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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารและความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเอ

ไอเอส พรวิิเลจ แอพพลเิคชัน่ ของผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอสในกรุงเทพมหานคร โดยจําแนกคุณภาพการ

บรกิารออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพ ความเชื่อถอืได ้การตอบสนอง ความเชื่อมัน่ และความเขา้ใจ 

เอาใจใส ่ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล  สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล  ไดแ้ก่ ค่า

รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยใช ้ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว  และ

การทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชค้่าสถติสิมัประสทิธส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

             ผลการวจิยั  พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 20-29 ปี สถานภาพโสด 

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีเป็นพนักงานบรษิัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 20,001-30,000 บาท เป็น

ผูใ้ชบ้รกิารในระบบเตมิเงนิ และมค่ีาใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน 681.25 บาท โดยมรีะดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร

เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะดา้นความเชื่อมัน่  และระดบัความพงึพอใจใน

คุณภาพการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวมอยู่ในระดบัพงึพอใจ โดยเฉพาะความเชื่อมัน่เช่นกนั 

และสาํหรบัแนวโน้มการใชแ้อพพลเิคชัน่ต่อในอนาคตและ แนวโน้มการบอกต่อ อยู่ในระดบัมากทัง้สิน้  

             ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ อายุ สถานภาพ การศกึษา 

อาชีพ และรายได้ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอใจในเอไอเอส พรวิิเลจ แอพพลิเคชัน่แตกต่างกนั สําหรบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้กบัความพงึพอใจในคุณภาพการบรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ มรีะดบั

ความสมัพนัธค่์อนขา้งสงู ในทศิทางเดยีวกนั โดยเฉพาะดา้นความเขา้ใจ เอาใจใส ่มรีะดบัความสมัพนัธค์่อนขา้งสงู 

ในทศิทางเดยีวกนั และสาํหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างความพงึพอใจ กบัแนวโน้มในการใชบ้รกิาร และแนวโน้มใน

การบอกต่อเพื่อใช้บรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ พบว่ามคีวามสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง ในทศิทาง

เดยีวกนัทัง้สิน้ โดยเฉพาะคุณภาพบรกิารด้านความเขา้ใจ เอาใจใส่ มคีวามสมัพนัธม์ากที่สุดในระดบัปานกลาง 

ทศิทางเดยีวกนัทัง้สิน้  

             งานวจิยัน้ีสามารถนําไปเป็นแนวทาง สําหรบัหน่วยงานในการพฒันาแอพพลเิคชัน่ของเอไอเอสอื่นๆ      

ได้ ให้เกดิประสทิธภิาพสูงสุด โดยผลการวิจยัชี้ให้เห็นถึงปจัจยัที่สําคญัที่ส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกดิการรบัรู้และ        

พงึพอใจในแอพพลเิคชัน่ในดา้นต่างๆอย่างไร 

 

คาํสาํคญั: ความพงึพอใจ คุณภาพบรกิาร ผูใ้ชบ้รกิาร 
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Abstract 

 

           The purpose of this research was to study relationships between Service Quality Perceptions 

and Satisfaction toward AIS Privilege Application of AIS customers in the Bangkok Metropolitan area. 

The research consists of five terms as tangibility, reliability, responsiveness, assurance and empathy. In 

this research, questionnaires were employed as a tool for data collection. The statistics adopted for data 

analysis included percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, One-Way Analysis of 

Variance for differential analysis and Pearson product moment correlation coefficient. 

             The research findings were as follows : Most customers were female, aged between 20-29 

years, single, had obtained a bachelor degree, worked as corporate employees with monthly income of 

Baht 20,001 - 30,000. They were prepaid customers and usage averaged 681.25 baht per month. 

Perception of and satisfaction toward the application and service quality were rated highly, as was the 

chance of recommendation of the application. Especially assurance service quality satisfaction was at 

high level. Trend to access the service and word of mouth on AIS privilege application were at high level. 

             The result of hypotheses testing can conclude that different status, age, education level, 

career, and average monthly income influence customers service quality satisfaction in the categories of 

Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy. The perception of service quality and 

satisfaction with the service were highly positively related.   This was also true of the relation between 

quality satisfaction and recommendation by word of mouth. Empathy was moderately positively related.  

             This research can be used as guidance for relevant departments for further AIS application 

development to enhance maximum productivity. The finding has emphasized  key factors which affect 

customer awareness and satisfaction with the application in many ways. 
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บทนํา 

กกกกกกกโทรศัพท์เคลื่อนที่ น้ีนับว่ามีบทบาทสําคัญมากต่อการดํารงชีวิตในการติดต่อสื่อสาร โดย

โทรศพัทเ์คลื่อนทีจ่ดัเป็นเทคโนโลยชีนิดหน่ึงทีเ่ขา้มาเชื่อมต่อมนุษยใ์หส้ามารถมกีารตดิต่อสื่อสารทีเ่ชื่อมถงึกนัได้

ในเวลาอนัรวดเรว็ อกีทัง้ยงัเพิม่ความสะดวกสบายของมนุษยใ์หม้ากขึน้ และหากกล่าวถงึองคก์รทีเ่ป็นผูใ้หบ้รกิาร

โทรศพัท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยนัน้ จะพบว่ามีอยู่หลายบรษิัทให้เลือก บรษิัทแอดวานซ์อนิโฟร์เซอร์วสิจํากดั 

(มหาชน) หรอื AIS , บรษิทัโทเทิล่แอค็เซส็คอมมูนิเคชัน่จํากดั (มหาชน) หรอื DTAC และบรษิทัทรูทรูคอร์

ปอเรชัน่จํากดั (มหาชน) หรอื TRUE ดงันัน้บรษิทัทีใ่หบ้รกิารจงึจําเป็นต้องนํากลยุทธท์างการตลาดมากมายมา

ดงึดดูผูใ้ชบ้รกิารและพยายามรกัษาผูใ้ชบ้รกิารเก่าของตนเองเอาไว ้

กกกกกกกแนวโน้มการใชง้าน Mobile Device อย่างสมารท์โฟนเพิม่ขึน้อย่างกา้วกระโดดในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาซึง่

เป็นผลมาจากการพฒันา Mobile Applications และ เทคโนโลยขีองตวัเครื่องโทรศพัทจ์ากค่ายผู้ผลติโทรศพัท์

โดยเฉพาะการพฒันาต่อยอดแอพพลเิคชัน่บนอุปกรณ์เคลื่อนทีข่องบรษิทัต่างๆ ทีแ่ข่งขนักนัเพื่อชงิความเป็นหน่ึง

ในตลาดดา้น Mobile Application ซึง่การพฒันาแอพพลเิคชัน่แบ่งเป็นการพฒันาแอพพลเิคชัน่ระบบ (Operation 

System) และแอพพลเิคชัน่ซอฟต์แวร์ที่ตอบสนองการใช้งานบนอุปกรณ์และด้วยแอพพลเิคชัน่ที่เพิม่ขึน้และมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทําให้ผู้ใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มใช้โปรแกรมต่างๆ เพื่อตอบสนองกิจกรรมใน
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ชวีติประจําวนั ไดแ้ก่ ทําธุรกรรมทางการเงนิเชื่อมต่อและสบืคน้ขอ้มูลบนเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตชมภาพยนตรฟ์งั

เพลงหรอืแมแ้ต่การเล่นเกม ซึง่มทีัง้ออนไลน์และออฟไลน์ดว้ยอตัราการขยายตวัดา้นการใชง้านอุปกรณ์เคลื่อนที ่

ทําใหบ้รษิทัชัน้นําดา้นโทรศพัทม์อืถอืหลายแห่งหนัมาใหค้วามสําคญักบัการพฒันาโปรแกรมบนโทรศพัทม์อืถือ

โดยเชื่อว่าจะมอีตัราการดาวน์โหลดเพื่อใช้งานทีเ่ติบโตอย่างเหน็ได้ชดัอุปกรณ์สื่อสารที่ได้รบัความนิยมมากใน

ปจัจุบนั ความสามารถและความหลากหลายของแอพพลเิคชัน่ต่างๆ ในประเทศไทยมแีนวโน้มว่า จํานวนการใช้

งานผ่าน Mobile Application มแีนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงหลกีเลี่ยงไม่ได้ที่ธุรกิจในอนาคตกําลงัเคลื่อนเขา้สู่

นวตักรรมบนอุปกรณ์ Smart Device เหล่าน้ีปจัจุบนัน้ีคนไทยมโีทรศพัทม์อืถอืประมาณหน่ึงรอ้ยลา้นกว่าเครื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่คนกรุงเทพฯสว่นใหญ่มมีอืถอืคนละ 2 เครื่อง และแน่นอนว่า 1 ใน 2 เครื่องนัน้เอาไวส้าํหรบัใช้

งาน Mobile Application โดยเฉพาะ จงึไม่น่าแปลกใจว่าอตัราการเขา้ดสูือ่ต่างๆ  จากอุปกรณ์โมบายนัน้ จะมอีตัรา

ถงึ 1 ใน 4 จากช่องทางการเขา้ถึงทัง้หมด และมแีนวโน้มว่าจะสงูขึน้กว่าน้ี ในอนาคต หากธุรกจิไม่มชี่องทาง 

Mobile แลว้ เท่ากบัว่าเสยีโอกาสทางธุรกจิทนัท ีและ Mobile Application จะกลายเป็นสิง่จําเป็นเหมอืนกบัทีเ่คย

เกดิขึน้กบัเวบ็ไซตม์าก่อน 

กกกกกกสทิธพิเิศษต่างๆของผูใ้หบ้รกิารโครงขา่ยโทรศพัทเ์คลื่อนที ่เริม่มมีากขึน้ในปจัจุบนั เช่น เครอืขา่ย TRUE 

มสีทิธพิเิศษสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิารของ TRUE เช่นกนั (True Privileges หรอื True You) หรอืในดา้นของเครอืข่าย 

DTAC กม็สีทิธพิเิศษมอบใหผู้ใ้ชบ้รกิาร DTAC (DTAC Reward) เช่นกนั การใหส้ทิธพิเิศษน้ีกถ็อืเป็นกลยุทธห์น่ึง

ในการดแูลลกูคา้ทัง้ใหม่ และรกัษาฐานลกูคา้เดมิใหย้งัคงพงึพอใจและยงัคงใชบ้รกิารอยู่อย่างต่อเน่ือง ซึง่เป็นส่วน

สาํคญัในการใหบ้รกิารซึง่ในยุคปจัจุบนั ผูใ้ชโ้ทรศพัทเ์คลื่อนทีแ่บบ Smart Phone มคี่อนขา้งมาก แอพพลเิคชัน่

ต่างๆ บน Smart Phone จงึเป็นอกีช่องทางหน่ึงในการประชาสมัพนัธ ์ใหผู้ใ้ชบ้รกิารไดร้บัความสะดวกสบายมาก

ยิง่ขึน้ ซึง่ทาง เอไอเอส ในส่วนงานของ CRM (Customer Relation Management : สายงานบรหิารลูกคา้และ 

การบรกิาร) ไดจ้ดัใหม้ ีCampaign ต่างๆทีเ่ป็น Privilege ใหก้บัลกูคา้เพื่อเป็นกลยุทธส์าํคญัในการรกัษาฐานลูกคา้ 

ลดยอดลูกค้าไหลออกจากระบบ โดยการมอบสทิธพิเิศษของเอไอเอสซึ่งทําให้ลูกค้ามคีวามรู้สกึว่าได้รบับรกิาร

มากกว่าการโทร. เพราะยงัไดร้บัความคุม้ค่าในดา้นอื่นๆ ด้วย โดยทีผ่่านมา เอไอเอสไดม้อบสทิธพิเิศษใหลู้กค้า           

6 แกน ไดแ้ก่ 1. ดา้นความบนัเทงิ (Entertainment) เช่น ดูหนังในราคา 100 บาท 2. ช๊อปป้ิง ดว้ยการร่วมกบั

พนัธมติรใหส้่วนลดซือ้สนิคา้แก่ลูกคา้ 3. กนิ ดื่ม เทีย่ว ดว้ยการใหส้่วนลดรา้นอาหาร และโรงแรมที่พกั 4. สทิธิ

พเิศษดา้นการศกึษา 5. ดา้นสขุภาพและผวิพรรณ 6. สทิธพิเิศษดา้นกฬีา ซึง่ทัง้หมดน้ีทางลูกคา้จะสามารถทราบ

ขา่วสารไดจ้ากการสือ่โฆษณาต่างๆของรา้นคา้ทีร่่วมรายการ ทัง้ทางโทรทศัน์ วทิยุ Print Ad ต่างๆ และทาง Call 

Center1175 หรอืแมแ้ต่สื่อออนไลน์หลกั คอื เวบไซต์ของ AIS , Facebook, Twitter และ นอกจากน้ี AIS ยงัได้

เปิดตวั LINE Official ในชื่อ “AIS Privilege” ทีช่่วยนําเสนอสทิธพิเิศษต่างๆใหแ้ก่ลกูคา้อกีทางหน่ึงพรอ้มจดัความ

พเิศษและกจิกรรมมอบรางวลัเป็นประจําทุกเดอืนอกีด้วย  และอกี 1 ช่องทางที่ถือเป็นฟงัคช์ัน่เสรมิสําหรบัการ

ประชาสมัพนัธร์วมถงึการร่วมกจิกรรมในการใชพ้รวิเิลจของลูกคา้ คอื“AIS Privilege App” ซึง่เป็นแอพพลเิคชัน่

หน่ึงทีม่คีวามน่าสนใจ สะดวกสบาย และมสีทิธพิเิศษต่างๆมากมายใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายเอไอเอสทุกท่านได้

ร่วมโครงการดงันัน้การพฒันาแอพพลเิคชัน่อย่างต่อเน่ืองถอืเป็นสิง่สาํคญัเพื่อตอบสนองความตอ้งการอย่างแทจ้รงิ

ของผูใ้ชบ้รกิาร ทีจ่ะทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจสงูสดุ และมแีนวโน้มการใชง้านอย่างต่อเน่ือง  

กกกกกกกดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารและความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเอ

ไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสในกรุงเทพมหานคร ซึง่ผลจากการวจิยัในครัง้น้ีจะ

สามารถช่วยให้ผู้บรหิาร ในส่วนงานการบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกค้าเขา้ใจถึงระดบัความพงึพอใจในคุณภาพ

