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บทคัดย่อ
การวิจัย ครั้ งนี้ มีวัต ถุ ประสงค์ เพื่อศึ ก ษา (1) ความสั มพั นธ์ ข องคุ ณค่ าตราสิ นค้ า ด้ านการตระหนัก รู้
คุ ณ ภาพที่ ถู ก รั บ รู้ และความเชื่ อ มโยงกั บ ตราสิ น ค้ า กั บ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า ทรู มู ฟ เอช 3 จี พ ลั ส (2)
ความสัมพันธ์ของความไว้วางใจ กับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส (3) ความสัมพันธ์ของความพึง
พอใจ ด้านกระบวนการบริการ ลักษณะทางกายภาพของบริการ และพนักงานผู้ให้บริการ กับความภักดีต่อตรา
สินค้า ทรูมูฟเอช 3 จีพลัส
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรคือผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครือข่ายทรูมูฟเอช 3 จีพลัส
ในเขตกรุงเทพมหานคร และกําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาและใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ คุณภาพที่ถูกรับรู้ และ
ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัสในระดับสูง และไปใน
ทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ (2) ความไว้วางใจมีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส
ในระดั บ สู ง มาก และไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ (3) ความสั ม พั น ธ์ ข องความพึ ง พอใจ ด้ า น
กระบวนการบริการ ลักษณะทางกายภาพของบริการ และพนักงานผู้ให้บริการ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อ
ตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัสในระดับสูงมาก และไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ
คําสําคัญ : คุณค่าตราสินค้า, ความไว้วางใจ, ความพึงพอใจ, ความภักดีต่อตราสินค้า, ทรูมูฟเอช 3 จีพลัส

Abstract
The objectives of this research were to study (1) the relationship between brand equity,
brand awareness, perceived quality, brand associations and brand loyalty of TRUEMOVE H 3G+;
( 2 ) the relationship between trust and brand loyalty of TRUEMOVE H 3G+; and ( 3 ) the
relationship between satisfaction, process, physical evidence, people and brand loyalty of
TRUEMOVE H 3G+.
This study was a survey research. The population was customers using the TRUEMOVE
H 3G+ service in Bangkok area. The sample size was 400 samples. Data were collected using
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questionnaires and analyzed descriptively. Statistical analysis employed were percentage,
means, standard deviation and correlation coefficient.
The results showed that ( 1) the relationship between brand equity, brand awareness,
perceived quality, brand associations and brand loyalty of TRUEMOVE H 3G+ were at a high
level and significantly correlated. ( 2 ) The relationship between trust and brand loyalty of
TRUEMOVE H 3G+ were at a very high level, and significantly correlated. (3 ) The relationship
between the satisfaction, process, physical evidence, people and brand loyalty of TRUEMOVE
H 3G+ were at a very high level, and significantly correlated.
Keywords : Brand Equity, Trust, Satisfaction, Brand Loyalty, TRUEMOVE H 3G+

บทนํา
การสื่อสารถือว่าเป็นกระบวนการขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มีความสําคัญของสังคม การสื่อสารเป็นสิ่งที่มี
ความจําเป็นต่อการสร้างกลุ่มและการทําให้กลุ่มคงอยู่ต่อไป และการสื่อสารเป็นกระบวนการสร้างความเข้าใจซึ่ง
กันและกัน อีกทั้งการติดต่อสื่อสารยังเป็นหัว ใจหลั กในการทํา ธุรกิ จและเป็นสิ่งสําคัญ ในชีวิตประจํา วันทํ า ให้
ประหยัดเวลาในการเดินทางและสามารถติดต่อถึงกันได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องพบกัน โทรศัพท์มือถือเป็นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ทําให้สามารถติดต่อกันได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยไม่จําเป็นต้องอยู่กับที่ ทําให้ไม่พลาดเวลาและ
