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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยครัง้นี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  ส าหรบักลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ ไดแ้ก่ 
ผูใ้ชบ้รกิารระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่องทรูมูฟในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูวธิวีจิยัเชงิปรมิาณพบว่า 
 ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 21-30 ปี  มรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีมอีาชพีนักเรยีน / 
นิสติ นักศกึษา  มสีถานภาพโสด และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มคีวามคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรูมูฟ จ ากดั โดยรวมอยู่ในระดบัด ี โดยแยกเป็น ดา้นส่งเสรมิการขาย ดา้นความสะดวก  
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  ดา้นบรกิาร  ดา้นบรรยากาศ  และดา้นตราสนิคา้ อยู่ในระดบัด ีส่วนดา้นสนิคา้อยู่ใน
ระดบัปานกลาง ความถี่ในการมาใช้บรกิารที่ศูนย์ทรูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน เฉลี่ยอยู่ที่ 1 ครัง้ต่อเดอืน  
ความถี่ในการใชบ้รกิาร ทรูมูฟ  Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน เฉลีย่อยู่ที ่2 ครัง้ต่อเดอืน  ระยะเวลาที่
ท่านเป็นลูกคา้ของบรษิทัทรูมูฟ เฉลีย่อยู่ที ่4 ปี  ท่านเลอืกใชร้ะบบเครอืข่ายทรูมูฟเป็นแบบใด  ส่วนมากใชแ้บบ
รายเดอืน  บุคคลที่มอีทิธพิลในการตดัสนิใจเลอืกใชเ้ครอืข่ายทรูมูฟของท่านมากที่สุด  ส่วนมากคอืตนเองเป็นผู้
ตดัสนิใจ และสาเหตุหลกัทีส่ าคญัทีส่ดุทีท่ าใหท้่านตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารเครอืขา่ยของบรษิทัทรมูฟูคอืมแีพค็เกจที่
ตอบสนองต่อพฤตกิรรมการใชง้าน 
1 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ อาชพี และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารที่
ศูนยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน แตกต่างกนั  ผูบ้รโิภคที่มเีพศ อาชพี สถานภาพ  และรายไดต่้อเดอืน 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ทรูมูฟ  Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน  แตกต่าง
กนั  และผูบ้รโิภคทีม่เีพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี  สถานภาพ และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
ในดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟู แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามล าดบั 
ส่วนในด้านของภาพลกัษณ์ของบรษิัททรูมูฟ จ ากดั ด้านสนิค้า  ด้านความสะดวก  ด้านสิง่อ านวยความสะดวก  
ดา้นบรกิาร  และดา้นตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีศ่นูย์ 
ทรูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรูมูฟ 
จ ากดั ดา้นส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ทรูมูฟ  Call 
Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้ม และภาพลกัษณ์ของบรษิทั 

                                                           
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ทรมูฟู จ ากดั ดา้นสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟู 
โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: บรษิทั ทรมูฟู จ ากดั  ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรมูฟู จ ากดั   พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทั ทรมูฟู 
 

ABSTRACT 
 

 This research aims to study Image of the Trumove corporation Ltd., relating to service usage 
behavior of consumer in Bangkok metropolis.  Sample size in this research is 400 consumers who use 
TRUE mobile network in Bangkok metropolis. Questionnaire is a tool for data collection.    
 The results of quantitative methods’ data were shown as follows: 
 Most consumers are female, at the age of 21-30 years, holding Bachelor’s degree, students / 
university students , single and earning monthly income is Baht 10,000 or less. Most consumers have an 
attitude towards Image of the Trumove corporation Ltd., in a good level in average. In terms of 
promotion, convenience, facility,  service, atmosphere and brand are occurred in a good level. In term of  
product  is occurred in moderate level. According to consumer behavior, the frequency of using TRUE 
Shop services in one month is occurred one time in average. The frequency of using TRUE Call center 
in one month is occurred two times in average. The average period of being TRUE consumer is four 
years. Most consumers use monthly payment. The most influenced person in deciding to consume TRUE 
is the consumer himself / herself. The reason why they decide is the package which responses to the 
consumer behavior. 
 Hypothesis test were concluded as follows: 
 Consumers of different age, occupation, and monthly incomes, are different in the frequency in 
using TRUE shop in one month with statistical significance of 0.05 levels. Consumers of different gender, 
occupation, marital status, and monthly incomes, are different in the frequency in using TRUE Call 
Center in one month with statistical significance of 0.05 levels. Consumers of different gender, age, 
occupation, marital status, and monthly incomes, are different in the period of being TRUE consumer at 
the low level with statistical significance of 0.05 levels. Image of the Trumove corporation Ltd., in product, 
convenience, facility,  service and brand  is  low positively related to behavior in the frequency in using 
TRUE shop in one month  with statistical significance of 0.05 levels. Image of the Trumove corporation 
Ltd., in promotion is low negatively related to behavior in using TRUE Call Center in one month with 
statistical significance of 0.05 levels. Image of the Trumove corporation Ltd., in product is low negatively 
related to behavior in the period of being TRUE consumer with statistical significance of 0.05 levels. 
 
Keywords:  Trumove Corporation Ltd., ,  Image of the Trumove Corporation Ltd., , Service Usage  
      Behavior of Consumer 
 
 



