Schiffman. 2000: 8) กล่าวว่า ผูบ้รโิภค หมายถงึ ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิารเพื่อการใชส้ว่นตวั
และครอบครวั หรอืเป็นของกํานัลสําหรบัเพื่อน เป็นการซื้อของบุคคลเพื่อการบรโิภคขัน้สุดท้าย ซึ่งอาจเรียก            
ไดว้่าเป็น ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย (End User) 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2538: 4) กล่าวว่า ผู้บรโิภค หมายถึง ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบรกิารขัน้สุดท้ายที่ซื้อ
สนิคา้และใชบ้รกิาร เพื่อใชส้ว่นตวัหรอืครอบครวั 
 2. แนวความคิดเก่ียวกบัแนวโน้มพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2548: 87) ในปัจจุบนัรปูแบบการดาํเนินชวีติ  วฒันธรรมต่าง ๆ มกีารเปลีย่นแปลง
อยู่เสมอ  โลกเปิดกว้างขึ้น  ผู้บริโภคมีการศึกษา  และการเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ มากขึ้น  ทําให้แนวโน้ม
พฤตกิรรมต่าง ๆอาจเปลีย่นแปลงไปจากในอดตีหลายประการ  ดงันี้ 
  1.  ลกัษณะครวัเรอืนมกีารเปลีย่นแปลง  ในอดตีส่วนใหญ่  บุคคลมกัจะอยู่รวมกนัเป็นครอบครวั
ขนาดใหญ่  หรือที่ เรียกว่า ครอบครัวขยาย (extended or consanguine family)  ได้แก่  ครอบครัวเดี่ยว                   
มาอยู่ร่วมกบัเครือญาติของตน  เช่น  ปู่  ย่า ตา ยาย  ลูกพี่ลูกน้อง  เป็นต้น แต่ในปัจจุบนัเนื่องจากเศรษฐกิจ                
ค่าครองชีพสูง การต้องการความเป็นส่วนตัว ความเร่งรบีในการใช้ชีวิตประจําวนั  รวมถึงการทํางานในเมือง 
ทํางานต่างถิ่น ทําให้ครอบครวัส่วนใหญ่มีขนาดเล็กลง  ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ เช่น ครอบครวัขนาดใหญ่               
มกัซื้อสนิค้าเป็นแพ็คใหญ่ๆ ขวดใหญ่ๆ เพราะมีคนอยู่กนัเยอะ ส่วนครอบครวัเดี่ยวที่มี พ่อ แม่ ลูก อาศยัอยู่
ดว้ยกนัไม่กีค่น  ขนาดของสนิคา้จะเลก็กว่า  
  2.  การศึกษาสูงขึ้น  ในอดตีการศึกษาจะให้ความสําคญักบัผู้ชายมากกว่า เพราะผู้ ชายถูกวาง
บทบาทใหเ้ป็นผูนํ้าครอบครวั สว่นผูห้ญงิมกัจะไดร้บัการศกึษาน้อยกว่า หรอืไม่ไดร้บัเลย หน้าทีห่ลกัของผูห้ญงิใน
สมยัก่อน เมื่อโตขึน้ ออกเรอืน (แต่งงาน) กจ็ะต้องเป็นแม่บา้น ดูแลลูกๆ และสาม ีแต่ในปัจจุบนัผูห้ญงิกบัผูช้ายมี
โอกาสในการศกึษาเท่าเทยีมกนัและพ่อแม่ยุคใหม่กใ็หค้วามสาํคญักบัการศกึษามากขึน้ เพราะการศกึษาทาํใหเ้กดิ
โอกาสต่างๆ ตามมา เช่น ได้ทํางานสบายๆ ไม่ต้องทํางานตากแดด แบกหาม มีรายได้สูง  ทําให้ฐานะความ
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เป็นอยู่ดขี ึน้ คนยุคใหม่จงึค่อนขา้งจะแข่งขนัเพื่อจะได้มวีุฒิการศกึษาสูงๆ ดงันัน้การศกึษาจงึส่งผลกระทบต่อ
พฤตกิรรมการบรโิภคและการเปิดรบัขา่วสาร  เช่น 
  3.  การแต่งงานชา้ลง  แนวโน้มประชากรในปัจจุบนัจะอยู่เป็นโสดกนัมากขึน้  และหากแต่งงานก็
จะแต่งช้าลง  เนื่องจากลกัษณะวถิชีวีติของคนในสงัคมเปลี่ยนแปลง  ผูห้ญิงสามารถหาเลีย้งตวัเองได ้ มรีายได้
เท่าเทียม หรืออาจมากกว่าผู้ชาย  ไม่อยากมีภาระ  ต้องการใช้ชีวติอิสระนานๆ การแต่งงานส่วนใหญ่ในสมยั
ปัจจุบนัมกัเริม่ตน้ในวยัทีข่ ึน้เลยสามแลว้ เมื่อการแต่งงานชา้ลงจงึส่งผลกระทบต่อการมบีุตร โอกาสมบีุตรน้อยลง
เพราะถ้าแม่อายุมาก ลูกทีเ่กดิมาอาจไม่สมบูรณ์  หรอืการเกดิปฏสินธยิากขึน้ จนบางคู่สมรสอาจจะไม่มบีุตรเลย  
เฉลีย่แลว้มกัจะมบีุตร 1-2 คน ต่อครอบครวั ในขณะทีอ่ดตีนิยมทีจ่ะมลีูกเยอะๆ เมื่อมจีํานวนประชากรทีเ่กดิใหม่
ลดน้อยลงเรื่อยๆ สง่ผลต่อการตลาดคอื  ตลาดเดก็มขีนาดเลก็ลง  ตลาดไม่เจรญิเตบิโต  แต่เน้นดา้นคุณภาพมาก
ขึน้ เพราะพ่อ แม่ เมื่อมบีุตรน้อยลงกจ็ะใหค้วามสาํคญักบัการเลอืกสิง่ต่างๆ ใหลู้กมากขึน้ พเิศษขึน้ เพราะอยาก
ใหล้กูไดร้บัสิง่ดีๆ   
  4.  สนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น  เนื่องจากในปัจจุบนัมีโรคต่างๆ เกดิขึน้มากมาย บางโรคกย็งัไม่
สามารถรกัษาใหห้ายขาดไดด้ว้ยยา ผูบ้รโิภคจงึหนัมาใสใ่จดแูลตวัเองในการบริโภคทีถู่กสุขลกัษณะ  รบัประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย  หลกีเลีย่งอาหารทีอ่าจก่อใหเ้กดิโรคตามมาภายหลงั  หนัมาใหค้วามสาํคญักบัการ
ออกกําลงักาย การลา้งสารพษิต่างๆ สนิคา้จาํพวกอาหารกไ็ม่ค่อยนิยมอาหารทีใ่สส่ารกนับดู  สสีนัของอาหารหาก