โอกาสในการทํางานและสามารถใช้งานได้ในขณะเดินทาง ส่งผลให้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือได้รับ
ความนิยมอย่างมาก เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอดจนการเพิ่มขึ้นจํานวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถื อที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมีอัตรา
การเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์พื้นฐาน วิทยุสื่อสาร และอุปกรณ์การ
สื่อสารประเภทอื่น ๆ นับว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสําคัญและมีบทบาทต่อการดํารงชีวิต หรือการติดต่อเพื่อการ
ดําเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างสูงและมีอัตราการเจริญเติบโตมาก
ที่สุด สําหรับประเทศไทยได้เริ่มเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกใน พ.ศ. 2529 และได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีของโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ใ ห้มีค วามทันสมัย และมี ความสามารถในการใช้งานเพิ่ มมากขึ้น ตลอดจนมี
ความสามารถในการให้บริการได้ทั้งในระบบเสียง ภาพ การบริการเสริมต่าง ๆ
จากสถิติจํานวนของผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือของประเทศไทย ปี 2560 พบว่า ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
จากผู้ให้บริการหลักทั้ง 3 รายใหญ่ของประเทศไทย ได้แก่ AIS, Dtac และ TrueMove มีจํานวนผู้ใช้งานรวม
ทั้ง สิ้น 90.7 ล้ านราย โดยคิ ดสั ด ส่ วนเป็น ผู้ใช้ บริ การเครื อข่า ย AIS มากสุ ด ร้ อยละ 46 รองลงมา เครื อข่ าย
TrueMove ร้อยละ 27 และ เครือข่าย Dtac ร้อยละ 27
ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้การให้บริการโดยทรูมูฟ เป็นธุรกิจที่มีจํานวน
ผู้ใช้บริการและทํารายได้มากที่สุดให้ กับกลุ่มบริษัทและเป็นผู้ให้บริการโทรศั พท์ พื้นฐานรายใหญ่ที่สุดในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่อันดับสองของประเทศ โดยกลุ่ม
ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เป็นกลุ่มผู้ให้บริการสื่อสารที่ครบวงจรมากที่สุดของประเทศไทย มีผู้ใช้บริการ
รวมทั้งสิ้นกว่า 25.8 ล้านราย ซึ่งการดําเนินธุรกิจให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้การให้บริการโดยทรูมูฟ เป็น
ธุรกิจที่มีจํานวนผู้ใช้บริการและทํารายได้มากที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท โดยบริษัทให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้
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การได้รับสัมปทานในการให้บริการและจัดหาบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล1800 โดยได้รับอนุญาตจาก
การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ทรู มูฟ เป็ นผู้ ให้ บ ริ การโทรศั พท์ เคลื่ อนที่ ด้ว ยโครงข่ ายดิ จิต อลระบบ Global System for Mobile
Telecommunications หรื อ ระบบ GSM ด้ ว ยความถี่ 1800 MHz และให้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ ทั้ ง แบบ
เติมเงินและแบบรายเดือน เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ โดยครองส่วน
แบ่งการตลาดประมาณร้ อยละ 27 ในปี 2560 มีจํานวนผู้ ใช้ บ ริ การ 25.8 ล้านเลขหมาย โดยเป็นกลุ่ ม ผู้ ใ ช้
บริการ Postpaid 6,300,000 หมายเลขและ Prepaid 19,500,000 หมายเลข โดยบริษัทมีความแตกต่างจาก
ผู้ ประกอบการรายอื่ น เนื่ องจากความสามารถในการนํ า เสนอโปรโมชั่น ไปด้ ว ยกั นกั บผลิ ตภั ณ ฑ์แ ละบริ ก าร
โทรคมนาคมที่ครบวงจรของกลุ่มทรูเพื่อให้บริการที่คุ้มค่า คุ้มราคา ตรงใจและหลากหลายแก่ลูกค้า
การดําเนินธุรกิจในกลุ่มทรูมูฟเอช บริษัทให้ความสําคัญกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเป็นการเพิ่ม
ยอดจํานวนผู้ใช้บริการและเป็นการกระตุ้นให้เกิดการรับรู้และยอมรับในสินค้าและบริการ โดยเปิดโปรโมชั่น เช่น
"รับฟรี แอร์การ์ด" มีระยะการทํากิจกรรมการตลาดนานถึง 4 เดือน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม จํานวนผู้ใช้บริการ
แอร์การ์ดให้มากกว่า 2 แสนตัวเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และความต้องการของตลาดเน็ตซิม และเป็น
การเจาะกลุ่มเป้าหมายคนทํางาน นักศึกษา และผู้ทํางานนอกสถานที่โดยนําเสนอจุดเด่นในการดาวน์โหลดและ