 3 

บทน า 
 การสื่อสารนับว่ามคีวามส าคญัส าหรบัการด าเนินชวีติประจ าวนัเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะในเรื่องของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ รวมถึงการติดต่อสื่อสารทัว่ไป ซึ่งการสื่อสารก็มีเครื่องมือสื่อสารที่
หลากหลายรปูแบบ เช่น โทรศพัท ์วทิยุสือ่สาร แฟกซ ์เป็นตน้  แต่โทรศพัทม์อืถอืนัน้ถอืไดว้่าเป็นเครื่องมอืสื่อสาร
ทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีต่อ้งการความสะดวกรวดเรว็ ในการรบัส่งข่าวสารต่างๆ  ดว้ย
คุณสมบตัิของโทรศพัท์มอืถือทีส่ามารถพกพาไดส้ะดวกในทุกๆที ่รวมถงึสามารถสื่อสารกนัไดต้ลอดเวลา ท าให้
โทรศัพท์มือถือได้เข้ามาเป็นปจัจัยส่วนหน่ึงของคนเป็นจ านวนมาก และยิ่งในปจัจุบันฟงัก์ชันต่าง ๆใน
โทรศพัทม์อืถอืมกีารพฒันาอย่างต่อเนื่อง  สะดวกต่อการใชง้าน และสามารถตอบสนองทุกรูปแบบการด าเนินชวีติ
และธุรกจิในปจัจุบนัทีจ่ าเป็นตอ้งสือ่สารถงึกนัได ้สง่ผลใหอ้ตัราความตอ้งการของผูบ้รโิภคต่อการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื
มกีารเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่อง และมแีนวโน้มทีจ่ะขยายตวัไดอ้ย่างมากในอนาคต   
 สบืเนื่องจากผูบ้รโิภคมอีตัราความตอ้งการการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืเพิม่ขึน้ จงึสง่ผลใหต้ลาดของผูใ้หบ้รกิาร
ระบบโทรศพัท์เคลื่อนทีม่กีารขยายตวัสงูอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลติหลายรายจงึได้เสนอทางเลอืกเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์
ออกมาสนองต่อความต้องการของลูกคา้ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างฐานลูกค้าให้เพิม่ขึน้กบับรษิัท 
และการเติบโตของธุรกจิผู้ให้บริการเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถือในช่วงปี 2556 มอีตัราการขยายตวัสูงและมกีาร
แข่งขนักนัอย่างรุนแรง เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าที่เพิม่สูงขึน้  ซึ่งผู้ให้บริการระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย          
ซึง่มทีัง้หมด 3 รายใหญ่ๆ คอื เอไอเอส, ดแีทค และทรมูฟู ต่างกม็ลีกูคา้เพิม่ขึน้ใหม่อย่างต่อเนื่อง  
 และในสภาวะการแข่งขนัที่ท้าทาย  การรกัษาภาพลกัษณ์ที่ดีนับว่าเป็นปจัจยัส าคญัในการสร้างความ
แตกต่างให้กบัองค์กร  เนื่องจากภาพลกัษณ์ที่ดนีอกจากจะท าให้บรษิัทดูดน่ีาเชื่อถอืแก่สายตาบุคคลทัว่ไปแล้ว 
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองบรษิทัย่อมน ามาสู่ความไวว้างใจในการใชบ้รกิารอนัส่งผลให้ลูกคา้เกดิความจงรกัภกัดผีูกพนั  
และภูมใิจทีจ่ะยงัใชบ้รกิารกบับรษิทัตลอดไป  อกีทัง้ยงัส่งผลใหม้กีารบอกต่อใหค้นรูจ้กัมาใชบ้รกิารของบรษิทัอกี
ดว้ย 
 ถงึแม้ว่าบรษิทัทรูมูฟจะมสี่วนแบ่งการตลาดเป็นอนัดบั 3 แต่จากแนวโน้มทรูมูฟกม็ลีูกคา้ใหม่เพิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้บริษัทจึงต้องมีการพัฒนาทางด้านต่างๆให้ดีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้บริโภคทัง้ในแง่ของภาพลกัษณ์และประโยชน์การใช้งานควบคู่กัน  ดังนัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษา 
ภาพลักษณ์ของบริษัททรูมูฟ จ ากัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีความสมัพนัธ์กบัภาพลกัษณ์ในด้านต่างๆ ได้แก่  
ภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้  ภาพลกัษณ์ดา้นสง่เสรมิการขาย  ภาพลกัษณ์ดา้นความสะดวก  ภาพลกัษณ์ดา้นสิง่อ านวย
ความสะดวก  ภาพลกัษณ์ดา้นบรกิาร  ภาพลกัษณ์ดา้นบรรยากาศ และ ภาพลกัษณ์ดา้นตราสนิคา้ ซึง่จะท าใหเ้กดิ
ทศันคติที่มต่ีอการใช้บรกิารโทรศพัท์มือถือ  รวมถึงน าผลการศกึษาที่ได้มาปรบัปรุงแนวทางการให้บริการแก่
ผูบ้รโิภคเพื่อสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้กีทางหนึ่ง 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของบริษัท ทรูมูฟ จ ากัด โดยจ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ง
ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ อาชพี สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรูมูฟ จ ากดั กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของ
ผูบ้รโิภค 
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  

 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี  สถานภาพ  รายได้เฉลี่ย          
ต่อเดอืน  

 ภาพลกัษณ์ของบรษิัท ทรูมูฟ  ไดแ้ก่ ด้านสนิค้า  ด้านส่งเสรมิการขาย  ด้านความสะดวก     
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  ดา้นบรกิาร  ดา้นบรรยากาศ และดา้นตราสนิคา้ 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  

 พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร บรษิทั ทรมูฟู จ ากดั ของผูบ้รโิภค 

สมมติฐานการวิจยั 
 1.  ผูใ้ช้บรกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร์  ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชพี 
สถานภาพ และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรมูฟู จ ากดั แตกต่างกนั 
 2.  ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้  ดา้นส่งเสรมิการขาย  ดา้นความสะดวก  ดา้น
สิง่อ านวยความสะดวก  ด้านบรกิาร  ด้านบรรยากาศ  และด้านตราสนิค้า  มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้
บรกิารบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ของผูบ้รโิภค 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคดิเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หมายถึง ลกัษณะของแต่ละบุคคล
แตกต่างกนัไป โดยความแตกต่าง  ทางประชากรศาสตร์ จะมอีทิธพิลต่อการสื่อสาร ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย (พรทพิย ์  วรกจิโภคาทร. 2529: 312 – 315)  
 1.  เพศ (Sex) คุณลกัษณะบางประการของเพศชาย และเพศหญงิทีต่่างกนัจะส่งผลต่อการสื่อสารที่
แตกต่างกนั  
 2.  อายุ (Age) การทีจ่ะสอนงานกบัผูท้ีม่อีายุต่างกนัใหเ้ชื่อฟงั หรอืจะเปลีย่นทศันคติ หรอืพฤตกิรรม
นัน้มคีวามยากง่ายแตกต่างกนัไป 
 3.  การศกึษา (Education) ในเรื่องการศกึษานี้นบัไดว้่าเป็นตวัแปรทีส่ าคญัมากซึง่มผีลต่อประสทิธภิาพ
ในการรบัรูข้า่วสารของผูร้บัสาร 
 4.  ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคม (Economic and Social Status) ซึง่จะหมายถงึ อาชพี ระดบัรายได ้
เชือ้ชาต ิตลอดจนภูมหิลงัทางครอบครวั สิง่เหล่าน้ีจะเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อทศันคตแิละพฤตกิรรมของบุคคลโดย
มรีายงานหลายเรื่องทีไ่ดพ้สิจูน์แลว้ว่า ระดบัฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมของมนุษยจ์ะมอีทิธพิลต่อทศันคตแิละ
พฤตกิรรมของเขาเหล่านัน้  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัภาพลกัษณ์  แฮนเซน และดอยทเ์ซอร ์(Hansen; & Deutscher. 1977–
1978) แบ่งประเภทองค ์ประกอบของภาพลกัษณ์ของร้านคา้อย่างเป็นระบบ โดยภาพลกัษณ์ของร้านมหีลายมติ ิ
ดงันี้ 
 1.  ดา้นสนิคา้  มอีงคป์ระกอบคอื  คุณภาพ  ราคา  การจดัประเภท 
 2.  ดา้นสง่เสรมิการขาย  มอีงคป์ระกอบคอื  การสง่เสรมิการขาย และการโฆษณา 
              3.  ดา้นความสะดวก  มอีงคป์ระกอบคอื  ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง และความสะดวกของสถานที ่
 4.  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก   
 5.  ดา้นบรกิารของรา้น  มอีงคป์ระกอบคอื  บรกิารของพนกังาน และบรกิารบตัรเครดติ 