บรกิารทีไ่ดร้บัจากการใชง้านเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ว่าทีผู่ใ้ชบ้รกิารในปจัจุบนั มขีอ้บกพร่อง หรอืขอ้ควร

ปรับปรุงในด้านใด โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลจากการวิจัยไปพัฒนาปรับปรุงการพัฒนา 

แอพพลิเคชัน่ต่อในด้านใด อีกทัง้ในหน่วยงานอื่นๆ สามารถนําพฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการไป
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ประกอบการปฏิบัติงานการบริการออกโปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆได้อย่างมีประสทิธิภาพและสามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่

แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจใน เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายเอไอเอสในกรุง

เทพมหานครแตกต่างกนั 

2. เพื่อการศกึษาการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความ

พงึพอใจใน เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอส ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความพงึพอใจเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ทีม่คีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการใชง้านต่อ

ในอนาคตของ เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสในกรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงัน้ี 

1.1. ขอ้มลูสว่นบุคคลไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้และขอ้มลูประเภทการ

ใชง้านเครอืขา่ยของผูใ้ชบ้รกิารในปจัจุบนั 

1.2. การรบัรูคุ้ณภาพบรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ (AIS Privilege App) 

 1.2.1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 1.2.2 ดา้นความเชื่อถอืได ้

 1.2.3 ดา้นการตอบสนอง 

 1.2.4 ดา้นความเชื่อมัน่ 

 1.2.5 ดา้นความเขา้ใจ การเอาใจใส ่

2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ความพงึพอใจใน เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ และ 

แนวโน้มการใช้งาน เอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ต่อในอนาคตของผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอสใน 

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. ขอ้มลูประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายได ้แตกต่างกนั มผีล

ต่อความพงึพอใจในเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสใน กรุงเทพมหานครแตกต่าง

กนั 

2. การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในเอ

ไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสในกรุงเทพมหานคร 

3. ความพงึพอใจ เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่มคีวามสมัพนัธต่์อแนวโน้มการใชง้านและแนวโน้ม

การบอกต่อบรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสในกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์

ฟิลลปิ คอตเลอร ์(Kotler. 1994: 374-379) ไดอ้ธบิายว่า ตวัแปรทางประชากรศาสตร ์เช่น อายุ เพศ 

ขนาดครอบครัว วัฏจักรชีวิตครอบครัว รายได้อาชีพ การศึกษา ศาสนา เชื้อชาติ และสญัชาติ หัวแปรทาง

ประชากรศาสตร์เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มผู้บรโิภคที่นิยมใช้มากที่สุด เหตุผลหน่ึงกค็อื เป็นความต้องการและ

ความพอใจของผู้บรโิภค รวมทัง้อตัราการใช้ผลติภณัฑม์กัจะมคีวามสมัพนัธ์กบัตวัแปรทางประชากรศาสตร์สูง 

หรอือกีเหตุผลหน่ึงกค็อื ตวัแปรทางประชากรศาสตร์ ใช้เป็นเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดง่ายกว่าตวัแปรอื่น แม้ว่า

ตลาดเป้าหมายจะไม่สามารถอธิบายคุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์ได้ เช่น บุคลกิภาพ แต่การกล่าวอ้างถึง

คุณลกัษณะทางประชากรศาสตร์กย็งัเป็นสิง่จําเป็น เพื่อทีจ่ะให้ทราบถึง ขนาดตลาดเป้าหมาย และสื่อทีจ่ะใชใ้ห้

เกดิประสทิธผิล 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุภาพการบริการ 

พาราสรุามาน, แซทแฮลม์ และแบรรี ่(Ziethaml.; Parasuraman.; Berry. 1990) ไดส้รา้งเครื่องมอืวดั

คุณภาพการบรกิารจาํแนก 5 ดา้น ดงัน้ี  

1. ความเป็นรปูธรรมของการบรกิาร (Tangibles) งานบรกิารควรมคีวามเป็นรปูธรรมทีส่ามารถสมัผสั

จบัตอ้งได ้มลีกัษณะทางกายภาพทีป่รากฏ ใหเ้หน็ เช่น สถานที ่เครื่องมอื อุปกรณ์ต่างๆ วสัดุ และบุคคล ในการ

ตดิต่อสือ่สารกบัลกูคา้นัน้ ช่วยใหล้กูคา้รบัรูว้่าพนกังานมคีวามตัง้ใจใหบ้รกิารเหน็ภาพไดช้ดัเจน  

2. ความเชื่อมัน่ไวว้างใจได ้(Reliability) การใหบ้รกิารตอ้งตรงตามการสือ่สารทีนํ่าเสนอแก่ลกูคา้ งาน

บรกิารทีม่อบหมายใหแ้ก่ลกูคา้ ทุกครัง้ตอ้งมคีวามถูกตอ้ง เหมาะสม และมคีวามสมํ่าเสมอ ทีส่ามารถสรา้งความ

เชื่อถอืไวว้างใจในงานบรกิารจากลกูคา้ 

3. การตอบสนองลกูคา้ (Responsive) พนกังานมหีน้าทีใ่หบ้รกิารลกูคา้ดว้ยความเตม็ใจและมคีวาม

พรอ้มทีจ่ะชว่ยเหลอืหรอืใหบ้รกิารลกูคา้ทนัท ีลกูคา้ไดร้บับรกิารทีส่ะดวกและรวดเรว็  

4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ลกูคา้ (Assurance) การบรกิารจากพนกังานทีม่คีวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ

ในการทาํงานตอบสนองความตอ้งการ ของลกูคา้และมมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่ ีสามารถทาํใหล้กูคา้เกดิความเชื่อถอืและ

สรา้งความมัน่ใจว่าลกูคา้ไดร้บับรกิารทีด่ ี 

5. การเขา้ใจและรูจ้กัลกูคา้ (Empathy) พนกังานทีใ่หบ้รกิารแก่ลกูคา้แต่ละรายดว้ยความเอาใจและให้

ความสนใจแก่ผูม้าใชบ้รกิารเพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานวดัคุณภาพบรกิารดงักล่าวน้ีมชีื่อเรยีกว่า “Servqual” 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัการรบัรู ้

แอนชนั และแวนราอจิ (Antioned and Van Raaij.1998) กล่าวว่าการรบัรู้คุณภาพเกดิจากความ

คาดหวงัของลกูคา้ สนิคา้หรอืการบรกิารจะมคีุณภาพสงูกต่็อเมื่อความตอ้งการของลกูคา้ตรงกบัความคาดหวงัทีต่ัง้

ไว ้การรบัรูคุ้ณภาพทีส่งูต่อสนิคา้หรอืการบรกิารลกูคา้จะทาํการพจิารณาจากความเหมาะสมของการใชง้าน ความ

คงทน ความปลอดภยั ความสะดวกสบายความไวว้างใจ ความถี่ในการเสยีตํ่า และบรกิารหรอืสนิคา้จะมคีุณภาพ

เมื่อลกูคา้ไดท้าํการเปรยีบเทยีบการรบัรูจ้รงิกบัความคาดหวงัต่อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ (2541: 45) ระดบัความพอใจของลกูคา้จะเกดิจากความแตกต่างระหว่าง

ผลประโยชน์จากผลติภณัฑแ์ละ ความคาดหวงัของบุคคล การคาดหวงัของบุคคล เกดิจากประสบการณ์และความรู้