ฟังเพลงจาก ทรูมิวสิคได้ไม่จํากัดและไม่หักการใช้งานอินเทอร์เน็ตจากแพ็กเกจที่ใช้อยู่ พร้อมการดูแลค่าใช้จ่าย
คือ ควบคุมค่าเน็ต เอสเอ็ม เอสแจ้ ง เตื อนการใช้งาน เอสเอ็มเอสแจ้ง เตื อนเน็ตใกล้ หมด และบริการเปิด -ปิด
อินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง เป็นต้น
นอกจากนี้ บริ ษัทได้ วางยุท ธศาสตร์ ก ารเป็ นผู้ นํา Convergence lifestyle ภายใต้ แ นวคิ ด “Better
Together” หรือ “ยิ่งรวมกัน ชีวิตยิ่งดีขึ้น” คือเอกลักษณ์ที่ทําให้ทรูมีความโดดเด่นในตลาดสื่อสารโทรคมนาคม
ไทย ด้วยการผสานบริการสื่อสารครบวงจรเข้ากับคอนเทนต์ที่เน้นความหลากหลายและตรงใจ เติมเต็มทุกไลฟ์
สไตล์ และบริษัทจะให้ความสําคัญกับการสร้างความจงรักภักดีต่อตราสินค้าเพราะยิ่งลูกค้ามีความภักดีต่อตรา
สินค้ามากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของตราสินค้าจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย และการที่ลูกค้ามีความภักดีสูงยัง
หมายถึงโอกาสในการสร้างความมั่นคงให้กับตราสินค้าทั้งในแง่ยอดขาย การบริหารต้นทุนในการทําธุรกิจที่ต่ําลง
โอกาสในการทํากําไรที่มากขึ้น รวมถึงโอกาสในการขยายตลาดของตราสินค้าให้กว้างขวางมากขึ้น
รูปแบบการให้บริการด้านการสื่อสารของผู้ให้บริการในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างกันไม่มากนัก ลูกค้ามี
ทางเลือกในการใช้บริการเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันทางการตลาดของผู้ให้บริการจึงเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นผู้ให้บ ริ การ
เครือข่ายมือถือจําเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อการรักษาฐานลูกค้า
ปัจจุบันรวมถึงส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์การไว้ และการดําเนินธุรกิจที่ประสบความสําเร็จอย่างยั่งยืน ใน
ระยะยาวการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้านั้นขึ้นอยู่กับความพึงพอใจจากการได้รับประโยชน์ที่สูงที่สุด จึงให้
ความสําคัญกับคุณภาพของบริการที่ได้รับ ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในปัจจุบันจึงจําเป็นต้องให้ความสําคัญต่อ
การจัดส่วนประสมทางการตลาดบริการ เพื่อก่อให้เกิดคุณค่าตราสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น อันจะนําไปสู่ความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีของลูกค้าในอนาคต (อัมพล ชูสนุก,2555)
จากสภาพการแข่งขันธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอัตราการเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทําให้บริษัทผู้ผลิตและจัดจําหน่ายบริษัทโทรศัพท์เคลื่อนและผู้ให้บริการต่างให้ความสําคัญกับการแข่งขันทาง
การตลาด การสร้างความภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการเครือข่ายและการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการไม่
ว่าจะเป็นคุณภาพและประสิทธิภาพของโทรศั พท์ เคลื่อนที่ ความน่าเชื่อถือต่อตราสินค้าเพื่อเป็นการจูง ใจให้
ผู้บริโภคเกิดพฤติกรรมการใช้บริการ ซึ่งจากความสําคัญในข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา คุณค่าตรา
สินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ผล
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การศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและพัฒนากลยุทธ์การตลาดทรูมูฟเอช และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณค่าตราสินค้า ด้านการตระหนักรู้ตราสินค้า คุณภาพที่ถูกรับรู้ และ
ความเชื่อมโยงกับตราสินค้า กับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความไว้วางใจ กับความภักดีต่อตราสินค้า ทรูมูฟเอช 3 จีพลัส
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ ด้านกระบวนการบริการ ลักษณะทางกายภาพของ
บริการ และพนักงานผู้ให้บริการ กับความภักดีต่อตราสินค้า ทรูมูฟเอช 3 จีพลัส

ขอบเขตงานวิจัย
1. ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่าง
โดยการสุ่ ม ตั ว อย่ า งจากผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารโทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ เ ครื อ ข่ า ยทรู มู ฟ เอช 3 จี พ ลั ส ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาคุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ และความภักดีต่อ
ตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส
3. ระยะเวลาในการศึกษา
ระหว่างเดือน สิงหาคม-ตุลาคม พ.ศ. 2561

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาคุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีต่อตรา
สินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนาและ
ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล มีระเบียบวิธีการวิจัยดังนี้
1. ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการศึกษาแล้ว จึงทําการตรวจสอบความ
เชื่อถือได้ของแบบสอบถามโดยตรวจสอบถึงความถูกต้องของเนื้อหา เป็นการตรวจสอบและพิจารณาเนื้อหาของ
แบบสอบถาม ว่าทุกข้อคําถามครอบคลุมข้อมูลที่ต้องการตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา แนวคิดทฤษฎี และกรอบ
แนวความคิดที่ใช้ในการศึกษา
2. ทดสอบความน่าเชื่อถือแบบสอบถาม (Pre-Test) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตั วอย่าง เพื่อทดสอบความถู กต้องของคําถามและความเข้าใจของผู้ต อบแบบสอบถาม
จํานวน 30 ชุดเพื่อทดสอบความเชื่อมั่น
3. ทดสอบความเชื่อถือ (Test of Reliability) โดยวิธีการวัดน่าเชื่อถือของแบบสอบตามแนวคิดค
รอนบัค (Cronbach Alpha Formula) ทําการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยถ้าแบบสอบถาม
มีค่าระหว่าง 0    1 ค่าใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความเชื่อถือระดับสูงและจะต้องมีค่าระดับความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามให้มากกว่า 0.7 จึงถือได้ว่าแบบสอบถาม มีความเชื่อถือได้ และสามารถนําไปใช้ศึกษา
กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
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4. ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม พบว่า มีค่าความน่าเชื่อถือที่ 0.96 แสดงว่า
เครื่องมือมีค่าความน่าเชื่อถือ และสามารถนําไปใช้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการเลือกตัวอย่างที่ไม่ทราบความน่าจะเป็น
(Non-probability sampling) และทําสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างพิจารณาตามความสะดวก (Convenience
Sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างที่ไม่มีหลักเกณฑ์ใด ๆ เพียงแต่เลือกหน่วยตัวอย่างตามความสะดวกจนครบ
จํานวนตัว 400 ตัวอย่าง โดยจะเลือกศึกษากลุ่มประชากรผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื อข่ายทรูมูฟเอช 3
จีพลัส ด้วยการแจกแบบสอบถามออนไลน์ โดยจะให้ผู้ตอบแบบสอบถามทําการตอบแบบสอบถามด้วยการกรอก
ด้วยตนเอง รวบรวมแบบสอบถามและนํามาลงรหัส หลังจากนั้นจึงนําข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําหรับงานวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 35-44 ปี การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/องค์กรเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท
การวิเคราะห์คุณค่าตราสินค้าต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญจําแนก
รายด้านดังต่อไปนี้
ด้านความตะหนักรู้ในตราสินค้าในระดับมาก พิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคั ญ ใน
ระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยการตะหนักในตราสินค้าตราสินค้าได้ในระดับมากที่สุดได้แก่ การจดจําตราสินค้า
ได้
ด้านความเชื่อมโยงตราสินค้าในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญ
ในระดับมากคือการรู้สึกว่าทรูมูฟเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ
ด้านการรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่ างให้
ความสําคัญในระดับมากคือการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง การเป็นผู้นําในการให้บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ คุณภาพสัญญาณที่คมชัด
คุณค่าตราสินค้าภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อคุณค่าตราสินค้าต่อตราสินค้าท
รูมูฟเอช 3 จีพลัส อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญด้านความตระหนักรู้