เป็นสธีรรมชาต ิจะไดร้บัความนิยมมากกว่า  สนิคา้สาํหรบัเดก็  เช่น นมผง กใ็ส่วติามินต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สขุภาพและพฒันาการของเดก็ เช่นเตมิ DHA โอเมกา้ลงไป การออกแบบโฆษณาสามารถนําจุดเด่นของสนิคา้ทีไ่ม่
ใส่สารอนัตรายมาบอกแจง้ได ้ หรอืคุณสมบตัทิี่พเิศษที่เพิม่เขา้ไปในอาหารมาเป็นประเดน็ให้ เหน็ความแตกต่าง
จากของคู่แขง่ไดด้ว้ย 
  5.  สนใจเปิดรบัสื่อใหม่ๆ เพิม่ขึน้ โลกปัจจุบนัเป็นโลกไรพ้รมแดน มขี่าวสาร วฒันธรรม แนวคดิ
ไหลไปมาจากสงัคมหนึ่งไปสู่อกีสงัคมหนึ่ง ได้อย่างรวดเรว็ไม่จํากดัช่องทาง รวมถึงมเีทคโนโลยต่ีางๆ ทีช่่วยให้
สง่ผ่านขอ้มูลขา่วสารไดท้ัว่ถงึและเรว็ขึน้ เช่น อนิเตอรเ์น็ต โทรศพัทม์อืถอื ทาํใหผู้บ้รโิภคยุคใหม่ไม่ถูกจาํกดัใหใ้ช้
แต่สื่อเดมิๆ บางช่วงเวลาอาจยุ่งมากไม่ไดดู้โทรทศัน์ อ่านหนังสอืพมิพเ์ลย แต่สามารถรบัข่าวสารผ่าน sms ทีส่่ง
มาผ่านบรกิารของมอืถอื หรอือาจไดร้บัแจง้โปรโมชัน่ต่างๆ ผ่านทางมอืถอื ดงันัน้ ในการลงโฆษณาเพื่อใหเ้ขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคจาํเป็นตอ้งใชห้ลายๆ สือ่เสรมิกนั 
  6.  ขอ้จาํกดัเรื่องเวลา ยุคปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการแขง่ขนัเร่งรบีตื่นเชา้มากต็อ้งรบีไปทาํงาน เมื่อไป
ถงึทีท่ํางานกต็อ้งทุ่มเท แข่งขนั ทํางานอย่างหนัก เพื่อใหม้ผีลงานทีด่นีายจา้งจะไดป้รบัตําแหน่ง เพิม่เงนิเดอืนให้
มากขึน้ๆ จึงทําให้คนยุคนี้เหลือเวลาว่างเป็นส่วนตัวลดน้อยลง  เวลาส่วนใหญ่หมดไปกบัการเดินทาง เพราะ            
งานดีๆ  เงนิเดอืนสงูๆ กม็กัจะอยู่ใจกลางเมอืง ซึง่การจราจรกน็ับวนัจะยิง่ตดิขดัรุนแรงมากขึน้  ทําใหต้้องออกจาก
บา้นแต่เชา้ และกลบัถงึบา้นคํ่า เวลาทีจ่ะไปชอ็ปป้ิง ไปผ่อนคลายกน้็อยลง ถ้ามบีรกิารส่งตรงถงึทีไ่ม่ต้องเสยีเวลา
เดนิทางกจ็ะเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งให้ผูบ้รโิภคไดพ้จิารณา เช่น การขายผ่านทางโทรศพัท ์(Tele marketing) ทีใ่ห้
พนักงานขายโทรศัพท์ไปแนะนําสนิค้า ซึ่งผู้บรโิภคสามารถซื้อได้ทันที และชําระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ด้วย             
การโฆษณาสามารถดงึจุดเด่นในเรื่องของการประหยดัเวลา เช่น สนิคา้มบีรกิารสง่ตรง มชี่างผูช้าํนาญไปช่วยเหลอื
ฉุกเฉินไม่ตอ้งเสยีเวลาเดนิทางมา   
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 การศกึษาวจิยัเกีย่วกบัความพงึพอใจโดยรวมและแนวโน้มพฤติกรรมในอนาคตทีม่ต่ีอ บรกิารซึง่เป็น
รายการสง่เสรมิการขาย ทรพูอยท ์โดยมุ่งประเดน็ดา้นพฤตกิรรมการใช ้โทรศพัทเ์คลื่อนที ่ความรูค้วามเขา้ใจ และ
ทศันคตใินดา้นสว่นประสมทางการตลาด ซึง่เป็นงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที ่ผลงานวจิยั
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ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งและสามารถนํามาใชใ้น การศกึษาอ้างองิได้ ผู้วจิยัจงึได้ศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง
ดงัต่อไปนี้ 
 นรารัตน์ สุขใจ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติที่มีต่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟและ               
การตดัสนิใจซื้อของประชาชนในกรุงเทพมหานคร“จากการศกึษาพบว่าจากกลุ่มตวัอย่าง 200 คน เป็นเพศหญิง             
อายุระหว่าง 26-35ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีและอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ รายได้ตํ่ ากว่า                    
20,000บาท มมีากที่สุด โดยในเรื่องทศันคติพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มทีศันคติในระดบักลางในประเด็นต่อไปนี้คือ
ความมัน่ใจในด้านโทรได้ทัว่ไทยและทัว่โลกโทรติดง่ายสัญญาณชัดเจน การใช้บริการเสริมจะทําให้ชีวิต
สะดวกสบายและสนุกสนานเพลดิเพลนิ และจากกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตดัสนิใจจะซื้อโทรศพัทเ์คลื่อนที่เอไอเอส
โดยคดิเป็นรอ้ยละ 70 
 ธนัยมล งามเศรษฐมาศ (2551) ได้ศกึษาเกีย่วกบัเรื่องความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอการส่งเสรมิ
การตลาดของธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครใน 4 ดา้น คอื การสง่เสรมิการขายการโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย และการให้ข่าวประชาสมัพนัธ์ ซึ่งพบว่าผู้บรโิภคที่มีเพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และ
รายได้ต่างกนั มคีวามพอใจต่อการส่งเสรมิการขายต่างกนั กล่าวคอื เพศที่ต่างกนัมคีวามพอใจดา้นการโฆษณา
และการใหข้า่วประชาสมัพนัธต่์างกนั ระดบัการศกึษาและรายไดท้ีต่่างกนั มคีวามพอใจดา้นการโฆษณา การขาย
โดยพนกังานขาย และการให ้ขา่วประชาสมัพนัธต่์างกนั 
 
วิธีดาํเนินการวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ทีเ่ป็นลกูคา้ทรูคอรป์อเรชัน่  
ทีม่กีารสมคัร TrueID เพื่อรบัและแลกคะแนนสะสมทรพูอยท ์
 วิธีการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ตอนที ่1 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยจะเลอืกจากศูนยบ์รกิารทรูช้
อปและทรูมูฟช้อปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน 4 แห่งจากศูนย์บริการทรูช้อปและ ทรูมูฟช้อปในพื้นที่
กรุงเทพมหานครจาํนวนทัง้สิน้300 แห่งโดยการจบัฉลากศนูยบ์รกิารทรชูอ้ปและทรมูฟูชอ้ป จาํนวน 4 แห่ง ไดแ้ก่ 
  1.  ทรชูอ้ป สาขา เซน็ทรลัพระราม 9 
  2.  ทรชูอ้ปสาขา สยามพารากอน 
  3.  ทรชูอ้ป สาขา สลีม 
  4.  ทรชูอ้ป สาขาเซน็ทรลัพระราม3 
 ขัน้ตอนที ่2  เลอืกตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ผูว้จิยัได้กําหนดขนาดตวัอย่างไวท้ัง้หมด 
400 คน จงึไดจ้ดัแบ่งตามศนูยบ์รกิารในสาขาทีถู่กเลอืกในขัน้ตอนที1่ ศนูยบ์รกิารละ 100 คน 
 สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการเป็นลูกค้าทรูค่าบรกิารรายเดอืนที่ชําระที่แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรม             
การใชบ้รกิารทรทูีแ่ตกต่างกนั 
 2. ความถี่ในการใช้บรกิารรายการส่งเสรมิการขายทรูพอยท์มีความสมัพันธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรม           
การใชบ้รกิารของบรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จาํกดั ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจยั 
 การศกึษาเรื่องความสมัพนัธข์องความถีใ่นการใชบ้รกิารรายการส่งเสรมิการขาย ทรพูอยทก์บัแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของบรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่จาํกดั ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ผลการศกึษาสรุป
ไดด้งันี้ 
 สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 เพศ พบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จาํนวน 251 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.70 
รองลงมา เป็นเพศชาย จาํนวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.30 
 อายุ พบว่า ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี จาํนวน 146 คน คดิเป็น
ร้อยละ 36.50 รองลงมาเป็นผู้มีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จํานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80 อายุระหว่าง               
21 – 30 ปี จํานวน 68 คนคดิเป็นรอ้ยละ 17.00 อายุ 51 ปีขึน้ไป จํานวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.70 และอายุ 
ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 ตามลาํดบั 
 สถานภาพพบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มสีถานภาพสมรส จํานวน 164 คน คดิเป็น
ร้อยละ 41.00 รองลงมา สถานภาพโสด จํานวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง 
จาํนวน 89 คน คดิเป็นรอ้ยละ 22.20 ตามลาํดบั 
 ระดับการศึกษาพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีจํานวน              
249 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.30 รองลงมาเป็นผู้มรีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจํานวน 81 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
20.20 และระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.40 ตามลาํดบั 
 อาชพีพบว่าผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นพนักงานบรษิทัเอกชน/รบัจา้ง จํานวน 171 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.60 รองลงมา รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.80               