ในอดตีของผูซ้ือ้สว่นผลประโยชน์จากคุณสมบตัผิลติภณัฑห์รอืการทาํงานของผลติภณัฑเ์กดิจากนกัการตลาดและ

ฝา่ยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งพยายามสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้ โดยสรา้งมลูค่าเพิม่ การสรา้งมลูค่าเพิม่เกดิจาก

การผลติและจากการตลาดรวมทัง้มกีารทาํงานร่วมกนักบัฝา่ยต่างๆ โดยยดึหลกัการสรา้งคุณภาพรวม 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการซ้ือซํา้ 

 ไอเซน็และฟิชเบน (Ajzen.;  Fishbein.1975; 1977; 1980) ชีใ้หเ้หน็ว่า เจตนาหรอืความตัง้ใจทีจ่ะ

กระทาํ (Intention) หรอืแนวโน้มทีจ่ะกระทาํ (Predisposition  to  act) เกดิขึน้จากทศันคต ิหากบุคคลมทีศันคตต่ิอ

สิง่ใดสิง่หน่ึงและมคีวามเชื่อมากพอหรอืบุคคลไดร้บัอทิธพิลจากปทสัถานทางสงัคม/คลอ้ยตามความคดิของสงัคม

หรอืกลุ่มบุคคลทีต่นใหค้วามสาํคญับุคคลนัน้ย่อมมแีนวโน้มทีจ่ะกระทําตามทศันคตนิัน้ ดงันัน้ งานวจิยัในครัง้น้ีจงึ

ตอ้งการทาํนายและคาดการณ์ความตัง้ใจในการซือ้ซํ้าสนิคา้หรอืบรกิารอย่างน้อยหน่ึงครัง้ หลกัจากการซือ้ครัง้แรก 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ใช้บริการ เอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ที่ใช้บริการเครือข่าย           

เอไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา คอื ผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ซึง่ใชบ้รกิารเครอืข่ายเอ

ไอเอสในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน จงึกําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณี 

ทีไ่ม่ทราบจาํนวนประชากร โดยใหค่้าความผดิพลาดไม่เกนิ 5% ดว้ยความเชื่อมัน่ 95% ซึง่มวีธิกีารหาค่าจํานวน

กลุ่มตวัอย่างจากสตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 26) ไดข้นาดตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และเพิม่จํานวนตวัอย่าง 

เท่ากบั 15 ราย รวมเป็นขนาดตวัอย่างทัง้หมด 400 ราย โดยการเกบ็ตวัอย่างจากผูใ้ชบ้รกิารทีเ่อไอเอสชอ็ปในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน 10 สาขา และหลงัจาก

นัน้จงึใช้วธิกีารกําหนดโควตา (Quota Sampling) สาขาละ 40 ชุด และสุดทา้ยคอืใชว้ธิกีารสุ่มแบบตามสะดวก 

(Convenience Sampling) จนครบจาํนวนขนาดตวัอย่าง 400 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อการวิจัยในครัง้น้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire)          

โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 สว่น คอื 

ส่วนท่ี 1 คาํถามเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี รายได ้และ

ประเภทผู้ใชบ้รกิาร เป็นคําถามแบบปิดประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check-List)ใช้การวดัขอ้มูลมาตรานาม

บญัญตั ิ(Norminal Scale) และค่าใชบ้รกิารเฉลีย่ต่อเดอืน ใชก้ารวดัมาตราการวดัระดบัอตัราสว่น (Ratio Scale) 

 ส่วนท่ี 2 คาํถามแบบสอบถามการรบัรูค้ณุภาพการใช้บริการและความพึงพอใจ ของผูใ้ช้บริการ

เครอืข่ายเอไอเอสในกรงุเทพมหานครท่ีได้ใช้บริการ เอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ของเครือข่ายเอไอ

เอสซึ่งประกอบไปด้วย ด้านลกัษณะทางกายภาพด้านความเชื่อถือได้ด้านการตอบสนองด้านความเชื่อมัน่ด้าน

ความเขา้ใจการเอาใจใสซ่ึง่เป็นคาํถามแบบปิดประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ประเภทแบบประมาณ

ค่า (Rating Scale)  

สําหรับเกณฑ์ความพึงพอใจในคุณภาพของการให้บริการ ของผู้ใช้บริการ เอไอเอส พริวิเลจ 

แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสในกรุงเทพมหานคร ซึง่ประกอบไปดว้ย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ

ด้านความเชื่อถือได้ด้านการตอบสนองด้านความเชื่อมัน่ด้านความเข้าใจ การเอาใจใส่ซึ่งเป็นคําถามแบบปิด

ประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) ประเภทแบบประมาณค่า (Rating Scale)  

ส่วนท่ี 3 คาํถามแบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการ และแนวโน้มการใช้งาน เอไอเอส           

พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ซํา้ในอนาคตของผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายเอไอเอสในกรุงเทพมหานครทีไ่ดใ้ชบ้รกิาร เอไอ

เอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ของเครือข่าย เอไอเอสโดยข้อคําถามแนวโน้มการใช้งาน เอไอเอส พริวิเลจ 
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แอพพลเิคชัน่ ใช้แบบสอบถามแบบ Likert Scale ซึง่จะใช้คําถามที่แสดงระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค 

(Interval Scale) แบ่งเป็น 4 ระดบั  

 

ผลการวิจยั 

ผลการศกึษา เรื่อง การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารและความพงึพอใจในการใช้บรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ 

แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสในกรุงเทพมหานครสรุปไดด้งัน้ี 

ข้อมูลลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ผลจากการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่ายเอไอเอ

สในกรุงเทพมหานครทีต่อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จํานวน 266คน คดิเป็นรอ้ยละ 

66.5มอีายุระหว่าง 20-29 ปี จาํนวน 164คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.00มสีถานภาพโสด จํานวน 303คน คดิเป็นรอ้ยละ 

75.8 มีระดบัการศกึษา ปรญิญาตรี หรอืเทยีบเท่า จํานวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8มีอาชีพ พนักงาน

บรษิทัเอกชน จํานวน 223คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.8 และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท

จาํนวน 123คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.8เป็นลูกคา้ในระบบเตมิเงนิ จํานวน 239 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.8 และมกีารใช้

บรกิารโทรศพัทเ์ฉลีย่ต่อเดอืน สงูสดุ 5,000 บาท ตํ่าสดุ 200 บาท เฉลีย่อยู่ที ่681.25 บาท  

ข้อมูลเก่ียวกบัการรบัรู้คณุภาพการใช้บริการเอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการ

เครอืข่าย เอไอเอสในกรงุเทพมหานคร 

การรบัรู้คุณภาพการใช้บริการเอไอเอส พริวเิลจ แอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ในรายดา้น ความเชื่อมัน่ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความเชื่อถอืได ้ความเขา้ใจ เอาใจใส ่

อยู่ในระดบัมาก และ การตอบสนอง  อยู่ในระดบั ปานกลาง ตามลาํดบั 

ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจคุณภาพการใช้บริการเอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ของ