 5 

 6.  ดา้นบรรยากาศของรา้น 
 7.  ดา้นตราสนิคา้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing consumer behavior) เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบั
พฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภค ทัง้ทีเ่ป็นบุคคล กลุ่ม หรอืองคก์ารเพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความต้องการ
และพฤตกิรรมการซือ้ การใช ้การเลอืกบรกิาร แนวคดิ หรอืประสบการณ์ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคพงึพอใจ ค าตอบทีไ่ด้
จะช่วยใหน้ักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาด (Marketstrategies) ทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจ
ของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม   (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอื่นๆ. 2546: 193)  
 ค าถามทีใ่ชเ้พื่อคน้หาลกัษณะพฤตกิรรมผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซึง่ประกอบดว้ย 
 1.  ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย (Who) Who is the target market? 
 2.  ผูบ้รโิภคซือ้อะไร (What) What does the consumer buy? 
 3.  ท าไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ (Why) Why does the consumer buy? 
 4.  ใครมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจซือ้ (Who) Who participates in the buying? 
 5.  ผูบ้รโิภคซือ้เมื่อใด (When) When does the consumer buy? 
 6.  ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน (Where) Where does the consumer buy? 
 7.  ผูบ้รโิภคซือ้อย่างไร (How) How does the consumer buy? 
 พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือ 
 การตดัสนิใจซือ้สนิคา้ และบรกิารใดๆ จะมสีาเหตุหรอืปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจซือ้ 2 ประการ  
(ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ. 2541: 41) ไดแ้ก่ 
 1.  การซือ้ดว้ยเหตุผล เป็นการซือ้บรกิารโดยการหาขอ้มูลมาเปรยีบเทยีบก่อนทีจ่ะตดัสนิใจเป็นลูกคา้
ธุรกจิใหบ้รกิารหนึ่ง แลว้น าขอ้มลูมาวเิคราะหว์่าการใชบ้รกิารนัน้มคีวามคุม้ค่าหรอืไม่ การตดัสนิใจแบบนี้มกัพบใน
เพศชายมากกว่าเพศหญงิ สาเหตุประการหนึ่งอาจมาจากเพศชายมภีาวะทางอารมณ์ทีค่่อนขา้งคงทีแ่ละมัน่คงกว่า
เพศหญงิ  
  นักการตลาดต้องกระตุ้นลูกคา้กลุ่มทีซ่ื้อดว้ยเหตุผลนี้ให้เหน็ความคุม้ค่าอย่างแทจ้รงิ  ด้วยการให้
ขอ้มลูอย่างเหมาะสมและชดัเจน ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรกระท าอย่างยิง่ในยุคนี้ เนื่องจากลูกคา้ทีม่กีารศกึษามาก การให้
ขอ้มลูเป็นการกระตุน้ภาวการณ์ตดัสนิใจโดยอาศยัขอ้มลูทีม่เีหตุผล 
 2.  การซือ้ดว้ยอารมณ์ มกัเกดิกบัเพศหญงิมากกว่าเพศชาย การตดัสนิใจแบบนี้จะเป็นการตดัสนิใจใช้
บรกิารอย่างรวดเรว็เมื่อได้รบัขอ้มูลบางอย่างที่มากระตุ้นต่อมความต้องการ การลดราคาเป็นการกระตุ้นต่อมให้
เกดิพฤตกิรรมทนัท ีนักการตลาดต้องกระตุ้นลูกคา้ใหม้ากขึน้ เนื่องจากจะเป็นกลุ่มทีย่อมจ่ายเงนิมากส าหรบัการ
บรกิารในครัง้หนึ่งๆ เพื่อแลกกบัความสะดวก ความสบาย ความสวยงาม และความหรหูรา 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูใ้ชบ้รกิารระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่อง 
ทรมูฟูในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูใ้ชบ้รกิารระบบโทรศพัทเ์คลื่อนทีข่อง 
ทรมูฟูในในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จงึก าหนดขนาดตวัอย่างโดย
ค านวณจากสตูรไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จะไดข้นาดตวัอย่าง 385 คน และเพิม่จ านวนตวัอย่างประมาณ 
4 % ได ้15 คน รวมขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 
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 วิธีการสุ่มตวัอย่าง ผูว้จิยัใชว้ธิสีุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดย
เลอืกเขตแต่ละเขตจากกลุ่มการปกครองทัง้หมด 6 กลุ่ม  จากนัน้ใช้วธิีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota 
Sampling) โดยก าหนดจ านวนตวัอย่างส าหรบัแต่ละเขตที่สุ่มจบัฉลากได้  และใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็รวบรวมขอ้มูลตามเขตการส ารวจ จากผูใ้ชบ้รกิารทรูมูฟทีย่นิดใีหค้วาม
ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 
 การสรา้งเครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิยัได้ศกึษาขอ้มูลจากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางสร้างเครื่องมอืที่ใช้ในการ
วจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลและศกึษาถึง
ภาพลักษณ์ของบริษัททรูมูฟ จ ากัด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มลูสว่นตวัเกีย่วกบัลกัษณะโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ
ระดบัการศกึษาสงูสุด อาชพี สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นแบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความคดิเหน็ของผู้บรโิภคที่มต่ีอภาพลกัษณ์ของบรษิัท ทรูมูฟ จ ากดั เป็น
แบบสอบถามทีม่คี าถามแบบปลายปิด โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale มรีะดบัการวดัขอ้มูลประเภท
อนัตรภาค (Interval scale) มคีะแนน 5 ระดบั ประกอบไปดว้ยจ านวนค าถามดงันี้ 
 1.  ความคดิเหน็ดา้นสนิคา้ มผีลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรมูฟู จ ากดั มจี านวนทัง้หมด 4 ขอ้ 
 2.  ความคดิเหน็ดา้นสง่เสรมิการขาย มผีลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรูมูฟ จ ากดั มจี านวนทัง้หมด 3 
ขอ้ 
 3.  ความคดิเหน็ดา้นความสะดวก มผีลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรมูฟู จ ากดั มจี านวนทัง้หมด 4 ขอ้ 
 4.  ความคิดเหน็ด้านสิง่อ านวยความสะดวก มีผลต่อภาพลกัษณ์ของบริษัท ทรูมูฟ จ ากดั มีจ านวน
ทัง้หมด 3 ขอ้ 
 5.  ความคดิเหน็ดา้นบรกิาร มผีลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรมูฟู จ ากดั มจี านวนทัง้หมด 3 ขอ้ 
 6.  ความคดิเหน็ดา้นบรรยากาศ มผีลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรมูฟู จ ากดั มจี านวนทัง้หมด 3 ขอ้ 
 7.  ความคดิเหน็ดา้นตราสนิคา้ มผีลต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรมูฟู จ ากดั มจี านวนทัง้หมด 3 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอบรษิทั ทรูมูฟ จ ากดั มจี านวน  6 ขอ้  
ประกอบดว้ยแบบสอบถามทีม่คี าถามดงันี้ 
 ค าถามขอ้ที่ 1 สอบถามเกี่ยวกบัความถี่ในการมาใชบ้รกิารที่ศูนยท์รูชอ้ป เป็นลกัษณะแบบสอบถาม
ปลายเปิด แบบ (Open Ended Question) มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตรา-สว่น (Ratio Scale) 
 ค าถามขอ้ที ่2 สอบถามเกีย่วกบัความถีใ่นการใชบ้รกิารทีท่รูมูฟ Call Center เป็นลกัษณะแบบสอบถาม
ปลายเปิด แบบ (Open Ended Question) มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราสว่น (Ratio Scale) 
 ค าถามขอ้ที่ 3 สอบถามเกีย่วกบัระยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ของทรูมูฟ เป็นลกัษณะแบบ สอบถามปลายเปิด 
แบบ (Open Ended Question) มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทมาตราสว่น (Ratio Scale) 
 ค าถามข้อที่ 4 สอบถามเกี่ยวกบัระบบเครือข่ายทรูมูฟ เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด แบบ 
(Multiple Choice Question) มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
 ค าถามขอ้ที่ 5 สอบถามเกี่ยวกบับุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจเลือกใช้ทรูมูฟ  เป็นลกัษณะ
แบบสอบถามปลายปิด แบบ (Multiple Choice Question) มรีะดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตัิ (Nominal 
scale) 
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 ค าถามขอ้ที่ 6 สอบถามเกีย่วกบัสาเหตุหลกัทีต่ดัสนิใจเลอืกทรูมูฟ เป็นลกัษณะแบบ สอบถามปลายปิด 
แบบ (Multiple Choice Question) มรีะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal scale) 
 