ธุรกจิส่วนตวั / คา้ขาย จํานวน 69 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.30 พ่อบ้าน/แม่บ้านจํานวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.50
และนกัเรยีน / นกัศกึษา จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.80 ตามลาํดบั 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่าผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตัง้แต่              
15,001 – 30,000 บาทจํานวน 232 คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.00 รองลงมามรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่า 30,001 
บาทขึ้นไปจํานวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 
จาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.80 ตามลาํดบั 
 ระยะเวลาการเป็นลูกค้าทรู พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นลูกค้าทรูมากกว่า 3 ปี          
ขึ้นไป จํานวน 214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมา 1 – 3 ปี จํานวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 และ                
ตํ่ากว่า 1 ปี จาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.50 ตามลาํดบั 
 ค่าบรกิารรายเดอืนที่ชําระ พบว่าผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มคี่าบรกิารรายเดอืนทีช่ําระ
ตัง้แต่ 501 – 1,001 บาท จํานวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.70 มคี่าบรกิารรายเดอืน 1,001 บาทขึน้ไป จํานวน 
136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.00 และตํ่ากว่า 500 บาท จาํนวน 41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.30  
 
 ส่วนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ ในการใช้บริการรายการส่งเสริมการขายทรูพอยท ์                
มีรายละเอียด คือ ผู้บริโภคมีความถี่ในการใช้รายการใช้ 150 คะแนนแลกค่าโทร True Move H 120 นาท ี            
ในระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา ตํ่าสดุ คอื 1 ครัง้ สงูสดุคอื 6 ครัง้ โดยมจีาํนวนครัง้เฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้รายการใช ้
30 คะแนนแลกรบัส่วนลด True Coffee ในระยะเวลา 6 เดอืนที่ผ่านมา ตํ่าสุด คอื 1 ครัง้ สูงสุดคอื 7 ครัง้ โดยมี
จาํนวนครัง้เฉลีย่ประมาณ 3 ครัง้รายการใชค้ะแนนแลกรบัเครื่องดื่มที ่True Coffeeในระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา 
ตํ่าสุด คือ 1 ครัง้ สูงสุดคือ 5 ครัง้ โดยมีจํานวนครัง้เฉลี่ยประมาณ 3 ครัง้รายการใช้คะแนนแลกรับสินค้าที ่                
7-ELEVEN ในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ตํ่าสุด คือ 1 ครัง้ สูงสุดคือ 4 ครัง้ โดยมีจํานวนครัง้เฉลี่ยประมาณ            
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3 ครัง้รายการใช้คะแนนแลกรบั หรอื รบัส่วนลดตัว๋หนัง/เครื่องดื่ม/ป๊อบคอร์นที่โรงหนังเมเจอร ์ในระยะเวลา 6 
เดือนที่ผ่านมา ตํ่าสุด คือ 2 ครัง้ สูงสุดคือ 9 ครัง้ โดยมีจํานวนครัง้เฉลี่ยประมาณ 6 ครัง้ รายการแลกบตัรชม
คอนเสริต์ทัง้ในและต่างประเทศ ในระยะเวลา 6 เดอืนทีผ่่านมา ตํ่าสุด คอื 1 ครัง้ สงูสดุคอื 2 ครัง้ โดยมจีาํนวนครัง้
เฉลีย่ประมาณ 1 ครัง้ 
 ส่วนที่ 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารของบรษิัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ 
จาํกดัโดยมรีายละเอยีด พบว่า แนวโน้มการใชบ้รกิารของบรษิทั ทรูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั ในอนาคต (บรกิารทีท่่าน
ใช้อยู่เดมิ)โดยใหร้ะดบัการใชบ้รกิารจะใชบ้รกิารซํ้าแน่นอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.27 แนวโน้มการใชบ้รกิารใหม่ๆ 
ของ บรษิัท ทรูคอรป์อเรชัน่ จํากดัโดยให้ระดบัการใช้บรกิารจะใชบ้รกิารแน่นอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 ท่านจะ
แนะนําใหผู้อ้ื่นทีท่่านรูจ้กัใชบ้รกิารของ บรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จํากดัโดยใหร้ะดบัการใชบ้รกิารจะแนะนําแน่นอน  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 รายการส่งเสริมการขายทรูพอยท์ในปัจจุบนัมีผลต่อการใช้บริการของ บรษิัท ทรูคอร์