ในตราสินค้า เป็นอันดับที่ 1 รองลงมาได้แก่ การรับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้า และการเชื่อมโยงตราสินค้าของ
ตราสินค้า ตามลําดับ
การวิเคราะห์ความไว้วางใจต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับ
มาก พิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมากได้แก่ความสามารถในการใช้งานได้ตลอด
24 ชั่วโมง การให้บริการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย และการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี
การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญจําแนก
รายด้านดังต่อไปนี้
ด้านกระบวนการบริ ก ารให้ ความสํ าคัญในระดับปานกลาง พิจารณารายด้านพบว่ ากลุ่มตั วอย่ า งให้
ความสําคัญในระดับมากได้แก่ การให้บริการเป็นไปตามที่ท่านต้องการ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับปาน
กลางได้แก่ ความชัดเจนของเอกสารที่ประกอบการให้บริการ ระยะเวลาที่ให้บริการเหมาะสม ความยืดหยุ่นใน
การให้บริการ ความสะดวกในการติดต่อกับทาง ทรูมูฟ ขั้นตอนการให้บริการกระชับ และช่องทางการร้องเรียน
กรณีไม่พึงพอใจ ตามลําดับ
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ด้านลักษณะทางกายภาพของบริการให้ความสําคัญในระดับมาก พิจารณารายด้าน กลุ่มตัวอย่างให้
ความสําคัญในระดับ มากได้ แก่ค วามสะอาดเรี ยบร้ อยของสถานที่ ทําเลที่ตั้งของสถานที่ ความสวยงามของ
สถานที่ ที่จอดรถ และที่นั่งรอรับบริการสะดวกสบายและเพียงพอ ตามลําดับ
ด้ านพนั ก งานผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารให้ ค วามสํ าคั ญ อยู่ ใ นระดั บ มาก พิ จารณารายด้ าน พบว่ ากลุ่ มตั ว อย่ า งให้
ความสําคัญในเรื่อง อัธยาศัย กิริยามารยาทของพนักงาน ความรอบรู้ในการให้บริการ สามารถให้บริการที่ตรง
ความต้องการ ความกระตือรือร้น ความสามารถในการแก้ปัญหา การติดตามข้อมูลที่ลูกค้าขอรับบริการ และ
ความรวดเร็วในการให้บริการ ตามลําดับ
ความพึงพอใจต่อตราสินค้าในภาพรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อความพึงพอใจต่อ
ตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส อยู่ในระดับมาก กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญในระดับมากที่สุดได้แก่ความพึงพอใจ
ด้านลักษณะทางกายภาพของบริการ ความพึงพอใจด้านพนักงานผู้ให้บริการ และความพึงพอใจแก่กระบวนการ
บริการ ตามลําดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญได้แก่ การบริการของทรูมูฟเอช ตรง
ตามความต้องการ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของพนักงานของทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ความพึงพอใจต่อความ
เชี่ยวชาญของทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ความพึงพอใจต่อการให้บริการของทรูมูฟเอช 3 จีพลัส และการพูดถึงทรูมูฟ
เอช 3 จีพลัส ในทางที่ดีกับผู้อื่นเสมอ ตามลําดับ

อภิปรายผล
จากการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ
กั บ ความภั ก ดี ต่ อ ตราสิ น ค้ า ทรู มู ฟ เอช 3 จี พ ลั ส โดยใช้ ก ารวิ เ คราะห์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s
Correlation Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 2 ตัว โดยใช้สถิติ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
(Correlation Coefficient) ในการวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร กําหนดนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
การทดสอบความสัมพันธ์ด้านคุณค่าตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส พบว่า
คุ ณค่ าตราสิ นค้ าในภาพรวมมีค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั มพั นธ์ เท่า กับ 0.796 ในรายด้ านพบว่ า มีค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ด้านการตระหนั กรู้ 0.689 และ ความเชื่อมโยงตราสินค้า 0.745 การรับรู้คุณภาพของตราสิ นค้ า
0.746 ตามลําดับ หมายถึง คุณค่าตราสินค้ามีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ไปในทิศทางเดียวกันกับความภักดีต่อ
ตราสินค้าอย่างมีนัยสําคัญ
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านดั ง กล่ า วสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ลั ด ดา วั จ นะสาลิ ก ากุ ล (Ladda