ผูใ้ช้บริการเครอืข่าย เอไอเอสในกรงุเทพมหานคร 

ความพงึพอใจในคุณภาพการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอ

เอส โดยรวมอยู่ในระดบัพึงพอใจ ในรายด้าน ความเชื่อมัน่ อยู่ในระดบัพึงพอใจมาก ส่วนด้านอื่นๆ คือ ด้าน

ลกัษณะทางกายภาพ ความเชื่อถอืได ้ความเขา้ใจ เอาใจใส ่และ การตอบสนอง  อยู่ในระดบัพงึพอใจ ตามลาํดบั 

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ และแนวโน้มการใช้งาน เอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ซํา้ใน

อนาคตของผูใ้ช้บริการเครอืข่าย เอไอเอสในกรงุเทพมหานคร 

 มแีนวโน้มการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ซํ้าในอนาคต และแนวโน้มการบอกต่อการใช้

บริการเอไอเอส พรวิิเลจ แอพพลิเคชัน่ อยู่ในระดบัปานกลางทัง้สิน้สําหรบัพฤติกรรมการใช้บริการพบว่า ให้

เหตุผลหลกัในการเลอืกเขา้ใชง้าน เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ เพื่อคน้หาสทิธพิเิศษทีช่ื่นชอบตามรูปแบบการ

ดาํเนินชวีติ จาํนวน 381 คน คดิเป็นรอ้ยละ 95.3 ไดร้บัข่าวสารเกีย่วกบั เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ จากสื่อ

จากการเขา้ใชง้านเอไอเอส พรวิเิลจแอพพลเิคชัน่ จํานวน 393 คน คดิเป็นรอ้ยละ 98.3และ บุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ

การเลอืกเขา้ใชง้านเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยส่วนใหญ่ตอบว่า จากตวัท่านเอง จํานวน 193 คน คดิเป็ 

นรอ้ยละ 48.3 

การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการเอไอเอสพริวิเลจ 

แอพพลเิคชัน่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในการ

ใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอสในกรุงเทพมหานคร ทีแ่ตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 1.1 ด้านเพศ พบว่าผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศทีแ่ตกต่างการ มผีลต่อความพงึพอใจในการใช้

บรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ทีใ่ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอส ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม แตกต่างกนั ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน  

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในดา้น ลกัษณะ

ทางกายภาพ และความเชื่อถอืได ้แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน สว่นผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศแตกต่างกนัมผีล

ต่อความพงึพอใจในดา้น การตอบสนอง ความเชื่อมัน่ และความเขา้ใจ เอาใจใส ่ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน  

สมมติฐานท่ี 1.2ด้านอายุ พบว่าผู้ใช้บริการที่มอีายุที่แตกต่างการ มผีลต่อความพงึพอใจในการใช้

บรกิารเอไอเอสพรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ทีใ่ชบ้รกิารเครอืข่ายเอไอเอส ในกรุงเทพมหานครโดยรวม แตกต่างกนั ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในดา้น ลกัษณะ

ทางกายภาพ ความเชื่อถอืได ้การตอบสนอง ความเชื่อมัน่ และความเขา้ใจ เอาใจใส ่แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน  

สมมติฐานท่ี 1.3ดา้นสถานภาพ พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่สีถานภาพทีแ่ตกต่างการ มผีลต่อความพงึพอใจ

ในการใช้บริการเอไอเอสพริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ที่ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม 

แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่าผู้ใชบ้รกิารที่มเีพศที่แตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในดา้น ลกัษณะ

ทางกายภาพ ความเชื่อถอืได ้ความเชื่อมัน่ และความเขา้ใจ เอาใจใส่ แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน แต่

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในดา้น การตอบสนอง ไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบั

สมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1.4ดา้นการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่กีารศกึษาทีแ่ตกต่างการมผีลต่อความพงึพอใจใน

การใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชบ้รกิารเครอืข่ายเอไอเอส ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม และราย

ดา้นทุกดา้น แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1.5ดา้นอาชพี พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่างการมผีลต่อความพงึพอใจในการใช้

บรกิารเอไอเอส พรวิเิลจแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอส ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายดา้นทุก

ดา้น แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 1.6ดา้นรายได ้พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดท้ีแ่ตกต่างการมผีลต่อความพงึพอใจในการใช้

บรกิารเอไอเอส พรวิเิลจแอพพลเิคชัน่ทีใ่ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอส ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม และรายดา้นทุก

ดา้น แตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 2 การรบัรูใ้นคุณภาพการบรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

ความพึงพอใจในการใช้บริการเอไอเอส พริวิเลจแอพพลิเคชัน่ ของผู้ใช้บริการเครือข่าย เอไอเอส ใน

กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2.1 ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารดา้นลกัษณะทางกายภาพพบว่ามคีวามสมัพนัธก์บัการ

รบัรู้ในคุณภาพการบรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวม อยู่ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั และ

รายดา้น มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูด้า้น ลกัษณะทางกายภาพ การตอบสนอง ความเชื่อมัน่ และความเขา้ใจ เอา

ใจใส ่อยู่ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั และดา้นความเชื่อถอืได ้อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ทศิทางเดยีวกนั ซึง่

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 
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สมมติฐานท่ี 2.2 ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารดา้นความเชื่อถอืไดพ้บว่า มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรู้

ในคุณภาพการบรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั และรายดา้น 

ลกัษณะทางกายภาพ การตอบสนอง ความเชื่อมัน่ อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ทศิทางเดยีวกนั และการรบัรูด้า้นความ

เชื่อถอืได ้ความเขา้ใจ เอาใจใส ่อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 2.3 ความพงึพอใจในการใช้บริการด้านการตอบสนอง มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ใน

คุณภาพการบรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั และรายดา้น 

การตอบสนองอยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู ดา้นความเชื่อมัน่ และความเขา้ใจ เอาใจใส่ อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้น

ความเชื่อถอืได ้และลกัษณะทางกายภาพอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 2.4 ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารดา้นความเชื่อมัน่ของ เอไอเอสพรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ 

มคีวามสมัพนัธก์บั การรบัรูใ้นคุณภาพการบรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู 

ทศิทางเดยีวกนั และรายดา้น ความเชื่อถอืได ้และความเขา้ใจ เอาใจใส่ อยู่ในระดบัค่อนขา้งสงู ดา้นความเชื่อมัน่ 

การตอบสนอง และดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 2.5 ความพึงพอใจในการใช้บริการด้านความเข้าใจ เอาใจใส่ของเอไอเอส พริวิเลจ 

แอพพลเิคชัน่ ความสมัพนัธก์บัการรบัรูใ้นคุณภาพการบรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวม อยู่ในระดบั

ปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั และรายดา้น ลกัษณะทางกายภาพ การตอบสนอง และความเชื่อมัน่ อยู่ในระดบัปาน

กลาง ทศิทางเดยีวกนั และด้านความเชื่อมัน่ และความเชื่อถือได้ อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ทิศทางเดยีวกนั ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 2.6 ความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้บริการโดยรวมของ เอไอเอส พริวิเลจ

แอพพลเิคชัน่ มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูใ้นคุณภาพการบรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวมของ อยู่

ในระดบัค่อนขา้งสงู ทศิทางเดยีวกนั และรายดา้นความเขา้ใจ เอาใจใสอ่ยู่นระดบัค่อนขา้งสงู ทศิทางเดยีวกนั และ