ปอเรชัน่ จาํกดั ในอนาคตโดยมผีลต่อการใชบ้รกิารมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.50 ท่านคาดว่าจะใชบ้รกิารรายการสง่เสรมิ
การขาย จากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นหรอืไม่ในอนาคต โดยไม่ใชแ้น่นอน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.33 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 จากผลการศกึษาวจิยั เรื่อง ความสมัพนัธข์องความถีใ่นการใชบ้รกิารรายการสง่เสรมิการขายทรพูอยท์
กบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารของบริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่จํากดั ของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สามารถนําผลการทดสอบสมมตฐิานมาอภปิรายได ้ดงัต่อไปนี้ 
 1. ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชีพ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ทรู ค่าบรกิารรายเดอืนทีช่าํระทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารทรทูีแ่ตกต่างกนัดงันี้ 
  1.1 ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันกบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการทรู ด้านแนวโน้มการใช้
บริการของบรษิัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั แตกต่างกนัในด้านแนวโน้มการใช้บรกิารใหม่ๆ ของ บริษัท ทรูคอร์
ปอเรชัน่ จํากดัอาจเน่ืองจากผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเพศหญิงให้ความสําคญัในด้านการใชบ้รกิารใหม่ๆ อยู่อย่างต่อเน่ือง
มากกว่าเพศชาย (สาํนกังานสถติแิห่งชาต,ิ 2559 สบืคน้เมื่อ 6 ม.ิย. 2560) ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศกิฤษดา 
เพยีรเพิม่ภทัร (2547)  ได้ศกึษาเกี่ยวกบัเรื่องความพงึพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอการส่งเสรมิการตลาดของธุรกจิ
โทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครใน 4 ดา้นพบว่า เพศหญิงจะใหค้วามสาํคญัและสนใจสนิค้าและบรกิาร
ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
  1.2 ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันกบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการทรู ด้านแนวโน้มการใช้
บริการของบริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากัด แตกต่างกันผู้บริโภคที่มีอายุ ตํ่ ากว่าหรือเท่ากับ 20 ปี มีแนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทรดูา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารของบรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่จาํกดั ในอนาคต (บรกิารทีท่่านใช้
อยู่เดมิ) มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 21 – 30 ปี 31   – 40 ปี 41 – 50 ปี และ 51 ปีขึน้ไปอาจเนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุในช่วง ตํ่ากว่า 20 ปี เป็นช่วงอายุทีก่า้วเขา้ผูใ้หญ่ จงึมคีวามสนใจชอบทดลองสิง่ใหม่ๆ ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบั
เทคโนโลยี   เนื่องด้วยคนที่มีอายุมากจะไม่สนใจเทคโนโลยีสมยัใหม่เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้อ งกบังานวิจยัของ 
ศกิฤษดา เพยีรเพิม่ภทัร (2547)  ไดศ้กึษาเกี่ยวกบัเรื่องความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอการส่งเสรมิการตลาด
ของธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีใ่นเขตกรุงเทพมหานครใน 4 ดา้นพบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีายุน้อยจะมคีวามสนใจที่จะใช้
บรกิารใหม่ของธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนที่ 
  1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนักบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทรดูา้นรายการสง่เสรมิ
การขายทรูพอยท์ในปัจจุบนัมผีลต่อการใช้บรกิารของ บรษิทั ทรูคอรป์อเรชัน่ จํากดั ในอนาคตแตกต่างกนั โดย
ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด และสมรส มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทรูดา้นรายการสง่เสรมิการขายทรพูอยท์