การวิเคราะหข้์อมลู  
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis)  
 1.  วเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ปจัจยัขอ้มูลส่วนบุคคลดา้น เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
อาชพี สถานภาพ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยน ามาแจกแจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 2.  วเิคราะหข์อ้มูลแบบสอบถามในส่วนที ่2 ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ของบรษิทั 
ทรมูฟู จ ากดั โดยน ามาค านวณหาค่าเฉลีย่ ( x ) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D.) 
 3.  วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามในสว่นที ่3 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอบรษิทั ทรมูฟู 
จ ากดั โดยน ามาแจกแจงหาจ านวนความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 การวิเคราะหข์้อมูลทางสถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)  
 1.  ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 1 ทีว่่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบ ดว้ย เพศ 
อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการใช้บรกิารบรษิทัทรูมูฟ 
จ ากดั แตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิt – test, One Way ANOVA  
 2.  ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 ทีว่่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นสนิคา้ ดา้นส่งเสรมิ
การขาย ด้านความสะดวก ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกด้านบริการ ด้านบรรยากาศ และด้านตราสินค้า               
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารบริษัททรูมูฟ จ ากดั ของผู้บริโภค โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เพื่อหา              
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Product - Moment Correlation) 
 
ผลการวิจยั 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูสว่นตวัดา้นประชากรจ าแนกตามตวัแปรไดด้งันี้ 
 เพศ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.2 รองลงมา
เป็นเพศชาย 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8  
 อายุ ผู้บรโิภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 21-30 ปี จ านวน 184 คน คดิเป็นร้อยละ 46.0 
รองลงมาคอืกลุ่มที่มอีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี จ านวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 กลุ่มที่มอีายุ 31-40 ปี 
จ านวน 67 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.8 กลุ่มทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 53 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.3  
 ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีะดบัปรญิญาตร ีจ านวน 189 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 47.3 รองลงมามรีะดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 153 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 และมรีะดบัการศกึษาสงูกว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5  
 อาชีพ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มอีาชพีนกัเรยีน / นิสติ นักศกึษา จ านวน 157 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 39.3 รองลงมามอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน จ านวน 101 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.3 มอีาชพีขา้ราชการ / 
พนกังานรฐัวสิาหกจิ จ านวน 84 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.0 และมอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั / พ่อบา้น / แม่บา้น / 
ลกูจา้ง จ านวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.5  
 สถานภาพ ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มสีถานภาพโสด จ านวน 297 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.3 
รองลงมาคอืมกีลุ่มสถานภาพสมรส / หมา้ย / หย่า จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 25.8  
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 รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูบ้รโิภคทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 
บาท จ านวน 159 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.7 รองลงมาคอืมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 122 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.5 , 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.8 และ มากกว่า 30,000 บาท 
จ านวน 44 คน คดิเป็นรอ้ยละ 11.0 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรูมูฟ 
จ ากดั มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์ของบรษิทั ทรูมูฟ จ ากดั ดา้นสนิคา้อยู่ในระดบั
ปานกลาง โดยมคี่าเฉลี่ย 3.37  ดา้นส่งเสรมิการขายอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย 3.76 ดา้นความสะดวกอยู่ใน
ระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.78  ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.66  ดา้นบรกิารอยู่ในระดบั
ด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.66  ดา้นบรรยากาศอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลีย่ 3.91 และดา้นตราสนิคา้อยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.76 
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัพฤติกรรมการใช้บรกิารของผู้บริโภค  ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 ความถ่ีในการมาใช้บริการท่ีศนูยท์รชู้อปภายในระยะเวลา 1 เดือน น้อยทีสุ่ดคอื ไม่ไดเ้ขา้มาใช้
บรกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ปเลย และใชบ้รกิารมากทีสุ่ดคอื 9 ครัง้ภายในระยะเวลา 1 เดอืน โดยมจี านวนครัง้เฉลีย่ 1.34 
ครัง้ต่อเดอืน 
 ความถ่ีในการใช้บริการ ทรมููฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดือน น้อยทีสุ่ดคอื ไม่มกีารใช้
บรกิาร Call Center เลย และใชบ้รกิารมากทีส่ดุคอื 20 ครัง้ภายในระยะเวลา 1 เดอืน โดยมจี านวนครัง้เฉลีย่ 1.83 
ครัง้ต่อเดอืน  
 ระยะเวลาท่ีท่านเป็นลูกค้าของบริษทัทรูมูฟ  น้อยที่สุดคอื 1 ปี มากทีสุ่ดคอื 15 ปี โดยค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.45 ปี 
 ท่านเลือกใช้ระบบเครอืข่ายทรมููฟเป็นแบบใด สว่นมากผูต้อบแบบสอบถามเลอืกใชร้ะบบเครอืข่าย
ทรมูฟูแบบรายเดอืนจ านวน 232 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.0 และเลอืกใชร้ะบบเตมิเงนิจ านวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
42.0 
 บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใช้เครอืข่ายทรมููฟของท่านมากท่ีสุด บุคคลที่มีอิทธิพล
ในการตดัสนิใจเลอืกใชเ้ครอืข่ายทรูมูฟมากทีสุ่ดคอื ตนเอง จ านวน 301 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.3 รองลงมาคอื 
เพื่อน / แฟน จ านวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.5 ครอบครวั จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 พีน้่อง / ญาต ิ
จ านวน 13 คดิเป็นรอ้ยละ 3.3  
 สาเหตหุลกัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีท าให้ท่านตดัสินใจเลือกใช้บริการเครอืข่ายของบริษทัทรมููฟ  
สาเหตุหลกัที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้ตัดสินใจเลือกใช้บริการเครือข่ายของบริษัททรูมูฟมากที่สุดคือ มีแพ็คเกจที่
ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งาน จ านวน 176 คน คดิเป็นร้อยละ 44.0 รองลงมาคอื เชื่อมัน่ในคุณภาพของ
เครอืขา่ยทรมูฟู จ านวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.3 มศีูนยบ์รกิารทีใ่หบ้รกิารครอบคลุมทุกพืน้ที่ จ านวน 39 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 9.8อื่น ๆ เช่น 3G เรว็และแรงกว่าเครอืข่ายอื่น , ม ีwifi มากกว่าเครอืข่ายอื่น , รูจ้กัก่อนเครอืข่าย
อื่น หาซื้อง่าย ราคาถูก เป็นต้น จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 9.0 , ความน่าสนใจในเรื่องของสทิธพิเิศต่างๆ 
จ านวน 27 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 และ ชื่นชอบในตราสนิคา้ของบรษิทั ทรูมูฟจ านวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 
ตามล าดบั 
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 ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน เพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
 1.  ผูบ้รโิภคที่มอีายุ อาชพี และรายได้ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในด้านความถี่ในการมาใช้
บรกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 2. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อาชพี สถานภาพ และรายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมในดา้นความถี่ในการ
ใชบ้รกิาร ทรมูฟู  Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน  แตกต่างกนั  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 3. ผู้บริโภคที่มเีพศ อายุ  ระดบัการศกึษา  อาชีพ  สถานภาพ และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มี
พฤตกิรรมในดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟู แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4. ภาพลกัษณ์ของบรษิัททรูมูฟ จ ากดั ดา้นสนิคา้ ด้านความสะดวก ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ดา้น
บรกิาร  และดา้นตราสนิคา้ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคดา้นความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ป
ภายในระยะเวลา 1 เดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 5. ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ดา้นส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค
ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร ทรมูฟู Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 6. ภาพลกัษณ์ของบริษัททรูมูฟ จ ากดั ด้านสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมของผู้บรโิภคด้าน
ระยะเวลาทีท่่านเป็นลูกคา้ของบรษิทัทรูมูฟ โดยมคีวามสมัพนัธร์ะดบัต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้ม อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะขอ้มูลส่วนตวัแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ 
จ ากดั แตกต่างกนั 