ดา้นการตอบสนอง ความเชื่อถือได้ ลกัษณะทางกายภาพ และด้านความเชื่อมัน่ อยู่ในระดบัปานกลาง ทศิทาง

เดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 3 ความพงึพอใจในคุณภาพการใชบ้รกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่มคีวามสมัพนัธ์

กบัแนวโน้มในการใชบ้รกิาร เอไอเอส พรวิเิลจแอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอสในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3.1 แนวโน้มในการใช้บริการ เอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ ต่อในอนาคตมี

ความสมัพนัธ ์กบัความพงึพอใจในคุณภาพการใชบ้รกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวมอยู่ในระดบัปาน

กลาง ทศิทางเดยีวกนั และรายดา้นความเขา้ใจ เอาใจใส ่ความเชื่อถอืได ้ลกัษณะทางกายภาพ และการตอบสนอง 

อยู่ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั และดา้นความเชื่อมัน่ อยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ่า ทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้ง

กบัสมมตฐิาน 

สมมติฐานท่ี 3.2 แนวโน้มในบอกต่อแนะนําใหผู้อ้ื่นเปิดใชบ้รกิาร เอไอเอสพรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ต่อ

ในอนาคต มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในคุณภาพการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ โดยรวมอยู่

ในระดบัปานกลาง ทศิทางเดยีวกนั และรายดา้นความเขา้ใจ เอาใจใส่ ความเชื่อถอืได ้ลกัษณะทางกายภาพ และ

การตอบสนอง อยู่ในระดบัปานกลาง ทิศทางเดียวกนั และด้านความเชื่อมัน่ อยู่ในระดบัค่อนข้างตํ่า ทิศทาง

เดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน 

 

สรปุผลและอภิปรายผลการวิจยั 

จากการวจิยัเรื่อง การรบัรู้คุณภาพการบรกิารและความพงึพอใจในการใช้บรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ 

แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสในกรุงเทพมหานครมปีระเดน็ทีส่ามารถนํามาอภปิรายผล ดงัน้ี 
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1. ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทางประชากรศาสตรท์ีม่ ีเพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา อาชพี และรายไดท้ี่

แตกต่างแตกต่างกนั มผีลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ผูใ้ช้บรกิารเครอืข่าย  

เอไอเอสในกรุงเทพมหานครทีแ่ตกต่างกนั 

1.1. ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์กลุ่มอายุที่แตกต่างกัน กลุ่มอายุ 20-29ปี มีความพึงพอใจในการบริการเอไอเอส พริวิเลจ 

แอพพลเิคชัน่มากทีสุ่ดแตกต่าง และในกลุ่มอายุอื่นๆ กม็คีวามพงึพอใจที่แตกต่างกนัเช่นกนั เน่ืองจาก กลุ่มอายุ 

20-29 ปีอยู่ในวยัทีก่ําลงัอยากลองสิง่ใหม่ๆ อกีทัง้เป็นกลุ่มทีม่คีวามสามารถในดา้นเทคโนโลยมีากกว่ากลุ่มอื่นๆ 

จงึเป็นผลให้วยัน้ีมกีารใชง้านและเขา้ถงึการใช้งานของแอพพลเิคชัน่มากทีสุ่ด ส่งผลให้เกดิความพงึพอใจสงูสุด  

ซึง่สอดคลอ้งทฤษฎจีากการศกึษาของ (ศรกีญัญา.2548:15-16) ไดแ้บ่งแบ่งส่วนตลาดตามรุ่น ซึง่ตลาดหรอืลูกคา้

แต่ละรุ่นจะไดร้บัอทิธพิลจากเพลง ภาพยนตร ์การเมอืง หรอืเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงเวลา ในส่วนของในช่วงอายุ

ระหว่าง 18-33 ปี ประกอบไปดว้ย Gen-Y และ Gen-M ซึง่เป็นช่วงอายุของผูบ้รโิภคทีข่ ีส้งสยัมคีวามเชีย่วชาญ

เทคโนโลย ีหน้าตาด ีเรยีนเก่ง รอบรูห้ลายเรื่อง เป็นผูบ้รโิภคทีเ่น้นปฏบิตั ิจงึทําใหม้พีฤตกิรรมการรบัรูแ้ละไดใ้ช้

งานบรกิารแอพพลเิคชัน่ เอไอเอส พรวิเิลจดงักล่าวมากทีส่ดุ และเกดิความพงึพอใจมากทีส่ดุในกลุ่มอายุ  

1.2. ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตรก์ลุ่มสถานภาพทีแ่ตกต่างกนั พบว่ากลุ่มสถานภาพโสด แตกต่างกบัสถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั 

เน่ืองจากสทิธพิเิศษสําหรบั เอไอเอส พรวิเิลจโดยทัว่ไปจะให้สทิธพิเิศษได้เฉพาะ 1 เลขหมายต่อ 1 สทิธพิเิศษ 

ส่งผลใหผู้้ใช้บรกิารทัว่ไปพยายามหาสิง่ที่คุ้มค่าให้กบัตนเองมากทีสุ่ด และหาสทิธพิเิศษเพื่อเป็นที่สนใจของคน

รอบขา้งมากกว่าทัง้น้ีจากการศกึษารายดา้นพบว่า สถานภาพทีแ่ตกต่างกนั มคีวามพงึพอใจในดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ คอืรูปแบบของแอพพลเิคชัน่ ความเชื่อถอืได ้คอื ภาพลกัษณ์ การการนัตขีองแอพพลเิคชัน่ และความ

เขา้ใจ เอาใจใส ่ทีแ่ตกต่างกนั 

1.3. ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์กลุ่มการศึกษาที่แตกต่างกนั พบว่ากลุ่มการศึกษาทุกกลุ่มมีความพึงพอใจในคุณภาพการใช้

บรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ทุกดา้นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของ (เตอืนใจจนัทรห์นอง

สรวง.2554) การศึกษาเฉพาะบุคคลเรื่อง “การศึกษาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีผลต่อความจงรักภักดีของ

ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ครอืข่าย AISในเขตกรุงเทพมหานคร”  ผูใ้ช้บรกิารทีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ระดบัการศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า ผูใ้ชบ้รกิารโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ครอืข่าย AIS มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการ

บรหิารลูกคา้สมัพนัธด์า้นการตดิตามลูกคา้, ดา้นสมัพนัธภาพกบัลูกคา้, ดา้นการบรหิารการสื่อสารระหว่างกนั, 

ดา้นความเขา้ใจความคาดหวงัของลกูคา้, ดา้นการเป็นหุน้ส่วน และดา้นการทําใหเ้ฉพาะเจาะจงบุคคล อยู่ทีร่ะดบั

ความเหน็ดว้ยมาก  

1.4. ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตรก์ลุ่มอาชพีทีแ่ตกต่างกนั พบว่ากลุ่มอาชพีทุกกลุ่มมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใชบ้รกิารเอไอ

เอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ทุกดา้นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวความคดิ (วมิลรตัน์สงัคมสงวน. 2549) ศกึษา

เรื่อง “การเปิดรบั การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ ของกลุ่มลูกคา้เซเรเนด (Serenade) ต่อสทิธพิเิศษทีไ่ดร้บั

ผ่านสื่อทางตรง (Direct Mail) จากบรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟรเ์ซอรว์สิ จํากดั (มหาชน)” พบว่า ระดบัการศกึษาที่

แตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจในสือ่โฆษณาแตกต่างกนั โดยทีก่ลุ่มรบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ จะมคีวามพงึพอใจ

มากทีส่ดุ 

1.5. ความพงึพอใจในการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารทีม่ลีกัษณะทาง

ประชากรศาสตรก์ลุ่มรายไดท้ีแ่ตกต่างกนั พบว่ากลุ่มอาชพีทุกกลุ่มมคีวามพงึพอใจในคุณภาพการใชบ้รกิารเอไอ

เอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ทุกดา้นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวความคดิ (วมิลรตัน์สงัคมสงวน.2549) ศกึษา
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เรื่อง “การเปิดรบั การใชป้ระโยชน์และความพงึพอใจ ของกลุ่มลูกคา้เซเรเนด (Serenade) ต่อสทิธพิเิศษทีไ่ดร้บั

ผ่านสื่อทางตรง (Direct Mail) จากบรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟร์เซอร์วสิ จํากดั (มหาชน)” พบว่า ระดบัรายได้ที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจในสื่อโฆษณาแตกต่างกนั โดยทีก่ลุ่มรายได ้30,000-40,000 บาท จะมคีวาม

พงึพอใจมากทีส่ดุ  

2. การรบัรูใ้นคุณภาพการบรกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจ

ในการใชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจแอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ย เอไอเอส ในกรุงเทพมหานคร 

2.1 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ไดผ้ลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ มี

การรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพบริการในระดับปานกลาง 

หมายความว่า แอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้านมคีวามชดัเจน มรีูปแบบทีส่วยงามตรงใจกบัผูใ้ชบ้รกิาร มคีวามพงึพอใจใน

ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบังานวจิยั (เกศนภา ไลซานดร้ายะเสน. 2553) ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อระดบัความ

จงรกัภักดขีองลูกค้าในการใช้สนิค้าและบริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ของบรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั 

(มหาชน) ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร ในภาพรวม มคีวามสมัพนัธใ์นเชงิบวก กบั

ระดบัความจงรกัภกัดใีนการใช้สนิค้าและบรกิารโทรศพัทเ์คลื่อนที่ของบรษิัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วสิ จํากดั 

(มหาชน) ในภาพรวม ในระดบัปานกลาง 

2.2 ดา้นความน่าเชื่อถอืได ้ไดผ้ลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่มกีาร

รบัรูอ้ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ และมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในคุณภาพบรกิารในระดบัปานกลางหมายความว่า 

แอพพลเิคชัน่ทีใ่ชง้าน ผูใ้ชบ้รกิารสามารถรบัรูถ้งึรายละเอยีดทีแ่จง้ไวไ้ดอ้ย่างชดัเจน มคีวามน่าเชื่อถอื มเีงื่อนไขที่

ระบุไวอ้ย่างละเอยีด แต่ความพงึพอใจยงัอยู่ในระดบัปานกลาง อาจเป็นเพราะสทิธพิเิศษทีแ่จง้ ยงัไม่ตรงใจ แมว้่า

จะมรีายละเอยีดทีช่ดัเจนกต็าม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ (จริาวรรณ เอีย่มชลวเิลศิ.2552) ศกึษา ปจัจยัดา้น

การรบัรูข้องโทรศพัท์เคลื่อนทีร่ะบบจ่ายรายเดอืน ด้านความเชื่อ ในขอ้คุณภาพและประสทิธภิาพการบรกิาร มี

ความสมัพนัธก์บัเรื่องระยะเวลาการใช้บรกิารของโทรศพัทเ์คลื่อนที่ระบบจ่ายรายเดอืนในทศิทางเดยีวกนั ซึง่มา

จากความพงึพอใจในบรกิารจงึเลอืกใชบ้รกิารต่อเน่ือง  

2.3 ดา้นการตอบสนอง ไดผ้ลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่มกีารรบั

รู้อยู่ในระดบัมาก และมีความสมัพันธ์กบัความพึงพอใจในคุณภาพบริการในระดบัปานกลาง หมายความว่า 

แอพพลเิคชัน่ที่ใช้งาน ผู้ใช้บรกิารรบัรู้ถึงบรกิารที่สามารถรบัความคดิเหน็ บรกิารที่ตอบรบัสทิธพิเิศษต่างๆได้

อย่างด ีรวดเรว็ แต่ยงัไม่เป็นทีพ่อใจสาํหรบัผูใ้ชบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั จริาวรรณ เอีย่มชลวเิลศิ (2552) 

ศกึษา ปจัจยัดา้นการรบัรูข้องโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบจ่ายรายเดอืน ดา้นความเชื่อ ในขอ้คุณภาพและประสทิธภิาพ

การบรกิาร ปจัจยัดา้นการรบัรูข้องโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบจ่ายรายเดอืน ดา้นการตอบสนอง ในขอ้พนักงานมคีวาม

กระตอืรอืรน้ในการใหบ้รกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัเรื่องระยะเวลาการใชบ้รกิารของโทรศพัทเ์คลื่อนทีร่ะบบจ่ายราย

เดอืน ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

2.4 ด้านความเชื่อมัน่ ไดผ้ลการศกึษาพบว่าผูใ้ช้บรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่มกีารรบั

รูอ้ยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และมคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในคุณภาพบรกิารในระดบัปานกลาง หมายความว่า 

แอพพลเิคชัน่ทีใ่ช้งานมนีโยบายความปลอดภยัของขอ้มูล และมภีาพลกัษณ์องคก์รทีช่ดัเจน แต่ยงัไม่ทําให้เกดิ

ความพงึพอใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารมาก (วนิดา ธรีวาณิชกุล.2551) เพื่อศกึษาความพงึพอใจสทิธพิเิศษของสมาชกิ ไอ-

คลบั บรษิทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) เขตนนทบุร ีพบว่า สมาชกิ ไอ-คลบั มคีวามพงึพอใจสทิธพิเิศษ

ของสมาชกิ ไอ-คลบั บรษิทั สามารถ ไอ-โมบาย จาํกดั (มหาชน) โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณา

รายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทัง้ 4 ดา้น โดยเรยีงลาํดบัค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยคอื ดา้นระยะเวลาของการจดั

กจิกรรม ดา้นการใหบ้รกิารของพนกังาน ดา้นรปูแบบของการจดักจิกรรม และดา้นสว่นลดในการซือ้สนิคา้  



12 

 

2.5 ดา้นความเขา้ใจ เอาใจใส่ ได้ผลการศกึษาพบว่าผูใ้ชบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่มี

การรับรู้อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในคุณภาพบริการในระดับปานกลาง 

หมายความว่า แอพพลเคชัน่ทีใ่ชง้านไม่มคีวามซบัซอ้น เขา้ใจง่าย พนักงานตอบความคดิเหน็ให้ความใส่ใจ แต่

ระดบัความพงึพอใจของผู้ใชบ้รกิารยงัอยู่ในระดบัปานกลาง สอดคล้องกบังานวจิยั เกศนภา ไลซานดร้ายะเสน

(2553) ศกึษาปจัจยัที่มผีลต่อระดบัความจงรกัภกัดขีองลูกค้าในการใช้สนิค้าและบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของ

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จํากดั (มหาชน) ในเขตจงัหวดัปทุมธานี ระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการบรกิาร ใน

ภาพรวม มคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวก กบัระดบัความจงรกัภกัดใีนการใช้สนิค้าและบรกิารโทรศพัท์เคลื่อนที่ของ

บรษิทั แอดวานซ ์อนิโฟร ์เซอรว์สิ จาํกดั (มหาชน) ในภาพรวม ในระดบัปานกลาง 

3. ความพงึพอใจในคุณภาพการใชบ้รกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้ม

ในการใชบ้รกิารและแนวโน้มการบอกต่อ เอไอเอส พรวิเิลจแอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืข่าย เอไอเอสในกรุง

เทพมหานคร 

3.1 แนวโน้มการใช้บริการเอไอเอส พริวเิลจ แอพพลเิคชัน่ต่อในอนาคตได้ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ใช้บรกิารเอไอเอส พริวิเลจ แอพพลิเคชัน่ มีความพึงพอใจในการใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ในระดบัปานกลาง               

มเีพยีงด้านความเชื่อมัน่ทีอ่ยู่ในระดบัพงึพอใจมาก ซึง่มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการใช้บรกิารต่อในอนาคตใน

ระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศโิสภา อุทศิสมัพนัธกุ์ล (2553) ศกึษาปจัจยัที่

สง่ผลต่อความตัง้ใจในการซือ้ซํ้าในธุรกจิทีท่ําการตลาดบนเวบ็ไซต์ Group Buying โดยศกึษาในธุรกจิรา้นอาหาร 

ศกึษาความพงึพอใจของลูกคา้มคีวามสมัพนัธก์บัการตัง้ใจซือ้ซํ้า ความพงึพอใจส่งผลใหเ้กดิความชื่นชอบในตรา

สนิคา้ ก่อใหเ้กดิความตัง้ใจซือ้ซํ้าในระยะเวลาต่อมา 

3.2 แนวแนวโน้มการบอกต่อการใช้บรกิารเอไอเอส พรวิิเลจ แอพพลเิคชัน่ต่อในอนาคตได้ผล

การศกึษาพบว่า ผู้ใช้บรกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่ มคีวามพงึพอใจในการใช้บรกิารแอพพลเิคชัน่ใน

ระดบัปานกลาง ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มการใชบ้รกิารต่อในอนาคตในระดบัปานกลางในทศิทางเดยีวกนั ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศโิสภา อุทศิสมัพนัธกุ์ล (2553) ศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อความตัง้ใจในการซือ้ซํ้าในธุรกจิ

ทีท่ําการตลาดบนเวบ็ไซต์ Group Buying โดยศกึษาในธุรกจิรา้นอาหาร ศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัดา้นการ

บอกต่อเชงิบวกทางออนไลน์กบัความชื่นชอบในตราสนิคา้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

ผลจากการวจิยั เรื่อง การรบัรูคุ้ณภาพการบรกิารและความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร เอไอเอส พรวิเิลจ 

แอพพลเิคชัน่ ของผูใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยเอไอเอสในกรุงเทพมหานครผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. ผลจากการวิจัยทําให้ทราบว่า กลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้บริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้งานคือ ที่มี

สถานภาพโสด มกีารศกึษาระดบัมธัยมขึน้ไป มรีายได ้30,000-40,000 บาท มคีวามพงึพอใจในแอพพลเิคชัน่ มี

การรบัรู้มากแต่ไม่ใช่มากที่สุด ทําให้ทราบว่าในอนาคตหากมีการพัฒนาแอพพลิเคชัน่ โปรแกรม ควรใส่ใจ

รายละเอียดที่กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวเป็นอย่างมาก แต่ทัง้น้ีแม้ว่าจะพฒันาคุณภาพการบริการแล้วนัน้ ยงัไม่

ก่อใหเ้กดิความพงึพอใจสงูสดุ จาํเป็นจะตอ้งมรีายละเอยีดเน้ือหาโฆษณาประชาสมัพนัธท์ีน่่าสนใจ น่าดงึดดูอกีดว้ย  

2. ผลจากการวจิยัทําใหท้ราบว่าระดบัการรบัรูคุ้ณภาพการใหบ้รกิารเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่

อยู่ในระดบัปานกลางถงึมาก ควรทีจ่ะเพิม่การรบัรูใ้หม้ากขึน้ อาจมาจากการประชาสมัพนัธ ์และสรา้งแรงจูงใจใน

การใชบ้รกิารใหม้ากยิง่ขึน้ใหเ้ป็นทีบ่อกต่อ เพื่อชกัชวนกนัใชบ้รกิารดงักล่าว 

3. ผลจากการวจิยัทําให้ทราบว่าระดบัความพงึพอใจในเอไอเอส พรวิเิลจ แอพพลเิคชัน่อยู่ในระดบั

ปานกลาง ซึ่งมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ที่จะต้องพฒันาแอพพลิเคชัน่ในคุณภาพการบรกิารทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น
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ลกัษณะทางกายภาพ รปูแบบแอพพลเิคชัน่ ความน่าเชื่อถอื การตอบสนอง ความเชื่อมัน่ และความเขา้ใจ เอาใจใส ่

ทีจ่ะตอ้งใหค้วามสาํคญั อย่างมากเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารยงัคงใชบ้รกิารแอพพลเิคชัน่อยู่ในอนาคต 

ผลจากการวจิยัทาํใหท้ราบว่าแนวโน้มการใชบ้รกิารต่อในอนาคตและแนวโน้มในการบอกต่ออยู่ในระดบัปานกลาง 

ทาํใหเ้หน็ไดช้ดัเจนว่า ผูใ้ชบ้รกิารไม่เกดิความพงึพอใจต่อบรกิาร ทาํใหไ้ม่เกดิความต้องการในการใชง้านต่อ หรอื

แมก้ระทัง่การบอกต่อ ทัง้น้ีควรมกีารปรบัปรุงทัง้คุณภาพโดยรวม และมกีารหารอืกนัในฝ่ายการตลาดทีดู่แล สทิธิ

พเิศษต่างๆของผู้ใช้บรกิาร ว่าสทิธิพเิศษที่ให้นัน้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บรกิารได้มากน้อย

เพยีงใด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ          

อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร ทีก่รุณาสละเวลาอนัมคี่ามารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์รวมถงึใหค้วามรู ้ 

ขอ้แนะนําตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ และ อาจารย์สนัติ เติมประเสริฐสกุล             

ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบ          

สารนิพนธ ์ ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมค่ีาในการใหข้อ้เสนอแนะ และชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทํางาน 

วจิยัชิน้น้ี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารยท์ุกท่านทีใ่หค้วามเมตตา ใหค้วามรูใ้นการศกึษาตลอดหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด จนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาตนเองและทําประโยชน์ใหก้บัผูอ้ื่นได ้และ

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ช่วยประสานงานและอํานวยความสะดวก

ต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาของผู้วิจยั ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในทุกๆ         

สิง่พรอ้มใหก้าํลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีค่อยช่วยเหลอืและอํานวยเวลาใหผู้ว้จิยั และ คอย

ช่วยเหลือในการจัดทําสารนิพนธ์ฉบับน้ี  และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกท่านที่ให้กําลังใจและ         

คอยช่วยเหลือกันเสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 
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