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ในปัจจุบนัมผีลต่อการใชบ้รกิารของ บรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จาํกดั ในอนาคต มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพหย่า
รา้ง/หมา้ยเนื่องจากสถานภาพโสด สมรส เมื่อเกดิความพอใจในรายการส่งเสรมิการขายทรูพอยทใ์นปัจจุบนัแล้ว 
ยากที่จะเปลี่ยนไปใช้บรกิารของรายอื่น สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของคอตเลอร ์(Kotler. 2009: 435) กล่าวว่า ความ
พอใจในตวัสนิค้าและบรกิารของผู้บรโิภคแต่ละคน แต่สถานภาพ แต่ละอาชพี ระดบัการศกึษา จงึจะมผีลทําให้
ผลติภณัฑส์ามารถขายไดแ้ละสอดคลอ้งกบัสรุนิพร เชญิศริดิาํรงค ์(2556) ไดศ้กึษาการสง่เสรมิการขายทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในทอ็ปซุปเปอรม์ารเ์กต็ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพโสด 
สมรส มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้โดยคํานึงถงึรายการส่งเสรมิการขายมาเป็นอนัดบัหนึ่ง เมื่อเกดิความพงึพอใจใน
ตวัสนิคา้แลว้ จะกลบัมาซือ้สนิคา้ ณ สถานทีเ่ดมิ 
  1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนักบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทรู ดา้นแนวโน้ม
การใช้บรกิารของบรษิัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั ในอนาคต (บรกิารที่ท่านใช้อยู่เดิม) แตกต่างกนั โดยผู้บรโิภค                
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการทรูด้านแนวโน้มการใช้บริการของบริษัท                
ทรูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั ในอนาคต (บรกิารทีท่่านใชอ้ยู่เดมิ)น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรี
เน่ืองจากผูบ้รโิภคระดบัปรญิญาตร ีซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูท้ี่เพิง่สาํเรจ็การศกึษา อาจมขีอ้จํากดัในเรื่องของค่าใชจ้่าย 
ทาํใหไ้ม่สามารถเปลีย่นแปลงโปรโมชัน่ ค่าใชบ้รกิารทีใ่ชป้ระจาํและอนาคตไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศกิฤษดา 
เพยีรเพิม่ภัทร (2547) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัเรื่องความพึงพอใจของผู้บรโิภคที่มต่ีอการส่งเสรมิการตลาดของธุรกิจ
โทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครใน 4 ด้านพบว่า ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาน้อยจะมคีวามสนใจใน
รายการสง่เสรมิการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
  1.5 ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนักบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารทรู ด้านแนวโน้มการใช้
บรกิารใหม่ๆ ของ บรษิทั ทรูคอรป์อเรชัน่ จํากดัแตกต่างกนัโดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน นักศกึษา มแีนวโน้ม
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารทรูดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารใหม่ๆ ของ บรษิทั ทรูคอรป์อเรชัน่ จาํกดัมากกว่าผูบ้รโิภคที่
มอีาชพีรบัราชการ พนักงานรฐัวสิาหกจิ พนักงานบรษิัทเอกชน ธุรกจิส่วนตวั คา้ขาย และพ่อบ้าน แม่บ้าน อาจ
เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน นักศกึษา  เป็นช่วงอายุทีก่า้วเขา้ผูใ้หญ่ จงึมคีวามสนใจชอบทดลองสิง่ใหม่ๆ 
ทีม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบัเทคโนโลย ี เน่ืองดว้ยคนทีม่อีาชพีงานประจําจะไม่สนใจเทคโนโลยสีมยัใหม่เท่าทีค่วร ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศกิฤษดา เพยีรเพิม่ภทัร (2547) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัเรื่องความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ี
ต่อการส่งเสรมิการตลาดของธุรกจิโทรศพัท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานครใน 4 ด้านพบว่า ผูบ้รโิภคที่มอีาชพี
นกัเรยีนนักศกึษาจะมคีวามสนใจทีจ่ะใชบ้รกิารใหม่ของธุรกจิโทรศพัทเ์คลื่อนทีม่ากกว่าอาชพีอื่นๆ เพราะนกัเรยีน
นกัศกึษาจะมคีวามสนใจในการเลอืกใชบ้รกิารใหม่ๆ ทีส่ามารถตอบสนองการใชง้านไดค้รบทุกดา้น  