 ด้านเพศ 
 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร 
ทรมูฟู Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศหญงิมี
พฤตกิรรมความถีใ่นการใชบ้รกิาร ทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน มากกว่าเพศชาย ซึง่อาจจะเป็น
เพราะว่า เพศหญงิเป็นเพศทีม่พีฤตกิรรมทีจุ่กจกิมากกว่าเพศชาย รวมถงึมคีวามเขา้ใจในเรื่องเกีย่วกบัเครอืข่าย
โทรศพัท ์น้อยกว่าเพศชาย จงึส่งผลใหเ้พศหญงิจะใชบ้รกิาร ทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน เมื่อ
เกดิปญัหาขอ้งใจในเรื่องเครอืขา่ยโทรศพัท ์มากกว่าเพศชาย 
 และผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็น
ลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟู แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05โดยเพศชายมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลา
ทีท่่านเป็นลูกคา้ของบรษิทัทรูมูฟมากกว่าเพศหญงิ อาจจะเป็นเพราะว่าในสมยัก่อนเพศชายจะเป็นเพศทีท่ างาน
นอกบา้น รวมถงึจะตอ้งมกีารตดิต่อสือ่สารกนัในทีท่ างาน ดงันัน้ การมโีทรศพัทม์อืถอืจงึถอืว่ามคีวามจ าเป็นอย่าง
ยิง่ในการด าเนินชวีติส าหรบัเพศชายทีต่อ้งท างานนอกบา้น รวมถงึค่าใชบ้รกิารส าหรบัเครอืขา่ยทรมูฟูถอืว่ามรีาคา
ถูกเมื่อเปรยีบเทยีบกบัค่ายอื่น จงึสง่ผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารกย็งัคงเป็นลูกคา้ของทรูมูฟมาจนถงึปจัจุบนั จงึส่งผลใหเ้พศ
ชายจงึมรีะยะเวลาของการเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟูมากกว่าเพศหญงิ  
 ด้านอายุ 
 อายุทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ดา้นความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีศ่นูย์ 
ทรูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืนแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่า
หรอืเท่ากบั 20 ปี มคีวามถี่ในการมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 
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21 - 30 ปี และ 41 ปีขึน้ไป อาจเนื่องมาจากว่ากลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปีมอีตัราการใชโ้ทรศพัท์
เครอืข่ายแบบรายเดอืนมากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 21 - 30 ปี และ 41 ปีขึน้ไป ซึง่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะต้องไปช าระ
ค่าบรกิารโทรศพัทท์ีศ่นูยท์รชูอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน  
 และด้านระยะเวลาทีท่่านเป็นลูกค้าของบรษิัททรูมูฟ มคีวามแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 โดยกลุ่มอายุ 31 - 40 ปี จะมรีะยะเวลาในดา้นการเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรูมูฟ มากกว่ากลุ่มอายุทีน้่อย
กว่าอาจเนื่องมาจากว่า กลุ่มทีม่อีายุมากกว่ามโีอกาสในการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืมากกว่ากลุ่มทีม่อีายุน้อยกว่านัน่เอง 
รวมถงึมรีะยะเวลามากกว่ากลุ่มทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไปดว้ยอาจมสีาเหตุมาจากในสมยัก่อนโทรศพัทม์อืถอืไม่ไดม้ใีช้
กนัมากเหมอืนในปจัจุบนั ซึง่ในสมยัก่อนจะนิยมใชโ้ทรศพัทบ์า้นในการตดิต่อสือ่สารกนัมากกว่าจงึสง่ผลใหก้ลุ่มทีม่ี
อายุ 41 ปีขึน้ไป มคี่าเฉลีย่ในดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟูน้อยกว่าทุกกลุ่มอายุ 
 ด้านระดบัการศึกษา 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการใช้บรกิารบรษิัททรูมูฟ จ ากดั ดา้นระยะเวลาที่
ท่านเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟู แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเนื่องมาจากว่า ผูบ้รโิภคที่
มรีะดบัการศกึษาสงูมคีวามจ าเป็นในการใชโ้ทรศพัทม์อืถือ เช่น การตดิต่อสื่อสารในการท างาน ตดิต่อธุรกจิ เป็น
ต้น หรอืมโีอกาสในการใชโ้ทรศพัท์มอืถอืมายาวนานมากกว่าผู้ทีม่รีะดบัการศกึษาต ่ากว่า  โดยผูบ้รโิภคที่มรีะดบั
การศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีมรีะยะเวลาในการเป็นลกูคา้ของทรมูฟูน้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา ปรญิญา
ตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ี
 ด้านอาชีพ 
 อาชพีที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการใช้บรกิารบรษิัททรูมูฟ จ ากดั ด้านความถี่ในการมาใช้บริการที่
ศูนยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน และดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร ทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 
เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน / นิสติ / นักศกึษา มี
ความถี่ในการมาใช้บรกิารที่ศูนย์ทรูช้อป และทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน มากกว่าอาชพี
ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน และอาชีพอื่นๆ ได้แก่ ธุรกจิส่วนตวั /แม่บ้าน / ลูกจ้าง อาจ
เนื่องจาก อาชพีนักเรยีน / นิสติ / นักศกึษา ค่อนขา้งทีจ่ะมเีวลามากกว่า อาชพีต่างๆ หรอืผูป้กครองของกลุ่ม
อาชพี นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา อาจจะใหพ้วกเขาเหล่าน้ีมาใชบ้รกิารแทนกไ็ด้ 
 และผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ดา้นระยะเวลาในดา้น
การเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟู แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กล่าวคอื กลุ่มอาชพีขา้ราชการ 
/ รฐัวสิาหกจิ จะมรีะยะเวลาทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทัทรูมูฟ มากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ อาจเนื่องจากกว่า ในสมยัก่อน 
ราคาของโทรศพัทม์อืถอืไม่ไดม้รีาคาถูกเหมอืนกบัในปจัจุบนัน้ี ดงันัน้กลุ่มอาชพีขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ ซึง่อาจจะ
มสีวสัดกิาร หรอืสทิธพิเิศษต่างๆ ในการซือ้โทรศพัทม์อืถอื จงึสง่ผลใหก้ลุ่มอาชพีอาชพีขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ มี
การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืทีย่าวนานกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ  