Vatjanasaregagul 2007) ที่พบว่า ปัจจัยการตัดสินใจของผู้บริโภคที่มีปัจจัยด้านทัศนคติ ความเชื่อมั่น และการ
จําตราสินค้าได้ เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนําไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าในใจผู้บริโภคนั้น มีความสัมพันธ์
กับคุณค่าตราสินค้าที่ครอบคลุมถึงความภักดีต่อตราสินค้าด้วย นอกจากนี้ ผลสมมติฐานยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ คิม, มอร์ริส และสเวท (Kim, Morris and Swait. 2008) ที่พบว่า ความภักดีที่แท้จริงนั้นมีสาเหตุมาจาก 5
ปัจจัยด้วยกัน คือ ความน่าเชื่อถือในตราสินค้า ความรู้สึกเชื่อมั่นที่มีต่อตราสินค้า ความเชื่อมั่นในการตระหนักรู้ที่
มีต่อตราสินค้า ความแข็งแกร่งของทัศนคติ และความผูกพันที่มีต่อตราสินค้า
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ผลสมมติฐานยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ มีนา อ่องบางน้อย (มีนา.2553) ความภักดีต่อตราสินค้า ได้
มีความสัมพันธ์กับ เพศ การเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ และด้านทัศนคติ และ ความพึงพอใจ ด้าน
กระบวนการบริการ และพนักงานผู้ให้บริการ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ความ
ไว้วางใจในภาพรวมมีค่าสั มประสิทธิ์สหสั มพันธ์ เท่ากับ 0.805 หมายถึง ความไว้วางใจกั บความภักดีต่ อตรา
สินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าเป็นอย่างดี ความซื่อสัตย์ในการคิดค่าบริการ
การยอมรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นใหม่ๆ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล การให้บริการได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทย และความสามารถในการใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0714, 0.680, 0.677,0.663, 0.620 และ 0.608
ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐานดั งกล่ าวสอดคล้ องกับงานวิจัย ของมีนา อ่องบางน้อย (มีนา.2553) ความ
ไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกันกับความภักดีต่อตรา สินค้า CAT CDMA (แคท
ซีดีเอ็มเอ) ด้านคิดว่าตราสินค้าสามารถตอบสนองความต้ องการได้ โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์สหสั ม พันธ์เ ท่ า กั บ
0.570
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส พบว่า
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับความภักดีต่อตราสินค้า ทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ในภาพรวม ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.828 หมายถึงมีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก ไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ
สําหรับความพึงพอใจด้านกระบวนการ ความพึงพอใจด้านผู้ ให้บริ การ ความพึงพอใจด้านกายภาพ
พบว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูงไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.790,
0.760 และ 0.709 ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของมีนา อ่องบางน้อย (มีนา.2553) ความภักดี
ต่อตราสินค้า มีความสัมพันธ์กับ เพศ การตระหนักรู้ตราสินค้า ด้านการจดจําได้ คุณภาพที่ถูกรับรู้ ด้านความ
น่าเชื่อถือ และการตอบสนอง การเชื่อมโยงกับตราสินค้า ด้านคุณสมบัติ และความพึงพอใจ ด้าน กระบวนการ
บริการ ลักษณะทางกายภาพของบริการ และพนักงานผู้ให้บริการ
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และความพึงพอใจ กับความภักดีต่อ
ตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจ และความไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
มาก และไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.828, 0.805 ตามลําดับ
สําหรับคุณค่าตราสินค้ากับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับสูง
และไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสําคัญ โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.796
ผลทดสอบสมมติฐานดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของโมเวน (Mowen. 1995) ที่แสดงความคิดเห็นไว้