  1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนแตกต่างกนักบัแนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทรแูตกต่าง
กนั ดา้นแนวโน้มการใชบ้รกิารของบรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่ จาํกดั ในอนาคต (บรกิารทีท่่านใชอ้ยู่เดมิ)โดยผูบ้รโิภคที่
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทรดูา้นแนวโน้มการใช้
บรกิารของบรษิทั ทรูคอรป์อเรชัน่ จํากดั ในอนาคต (บรกิารทีท่่านใชอ้ยู่เดมิ)น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน 15,001 – 30,000 บาท และ 30,001 บาทขึน้ไป เน่ืองจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่น้อย จะมขีอ้จาํกดัในเรื่อง
ของการเปลีย่นมาใชบ้รกิารทีม่รีาคาสงูได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร เลศิลํ้า (2551) ไดศ้กึษาความพงึพอใจ
ของผู้ใช้บรกิารต่อคุณภาพบรกิารแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมติิเวชพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มรีายได้เฉลี่ยมาก            
จะมกีารเลอืกใชบ้รกิารสขุภาพทีค่รบถว้นกว่าผูม้รีายไดน้้อย 
  1.7 ผูบ้รโิภคที่มรีะยะเวลาการเป็นลูกค้าทรู แตกต่างกนักบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารทรู
แตกต่างกนั ดา้นท่านคาดว่าจะใชบ้รกิารรายการส่งเสรมิการขาย จากผู้ให้บรกิารรายอื่นหรอืไม่ในอนาคต  โดย
ผู้บรโิภคที่มรีะยะเวลาการเป็นลูกค้าทรู มีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารทรูท่านคาดว่าจะใช้บรกิารรายการ
สง่เสรมิการขาย จากผูใ้หบ้รกิารรายอื่นหรอืไม่ในอนาคตมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะยะเวลาการเป็นลกูคา้ทรู 1 – 3 ปี 
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และมากกว่า 3 ปีขึน้ไป เนื่องผูบ้รโิภคทีม่รีะยะเวลาการเป็นลูกคา้น้อยกว่าจะสามารถเปลีย่นไปใชบ้รกิารของราย
อื่นไดง้่ายกว่าคนทีใ่ชบ้รกิารมานาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร เลศิลํ้า (2551) ไดศ้กึษาความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บรกิารต่อคุณภาพบรกิารแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมติิเวชพบว่า ผู้ใช้บรกิารที่มีประวตัิการรกัษากบั
โรงพยาบาลน้อย จะเปลีย่นไปใชบ้รกิารของโรงพยาบาลอื่นไดง้่ายกว่า 
  1.8 ผู้บรโิภคที่มคี่าบรกิารรายเดอืนที่ชําระ แตกต่างกนักบัแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บรกิารทรู
แตกต่างกนั ด้านท่านจะแนะนําให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จกัใช้บริการของ บรษิัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั  และ รายการ
ส่งเสรมิการขายทรูพอยท์ในปัจจุบนัมผีลต่อการใช้บรกิารของ บรษิัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั  โดยผู้ บรโิภคที่มี
ค่าบรกิารรายเดอืนทีช่าํระตํ่ากว่า 500 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการใชบ้รกิารทรทู่านจะแนะนําใหผู้อ้ื่นทีท่่านรูจ้กั
ใชบ้รกิารของ บรษิทั ทรูคอรป์อเรชัน่ จาํกดั และรายการสง่เสรมิการขายทรพูอยทใ์นปัจจุบนัมผีลต่อการใชบ้รกิาร
ของ บรษิัท ทรูคอรป์อเรชัน่ จํากดั ในอนาคตมากกว่าผูบ้รโิภคที่มคี่าบรกิารรายเดอืนทีช่ําระ 501 – 1,000 บาท
1,001 บาทขึ้นไปเนื่องจากผู้บริโภคที่มีค่าบริการรายเดือนที่น้อยกว่า จะถูกจํากัดการให้บริการพิเศษต่างๆ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อกนิษฐ ์เลศิสริศิรุสกุล (2555) ไดศ้กึษาทศันคตแิละความพงึพอใจทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการ
สะสมแสตมป์เซเว่นเพื่อแลกสนิคา้พรเีมีย่มของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่าผูบ้รโิภคทีม่ี
ค่าใชจ้่ายต่อรอบการสัง่ซือ้ทีม่าก จะมแีนวโน้มการใชบ้รกิารทีเ่พิม่ขึน้  
 2. ความถีใ่นการใชบ้รกิารรายการส่งเสรมิการขายทรูพอยทม์คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการ
ใชบ้รกิารของบรษิทั ทรูคอรป์อเรชัน่ จํากดั ของผูบ้รโิภคในพื้นทีก่รุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นปัจจยัทีผู่บ้รโิภค
สามารถนํามาใช้ไดง้่ายที่สุด มจีุดให้บรกิารจํานวนมาก สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ คอตเลอร ์(Kotler. 2009: 428) 