 ด้านสถานภาพ 
 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ดา้นความถี่ในการใช้
บรกิาร ทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย
สถานภาพโสดมพีฤติกรรมความถี่ในการใช้บรกิาร ทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน มากกว่า
สถานภาพสมรส/หย่า อาจจะเป็นเพราะว่า คนโสดเมื่อมปีญัหาเกีย่วกบัสนิคา้ หรอืบรกิารกไ็ม่รูว้่าจะปรกึษาใคร           
กส็ง่ผลใหม้กีารใชบ้รกิาร Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน มากกว่ากลุ่มสถานภาพสมรส/หย่า 
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 และผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ดา้นระยะเวลาที่
ท่านเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมููฟ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 นัน่คอื สถานภาพสมรส/หย่า 
มรีะยะเวลาทีท่่านเป็นลูกคา้ของบรษิทัทรูมูฟ มากกว่าสถานภาพโสด อาจจะเป็นเพราะว่า บุคคลทีม่ีสถานภาพ
สมรส/หย่า มอีายุทีม่ากกว่ากลุ่มสถานภาพโสด ซึง่กส็ง่ผลถงึอายุการใชง้านของโทรศพัทม์อืถอืทีย่าวนานกว่าดว้ย 
และอาจจะเป็นเพราะว่ากลุ่มทีม่สีถานภาพสมรส/หย่า จะมอีสิระในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการยา้ยค่ายไดย้ากกว่า
กลุ่มสถานภาพโสดทีไ่ม่มภีาระผูกพนักบัใคร จงึส่งผลใหม้รีะยะเวลาในการใชโ้ทรศพัทม์อืถอืทีย่าวนานกว่ากลุ่ม
สถานภาพโสด  
 ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ดา้นความถี่
ในการมาใชบ้รกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ป และทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืนแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเนื่องมาจากว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท ซึง่
ตามหลกักค็อืกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา ซึง่อาจจะมเีวลาว่างในการเขา้ไปใชบ้รกิารทีศ่นูย์ 
ทรชูอ้ปมากกว่ากลุ่มทีม่รีายไดก้ลุ่มอื่นๆ อกีทัง้ยงัอาจเป็นสาเหตุทีผู่ป้กครองของกลุ่มรายไดก้ลุ่มนี้ใหพ้วกเขาไปใช้
บรกิารแทน 
 สว่นผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ดา้นของ
ระยะเวลาการเป็นลูกค้าของของบรษิัททรูมูฟ แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยกลุ่มที่มี
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท มพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารดา้นของระยะเวลาการเป็นลูกคา้
ของของบรษิทัทรูมูฟ น้อยกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน10,001 – 20,000 บาท และ 20,001 – 30,000 
บาท เนื่องจากกลุ่มที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท เพิง่จะเขา้มาเป็นลูกค้าของทรูมูฟ
นัน่เอง  
 สมมติฐานท่ี 2 ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรมูฟู จ ากดั มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทั 
ทรมูฟู จ ากดั ของผูบ้รโิภค 
 ด้านสินค้า 
 ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ดา้นสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ 
จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิตทิี่ระดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั  อาจเนื่องมาจากว่า เมื่อผู้บรโิภคมรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์บรษิทั ทรมูฟู จ ากดั ดา้นสนิคา้ดขีึน้ กจ็ะมีพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั 
ของผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน เพิม่ขึน้เลก็น้อย เพราะไม่ว่า
สนิคา้จะพฒันาดขีึน้อย่างไร    แต่ส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารรายเดอืนส่วนมากกจ็ะมาใชบ้รกิาร เช่น ช าระค่าบรกิารราย
เดอืนเพยีง 1 ครัง้ต่อเดือนเท่าเดมิ ซึ่งบางครัง้ผู้บรโิภคกอ็าจจะท าการซกัถามขอ้สงสยัเกี่ยวกบัสนิค้าในครัง้
เดยีวกบัการมาช าระค่าบรกิาร กเ็ลยสง่ผลใหม้คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า  
 ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ด้านสนิคา้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ 
จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นระยะเวลาทีท่่านเป็นลกูคา้ของบรษิทัทรมูฟู อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า ในทิศทางตรงกนัขา้ม นัน่คือเมื่อผู้บริโภคมีระดบัความคิดเหน็ต่อภาพลกัษณ์บริษัท 
ทรมูฟู จ ากดั ดา้นสนิคา้ดขีึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ของผูบ้รโิภคดา้นระยะเวลาทีท่่าน
เป็นลูกคา้ของบรษิัททรูมูฟ ลดลงเลก็น้อย อาจเน่ืองมาจากว่าปจัจุบนัผูใ้หบ้รกิารระบบโทรศพัท์เคลื่อนที่รายอื่น
ต่างกม็กีารปรบัปรุงสนิคา้ของตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และยงัสามารถยา้ยเครอืข่ายไดอ้ย่างเสรขีึน้ จงึอาจ
สง่ผลใหล้กูคา้ของทรมูฟูมทีางเลอืกเพิม่ขึน้และเกดิการยา้ยเครอืขา่ยได้ 
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 ด้านส่งเสริมการขาย 
 ภาพลกัษณ์ของบริษัททรูมูฟ จ ากดั ด้านส่งเสริมการขายมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บริการ
บรษิทัทรมูฟู จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิาร ทรมูฟู Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางตรงกนัขา้ม นัน่คอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์บรษิทั ทรมูฟู จ ากดั ดา้นสง่เสรมิการขายดขีึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทั 
ทรูมูฟ จ ากดั ของผู้บรโิภค ด้านความถี่ในการใช้บรกิาร ทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน ลดลง
เลก็น้อย อาจเนื่องมาจากว่าหากผูบ้รโิภคมคีวามเขา้ใจ หรอืสามารถรบัรูไ้ด้ว่าทางบรษิทัมสีทิธพิเิศษต่างๆ เช่น 
การลดราคาค่าโทร การโทรฟร ีเป็นตน้ จากสือ่ต่างๆไม่ว่าจะเป็น ในรปูแบบโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์กอ็าจสง่ผลให้
ผูบ้รโิภคไม่มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งสอบถามขอ้มลูต่างๆ จากทรมูฟู Call Center  
 ด้านความสะดวก 
 ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ดา้นความสะดวกมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทั 