ว่า ความภักดีต่อตราสินค้าประกอบไปด้วย ทัศนคติและพฤติกรรม ซึ่งทัศนคติดังกล่าวประกอบด้วย ความตั้งใจ
ซื้อซ้ํา ความเต็มใจในการแนะนําผู้ผลิต ปฏิเสธที่จะเปลี่ยนไปใช้สินค้าและบริการของคู่แข่ง ส่วนพฤติกรรมคือ
การกลับมาซื้อซ้ํา ด้านงานวิจัยของ เกรมเลอร์ และ บราวน์ (Gremler and Brown. 1996) ก็ระบุว่า ความภักดี
ต่อการบริการ คือ ความเต็มใจของลูกค้าที่จะยังคงใช้บริการจากผู้ให้บริ การเดิม แม้ว่าในสถานการณ์จริ งนั้น
อาจจะมีตัวเลือกมาก ซึ่งความภักดีดังกล่าวเกิดจากทัศนคติและพฤติกรรมที่เป็นบวกต่อผู้ให้บริการ
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณค่าตราสินค้าในด้านการตะหนักรู้ มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อตราสินค้า
พบว่ ามี สัม พั นธ์ ในระดั บต่ํ า - ปานกลาง ปั จจุบั นการแข่ งขั นมี ค วามรุ นแรง ดัง นั้น เพื่ อพั ฒ นาความสั มพัน ธ์
ดังกล่าว กิจกรรมต่าง ๆ ของทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ควรเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้น โดยเน้นการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการ (IMC- Integrated Marketing Communication) เพื่อให้ผู้บริโภคคุ้นเคย และจดจําตราสินค้า
ทรูมูฟเอช 3 จีพลัส ได้มากกว่ายี่ห้ออื่น เมื่อผู้บริโภคผูกพันต่อตราสินค้าสูงขึ้น จะมีการซื้อซ้ําเพราะผูกพันกับตรา
สินค้า หรือยอมจ่ายถึงแม้ราคาค่าบริการสูงกว่าคู่แข่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความภักดีต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช 3 จีพลัส รายด้าน พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.608-0.714 ตามลําดับ ความสัมพันธ์ระหว่างความไว้วางใจกับความภักดีต่อ
ตราสินค้าทรูมูฟเอชในภาพรวม มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.805 หมายถึงความไว้วางใจกับความภักดี
ต่อตราสินค้าทรูมูฟเอช มีความสัมพันธ์กันในระดับสูงมาก และมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงกว่า ดังนั้นการออกแบบ
และนําเสนอบริการที่ตอบสนองความไว้วางใจ ควรมีการให้บริการหลายๆวิธีผสมผสานกัน จะทําให้ความภักดีต่อ
ตราสินค้ามีระดับที่สูงขึ้น
นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล เป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง การที่กิจการสร้าง
ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจสูงเท่าไหร่ ยิ่งทําให้ความสัมพันธ์และหว่างความไว้วางใจและความภักดีต่อตรา
สินค้ามีค่าสูงมากขึ้น
กิจการควรทําการประเมิน คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ และความภักดี ของลูกค้า
อย่างสม่ําเสมอ แล้วจึงนําผลการประเมินที่ได้ มาออกแบบและนําเสนอบริการที่ตอบสนองความจําเป็นของลูกค้า
เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความพึงพอใจ จากการทําวิจัยพบว่า ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์ที่แข็งแรงที่สุด
กับความภักดีต่อตราสินค้า ความพึงพอใจ จะมีผลต่อความภักดีต่อบริษัทยาวนาน ทําให้ลูกค้าอยู่กับกิ จการ
ยาวนานขึ้น ใช้บริการซ้ํา ไม่คํานึงถึงเรื่องราคา พูดถึงบริษัทในแง่บวก ชักชวนเพื่อนมาใช้บริการ มีความหวังดี
ต่อบริษัท นอกจากนี้ ต้นทุนในการดูแลลูกค้าเก่าน้อยกว่าลูกค้าใหม่ สําหรับการวัดความพึงพอใจจากจํานวน
ร้องเรียน ลูกค้าบางรายไม่ร้องเรียน แต่หยุดการซื้อและบริการ ทําให้สูญเสียลูกค้า
ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการใช้บริการในระบบออนไลน์ เนื่องจากเข้าข้อมูลถึงได้ง่าย และสะดวกกว่า
ปัจจุบันมีใช้บริการธุรกรรมผ่านระบบแอพลิเคชั่นมากขึ้น และกิจการสามารถเสนอภาพลักษณ์ตรา และคุณค่า
ตราผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางออนไลน์อื่นด้วย
ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยทางการตลาดบริการอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของตราสินค้า
เนื่ องจาการแข่ งขั นรุน แรง ควรมี ก ารศึ กษาความภั ก ดี ต่ อตราสิน ค้า เพื่ อเปรี ยบเที ย บกั บผู้ ให้บ ริ ก าร
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่เป็นคู่แข่ง
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