กล่าวว่า ช่องทางการจดัจําหน่ายสนิคา้จะมผีลต่อการเขา้ใช้บรกิารต่างๆและสอดคล้องกบังานวจิยัของ สมศกัดิ ์             
ใจขํา (2546) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องทัศนคติที่มีต่อระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เอไอเอสและการตัดสนิใจซื้อของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าทศันคติด้านส่งเสรมิการขายที่เอไอเอส จดัให้กบัลูกค้า  เป็นสิง่ที่ดงึดูดให้
ลูกค้ามาใช้บรกิารใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อกนิษฐ์ เลศิสริิศรุสกุล (2555) ได้ศึกษา
ทศันคติและความพึงพอใจที่มต่ีอพฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเว่นเพื่อแลกสนิค้าพรเีมี่ยมของผู้บรโิภคในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการศกึษาพบว่า ทศันคติของผู้บรโิภคที่มีต่อสนิค้าพรเีมี่ยมจากรายการส่งเสรมิการขาย            
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการสะสมแสตมป์เซเว่นเพื่อแลกสนิค้าพรเีมี่ยมในด้านความถี่ในการร่วมรายการ
สง่เสรมิการขาย 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั  
 1. จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ลูกค้าให้ความสําคญัในการบริการของบรษิัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จํากดั              
ในด้านแนวโน้มการใช้บรกิารใหม่ๆ ของ บรษิัท ทรู คอรป์อเรชัน่ จํากดั ควรเน้นรายการใชค้ะแนนแลกรบั หรอื  
รบัสว่นลดตัว๋หนงั/เครื่องดื่ม/ป๊อบคอรน์ ทีโ่รงหนงัเมเจอรร์ายการใชค้ะแนนแลกรบัสนิคา้ที ่7-ELEVEN รายการใช้
คะแนนแลกรบัเครื่องดื่มที ่True Coffee และรายการใช ้150 คะแนน แลกค่าโทร True Move H 120 นาทเีพราะ
ผลวจิยัลกูคา้ใหค้วามสาํคญัของรายการสง่เสรมิการขาย 
 2. บรษิทั ทรคูอรป์อเรชัน่จาํกดัควรเพิม่การพฒันาผลติภณัฑแ์ละบรกิารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเพิม่
แนวโน้มการขายสนิค้าและบริการของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด ให้สามารถแข่งขนัในตลาดได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
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 สารนิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาให้คําปรึกษา คําแนะนํา ความช่วยเหลือ และความ
เมตตาตลอดจนปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดยีิง่จาก อาจารย ์ดร.ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธจ์นทําใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้เสรจ็สมบูรณ์ซึง่ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอย่างสงูไว ้
ณ ทีน่ี้ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารย์จติอุษา ขนัทอง และ อาจารย์นาฏอนงค์ นามบุดดี ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ              
ในการตรวจแบบสอบถามและแนะนําแนวทางในการทาํสารนิพนธ ์
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์และ อาจารย ์ดร.วสนัต์ สกุลกจิกาญจน์ ทีก่รุณาเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในการทบทวนเนื้อหาทัง้หมดและแนะนําแนวทางในการทําสารนิพนธ์ รวมทัง้คณาจารย์ภาควิชา
บรหิารธุรกจิและอาจารย์พเิศษหลกัสูตรบรหิารธุรกจิทุกท่านทีไ่ดก้รุณาอบรมสัง่สอนวชิาความรู ้และแนะนําแนว
ทางการทาํสารนิพจน์นี้จนสาํเรจ็ลุล่วง 
 ขอขอบคุณมารดา ครอบครวั และพี่น้องซึ่งให้การสนับสนุนและคอยชี้แนะในการศึกษาเล่าเรี ยนมา             
โดยตลอด อกีทัง้ยงัคอยใหก้าํลงัใจในการทาํสารนิพนธเ์ล่มนี้ 
 ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทีค่อยช่วยเหลอืและแนะนําในการจดัทําวจิยัของผูว้จิยัมาโดยตลอดขอขอบคุณ
ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีส่ละเวลาเพื่อใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยัในครัง้นี้ 
 สุดทา้ยนี้ผู้วจิยัขอใหง้านวจิยันี้ไดเ้ป็นประโยชน์สาํหรบัผู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิและผูท้ีส่นใจคุณประโยชน์
และความดอีนัพงึมจีากสารนิพนธฉ์บบันี้ผูว้จิยัขอมอบใหบ้ดิามารดาตลอดจนครอูาจารยท์ุกท่าน 
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