ทรูมูฟ จ ากดั ของผู้บริโภค ด้านความถี่ในการมาใช้บริการที่ศูนย์ทรูช้อปภายในระยะเวลา 1 เดือน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์บรษิทั ทรมูฟู จ ากดั ดา้นความสะดวกดขีึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ 
จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน เพิม่ขึน้เลก็น้อย อาจ
เน่ืองมาจากว่า ในปจัจุบนัศนูยบ์รกิารทรูชอ้ปทีใ่หบ้รกิารครอบคลุมทุกพืน้ที ่ซึง่ผูใ้ชบ้รกิารกจ็ะไดร้บัความสะดวก
มากยิง่ขึน้ อกีทัง้ข ัน้ตอนการตดิต่อเพื่อขอรบับรกิารสะดวกรวดเรว็ และไม่ซบัซอ้น จงึส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารหนัมาใช้
บรกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ป เพิม่ขึน้ แทนทีจ่ะไปใชบ้รกิาร Counter Service ตาม เซเว่นอเีลฟเว่น ทีจ่ะตอ้งเสยีค่าบรกิาร 
15 บาท 
 ด้านส่ิงอ านวยความสะดวก 
 ภาพลกัษณ์ของบริษัททรูมูฟ จ ากดั ด้านสิง่อ านวยความสะดวกมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้
บรกิารบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการมาใชบ้รกิารทีศู่นย ์ทรูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์บรษิทั ทรูมูฟ จ ากดั ด้านสิง่อ านวยความสะดวกดขีึน้ กจ็ะมพีฤติกรรมการใชบ้รกิาร
บรษิทัทรมูฟู จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน เพิม่ขึน้
เลก็น้อย อาจเนื่องมาจากว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามรูส้กึพอใจในสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น ความชดัเจนของ
ป้าย สญัลกัษณ์ ประชาสมัพนัธบ์อกจุดบรกิารในการใชบ้รกิาร จุด / ช่อง การใชบ้รกิารมคีวามเหมาะสมและเขา้ถงึ
ได้สะดวก ความเพียงพอของสิง่อ านวยความสะดวก เช่น ที่นัง่รอใช้บริการ หนังสอืพิมพ์ เป็นต้น  ภายใน
ศูนยบ์รกิารทรูช้อป จงึส่งผลให้ผูใ้ชบ้รกิารหนัมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูช้อป เพิม่ขึน้ แทนทีจ่ะไปใชบ้รกิาร Counter 
Service ตาม เซเว่นอเีลฟเว่น ทีจ่ะตอ้งเสยีค่าบรกิาร 15 บาท 
 ด้านบริการ 
 ภาพลกัษณ์ของบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ดา้นบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ 
จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ
ภาพลกัษณ์บรษิทั ทรมูฟู จ ากดั ดา้นบรกิารดขีึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ จ ากดั ของผูบ้รโิภค 
ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน เพิม่ขึน้เลก็น้อย อาจเนื่องมาจากว่า การ
บริการนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้ลูกค้าเกิดความพอใจในการเข้ามาใช้บริการ ดังนัน้เมื่อผู้ใช้บริการเกิด
ความรู้สกึที่ดต่ีอพนักงาน เช่น พนักงานให้บรกิารด้วยน ้าเสยีงสุภาพ เรยีบร้อย และมีบุคลกิภาพที่ด ีพนักงาน
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สามารถให้ค าแนะน าและตอบค าถามของท่านได้อย่างรวดเร็ว ผู้ ใช้บรกิารก็จะมคีวามรู้สกึที่ดต่ีอการเขา้มาใช้
บรกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ปเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
 ด้านตราสินค้า 
 ภาพลกัษณ์ของบรษิัททรูมูฟ จ ากดั ด้านตราสนิค้า มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้บรกิารบรษิัท  
ทรูมูฟ จ ากดั ของผู้บริโภค ด้านความถี่ในการมาใช้บริการที่ศูนย์ทรูช้อปภายในระยะเวลา 1 เดือน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่า ในทศิทางเดยีวกนั กล่าวคอื เมื่อผูบ้รโิภคมรีะดบั
ความคดิเหน็ต่อภาพลกัษณ์บรษิทั ทรูมูฟ จ ากดั ด้านตราสนิค้าดขีึน้ กจ็ะมพีฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรูมูฟ 
จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นความถี่ในการมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูชอ้ปภายในระยะเวลา 1 เดอืน เพิม่ขึน้เลก็น้อยมาก 
เน่ืองจากตราสนิคา้ของทรมูฟูกเ็ป็นทีย่อมรบัส าหรบัผูใ้ชบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารกม็คีวามเชื่อมัน่กบัศูนยท์รูชอ้ป ว่า
เมื่อผูใ้ชบ้รกิารเขา้มาจะไดร้บัความพงึพอใจในดา้นต่างๆ จงึสง่ผลใหม้คีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่า 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ประกอบการควรใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการวางแผนและก าหนดกลยุทธท์าง
การตลาดใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย พยายามตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อรกัษากลุ่มลูกคา้เดมิและ
เพิม่ฐานลกูคา้ใหม่จากการบอกต่อของลกูคา้เดมิไปยงัเพื่อนหรอืคนรูจ้กั ซึง่กลุ่มเป้าหมายสามารถแยกเป็น 2 กลุ่ม
ดงันี้  
  1.1  กลุ่มเป้าหมายแรก ไดแ้ก่ผูบ้รโิภคทีม่อีายุต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20 ปี อาชพีนักเรยีน / นิสติ / 
นกัศกึษา และมรีายไดต่้อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท เป็นกลุ่มทีม่คีวามถี่ในการมาใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูช้
อปภายในระยะเวลา 1 เดอืน และกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ เพศหญงิ อาชพีนักเรยีน / นิสติ / นักศกึษา สถานภาพโสด 
และมรีายได้ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10,000 บาท เป็นกลุ่มทีม่ีความถี่ในการใช้บรกิาร ทรูมูฟ Call Center 
ภายในระยะเวลา 1 เดอืน  
  1.2  กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เพศชาย อายุ 31 – 40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี
ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ สถานภาพสมรส / หย่า และมรีายไดต่้อเดอืน 20,001 – 30,000 บาท เป็นกลุ่มที่มี
ระยะเวลาการเป็นลูกคา้ของบรษิทัทรูมูฟนาน แต่ทัง้นี้กค็วรใหค้วามส าคญักบักลุ่มลูกค้ากลุ่มอื่นๆ ดว้ยเพื่อไม่ให้
ลกูคา้เปลีย่นไปใชบ้รกิารระบบเครอืขา่ยอื่นๆ  
 2. ผูป้ระกอบการควรมกีารพฒันาภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้เกีย่วกบัดา้นเครอืข่ายสญัญาณโทรศพัทท์รูมูฟ
ควรจะครอบคลุมพืน้ทีท่ ัง้ประเทศ และสามารถใชง้านไดอ้ย่างต่อเนื่อง รวมถงึความเรว็ของการใชง้านอนิเตอรเ์น็ต
ผ่าน EDGE / GPRS / 3G ต้องมคีวามรวดเรว็สงู เน่ืองจากว่าในปจัจุบนัการยา้ยเครอืข่ายนัน้สามารถท าได้
โดยง่ายและยงัสามารถใชเ้บอรเ์ดมิได้อกีด้วย จงึส่งผลใหผู้บ้รโิภคอาจมองหาเครอืข่ายทีม่คีุณภาพดทีี่สุด ดงันัน้
เพื่อเป็นการรกัษาฐานลกูคา้เดมิและเพิม่ฐานลกูคา้ใหม่ ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งเร่งสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้ให้
ดขีึน้เพื่อทดัเทยีมกบัคู่แขง่ขนัเน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในด้านความถี่ในการใชบ้รกิารทีศู่นยท์รูช้อป ภายในระยะเวลา 1 เดอืน และระยะเวลาทีท่่านเป็นลูกค้า
ของบรษิทัทรูมูฟนอกจากนี้ยงัพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้โดยรวม ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัปาน
กลาง ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัภาพลกัษณ์ดา้นอื่น ๆ ถอืว่าน้อย และยิง่ส าคญัทีสุ่ดคอื ภาพลกัษณ์ดา้นสนิคา้ถอืเป็น
หวัใจส าคญัในการทีจ่ะคงลกูคา้เดมิและเพิม่ฐานลกูคา้ใหม่ 
 3. ผู้ประกอบการควรเน้นสร้างภาพลกัษณ์ด้านส่งเสริมการขาย คือ มีการโฆษณา ประชาสมัพนัธ ์
เกี่ยวกบัสทิธพิเิศษให้กบัผู้บรโิภค เช่น จดัโปรโมชนั การลดราคาค่าโทร เพื่อให้ผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็ที่ดต่ีอ
ภาพลักษณ์ของทรูมูฟให้มากยิ่งขึ้น และท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงสทิธิพิเศษที่ทางทรูมูฟมอบให้ที่แตกต่างจาก
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เครอืข่ายอื่นๆ รวมถงึจะต้องมกีารจดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่พนักงาน Call Center เกีย่วกบัรายละเอยีดที่ทางทรูมูฟ           
มกีารจดัโปรโมชนัต่างๆ เพื่อทีจ่ะสามารถตอบทุกขอ้ซกัถามของผูบ้รโิภคไดต้รงประเดน็ เพื่อเป็นการสรา้งความ
พอใจใหแ้ก่บรโิภค เนื่องจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นส่งเสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคในด้านความถี่ในการใช้บรกิารทรูมูฟ Call Center ภายในระยะเวลา 1 เดอืน ในระดบัต ่า ในทศิทาง
ตรงกนัขา้ม  
 4. ผูป้ระกอบการจะตอ้งเน้นสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นความสะดวก คอื จดัใหม้ศีนูยบ์รกิารทรชูอ้ปทีใ่หบ้รกิาร
ครอบคลุมทุกพื้นที่ และในการติดต่อสอบถามจะต้องให้บริการที่มีความรวดเร็วและไม่ซับซ้อน  เนื่องจาก
ผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นความสะดวกมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในดา้นความถี่ในการใช้
บรกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ป ภายในระยะเวลา 1 เดอืน 
 5. ผูป้ระกอบการจะตอ้งเน้นสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก คอื มกีารจดัศนูยบ์รกิารทรูชอ้ป
ใหม้คีวามสะดวก เช่น ป้าย สญัลกัษณ์ ช่องบรกิาร จะต้องมคีวามชดัเจน มคีวามเหมาะสม รวมถงึทีน่ัง่รอบรกิาร
จะตอ้งมคีวามเพยีงพอส าหรบัผูท้ีม่าใชบ้รกิาร เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ป ภายในระยะเวลา 1 เดอืน 
 6. ผู้ประกอบการควรเน้นสร้างภาพลกัษณ์ด้านบริการในรายด้านเกี่ยวกบั การเพิม่ช่องทางในการ
ให้บรกิารที่เพยีงพอต่อจ านวนลูกค้าที่เขา้มารบับรกิาร เพื่อให้ผู้บรโิภครูส้กึสะดวกสบายในการเขา้มาใชบ้รกิาร 
อาจจะมกีารจดัฝึกอบรมใหพ้นกังานเกดิความช านาญ เพราะจะช่วยประหยดัเวลา และไดป้รมิาณมากขึน้ เป็นการ
สร้างประโยชน์ให้กับบริษัทและยังเป็นการสร้างจุดแขง็ให้กบับริษัทในเรื่องของการบริการอีกด้วย เนื่องจาก
ผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ดา้นบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในดา้นความถี่ในการใชบ้รกิาร
ทีศ่นูยท์รชูอ้ป ภายในระยะเวลา 1 เดอืน นอกจากนี้ในรายดา้นมชี่องทางการใหบ้รกิารทีเ่พยีงพอต่อจ านวนลกูคา้ที่
เขา้มารบับรกิาร ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็อยู่ทีร่ะดบัปานกลาง ซึ่งถ้าทางบรษิัทไม่มกีารปรบัปรุงอาจจะ
เป็นการเปิดโอกาสใหล้กูคา้ท าการเปลีย่นเครอืขา่ยได ้ 
 7. ผู้ประกอบการจะต้องพฒันาภาพลกัษณ์ด้านตราสนิคา้เพิม่ขึน้ เช่น ควรมกีารน าเสนอคุณภาพและ
ความคุม้ค่าในการใหบ้รกิารของทรมูฟูในสือ่โทรทศัน์เพื่อทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคจดจ าไดม้ากยิง่ขึน้ โดยสื่อสารใหเ้หน็
ถงึดา้นคุณภาพสญัญาณ การใหบ้รกิารทีค่รอบคลุมทุกพืน้ที ่การจดัโปรโมชนั ทีจ่ะท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความรูส้กึถงึ
ความคุม้ค่าในการใชง้าน และยงัคงเป็นลกูคา้ของทรมูฟูต่อไป เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า ภาพลกัษณ์ของบรษิทัท
รมูฟู ดา้นตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบรษิทัทรมูฟู จ ากดั ของผูบ้รโิภค ดา้นความถีใ่นการ
ใชบ้รกิารทีศ่นูยท์รชูอ้ป ภายในระยะเวลา 1 เดอืน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกิุตตา อาจารย์ที่
ปรกึษา ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าปรกึษา ใหข้อ้แนะน า และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในงานวจิยันับตัง้แต่เริม่ต้น
ด าเนินงานจนเสรจ็เรยีบร้อยสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ณักษ์ กุลสิร ์และ อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์
กรีตอิงักรู ทีไ่ดก้รุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถาม ซึง่ไดช้่วยแกไ้ขเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป็น
อย่างดีพร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันดียิ่ง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
สงัคมศาสตร์ และเจ้าหน้าทีบ่ณัฑิตวทิยาลยัทุกท่าน ขอขอบคุณเพื่อนๆ M.B.A. การจดัการนอกเวลาราชการ             
รุ่นที ่14 ทีใ่หค้ าแนะน าในเรื่องงานวจิยั และคอยช่วยเหลอืในการท างานวจิยัมาโดยตลอด และขอขอบคุณ ผูต้อบ
แบบสอบถามทุกท่าน ในความกรุณาใหข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ 
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